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Formáli 

 

Þessi ritgerð er hluti af meistaranámi í menntunarfræði leikskóla 

sem kennd er við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vægi 

verkefnisins er 30 einingar og byggist það á tveimur viðtölum sem 

tekin voru við börn á bæði leik- og grunnskólaaldri. Hér verður 

fjallað um flutning barna á milli leik- og grunnskóla þar sem 

viðhorf barnanna eru höfð að leiðarljósi. Leiðbeinendur  

verkefnisins voru Hrönn Pálmadóttir og Sara Margrét Ólafsdóttir 

og vil ég þakka þeim fyrir leiðsögnina í þessu verkefni. Ég vil 

einnig þakka þátttakendum fyrir að vilja deila viðhorfum sínum 

með mér. Í lokin vil ég þakka unnustu minni og drengjunum 

mínum tveimur fyrir að styðja mig í gegnum bæði verkefni og 

nám.  

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef 

kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt þess 

að fara eftir viðmiðum um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. 

Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða 

öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  
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Ágrip 

 

Viðfangsefni rannsóknarinnar er að skoða viðhorf tveggja barna 

með sjónskerðingu gagnvart því að flytjast frá leikskóla upp í 

grunnskóla. Tilgangur verkefnisins er að skoða reynslu barnanna 

af því sem þeim þykir mikilvægt í daglegu skólastarfi þannig að 

kennarar geti gert sér betur grein fyrir því hverjar áherslur 

barnanna eru og hvernig þau upplifa samfellu á milli skólastiga.  

Rannsóknarspurningarnar voru því: Hver er upplifun tveggja 

barna með sérþarfir af námsaðstæðum sínum og af flutningi milli 

skólastiga? Hver er upplifun barnanna af samfellu á milli 

skólastiga?  

Rannsóknin fór fram vorið 2020 þar sem unnið var með 

tveimur börnum, stúlku í fyrsta bekk í grunnskóla og dreng sem 

er á sínu síðasta ári í leikskóla. Í verkefninu var notuð eigindleg 

aðferðafræði en hún byggir á því að skoða viðfangsefnið í 

félagslegu samhengi. Með slíkri aðferðafræði er gagna aflað í 

gegnum samtöl og með því að hlusta á og fylgjast með því sem 

gerist í kringum rannsakanda. Því var ákveðið að afla gagna með 

hálf-opnum viðtölum við börnin, vettvangsathugunum og 

óformlegum samtölum.   

Upplifun barnanna af flutningi milli skólastiga virtist vera í 

takt við aðrar rannsóknir um sama viðfangsefni. Áhugi barnanna 

snerist um leik á meðan þau litu svo á að hefðbundið nám væri 

annaðhvort erfitt eða leiðinlegt. Bæði börnin sögðu frá aðstæðum 
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þar sem aðgengi eða þekking á skólaumhverfi hafði áhrif á 

upplifun þeirra af daglegu starfi í skólanum. Félagsleg tengsl við 

vini úr leikskólanum, eldri börn og systkini voru þeim mikilvæg og 

virtust ýta undir öryggi og áhuga barnanna á því að flytjast yfir í 

grunnskóla. Upplifun barnanna benti til þess að mismunandi 

áherslur væru í kennsluháttum í leik- og grunnskóla og að 

ákveðinn aðskilnaður væri á milli leiks og náms þegar komið væri 

upp í grunnskóla.  
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Abstract 

„Transition from preschool to primary school“  

Perspective of two children with visual impairment 

 

In this project we seek to study the perspectives of two children 

with visual impairment about transitioning from preschool to 

primary school. The purpose is to seek out the children‘s opinion 

on what‘s important in their daily life at school and how they 

experience continuity between preschool and primary school.  

The research questions are: How do two children with visual 

impairment experience their school environment and transition 

from preschool to primary school? How do they experience 

continuity? 

 The research was conducted in the spring 2020. There 

were two participants, a six year old girl attending primary school 

and a five year old boy in preschool. Qualitative methods like 

semi-structured interviews, observation and informal interviews, 

were used to better understand how the children experience 

transition from preschool to primary school.  

 The findings show that the children experience the 

transition in similar way as other research findings on this topic. 

The children‘s main interest was to play while they viewed 

formalised teaching as hard or boring. Both children described 

situations where accessibility or knowledge of their environment 

affected their experience in school. Social relationships like 

friendships with peers from preschool, older siblings or friends 

were important to them and seemed to increase their feeling of 
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security and interest in transitioning to school. The findings 

suggest that children experience discontinuity in their transition 

between school levels in regard to teaching methods. When they 

leave preschool and start their journey into primary school the 

children seem to experience a separation between playing and 

learning.  
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1. Inngangur 

Það eru ákveðin tímamót í lífi hvers barns þegar það flyst frá leikskólastigi yfir á 

grunnskólastig. Umhverfi, kennarar og einhver hluti vina, sem barnið þekkir úr sínu 

daglega lífi í leikskólanum, verða ekki lengur í eins stóru hlutverki í lífi barnsins heldur 

taka aðrar aðstæður við. Fyrir mörg börn getur það verið áskorun að fóta sig í nýjum 

aðstæðum. Því er mikilvægt að kennarar reyni að brúa bilið á milli skólastiganna eins 

mikið og kostur er. Í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) er lögð áhersla á að kennarar í leik- og grunnskóla 

kynni sér starfshætti hvor annarra í þeim tilgangi að samfella sé í flutningi á milli 

skólastiga. Þannig mætti auka líkurnar á því að flutningur barna einkennist af flæði frekar 

en stökki yfir í nýtt umhverfi. Rannsóknir með börnum sem virkum þátttakendum eru 

mikilvægt skref í átt að auknum réttindum og valdeflingu barna í heimi menntarannsókna. 

Því hefur frekari áhersla verið lögð á að hlusta á raddir barna í þeim tilgangi að öðlast 

betri skilning á því hvernig þau upplifa nám og umhverfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2011b). 

Það sem kveikti áhuga minn á efninu var að skoða hvernig hægt er að auðvelda 

börnum með sérþarfir að fara í gegnum ferli eins og flutning á milli skólastiga. Í 

rannsókninni verður leitast við að fá fram viðhorf tveggja barna gagnvart því hvernig er 

að flytjast á milli skólastiga. Börnin hafa bæði skerta sjón og því ýmislegt sem kennarar 

þurfa að vera meðvitaðir um þegar hugað er að flutningi þeirra yfir á næsta skólastig. Í 

námskrám bæði leik- og grunnskóla er kveðið á um að hugmyndafræðin um skóla án 

aðgreiningar sé höfð að leiðarljósi í öllu skólastarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, 2013). Nálgunin kallar á hæfni kennara til að nota 

fjölbreyttar aðferðir til að mæta mismunandi þörfum barna (Spatt og Florian, 2015). Þegar 

börn með sjónskerðingu fara í gegnum ferli eins og flutning á milli skólastiga er mikilvægt 

að tekið sé tillit til þarfa þeirra og að flutningsferlið sé aðlagað að þeim þörfum. Því er 

mikilvægt að raddir barnanna fái að heyrast og að tekið sé mið af því hvar áhugi þeirra 

liggur. Þannig má ætla að börn geti leikið ákveðið hlutverk í að móta flutningsferli sem 

stuðlar að jákvæðri upplifun þeirra af því að flytjast á milli skólastiga.  
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Því var ákveðið að markmið verkefnisins yrði að kynnast upplifun tveggja barna af því að 

fara úr leikskóla yfir í grunnskóla. Rætt var við stúlku í fyrsta bekk í grunnskóla og dreng 

sem var á sínu síðasta ári í leikskóla. Farið verður yfir væntingar barnanna til þess að 

byrja í grunnskóla, helstu áherslur þeirra og áhugamál í daglegu starfi. Upplifun þeirra í 

mismunandi námsumhverfi verður skoðuð ásamt viðhorf þeirra til ólíkra kennsluhátta í 

leik- og grunnskóla. Í lok verkefnisins verður leitast við að svara þessum tveimur 

rannsóknarspurningum:  

 

• Hver er upplifun tveggja barna með sérþarfir af námsaðstæðum sínum og af flutningi 

milli skólastiga?  

  

• Hver er upplifun barnanna af samfellu milli skólastiga? 
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2. Leikskólinn og grunnskólinn 

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um helstu hugmyndir á bak við kennsluhætti í 

leikskólum, um leikinn sem námsleið og gildi hans í kennslu ungra barna. Því næst verða 

kennsluhættir í grunnskólum skoðaðir og hvernig þeir virðast breytast eftir því sem börnin 

eldast. Í lokin verður gert upp hver einn helsti áherslumunur er á kennsluháttum í leik- og 

grunnskólum.  

 

2.1 Leikur og leikskólastarf 

Í gegnum tíðina hefur stór hluti leikskólastarfs hér á Íslandi, sem og annars staðar á 

Norðurlöndum, miðast við félagsleg tengsl og leik barna (Jóhanna Einarsdóttir, 2019). 

Það er misjafnt eftir menningarsvæðum hver viðhorf fólks eru almennt gagnvart leik barna 

sem námsleið. Sumir álíta leikinn vera mikilvæga leið til náms og sjá í honum ýmis 

námstækifæri. Annars staðar er hann hunsaður eða litið á hann sem tímasóun (Lena S. 

Valgarðsdóttir og Svanborg R. Jónsdóttir, 2016). Í íslenskri aðalnámskrá fyrir leikskóla er 

lögð áhersla á að leikurinn sé mikilvægur hluti af bernskuárunum og að leikskólastarfið 

skuli byggjast upp á honum. Þar er gengið út frá því að leikurinn sé ein helsta námsleið 

barna þar sem hann getur skapað tækifæri fyrir börn til þess að auka þekkingu sína á 

umhverfinu og læra að tjá hugsanir sínar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Viðhorf barna til leiksins virðast einkennast af því að leikurinn sé byggður upp á þeirra 

eigin hugmyndum, frelsi og ákvörðunum, það er að segja að börnin sjálf séu við 

stjórnvölinn. Börn virðast hafa sína eigin skilgreiningu á leiknum en þau lýsa athöfnum, 

sem stjórnað er af fullorðnum, sem verkefnavinnu. Á meðan horfa þau á athafnir, sem 

þau stjórna sjálf, sem leik (Wood, 2013).  

Í gegnum leik geta börn tjáð skoðanir sínar og langanir. Hann bíður upp á aðstæður 

til þess að börn geti þjálfað samskipti sín á milli. Með byggingarleikjum geta börn þjálfað 

stærðfræðilega hugsun eins og rýmisgreind (Wood, 2013). Læsi og leikur hafa einnig 

verið tengd saman á þann hátt að leikurinn sé eins konar tjáningarmiðill barna. Með því 

að nýta sér fyrirmyndir úr daglegu lífi geta börn, í samskiptum sínum, kannað bæði 

tungumál og læsi (Bryndís Guðlaugsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2016). Sandseter (2013) 
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bendir á að í gegnum leik geti börn lært að takast á við aðstæður sem fela í sér áhættu 

með því að æfa sig í því örugga umhverfi sem leikurinn býður upp á. Þannig getur 

áhættuleikur barna hjálpað þeim að þekkja umhverfi sitt, eigin mörk gagnvart áhættu og 

mögulegar afleiðingar þess að setja sig í aðstæður sem fela í sér áhættu.  

 Wood (2013) telur að leikurinn sé mikilvægur hluti af bæði námi og vellíðan fólks. 

Hún telur þörfina fyrir leik ekki enda við lok leikskólans heldur fylgir hún manneskjunni í 

gegnum lífið. Wood bendir á hvernig leikurinn þróast með aldri fólks og verður að vissu 

leyti æ flóknari og bendir til dæmis á hvernig einfaldir Duplo-kubbar þróast upp í flóknari 

Lego-kubba. Einnig er hægt að nefna dæmi um hvernig hlutverkaleikurinn þróast og er 

notaður á öðrum sviðum heldur en á leikskólastigi. Þar mætti nefna sem dæmi æfingar 

hjá slökkviliðum, lögreglu eða öðrum svipuðum störfum þar sem fólk þarf að setja sig í 

hlutverk og æfa sig í að bregðast við mismunandi aðstæðum og tilfinningum (Wood, 

2013).  

Í leikskólanum vinna leikskólakennarar bæði með frjálsan leik og 

kennslufræðilegan leik (e. educational play). Með frjálsum leik er átt við að barnið fari eftir 

sinni eigin áhugahvöt. Þessi gerð leikja vekur oft bæði gleði og sköpunarþörf barna en 

með frjálsum leik geta leikskólakennarar skapað aðstæður sem virkja barnið til þess að 

prófa sig áfram og skoða nýjar hugmyndir (Bryndís Guðlaugsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 

2016). Kennslufræðilegur leikur er hins vegar vettvangur þar sem kennarinn skipuleggur 

markvissa leikreynslu þar sem fyrir fram ákveðin markmið eða námsþættir eru tengd við 

leik barnanna. Þannig getur kennari reynt að haga kennslufræðilegum leik þannig að 

hann veki bæði ánægju hjá börnunum og að þau verði sér úti um merkingarbæra þekkingu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010b).  

  Þegar börn eru komin á fimm ára aldurinn fer að líða að undirbúningi þeirra fyrir 

að skipta um skólastig og færa sig yfir í grunnskóla. Í leikskólum eru oft myndaðir hópar 

sem kallast skólahópar og eru verkefnin, sem gerð eru í þessum hópum, oft líkari 

hefðbundinni kennslu í grunnskóla. Fræðimenn telja að þegar áhersla er lögð á að tengja 

saman skólastig gæti það orðið til þess að annað skólastiganna sé mun áhrifameira en 

hitt. Þannig hafi það í raun orðið hér á Íslandi, þ.e. að áhrif grunnskólans séu í raun og 

veru sterkari en áhrif leikskólans þegar kemur að tengingu skólastiganna og að leikurinn 

sem námsleið sé á undanhaldi (Anna E. Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2011). 
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Jóhanna Einarsdóttir (2019) tekur undir þetta og bendir á hvernig áherslan í leikskólum 

virðist almennt vera að færast frá leiknum eða öðrum barnmiðuðum aðferðum yfir í 

formlegri kennslu. Bryndís Gunnarsdóttir (2013) talar um „skólavæðingu“ (e. 

schoolification) þegar formlegar eða hefðbundnar námsleiðir finna sér farveg niður á 

leikskólastigið með þeim afleiðingum að leikurinn þarf að víkja.  

