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Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed. prófs í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. 
Markmiðið er að auka skilning á þáttaskilum í lífi barna þegar þau fara frá leikskóla yfir í 

grunnskóla. Einblínt verður á kenningar fræðimanna sem tengdar hafa verið við þáttaskil, 

meðal annars frá Bronfenbrenner, Vygotsky, Dewey og fjölmargar rannsóknir eftir eftir 
íslenska fræðimanninn Jóhönnu Einarsdóttur sem byggjast á kenningum annarra 

fræðimanna. Í ritgerðinni verður einnig skoðað hvers vegna það er mikilvægt að skoða 

sjónarhorn barna, foreldra og kennara í sambandi við upplifun þeirra á þeim þáttaskilum sem 
eiga sér stað þegar börn fara úr leikskóla í grunnskóla og hvernig þessi þáttaskil fara fram. 

Helstu niðurstöður eru þær að styðja þurfi við félagsleg tengsl barna á þessum tímamótum, 

byggja þarf upp gott samstarf milli leik- og grunnskóla og taka þarf mið af sjónarmiði barna, 
foreldra þeirra og kennara þegar þau fara úr leikskóla yfir í grunnskóla. 
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1 Inngangur 

Manneskjan fer í gegnum ýmsar breytingar á lífsleiðinni, þær geta verið af öllum gerðum, 

bæði stórar og smáar. Öll túlkum við tilfinningarnar sem fylgja þeim á mismunandi vegu. Ein 

af þessum stóru breytingum í lífi manneskjunnar eru þáttaskilin þegar barn fer úr leikskóla 

yfir í grunnskóla. Hérna á eftir verða þáttaskil skilgreind sem sú breyting sem verður þegar 

börn skipta um skólastig, fara úr leikskóla yfir í grunnskóla. 

Upplifun barna af þáttaskilum er mismunandi en margir muna tilfinninguna þegar þeir 
gengu inn um dyrnar á grunnskólanum í fyrsta sinn. Sum börn finna fyrir tilhlökkun og 

spenningi á meðan önnur börn upplifa hræðslu og óöryggi og þess vegna þarf að huga vel að 
börnunum á þessum tíma. Þessar ólíku tilfinningar geta komið fram meðal annars vegna 

spennu yfir því að hitta nýjan kennara og bekkjarfélaga, hitta aftur gamla vini og koma inn í 

skólabygginguna sem getur verið mjög stór í þeirra augum. Það að byrja í grunnskóla er stórt 
skref í lífi barna, þótt þau séu yngstu nemendurnir í grunnskólanum þá geta þau upplifað sig 

stór og þroskuð (Dockett og Perry, 2005). 

Þegar kemur að þáttaskilum þar sem börn fara úr leikskóla í grunnskóla, hafa margir 
fræðimenn sett fram kenningar til þess að auðvelda þau og mynda farsæla samfellu milli 
skólastiga. Einnig hefur verið lögð áhersla á þátttöku foreldra og þá staðreynd að sjónarmið 

þeirra eigi að heyrast og það eigi að hvetja þau til áhrifa þegar kemur að samfellu í námi 

barna þeirra (Jóhanna Einarsdóttir og Arna H. Jónsdóttir, 2019). Sjónarhorn bæði foreldra og 
barna eiga það til að gleymast en hér á eftir verður komið inn á það hvernig hægt er að nýta 

það sem börn, foreldrar og kennarar hafa að segja. 

Í almenna hluta Aðalnámskrár leik- og grunnskóla er fjallað um markmið, viðfangsefni og 

starfshætti hvers skólastigs í tengslum við nám og kennslu. Þar er sagt frá samstarfi milli 
skólastiganna og greint frá hvernig best sé að hátta aðlögun og tilfærslu barna á milli 
skólastiga. Það er því mikilvægt að bæði leik- og grunnskólakennarar kynni sér hvers konar 

nám og kennsluaðferðir séu á leik- og grunnskólastigi þannig að hægt sé að finna leiðir til að 
mynda gott samstarf og samfellu í námi barna. Ef samstarf milli þessara tveggja stofnana er 

til staðar getur það gefið börnum aukið sjálfstraust og stutt frekar við nám þeirra. Einnig 

kemur fram í bæði námskrá leik- og grunnskóla að menntun barna eigi að vera í stöðugri 
áframhaldandi þróun og samvinnu milli barna, foreldra og kennara (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; 2013).  

Starfshættir leikskóla eigi að efla samvinnu barna, kennara og foreldra og byggja á 
gagnkvæmum skilningi, trausti og virðingu. Hvatt er til gagnkvæmrar upplýsingamiðlunar 

milli foreldra og leikskólans ásamt því að hvatt er til þess að foreldrar fái tækifæri til að 

kynnast skólanámskrá leikskólans. Í Aðalnámskrá leikskólanna kemur fram að kennarar og 
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annað starfsfólk innan leikskólans eigi að fá upplýsingar um aðstæður, reynslu og áhugamál 

barnsins frá foreldrum við upphaf leikskólagöngunnar en þetta á einnig við þáttaskilin frá 

leikskóla upp í grunnskóla (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Eins og með margt annað þá er Ísland líkt öðrum Norðurlöndum þegar kemur að 

leikskólastarfi en þar hefur verið lögð áhersla á frjálsan leik og félagsleg tengsl milli barna. 

Nokkur sveitarfélög á Íslandi hafa lýst yfir stuðningi sínum við það að hverfa frá leiknum og 
heildrænum barnamiðuðum vinnubrögðum í þá átt að taka upp skipulagða, formlega 

kennslu í leikskólum. Einnig hefur verið rætt um að aldur barna þegar þau byrja í grunnskóla, 

sem er nú sex ára, ætti að lækka niður í fimm ára sem myndi flýta þáttaskilunum um eitt ár 
(Jóhanna Einarsdóttir, 2019). Umræðan um hvenær börn eigi að hefja grunnskólagöngu 

kemur reglulega til tals og því finnst okkur mikilvægt að skoða hvað það er sem börnin hafa 

með sér í grunnskólann og hvernig byggja megi á því. 

Á þriðja ári okkar í leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands sóttum við áfangann Á 

mótum leik- og grunnskóla, sem var í umsjá Söru M. Ólafsdóttur. Sá áfangi vakti mikinn 

áhuga okkar á þessum tilteknu þáttaskilum í lífi barna en við lok áfangans upplifðum við að 

mörgum spurningum væri enn ósvarað, það varð til þess að við völdum að skoða þáttaskilin 
enn frekar. Á þessum tímapunkti vann annar neminn á elstu deild í leikskóla og hinn átti sex 

ára gamlan son sem var að hefja sitt fyrsta ár í grunnskóla og tengdi vel við viðfangsefnið. Við 

lögðum því fram rannsóknarspurningu og leituðum svara við henni en rannsóknarspurningin 
er eftirfarandi: Hvaða þættir þurfa að vera til staðar svo börn upplifi farsæla samfellu milli 

leik- og grunnskóla? 

Markmið ritgerðarinnar er að svara rannsóknarspurningunni sem lögð var fram í upphafi. 

Til þess að gera það mögulegt var lagt af stað í upplýsingaleit. Greinar voru skoðaðar og rýnt í 
hinar ýmsu kenningar sem fræðimenn hafa lagt mark sitt á í tengslum við nám og kennslu 
yngri barna. Flestar fræðigreinarnar tengdust þáttaskilunum þar sem börn fara úr leikskóla 

yfir í grunnskóla. Einnig var saga leik- og grunnskólans skoðuð, hvernig hún hefur breyst og 
þróast síðustu ár, og einnig lög tengd leik- og grunnskólanum, hvernig þau hafa mótað 
skólanna í dag. Leitað var eftir því hvað þyrfti að vera til staðar fyrir börn sem ganga í 

gegnum þáttaskil, hvað gert er í leikskólanum á þessum tímamótum og hvernig tekið er á 
móti börnunum í grunnskólanum, ásamt þeim stuðningi sem foreldrarnir þurfa að veita. 

Einnig þarf að skoða ákveðin hugtök tengd þáttaskilum og samfellu til að fá svar en þau 

verða skilgreind hér á eftir. Hugtök eins og samfella (e. continuity), skólafærni (e. school 
readiness), þáttaskil (e. transition) og rof (e. discontinuity) á samfellu. 
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2 Saga leik- og grunnskóla 

Saga leikskólans er töluvert yngri en grunnskólasagan, þær eru einnig mjög ólíkar (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012). Fyrstu lög um grunnskóla tóku gildi árið 1907 en þá var skólaskylda hér á 

landi einungis fjögur ár, hófst á tíunda aldursári barns og lauk á því fjórtánda (Lög um fræðslu 

barna nr. 59/1907; Loftur Guttormsson, 2008). Í dag er skólaskylda hér á landi 10 ár, eða frá 

árinu sem börn verða sex ára og stendur til 16 ára aldurs. Grunnskólinn er því eina skólastigið 

sem fellur undir hugtakið skólaskylda hér á Íslandi (Menntamálaráðuneytið, 2002; Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).   

Mörg lög hafa verið sett um skólakerfið á Íslandi og árið 1964 var ákveðið að skólastigin 
yrðu fjögur; leikskóli, grunnskóli, framhaldsskóli og háskóli (Lög um skólakerfi nr. 22/1946). 

Seinna meir voru þau lög felld úr gildi með nýjum lögum þar sem skólastigin urðu þrjú; 

grunnskóli, framhaldsskóli og háskóli. Leikskólinn var ekki hluti af þeim lögum, en á sama 
tíma fyrsta skólastigið en þó ekki skylda (Lög um skólakerfi nr. 55/1974; Lög um leikskóla nr. 

90/2008). Þrátt fyrir að leikskólinn sé ekki skylda gengur meirihluti barna í leikskóla frá 

tveggja ára aldri. Þegar skoðaðar eru tölur frá Hagstofu Íslands um tveggja ára börn í 
leikskólum sést að mikil fjölgun hefur átt sér stað á börnum sem sækja leikskóla. Árið 1998 

voru börnin 2.837 eða um 68%, síðan varð mikil aukning milli 2000 og 2002 eða um 1.300 

börn. Árið 2018 voru börnin sem sóttu leikskóla alls 3.961 eða um 97% allra barna á Íslandi 
(Hagstofa Íslands, e.d.). Ef lög um leikskóla eru skoðuð kemur fram að hér á landi sé 

leikskólinn fyrsta skólastigið sem er ætlað fyrir börn undir skólaskyldualdri 
(Menntamálaráðuneytið, 2002; Lög um leikskóla nr. 78/1994).  

Árin 1994 – 1997 voru sett lög um leik- og grunnskóla og árið 1999 gaf 

menntamálaráðuneytið út Aðalnámskrár fyrir leik- og grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 

1999; Lög um leikskóla nr. 78/1994). Þar komu fram markmið, viðmið og leiðbeiningar um 

framkvæmd laganna á skólastigunum. Í dag er það Alþingi sem ber ábyrgð á skólakerfinu en  

menntamálaráðuneyti sér til þess að menntun í leik- og grunnskólum sé eitthvað sem allir 

njóti en allir eiga rétt á menntun (Menntamálaráðuneytið, 2002). Í Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna, sem var lögfestur á Íslandi árið 2013, kemur fram að öll börn eigi rétt á menntun 

og eigi að njóta sömu tækifæra. Þá eigi grunnmenntun að vera ókeypis eins og grunnskólar 

Íslands eru í dag. Þannig skal stuðla að frekari menntun seinna meir í lífinu. Menntun 

barnsins á að snúa að undirbúningi til ábyrgs lífs í frjálsu þjóðfélagi (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barns nr. 18/2013).  

Hér á eftir verður bæði saga leik- og grunnskólans skoðaðar betur til að sjá hvort 

eitthvað í þeim geti gefið til kynna hvernig hægt sé að stuðla að farsælli samfellu milli 

skólastiganna fyrir barnið, kennara og foreldra. 
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2.1 Leikskólinn 

Á Íslandi hefur kennsla innan leikskólans breyst töluvert á síðustu áratugunum. Árið 1924 

stofnaði bandalag kvenna í Reykjavík fyrstu dagvistunina á Íslandi en það var 
Barnavinafélagið Sumargjöf. Upphaflegur tilgangur dagvistunar og bandalag kvenna var að 

fæða og veita fátækum börnum landsins það skjól sem þau þurftu á að halda ásamt hlýju, 

hollri næringu og almennu hreinlæti (Jóhanna Einarsdóttir, 2019). Dagheimilin voru því 
hugsuð fyrst og fremst sem félagslegt úrræði fyrir fólk sem hafði lítið á milli handanna. Með 

tilkomu þeirra var einnig verið að reyna að koma af stað almennri umræðu um starf sem 

gæti séð fyrir aukinni velferð barna í samfélaginu (Jón Torfi Jónasson, 2006; Jóhanna 
Einarsdóttir, 2019). 

Fyrsta hlutaskipulagið sem þekkist undir nafninu leikskóli var stofnað árið 1940. Frá árinu 

1937 hafði leikskóli og dagheimili verið samþætt undir menntamálaráðuneytinu sem leiddi til 

töluverðra breytinga á íslensku samfélagi (Jóhanna Einarsdóttir, 2019; Jón Torfi Jónasson, 
2006). Með samþættingunni var verið að vinna í átt að uppbyggingu stofnana á þeim 

grundvelli að foreldrar gætu verið útivinnandi og barnið fengi samt sem áður þá umönnun 

sem það þyrfti á að halda. Þrátt fyrir langan tíma voru mörg stór skref stigin gagnvart þessum 
stofnunum til að gera þær að hluta af skólakerfinu ásamt því að samþætta starfsemi leikskóla 

og dagheimila og voru sett lög sem viðurkenndu hlutverk leikskólanna (Jón Torfi Jónasson, 

2006).  

Nokkrar uppeldisáætlanir hafa verið gefnar út og var ein slík gefin út árið 1993 en hún er 

undanfari Aðalnámskrár leikskóla 1999 (Jón Torfi Jónasson, 2006). Í nútíma samfélagi er 
hægt að sjá þróun á starfsemi leikskólans þó að breytingarnar hafi tekið langan tíma, hvernig 

leikskólinn varð til, hvað einkenndi hann og hvernig áherslur hans hafa breyst á síðustu 90 

árum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). Árið 2002 gaf menntamálaráðuneytið út bæklinginn 

Skólastarf á Íslandi (2002). Í honum kom meðal annars fram að leikskólastarfið eigi að 

sameina menntun og umönnun barna en það er í samræmi við það sem var upprunalegt 

markmið leikskólans. Þar kemur fram að í leikskólum eigi að undirbúa barnið fyrir lífið og 

skyldunámið sem tekur við í lok hans.   

Sífelldur lærdómur á sér stað þegar börn leika sér þar sem kennararnir eru ávallt að 

skapa viðeigandi námsaðstæður fyrir börnin. Í lögum um leikskóla kemur fram að í 

leikskólastarfi beri ávallt að hafa velferð og hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Ef vel er rýnt í 
lögin og 10. grein skoðuð, kemur einnig fram að stuðla skuli að samstarfi milli starfsfólks 

leikskóla og foreldra (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Í fyrri lögum um leikskóla frá árinu 1994 
kemur fram að leikskólinn eigi að annast uppeldi og menntun barna á leikskólaaldri að ósk 

foreldra. Meginmarkmið starfsins er að annast barnið, gefa barninu færi á öruggum 

leikskilyrðum, stuðla að umburðarlyndi, rækta tjáningar- og sköpunarmátt barnsins og efla 
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kristilegt siðgæði þeirra. Síðast en ekki síst var lagt upp með að barnið yrði sjálfstæður, 

hugsandi, virkur og ábyrgur þátttakandi í síbreytilegu lýðræðisþjóðfélagi (Lög um leikskóla nr. 

78/1994). Leikskólinn er ekki skylda en mikilvægt er að öll börn hafi tækifæri til þess að fara í 
leikskóla. Í leikskólanum lærir barnið ótal margt sem gagnast því í áframhaldandi skólagöngu 

og lífinu sjálfu og þegar upp er staðið er leikskólinn mjög mikilvægur fyrir barnið. 