 

2.2 Kennsluhættir í grunnskólum 

Þegar komið er í grunnskólann fara kennsluhættir (e. teaching practices) og 

kennsluaðferðir (e. teaching methods) að taka nokkrum breytingum. Á þessu skólastigi 

notast kennarar ýmist við fyrirkomulag eins og bekkjarkennslu eða teymiskennslu. Það 

sem einkennir þessa kennsluhætti er að í bekkjarkennslu er yfirleitt einn kennari með 

ákveðinn námshóp eða bekkjardeild á meðan í teymiskennslu eru tveir eða fleiri kennarar 

sem bera saman ábyrgð á ákveðnum árgangi eða blönduðum hópi og deila því með sér 

bæði ábyrgð og kennslu. Þegar talað er um kennsluaðferðir er oft rætt um beina kennslu 

eða óbeina kennslu. Þá er átt við að í beinni kennslu er athyglin á kennaranum og því 

sem hann reynir að miðla til nemenda á meðan aðferðir í óbeinni kennslu eru þess háttar 

að þátttaka nemenda er mun meiri (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur 

Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Þessi síðarnefnda nálgun er ekki ólík þeirri sem 

fram fer í leikskólum ef við tengjum hana við frjálsan leik og kennslufræðilegan leik.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 er þó tekið fram að mikilvægt sé að börn fái að 

njóta bernsku sinnar og að leikurinn sé notaður til þess að halda við eðlislægri forvitni 

barnanna. Mikilvægt þykir að leikurinn sé áfram notaður sem námsaðferð á 

grunnskólastigi og að sú áhersla sé ekki aðeins ætluð yngstu börnunum heldur líka hinum 

eldri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Fram hefur komið í rannsóknum á 

kennsluháttum kennara yngri barna að talsverð fjölbreytni ríkir í kennsluaðferðum þeirra. 

Bent hefur verið á aðferðir eins og samræður við nemendur, verklegar æfingar og 

sýnikennslu. Svo virðist sem kennarar noti því fjölbreyttari kennsluaðferðir þeim mun yngri 

sem börnin eru. Þegar börnin fara síðan að eldast virðast aðferðir kennara færast frekar 

yfir í hið hefðbundna form eða beina kennslu þar sem kennarinn hefur kennslustundina á 

því að kynna eitthvað ákveðið efni, t.d. með fyrirlestri, og fylgir því síðan eftir með verkefni 
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(Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 

2014).  

 Þegar litið er til skólastiganna tveggja, bæði leik- og grunnskóla, virðist vera 

ákveðinn munur á því hverjar áherslur kennara eru hvað kennsluaðferðir varðar. Á meðan 

mikil áhersla er lögð á leikinn sem leið til náms á leikskólastigi virðist hann ekki skipa eins 

háan sess þegar komið er upp á grunnskólastig. Líklegt er að börn finni fyrir þessari 

breytingu þegar komið er að því að flytjast af leikskólastigi upp á grunnskólastig.  

 

3. Flutningur milli skólastiga 

Í þessum kafla verður fjallað stuttlega um hugtökin þáttaskil og að flytjast á milli skólastiga. 

Skoðuð verða atriði sem talin eru mikilvæg á þessum tímamótum og hvaða hlutverki 

fjölskylda barnanna getur gegnt. Rýnt verður í hugtakið samfella í námi og skoðað hvaða 

mikilvægi það gegnir í tengslum við flutning barna á milli skólastiga. Í lokin verður farið 

yfir aðferðir kennara til að tengja saman skólastigin og hver viðhorf barna eru gagnvart 

því að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla.  

  

3.1 Þáttaskil 

Þegar barn fer frá einu skólastigi yfir í annað eru það ákveðin tímamót eða þáttaskil (e. 

transition) í lífi þess. Hugtakið þáttaskil í þessu sambandi felur í sér að færast yfir í nýtt 

umhverfi eða á ákveðinni vegferð frá einum stað yfir í annan. Þegar umræðan snertir ferlið 

þar sem börn fara úr einu skólastigi yfir í annað er oft talað um flutning á milli skólastiga 

eða yfirfærslu. Talið er að ferlið, þegar barn fer úr einu skólastigi yfir í annað, hefjist jafnvel 

mánuðum áður en barnið byrjar í nýjum skóla og endi ekki fyrr en barnið hefur sótt skóla 

í ákveðinn tíma og fengið að aðlagast nýjum aðstæðum (Margretts, 2014). Lillvist og 

Wilder (2017) bæta við að ferlið geti tekið misjafnlega langan tíma eftir einstaklingum og 

getur það þá t.d. farið eftir fyrri reynslu þeirra. Hér á eftir mun umfjöllunin snúa að þeim 

þáttaskilum þegar börn fara úr leikskóla yfir í grunnskóla og verður því notast við hugtakið 

flutningur á milli skólastiga.  
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Mikill áhugi hefur verið á undanförnum tveimur áratugum á flutningi á milli 

skólastiga og tengslum hans við skólagöngu barna og velgengni þeirra í námi (Vrinoti, 

Jóhanna Einarsdóttir og Broström, 2010). Ekki er hægt að gefa sér það að öllum börnum 

eigi eftir að farnast jafn vel þegar að því kemur að færa sig yfir á nýtt skólastig þó svo að 

sá veruleiki væri óskandi. Sum börn hoppa yfir á næsta skólastig með lítilli fyrirhöfn, tilbúin 

til þess að takast á við nýjar aðstæður, á meðan önnur börn fá ekki jafn sterkan meðbyr 

og eiga erfiðara með að tileinka sér nýjan veruleika. Þar sem fjallað er um flutning á milli 

skólastiga í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 er t.d. rætt um atriði sem þykja mikilvæg til 

þess að stuðla að aukinni vellíðan og öryggi barna við flutninginn. Í þeim tilgangi er bent 

á mikilvægi þess að hafa tengsl og samstarf leikskóla, grunnskóla og foreldra sterk 

(Menna- og menningarmálaráðuneytið, 2011).   

Það er stór áfangi fyrir barn þegar það færist frá því að vera barn í leikskóla yfir í 

það að vera nemandi í grunnskóla. Barnið byrjar að sækja annan skóla, aðstæður er 

aðrar, reglur gætu verið ólíkar þeim sem barnið er vant í leikskólanum og ólíkir 

kennsluhættir kennara svo nokkur dæmi séu tekin. Jóhanna Einarsdóttir (2008) talar um 

þrjá flokka sem helst greina grunnskóla og leikskóla í sundur. Það eru: ytri umgjörð 

grunnskólans, félagslegt samhengi og námskröfur og væntingar. Þegar talað er um ytri 

umgjörð grunnskólans er átt við skólabygginguna sjálfa. Hún er yfirleitt af öðrum toga 

heldur en það sem barnið hefur vanist í leikskólanum og skipulagið ólíkt. Þegar börnin 

koma í grunnskólann þurfa þau að kynnast nýjum börnum, aðlagast öðrum félagahópi og 

samskipti þeirra við önnur börn og kennara fara fram á annan hátt en þau voru orðin vön 

í leikskólanum. Því verður talsverð breyting á félagslegu samhengi þeirra (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008). Í leikskólanum var leikurinn eitt helsta verkfæri barnanna til þess að 

öðlast þekkingu. Þegar grunnskólinn tekur við fer notkun leiksins dvínandi og tekur 

formlegra nám eins og stærðfræði eða lestur við (Jóhanna Einarsdóttir, 2008,  2013).  

Við þekkjum þetta flest og getum rifjað upp okkar eigin minningar frá því að byrja í 

nýjum skóla. Ýmsar tilfinningar gera vart við sig. Spenna, gleði, óöryggi eða jafnvel 

hræðsla. Turunen, Dockett og Perry (2015) skoðuðu þessar minningar hjá 89 manns í 

Ástralíu þar sem þátttakendur voru beðnir um að rifja upp tímana þegar þeir voru að byrja 

í skóla. Niðurstöðurnar sýndu að þátttakendur mundu vel eftir þessum þáttaskilum í lífi 

sínu og töldu þessa reynslu hafa haft áhrif á sjálfsmynd sína. Dockett og Perry (2007) tala 
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um flutning milli skólastiga sem tímabil þar sem upplifun og hlutverk barna breytist. Á 

þessu tímabili hætta börn að vera elstu börnin í leikskólanum og verða í staðinn yngstu 

börnin í grunnskólanum með aðrar væntingar og sjálfsmynd. 

Flutningur, þar sem tekst vel til, eða ekki, getur haft mikið að segja hvað varðar 

komandi skólagöngu barna, það er að segja félagslega færni og námsárangur. 

Vinatengsl, samstarfsfærni og getan til þess að takast á við krefjandi námstækifæri eru 

atriði sem geta orðið fyrir áhrifum af því hvort vel tekst til við flutning eða ekki. Neikvæð 

áhrif flutnings geta einnig sagt til sín og eiga það til að hafa áhrif til lengri tíma. Þess konar 

áhrif hafa iðulega verið tengd við erfiðleika í námi, skólafælni og jafnvel brottfall úr skóla 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Bent hefur verið á að fyrri reynsla barna í samskiptum við 

aðra og hugmyndir þeirra af félagstengslum séu í raun ekki í samræmi við það sem þau 

síðan upplifa þegar komið er í grunnskólann (Kienig, 2013). Talið er að þetta ósamræmi 

sé eitt af því sem geti leitt til erfiðleika í samskiptum þegar börn flytjast upp á 

grunnskólastig. Kienig bendir á að félagsfærni (e. social competence) sé mikilvægur 

eiginleiki barna til þess að hjálpa þeim að takast á við flutning á milli skólastiga. Þetta eru 

eiginleikar eins og samkennd, vilji til samvinnu, hjálpsemi og hæfni í leikjum og 

samskiptum. Góð samskiptahæfni hjálpar börnum við að mynda vinasambönd og takast 

á við flóknar félagslegar aðstæður. Börn geta einnig fundið fyrir meiri erfiðleikum þegar 

mikill munur er á menningarlegu umhverfi þeirra (e. cultural environment). Börn, sem alast 

upp í umhverfi sem er ólíkt því sem þau síðan kynnast í grunnskólanum, upplifa 

grunnskólann sem framandi fyrirbæri og eru því líklegri til þess að lenda síðar í erfiðleikum 

(Kienig, 2013).  

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er lögð áhersla á mikilvægi þess að tengsl leik- og 

grunnskóla séu til staðar svo að skólaganga barna geti myndað samfellda heild. Til þess 

að flutningur barna úr leikskóla verði farsæll þurfi þau að fá tækifæri til þess að kynnast 

bæði umhverfi og starfi grunnskólans vel áður en þau byrji sjálf í skólanum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í þessu samhengi er oft rætt um hugtakið samfellu milli 

skólastiga og verður fjallað um það og mikilvægi þess síðar í þessari ritgerð.   

Eins og fram hefur komið getur flutningur á milli skólastiga oft reynst börnum mikil 

áskorun, jafnvel þó svo að þau standi á sterkum grunni hvað varðar heimilisaðstæður og 
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félagstengsl. Því er hægt að ímynda sér mikilvægi þess að halda vel utan um flutning 

barns sem hefur einhvers konar sérþarfir, hvort sem þær eru líkamlegar eða andlegar.  

 

3.2 Þáttaskil barna með sérþarfir 

Þegar umræðan færist að málefnum barna með sérþarfir er réttast að skilgreina hvað átt 

er við með hugtakinu sérþarfir. Börn með sérþarfir er fjölbreyttur hópur sem hefur 

mismunandi þarfir. Þetta eru börn með ýmiss konar fatlanir, raskanir eða veikindi 

(Umboðsmaður barna, 2014). Þegar flutningur barna með sérþarfir er skoðaður þurfa 

kennarar og aðrir fullorðnir stundum að staldra við og skoða vel hvernig hægt er að haga 

flutningi barnsins á milli skólastiga með hag barnsins í forgrunni.   

Erfitt getur verið fyrir þá sem eiga ekki við einhvers konar raskanir að stríða að 

setja sig í spor barna sem þurfa daglega að kljást við þær. Börn með sérþarfir upplifa 

iðulega ákveðið álag sem fylgir daglegum áskorunum eins og að sinna námi eða að eiga 

í samskiptum við jafningja sína. Kennarar þurfa því að vera meðvitaðir um það 

viðbótarálag, sem börn með sérþarfir búa við, og þurfa að sýna þeim aukinn stuðning og 

hvatningu í leik og námi (Rose og Shevlin, 2010). Þetta þýðir líka að kennarar þurfa að 

bera virðingu fyrir því að börnin hafa ef til vill þörf á meiri tíma en önnur börn til þess að 

aðlagast nýjum aðstæðum og eru því að vissu leyti heldur viðkvæmur hópur þegar kemur 

að flutningi milli skólastiga (Daley, Munk og Carlson, 2011).  

Eins og fram hefur komið breytist ýmislegt þegar börn flytjast á milli skólastiga, eins 

og stærð barnahópsins, væntingar kennara og kennsluaðferðir. Þetta eru breytingar sem 

snerta öll börn en það eru einnig ákveðnar breytingar, sem börn með sérþarfir þurfa að 

fást við, sem önnur börn þurfa ekki. Um getur til dæmis verið að ræða breytingu á þjónustu 

sem þau höfðu verið vön að fá á fyrra skólastigi. Aðilarnir, sem veita þjónustuna, eru 

líklega aðrir en þeir sem voru á fyrra skólastigi og svo getur verið að breyting sé á því 

hversu reglulega þessi þjónusta er veitt (Daley, Munk og Carlson, 2011).  

 Einnig er mikilvægt að taka mið af framlagi foreldra og að þeirra sýn sé tekin inn í 

myndina þegar flutningur barnanna stendur yfir enda hafa rannsóknir sýnt að það sé vilji 

flestra foreldra að fá að hafa eitthvað að segja um þetta málefni (Malone og Gallagher, 

2009). Bent hefur verið á mikilvægi þess að góð tengsl séu á milli fjölskyldu og skóla 
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þegar kemur að því að barn flytjist á milli skólastiga. Þetta mikilvægi er ítrekað þegar 

umræðan snertir börn með sérþarfir (Malone og Gallagher, 2009). Í lifi flestra er 

fjölskyldan mjög mikilvæg en talið er að þetta eigi sérstaklega við um börn með sérþarfir 

þar sem þau eru oft háðari foreldrum sínum eða systkinum heldur en önnur börn og eru 

talin verja meiri tíma með þeim. Aðspurð segja ungmenni frá því að ef ekki hefði verið 

útveguð hjálpartæki eða sérhæfð þjónusta hefðu foreldrar þeirra þurft að berjast fyrir því 

að þau gætu fengið það sem þau þurftu frá skólakerfinu. Því telja sömu ungmenni að 

fjölskylda þeirra hefði verið mjög mikilvæg í lífi þeirra (Rannveig Traustadóttir, Hanna B. 

Sigurjónsdóttir og Helgi Þ. Gunnarsson, 2010). Góð samskipti og samstarf á milli skólans 

og fjölskyldu er því atriði sem starfsfólk menntastofnana þarf að hafa í huga þegar 

flutningur barna á milli skólastiga er annars vegar. Það eru foreldrarnir sem þekkja börn 

sín best og sú þekking gæti verið gagnleg fyrir kennara sem vilja skapa meiri samfellu á 

milli skólastiga og gera flutning barnsins auðveldari. Því er gott samstarf við foreldra 

lykillinn að þeirri þekkingu á barninu sem foreldrarnir búa yfir.  

 

3.3 Samfella 

Þar sem flutningur á milli skólastiga getur stundum reynst börnum erfiður þá er mikilvægt 

að leita leiða til þess að gera þeim flutningsferlið auðveldara. Þannig má auka líkur á því 

að upplifun barna af flutningnum sé jákvæð í stað þess að vera neikvæð og jafnvel 

meiðandi. Ein þessara leiða er að skapa samfellu (e. continuity) á milli skólastiganna. 

Þegar rætt er um samfellu er átt við að þegar flutningur á milli skólastiga á sér stað 

einkennist ferlið af eðlilegu flæði frekar en að breytingarnar séu snöggar og án 

undirbúnings (Jóhanna Einarsdóttir, 2002). Hugmyndin um samfellu er að vissu leyti 

tengd ákveðnum kennslufræðilegum atriðum þar sem nám byggist upp á reynslu barnsins 

og samskiptum þess við umhverfi sitt. Þessi þekking og reynsla er síðan ákveðið verkfæri 

sem barnið getur notað til þess að setja nýjar upplýsingar í samhengi. Samfella á milli 

skólastiga lýsir sér því þannig að reynt er að haga umhverfi og verkefnum leikskóla og 

grunnskóla á þann veg að barnið geti yfirfært þá reynslu og þekkingu, sem það hefur 

öðlast í leikskóladvöl sinni, og nýtt hana þegar það kemur í nýjar aðstæður í 

grunnskólanum (Halldóra Halldórsdóttir, 2012). Susanne Thulin og Agneta Jonsson 
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(2014) taka í sama streng þegar rætt er um mikilvægi fyrri þekkingar barna. Þær benda 

á hvernig reynsla barna leikur mikilvægt hlutverk í því hvernig þau túlka nýjar upplýsingar 

eða aðstæður.  

 Í aðalnámskrá leik- og grunnskóla er gerð sú krafa að lögð sé áhersla á virk tengsl 

og miðlun upplýsinga á milli skólastiga í þeim tilgangi að skapa samfellu. Auk þess eru 

ákveðnir grunnþættir í menntun barna sem eru sameiginlegir á báðum skólastigum. Þetta 

eru atriði eins og læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð 

svo og sköpun. Þessum grunnþáttum er ætlað að leggja áherslu á ákveðin meginatriði í 

menntun barna og skapa frekari samfellu í skólastarfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, 2013) 

Árið 2013 gáfu samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu út sóknaráætlun fyrir 

höfuðborgarsvæðið sem hét Samvinna skólastiga frá leikskóla að háskóla. Þar er rætt um 

mikilvægi þess að skapa samfellu á milli skólastiganna. Þar kemur fram að meirihluti 

kennara sé hlynntur því að samræma bæði kennsluaðferðir og nám barnanna á milli 

skólastiga. Það sem virtist þó helst standa í vegi fyrir velgengni þessarar áætlunar var 

hins vegar þekkingarskortur kennara á kennsluaðferðum sem voru í notkun á aðliggjandi 

skólastigi (Skúli Helgason, 2013). O‘Kane (2013) hefur einnig rekið augun í það hve lítil 

samskipti séu almennt á milli leikskólakennara og grunnskólakennara og að það sé ekki 

nægilegt samræmi í kennsluaðferðum þeirra. Rannsókn hennar sýndi að þessir tveir 

hópar hefðu takmarkaðan skilning á hvernig starfið gengi fyrir sig hvor hjá öðrum.  

Eins og áður hefur komið fram er talið að í grunninn sé ákveðinn munur á þeim 

starfsháttum sem notaðir eru í kennslu í leik- og grunnskóla. Til dæmis er nefnt að 

skipulag sé í fastari skorðum í grunnskóla og að sveigjanleiki sé talsvert minni en í 

leikskóla. Leikurinn og það að læra í gegnum leikinn virðist hafa mikið vægi hjá 

leikskólakennurum á meðan mun minna er rætt um leikinn á meðal grunnskólakennara 

(Anna E. Hreiðarsdóttir og Eygló Björnsdóttir, 2011). Broström (2007) telur að leikurinn 

sé eitt af þeim verkfærum sem kennarar geti notað til þess að mynda frekari samfellu á 

milli skólastiga. Þannig gætu kennarar nýtt sér kennslufræðilegan leik til þess að hvetja 

börn áfram og ýta undir áhuga þeirra á áframhaldandi námi.  

Þegar unnið er að flutningi barna á milli skólastiga er mikilvægt að kennarar sýni 

þolinmæði enda er talið að til þess að tengja saman skólastig á árangursríkan hátt þurfi 
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allir aðilar flutningsins rúman tíma (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Broström (2018) bendir 

á að þetta sé þó ekki alltaf raunin heldur sé flutningur barna úr leikskóla yfir í grunnskóla 

oft hraður og breytingarnar, sem börnin upplifa, séu skyndilegar og að einhverju leyti 

ófyrirsjáanlegar. 

 

3.4 Aðferðir kennara  

Til þess að stuðla að samfellu og auðveldari flutningi barna á milli skólastiga hafa ýmsar 

aðferðir verið þróaðar í gegnum árin. Það sem einkennir margar af þessum aðferðum að 

vissu marki er hvernig þær eru byggðar upp til þess að auka tengsl skólans, fjölskyldunnar 

og samfélagsins (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Í umræðunni um aðferðir kennara við 

flutning barna hafa fræðimenn skipt áhersluatriðum í ákveðna flokka (Ahtola o.fl., 2011). 

Sá fyrsti felur í sér aðferðir sem kennarar nota í þeim tilgangi að leyfa leikskólabörnum að 

kynnast komandi umhverfi með því að fá börn úr grunnskólanum og elstu börn leikskólans 

til að hittast í t.d. sameiginlegri kennslustund. Í öðrum flokki eru upplýsingar sem kennarar 

leikskólans veita kennurum grunnskólans um þau börn sem eru að flytjast upp í 

grunnskólann. Þar mætti t.d. nefna upplýsingar um sérþarfir, hegðun eða atferli ákveðinna 

vinahópa. Í þriðja flokki eru áhersluatriði um hvernig námskrár aðliggjandi skólastiga 

tengjast, hvort kennarar leggi sig fram við að mynda tengsl við foreldra barnanna og hvort 

foreldrar fái tækifæri til þess að fara á fundi eða einstaklingsviðtöl með kennurum áður en 

skóli hefst (Ahtola o.fl., 2011).  

 Jóhanna Einarsdóttir (2007) segir frá rannsókn sem var gerð til þess að komast að 

því hvaða aðferðir væru algengastar hjá íslenskum grunnskóla- og leikskólakennurum 

þegar verið var að undirbúa börn fyrir flutning á milli skólastiganna. Ein algengasta 

aðferðin, sem kennarar beittu til þess að undirbúa börn fyrir flutning á milli skólastiga og 

sjálfsagt sú rótgrónasta í íslensku menntakerfi eru heimsóknir leikskólabarna og -kennara 

yfir í grunnskólann. Um 76% leikskólakennara og 72% grunnskólakennara sögðust nýta 

sér þessa aðferð. Hún felst í því að elstu börn leikskólans, börnin í skólahópnum, fá að 

fara með leikskólakennaranum sínum í skólaheimsókn í grunnskólann á svæðinu. 

Kennari grunnskólans tekur á móti börnunum og hjálpar þeim að kynnast umhverfinu 

betur. Fleiri aðferðir voru nefndar en voru þó ekki eins algengar. Ein fólst í því að elstu 
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leikskólabörnunum var boðið að vera þátttakendur í atburðum, sem áttu sér stað í 

grunnskólanum, en önnur aðferð fólst í því að leikskólakennarar færu í heimsókn yfir í 

grunnskólann til þess að fylgjast með starfinu þar.  

 Gerður Ó. Óskarsdóttir (2012) fjallar einnig um aðferðir sem kennarar nýta sér til 

þess að auðvelda flutning barna yfir á næsta skólastig. Þar skiptist samstarf skólastiganna 

í þrjá hluta: Heimsóknir leikskólabarna yfir í grunnskólann, heimsóknir grunnskólabarna 

yfir í næsta leikskóla og skýrslur eða upplýsingagjöf frá leikskólanum um börn með 

sérþarfir. Einstaka leikskólar veittu upplýsingar um öll börn sem þeir sendu frá sér.  

Puccioni, Froiland og Moeyaert (2020) telja að til þess að flutningur takist vel þurfi 

að vera góð tengsl á milli barns, skóla, bekkjar, fjölskyldu og samfélags. Þau benda á að 

kennari sé í lykilstöðu til þess að mynda sterk tengsl á milli heimilis og skóla. Niðurstöður 

þeirra leiddu í ljós að með því að bjóða foreldrum að taka þátt í flutningsferli barna jókst 

þátttaka heimilisins í ferlinu. Með öðrum orðum, foreldrar urðu meðvitaðri um 

flutningsferlið sem varð til þess að börnin voru frekar undirbúin undir bæði námslega og 

félagslega þætti. Fyrir vikið varð reynsla barnanna af flutningi á milli skólastiga jákvæðari. 

 Fram hefur komið að eftir því sem aðferðir kennara til að styðja við flutning barna 

eru fjölbreyttari er líklegra að börnin nái fyrr að tileinka sér þá færni sem þau þurfa í 

grunnskóla. Sýnt hefur verið fram á mikilvægi þess að samræmi sé í námskrám 

grunnskóla og leikskóla til þess að flutningurinn einkennist af samfellu frekar en stökki. 

Þannig myndast ákveðinn möguleiki fyrir kennara beggja skólastiga til að hittast og eiga 

með sér samtal um kennslu barnanna (Ahtola o.fl., 2011). 

 Í nýlegri könnun, sem gerð var meðal kennara í Grikklandi, var ákveðið að spyrjast 

fyrir um viðhorf þeirra til þess hvaða þættir væru mikilvægir til að flutningur barna á milli 

skólastiga gengi vel. Algengast var að kennarar legðu áherslu á félagsþroska barna. 

Einnig var bent á önnur atriði eins og að regluleg mæting í skólann væri mikilvæg, jákvæð 

tengsl kennara og nemenda, hæfni barnanna til þess að læra og fylgja reglum, jákvæð 

viðhorf foreldra í garð skólans og menntun þeirra (Besi og Sakellariou, 2019). Þessi 

viðhorf hafa verið nokkuð áberandi í gegnum tíðina en undanfarin ár hafa fræðimenn 

skoðað önnur atriði, sem eru ekki síður mikilvæg, en það eru viðhorf og upplifun barna.  
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3.5 Viðhorf barna til leik- og grunnskóla 

Síðustu ár hafa margar rannsóknir verið gerðar á viðhorfi barna til leik- og grunnskóla og 

hvernig þau upplifa muninn á þessum tveimur skólastigum (Jóhanna Einarsdóttir, 2013). 

Gerður Ó. Óskarsdóttir (2012) segir frá athugun sem hún gerði með tveimur hópum af 

fimm ára börnum þar sem skoðaðar voru væntingar þeirra til þess að fara yfir á 

grunnskólastigið. Þar kom fram að börnin gerðu ráð fyrir því að skólinn sjálfur yrði stærri 

og að börnin yrðu fleiri í grunnskólanum heldur en í leikskólanum. Þau yrðu í bekkjum og 

að þar myndu þau læra hluti eins og að lesa og skrifa og að þau yrðu að sitja við borð. 

Hugmyndir um hluti eins og frímínútur og nesti voru ræddar og einnig gerðu þau ráð fyrir 

að þau myndu fara í sund. Rannsóknir Jóhönnu Einarsdóttur (2008) hafa til dæmis bent 

á að væntingar barna séu slíkar að með upphafi skólagöngunnar fylgi ákveðnar 

breytingar. Þau geri ráð fyrir því að bæði skipulag og fyrirkomulag í grunnskólanum sé 

ekki það sama og það sem var í leikskólanum þeirra. Þau sjái fyrir sér að þegar þau séu 

komin í grunnskóla sé ekki ætlast til þess að þau leiki sér, eins og þau gerðu í 

leikskólanum, heldur eigi þau að vinna, læra að lesa, skrifa og reikna.  

Rannsóknir hafa sýnt að stór hluti barna lítur svo á að flutningur frá leikskóla upp í 

grunnskóla marki ákveðin tímamót í lífi þeirra. Í rannsókn Dockett og Perrys (2004), sem 

fór fram meðal ástralskra barna, virtist meiri hluti barnanna upplifa neikvæðar tilfinningar 

í byrjun fyrsta árs í grunnskóla. Samkvæmt börnunum virtust þessar tilfinningar stafa af 

því að þau upplifðu sig ekki búa yfir þeirri kunnáttu sem þau töldu að væri ætlast til af 

þeim. Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2013) bentu börnin á að kröfur, sem kennarar 

gerðu til þeirra, væru mun meiri í grunnskóla heldur en í leikskóla og það væri meiri 

áhersla á að þau lærðu hluti eins og stærðfærði eða lestur. Þeim fannst skrítið að vera 

allt í einu orðin yngstu börnin í skólanum eftir að hafa varið síðasta ári í að vera elst í 

leikskólanum og þau upplifðu lýðræði ekki á sama hátt og í leikskólanum. Í leikskólanum 

höfðu þau frelsi til þess að velja sér bæði leikfélaga og viðfangsefni. Slíkt frelsi var mun 

takmarkaðra í grunnskóla. Börn virtust ekki telja leikinn með sem verkfæri til lærdóms 

heldur voru hugmyndir barna heldur hefðbundnar þegar rætt var um lærdóm.   

Þekking barna á skólaumhverfi sínu virðist einnig spila mikilvægt hlutverk í upplifun 

þeirra á því að flytjast upp í grunnskóla. Þrátt fyrir að börn fái tækifæri til að kynnast 

grunnskólanum þegar þau eru í skólahópi í leikskólanum eru sum þeirra samt sem áður 
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óörugg þegar komið er að því að stíga sín fyrstu skref í grunnskólanum og þurfa aðstoð 

við að rata á rétta staði. Það að fara t.d. óvart í ranga skólastofu getur valdið uppnámi hjá 

börnum og er það neikvæð upplifun sem mikilvægt er að reynt sé að forðast. Í grein Söru 

M. Ólafsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2019a) segir drengur frá einni slíkri upplifun. Þar 

segir hann frá því að upplifun hans á fyrsta deginum í skólanum hafi ekki verið góð og að 

honum hafi liðið illa. Aðspurður segir hann það vera vegna þess að hann týndist á leiðinni 

í skólastofuna og rambaði því á ranga stofu.  

Þegar börn voru spurð um hvers þau söknuðu mest úr leikskólanum sínum voru 

það vinir og leikskólakennarar. Þau söknuðu þess að geta leikið sér með vinum sínum og 

jafningjum í leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 2013). Sum börn telja námsgreinar á 

grunnskólastigi – eins og stærðfræði eða lestur – vera bæði erfiðar og leiðinlegar en 

töluðu síðan um frítíma eins og frímínútur, þar sem þau höfðu ákveðið frjálsræði og gátu 

leikið við vini sína, sem ánægjulegasta hluta dagsins. Önnur börn telja skólann trufla 

vinskap sinn við önnur börn og vilja því hafa skólann styttri til þess að þau geti sinnt 

vinasamböndum sínum betur (Prunty, Dupont og McDaid, 2012). Jackson og Cartmel 

(2010) undirstrika hversu mikilvæg vinátta er fyrir börn. Í rannsókn þeirra var eitt helsta 

þemað, sem þar kom fram, mikilvægi vináttu og jafningja við flutning á milli skóla eða 

skólastiga. Börn, sem höfðu vini sína innan handar í gegnum flutning á milli skóla, virtust 

finna fyrir meira öryggi og horfðu björtum augum á það að skipta um skóla.  