 

2.2 Grunnskólinn 

Eins og með leikskólann hefur saga grunnskólans einnig breyst töluvert síðan fyrsti skólinn 

tók formlega til starfa. Fyrsti barnaskólinn á Íslandi var stofnaður árið 1830 í Reykjavík og var 

hann einkaskóli. Síðar meir, eða árið 1852, hófst skólastarf á Eyrarbakka og Stokkseyri. Sá 

skóli er elsti barnaskólinn á Íslandi, og er hann enn starfandi (Árelíus Níelsson, 1952; Árni 

Daníel Júlíusson, 2003; Loftur Guttormsson, 2008). 

Með tilkomu fyrstu barnafræðslulaganna árið 1907 áttu börn að vera orðin bæði læs og 
skrifandi á tíunda ári. Í kjölfar barnafræðslulaganna kom út námskrá fyrir barnaskóla árið 

1929 (Loftur Guttormsson, 2008; Lög um fræðslu barna nr. 59/1907). Árið 1936 var 
skólaskyldualdri breytt og hófst þá við sjö ára aldur. Tíu árum seinna nánar tiltekið árið 1964 

jókst hún meir og náði einnig til barna á fimmtánda aldursári. Áfram urðu miklar breytingar 

og árið 1974 var sett í lög að hlutverk grunnskólans væri meðal annars að undirbúa 
nemendur fyrir starf og líf sitt í þjóðfélaginu. Með löggjöfinni var verið að tryggja öllum 

börnum sama rétt til skólagöngu. Árið 1990 náði skólaskyldan svo til sex ára barna og var hún 

þá orðin 10 ár (Jón Torfi Jónasson, 2008). Árið 1996 var rekstur grunnskóla færður frá ríkinu 
til sveitarfélaganna. Í dag ber því sveitarstjórn ábyrgð á öllu því sem tengist grunnskólanum 

og sér til þess að öll börn á skólaskyldualdri fái að sinna sínu skyldunámi 

(Menntamálaráðuneytið, 2002). 

Þar sem þjóðfélagið er sífellt að breytast verða hlutirnir að aðlagast breytingunum og er 
grunnskólinn engin undantekning. Menntamálaráðuneytið (2002) tekur fram í bæklingi 

sínum að skólahald eigi að einkennast af því að halda úti lýðræðislegu samstarfi, kristilegu 

siðgæði og umhyggju. Það var einnig í fyrirrúmi að leggja grunn að sjálfstæðri hugsun ásamt 
skilningi á umhverfinu. Í upphafi skólagöngunnar var ekki lagt upp með langa viðveru í 

skólanum heldur var markmiðið  að kenna börnunum almenna hluti eins og aga, skólareglur 

og að umgangast jafnaldra (Jón Torfi Jónasson, 2008).  

Þegar grunnskólasagan var lesin sást að þróunin hefur staðið í fjöldamörg ár en í dag er 

hún komin í fastar skorður hvað varðar lengd á námi. Börn læra ótal margt í grunnskóla, 

bæði bóklegt og félagslegt ásamt því að læra á lífið. 
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3 Námskrár leik- og grunnskóla 

Skólanámskrá getur spilað stórt hlutverk í að stuðla að samfellu og framvindu í þáttaskilum 

barna frá leikskóla upp í grunnskóla. Námskrá getur auðveldað þáttaskil barnanna á milli 

leikskólans og grunnskólans en víða eru þær þó felldar inn í skipulag menntakerfisins (Shuey, 

Kim, Cortazar, Poblete, Rivera, Lagos, Faverio og Engel, 2019). Gerður G. Óskarsdóttir hefur 

fjallað um ytri og innri umgjörð skólastarfsins. Það sem mótar ytri umgjörð skólastarfs er 

menntakerfið, sem Alþingi, menntamálaráðuneyti og sveitarfélögin ákvarða eins og lög, 

reglugerðir, námskrár svo eitthvað sé nefnt. Það sem mótar hins vegar innri umgjörð í 

skólastarfi er skipulag komið frá skólastjóra eins og hópar, skipulag skóladagsins, hvernig 

húsnæðið er nýtt og verkaskipting starfsmanna (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012).   

Í Aðalnámskrá leikskóla eru sett ákveðin markmið og viðmið, þar sem fram kemur að 

skólanámskrá viðkomandi skóla skuli útfæra þau nánar ásamt því að innra mati leikskólans er 
lýst. Starfsáætlanir skóla eru einnig mótaðar og settar í skólanámskrá. Skólanámskrár leik- og 

grunnskólanna leggja áherslu á mismunandi kennsluaðferðir til menntunar barna. Leikskólinn 

notar leik sem kennsluaðferð fyrir barnið en grunnskólinn leggur meiri áherslu á ákveðin fög 
sem kennd eru. Skólanámskrá leikskóla greinir frá hvernig hæfnisþættirnir eru útfærðir, 

fjallar um vinnulag, markmið, fyrirkomulag og uppbyggingu samstarfs milli leik- og 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2011; 2013). Í grunnskólanum er 
forvarnaráætlun, menntastefna, gildi, hæfniviðmið og matsviðmið fyrir alla árganga 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2011; 2013).  

Í skýrslu OECD frá 2019 um námskrá og framvindu milli leikskóla og grunnskóla kemur 
fram að markmiðið með þáttaskilum á milli skólastiganna væri að setja ákveðinn ramma fyrir 

námsupplifun barnsins. Þar koma fram þrjár stefnuaðferðir til að ná settum markmiðum í 

þáttaskilunum. Í fyrsta lagi að setja víðtæk markmið sem leggja áherslu á vellíðan barnsins. Í 

öðru lagi að leggja áherslu á skólafærni barns svo það öðlist þá færni sem nauðsynleg er svo 

það aðlagist umhverfi og námi grunnskólans. Í þriðja lagi að innfella markmið þáttaskilanna í 

aðrar stefnur skólanámskrárinnar (Shuey o.fl., 2019). 

Jóhanna Einarsdóttir (2019) framkvæmdi rannsókn um viðhorf foreldra til leikskólans á 

21. öldinni og kom þar meðal annars fram að frá sjónarhóli foreldranna væri leikurinn 
miðpunkturinn í námskrá leikskólans þrátt fyrir að mismunandi skoðanir mynduðust um það 

hversu mikill tími ætti að vera tileinkaður frjálsa leiknum. Félagslegur- og menningarlegur 

munur benti til mótunar á frásögnum foreldranna sem tóku þátt. Foreldrarnir virtust hafa 
verið að tjá hugmyndir sem lagðar voru fram í Aðalnámskrá leikskóla og sjónarmið þeirra 

endurspeglaði ríkjandi menningarleg gildi sem eru sett fram í leiðbeiningum með námskránni 

(Jóhanna Einarsdóttir 2019). 
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Hver leikskóli mótar sína eigin skólanámskrá og endurskoðar reglulega, tekur mið af 

áhuga barna og sjónarmiðum, skólanámskráin er hugsuð sem einhvers konar sáttmáli um 

menntun barna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2011; 2013). Það má því segja að 
þegar skólanámskrár eru skoðaðar eru mismunandi áherslur í þeim og foreldrar hafa 

mismunandi skoðanir á þeim. Leikurinn spilar meira inn í á leikskólastiginu en meiri formleg 

kennsla er í grunnskólanum. Þó má gera ráð fyrir því að áhrif Dewey sé hægt að sjá á báðum 
skólastigunum, þar sem hugmyndin um að byggja á fyrri reynslu og læra með því að 

framkvæma nær til þeirra beggja.   

Almennt eru það markmið í stefnumótun flestra landa að styðja við samfellu í þroska og 
námi barna. Skil skólastiga eru breytileg milli landa. Þáttaskilin eiga sér oftast stað við sex ára 

aldur en í sumum löndum eru þau þó einu ári seinna eða jafnvel einu til tveimur árum fyrr. 

(Shuey o.fl., 2019). Árið 2009 var gefin út skýrsla í Bandaríkjunum sem varaði við því að 
leikskólar hefðu breyst á seinustu tveimur áratugunum og að námsaðferðunum sem hefðu 

miðað að leik, könnun og samskiptum hefði verið skipt út fyrir skipulagða námskrá og með 

áherslu á uppbyggingu á bóklegu námi (Bassok, Latham og Rorem, 2016).  
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4 Hugtök um skil skólastiga 

Leikskóli og grunnskóli eru tvö ólík skólastig sem gerir það að verkum að þegar barn hefur 

grunnskólagöngu sína eru það ein af stóru tímamótunum í lífi barnsins. Á milli þessara 

tveggja skólastiga eru nokkuð skýr þáttaskil eins og kom fram í kaflanum hér á undan um 

sögu leik- og grunnskólans. Þar var sagt frá mismunandi áherslum á milli þessara skólastiga. 

Litið er á leikskólann sem undanfara þess að undirbúa nemendur fyrir grunnskólann sem er 

skólaskylda. Megináhersla leikskólans hefur verið frjáls leikur barna og umönnun en í 

grunnskólanum er lögð áhersla á námsgreinar og hópkennslu (Jóhanna Einarsdóttir, 2004b). 

Nýlegar rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að bilið milli þessara tveggja skólastiga sé 

stöðugt að minnka (Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2019). Hér á eftir verður 

greint frá helstu hugtökum sem tengjast þáttaskilum en þau geta hjálpað til við að gefa mynd 

af þáttaskilunum sem eiga sér stað þegar barn færist úr leikskóla yfir í grunnskólann. 

 

4.1 Þáttaskil 

Þáttaskil (e. transition) er hugtak sem notað er yfir ákveðið breytingarferli sem á sér stað til 

dæmis þegar börn fara frá einu skólastigi yfir á það næsta. Þáttaskilin þegar börn fara úr 
leikskóla yfir í grunnskóla, eru mikilvægur áfangi í lífi barna og geta haft mikil áhrif á 

námsárangur þeirra og líðan seinna meir (Brooker, 2008). Hægt er að líkja þessu ferli við 

landamæri, þegar gengið er yfir þau tekur við nýtt land og önnur menning (Gerður G. 
Óskarsdóttir, 2012). Með þáttaskilum er átt við hreyfingu barns frá einni umgjörð til 

annarrar, frá einu efni eða aldurshópi til annars á tilteknum tíma. Dockett og Perry (2007) 

lýsa þáttaskilum sem flutningi barns frá einum stað til annars. Þau segja að líf manneskjunnar 
séu eintóm þáttaskil; ungabörn verða að krökkum, krakkar að unglingum og unglingar að 

fullorðnum einstaklingum.  

Fyrir barnið eru breytingar því ákveðin þáttaskil sem samanstanda af kynningu, 
aðgreiningu og aðlögun. Þáttaskilin byrji á því að nýja skólastigið er kynnt en þá kviknar á 

meðvitund um að í nánd séu breytingar. Því næst slítur barnið böndin við leikskólann og 

byrjar að aðgreina sig frá honum en þá hefur flutningurinn átt sér stað. Að lokum aðlagast 
barnið nýja skólanum og hans menningu og öðlast þá tilfinningu fyrir því að tilheyra nýja 

skólanum og er þar með orðið fullgildur nemandi á nýja skólastiginu (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012). Þegar barn stendur í miðju breytingaferli getur það verið mjög viðkvæmt og er 
mikilvægt að þeir sem standa barninu næst átti sig á því (Brooker, 2008). Á þessum 

tímapunkti er nauðsynlegt fyrir börnin að þau finni fyrir stuðningi frá foreldrum sínum, að 

foreldrarnir stígi ekki til hliðar og láti barnið um sig sjálft (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a).  
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Það eru margir hagsmunaaðilar sem koma að þáttaskilum barna, t.d. fjölskylda þess, leik- 

og grunnskólakennarar og fleiri aðilar sem skipta máli fyrir barnið. Það eiga að vera til 

skólaáætlanir um þáttaskil milli skólastiganna í öllum samfélögum, en þær eru flestar 
skipulagðar af fullorðnu fólki og innihalda fátt frá sjónarhorni barnsins og er nauðsynlegt að 

bæta úr því (Dockett, Einarsdóttir og Perry, 2019). Þegar um árangursrík þáttaskil er að ræða 

er búið að efla jákvætt viðhorf hjá barninu gagnvart skólanum, tilfinninguna um að tilheyra 
og hafa áhrif á þátttökuna um hvað gerist í grunnskólanum (Breuer og Tal, 2020). Líðan og 

frammistaða barns skiptir skólann miklu máli og þannig verða árangursrík þáttaskil barna frá 

einu skólastigi til þess næsta (Bryndís Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2017). 

Kennsluaðferðir í leik- og grunnskólum hafa hingað til verið ólíkar en þær eru 
áhrifaþættir á farsæl þáttaskil þegar börn fara á milli skólastiganna. Til að styðja við farsæl 

þáttaskil þurfa aðferðirnar að byggja á fyrri reynslu og þekkingu barnanna ásamt því að 
áherslur og samskipti kennaranna við börnin séu á svipaðri braut þegar tengja þarf tvö 

skólastig saman og leita þarf eftir því að gera það á sem auðveldastan máta. Til þess að 

samfella geti verið í náminu þurfa að vera einhvers konar tengsl á milli skólastiganna (Gerður 
G. Óskarsdóttir, 2012).  

Árið 1993 var sett af stað þróunarverkefni á vegum Fósturskóla Íslands og 

Kennaraháskóla Íslands, þar sem áhersla var lögð á að mynda samstarf milli leik- og 

grunnskóla þannig að samfella myndaðist. Markmið með samstarfinu var að stuðla að 
vellíðan barna á meðan flutningur milli skólastiga stendur yfir og byggja á fyrri reynslu 

barnanna og skapa samfellu í námi þeirra (Menntamálaráðuneytið, 1997). Svipað verkefni 

var sett af stað í einu af norðurríkjum Bandaríkjanna þar sem verkefnið var að auðvelda 

þáttaskilin fyrir bæði foreldra og börn. Verkefnið kallast á íslensku forskot (e. Head start), en 
þátttaka í verkefninu fólst meðal annars í því að foreldrar fengu tækifæri til að kynnast 

hverfisskólanum. Áhersla var lögð á að tengja saman skólastigin, veita upplýsingar og 

stuðning þannig að þáttaskilin væru sem farsælust bæði fyrir börn og foreldra (Cook, Coley 
og Qimmermann, 2019).  

Í skýrslu eftir Cook, Coley og Qimmermann (2019) sagði grunnskólakennari frá reynslu 

sinni eftir að hann fór í heimsókn í leikskóla og sá hvernig starf var unnið þar. Það kom 
honum mjög á óvart að börnin væru ekki einungis að dansa og syngja eins og hann hafði 

haldið. Hann sá að þar fór fram kennsla á annan veg en kennt er í grunnskólanum. Þessi 

kennari hvatti einnig leikskólakennara til að koma og skoða starfið í grunnskólanum til þess 
að sjá í hvernig skipulag börnin færu þegar þau færu yfir á næsta skólastig. Verkefni af 

þessum toga virkar oftast vel þar sem börnin fara í hverfisskóla. Flóknara getur verið að 

framkvæma verkefnið ef mikil fjarlægð er á milli leik- og grunnskólanna. Þegar skólar eru í 
sama sveitarfélaginu er hægt að ganga á milli stofnananna, nú í dag er jafnvel búið að 
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sameina suma leik- og grunnskóla í sömu bygginguna svo það þarf jafnvel ekki að fara út úr 

húsi til þess að fara í heimsókn. Þróunarverkefni eins og þetta tekur tíma og mikið skipulag er 

í kringum það. Halda þarf fundi með leikskólakennurum elstu deildar og 
grunnskólakennurum þar sem rætt er um fyrirkomulag. Reglulega þarf að halda fundi til að 

taka stöðuna og meta hvað þarf að gera næst (Cook, Coley og Qimmermann, 2019). 