 Misjafnt getur verið hvernig börn, sem eru að flytjast á milli skólastiga, upplifa tilvist 

eldri barna í grunnskólanum. Í sumum tilfellum virðist nærvera eldri barna ýta undir 

óöryggi yngri barna eða þá að tilvist eldri barna – og þá sérstaklega eldri systkina, ættingja 

eða vina – virðist veita yngri börnum, sem eru að flytjast á milli skólastiga, ákveðið öryggi 

(Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2019b). Í grein Söru og Jóhönnu (2019a) er 

greint frá viðhorfi barna, sem eru að flytjast á milli skólastiga, gagnvart því að fá að taka 

þátt í því sem eldri börnin aðhafast. Þegar börnin voru spurð út í það var þeirri reynslu 

lýst sem bæði spennandi og skemmtilegri. Einn drengjanna sagði frá því öryggi sem hann 

fann fyrir vitandi af því að hann ætti eldri vin í grunnskólanum sem mundi passa upp á 

hann þegar hann kæmi þangað.  
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 Það er því ýmislegt sem viðhorf og upplifun barna getur sagt fagfólki sem starfar 

með börnum. Ef fólk er tilbúið til þess að hlusta getur reynsla barna verið mikilvægur 

lærdómur fyrir þá sem vilja bæta bæði starfshætti sína og námsumhverfi barnanna.  

 

4. Börn með sérþarfir í almennu skólakerfi 

Í þessum kafla verður byrjað á að fjalla stuttlega um ríkjandi viðhorf gagnvart fötlun og 

hvernig þau birtast. Þar á eftir verður hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar skoðuð 

og síðan hlutverk og viðhorf bæði kennara og barna gagnvart því að starfa innan 

hugmyndafræðinnar. Að lokum verður farið yfir hlutverk sjónar í lífi fólks og hvaða áhrif 

sjónskerðing getur haft á daglegar athafnir eins og samskipti við aðra.  

 

4.1 Sjónarmið gagnvart fötlun 

Viðhorf til fatlaðra einstaklinga hefur verið misjafnt í gegnum tíðina og mætti segja að það 

hafi tekið þó nokkrum breytingum á árunum 1970–1980. Það var á þessum árum sem 

félagslegt viðhorf (e. social model) gagnvart fötlun tók að birtast í nágrannalöndum okkar. 

Fyrir tíma félagslega viðhorfsins hafði hið læknisfræðilega viðhorf (e. medical model) 

gagnvart fötlun verið ríkjandi. Það fól í sér að fötlun var skilgreind sem andstæða við það 

sem var talið eðlilegt eða heilbrigt. Með því að færa galla einstaklingsins, hvort sem þeir 

voru andlegir eða líkamlegir, nær því sem almennt var álitið heilbrigt gat einstaklingurinn 

nálgast þátttöku í samfélaginu (Burchardt, 2010).  

Hið félagslega viðhorf (e. social model) gagnvart fötluðu fólki var sett fram á 

árunum 1970–80 og á rætur sínar að rekja til Bretlands. Í hinu félagslega viðhorfi er lögð 

áhersla á að aðskilja hugtökin skerðing (e. impairment) og fötlun (e. disability). Með 

skerðingu er átt við þegar manneskja verður fyrir annaðhvort huglægum eða líkamlegum 

skaða sem er einstaklingsbundinn. Þegar talað er um fötlun er átt við takmarkað eða 

ekkert aðgengi að jafnri þátttöku í samfélaginu. Félagslegt viðhorf lýsir sér þannig að horft 

er á fötlun sem félagslega sköpun, eða allt það sem skerðir þátttöku fatlaðra í 

samfélaginu. Þetta getur t.d. verið viðhorf, hönnun bygginga eða mannvirkja eða eitthvað 
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annað í umhverfi einstaklingsins sem veldur því að þátttaka fatlaðra er takmörkuð 

(Burchradt, 2010). 

Samkvæmt hinu félagslega viðhorfi ætti því að vera hægt að móta umhverfi 

einstaklingsins á þann hátt að aðgengi hans að t.d. menntun, félagsskap eða þátttöku í 

daglegu starfi verði fyrir eins litlum takmörkunum og mögulegt er. Í hinu félagslega viðhorfi 

til fötlunar eru, á vissan hátt, svipaðar áherslur og þær sem birtast í hugmyndafræðinni 

um skóla án aðgreiningar. Þar er áhersla lögð á að skólaumhverfið komi til móts við 

mismunandi þarfir barna og að öll börn eigi rétt á því að stunda nám út frá sínum eigin 

forsendum. Það má því álykta að þegar lesið er um málefni barna með sérþarfir og viðhorf 

þeirra til flutnings á milli skólastiga sé gagnlegt að hafa þessi ólíku viðhorf að leiðarljósi.  

  

4.2 Skóli án aðgreiningar 

Áður en hugmyndin um skóla án aðgreiningar varð ríkjandi hér á landi höfðu aðrar 

hugmyndir gert vart við sig í gegnum árin. Hugmyndin um normun eða „normalíseringu“ 

kom hingað til lands í kringum árið 1960 og snerist um að fatlað fólk skyldi lifa við eins 

eðlileg lífsskilyrði og hægt væri. Þessi hugmynd útilokaði þó ekki stofnanavist fatlaðs fólks 

eða aðgreiningu þeirra í daglegu lífi. Eftir normuninni kom blöndunarstefnan (e. 

integration). Þessi stefna kom af hálfu foreldra barna með sérþarfir sem kröfðust 

mannréttinda fyrir börnin sín, viðeigandi stuðnings, menntunar og aðgengis að 

samfélaginu og stofnunum þess. Fljótlega á níunda áratugnum kom hugmyndin um skóla 

fyrir alla en þar var lögð áhersla á að skólinn væri frá upphafi ætlaður jafnt fyrir alla 

einstaklinga (Jón T. Jónasson, 2008).  

Árið 1994 var mikilvægt skref stigið í menntamálum barna með sérþarfir. Það var 

þá sem Salmanca-yfirlýsingin var samin og samþykkt á alþjóðlegri ráðstefnu sem haldin 

var af UNESCO og ríkisstjórn Spánar. Í henni er lögð áhersla á aðgerðir stjórnvalda til 

þess að tryggja réttindi barna með sérþarfir í menntamálum og að skólar eigi að taka við 

öllum börnum. Út frá þessari yfirlýsingu hefur sprottið hugtakið skóli án aðgreiningar (e. 

inclusive education). Helsta markmið með skóla án aðgreiningar er að standa fyrir 

kennslu eða kennsluháttum þar sem tekið er mið af hverju barni fyrir sig og að veita því 

góða kennslu þó svo að um mikla fötlun sé að ræða (Salamanca-yfirlýsingin, 1994). Skóli 
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án aðgreiningar hefur síðan þá verið notaður sem viðmið til stefnumótunar í aðalnámskrá 

grunnskóla (Jón T. Jónasson, 2008). Þar er lögð áhersla á að meta og virða fjölbreytileika 

nemenda, mismunandi þarfir og hæfileika þeirra. Öll börn eigi rétt á því að fá jöfn tækifæri 

til náms og að námið sé á forsendum barnanna sjálfra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 var einnig lögð áhersla á að leikskólar skuli leggja 

áherslu á að skólastarf einkennist af hugmyndafræðinni um skóla án aðgreiningar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Anna M. Hreinsdóttir og Hanna 

Ragnarsdóttir (2019) veltu fyrir sér aðaleinkennum skóla án aðgreiningar í leikskólum og 

mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. Þær bentu á að til þess að námsumhverfi barns 

einkennist af þessari hugmyndafræði þurfi ábyrgð starfsmannahópsins og skipting verka 

að vera sameiginleg, það er að segja að stuðningsaðili sé ekki einn um að sinna barninu. 

Þær bentu einnig á mikilvægi samstarfs við fjölskyldur allra barna og að tengsl og 

samvinna á milli leik- og grunnskóla þurfi að vera sterkari. Í lokin lögðu þær áherslu á að 

stuðningur við virka þátttöku allra barna í leik eða öðrum viðfangsefnum sé mikilvægt 

einkenni skóla án aðgreiningar.  

 Skólar hafa ekki alltaf starfað á þennan hátt heldur hefur skipulag og starfsemi 

ýmissa skóla frekar ýtt undir aðgreiningu ákveðinna hópa barna. Boaler, William og Brown 

(2000) lýstu skólakerfinu eins og það var í Bretlandi í kringum aldamótin og var þar 

nemendum skipt upp eftir getu í tilteknum námsgreinum. Með þessu voru nemendur settir 

í flokka þar sem sumir voru í flokknum afburðanámsmenn á meðan aðrir voru flokkaðir 

sem slakir námsmenn. Spratt og Florian (2015) töldu að starfshættir, sem ýta undir 

aðgreiningu á milli hópa, geri það að verkum að grafið sé undan sjálfsmynd barna og 

þrautseigju þegar kemur að áskorunum í ýmsum aðstæðum. Harry (2014) benti einnig á 

að með því að aðgreina nemendur eftir getu þeirra sé verið að ýta undir félagslega 

mismunun þar sem algengt sé að ákveðnir minnihlutahópar, eins og t.d. börn af erlendum 

uppruna, séu flokkuð í einhvers konar sérkennsluhóp.  

 Hugmyndafræðin er þó ekki án gagnrýni og hafa fræðimenn eins og Peder Haug 

(2017) bent á nokkur atriði. Hann sagði að skilgreiningin á hugmyndinni um skóla án 

aðgreiningar sé oft óskýr og mismunandi eftir löndum. Hann taldi lítið samræmi vera á 

milli hugmyndafræði og framkvæmdar og að í rauninni hafi engum tekist að skapa 
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menntakerfi sem skili því sem ætlast sé til af skóla án aðgreiningar. Í lokin benti hann á 

að rannsóknir og niðurstöður um áhrif skóla án aðgreiningar séu ruglingslegar og að færni 

kennara til að sinna verkefninu hafi komið illa út.  

Ljóst er að viðhorf fræðimanna um hugmyndafræðina eru ólík og að framkvæmd 

hennar er krefjandi fyrir kennara. Ef kennarar eiga að koma til móts við fjölbreytta 

nemendahópa þurfa þeir að vera frjóir í hugsun og tilbúnir til þess að beita fjölbreyttum 

aðferðum, eða nálgunum, til þess að koma til móts við sem flesta innan hópsins. Þetta 

kallar á breytta starfshætti og hugsanlega aukið framlag sem geti haft áhrif á viðhorf 

kennara til hugmyndafræðinnar.   

 

4.2.1 Hlutverk og viðhorf kennara 

Til þess að allir nemendur geti fengið nám við sitt hæfi þarf ekki aðeins almenna 

viðhorfsbreytingu heldur ákveðnar umbætur og breytingar á skólakerfinu. Fræðimenn 

telja viðhorfsbreytingu kennara í átt að jákvæðni vera mikilvæga þegar kemur að kennslu 

barna með sérþarfir. Hæfni kennara til þess að koma til móts við börn með sérþarfir gegnir 

stóru hlutverki og því þurfa kennarar að vera opnir fyrir því að skoða viðhorf sín og gildi 

(Cankar, Deutsch, Globacnik og Pinteric, 2014). Hermína Gunnþórsdóttir (2010) segir frá 

rannsókn um viðhorf kennara til framkvæmdar stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Þar 

komu fram ólík viðbrögð kennara við framkvæmd hugmyndafræðinnar. Sumir þeirra höfðu 

áhyggjur af vinnuálagi á almennum bekkjarkennara, hæfni starfsfólks sem sinna stuðningi 

inni í bekkjunum og að stuðningur stjórnenda væri lítill. Viðhorf annarra kennara virtust 

hins vegar vera mun jákvæðari gagnvart hugmyndinni um skóla án aðgreiningar.  

Aðrar rannsóknir hafa bent á mikilvægi hæfni kennara. Hefur verið tekið fram að 

ekki sé hægt að fara eftir einföldum leiðbeiningum heldur sé mikilvægt að kennari hafi 

þekkingu á bak við sig til þess að geta skapað tækifæri þar sem allir geta tekið þátt í því 

lærdómssamfélagi sem skólastofan á að vera (Spatt og Florian, 2015). Kennarar þurfi því 

að vera opnir fyrir nýjum fróðleik, þiggja ráð sérfræðinga og vera tilbúnir til þess að tileinka 

sér nýjar leiðir, kennsluefni og aðferðir til að auka getu sína í kennslu (Cankar o.fl., 2014).  

Spratt og Florian (2015) taka undir það að viðhorf kennara skipti miklu máli í 

framkvæmd skóla án aðgreiningar og að öll börn geti lært ef aðstæðurnar eru réttar. Með 
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þessari hugsun er þannig horft á fötlun út frá félagslegu sjónarhorni og ef það er eitthvað 

sem gengur ekki upp í kennslunni þá er það ekki barnið eða fötlunin sem er vandamálið, 

heldur er það umhverfið eða kennsluaðferðin sem kennarinn þarf að endurskoða. 

Kennarar geta þannig brugðist við einstaklingsbundnum erfiðleikum (e. individual 

difficulty) með almennum aðgerðum (e. everybody response) og þannig staðið vörð um 

sjálfsvirðingu einstaklingsins. Þetta er líkt og þegar kennari gefur öllum hópnum hrós fyrir 

rétt svar í stað þess að hrósa aðeins einkaframtaki nemenda sem kannski hafa 

misjafnlega rétt fyrir sér (Spratt og Florian, 2015). Fram hefur komið að börn kunna vel 

að meta þegar kennarar sýna skilning, gefa þeim nægan tíma og styðja nemendur sína. 

Í umfjöllun Roses og Shevlins (2010) koma t.d. skoðanir barns með sérþarfir fram þar 

sem það segir frá kennurum sínum: „Kennararnir mínir voru vingjarnlegir... Þeir vissu að 

ég gæti ekki skrifað hratt þannig að þeir hvöttu mig til þess að nota ritvél.“  

Börn í þessum aðstæðum eru vön því að hafa mikil samskipti við fullorðið fólk og 

þurfa oft á því að halda að fullorðnir einstaklingar skapi aðstæður þar sem þau geta átt 

sjálfstæð samskipti við jafningja sína. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um bæði stað 

og stund og hvernig stuðning þeir veita börnunum því það getur oft verið fín lína á milli 

þess að veita barni stuðning, svo að þátttaka þess í samskiptum verði meiri, og þess að 

stuðningur starfsmanns sé þess valdandi að hindra samskipti barnsins við jafningja (Rose 

og Shevlin, 2010).  