Tímabilið þegar þáttaskilin eiga sér stað er mikilvægt. Huga þarf að líðan barnsins og 
mikilvægt er að barnið fái kynningu á kennaranum sem mun kenna því í 1. bekk áður en 

grunnskólaganga þess hefst (Brooker, 2008). Þó að barnið sé viðkvæmt og þáttaskilin 

mikilvæg í lífi þess þá má ekki gleyma að það hefur þróað með sér ýmsa eiginleika, hæfni og 
reynslu í leikskólanum. Það hjálpar því að þekkja sjálft sig og það er mikilvægt fyrir þáttaskilin 

(Yelverton og Mashburn, 2018). Áætlanir um þáttaskil eru gerðar til þess að auðvelda 

börnum breytingarnar en þær eru af mismunandi gæðum. Það fer allt eftir því hverjir taka 
þátt og hvernig samvinnan gengur hjá þeim (Margetts, 2002). Gerðar hafa verið rannsóknir 

sem sýna fram á að kennslufræði leikskóla og grunnskóla er nokkuð ólík. Þrátt fyrir að vera 

ólíkar eru dagskrár, starfshættir og notkun skólastofurýmis á svipuðu róli (Bryndís 
Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2017). Í hinum mörgu fræðiritum er að finna ýmis 
fræðileg sjónarhorn til að auka skilning á þáttaskilum þegar kemur að menntun (Nicholson, 

2018). 

 

4.2 Samfella 

Hugtakið samfella (e. continuity) er skilgreint sem áframhaldandi verkefni og tími sem helst 
óslitinn og samstæður í gegnum breytingar (Svavar Sigmundsson, 2000). Skólaganga barna 

þarf að vera samfelld og byggja á samvinnu milli leik- og grunnskóla þannig að börn fái 

möguleika á því að þroskast og læra. Ein af fyrstu skilgreiningunum á samfellu kemur frá 

Dewey þar sem hann taldi samfellu vera afgerandi skil eða tvískiptingu á veruleikanum (Atli 

Harðarson, 2016). Seinna meir talaði Gerður G. Óskarsdóttir (2012) um að samfella væri ein 

heild sem héldist órofin en fræðimenn hefur greint á um hvort mikilvægt sé að skapa 

samfellu í námi. Það er öllum, bæði fullorðnum og börnum hollt að ganga í gegnum 

breytingar upp að vissu marki. Samfella í námi barna verður þegar eðlilegt flæði er í námi 

þess í stað skyndilegra breytinga, eins og óvæntar kröfur sem lagt er á barnið þegar það flyst 

úr leikskóla yfir í grunnskóla (Bryndís Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2017). 

Í Aðalnámskrám bæði leik- og grunnskóla er sagt frá sex grunnþáttum sem eiga að skapa 

samfellu fyrir öll skólastigin. Þessir grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 
lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; 

2013). Heilsa og líðan barna eru mikilvægt viðfangsefni í menntun. Með því að fella heilsu og 
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líðan inn í kennslufræðina er verið að hvetja til aukinnar samfellu í námi barna og styðja við 

vöxt þeirra og líðan (Bryndís Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2017). Allir þessir 

grunnþættir kenna börnunum að efla sjálfbjörg sína og samvinnu. Þetta er allt mikilvægt 
þegar kemur að grunnskólagöngu og samfellunni sem kennarar eiga að skapa fyrir börn 

þegar þau eru að færast á milli skólastiga. Í þeim skólum þar sem góð samskipti og þónokkur 

samgangur er á milli leikskólans og 1. bekkjar gengur börnum almennt betur að aðlagast nýju 
umhverfi og þess vegna er mikilvægt að hugað sé að þáttaskilunum (Margetts, 2002).  

Jóhanna Einarsdóttir (2004b) sagði að samfella væri mikilvæg fyrir velferð og 

áframhaldandi skólagöngu barnsins. Í grein hennar kemur fram að það þurfi að vera 
samhengi á milli hugmyndafræði, kennslufræði og skipulags innan leik- og grunnskólans. 

Með því er átt við á hvaða hugmyndum skólarnir byggja, hvert innihald námskránna þeirra er 

og hvaða kennsluaðferðir er stuðst við og hvaða reglur móta starfið. Þessir þættir eru 
samofnir og mynda þannig samfellu. Athafnir og upplifanir barna þurfa að þjóna ákveðnum 

tilgangi ásamt því að byggja ofan á reynslu þeirra þannig að samfella verði í námi þeirra 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). Griebel og Niesel (2002) telja að þeir lykilþættir sem stuðla að 
velgengni barna í skóla séu farsæll flutningur, framvinda og samfella. 

Þegar kemur að tilteknum þáttaskilum hjá barni er mikilvægt að verið sé að hlúa að 

því og að sjá til þess að það hafi öðlast ákveðna skólafærni. Með því er hægt að stuðla að 

farsælli samfellu milli þessara tveggja skólastiga sem rætt hefur verið um hér áður. Til þess 
að hjálpa til við að samfellan sé farsæl hafa eldri nemendur deilt eigin reynslu með yngri 

nemendum. Hafa þeir t.d. sagt þeim frá því hvernig skólinn sé, hvernig eigi að haga sér þar 

og hverjar reglurnar séu (Perry og Dockett, 2011). Eins og Dewey kom inn á þá læra börn 

bæði með og af hvert öðru og á það vel við á þessum tímapunkti í lífi barna. Sú reynsla sem 
börn öðlast í leikskólanum nýtist þeim takmarkað í lífinu ef ekki er hægt að byggja ofan á 

hana (Jóhanna Einarsdóttir, 2007b). 

Það er misjafnt hversu vel undirbúnir grunnskólar eru fyrir börnin. Sumir grunnskólar 
senda út eyðublöð fyrir foreldra til að fylla út og nota þær upplýsingar fyrir komandi kynni á 
börnunum. Sumir skólar fá þessar upplýsingar um börnin en nota þær síðan aldrei (Cook, 

Coley og Qimmermann, 2019). Einnig eru til skólar sem óska eftir upplýsingum um einstök 
börn, það er að segja börn með hegðunarvandamál, erlend börn og börn með fatlanir.  

Þegar rætt var við grunnskólakennara kom í ljós að stjórnendur vonuðust eftir því að 

grunnskólinn tæki meiri þátt í að mynda samfellu fyrir börnin. Þeir leik- og 
grunnskólakennarar sem tóku þátt í verkefninu sýndu áhuga á því að læra meira um önnur 

verkefni sem tengjast þáttaskilum og samfellu. Með það að markmiði var bætt við og 

verkefnin gerð betri með því að auðvelda og hjálpa foreldrum og börnum (Cook, Coley og 

Qimmermann, 2019). Það má því segja að í grunninn þurfi samfella að vera menntandi og, 
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eins og Dewey sagði, að reynslan væri þráður sem væri órofinn. Þrátt fyrir að langt sé síðan 

Dewey setti fram kenningar sínar þá eru þær enn nýttar í dag þó svo að búið sé að byggja 

frekar ofan á þær (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Börn sem hefja grunnskólagöngu sína í dag 
hafa töluverða reynslu og þekkingu frá leikskólagöngu sinni og ber því grunnskólanum að 

byggja ofan á þá þekkingu sem fyrir er, en ekki að fara í sama námsefnið og var notað í 

leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). 

Í grein eftir Jóhönnu Einarsdóttur (2007b) kom fram að rannsóknir hafa sýnt fram á að 

aðferðir sem leikskólakennarar og grunnskólakennarar styðjast við til að tengja saman 

skólastigin og brúa bilið, séu meðal annars að miðla upplýsingum á milli, en sýnt hefur verið 
fram á að leikskólakennarar séu mun frekar að miðla sínum starfsháttum en 

grunnskólakennararnir. Jóhanna Einarsdóttir (2004a) rannsakaði einnig hvaða aðferðir væri 

hentugast að nota til þess að tengja saman leikskólann og grunnskólann. Hún lagði fram 
spurningalista og út frá honum kom í ljós að algengasta aðferðin sem leik- og 

grunnskólakennarar notuðu væru heimsóknir leikskólakennara með börnin í grunnskólann 

og sú næstalgengasta væri að grunnskólinn byði leikskólanum að koma á viðburði tengda 
skólanum. Þetta er í samræmi við áherslu í Aðalnámskrá leik- og grunnskóla þar sem bent er 
á mikilvægi þess að leikskólabörn fái tækifæri til þess að kynnast verðandi grunnskóla sínum 

á meðan þau eru enn í leikskóla og það telst hluti af aðlögun og undirbúningi þeirra fyrir 
grunnskólagöngu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; 2013).  

 

4.3 Rof á samfellu 

Hugtakið rof (e. discontinuity) á samfellu er skilgreint sem ósamræmi milli þjónustu sem er 

veitt í umönnun og menntun milli leikskóla og grunnskólanáms, mismunandi námsskráa og 

kennslufræði í mismunandi umgjörðum og milli heimilis og skólans (Dockett og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017). Með því að viðurkenna rof á samfellu er oft talað um bil milli leikskóla og 

grunnskóla og þörf á að brúa bilið á milli og stuðla að farsælum þáttaskilum. Segja má að rof 

sé skortur á samfellu (Dockett og Jóhanna Einarsdóttir, 2017).  

Rof verður þegar tveir ólíkir heimar mætast og reynslan sem einstaklingur öðlast á 
öðrum staðnum nýtist ekki á þeim stað sem tekur við. Eins og þegar reynsla barns í 

leikskólanum dugar því ekki í grunnskólanum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Í Aðalnámskrá 

grunnskóla er því lögð áhersla á samfellu í skólagöngu hjá nemendum á milli allra skólastiga. 
Mikilvægt er að það verði ekki rof á menntun barna við þáttaskilin þegar þau fara úr leikskóla 

yfir í grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; 2013). Ástæðan er sú að 
reynsla og nám barnanna frá fyrra skólastigi mun nýtast þeim á næsta stigi og þannig er 

grunnskólinn að byggja á fyrri reynslu barnanna sem veitir barninu öryggi og ný 
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námstækifæri (Jóhanna Einarsdóttir, 2007b). Til þess að koma í veg fyrir rof á samfellu hefur 

fjölskyldum meðal annars verið ráðlagt að tala við börnin um hvernig fyrsti skóladagurinn 

muni ganga fyrir sig og fara með börnin að heimsækja grunnskólann áður en skólagangan 
hefst (Kang, Horn og Palmer, 2017). 

Í bók Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) kemur fram að börnum sé hollt að upplifa 

breytingar til að geta mætt nýjum áskorum í lífinu, en það þurfi því að skipuleggja rof jafn vel 
og samfellu. Oft séu það fullorðnir og börnin sem yfirfæra ekki þekkingu sína frá einum 

aðstæðum í þær næstu þar sem að nám sé að einhverju leyti aðstæðubundið. Allar 

breytingar á umhverfinu geta leitt til rofs. Breytingin frá einu menntunarstigi til hins næsta er 
mikilvægur þáttur í þroska barna en rof getur myndast ef samfellunni er ekki sinnt. Börn sem 

upplifa rof á samfellu geta átt í erfiðleikum með að læra og einbeita sér að verkefnum. Þeim 

getur þá auðveldlega leiðst og gera mistök af því að þau ráða ekki við þau verkefni sem lögð 
eru fyrir og þau þurfa að takast á við (Veličković, 2013). 

 

4.4 Skólafærni 

Í kringum 1990 var hugtakið færni (e. readiness) skilgreint í fræðilegri orðabók Webster‘s á 

þrjá mismunandi vegu. Fyrsta skilgreiningin var sú að einstaklingurinn væri andlega eða 

líkamlega undirbúinn fyrir einhvers konar upplifun. Önnur skilgreiningin var sú að 
einstaklingurinn væri laginn, leikinn eða hæfileikaríkur. Þriðja og jafnframt síðasta 

skilgreiningin útskýrði færni á þann veg að einstaklingurinn væri ávallt tilbúinn. Þessar ólíku 

útskýringar á orðinu færni eru einnig hluti af skilgreiningu orðsins skólafærni, það er að segja 
að meiri hluti barna sé á vissum aldri tilbúinn til þess að hefja skólagönguna (Gredler, 1992). 

Skólafærni (e. school readiness) er hugtak sem snýr að því hvort börn séu undirbúin fyrir 
grunnskólann, hvort foreldrar og forráðamenn séu tilbúnir til þess að styðja við nám barna 

sinna og hvort skólarnir séu tilbúnir að taka á móti börnunum. Skólafærni getur flokkast í 
félagslegan og bóklegan undirbúning (Brooker, 2008). Mörgum foreldrum finnst mikilvægt 

og leggja áherslu á að börnin séu búin að læra stafrófið og tölustafina áður en þau hefja 

grunnskólagöngu sína (Perry og Dockett, 2011). Foreldrar leggja einnig mikið upp úr því að 
börn hafi góða félagslega færni þegar þau ganga í gegnum þáttaskil (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007a). Það er þó nokkur munur á því hvernig kennarar og foreldrar skilgreina hvaða 

skólafærni börn þurfa að hafa tileinkað sér við upphaf grunnskólagöngunnar.  

Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir (2011) lögðu spurningakönnun fyrir 

leikskólastjóra í Reykjavík. Þar kom fram að leikskólastjórar töldu skólafærni barna vera 

kunnáttu sem þau yrðu að búa yfir við leikskólalok. Þeir þættir sem þeim fannst 

mikilvægastir voru meðal annars félagsþroski, gott sjálfstraust, sjálfsöryggi, góð sjálfsmynd 
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og sögðu þau þurfa að geta bjargað sér að mestu leyti sjálf. Mikilvægt er að ýta undir að börn 

fái tækifæri og upplifi jákvæða skólareynslu þegar þau byrja í grunnskólanum. Börn sem 

aðlagast skólanum illa, geta átt í vandamálum seinna meir með skólagönguna. Það er að 
segja, að þau vanræki námið og brottfall hjá þeim er meira (Palermo, Hanish, Martin, Fabes 

og Reisner, 2007). 

Grunnskólakennarar sem tóku þátt í rannsóknum Jóhönnu Einarsdóttur og Sigurborgar 
Sturludóttur töluðu um að í skólabyrjun ættu börn oft erfitt með að fara eftir fyrirmælum, 

vinna sjálfstætt og í hópi ásamt því að eiga í erfiðleikum með samskipti við aðra (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004a; Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Meiri hluti 
grunnskólakennara sem tóku þátt í rannsókn Önnu Elísu Hreiðarsdóttur og Eyglóar 

Björnsdóttur (2011) taldi að börn væru tilbúin fyrir skólagönguna þegar að þau gætu setið 

kyrr, hlustað á aðra, hvort sem það voru börn eða fullorðnir, og að einbeiting á 
skólatengdum verkefnum væri til staðar. Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að leikskólinn 

sé ekki einungis að undirbúa börn fyrir grunnskólann heldur fyrir lífið almennt 

(Menntamálaráðuneytið, 2002; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Í grunnskólanum fá börn að kynnast nýju samfélagi og nýrri skólamenningu þar sem þau 
þurfa að læra að fylgja nýjum reglum. Þá er nauðsynlegt fyrir þau að læra hvað má gera og 

hvað ekki (Dockett og Perry, 2005; Dockett og Jóhanna, 2017). Sum börn telja það vera hluta 

af því að byrja í skóla að kunna reglurnar sem gilda í skólanum ásamt því hvernig eigi að haga 
sér í skólanum (Brooker, 2008).  Bryndís Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir (2017) töluðu 

við kennara um viðhorf þeirra til þáttaskila og undirbúnings fyrir grunnskólagöngu. Þar sagði 

einn kennarinn frá því hversu misjöfn og ólík börn væru, það tæki þau mislangan tíma að 

læra vissa hluti. Sum börn hafa náð þeirri færni að lesa um fimm ára aldur en önnur börn 
læra að lesa í kringum sjö ára. Þetta er eins með að læra að hjóla, sum börn læra að hjóla sjö 

ára en önnur hafa náð þeirri færni fimm ára. Þetta sýnir að börn ná mismunandi færni á 

mismunandi tímum. Það má einnig gera ráð fyrir að þetta eigi við um félagslegan þroska 
þessara barna. Bryndís Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir (2017) lögðu fram spurningu um 

hvort það væri leikskólans að undirbúa börnin fyrir grunnskólann eða hvort það væri 

hlutverk grunnskólans að taka á móti börnunum með þá þekkingu og reynslu sem þau hafa.  
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5 Kenningar tengdar þáttaskilum 

Þeir fræðimenn sem hafa tengt kenningar sínar við þáttaskil frá leikskóla yfir í grunnskóla eru 

meðal annars Urie Bronfenbrenner, John Dewey og Lev S. Vygotsky. Þeir hafa allir sett fram 

kenningar um það hvernig hægt sé að fylgjast með því hvernig  barni gengur þegar það fer í 

gegnum þáttaskilin og fara á milli leik- og grunnskóla. Bronfenbrenner setti fram 

vistfræðikenninguna, Dewey setti fram kenningu um reynsluna og Vygotsky kenningu um 

svæði mögulegs þroska, vinnupalla og félagsmenningarkenningu. Nánar verður farið út í 

kenningar þeirra síðar og þær tengdar við þáttaskil barna. Hugmyndir og kenningar þessara 

fræðimanna hafa enn í dag áhrif á skólastarf og ef vel er rýnt í skólanámskrár má sjá áhrif 

þeirra.  

 

5.1 Bronfenbrenner 

Urie Bronfenbrenner er einna helst þekktur fyrir vistfræðikenningu sína um þroska mannsins. 

Einstaklingnum er lýst sem þátttakanda í fjölda samtengdra kerfa sem öll hafa áhrif á þróun 

mannsins, bæði beint og óbeint (Brooker, 2008). Bronfenbrenner leit á barnið út frá 
heildrænu samhengi félagslegra, sögulegra, menningarlegra og umhverfislegra þátta. Hann 

skipti vistfræðinni upp í fjögur kerfi. Í hverju kerfi fyrir sig er hægt að staðsetja þá 

einstaklinga sem koma að lífi barna og við hverja barnið hefur samskipti. Kerfið 

samanstendur af nærkerfi, millikerfi, stofnanakerfi og lýðkerfi. Seinna meir bættist svo 

tímakerfið við (Hayes, O’Toole og Halpenny, 2017).   

Þegar rannsóknir eru framkvæmdar þarf að hafa margt í huga en hægt er að nota 

vistfræðikenningu Bronfenbrenners sem fræðilega nálgun í að leiðbeina við skipulagningu, 
greiningu gagna, samskipti milli kennara, foreldra og barna en hægt er að tengja við öll kerfin 

í kenningu hans (Breuer og Tal, 2020). Vistfræðikenning Bronfenbrenners inniheldur fjögur 

kerfi sem fléttast hvert inn í annað: 

1. Nærkerfið (e. microsystem) - Heimilið, dagmamman og leik- og grunnskólinn. 

2. Millikerfið (e. mesosystem) -  Samskipti og tengsl milli heimilis og skóla, nánar 

tiltekið kennara. 

3. Stofnanakerfi (e. exosystem) - Skólakerfið, fjölmiðlar og vinnustaðir foreldra. 

4. Lýðkerfi (e. macrosystem) - Gildi, siðir og skipulag samfélagsins. 

Kerfin sinna öll mismunandi hlutverkum í lífi barnsins. Í nærkerfinu hefur barnið meiri 

áhrif á ákvörðunartöku sem við kemur því sjálfu, í millikerfinu eru samskipti og tengsl milli 
kennarans og nemandans í fyrirrúmi. Stofnanakerfið einkennist af skólakerfinu, fjölmiðlum 
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og vinnustöðum foreldra sem hafa óbein áhrif á barnið og þegar komið er að lýðkerfinu er 

það allt í kringum barnið sem hefur áhrif á það (Hayes, O'Toole og Halpenny, 2017). 

Þrátt fyrir að lýðkerfið sé fjærst barninu hafa samfélagsleg gildi og menningarleg sýn 
áhrif á barnið (Bath, 2009; Hayes, O‘Toole og Halpenny, 2017; Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). 

Kerfin eru skipulögð út frá nálægð barnsins við þau, því sem er næst til þess sem er fjærst. 

Seinna meir viðurkenndi Bronfenbrenner mikilvægi og áhrif tímans og sögunnar á þroska og 
varð það til þess að hann setti upp tímakerfið (e. chronsystem). Tímakerfið vísar til áhrifa 

tímans á þróunina frá sögulegu sjónarhorni sem og sjónarhorni einstaklingsins (Hayes, 

O‘Toole og Halpenny, 2017). Almennt táknar tímakerfið tímalengd þar sem að tími hefur 
áhrif á einstaklinginn, sambönd hans og tengsl og allir fara í gegnum þann tíma. Breytingar 

geta gerst hægt eða hratt en með tímanum aðlagast einstaklingurinn breytingunum sem eiga 

sér stað (Shelton, 2019). Þrátt fyrir að tímakerfi Bronfenbrenners sé fjarlægt nærkerfinu, sem 
er fyrsta kerfið sem einstaklingurinn tilheyrir, þá hefur það áhrif á barnið þegar kemur að 

flutningi milli skólastiga (Hayes, O‘Toole og Halpenny, 2017).  

Breytingarferlið er hægt að skoða og tengja við vistfræðikenningu Bronfenbrenner. Hægt 
er að sjá kerfið hans sem hring. Inni í hringnum í nærkerfinu væri barnið og eftir því sem 
lengra er farið út því fleira hefur áhrif á barnið, hvort sem það er fólk, skólinn, skipulag í 

samfélaginu eða jafnvel tíminn (Hayes, O‘Toole og Halpenny, 2017; Jóhanna Einarsdóttir, 

2007a). Það sem hefur einna helst áhrif á þáttaskilin hjá börnunum er tímakerfi 
Bronfenbrenner en tíminn er sífellt að breytast og einstaklingurinn er sífellt að aðlagast 

tímanum og breytingunum sem verða eins og þegar þáttaskilin eiga sér stað (Hayes, O‘Toole 

og Halpenny, 2017; Shelton, 2019). Kenning Bronfenbrenners á vel við þegar þáttaskil í lífi 

barna eru skoðuð vegna þess að hægt er að staðsetja barnið í einu af hans kerfum og þá er 
hægt að tengja við hverja, sem koma að lífi barnsins, það hefur samskipti. 

 

5.2 Vygotsky 

Lev S. Vygotsky var rússneskur sálfræðingur, vísinda- og fræðimaður. Megináherslur 

Vygotsky voru áhrif umhverfis og menningar á þroska og nám barna og taldi hann að nám 
barns ætti sér stað í samvinnu við umhverfið sem það býr í (Vygotsky, 1978). Vygotsky taldi 

nám barna misjafnt eftir félags- og menningarlegum bakgrunni og reynslu ásamt því hvernig 

stuðning börnin fengju frá fullorðnum til að sinna náminu (Stephen, 2010). Þegar kemur að 
kenningum og hugsunum Vygotsky þá taldi hann að hin sanna þróun hugsunar væri ekki frá 

einstaklingnum og yfir í hið félagslega, heldur frá því félagslega til einstaklingsins sjálfs 
(Vygotsky, 2019). Barnið lærir og skapar sína eigin þekkingu þegar það tekst á við verkefni í 

samvinnu við aðra og samskipti þess breytast þegar það vinnur með öðrum.   



22 

5.2.1 Svæði mögulegs þroska 

Vygotsky þróaði kenningu um svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal development) en 

með því er átt við hvernig barn geti lært með stuðningi hæfari manneskju. Talað er um að 
svæði mögulegs þroska sé allt frá því hvað barnið getur gert sjálft án aðstoðar yfir í það að 

öðlast aukna hæfni með aðstoð frá öðrum færari jafnaldra eða fullorðnum einstaklingi 

(Meece og Daniels, 2008). Möguleikar barns eru aðrir þegar það vinnur með öðrum heldur 
en þegar það vinnur eitt, þá er talað um að þroskasvæði barnsins séu að færast (Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Svæði mögulegs þroska sem Vygotsky talar um 

er því í raun fjarlægðin frá því að leysa verkefni einn og óstuddur yfir í það að þurfa aðstoð 

við að leysa eða framkvæma verkefnið (Meece og Daniels, 2008). 

Talað er um að svæði mögulegs þroska sé orðið lykilhugtak þegar kemur að menntun 

barna. Þroskasvæðið er talið stuðla að árangursríkum og skilvirkum kennsluaðferðum í 
skólastofunni, uppbyggingu þekkingar þar sem lýst er umbreytingum á einfaldri hugsun, 

ósjálfráðri athygli og einföldun minnis í flokkanlega skynjun. Með flokkanlegri skynjun er átt 

við; hugtakahugsun, rökrétt minni og sjálfsstýrða athygli (Offori-Attah, 2020). Í gegnum allt 
lífið er barnið að læra samvinnu og samskipti við aðra, það er eitt af meginmarkmiðum 
leikskólans að kenna barninu að umgangast aðra og vinna með þeim. Þess vegna má segja að 

hlutverk annarra einstaklinga í lífi barnsins séu mikilvæg. Til þess að hámarka nám og getu 
barnsins þurfa bæði leik- og grunnskólakennarar að styðja það á þroskasvæðinu (Wass, 
Harland og Mercer, 2011).  

Þegar kennari styður við barn á svæði mögulegs þroska veitir hann því tækifæri til þess 
að þróa sínar eigin námsaðferðir. Það er almenn vitneskja að einstaklingar eru ólíkir og læra 

á mismunandi hátt. Sumir læra best með því að hlusta (hljóðrænt), sumir með því að horfa 
(sjónrænt), aðrir með snertingu (snertiskyn) og enn aðrir með því að framkvæma 

(hreyfiskyn). Því má segja að þegar kennarinn veitir barninu stuðning innan þroskasvæðis 

þess geti hann aðstoðað barnið við að finna hvaða námsaðferð nýtist því best ásamt því að 
beita árangursríkum náms- og kennsluaðferðum til að hjálpa barninu að læra (Offori-Attah, 

2020). 

Kenningar og hugmyndir Vygotsky ýta undir vitsmunalegan þroska hjá börnum og þá 
sérstaklega yngri börnum. Hugmyndir hans tengdar menntun hafa enn áhrif í dag á bæði leik- 

og grunnskólann. Kenningar hans byggja á þekkingu og eru orðnar hluti af undirbúningi 

kennara þar sem þær veita nemendum grunn að gagnrýninni hugsun og veitir þeim leið til að 
taka ábyrgð á eigin námi (Offori-Attah, 2020).  
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5.2.2 Vinnupallar 

Hugmyndir Vygotsky sem snúa að svæði mögulegs þroska fela í sér hugtök eins og 

vinnupallar (e. scaffolding), en þá er talað um vinnupallaaðferð (Offori-Attah, 2020). Með 
vinnupallaaðferðinni getur kennarinn gert sér grein fyrir hvar erfiðleikar barnsins liggja í 

náminu og getur gert ráðstafanir til að barnið nái sem bestum námsárangri (Krishnan, 2019). 

Vinnupalla Vygotskys er hægt að líta á sem lykilatriði við hönnun og framkvæmd á 
kennsluaðferðum sem geta náð yfir margvíslega kennsluhætti kennarans (Maryam, Sören 

og Gunilla, 2019). Vinnupallar eru tengdir þroskasvæðinu og tengja má þá við stuðning sem 

nemanda er veittur til að ná markmiði eða taka þátt í verkefni sem er því utan seilingar 

(Wass, Harland og Mercer, 2011). Barnið er því að byggja upp og öðlast einhvers konar 

þekkingu með vinnupöllum Vygotsky (Shvarts og Bakker, 2019).    

Vinnupallar byggja upp barnið en þegar þeirri aðferð hefur verið náð er barnið farið að 
framkvæma verkefni eitt og óstutt sem það hefði áður þurft aðstoð við (Naughton og 

Williams, 2009). Leikskólakennarar vinna að því að reyna að fjarlægja vinnupallana hjá 

börnunum með því að efla þau í að gera verkefnin sjálf þar sem að barnið hefur ekki þörf 
fyrir stuðning eftir að það hefur náð tökum á ákveðnum verkefnum sem það getur 
framkvæmt eitt og óstutt (Maryam, Sören og Gunilla, 2019). Hægt er því að nota 

vinnupallaaðferðina sem kennsluaðferð við nánast hvaða verkefni sem er, en þeir ýta undir 
aukið sjálfstæði barnanna (Maryam, Sören og Gunilla, 2019). 

Eitt af því sem er ólíkt með leik- og grunnskólunum er stærð barnahópsins. Í 

leikskólanum eru fleiri starfsmenn með barnahópinn og þess vegna er hægt að vinna með 

hann í minni einingum. Þar er meiri sveigjanleiki með námið og kennt óbeint í gegnum 

leikinn. Þegar unnið er með minni hópa er hægt að vinna markvisst með þroskasvæðin og 
vinnupalla þannig að barnið læri meira á getu sína og verði sjálfstæðara. Í grunnskólanum er 

nemendahópurinn yfirleitt stærri og aðeins einn kennari með allan hópinn. Kennsluhættir 

breytast frá því sem barnið er vant og verður námið minna einstaklingsmiðað heldur þannig 
að hópurinn er að læra það sama. Þegar kennarinn er einn með stóran hóp hefur hann minni 

tíma fyrir einstaklingsmiðað nám og einnig er erfiðara fyrir hann að sjá hvar hvert og eitt 

barn er statt á þroskasvæðinu (Shvarts og Bakker, 2019; Maryam, Sören og Gunilla, 2019; 
Wass, Harland og Mercer, 2011). 

 

5.3 Dewey 

Bandarískur menntafrömuður og heimspekingur að nafni John Dewey setti fram kenningar 

sínar fyrir meira en einni öld (Jóhanna Einarsdóttir, 2007b). Þrátt fyrir að kenningar hans hafi 

litið dagsins ljós fyrir svo löngu hafa þær enn margt fram að færa í  menntun nútímans 
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(Thorburn, 2020). Allan sinn feril var Dewey umdeildur, misskilinn eða mistúlkaður af 

mörgum lesendum og vísindamönnum (Jorgensen, 2017). Eitt grundvallaratriði í skrifum 

Dewey var lýðræði, en hann taldi að of mikið skrifræði og lítil einbeiting á einstaklinginn yrði 
til þess að einstaklingurinn myndi  festast í venjum og þægindum (Hopkins, 2017). 

Samkvæmt Dewey þá hefst öll hugsun á því að reyna að leysa vandamál einstaklingsins. 

Fyrsta skrefið væri að hugsa hvað hægt væri að gera til að leysa vandamálið og skynsamasta 
lausnin prófuð. Ef hún virkaði ekki lærði einstaklingurinn af reynslunni, hann bætir þá við 

þekkingu sína og reynir aftur (Turner, 2020).  

Dewey taldi að nemendur lærðu af fyrri reynslu fullorðinna og trúði því að upplifanir 
nemandans mótuðu framtíðarákvarðanir hans og verkefni sem hann tækist á við. Þrátt fyrir 

að fyrri störf Dewey hafi verið umdeild á þeim tíma að þá eru kenningar hans enn mikilvægar 

í tengslum við umbætur á menntamálum nútímans (Holt, 2020). Dewey taldi að það væru 
tengsl á milli reynslu, náms og menntunar barnsins (Jóhanna Einarsdóttir, 2007b).  

Dewey greindi einstaklinga út frá fjórum flokkum eftir því hvernig hann framkvæmir 

hlutina; einstaklingur sem les allar leiðbeiningar áður en hann framkvæmir nýja hluti, 

einstaklingur sem hefur leiðbeiningarnar við hliðina á sér þegar hann prófar sig áfram, 
einstaklingur sem fiktar í hlutunum og finnur út hvernig þeir virka og einstaklingur sem horfir 

á og lætur aðra um hlutina (Turner, 2020). Skilningur Dewey var því að hugur mannsins væri 

stöðugt að breytast og kennarar gegna mikilvægu hlutverki í þeirri breytingu (Holt, 2020). Í 
gegnum allan hans feril var stuðningur við nám án aðgreiningar stöðugur (Jorgensen, 2017).  

Dewey talaði um ‘learning by doing‘ og er að finna þá kenningu í grunninum á flestum 

skólanámskrám þar sem að hann einblíndi á að lífsreynslan væri mikilvæg og tenging væri á 

milli náms og reynslu. Einstaklingurinn væri sífellt að læra þar sem lærdómurinn er ferli út 
allt lífið, maðurinn nær aldrei að læra allt sem læra þarf en er sífellt að bæta ofan á fyrri 

reynslu sína (Jóhanna Einarsdóttir, 2007b; Holt, 2020).  