 Því er mikilvægt að kennarar og annað fagfólk geti fundið leiðir til þess að auka 

skilning á aðstæðum og upplifunum þessara barna. Oft getur verið flókið fyrir kennara 

eða aðra fullorðna einstaklinga að veita stuðning án þess að ganga á sjálfstæði barns 

með sérþarfir í samskiptum sínum við jafningja. Þess vegna er mikilvægt að fá fram 

viðhorf barnanna í þeim tilgangi að finna leiðir til að bæta kennslu, stuðla að vellíðan, 

samfélagslegri þátttöku og aukinni samfellu í námi þeirra.  
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4.2.2 Hvað finnst börnum um skóla án aðgreiningar? 

Undanfarin ár hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar í sambandi við skóla án aðgreiningar 

til þess að skoða bæði áhrif hugmyndafræðinnar og viðhorf barna sem sækja slíka skóla. 

Í grein sinni fjalla Cankar, Deutsch, Globacnik og Pinteric (2014) um ferli sem farið var í 

til þess að færa nám barna með sjónskerðingu eða blindu inn í almennt skólakerfi. Fyrir 

verkefnið var þekkingarmiðstöð stofnuð til þess að styðja við kennara og fylgjast með 

starfinu sem fram fór í þeim fimmtán menntastofnunum sem voru valin til þátttöku. Eitt af 

markmiðum rannsóknarinnar var að fá fram viðhorf sjáandi barna til þess að stunda nám 

með börnum sem voru blind eða sjónskert. Svörin gáfu til kynna að viðhorf þeirra til skóla 

án aðgreiningar væri jákvætt. Þetta er mikilvægt því rannsóknir hafa sýnt að þegar 

aðferðir í anda skóla án aðgreiningar eru notaðar getur félagslegur ávinningur barna með 

sérþarfir verið þónokkur (Spratt og Florian, 2015). Spratt og Florian segja frá rannsókn 

þar sem niðurstöður sýndu að börn, sem höfðu sérþarfir og sóttu skóla þar sem 

kennsluaðferðir voru í anda skóla án aðgreiningar, virtust vera félagslega sterkari heldur 

en þau börn sem ekki höfðu fengið að stunda nám í slíkum skóla. 

 Í meistaraverkefni Helgu Einarsdóttur (2009) voru ungir blindir eða sjónskertir 

nemendur beðnir um að rifja upp upplifun sína af bæði grunn- og framhaldsskólaárunum. 

Upplifun þeirra sýndi hvað góðir vinir og bekkjarfélagar geta verið mikilvægir í daglegu 

starfi þeirra í skólanum. Sagt var frá því hvernig vinir þeirra komu þeim oft til hjálpar með 

því t.d. að lesa fyrir þá það sem skrifað var á töfluna eða með öðrum hætti og tóku allir 

viðmælendur fram að þeir hefðu ekki beðið um hjálpina heldur hefðu hlutirnir einhvern 

veginn þróast á þennan veg. Í flestum tilvikum var þetta einn vinur, sem var ákveðinn 

aðstoðarmaður, en þó kom fyrir að það voru fleiri en einn sem tóku að sér að aðstoða 

þegar til þurfti.  

Það virðist vera sameiginlegt viðhorf barna með sérþarfir að þeim þyki mikilvægt 

að geta haldið í eins mikið sjálfstæði og mögulegt er. Til dæmis hafa reynslusögur sýnt 

að aukið sjálfstæði barns með sérþarfir getur leitt til þess að það taki meiri þátt í 

félagslegum samskiptum við jafningja sína. Börn með sérþarfir vilja almennt ekki láta 

koma fram við sig sem einstaklinga í einhverjum sérflokki heldur kunna þau frekar að 

meta það þegar kennarar eru næmir fyrir þörfum þeirra og fara frekar leiðir sem fela í sér 

virðingu fyrir stöðu þeirra (Rose og Shevlin, 2010). Í verkefni Helgu Einarsdóttur (2009) 
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sögðu viðmælendur frá upplifun sinni sem nemendur og lögðu áherslu á mikilvægi þess 

að stuðningsfulltrúar væru til staðar til þess að styðja þá til frekara sjálfstæðis. Þess í stað 

upplifðu þeir að stuðningsfulltrúarnir kæmu í veg fyrir félagslega þátttöku þeirra með 

ákveðinni ofverndun og hjálpsemi sem engin þörf var á. Einn viðmælendanna taldi að 

nærvera stuðningsfulltrúans kæmi í veg fyrir það að hann gæti tekið fullan þátt í 

samræðum vina sinna þar sem hann var ekki tilbúinn til þess að ræða um hvað sem er í 

návist fullorðins einstaklings eða starfsmanns. Þátttakendur bentu á að hægt væri að 

minnka þörfina fyrir að hafa stuðningsfulltrúa með því að hafa aðgengi eða aðstæður 

betri. Elsa S. Jónsdóttir (2012) komst að svipuðum niðurstöðum í rannsókn sinni þar sem 

hún túlkaði gleði drengs yfir stundaskrá vetrarins sem ákveðna sjálfstæðisyfirlýsingu því 

að á stundaskránni kom fram að drengurinn ætti ekki að vera á sérdeild þann vetur heldur 

með krökkunum sem þurftu minni aðstoð en hann.  

Í grein Rannveigar Traustadóttur, Hönnu B. Sigurjónsdóttur og Helga Þ. 

Gunnarssonar (2010) voru grunnskólaárin rifjuð upp með hreyfihömluðum ungmennum. 

Þar var greint frá ákveðnum létti sem börnin fundu fyrir við það að hafa ekki verið send í 

sérskóla. Einn drengjanna, sem rætt var við, tók fram að honum hafi þótt mikilvægt að 

vera í almennum bekk og að ganga í venjulegan skóla eins og öll hin börnin. Aðrir 

viðmælendur tóku undir það og sögðu frá því að þeim þætti mikilvægt að börn með 

sérþarfir fengju að hafa áhrif á þátttöku sína í viðfangsefni bekkjarins. Þannig gætu þau 

ákveðið sjálf hvort þau vildu prófa sig áfram og taka þátt eða hvort þau vildu frekar fylgjast 

með hinum. 

Þó eru ákveðin atriði umhugsunarverð þegar kemur að kennslu sjónskertra barna 

í almennum skólum. Eitt af þeim er t.d. aðstæður þeirra inni í kennslustofunni. Upplifun 

fólks með blindu eða sjónskerðingu gaf til kynna að bæði staðsetning þeirra í 

kennslustofunni og lærdómsaðstæður virtust hafa áhrif á félagslega stöðu þeirra þar sem 

sumir einstaklingar sátu t.d. við borð sem voru öðruvísi, voru staðsett við hliðina á 

kennaraborðinu eða að námsgögn þeirra voru fyrirferðarmikil (Helga Einarsdóttir, 2009). 

Því er mikilvægt að kennarar eða þeir sem skipuleggja námsaðstæður barna með 

sérþarfir hafi félagslegar þarfir þeirra í huga. Þar getur viðhorf þeirra spilað mikilvægt 

hlutverk í að móta aðstæður sem ýta undir jákvæða upplifun þeirra af námi og skóla.  
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4.3 Sjón og sjónskerðing  

Hér á undan hefur verið rætt um mismunandi viðhorf varðandi flutning barna milli 

skólastiga og einnig skoðuð upplifun barna af flutningi og skólastarfi. Hér á eftir verður 

sagt frá viðhorfum tveggja barna sem eru annars vegar á leikskólaaldri og hins vegar á 

grunnskólaaldri, það er að segja fimm og sex ára. Bæði börnin eru með síðkomna 

sjónskerðingu. Því er mikilvægt að skoða stuttlega hvað felst í því að vera með 

sjónskerðingu áður en viðhorf barnanna til skólastarfsins verður skoðað. Þetta er 

mikilvægt svo að hægt sé að skilja betur viðhorf þeirra og af hverju upplifun þeirra er eins 

og hún er.  

Án nokkurs vafa er hægt að segja að getan til þess að sjá umhverfi, fólk eða hluti 

í kringum okkur er fólki mikilvæg. Margt af því sem tengist okkar daglega lífi krefst þess 

að beita sjóninni. Hlutir, sem þykja sjálfsagðir eins og getan til þess að aka í vinnuna eða 

skoða bækur, byggjast alfarið á notkun sjónar.  

Í fyrirlestri Rannveigar Traustadóttur (Munnleg heimild, 2019), um skynfærin og 

samspil þeirra, var fjallað um hlutverk skynfæra við öflun upplýsinga. Yfirleitt er talað um 

að skynfærin séu fimm, það er að segja sjón, heyrn, snerting, lykt og bragð. 

Upplýsingaöflun þessara skynfæra er misjafnlega mikil en öflugustu skynfærin, sem við 

höfum til þess að verða okkur úti um upplýsingar, eru talin vera sjón, sem nemur um 75% 

upplýsinga okkar, og heyrn sem nemur um 13%. Guðmundur Viggósson (2009) bendir á 

að það sé mikilvægt að hafa í huga að þegar rætt er um sjónskerðingu er ekki verið að 

tala um almenna nær- eða fjarsýni heldur er sjónskerðing greind þegar sjón er orðin minni 

en 6/18 eða 30%. Þegar sjón er komin niður í 3/60 eða 5% á betra auga er talað um 

blindu. 

Eins og viðhorf barna gagnvart flutningi á milli skólastiga hafa sýnt eru bæði nýjar 

áherslur í kennslu og samskipti við önnur börn atriði sem þau hugsa þó nokkuð um. Þess 

vegna þarf að hafa í huga þau áhrif sem skert sjón getur haft á getu barna til að mæta 

nýjum áherslum í skólastarfi og til að eiga í samskiptum við jafningja sína.  

 Hlutverk sjónarinnar í samskiptum fólks er stórt. Það er ýmislegt í samskiptum sem 

fer fram í gegnum líkamstjáningu eða andlitstjáningu sem er líklegt til að fara fram hjá 

barni sem hefur skerta sjón. Til dæmis mætti nefna hvernig fólk notar augnsamband og 

andlitstjáningu eins og bros eða önnur svipbrigði til þess að sýna fram á að það vilji eiga 
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í samskiptum. Barn getur til dæmis notað sjónina til þess að horfa yfir leikvöll og finna sér 

leikfélaga sem fást við viðfangsefni sem barninu þykir ef til vill áhugavert. Þetta eru aðeins 

tvö dæmi um eiginleika sem barn með sjónskerðingu getur ekki nýtt sér í daglegu lífi þó 

hægt sé að nefna mörg fleiri.  

Líkamstjáning eins og að kinka kolli eða að blikka auganu er eitthvað sem börn 

með sjónskerðingu ná ekki að grípa í daglegum samskiptum eða jafnvel misskilja þegar 

þau reyna sjálf að nýta sér þann tjáningarmáta (Wolffe, 2005). Lifshitz, Hen og Weisse 

(2007) komust að svipuðum niðurstöðum þar sem viðhorf unglinga með bæði fulla sjón 

og sjónskerðingu voru könnuð. Þar kom fram að börn með sjónskerðingu upplifðu ekki 

sömu gæði hvað varðar vinskap vegna þess hvaða áhrif sjónskerðingin hafði á getu þeirra 

til að nýta sér tjáningarmáta eins og líkamstjáningu.  

 Þegar kemur að nýjum áherslum, sem börn finna fyrir þegar komið er í 

grunnskólann, þá eru áskoranirnar ekki síðri fyrir þau sem eru með mikla sjónskerðingu. 

Að læra að lesa eða skrifa fer þá í gegnum punktaletur og þá eru braille-ritvélarnar mikið 

notaðar (Wolffe, 2005). Þessi nálgun í námi krefst þess að þeir sem starfa með barninu 

séu vel að sér í notkun punktaleturs og þeirra tækja sem notuð eru til að koma til móts við 

skerðinguna svo að barnið geti fengið kennslu við hæfi.  

 Sjónskerðing hefur því óneitanlega áhrif á framvindu bæði samskipta og náms hjá 

börnum. Þess vegna er mikilvægt að fá fram viðhorf barna sem upplifa heiminn á þennan 

hátt því að það er líklegt að sjónskerðingin hafi áhrif á það hvernig þau upplifa flutning á 

milli skólastiga, hvaða viðhorf þau hafa til leik- og grunnskólans og hvernig þau upplifa 

nám og kennslu í þessum stofnunum.  
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4.4 Samantekt 

Hér að framan var fjallað um bæði flutning barna á milli skólastiga og rannsóknir á 

viðhorfum þeirra til flutningsferlisins. Fram kom að flutningur á milli skólastiga er stór 

áfangi í lífi barna og getur í sumum tilfellum reynst þeim erfiður. Mikilvægt er að kennarar 

geri það sem þeir geta til þess að koma í veg fyrir neikvæða upplifun barna í ferlinu þar 

sem talið er að neikvæð áhrif flutnings geti tengst erfiðleikum í námi, skólafærni eða 

jafnvel brottfalli úr skóla. Eitt af því sem hægt er að gera til að auðvelda börnum flutning 

á milli skólastiga er að samfella sé mynduð á milli skólastiganna. Í aðalnámskrám leik- og 

grunnskóla er lögð áhersla á sameiginlega grunnþætti í menntun barna og að tengslum 

og upplýsingum á milli skólastiganna sé haldið til haga. Þó hefur komið fram í rannsóknum 

að þekkingarskortur kennara á kennsluháttum annarra skólastiga virðist setja strik í 

reikninginn hvað varðar samþættingu kennsluaðferða á milli skólastiga. Fjallað var 

stuttlega í þessum kafla um sögu og hugmyndafræði skóla án aðgreiningar og hvaða 

þýðingu skólastefnan hefur fyrir bæði kennara og börn.   

í lokin voru einkenni sjónskerðingar stuttlega tíunduð og hlutverk sjónar í 

upplýsingaöflun og félagslegum samskiptum. Þetta þótti rannsakanda mikilvægur 

grunnur svo að hægt sé að skilja betur hvað hefur áhrif á viðhorf barnanna í rannsókninni 

og að sjónskerðingin hafi líklega eitthvað að segja um það hvernig þau upplifa þessi tvö 

mismunandi skólastig.  
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5. Framkvæmd rannsóknar 

5.1 Aðferðafræði 

Í þessari rannsókn eru notaðar eigindlegar rannsóknaraðferðir (e. qualitative research). Í 

eigindlegum rannsóknaraðferðum er leitast við að rannsaka viðfangsefnið í félagslegu 

samhengi. Áhersla er lögð á að skoða einstaklinga í sínu eðlilega umhverfi svo að 

þátttakendur finni fyrir meira öryggi meðan á rannsókninni stendur. Þannig getur 

rannsakandi kafað djúpt í einstök atriði eða fyrirbæri og reynt að skoða þau frá ákveðnu 

sjónarhorni í stað þess að reyna að alhæfa um niðurstöður sínar yfir á ákveðinn hóp 

(Lichtman, 2013).  

Aðferðafræði rannsóknarinnar byggir á að rannsakandi afli gagna í gegnum 

samtöl, með því að hlusta á og fylgjast með því sem gerist í kringum hann. Þess vegna 

þarf rannsakandi að hafa í huga hlutverk sitt sem túlkandi þeirra gagna sem hann safnar. 