Atli Harðarson (2016) skrifaði í grein sinni um bók Dewey að hann taldi menntun vera 
óvissuferð þar sem útilokað væri að vita hvað myndi lærast við nýjan skilning. Ekki er hægt 
að vita hver nýi skilningurinn er, ef það væri vitað væri skilningurinn ekki nýr, sem segir að 

ekki væri verið að byggja ofan á fyrri reynslu. Dewey benti á að menntun þjóni fjarlægum ytri 
markmiðum en það geti meðal annars verið drifkrafturinn fyrir daglegri iðju. Dewey var líka 

sá sem talaði um mikilvægi þess að byggja á fyrri reynslu, það að börn fái tækifæri til þess að 

nýta þá reynslu og þekkingu sem þau hafa og byggja þar ofan á.  
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6 Að fara úr leikskóla í grunnskóla 

Sú breyting að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla getur verið stórt skref fyrir börn að taka og 

þess vegna er mikilvægt að þau fái tíma fyrir undirbúning og finni fyrir stuðningi í kringum sig 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). Til þess að skilja hvernig sé best að styðja við börn sem fara í 

gegnum þáttaskil er mikilvægt að þekkja þá færni sem þau hafa og taka einnig tillit til þess að 

þau eru að þroskast á þessum sama tíma. Á þessum tímamótum eru þau einnig að læra á 

sjálf sig og nýjar aðstæður. Þess vegna er mikilvægt að vera til staðar fyrir barnið 

(Yelverton og Mashburn, 2018). 

Skólinn verður sífellt stærri hluti af lífi barnsins og þannig verður félagsmótunarhlutverk 
skólans einnig meira. Innan skólans læra börnin að bera virðingu fyrir kennurum og hvert 

öðru í gegnum almennar samskipta- og hegðunarreglur sem eru kenndar. Börn læra meðal 

annars hvernig eigi að standa í röð ásamt ýmsu fleiru, en þetta er allt hluti af ákveðnu 
breytingarferli barnsins sem það tileinkar sér í gegnum leik- og grunnskólagönguna (Ólöf 

Garðarsdóttir, 2008). Þegar börn byrja í grunnskóla verða þau gjarnan sjálfstæðari og þurfa 

ekki eins mikla aðstoð frá foreldrum og áður fyrr (Griebel og Niesel, 2002). Börn fá oftar að 
fara ein út að leika og eru orðin nógu stór til þess að ganga ein milli skóla og heimilis. Þau 

velja sér einnig föt sjálf þegar þau eldast og um leið eykst sjálfsöryggi þeirra og þau fara að 

geta framkvæmt margt án aðstoðar (Griebel og Niesel, 2002).  

Í þessum kafla verður farið í hvernig skólagangan geti haft áhrif á fjölskylduna, hvernig 
foreldrasamstarf á sér stað innan beggja skólastiganna og hversu mikilvæg félagsleg tengsl 

séu fyrir börn í þáttaskilunum. 

 

6.1 Áhrif skólagöngu á fjölskylduna 

Þegar börn byrja í grunnskóla er það þeim lærdómsríkt og minnisstætt og þess vegna er 

mikilvægt að þáttaskilin gangi vel fyrir sig því þau hafa áhrif á það sem eftir er af 
skólagöngunni (Hellbom-Thibblin og Marwick, 2017). Ef barn aðlagast barnahópnum á 

jákvæðan hátt styrkir það félagstöðuna og barnið fær tilfinningu fyrir því hvernig það er að 

vera virkur þátttakandi í skólaumhverfinu (Bryndís Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 
2017). Barn sem er félagslega sterkt hefur jafnframt oft þann eiginleika að vera góður 

námsmaður. Færnin sem ungt barn hefur náð tökum á nýtist því seinna meir í lífinu en allir 

hafa sína styrkleika og veikleika. Það er hins vegar misjafnt hvernig og hvort þeir nýtist 
barninu er þeir byrja skólagöngu sína (Yelverton og Mashburn, 2018). Öll börn hafa 

ákveðinn styrkleika sem nýta skal ásamt hæfni þeirra, það er hlutverk fullorðna fólksins að 



26 

vera til staðar og veita þeim leiðsögn þegar þess er þörf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Eins og fram kom hér að framan hefja íslensk börn skólagöngu á sjötta aldursári 
sínu. Gredler (1992) sagði frá því að barn hefði innra tímakerfið sem ákvarðar hvenær það 

hefur færni til þess að hefja skólagöngu sína og að við það væri ekki hægt að eiga. Nú á 

tímum er þetta orðin úrelt hugsun vegna þess að grunnskólinn tekur á móti öllum börnum og 
aðlagar námið að þörfum hvers og eins. Þegar sum börn eru á fimmta aldursári sýna þau 

sjálfkrafa merki um að þau hafi færni og áhuga á því að byrja að læra og reynir þá leikskólinn 

að ýta undir þann áhuga og leggja fram krefjandi verkefni. Barn sem hefur góð tök á 
tungumáli sínu er sjálfsöruggara. Færnin sem ungt barn hefur því tök á nýtist því seinna meir 

í lífinu en allir hafa styrkleika og veikleika er þeir byrja grunnskólagöngu sína. 

Þegar barn fer á milli skólastiga er mikilvægt að það hafi öðlast ákveðna færni til þess að 
geta hafið grunnskólanám sitt. Til þess að grunnskólakennarinn geti áttað sig á því hvar 

nemandinn er staddur þarf að hafa farið fram upplýsingagjöf milli leik- og grunnskólans þar 

sem niðurstöður úr einhvers konar mati á stöðu barnsins liggja fyrir (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012). Í grunnskólanum kynnast börnin nestistíma og frímínútum, en þær eru oft eini 
skipulagði frjálsi tími barnanna innan skóladagsins þar sem þau fá að leika við félaga sína 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). Þá er dagurinn í grunnskólanum öðruvísi uppbyggður, börnin 

fara úr miklu lýðræði innan leikskólans. Þar fá þau að velja sinn efnivið til þess að leika með 
ásamt félaga yfir í skipulagðar 40 mínútna kennslustundir þar sem að viðfangsefnið er 

ákveðið af kennaranum út frá Aðalnámskrá grunnskólanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). 

Þær breytingar sem verða þegar börn fara úr leikskóla í grunnskóla eru af ýmsum toga og 

sem dæmi um það er skólabyggingin, hún er yfirleitt stærri en börnin eru vön og öðruvísi 
uppbyggð. Skólastofurnar í grunnskólanum innihalda borð og stóla sem er yfirleitt skipulega 
raðað upp (Veličković, 2013) en í leikskólanum er gert ráð fyrir að börn geti hreyft sig og 

leikið sér. Í grunnskóla fer flest vinna fram við borð og eru því skólastofurnar skipulagðar 
þannig. Fræðimaðurinn Dewey einblíndi ákaft á hlutverk lýðræðis og mikilvægi þess að skapa 
kennslustofur sem endurspegluðu lýðræðislegt gildi. Þannig myndu börn læra og verða virk í 

skóla. 

 

6.2 Foreldrasamstarf 

Það er mikilvægt að foreldrar séu í góðum samskiptum við leikskólann og geti fengið 

viðeigandi upplýsingar frá leikskólanum til að bera áfram til grunnskólans ef þörf krefur. 
Samskipti eru skilgreind þannig að þau fara fram á milli tveggja eða fleiri einstaklinga og geta 
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bæði verið munnleg (e. verbal) eða án orða (e. non verbal). Einnig geta þau verið táknræn, 

t.d. í gegnum tölvupóst eða augnsamband (Pillitteri, 2010). 

Foreldrar eiga rétt á því að vita hvaða gögn fylgja barninu þeirra yfir í grunnskólann og 
ættu að fá tækifæri til þess að bregðast við þeim. Þessar upplýsingar geta t.d. verið í formi 

ferlimöppu sem börnin hafa sjálf útbúið (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; 2013). 

Einnig geta foreldrar veitt upplýsingar um barnið til kennara vegna þess að þeir þekkja 
styrkleika og þarfir barna sinna best (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). 

Þegar barn hættir í leikskóla fær grunnskólakennarinn ýmsar upplýsingar um barnið og 

hefur hann þá tækifæri til þess að undirbúa sig fyrir komandi barnahóp. Þessar upplýsingar 

innihalda meðal annars styrk- og veikleika barnsins, kennarinn getur nýtt sér þá vitneskju og 

boðið barninu upp á námsefni þar sem að það bætir ofan á þá þekkingu sem fyrir er, en það 

er einmitt tilgangur samfellunnar (Yelverton og Mashburn, 2018).  

Foreldrar segja að samskipti við starfsfólk grunnskóla séu ólík samskiptum þeirra við 
starfsfólk leikskóla. Þeir telja samskiptin við grunnskólann vera formlegri og ópersónulegri en 

þau sem þeir höfðu upplifað í leikskólanum, en í leikskólanum hittu foreldrarnir starfsmenn 
leikskólans í fataklefanum bæði við upphaf og lok dags, en í grunnskólum ganga börnin 
almennt sjálf inn í bygginguna og þar taka á móti þeim skólaliðar (Sigurborg Sturludóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Þegar barn hefur grunnskólagönguna þurfa foreldrar að hafa samskipti við kennara 
barnanna sinna. Foreldrar sem hafa jákvætt viðhorf til skólans, taka þátt í skólastarfinu og 

hafa samskipti við skólann eiga yfirleitt börn sem gengur vel og líður vel í skólanum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007a). Þegar foreldrar þurfa að ná tali af grunnskólakennara þarf yfirleitt að 

senda tölvupóst eða hringja. Það eru þó grunnskólakennarar sem hafa oftast frumkvæði að 
samskiptum við foreldrana og snúast þau samskipti að mestu leyti um kennsluna, verkefnin 

sem þau hafa verið að leysa í skólanum eða upplýsingar um heimanámið (Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

 

6.3 Félagsleg tengsl í þáttaskilum 

Félagsleg tengsl eru mikilvæg í þáttaskilunum en flest börn hafa myndað góð félagsleg tengsl 

við börn í leikskólanum. Þegar komið er yfir í grunnskólann myndast ný sambönd, bæði við 

fullorðið fólk og önnur börn, en fyrri sambönd flytjast annað hvort með þeim yfir í 
grunnskólann og hjálpa þeim að aðlagast nýju umhverfi eða þau slitna (Dockett og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017; Brooker, 2008). Skólastjórar sem svöruðu spurningum sem tengdust 
því hvað foreldrar telji að mikilvægast sé að hafa í þáttaskilum nefna að foreldrar vilji að börn 
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þeirra eigi vini, séu félagslega sterk og eigi í góðum samskiptum við aðra þegar þau byrja í 

grunnskóla (Anna Elísa Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2011). 

Til að skoða félagsleg tengsl meðal barna þarf að skoða rannsóknir sem gerðar hafa 
verið. Þörfin fyrir að eiga vin er mjög sterk meðal barna (Bath, 2009) og börn sem hafa félaga 

með sér í þáttaskilunum ná yfirleitt betri námsárangri þegar til lengri tíma er litið (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007a). Börn sem hafa myndað góð vinatengsl við ákveðinn einstakling eiga oft 
auðveldara með að ganga í gegnum þáttaskilin en þau sem hafa engan félaga til að deila 

reynslunni með. Vinasambönd hjálpa börnum að þróa traust og byggja upp jákvæða 

sjálfsmynd (Bryndís Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2017).  

Nýlega hafa gæði yngri barna kennslu verið rannsökuð og gagnrýnd fyrir að vanrækja 

félagslega þáttinn í kennslunni ásamt því að sjónarmið barna og foreldra eru talin hafa 

gleymst. Eins og fram kemur í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Örnu H. Jónsdóttur (2019) 

þá setur Lillian Katz fram fjögur sjónarhorn sem þarf að skoða þegar verið er að skoða gæði 

tengd umönnun barna. Þessi sjónarhorn væru; sjónarhorn vísindamanna sem tengdust 

sviðinu og sjónarhorn foreldra, kennara og barnanna sem sóttu námið. 

Það hefur sýnt sig að félagsleg tengsl skipta miklu máli fyrir börn við upphaf 
grunnskólagöngunnar. Það að vera hluti af hóp og að upplifa samstöðu með öðrum börnum 

skiptir máli en barn sem hefur myndað félagsleg tengsl er líklegra til þess að geta gert það 
aftur og fundið nýja vini í skólanum (Bath, 2009; Brooker, 2008). Einnig er barn sem gengur í 
gegnum þessi mikilvægu tímamót með vini sínum líklegra til þess að öðlast jákvæða reynslu 

af upphafi skólagöngunnar og er þar af leiðandi félagslega sterkt (Dockett og Perry, 2007; 
Yelverton og Mashburn, 2018). 

Brooker (2008) taldi að börn sem eiga vini og eru samferða þeim í gegnum þessi tímamót 
séu líklegri til þess að vera þau sjálf og eru ekki að breyta sér til þess að þóknast öðrum. Sum 

börn missa þó vinatengsl sín þegar þau hætta í leikskólanum og fara yfir í grunnskóla. Þau 

börn eru líklegri til að upplifa sig ósjálfbjarga og varnarlaus. Barni, sem upplifir góð þáttaskil, 
líður almennt vel í skóla og er líklegra til þess að sýna framfarir. Barn, sem kvíðir fyrir því að 

fara í skólann, er neikvæðara varðandi skólann og getur átt erfitt með aðlögun og er líklegra 

til þess að upplifa neikvæð þáttaskil (Bryndís Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2017). Til 
þess að hindra þetta er mikilvægt að kennarar og foreldrar passi upp á að öll börn eigi að 

minnst kosti einn félaga sem fylgir þeim áfram í grunnskóla. Barn sem upplifir erfiðleika við 

þáttaskilin er líklegra til þess að eiga í frekari erfiðleikum þegar líður á skólagönguna og 
einnig þegar kemur fram á fullorðinsár (Dockett og Perry, 2007). 

Þegar rætt var við börn kom í ljós að þeim fannst mikilvægt að þekkja einhvern eldri í 

grunnskólanum sem þeir gætu leitað til ef þau vantaði aðstoð, þá sérstaklega ef einhver var 
að stríða þeim (Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2019). Jóhanna Einarsdóttir 
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(2010) talaði um í sinni rannsókn að börn sem höfðu verið í samstarfi við verðandi 

grunnskóla og fengið kynningu á honum, jafnvel deilt íþróttaaðstöðunni, hlakkaði til þess að 

fara yfir í grunnskólann. Vitneskjan um að geta leitað til einhvers veitir börnunum öryggi 
sérstaklega þegar að félagslega umhverfið þeirra verður mun stærra þegar komið er yfir í 

grunnskóla. Þá er talað um að börn flytjist úr einu félagskerfi yfir í það næsta (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007a).  
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7 Mismunandi sýn á þáttaskil 

Eins og fram hefur komið hér að framan hefur saga leik- og grunnskólanna tekið miklum 

breytingum í gegnum árin og hafa breytingar verið til hins betra fyrir alla. Fyrst um sinn voru 

dagheimilin hugsuð sem aðstoð fyrir þá sem höfðu minna á milli handanna en í dag er það 

réttur allra barna að ganga í leikskóla. Einnig voru dagheimilin/leikskólinn staður þar sem 

börn gátu fengið viðeigandi uppeldi á meðan foreldrar þeirra voru að sinna vinnu. Ef 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna er skoðaður kemur fram í 18. grein að öll þau börn sem 

eiga foreldra á vinnumarkaðinum eigi rétt á því að fá viðeigandi þjónustu og umönnun en 

það eru ráðstafanir sem ríkið veitir eins og með því að stofna leikskóla (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/2013).   

Fjöldinn allur af rannsóknum, þar sem einblínt hefur verið á þáttaskil barna nánar tiltekið 

þegar þau fara úr leikskóla yfir í grunnskóla, hafa verið framkvæmdar í gegnum tíðina, þá 
aðallega frá sjónarhorni hina fullorðnu. Vöntun hefur verið á rannsóknum sem gerðar eru 

frá sjónarhorni barnanna en á undanförnum árum hafa rannsóknir frá þeirra sjónarhorni 

aukist, ásamt rannsóknum á því hvernig börn læra og þroskast. Þegar rannsóknir með 
börnum hafa verið  framkvæmdar og eru skoðaðar kemur fram að foreldrar telja barnið sitt 

eiga að fá nægan tíma fyrir leik, innan- og utandyra í leikskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2019). 

Einnig hefur komið í ljós að börn eru almennt þreyttari eftir grunnskóladaginn og tómstundir 
sínar heldur en eftir leikskóladaginn (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Þær rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar á Íslandi á þáttaskilunum benda til þess að 
kennararnir vilja sjá samfellu í námskrám og kennslufræði milli leikskóla og grunnskóla. Hins 
vegar er það alltaf „hitt“ skólastigið sem þarf að gera breytingarnar eða aðlaga sig til þess að 

ná samfellunni (Dockett og Perry, 2007; Bryndís Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2017). 
Það er því mikilvægt að skoða sjónarhorn kennara, foreldra og barna er kemur að 
þáttaskilunum.  

 

7.1 Sjónarhorn kennara 

Eins og það er mikilvægt að huga að fjölskyldunni er einnig mikilvægt að skoða sambandið 
milli kennarans og barnanna er kemur að skólafærni (Palermo, Hanish, Martin, Fabes og 

Reisner, 2007). Þegar sjónarmið leikskólakennara er skoðað nefna þeir að mikilvægt sé að 
gögn um börnin frá leikskólanum fylgi yfir í grunnskólann, ásamt því að haldinn sé 
sameiginlegur fundur með leik- og grunnskólakennurum til þess að ræða saman og finna 

markmið eins og leiðir að samfellu milli skólastiganna (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a). Þegar 

grunnskólakennari er kominn með þessar upplýsingar um börnin hefur hann tækifæri til þess 
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að undirbúa sig fyrir komandi barnahóp. Hann fær þá upplýsingar um styrk- og veikleika 

barna sem hann getur þá nýtt og boðið þeim upp á námsefni þar sem að það bætir ofan á þá 

þekkingu sem fyrir er, en það er einmitt tilgangur samfellunnar (Yelverton og Mashburn, 
2018). Með þessum upplýsingum er kennarinn líklegri til þess að sýna barninu meiri skilning 

enda eru börn mismunandi og þarf kennarinn að taka tillit til þess að börnin hafi ekki öll 

sömu þarfir og áhuga (Bryndís Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2017).  

Kennarar vilja að börn taki meiri þátt í þáttaskilaferlinu, sérstaklega vegna þess að það 

eru börnin sjálf sem eru að ganga í gegnum þennan tíma (Perry og Dockett, 2011). Það sem 

fræðimenn leita eftir að skoða þegar þeir framkvæma rannsóknir með börnum eru skoðanir 
þeirra á skólanum, reynsla þeirra, upplifun og undirbúningur að þáttaskilunum. Áhugi þeirra 

beinist einnig að líðan barnanna, félagslegum þáttum og öðrum þáttum sem kunna að hafa 

áhrif á þáttaskilin (Babic, 2017). Það er vel hægt að fá börn til þess að taka þátt í rannsóknum 
sem leyfa þeim að tjá sig og segja skoðanir sínar og niðurstöður verða áreiðanlegar.  

Fjölbreyttar aðferðir á borð við eigindlegar rannsóknaraðferðir gefa gagnlegar upplýsingar ef 

þær eru notaðar rétt (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Mikilvægt er að leik- og 
grunnskólakennarar taki mið af sjónarmiðum barnanna þegar þau byrja í grunnskóla. 

Börn hafa misjafna styrkleika og veikleika þegar þau byrja í grunnskóla en það er hlutverk 

kennara að ýta undir styrkleika þeirra þannig að þeir komi til með að nýtast þeim í náminu 

(Yelverton og Mashburn, 2011). Kennarar sem eru vel undirbúnir eru gjarnar móttækilegri og 
hafa meiri áhuga og vilja til þess að gera þáttaskil auðveldari og jákvæðari fyrir börn, sem 

verður til þess að börn upplifa farsæl og ánægjuleg þáttaskil (Perry og Dockett, 2011). Meiri 

áhugi var á meðal leikskólakennara um samvinnu á milli þessara tveggja skólastiga en hjá 

grunnskólakennurum. Þeir vildu frekar fá upplýsingar um einstaka börn, heldur en að mynda 
samfellu milli skólastiganna (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a). Það kom einnig í ljós að 

nýútskrifaðir grunnskólakennarar vildu frekar fá upplýsingar um börnin frá 

leikskólakennurum, þá einna helst um hvernig þau væru oftast upplögð, hvernig samskipti 
þeirra við aðra væru og hvernig heilsufar þeirra væri (Wilder og Lilvist, 2017). 

Leikskólakennarar leggja áherslu á að kenna börnunum að umgangast aðra, virða og 

sýna öðrum samkennd (Jóhanna Einarsdóttir, 2019). Þáttaskil eru oft stór partur af lífi barna 
og ef það er gott samband milli barnsins og kennarans hjálpar það til við að auka sjálfstæði 

barnsins og efla sjálfsmynd þess. Ef kennari sýnir barninu virðingu, hlustar á skoðun þess og 

trúir á það og sýnir áhugamálum þess áhuga þá eflist sjálfsmynd barnsins (Bryndís 
Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2017). Það er líka mikilvægt að kennarinn passi upp 

á að umhverfið í skólanum höfði til allra nemenda. Ef umhverfið er vel skipulagt, örvandi og 

styður við tilfinningar barnsins hefur það jákvæð áhrif á þroska þess. Þess konar umhverfi 
stuðlar einnig að betri samskiptum ásamt því að auka nám á borð við stærðfræði og lestur 
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(Yelverton og Mashburn, 2018). Samkvæmt námskránni eiga kennarar að skapa umhverfi 

sem hlúir að þeim þáttum sem hafa áhrif á líðan barnsins meðal annars hæfni, áhugamálum, 

samskiptum, sjálfsmynd og ákvarðanatöku (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; 
Bryndís Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2017). 

Ástæðan fyrir því að fræðimenn hafa aukinn áhuga á að rannsaka þáttaskil er sú að 

börnin sjálf eru að ganga í gegnum þetta og vilja þeir fá innsýn í álit þeirra á breytingunum 
(Babic, 2017). Börnin sjá hlutina á annan hátt en fullorðið fólk og þess vegna er kominn tími 

til þess að börnin fái að leggja eitthvað til málanna og koma sjónarhornum sínum á 

framfæri.  

 

7.2 Sjónarhorn barna 

Það er ótrúlegt að hugsa til þess að aðeins fyrir nokkrum árum var farið að hlusta á 

hugmyndir barna um þeirra eigið líf. Litið var á börn sem óþroskaða og óáreiðanlega 
einstaklinga sem ekki greindu rétt frá röngu og gátu ekki tekið mikilvægar ákvarðanir 

varðandi líf sitt (Brooker, 2008). Þetta hefur breyst og fá börn núna tækifæri til þess að láta 

skoðanir sínar í ljós og koma með athugasemdir sem þau hafa rétt á að koma með vegna 
þess að þetta kemur lífi þeirra við. Þrátt fyrir að barnið geti tekið þátt þýðir það ekki að það 

geti tekið ákvarðanir sjálft, óháð aldri og hæfni þess. Hins vegar er mikilvægt að kennarinn 

styðji við þátttöku barnsins með því að viðurkenna sérstöðu þess, þarfir og áhugamál. 
Vellíðan og þátttaka eru mikilvægir þættir í námi barnæskunnar sem benda til gæði 
leikskólastarfsins. Barn þarf umönnun, athygli og félagslega viðurkenningu til að líða vel, vera 

öruggt og hamingjusamt (Bryndís Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2017). 

Það er mikilvægt að skilja raunveruleika barnsins og upplifun þess á þeim breytingum 

sem verða á lífi þess í kringum þáttaskilin. Það er því nauðsynlegt að skoða þau út frá þeirra 

sjónarhorni. Þegar það er gert er hægt að skapa umhverfi þar sem bæði börn og fullorðnir 

taka þátt og taka mið að báðum sjónarhornum. Hugmyndir barna um leikskólann eru mjög 

svipaðar. Sum þeirra segja að leikskólinn sé staður þar sem börn eru á meðan foreldrarnir 

eru í vinnunni, önnur segja að í leikskólanum leiki börn sér allan daginn við félaga sína og enn 

önnur telja að í leikskólanum séu þau að undirbúa sig fyrir grunnskólagönguna (Babic, 2017). 

Í þeim undirbúningi felst meðal annars að teikna, syngja, hafa samskipti og vinna í 

skólaverkefnum. Þegar viðhorf barna til leik- og grunnskólans voru skoðuð kom í ljós að börn 

sakna stundum leikskólans. Þá einna helst leiksins, starfsfólksins og félaga sinna í 

leikskólanum. Börn geta upplifað grunnskólann sem erfiðan þar sem meira er um formlegt 

nám og minna um frjálsa hreyfingu (Jóhanna Einarsdóttir, 2003). 
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Þegar börn voru spurð að því hvað þau töldu að leikskólakennarar gerðu í leikskólanum, 

sögðu þau að leikskólakennarinn hugsaði um börn þegar að foreldrar geti það ekki og kenni 

þeim hvernig eigi að haga sér í grunnskólanum (Babic, 2017). Jóhanna Einarsdóttir (2014) 
framkvæmdi eigindlega rannsókn um hlutverk leikskólakennara. Í henni voru leikskólabörn 

viðmælendur og voru niðurstöður rannsóknarinnar meðal annars þær að flest barnanna 

sögðu að leikskólakennarar væru aðallega umönnunaraðilar, s.s. litu eftir börnum, hugguðu 
þau, aðstoðuðu ef þau áttu í vanda og hjálpuðu þeim að ákveða hvernig ætti að klæða sig 

eftir veðri. Aðrir sögðu að leikskólakennarar væru eftirlitsaðilar og væru alltaf að fylgjast með 

og væru einnig að aðstoða, þ.e.a.s. ef börn báðu um aðstoð komu þeir og hjálpuðu en þeir 

léku sér sjaldnast við börnin (Jóhanna Einarsdóttir, 2014). 

Þegar leikskólabörn voru beðin um að hugsa til grunnskólans og hvað væri gert þar 

sögðu þau að í grunnskólanum lærðu börnin meira, byggingin væri mun stærri og þau yrðu 
að vera stillt og prúð. Þau þyrftu að sitja við borð og lesa, skrifa og reikna. Börnin töldu það 

einnig vera mikilvægt að þekkja skólareglurnar og vita hvernig ætti að hegða sér áður en þau 

myndu hefja skólagönguna (Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Rannsóknir sem unnar hafa verið 
með börnum hafa leitt í ljós að það sem veiti börnum öryggi þegar þau hefja 
grunnskólagöngu er meðal annars að þekkja húsnæði skólans, vita hvar skólastofurnar eru, 

bókasafnið, salernið, listgreinastofur, skrifstofur og hvert sé hægt að leita (Yelverton og 
Mashburn, 2018). Börn fá ýmist hugmyndir frá fjölskyldu sinni og systkinum um það hvernig 
skólinn er og segja að kennarinn stjórni því sem á að læra (Babic, 2017).  

Börn hafa talað um að í grunnskólanum eigi að vera þögn allan daginn, þau eiga að 
hlusta á kennarann og hlýða honum. Þar þurfa þau einnig að gera það sem þeim er sagt, það 

er minna val eins og í leikskólanum og voru sum börn óánægð með þessar breytingar. Samt 
sem áður voru börnin mjög ánægð með að fá að læra og gera nýja hluti (Griebel og Niesel, 

2002). Hugmyndir barna um grunnskólakennarann er að hann meti færni þeirra og hann ráði 

öllu í skólanum. Fyrir börnunum er leik- og grunnskóli ekki það sama; leikskólinn hugsar um 
börn og annast þau, þau leika þar og hann er undanfari grunnskólans. Hins vegar er 

grunnskólinn staður sem gefur börnunum einkunnir eftir því hvernig þau standa sig, mikið er 

af reglum og í grunnskólanum fer fram undirbúningur fyrir framtíðina (Babic, 2017).  

Þrátt fyrir að stór hluti barna fari frá leikskólanum með farsælum þáttaskilum er hluti af 

barnahópnum ekki tilbúinn til að sinna formlegu skólanámi. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

þau börn sem eru ekki tilbúin eigi í erfiðleikum með að fylgja leiðbeiningum og vinna 
sjálfstætt. Kennarar spila stórt hlutverk er kemur að færni barna á skólagöngu og mikilvægt 

að huga að sambandi barnanna við kennarann sinn (Palermo, Hanish, Martin, Fabes og 

Reisner, 2007). Í rannsókn Griebel og Nisesel (2002) voru börn spurð út í upplifun sína á því 
að byrja í skóla. Niðurstöður sýndu að börn voru viss um að þeim myndi ganga vel í skólanum 



34 

því þau fundu fyrir stuðningi frá foreldrum og leikskólakennurum. Leikskólakennarinn getur 

sýnt sinn stuðning með því að hafa góða vitneskju um hvað fer fram í grunnskólanum og 

þannig svarað spurningum barnanna varðandi grunnskólann (Margetts, 2002). Sum börn líta 
á  skólagönguna sem ævintýri og eru spennt að vita hvernig grunnskólinn eigi eftir að vera. 

Þegar börn byrja í grunnskóla eru þau hæfari til þess að taka ákvarðanir og fá aukna ábyrgð. 

Börn segja að grunnskólinn sé öðruvísi en leikskólinn því þar eru gerðar meiri kröfur til þeirra 
(Brooker, 2008). 

Dockett og Perry (2005) hafa framkvæmt rannsóknir með börnum þar sem þau fengu 

tækifæri til þess að segja frá eigin upplifun á því hvernig væri að fara úr leikskóla yfir í 
grunnskóla. Þar kom fram að mikilvægt væri að þau þekktu umhverfið og helstu staðina sem 

þau yrðu á í grunnskólanum, t.d. kennslustofuna sína. Skólaumhverfið hefur gríðarleg áhrif á 

nám barna. Sagt er að ef skólastofur eru örvandi vegni börnum betur í framtíðinni (Vernon-
Feagans, Mokrova, Carr, Garrett-Peters, Burchinal, 2019). Börn sem þekkja þær 

kennsluaðferðir sem notaðar eru í skólanum eru líklegri til þess að eiga auðveldara með að 

aðlagast því að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla (Yelverton og Mashburn, 2018). Kennarar 
geta haft veruleg áhrif á færni ungra barna og aðlögun þeirra. Barn sem upplifir hlýju og 
nánd kennara er líklegra til þess að hafa færri hegðunarvandamál og skila betri árangri í 

skólanum (Palermo, Hanish, Martin, Fabes og Reisner, 2007). 

Í rannsókn Dockett og Perry (2005) gengu nemendur úr 1. bekk um skólann með 
myndavél með það að markmiði að kynna skólann fyrir komandi börnum. Niðurstöður þeirra 

voru að börnin litu allt öðrum augum á skólann en hinir fullorðnu. Hinar ólíklegu myndir 

komu í ljós og hefðu fullorðnu fólki ekki dottið í hug að taka fram þessi tilteknu atriði. Útbúin 

var bók með myndum frá börnunum og athugasemdum við hverja mynd. Eitt barnanna tók 
mynd af lokuðum skóladyrum og undir henni stóð, börn þurfa að vita að hverju þau eiga að 

leita til þess að komast inn í rétta kennslustofu. Sum barnanna tóku mynd af salernunum, 

stöðum sem má ekki leika sér á, í þeim tilvikum voru þau afmörkuð með böndum, einnig 
voru myndir af kaffistofu kennara og stofu skólahjúkrunarfræðings. Ástæðan fyrir því að börn 

tóku þessar tilteknu myndir var sú að nýju börnin myndu meðal annars rata á réttan stað og 

á leiksvæðinu voru teknar myndir af svæðum þar sem öruggt væri að leika sér á, þar sem 
þeim yrði ekki strítt af eldri börnum (Dockett og Perry, 2005). Þeir fullorðnu hefðu ekki bent 

börnum á þessa staði á leiksvæðinu, möguleiki er á því að þeir viti jafnvel ekki um þá.  