Líklegt er að viðhorf eða reynsla rannsakanda hafi ákveðin áhrif á það hvernig gögnin eru 

túlkuð (Lichtman, 2013). Þegar rannsakandinn hefur sjálfur ákveðin tengsl við þann 

vettvang, sem verið er að rannsaka, þarf hann að vera meðvitaður um ákveðnar áskoranir 

sem geta komið upp. Til dæmis má nefna hversu hlutlægur rannsakandi er í mati á 

gögnunum og hvort niðurstöðurnar séu litaðar af ákveðnum hagsmunum (Gretar L. 

Marinósson, 2004). Þess vegna þarf rannsakandi að skýra vel frá afstöðu sinni svo að 

lesendur séu meðvitaðir um hana á meðan niðurstöður eru lesnar (Lichtman, 2013). Í 

þessari rannsókn er því mikilvægt að fram komi að rannsakandi hefur sjálfur starfað í 

leikskóla og þekkir vel til þátttakenda rannsóknarinnar.  

Það sem gerir eigindlegar aðferðir hentugar, þegar rannsaka skal viðfangsefni sem 

tengjast börnum, er hversu sveigjanlegar þær geta verið. Dæmi eru til um að 

rannsakendur nýti sér viðtöl, ljósmyndir, hlutverkaleiki, teikningar barna ásamt öðrum 

athugunum. Þannig getur rannsakandi með eigindlegri nálgun beitt fjölbreyttum aðferðum 

til þess að ná fram upplifun og skoðun barna (Jóhanna Einarsdóttir, 2011a).  

Ekki er óalgengt að rannsóknarspurningar eða áherslur taki einhverjum 

breytingum þegar byrjað er að fara yfir gögn rannsóknarinnar (McMillan, 2008). Því er oft 

talað um aðleiðslu (e. inductive thinking) í eigindlegum rannsóknum en hún er skilgreind 

þannig að byrjað er á því að safna gögnum sem eru síðan greind og í lokin myndar 
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rannsakandi tilgátu um hvaða þýðingu niðurstöður gagnanna hafa (Lichtman, 2013). 

Þetta á ágætlega við rannsókn eins og þessa þar sem framkvæmd hennar byggðist á 

hálfopnum viðtölum, óformlegum samtölum og vettvangsathugunum og er því ekki 

ólíklegt að gögnin, sem fram komu, geti haft einhver áhrif á stefnu rannsóknarinnar.  

Þessi tiltekna rannsókn heyrir undir rannsóknarnálgun sem kallast tilviksrannsókn 

(e. case study). Tilviksrannsóknir eru framkvæmdar í kringum eitthvað ákveðið 

umfjöllunarefni þar sem hægt er að nota fjölbreyttar aðferðir í gagnasöfnun (Groundwater-

Smith, Dockett og Bottrell, 2015). Tilviksrannsóknir fara oft þannig fram að þær ná yfir 

ákveðinn tíma sem gefur rannsakanda svigrúm til þess að kynnast þátttakendum og fá 

þannig tækifæri til þess að öðlast dýpri skilning á viðhorfum þeirra. Þetta á vel við í þessari 

rannsókn þar sem rannsakandi þekkti þátttakendur og hafði varið tíma með börnunum.  

 

5.1.1 Börn og rannsóknir 

Viðhorf fullorðinna gagnvart börnum og getu þeirra hefur tekið þónokkrum breytingum á 

undanförnum árum. Áður fyrr litaðist viðmót fullorðinna af því viðhorfi að börn væru aðeins 

þiggjendur sem ættu að reyna að læra af reynslumeiri einstaklingum. Þannig voru yngri 

ár barnanna eins konar undirbúningur undir seinni og „mikilvægari“ ár ævinnar (Hrönn 

Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012). Með tilkomu Samnings Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins árið 1989 voru börn viðurkennd sem virkir þátttakendur í sínu eigin 

lífi, samfélagi og námi (Dockett, Jóhanna Einarsdóttir og Perry, 2012). Á Íslandi var 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (1989) samþykktur árið 1992 og 

var síðan lögfestur þann 20. febrúar árið 2013.  

Í dag er lögð rík áhersla á að bernskan sé bæði félagsleg og menningarleg og að 

börn séu virkir þátttakendur í að byggja upp sitt eigið nám. Þannig geta börn haft áhrif á 

og mótað sitt eigið umhverfi (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010a). Barnasáttmálinn, eins og hann er iðulega nefndur, leggur áherslu á 

að börn hafi rétt til þess að taka þátt í ákvörðunum um mál sem þau varða og að þau eigi 

einnig rétt á því að hlustað sé á skoðanir þeirra um málið (Samningur Sameinuðu 

þjóðanna um réttindi barnsins, 1989). Undanfarin ár hefur því frekari áhersla verið lögð á 
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að hlusta á raddir barna í þeim tilgangi að öðlast betri skilning á því hvernig þau upplifa 

nám sitt, umhverfi eða lífið (Jóhanna Einarsdóttir, 2011b).  

 Mikilvægt er fyrir fræðimenn og fagfólk að fylgja reglum og viðmiðum um að hlusta 

á og virða skoðanir barna. Þetta leggja Prunty, Dupont og McDaid (2012) áherslu á í grein 

sinni þar sem fjallað er um viðhorf barna. Þar kemur fram að þrátt fyrir að ýmsar 

reglugerðir hafi verið settar fram um að virðing skuli borin fyrir viðhorfum barna og 

mikilvægt sé að hlusta á þau þá er upplifun barnanna ekki í samræmi við þær hugmyndir. 

Rannsóknir hafa aftur á móti sýnt að ekki hefur verið sóst reglulega eftir að fá fram viðhorf 

barna um mál sem þau varða, eins og t.d. menntamál, og hafa börn lýst því að sú 

staðreynd að ekki sé hlustað á þau valdi þeim áhyggjum.  

Undanfarin ár hafa ýmsar rannsóknir verið gerðar með það í huga að fá fram 

viðhorf og upplifun barna af ýmsum málefnum sem þeim tengjast. Til dæmis hafa viðhorf 

barna til hlutverks fullorðinna í leik verið könnuð (Jóhanna Einarsdóttir og Hrönn 

Pálmadóttir, 2018; Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017), viðhorf barna til 

náms (Sandberg o.fl., 2015), upplifun barna af þáttaskilum eins og flutningi á milli 

skólastiga (Jackson og Cartmel, 2010; Jóhanna Einarsdóttir, 2002) og leitað eftir röddum 

barna sem njóta sérstuðnings í leikskólum (Elsa S. Jónsdóttir, 2012).  

Rannsóknir með börnum sem virkum þátttakendum er mikilvægt skref í átt að 

auknum réttindum og valdeflingu barna í heimi menntarannsókna. Þó svo að þessi 

rannsóknarnálgun sé af jákvæðum toga þá er hún ekki án gagnrýni og hafa fræðimenn 

bent á ákveðin atriði sem mikilvægt er að hafa í huga þegar börn eru virkir þátttakendur í 

rannsóknarferlinu (Jóhanna Einarsdóttir, 2011b). Gallacher og Gallagher (2008) hafa 

bent á að þó svo að þátttaka barna í rannsóknum sé jákvæð nálgun í rannsóknarvinnu 

þá nái aðferðin ekki alltaf tilsettum markmiðum. Þau benda á að mikilvægt sé að 

rannsakendur falli ekki í þá gryfju að nota ákveðna aðferð aðferðarinnar vegna. Aðrir 

fræðimenn benda á að rannsakendur þurfi að hafa varann á við rannsóknir með börnum 

því að þrátt fyrir að ákveðin valdefling eigi sér stað þegar börn eru þátttakendur í 

rannsóknum þá þurfa rannsakendur að vera vakandi fyrir því að sú valdefling jaðarsetji 

ekki önnur börn í umhverfinu (Jóhanna Einarsdóttir, 2011b). Einnig er mikilvægt að íhuga 

hvernig börnin sjálf upplifa þátttöku sína í verkefnum eða rannsóknum. Enda þótt markmið 

rannsóknar sé að valdefla börn og auka þátttöku þeirra í mótun einhvers konar stefnu eða 
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nýrrar nálgunar þá getur upplifun barnanna sjálfra verið önnur en stefnt er að. Í rannsókn 

Söru M. Ólafsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2019a) greina rannsakendur frá upplifun 

kennara af slíku rannsóknarferli. Í rannsókninni var markmiðið að fá fram viðhorf og 

hugmyndir barna um hvernig flutningsferlið á milli leik- og grunnskóla ætti að fara fram. 

Kennarinn hafði lagt mikið á sig til þess að reyna að móta ferlið, þegar börnin fluttust úr 

leikskóla í grunnskóla, út frá viðhorfum og hugmyndum barnanna. En í lok verkefnisins, 

þegar börnin voru síðan spurð um hvort þau upplifðu að á sig hefði verið hlustað, töldu 

þau sig ekki hafa átt mikla hlutdeild í verkefninu.  

Broström (2006) telur ákveðna spennu ríkja á milli þess hvar réttindi barnsins 

liggja, það er að segja réttur barns á að njóta verndar, réttur þess til að taka þátt og réttur 

þess á persónuvernd. Hann nefnir einnig mikilvægi þess að rannsakandi sé næmur fyrir 

tilfinningum barnsins hvað varðar samþykki þess til þátttöku í rannsókninni. Mögulegt er 

að börn, sem þegar hafa samþykkt að taka þátt í rannsókn, geri sér ekki endilega grein 

fyrir því hvað þau séu að fara út í (Broström, 2012). Þó svo að þau séu upplýst um að 

þau megi hætta við þátttöku á hvaða tímapunkti sem er þá getur það ef til vill verið erfitt 

fyrir þau ef rannsakandinn er einhver sem þau þekkja og þykir vænt um. 

 Það sem mörgum finnst heillandi við rannsóknir með börnum er að oft þarf 

rannsakandi að beita fjölbreyttum aðferðum til þess að ná fram reynslu og upplifun 

barnanna. Mismunandi geta barna til þess að tjá sig gerir það að verkum að ýmsar leiðir 

hafa verið fundnar til þess að gera þeim kleift að tjá skoðanir sínar. Vissulega hafa 

fræðimenn notast við algengar aðferðir eins og viðtöl, hópviðtöl eða samtöl og geta þau 

oft reynst vel til þess að fá fram viðhorf viðmælenda. Þó er hægt að nota aðrar leiðir til 

þess að leyfa börnum að tjá sig og mætti þar nefna aðferðir eins og ljósmyndir, 

myndbandsupptökur, leyfa börnum að tjá sig í gegnum teikningar eða dagbækur 

(Groundwater-Smith o.fl., 2015). Stundum getur það þó verið hægara sagt en gert fyrir 

rannsakanda að fá fram skýr viðhorf barna. Margt af því sem fram kemur þarf rannsakandi 

að túlka og þá er það undir honum komið að reyna að komast eins nálægt viðhorfi 

barnsins og hægt er.  
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5.1.2 Rannsóknir og viðkvæmir hópar 

Viðhorf skóla og kennara gagnvart börnum með sérþarfir hefur oft einkennst af því að 

vera heldur þröngt og miðast mikið við skerðingar barnanna. Það virðist hafa leitt af sér 

að geta barna til þess að ígrunda og bregðast við reynslu sinni af námi og skóla hefur 

verið vanmetin (Rose og Shevlin, 2010). Einnig hefur það skort að viðhorf og reynsla 

barna séu höfð að leiðarljósi þegar ákvarðanir um þjónustu eða menntun þeirra eru teknar 

(Elsa S. Jónsdóttir, 2012). Feldman, Battin, Shaw og Luckasson (2012) velta fyrir sér 

nokkrum hugsanlegum ástæðum fyrir því af hverju rannsakendur myndu hika við að 

framkvæma rannsókn með börnum með sérþarfir. Sumir hafa áhyggjur af því að erfiðara 

sé að fá upplýst samþykki og þannig fylgja verkreglum hvað varðar siðferði. Nuwagaba 

og Rule (2015) benda á að sumir fræðimenn séu á þeirri skoðun að einstaklingar með 

sérþarfir séu berskjaldaðir og að okkur beri að vernda þá. Þátttakendurnir í rannsókn 

þeirra voru þó ekki á sama máli. Þar sýndu þátttakendur fram á að þeir gætu vel gefið 

þær upplýsingar sem sóst var eftir og að þeir væru vel færir um að tjá sig við 

rannsakendur. Nuwagaba og Rule tóku undir viðhorf þátttakenda sinna og töldu að 

einstaklingar með sérþarfir væru vel færir um að meta hvort þeir vilji taka þátt í 

rannsóknum svo lengi sem fötlun þeirra væri ekki tengd vitsmunalegum eða 

hegðunartengdum áskorunum.   

Undanfarin ár hafa einstaklingar með sérþarfir haft aukin tækifæri til þátttöku og 

áhrif í samfélaginu sem þeir lifa í. Aðgengi hefur einnig aukist í umhverfi þeirra til þess að 

þátttaka þeirra í samfélaginu verði fyrir sem fæstum hindrunum. Þátttaka barna með 

sérþarfir í almennu skólakerfi hefur einnig aukist með tilkomu Salmanca-yfirlýsingarinnar 

og hugmyndafræði skóla án aðgreiningar. Feldman, Battin, Shaw og Luckasson (2012) 

benda þó á að þátttaka barna með sérþarfir í rannsóknum hafi dregist svolítið aftur úr í 

samanburði við þá þætti sem nefndir eru hér á undan.  

 Í dag hafa hugmyndir um rannsóknir með fötluðum börnum breyst og eru áherslur 

og markmið rannsókna frekar farin að snúast um að reyna að fá fram upplifun þeirra af 

aðstæðum sínum. Fram hefur komið að áherslur þeirra eru í raun ekki á sína eigin fötlun 

eða skerðingu heldur eru þau einstaklingar eins og allir aðrir með sínar langanir, þarfir og 

drauma (Elsa S. Jónsdóttir, 2012). Ýmsar rannsóknir hafa farið fram hér á landi til þess 

að fá fram raddir fólks með sérþarfir og má þar t.d. nefna rannsókn Helgu Einarsdóttur 
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(2009) þar sem ungt fólk með blindu eða sjónskerðingu var beðið um að hugsa til baka 

og segja frá reynslu sinni af grunnskóla og framhaldsskóla. Dóra S. Bjarnason (2003, 

2004) skoðaði bæði félagslíf og nám fatlaðs ungs fólks. Rannsókn Rannveigar 

Traustadóttur, Hönnu B. Sigurjónsdóttur og Helga Þ. Gunnarssonar (2010) var 

framkvæmd á árunum 2006–2010 þar sem skoðuð voru bæði skilningur og sjónarhorn 

barna og ungmenna gagnvart því sem þeim þótti mikilvægast í daglegu lífi. Rannsóknir 

með áherslu á viðhorf einstaklinga virðast því vera að aukast og mikilvægt að þessi vinna 

haldi áfram. Það væri til dæmis hægt að gera með því að nýta viðhorf barna með sérþarfir 

til þess að bæta ferli eins og flutning á milli skólastiga og auka samfellu í menntun þeirra.  

 

5.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru tvö börn með sjónskerðingu sem eru á aldrinum fimm 

og sex ára. Stúlkan, sem er sex ára, hóf grunnskólagöngu sína haustið 2019 og er því 

tiltölulega nýbúin að fara í gegnum flutning á milli skólastiga þegar rannsóknin hófst. Hitt 

barnið er fimm ára drengur og er á síðasta ári í leikskóla, þegar rannsóknin er 

framkvæmd. Verður leitast við að skoða hverjar væntingar hans eru til grunnskólans og 

hvernig hann upplifir skólaheimsóknir í grunnskólann. Báðir þátttakendur rannsóknarinnar 

þekkja rannsakanda og því líklegra að það hafi ýtt undir öryggi þeirra í viðtölum og 

vettvangsathugunum. Vonandi leiddi það til þess að þau hafi haft ánægju af þátttöku sinni 

í verkefninu. Í birtingu niðurstaðna er bókstafurinn R notaður fyrir rannsakanda. Börnin 

fengu að velja sér dulnefni fyrir verkefnið og ákváðu þau að velja nöfnin Solla og Jón.  

 

5.3 Vettvangur 

Vettvangsathuganir og viðtöl fóru fram í þeim grunnskóla og leikskóla sem börnin sóttu. 

Upp kom sú hugmynd að hafa viðtölin á heimilum barnanna til þess að þau fyndu fyrir 

öryggi í viðtalinu en þar sem börnin voru vön rannsakanda í skólaumhverfinu taldi 

rannsakandi líklegra að aðstæður væru eðlilegri fyrir börnin ef viðtölin væru tekin í 

skólaumhverfinu frekar en á heimili þeirra.  
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 Ekkert verður tekið fram um staðsetningu eða stærð skólanna þar sem rannsóknin 

var framkvæmd til þess að halda nafnleynd viðmælenda. En þó er hægt að taka fram að 

hjá báðum viðmælendum var leikskólinn og grunnskólinn ekki á sama stað þannig að 

akstur var nauðsynlegur á milli staða, m.a. þegar farið var í heimsóknir úr leikskóla í 

grunnskóla. Einnig þurftu skólabílar að aka börnunum daglega til og frá grunnskóla. Í 

námskrám skólanna, sem tóku þátt í rannsókninni, var áhersla lögð á að skapa samfellu 

á milli skólastiga. Á báðum skólastigum var lögð áhersla á að styrkja og efla tengsl leik- 

og grunnskóla, að kennarar kynntu sér starfsemi hver annars og að samvinna á milli 

skólastiga væri markviss. Þar var einnig tekið fram að mikilvægt væri að koma til móts við 

fjölbreyttar þarfir barna og að hugmyndafræðin um skóla án aðgreiningar væri höfð að 

leiðarljósi.   

 

5.4 Gagnaöflun  

Gagnaöflunin í þessari rannsókn fór fram í gegnum vettvangsathuganir, viðtöl, óformleg 

samtöl og notkun ljósmynda bæði í grunnskóla og leikskóla barnanna. Framkvæmdin fór 

fram á rúmum fjórum vikum en rannsakandi var á vettvangi í tvær vikur á hvorum stað. 

Vettvangsathugunin fór þannig fram að rannsakandi mætti daglega í skólann á milli 

klukkan 8 og 9  á morgnana og var með börnunum til klukkan 11. Misjafnt var hvaða 

hlutverkum rannsakandi gegndi meðan hann var á vettvangi. Stundum dró hann sig í hlé 

til þess að fylgjast með atburðarásinni og tók þar með engan þátt í því sem var að gerast. 

En á hinn bóginn tók rannsakandi oft beinan þátt í atburðarásinni. McMillan (2008) bendir 

á að hlutverk rannsakanda í vettvangsathugunum geti verið fjölbreytt, allt frá því að 

þátttaka hans sé engin (e. passive participation) yfir í að rannsakandi taki beinan þátt í 

atburðarásinni (e. active participation). Ekki reyndist erfitt að finna stundir fyrir samtöl við 

þátttakendur þar sem bæði kennarar og þátttakendur voru allir af vilja gerðir. Samt sem 

áður var mikilvægt að bera virðingu fyrir því starfi, sem átti sér stað bæði í leik- og 

grunnskólanum, og gæta þess að framkvæmdin tæki ekki of mikinn tíma af leik, námi eða 

frítíma barnanna.  

 Í rannsókninni var notast við rannsóknardagbók þar sem vettvangsathuganir voru 

skráðar niður. Einnig var notað hljóðupptökutæki þar sem bæði samtöl og athugasemdir 
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rannsakanda voru tekin upp og síðan skráð niður í tölvu. Gætt var að því að spyrja börnin 

um leyfi fyrir upptökunni í hvert skipti sem kveikt var á henni og til þess að vera viss var 

ákveðið að leyfa þeim að kveikja á upptökutækinu sjálfum og prófa að tala í það. Auk 

þess var notast við ljósmyndir til þess að styðja við minni barnanna eða sem kveikju að 

samræðum við þau.  

 

5.4.1 Vettvangsathugun  

Vettvangsathugun er talin vera góð leið fyrir rannsakanda til þess að sjá með eigin augum 

áhugamál, styrkleika og viðhorf þeirra sem rannsóknin beinist að. Hægt er að nýta sér 

vettvangsathugun sem leið til að kynnast þátttakendum betur og skapa frekara traust á 

milli þeirra og rannsakanda. Talið er að vettvangsrannsókn geti oft verið góð viðbót við 

aðrar rannsóknaraðferðir því að rannsakandi fær bæði að upplifa það sem er sagt og það 

sem er gert (Groundwater-Smith o.fl., 2015). Þannig getur rannsakandi skoðað aðstæður 

barnsins, það er að segja skólastofu og skóla, aðgengi í húsnæðinu, hvaða námsgögn 

eru notuð í kennslu og hvaða námsgögnum barnið hefur aðgang að. Rannsakandi getur 

nýtt sér vettvangsathugun til að skoða mismunandi aðstæður í þeim leikskóla og 

grunnskóla, sem börnin sækja, og gert sér grein fyrir atriðum sem gætu skapað samfellu 

í flutningi þeirra á milli skólastiga. Þannig er hægt að nota vettvangsathugun til að öðlast 

betri skilning á upplifun barnanna af umhverfi sínu og mögulega tengt frásögn þeirra við 

það sem rannsakandi sjálfur upplifði á vettvangi.  

Til þess að halda utan um skráningu gagna í vettvangsathugununum var notuð 

rannsóknardagbók. Rannsóknardagbókin var bæði skrifleg og munnleg 

rannsóknardagbók, það er að segja stafræn dagbók ásamt upptökuforriti í síma 

rannsakanda þannig að hægt var að tala inn á það. Þetta kom sér oft vel því að vissulega 

gátu komið upp aðstæður þar sem ekki gafst tími til þess að staldra við til að skrifa í 

dagbók. Auk þess gat það verið kostur að tala inn á tækið því hver veit hvað hefði gleymst 

ef rannsakandi hefði beðið of lengi með skráningu gagna? Hægt var að nýta 

rannsóknardagbókina til þess að skrá niður hvað gerist og hvers vegna það gerist. 

Rannsakandi gat einnig skráð niður hjá sér ýmsar vangaveltur sem varða efni 

rannsóknarinnar sem síðar gátu verið gagnlegar (Koshy, 2010).  
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5.4.2 Viðtöl við börn 

Viðtöl hafa hingað til verið algeng aðferð sem fræðimenn hafa nýtt sér til að ná fram 

viðhorfum barna í menntarannsóknum. Aðferðin byggist á því að rannsakandi á samtal 

við þátttakendur um viðfangsefnið, t.d. um viðhorf þeirra og upplifun (Groundwater-Smith 

o.fl., 2015). Viðtöl má ýmist nota ein og sér eða samfara öðrum rannsóknaraðferðum og 

eru talin vel til þess fallin að skoða reynslu fólks (Helga Jónsdóttir, 2003). Í 

menntarannsóknum hefur áhugi á viðtölum við börn aukist þó nokkuð undanfarin ár. Þar 

er horft á viðtöl sem samstarf á milli fullorðinna einstaklinga og barna þar sem 

rannsakandi reynir að komast að því t.d. hvaða aðstæður henta best til náms fyrir börnin 

og hvernig hægt er að skapa slíkar aðstæður (Folque, 2010).  

 Þegar rannsakandi tekur viðtal við barn er mikilvægt að hafa í huga þann 

valdamismun sem getur myndast á milli rannsakanda og þátttakanda. Fræðimenn hafa 

bent á að það geti stundum reynst ákveðin áskorun fyrir rannsakanda að taka viðtöl við 

börn og unglinga og þá sérstaklega þegar um er að ræða flóknar hugmyndir eða hugtök. 

Aðrir hafa lýst áhyggjum sínum yfir því að börn séu líklegri en fullorðnir til þess að reyna 

að svara spurningum „rétt“ eða til þess að reyna að gefa svör sem rannsakandi vill heyra 

(Lichtman, 2013). Waterman, Blades og Spencer (2001) benda á að rannsakendur þurfi 

að hafa í huga hvernig spurningarnar eru orðaðar þegar viðtöl eru tekin við börn. Þau 

leggja áherslu á að rannsakendur forðist að spyrja börn lokaðra spurninga eins og „er 

hjólið rautt eða gult?“ sem er spurning sem býður annaðhvort upp á svarið rautt eða gult. 

Þess í stað ættu rannsakendur að nota opnar spurningar eins og „hvað finnst þér um 

þetta hjól?“ sem býður þátttakanda upp á að svara í lengra máli. Talið er að börn séu 

líklegri til þess að reyna að svara lokuðum spurningum þó svo að þau viti ekki svarið við 

þeim. Á meðan munu opnar spurningar frekar leiða til þess að börn segi rannsakanda frá 

því ef þau vita ekki svarið.  

Í þessari rannsókn var þátttakendum boðið að taka þátt í hálf-opnum viðtölum (e. 

semi-structured interview). Viðtölin einkenndust af því að rannsakandi hafði tilbúnar fyrir 

fram ákveðnar spurningar eða þemu til þess að stýra flæði viðtalsins (Sjá fylgiskjal 5 og 

6). Leitast var við að hafa spurningarnar opnar svo að viðmælendur hefðu frelsi til að 

bæta við þeim upplýsingum sem þeir töldu að tengdust umræðunni (Groundwater-Smith 

o.fl., 2015). Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi þátttakenda og síðan skráð niður.   
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 Þar sem rannsakandi þekkti börnin vel var markmiðið að framkvæma 

vettvangsathugun í skóla barnanna og verja ákveðnum tíma með þeim í skólanum. Með 

því var vonast til að hægt yrði að eiga í óformlegum viðtölum (e. informal interview) við 

börnin um upplifun þeirra af flutningi milli skólastiga (Groundwater-Smith o.fl, 2015). 

Óformleg viðtöl geta oft verið gagnleg ef grípa á ákveðið andartak til þess að eiga orð við 

þátttakendur. Þannig geta óformleg viðtöl eða samræður komið upp í tengslum við þá 

atburði eða aðstæður, sem eiga sér stað, sem geta síðan aukið líkurnar á því að svör 

barnanna séu einlægari (Folque, 2010). Skráning óformlegra viðtala fór fram eftir að 

samtalið hafði átt sér stað.  

 

5.4.3 Ljósmyndir 

Ljósmyndanotkun hefur verið vinsæl í rannsóknum með börnum og eru til þess helst þrjár 

ástæður. Í fyrsta lagi geta börn tekið ljósmyndir af því sem þeim þykir tengjast 

viðfangsefninu eða því sem skiptir þau máli. Ef rannsakandi vill fá fram það sem börnum 

þykir skemmtilegast getur hann hvatt þau til að taka mynd af því. Í öðru lagi getur 

rannsakandi einnig notað sem gögn ljósmyndir af einhverju atviki sem hann getur síðar 

deilt með þátttakanda. Í þriðja og síðasta lagi er hægt að nota ljósmyndir til þess að virkja 

samræður um viðfangsefni rannsóknarinnar (Groundwater-Smith o.fl., 2015).  

Bent hefur verið á að með því að nota ljósmyndir í rannsóknum, þar sem börn taka 

myndir af því sem þeim þykir áhugavert, bjóða rannsakendur börnum upp á áhugaverða 

leið til þátttöku í rannsókninni. Þannig geta rannsakendur líka aukið áhuga barnanna á 

þátttöku. Ýmsa aðra kosti má nýta sér með því að nota ljósmyndir í rannsóknarvinnu. 

Myndir geta vakið upp samtöl eða tilfinningar sem undir öðrum kringumstæðum hefðu ef 

til vill ekki átt sér stað. Þar að auki geta ljósmyndir einnig hjálpað til við að halda 

einbeitingu við efnið sem verið er að ræða um (Dockett, Jóhanna Einarsdóttir og Perry, 

2017).  

 Í þessari rannsókn var notast við ljósmyndir til þess að gefa börnunum tækifæri til 

að sýna það sem þeim fannst áhugavert í skólastarfinu. Ljósmyndatökuferlið og 

myndirnar, sem voru teknar, voru notaðar til þess að virkja samræður um viðfangsefnið 

og kom út sem óformlegt viðtal. Barnið fékk þá tækifæri til þess að sýna rannsakanda t.d. 
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hvaða leikföng eða kennslutæki því fannst skemmtilegust eða leiðinlegust. Ferlið bauð 

upp á að barnið fengi að sýna rannsakanda skólabygginguna með því að rölta um svæðið 

og taka myndir af því sem barninu fannst áhugavert. Í gegnum þetta ferli var leitast við að 

komast nær upplifun barnsins í umhverfi sínu.  

Þar sem þátttakendur rannsóknarinnar voru drengur á leikskólastigi og stúlka á 

grunnskólastigi kom upp sú hugmynd að taka myndir af umhverfi, leikföngum eða 

námstækjum á aðliggjandi skólastigi. Fyrir eldra barnið voru slíkar myndir, sem teknar 

voru úr leikskólanum, notaðar til þess að styðja við minningar barnsins um upplifun þess 

í leikskólastarfinu. Yngra barnið tók sjálft myndir af umhverfi sínu og því sem barninu þótti 

bæði mikilvægt og skemmtilegt í leikskólanum. Þegar barnið hafði tekið myndir af því sem 

það vildi var ákveðið að setjast niður og ræða af hverju barnið hafði tekið myndir af 

þessum hlutum.  

Það eru ýmis atriði sem rannsakandi þarf að vera meðvitaður um þegar aðferð eins 

og notkun ljósmynda er notuð í rannsókn með börnum með sjónskerðingu. Það blasir við 

að sjónin er mikilvæg til þess að taka ljósmyndir og er nálgunin því ekki byggð á styrkleika 

barnanna. En þá er mikilvægt að hafa í huga að þrátt fyrir að sjón barnanna sé skert þá 

vilja þau nota hana og þau reiða sig einnig mikið á hana í daglegu skólastarfi. Reynsla 

rannsakanda hefur sýnt að notkun ljósmynda vakti mikinn áhuga hjá börnunum þegar hún 

var notuð í kennslu í leikskólanum. Börnin geta bæði tekið ljósmyndir á snjallsíma og 

skoðað þær og þess vegna getur það að sumu leyti verið ákjósanlegt að taka ljósmyndir 

af því sem þau vilja og hafa áhuga á. Notkun ljósmynda gefur börnunum einnig tækifæri 

til þess að setjast niður í ró og næði, skoða myndirnar og tala um þær í umhverfi þar sem 

þau geta einbeitt sér og eru laus við utanaðkomandi áreiti. Þar sem börnin höfðu bæði 

áhuga og voru vön því að taka, og skoða, ljósmyndir taldi rannsakandi að þessi aðferð 

myndi henta vel til þess að fá innsýn í upplifun barnanna og til þess að vekja umræður. 