Jóhanna Einarsdóttir (2010) framkvæmdi rannsókn þar sem hún leitaðist eftir að fá 
skoðanir barna á því hvert hlutverk leikskólans væri, hvernig líðan þeirra væri og þátttaka 

ásamt ákvarðanatöku í sambandi við leikskólastarfið og væntingar þeirra varðandi 

grunnskólagönguna. Niðurstöður hennar voru að börn líta á leikskóladvölina sem eðlilegan 
hluta af lífsleið sinni. Viðhorf til grunnskólagöngunnar er einstaklingsbundið og voru flest 
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mjög spennt og hlakkaði til að takast á við nýtt viðfangsefni. Börn upplifa mikla óvissu þegar 

þau byrja í grunnskóla, það er margt nýtt sem þau þurfa að læra og nýir hlutir koma í ljós. 

Mörg börn hlakkar til þess að byrja í skólanum og fá tækifæri til þess að læra nýja hluti, hitta 
nýja krakka og kynnast nýju umhverfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a). Önnur börn upplifa 

kvíða fyrir því að fara úr umhverfi, sem þau þekkja vel, yfir í ókunnugt umhverfi, hitta nýjan 

kennara með aðrar áherslur og eignast nýja bekkjarfélaga. Þau óttast einnig að það verði 
lagðar of miklar kröfur á þau og þau verði einmana (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a). Raddir 

barna segja að þau séu spennt fyrir þáttaskilunum þó svo að þau viti að kröfurnar verða meiri 

í grunnskólanum, þau hafa lítinn áhuga á því að vera enn þá í leikskólanum þó svo þau viti að 

körfurnar þar séu ekki eins miklar (Brooker, 2008).  

Þegar börnum er gefið tækifæri til þess að tjá sig um þáttaskil geta þau komið með 

annað sjónarhorn á þau og miðlað eigin upplifun, hugmyndum, þekkingu og reynslu. Þær 
upplýsingar er þá hægt að nýta fyrir börnin og þau börn sem hefja skólagöngu ári seinna 

(Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2019). Þegar börn miðla sinni reynslu af 

þáttaskilum til annarra barna sjá þau að í gegnum þessar breytingar er ekkert að óttast 
(Perry og Dockett, 2011).  Eins og sjá má á rannsókn Dockett og Perry (2005) eru 
athugasemdir barna vel gildar og marktækar. Börn vita hvað er í gangi í kringum þau og eru 

vel fær um að að miðla þeim upplýsingum til annarra barna og þau koma einnig með önnur 
sjónarhorn á þáttaskilin. 

 

7.3 Sjónarhorn foreldra 

Það verða ekki einungis breytingar hjá barninu sjálfu þegar það byrja í skóla, heldur hjá 
fjölskyldunni allri og má þar nefna t.d. morgun- og kvöldrútína fjölskyldunnar (Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Á sumum heimilum vaknar fjölskyldan fyrr til 

þess að borða morgunmat en það þurfti jafnvel ekki þegar barnið var á leikskóla sökum þess 
að boðið var upp á morgunmat þar. Þáttaskilin hafa áhrif á fjölskyldulífið og einnig á mæður 

barna. Sumar mæður skipta um vinnu til  þess að vera staðar fyrir barnið sitt þegar það 

kemur heim úr skólanum. Misjafnt var þó hvernig mæðurnar fóru að, en þær sem voru með 
háskólamenntun aðlöguðu vinnutímann sinn að skóladegi barnsins og breyttu því síður um 

vinnustað á meðan að minna menntaðar mæður minnkuðu við sig vinnu eða skiptu 

algjörlega um vinnustað til að geta aðlagast skóladegi barnsins (Sigurborg Sturludóttir og 
Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Á aðeins nokkrum áratugum hafa orðið miklar breytingar sem hafa haft áhrif á 
barnæskuna, sem er orðin mjög fjölbreytt í dag en að þessu komst Jóhanna Einarsdóttir 

(2019) er hún framkvæmdi rannsókn þar sem hún skoðaði sjónarhorn íslenskra foreldra á 
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leikskólastarf. Markmiðið var að bera saman svörin við þau sem höfðu komið fram í 

rannsókn sem framkvæmd hafði verið áratug áður. Foreldrar sem tóku þátt í rannsókninni 

sögðu að þeim fyndist starfsfólk leikskóla einbeita sér meira að því að efla félagslega færni 
barna umfram allt annað. Foreldrar leggja áherslu á mikilvægi þess að hafa leikskólakennara 

sem starfa með börnunum þeirra, þeir kunna að meta þá þekkingu sem leikskólakennarar 

afla sér til þess að geta sýnt fagmennsku á vettvangi (Jóhanna Einarsdóttir og Arna H. 
Jónsdóttir, 2019). Foreldrarnir töldu að leikskólinn væri almennur réttur barns og fjölskyldu. 

Foreldrarnir sáu leikskólann sem fyrsta áfangann í námi barnsins og töldu hann vera 

mikilvægan fyrir framtíðarmenntun þeirra. Þeir töldu einnig að leikskólinn væri öruggur 

staður fyrir börnin að dvelja á á meðan þeir voru að vinna. Foreldrarnir lögðu áherslu á að 

efling sjálfstrausts og að auka sjálfstæði barna væri partur af leikskóladvölinni (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2019).  

Allir koma með eitthvað mismunandi að borðinu er börn byrja í skólanum og eru 
foreldrar þar engin undantekning. Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki þegar kemur að 

fræðslu og þroska barns þeirra en þeir eru stöðugt að skapa ný tækifæri í umhverfi þeirra 
(Sheridan, Koziol, Witte, Iruka og Knoche, 2019). Dagskipulagið hjá fjölskyldunni allri breytist 
þegar barnið byrjar í grunnskóla þannig að þáttaskilin hafa áhrif á alla í kringum barnið. 

Barnið kemur með heimanám úr grunnskólanum, tómstundirnar breytast og færast á nýjan 
tíma ásamt því að oft fjölgar þeim (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 
Samfélagið spilar einnig inn í, það fer eftir stærð þess hversu miklu álagi foreldrar fundu fyrir 

í sambandi við heimalærdóminn (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

Þegar börn byrja grunnskólagönguna eru foreldrar þeirra mikilvægur partur af 

þáttaskilunum (Dockett og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Það er misjafnt hversu vel foreldrar 
eru undirbúnir fyrir breytingarnar og talað hefur verið um að því meiri menntun sem 

foreldrarnir hafa þeim mun öruggari eru þeir með skólagöngu barna sinna. Einnig eru þeir 

taldir sýna meira frumkvæði í samskiptum en ómenntaðir foreldrar (Sigurborg Sturludóttir og 
Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Hægt er því að segja að blandaðar tilfinningar séu hjá foreldrum 

við þessi tilteknu þáttaskil barna sinna en þeir vita að formleg menntun er að hefjast hjá 

þeim (Breuer og Tal, 2020). 

Að sögn foreldra á leikskólinn að veita börnunum öruggt skjól og hlúa að jákvæðum 

tengslum barna við jafnaldra sína og starfsfólk leikskólans. Ásamt þessu var mikilvægt að 

börn fengju tækifæri til þess að skemmta sér í leikskólanum. Barnið á að vera hamingjusamt, 
geta haft samskipti við aðra og vera metið sem einstaklingur (Jóhanna Einarsdóttir, 2019). 

Margir foreldrar vilja vera vel upplýstir um hvað börnin gera í leikskólanum og getur  

leikskólinn komið til móts við þá foreldra með því að setja myndir inn á vefsíðu leikskólans og 
skrifa pistil um hvað gert var um daginn/vikunni. Þegar þetta er gert finnst foreldrum þeir 
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geta átt uppörvandi samtal við barnið og rætt um daglegt skólalíf við það (Jóhanna 

Einarsdóttir og Arna H. Jónsdóttir, 2019). Sumir foreldrar vildu að leikskólinn gæfi börnum 

sem það vilja kost á því að undirbúa sig fyrir grunnskólagöngu og óskuðu þá eftir því að 
leikskólinn byði upp á örvandi og spennandi verkefni ásamt skipulögðu hópastarfi og 

vettvangsferðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2019).  

Það sem hjálpar og auðveldar foreldrum við þáttaskil barnanna er að vera upplýstir um 
hvernig þau ganga, meðal annars frá börnunum sínum þar sem þau deila reynslu sinni, 

þekkingu, væntingum og áhyggjum sínum með þeim (Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2019). Mikilvægt er að foreldrar séu opnir fyrir því að hlusta á börnin og gefa 
þeim ráð og aðstoð ef þau leita eftir því. Einstaklingurinn er í stöðugu lærdómsferli, 

foreldrarnir telja leikskólann vera mikilvægan fyrir framtíðarmenntun barnsins og að hann 

veiti öllum jöfn tækifæri. Í leikskólanum fær barnið að vera það sjálft, hugsanirnar taka 
sífelldum breytingum og heimurinn stækkar (Atli Harðarson, 2016; Jóhanna Einarsdóttir, 

2019; Holt, 2020). Það er því mikilvægt að hefja foreldrasamstarf strax í byrjun 

skólagöngunnar, þá sérstaklega fyrir þau börn sem eiga erfitt með breytingar. Þannig er hægt 
að útskýra fyrir barninu hvernig ferlið á sér stað sem verður til þess að það verður öruggara 
gagnvart breytingunum sem það stendur frammi fyrir (Dockett og Jóhanna Einarsdóttir, 

2017). 

Sumir foreldrar eru bjartsýnir varðandi skólagöngu barna sinna á meðan aðrir eru 
tortryggnir og áhyggjufullir (Griebel og Niesel, 2002). Hins vegar hlakka börnin oft til og geta 

ekki beðið eftir að hætta í leikskólanum og byrja í grunnskóla. Þegar foreldrar hugsa til baka 

um tilfinningarnar sem fylgdu fyrsta skóladegi barnsins fundu þeir bæði fyrir gleði og stolti 

ásamt því að vera leiðir og finnast eins og þeir hafi misst hluta af sér. Tilfinningin var oftast 
nær sú að litla barnið þeirra væri að verða stórt og þeir fengju þann tíma ekki aftur (Griebel 

og Niesel, 2002). 

Í rannsókn sem Jóhanna Einarsdóttir (2019) framkvæmdi kom fram að foreldrarnir telja 
leikskólann vera fyrsta áfangann í námi barnanna sinna og að hann sé mikilvægur þáttur í 
ævilangri menntun þeirra. Með því að huga að menntun barna sinna eru foreldrarnir að huga 

að hag barnsins síns og eru þeir yfirleitt ánægðir með að börnin þeirra fái kynningu á 
skólanum áður en skólagangan hefst þar sem kynningin virðist veita börnunum aukið öryggi 

og þau verða síður kvíðin fyrir því að byrja í grunnskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). 

Samkvæmt Griebel og Niesel (2002) telja leikskólakennarar börnin meira tilbúin undir 
grunnskólann en foreldrar þeirra. 

Þegar talað er um þátttöku foreldra í leikskóla barna sinna er átt við bæði formleg og 

óformleg sambönd og áhrif sem foreldrarnir hafa í umhverfi yngri barna kennslu. Þátttaka 

foreldra í leikskólastarfi hefur verið viðurkennd og talin vera mikilvægur þáttur í 
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uppeldisfræði leikskóla (Jóhanna Einarsdóttir og Arna H. Jónsdóttir, 2019). Til eru nokkrar 

skýrslur frá OECD og hægt er að minnast á skýrsluna Starting Strong III (2012). Í henni kemur 

fram að það sé grundvallarréttur foreldra að taka þátt í uppeldi barna sinna og á sama máta 
hvetur skýrslan til fjölskyldu- og samfélagslegrar þátttöku í þjónustu við yngri barna 

kennslu. Í skýrslunni kemur einnig fram að samfelld reynsla barna í mismunandi aðstæðum 

sé mun meiri ef foreldrar og starfsfólk skiptast reglulega á upplýsingum og tileinka sér 
stöðuga nálgun við félagsmótun, daglegar venjur, þroska og nám barnsins (Jóhanna 

Einarsdóttir og Arna H. Jónsdóttir, 2019). 

Hugmyndir foreldranna um leikskólann hafi lítið breyst á einum áratug. Niðurstöður úr 
seinni rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2019) um sýn foreldra á þáttaskilin spegluðu að 

einhverju leyti þær eldri. Það eina sem virtist hafa breyst á þessum tíma var að foreldrarnir 

töldu að leikskólar og grunnskólar ættu að vera í eðli sínu ólíkir. Foreldrarnir lýstu óánægju 
sinni yfir því að þeir vildu ekki að áherslur grunnskólans væru færðar niður á leikskólastigið 

þar sem þær færu inn í leikskólanámskrána, þá hefði kennslan meira vægi heldur en 

leikurinn. Einnig kom fram að enn var verið að tala um sjálfstæði, vináttu og virðingu sem og 
gildi umönnunar, öryggis og vellíðanar í leikskólanum. Foreldrar hafa einnig talað um að þeir 
sjái mun á því hvort starfsmaður á leikskólanum sé menntaður eða ómenntaður. Í einum 

leikskóla, þar sem mikil starfsmannavelta var, kom inn þó nokkuð af ómenntuðu starfsfólki 
og fóru foreldrar að velta því fyrir sér hvort þetta hefði áhrif á börnin. Foreldrar vilja að þeir 
sem sjá um börnin séu með leikskólakennaramenntun og hafi þannig áhrif á þátttöku þeirra 

og góð áhrif á börnin (Jóhanna Einarsdóttir og Arna H. Jónsdóttir, 2019).  
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8 Umræða 

Tilgangur ritgerðarinnar var að svara rannsóknarspurningunni sem lögð var fram í upphafi 

hennar en hún hljóðar á þennan veg; Hvaða þættir þurfa að vera til staðar svo börn upplifi 

farsæl þáttaskil milli leik- og grunnskóla? Til þess að finna svör við henni voru skoðuð lög um 

bæði leik- og grunnskóla, skoðaðar voru kenningar eftir fræðimenn sem tengdir hafa verið 

við börn og þáttaskil ásamt rannsóknum sem ýmist hafa verið gerðar á eða með börnum 

þegar þau ganga í gegnum þáttaskilin leikskóli/grunnskóli. Þegar þáttaskil eru mynduð þarf 

að huga að mörgu og er ýmislegt sem börn bera í bakpoka sínum þegar þau hefja 

grunnskólagönguna. Því finnst okkur mikilvægt að kíkja í bakpokann hjá þeim og sjá hvaða 

reynslu og þekkingu hann inniheldur, hvort það geti nýst börnum og hvernig megi byggja þar 

ofan á. 

Bronfenbrenner notaði vistfræðikenningu sína til þess að sýna fram á að allt í kringum 
barnið hefur áhrif á það. Þegar barnið er statt í nærkerfinu hefur heimili, dagmamma ásamt 

leikskólanum og fjölskyldu áhrif á barnið. Næst fer barnið í millikerfið þar sem samskipti milli 

heimilis og skóla myndast, þá einna helst við kennara (Hayes, O'Toole og Halpenny, 2017). Í 
þessu kerfi er barnið statt þegar það gengur í gegnum þáttaskilin frá leikskóla yfir í 

grunnskóla. Mikilvægt er fyrir barnið að mynda tengsl við kennarann og að hann stuðli að 

samfellu í námi hjá barninu.  

Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt sé að kennari bæti ofan á fyrri reynslu og þekkingu 
barnsins, en það getur hann gert með þeim upplýsingum sem fylgja barninu þegar það lýkur 

leikskólanum og foreldrar geta einnig veitt þær. Kennari sem hefur upplýsingar um börnin í 
hópnum er líklegri til þess að sýna þeim meiri skilning sem þurfa á því að halda enda eru 

börn mismunandi og þarf að taka tillit til þess (Yelverton og Mashburn, 2018; Bryndís 

Garðarsdóttir og Sara M. Ólafsdóttir, 2017). Mikilvægt er að kennari passi upp á að börn 

upplifi jákvæð þáttaskil þannig að samfellan á milli skólastiga verði samfelld án rofa. Til þess 

að samfella sé í námi barna þarf námsefnið að hæfa barninu, passa þarf upp á það að barnið 

sé ekki að gera aftur það sama og gert var í leikskóla. Þá er gott að kíkja í bakpoka barnanna 

til þess að sjá hvaða þekkingu þau hafa svo hægt sé að nota hana og byggja þar ofan á. 

Kenning sem Vygosky setti fram fjallaði um svæði mögulegs þroska og vinnupalla en hún 
á mjög vel við þegar að börn ganga í gegnum þáttaskilin, til þess að samfella myndist milli 

skólastiganna. Þegar barnið fer í grunnskóla eru ótal mörg verkefni sem barnið þarf að leysa 

og geta þau verið af ýmsum toga, bæði náms- og félagslega. Sum börn þurfa að fá aðstoð við 
verkefni því þau geta verið miskrefjandi. Þá notar barnið stuðning, eins og vinnupalla 

Vygotsky, þar sem það fær stuðning frá hæfari einstaklingi til þess að leysa verkefnið (Meece 

og Daniels, 2008). Hér skipta foreldrar, kennarar og félagar miklu máli, að þeir geti sýnt 
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stuðning og hjálpað til við samfelluna. Eins og fram kom í rannsókn Dockett og Perry (2005) 

þegar börn úr 1. bekk gengu um skólann með myndavélar og tóku myndir af áhugaverðum 

stöðum sem þau töldu að komandi börn þyrftu að vita af. Þarna miðluðu börnin reynslu sinni 
til þess að auðvelda öðrum börnum að hefja grunnskólagöngu sína. 

Dewey var einnig einn af þeim sem setti fram kenningu um þroska barna. Hann taldi að 

börn lærðu af reynslunni, þannig að ef börn reyndu að framkvæma athöfn sem mistækist, 
reyndu þau aftur með tilliti til þess sem fór úrskeiðis áður og reyndu áfram þangað til þeim 

tækist að framkvæma athöfnina (Turner, 2020). Þetta á við svo ótal margt í lífi barnsins, og 

þá einna helst þegar það er í leikskóla þar sem börn læra og þroskast. Til þess að mynda 
samfellu er mikilvægt að bæta ofan á fyrri þekkingu eins og Dewey talaði um. Börn eiga að fá 

tækifæri til þess að bæta ofan á þá þekkingu sem þau hafa fyrir (Jóhanna Einarsdóttir, 2007b; 

Holt, 2020). Þetta tilheyrir vel þáttaskilunum þar sem samvinna er á milli leik- og grunnskóla 
og börn fá tækifæri til þess að fara í heimsóknir í verðandi grunnskóla eða einhvern 

grunnskóla. Markmiðið með því er að þau fái að sjá hvernig kennslan fer fram þar, hvernig 

grunnskólabyggingin er uppbyggð og hvað er almennt gert í grunnskólanum.    

Dockett og Perry (2005, 2007, 2011) vilja í rannsóknum sínum að börn taki þátt og láti í 
ljós skoðanir sínar en ekki að þær séu framkvæmdar á þeim. Þegar rannsóknir þeirra voru 

skoðaðar kom í ljós að börn vilja vita hvernig skólabyggingin lítur út, ásamt þeim reglum sem 

gilda í grunnskólanum, í hvaða skólastofu þau gætu hugsanlega farið og vildu kynnast 
kennsluháttum sem fara fram og eru í heiðri hafðir í grunnskólanum. Þau börn sem kannast 

við kennsluaðferðir grunnskólans eru líklegri til þess að eiga auðveldara með að aðlagast nýju 

skólaumhverfi. Börn sem fá kynningu á grunnskólanum frá nemendum sem eru börn eins 

þau, tengja frekar við þau en fullorðna sem eru alltaf að segja börnum til. Rannsóknir hafa 
sýnt að börn geti alveg miðlað eigin upplifun, hugmyndum, þekkingu og reynslu til annarra 

því að börn vita nákvæmlega hvað er í gangi í kringum þau og þess vegna er mikilvægt að 

veita börnum tækifæri til þess. Þetta geri börn almennt sjálfstæðari og þau fá aukna ábyrgð 
fyrir vikið. 

         Jóhanna Einarsdóttir (2019) hefur framkvæmt margar rannsóknir um þáttaskilin þegar 

börn fara úr leikskóla yfir í grunnskóla, með það að leiðarljósi að finna hvernig sé hægt að 
stuðla því að barnið upplifi þessi þáttaskil á sem jákvæðastan máta. Ein rannsóknin fjallaði 

um samstarf milli skólastiganna tveggja. Leik- og grunnskólakennarar sögðu mikilvægt að 

tengja saman skólastigin með því að miðla upplýsingum um börnin, fara í heimsóknir í 
grunnskólann og þá leyfa börnum í 1. bekk að fara í heimsókn í leikskólann og segja börnum 

frá því hvernig þau upplifa skólann (Jóhanna Einarsdóttir 2004a). Vinsælt var að 

grunnskólabörn byðu leikskólabörnum á stærri viðburði til þess að sjá hversu gaman það er í 

skólanum, að það sé ekki einungis setið við borð og lært allan daginn eins og hugmyndir 
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flestra barna eru af skólanum. Samstarf er yfirleitt sett á til þess að auðvelda foreldrum, 

börnum og kennurum breytingarnar sem verða á lífi þeirra, ásamt því að undirbúa barnið 

fyrir komandi tíma (Dockett og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). Önnur rannsókn frá Jóhönnu 
sagði að börn vildu fá stuðning frá foreldrum og einnig leik- og grunnskólakennurum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007a). Það veitir þeim almennt öryggi og treysta þau sér frekar í 

þessa stóru breytingu sem er fram undan. 

Leikskólakennarinn getur svarað spurningum varðandi grunnskólabyrjunina, 

grunnskólakennarinn sýnt áhuga á nemandanum og hvatt hann áfram og foreldrar verið til 

staðar fyrir börnin og stutt við þau. Þegar börn finna fyrir stuðningi eru meiri líkur á því að 
þeim muni ganga vel í grunnskólanum og líða vel þar. Það veitir börnum öryggi að hafa 

stuðning og vita ýmislegt nytsamlegt um grunnskólann. Börn hlakkar almennt til að byrja í 

grunnskóla en þar er margt nýtt sem þarf að læra, kynnast nýjum krökkum, kennurum og 
umhverfi. Þetta eru hlutir sem börn vilja fá kynningu á áður en skólagangan hefst til þess að 

þau viti út í hvað þau eru af fara og geti aflað sér upplýsinga og rætt við aðra um vafamál sín 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2004a). Í sambandi við þetta er sniðugt að kíkja í bakpokann hjá 
börnum og reyna að skilja líðan þeirra á þessum tímamótum til dæmis hvort þau séu 
stressuð og kvíðin eða spennt fyrir framhaldinu. Þau börn sem eru kvíðin þarf að passa 

sérstaklega vel upp á vegna þess að ef börn upplifa slæm þáttaskil hefur það áhrif á 
framtíðina og meiri líkur eru á því að þau hætti í námi og mennti sig ekki meira eftir 
skólaskylduna. 

Eitt af því mikilvægasta sem börn þurfa að hafa í bakpokanum sínum er félagsfærni. Þau 
börn sem eru félagslega sterk eru mun líklegri til þess að upplifa farsæla samfellu. Barn, sem 

hefur myndað vinatengsl við annað barn, á mun auðveldara með þáttaskilin því að það getur 
deilt reynslu sinni með öðrum og hjálpar það til við að byggja traust og efla sjálfsmynd 

barnsins (Yelverton og Mashburn, 2018). Barn sem upplifir sig sem hluta af hópi og finnur 

fyrir samstöðu með öðrum börnum er líklegra til þess að öðlast jákvæða reynslu af upphafi 
skólagöngunnar. Það er hlutverk kennara að passa upp á það að barn hafi að minnsta kosti 

einn félaga þegar það gengur í gegnum þessi tímamót til þess að koma í veg fyrir vandamál 

seinna meir á lífsleiðinni. Börnum fannst einnig mjög mikilvægt að þekkja einhvern eldri 
nemanda í skólanum til þess að geta leitað til þegar verið er að stríða eða þau vantaði 

aðstoð. Það að vita að þau gætu leitað til einhvers veitti þeim aukið öryggi (Sara M. 

Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2019). 
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9 Lokaorð 

Þau þáttaskil þegar að börn fara úr leikskóla yfir í grunnskóla eru stór tímamót í lífi barna og 

þess vegna er mikilvægt að íhuga hvað börn hafa í bakpokanum þegar þau flytjast á milli 

skólastiga. Börn eru að þroskast og læra á sjálf sig á sama tíma og er mikilvægt að foreldrar 

og kennarar séu til staðar og sýni stuðning, en einnig að veita þeim frelsi og gefa þeim 

svigrúm til þess að vera sjálfstæðir einstaklingar.  

Félagsleg tengsl spila stórt hlutverk í því að skapa farsæla samfellu fyrir börn. Börn hafa 
almennt mikla þörf fyrir því að eiga vin í lífinu og að ganga í gegnum þáttaskilin með honum 

hefur áhrif á námsárangur þeirra í framtíðinni. Barn sem er félagslega sterkt er líklegra til 
þess að upplifa góð þáttaskil og þar af leiðandi líður því vel í skólanum og sýnir framfarir. 

Hins vegar eru til börn sem hafa engan vin til þess að ganga í gegnum þessi tímamót með. 

Þessi börn kvíða oft fyrir skólanum og upplifa erfiðleika í þáttaskilunum. Það þarf að passa 
sérstaklega upp á þau og er það kennarans og foreldranna að passa upp á að þau hafi að 

minnsta kosti einn kunningja sem þau geta tengst og upplifað þáttaskilin með. Ef barn 

upplifir slæm þáttaskil getur það haft áhrif á restina af lífinu sem að við viljum koma í veg 
fyrir. 

Til þess að þáttaskilin gangi sem best þurfa samskipti milli foreldra og kennara að vera til 
fyrirmyndar en flest fara þau fram í gegnum tölvupóst í grunnskóla. Þetta er breyting og 

foreldrar finna gríðarlegan mun þegar börn flytjast úr leikskóla upp í grunnskóla. Persónulega 
fyrir aðra okkar var þetta gríðarlega mikil breyting, að hitta leikskólakennarann daglega og 

bjóða góðan daginn og hafa samskipti beint við hann. Hins vegar hitta foreldrar 
grunnskólakennarann yfirleitt ekki nema í foreldraviðtölum sem eru tvisvar sinnum á ári. 

Samstarf foreldra og skóla hefur áhrif á barnið. Foreldrar sem hafa jákvætt viðhorf 
gagnvart grunnskólanum, eru vel upplýstir um starfsemi hans og hafa einhverja menntun eru 
mun öruggari með skólagöngu barna sinna. Fyrir bæði foreldra og skóla er gott að koma á 

samstarfi við skólann, þá er hægt að afla upplýsinga og svara spurningum sem vakna upp hjá 
börnum. Það er einnig mikilvægt að foreldrar séu jákvæðir og styðji við börnin sín. Sýni að 

þeir séu til staðar fyrir þau og hægt sé að koma með vandamál og vangaveltur til þeirra og 

þau leysa málið í sameiningu. Til þess að barn upplifi farsæl þáttaskil þurfa skólastigin auk 
þess að vera í góðu samstarfi. Grunnskólinn þarf að taka á móti þeim upplýsingum um barnið 

sem leikskólinn hefur útbúið til þess að geta síðan bætt ofan á þá þekkingu sem barnið hefur 

öðlast í leikskólanum. Þegar talað er um samstarf milli skólastiga er átt við að skipulagðar séu 
heimsóknir fyrir börnin, að þau fái að kynnast því hvernig skólastarfið fer fram ásamt því að 

skoða skólabygginguna sem getur verið ógnvekjandi fyrst um sinn. Börnum finnst mjög 

gaman að fara í leikskólann sem þau voru í áður en þau hófu grunnskólagöngu.  
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Leik- og grunnskólakennarar skipta miklu máli fyrir barnið þegar kemur að samfellu í 

þáttaskilum. Kennari sem myndar gott samband við börn eflir sjálfstæði og styrkir sjálfsmynd 

barnsins. Kennari sem sýnir börnunum hlýju og nánd hefur þau áhrif á þau að þeim líður vel 
og því gengur þeim betur í skóla. Stuðningur frá kennara skiptir því gríðarlega miklu máli 

sérstaklega fyrir börn sem kvíða fyrir og eru óörugg með skólabyrjunina. Þau þáttaskil sem 

eiga sér stað geta verið ógnvekjandi, nýtt umhverfi, nýir krakkar og meiri kröfur sem lagðar 
eru á þau. Mikilvægt er að kennarinn nýti upplýsingar sem hann hefur um nemandann til 

þess að geta bætt ofan á fyrri þekkingu hans. Börn hafa mismunandi bakgrunn og þarf 

kennarinn að taka tillit til þess, þess vegna er mikilvægt að grunnskólakennarinn taki við 

upplýsingum og styðjist við þær.  

Einn af þeim þáttum sem þurfa að vera til staðar er að byggja ofan á fyrri reynslu barna. Í 

leikskólanum læra börn ótalmargt. Sem dæmi má nefna samskipti við aðra, leysa úr deilum, 
samvinnu og margt fleira. Í leikskólanum læra börn oft bókstafina og tölustafina en ekki er 

lögð áhersla á borðvinnu í öllum leikskólum. Einnig læra börnin að fara eftir reglum í 

leikskólanum, fylgja fyrirmælum og takast á við fjölbreytt verkefni. Þau börn sem hafa náð 
tökum á þeim finnst ósanngjarnt að þegar þau koma upp í grunnskólann þurfi að endurtaka 
þessar æfingar. Þess vegna er mikilvægt að grunnskólinn byggi ofan á kunnáttu þeirra barna 

sem hafa hana nú þegar og komi þannig til móts við þau börn. 

 Á undanförum árum hafa sveitarfélög verið að samþætta leik- og grunnskóla. Í okkar 
námi var skoðaður einn þannig skóli. Krikaskóli í Mosfellsbæ er samþættur leik- og grunnskóli 

og er þar að sjá að þáttaskilin virðast ekki hafa mikil áhrif á börnin þar sem mikið samstarf er 

á milli leikskóladeildarinnar og grunnskólans enda í sama húsnæði. Þar er einstaklega mikið 

samstarf á milli sem og samgangur og varð það að efla til vináttu á milli barna á báðum 
skólastigunum. Með samþættingunni er verið að seinka þáttaskilunum og væri það 

áhugavert að skoða seinna meir hvernig börnin upplifi þær tilteknu breytingar þegar þau 

takast á við þær seinna en flest börn.  

Sjálfar höfum við unnið í leikskólum, hvor í sínu sveitarfélaginu, og önnur okkar á barn 
sem hefur gengið í gegnum þáttaskilin. Við gerð þessarar ritgerðar kom í ljós hversu misjafnt 

það er hvernig skólar haga þessum málum. Sumir stuðla að góðum samskiptum og samvinnu 
á meðan aðrir skila aðeins af sér upplýsingum. Í öðru sveitarfélaginu er mikið um 

skólaheimsóknir bæði á vor- og haustönn ásamt ýmsum viðburðum. Í hinu sveitarfélaginu 

hins vegar er um eina heimsókn að ræða með leikskólanum og önnur með foreldrunum, 
einnig er almennt lítið um samskipti á milli skólastiganna tveggja. Þess vegna teljum við að 

skólaheimsóknirnar séu mikilvægar fyrir þáttaskilin og að þær stuðli að farsælli samfellu eftir 

því sem þær eru fleiri.   
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Þessi ritgerð var krefjandi í heimildaleit en gefandi á mun meiri hátt þar sem auknar 

upplýsingar um skólastigin og það sem gerist við þáttaskilin urðu meiri. Það sem kom okkur á 

óvart þegar við lásum okkur til um farsæla samfellu var hversu gríðarleg áhrif hún hefur á 
barnið og félagslegu tengslin. Það að geta leitað til félaga og deilt reynslunni með honum 

hefur mjög mikið að segja. Einnig fannst okkur mikilvægt að samstarf milli skólastiganna sé til 

fyrirmyndar af því að börn sem hafa fengið kynningu á verðandi grunnskóla sínum og hafa 
heimsótt hann eru mun öruggari og sjálfstæðari en ella. Það var mjög fróðlegt og 

skemmtilegt að skrifa þessa ritgerð og mun þessi þekking nýtast okkur bæði í eigin lífi og 

starfi með börnum. 
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