 

5.5 Greining gagna 

Greining gagna hófst meðan á framkvæmdinni stóð. Þetta þótti þægileg nálgun til þess 

að skoða það sem fram hafði farið, íhuga hvað hafði komið fram og taka síðan ákvörðun 
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um það sem gera skyldi næsta dag. Þar sem viðtölin voru hálf-opin og óformlegar 

samræður margar kom ýmislegt fram sem áhugavert var að fylgja eftir næsta dag.  

 Í greiningu gagnanna var ákveðið að notast við þemagreiningu. Braun og Clarke 

(2006) fjalla um þemagreiningu og lýsa henni sem sveigjanlegri aðferð til þess bæði að 

greina endurtekin mynstur og skipuleggja gögnin. Með aðferðinni getur rannsakandi 

flokkað rannsóknargögnin eftir ákveðnum mynstrum eða þemum sem birtast í innihaldi 

gagnanna. Það sem átt er við með þemu er þegar ákveðin atriði eru dregin fram úr 

gögnunum sem tengjast viðfangsefni verkefnisins og geta svarað 

rannsóknarspurningunum.  

 Í upphafi greiningarinnar voru öll samtöl, sem bæði höfðu verið tekin upp og þau 

sem rannsakandi lagði á minnið eftir daginn, skráð niður og kóðuð eftir þemum. Farið var 

yfir þær myndir, sem voru teknar, og voru þær skráðar niður þannig að bæði myndum og 

aðstæðum var lýst skriflega. Þegar líða fór á gagnasöfnun og greiningu gagna fóru 

ákveðnir áhersluþættir, eða þemu, að birtast reglulega bæði í vettvangsnótum og 

samræðum rannsakanda við viðmælendur. Atriðin sem fram komu voru fjölbreytt en það 

sem virtist helst standa upp úr í frásögnum barnanna voru áherslur þeirra á félagsleg 

tengsl og leik í daglegu skólastarfi. Um þetta verður fjallað nánar í niðurstöðum.   

Eins og fram kom hér á undan er ekki óalgengt í eigindlegum rannsóknum að 

rannsóknarspurningar eða áherslur taki einhverjum breytingum þegar byrjað er að fara 

yfir gögn rannsóknarinnar (McMillan, 2008). Því var farin sú leið að nota aðleiðslu þar 

sem gögnum er fyrst safnað og þau greind en í lokin myndar rannsakandi tilgátu út frá 

niðurstöðum gagnanna (Lichtman, 2013). Þetta er nokkuð lýsandi fyrir það ferli sem átti 

sér stað þar sem í upphafi rannsóknarinnar voru markmiðin heldur opin, en þegar líða fór 

á gagnaöflun og greiningu byrjuðu niðurstöður og áhersluatriði verkefnisins að þrengjast 

og skýrast. Vettvangsnótur rannsakanda voru einnig notaðar til stuðnings við önnur 

rannsóknargögn þar sem upplifun og túlkun rannsakanda á aðstæðum eða atvikum var 

mikilvæg til þess að gera betur grein fyrir viðhorfi viðmælenda. Groundwater-Smith og 

félagar (2015) segja frá því hvernig rannsakandi getur notað vettvangsathugun til þess 

að öðlast betri skilning á upplifun barnsins af umhverfi sínu og þá mögulega tengt frásögn 

barnsins við það sem hann upplifði sjálfur á vettvangi.  
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5.6 Siðferðileg atriði 

Fyrir rannsakanda, sem ætlar að fara út í rannsóknir með börnum, er mikilvægt að gæta 

vel að málum sem varða siðferði (e. ethics). Síðustu tuttugu ár hafa rannsóknir verið að 

þróast frá því að rannsakendur geri rannsóknir „á“ börnum, í það að gera rannsóknir „með“ 

börnum. Samtímarannsóknir og fræðigreinar síðustu ára sýna að í dag hafa rannsóknir, 

þar sem börn eru virkir þátttakendur, fengið aukið vægi í heimi fræðanna og réttur barna 

til að taka þátt í því sem hefur áhrif á þau hefur aukist (Birbeck og Drummond, 2015).  

Eitt helsta atriði, sem varðar siðferði í rannsóknum, er réttur barna til þess að taka 

upplýsta ákvörðun um hvort þau vilji taka þátt í rannsókn eða ekki. Í þeirri rannsókn, sem 

hér er fjallað um, átti rannsakandi samtal við börnin áður en rannsókn hófst og þeim kynnt 

viðfangsefni verkefnisins og tilgangur þess útskýrður. Í upphafi rannsóknar staðfestu 

börnin þátttöku sína skriflega þar sem þeim bauðst að skrifa nafnið sitt og merkja við 

myndir til að sýna hvort þau vildu taka þátt eða ekki (Sjá fylgiskjal 3 og 4). Bæði börnin 

merktu við mynd sem sýndi vilja þeirra til þátttöku. Stúlkan vildi skrifa nafnið sitt á meðan 

drengurinn bað um að setja stimpil þar sem nafnið átti að vera. Gætt var að því að útskýra 

fyrir þeim að það væri í lagi að hætta við hvenær sem væri. Dockett og félagar (2012) 

benda á mikilvægi þess að börn séu upplýst um hvað rannsóknin gengur út á og að þau 

viti til hvers er ætlast af þeim. Þau benda einnig á að mikilvægt sé að útskýra vel fyrir 

börnum að það sé í lagi fyrir þau að hætta hvenær sem er í framkvæmd rannsóknarinnar. 

Þetta á sérstaklega við ef börn þekkja rannsakanda úr skólanum. Þarf hann þá að vera 

meðvitaður um að börnin eru vön því að ákveðinn munur er á valdastöðu þeirra og 

rannsakanda og því gæti það mögulega haft áhrif á samþykki þeirra. Broström (2012) 

bendir einnig á að þó svo að börn séu meðvituð um að þau megi hætta við þátttöku í 

rannsókninni hvenær sem er getur það verið erfitt fyrir þau ef þeim líkar við og þykir 

kannski vænt um þann sem framkvæmir rannsóknina. Þetta atriði var haft til hliðsjónar og 

var þess vegna gætt vel að því hvort hegðun eða líkamleg tjáning barnanna gæfi til kynna 

að þau vildu ekki lengur taka þátt í rannsókninni (Dockett o.fl, 2012).   

 Leitað var eftir skriflegu samþykki foreldra og skólastjórnenda fyrir því að fá að 

framkvæma rannsóknina (Sjá fylgiskjal 1 og 2). Haldið var góðu sambandi við foreldra 

barnanna í gegnum rannsóknarferlið og þau upplýst reglulega um framgang verkefnisins. 

Einnig var falast eftir samþykki deildarstjóra og kennara barnanna og veittu þeir munnlegt 
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samþykki sitt áður en rannsókn hófst. Guðrún Kristinsdóttir og Hervör A. Árnadóttir (2015) 

benda á mikilvægi og hlutverk hliðvarða (e. gatekeepers) í rannsóknum með ungum 

börnum. Hliðverðir eru aðilar sem hafa stjórn á vettvangi og aðgengi rannsakanda. 

Hliðverðir geta til dæmis verið kennarar, foreldrar, stjórnendur þeirrar stofnunar, þar sem 

rannsóknin er framkvæmd, eða aðrir umönnunaraðilar. Hlutverk þeirra er að gæta 

hagsmuna barna og vettvangsins þar sem rannsóknin mun fara fram.  

 Börnunum í þessari rannsókn var boðið að hafa ákveðin áhrif á rannsóknarferlið 

en það var gert í gegnum vettvangsferðir og ljósmyndatöku. Þá stjórnuðu börnin því hvert 

þau vildu fara og hvað þau vildu sýna rannsakanda í skólaumhverfi sínu. Þau tóku 

ljósmyndir af því sem þeim þótti áhugavert og voru þau þá sett í hlutverk stjórnanda á 

meðan rannsakandi fylgdi á eftir. Þetta er atriði sem mikilvægt er að hafa í huga og 

hvernig rannsakandi beitir sér í samskiptum sínum við börn. Sumir telja að hægt sé að 

valdefla börn í rannsóknum með því að virkja þau sem þátttakendur og gefa þeim tækifæri 

til að hafa áhrif á rannsóknarferlið (Dockett, Jóhanna Einarsdóttir og Perry, 2009). Þannig 

var reynt að auka jafnvægi og minnka valdamismun í samskiptum barna og rannsakanda.  

 Mikilvægt var að sýna því starfi, sem átti sér stað í skólunum, virðingu og að gæta 

þess að framkvæmd rannsóknarinnar tæki ekki of mikinn tíma frá leik, námi eða frítíma 

barnanna. Einnig var leitast við að halda uppi miklum samskiptum við kennara og 

deildarstjóra barnanna til þess að þátttaka þeirra í rannsókninni hefði sem minnst áhrif á 

þeirra eigið skólastarf og annarra. Fraser, Flewitt og Hammersley (2014) benda á þetta 

og telja að rannsakandi þurfi að huga að rannsóknarferlinu sjálfu og hvaða áhrif það hefur 

á þátttakendur og umhverfi þeirra.  

Eftir að rannsókn var lokið voru foreldrar barnanna beðnir um að lesa yfir 

niðurstöður rannsóknarinnar til að ganga úr skugga um að ekkert kæmi þar fram sem þeir 

teldu óviðeigandi. Þannig var reynt að taka tillit til stöðu barnanna og reynt að gæta þess 

að niðurstöðurnar, sem fram komu í verkefninu, væru viðeigandi og settar rétt fram 

(Guðrún Kristinsdóttir og Hervör A. Árnadóttir, 2015). 

Nafnleynd er annað atriði sem þarf að tryggja þegar farið er út í rannsóknir. 

Þátttakendur, hvort sem um er að ræða einstakling eða stofnun, þurfa að geta treyst því 

að ekki sé hægt að rekja það sem fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar til þeirra. 

Því hefur iðulega verið notast við gervinöfn fyrir þátttakendur. Í þessu verkefni fengu 
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þátttakendur að velja sér dulnefni og valdi eldri stúlkan nafnið Solla á meðan yngri 

drengurinn valdi sér nafnið Jón.   
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6. Niðurstöður 

Markmið verkefnisins var að kynnast upplifun tveggja barna með sjónskerðingu af því að 

fara úr leikskóla yfir í grunnskóla. Auk þess var leitast við að skoða hvernig börnin upplifðu 

samfellu á milli skólastiganna. Rannsóknarspurningarnar, sem leitast var við að svara í 

verkefninu, voru: Hver er upplifun tveggja barna með sérþarfir af námsaðstæðum sínum 

og af flutningi milli skólastiga? Hver var upplifun barnanna af samfellu á milli skólastiga? 

Hér verður gerð grein fyrir þeim niðurstöðum sem fram komu í rannsóknarferlinu með 

tveimur börnum. 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar verður fyrst greint frá námsumhverfi barnanna og 

hvernig stuðningi við þau var háttað í leik- og grunnskóla. Næst verður flutningur á milli 

skólastiga skoðaður og hvernig börnin upplifðu atriði eins og vináttu og skólaheimsóknir. 

Í lokin verður fjallað um menntun og samfellu þar sem áhersla er lögð á upplifun barnanna 

af bæði kennslu og birtingarmynd leiksins í leik- og grunnskóla.  

 

6.1 Námsumhverfi og stuðningur við börnin 

Greina mátti ákveðinn mun á því hvernig námsumhverfi barnanna var háttað í leik- og 

grunnskólanum. Í leikskólanum átti Jón sinn stól þar sem hann sat við borð með kennara 

og öðrum börnum í hópnum. Borðin voru ýmist notuð í matartímum eða þegar ákveðið 

var að fara í einhvers konar borðvinnu. Jón átti einnig sitt pláss inni í samveruherbergi og 

því voru fá atriði í daglegu starfi eða umhverfi sem aðgreindi hann frá öðrum börnum. Í 

leikskólanum var notast til skiptis við kennslufræðilegan leik og frjálsan leik. Í frjálsa 

leiknum var börnunum boðið upp á ákveðin svæði og efnivið sem þau gátu sjálf valið um. 

Kennslufræðilegi leikurinn var hins vegar yfirleitt byggður upp á fyrir fram ákveðnum 

efnivið eða námsefni sem kennarinn hafði aðgang að. Í leikskólanum voru öll námsgögn, 

sem voru sérstaklega ætluð Jóni, geymd í lokuðum skáp inni á deild. Þar voru ýmis 

námsgögn eins og t.d. fartölva, heyrnartól, punktaletursskjár, braille-ritvél, 

punktaleturskubbar ásamt öðru námsefni frá þjónustu- og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, 

sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu.  
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Í grunnskólanum var skipulagið í skólastofunni öðruvísi enda byggðist kennslan 

meira á borð- og verkefnavinnu heldur en leik. Í stofunni voru þrjú borð sem Solla hafði 

afnot af. Á einu þeirra var tölva með bæði lyklaborði og punktaletursskjá. Á öðru var 

stækkunarskjár en hann er notaður þannig að blöðin eða verkefnin eru sett á plötu sem 

hægt er að hreyfa til og frá eftir því hvar maður vill horfa. Solla virtist vera orðin vön því 

að nýta sér hann og notaði hann mikið á meðan rannsakandi var á vettvangi. Í lokin var 

þriðja borðið autt fyrir verkefni sem ekki voru gerð í tölvu eða í stækkunarskjá. Önnur 

námsgögn eins og punktaleturskubbarnir og braille-ritvélin voru síðan geymd í hillum inni 

í kennslustofunni.  

Bæði börnin voru yfirleitt mjög örugg með skólaumhverfi sitt og virtust þekkja það 

nokkuð vel enda voru þau ófeimin við að leiðrétta rannsakanda ef þau töldu að hann væri 

að fara ranga leið í skólanum. Það komu þó upp aðstæður sem börnin virtust upplifa 

misjafnlega vel. Jón lýsti einu slíku atviki þegar hann var spurður að því hvort honum þætti 

eitthvað erfitt eða leiðinlegt í leikskólanum en þá var hann með nokkuð sterka skoðun á 

því. Hann sagði frá því að honum þætti leiðinlegt í útiveru þegar það væri snjór. Hann 

sagði að honum væri illa við snjóinn og að hann vildi frekar vera inni að leika sér þegar 

mikill snjór væri úti. Honum þótti miklu betra að vera úti þegar enginn snjór var því að þá 

var betra að leika í garðinum.  

Solla sagði frá því hvað henni hefði brugðið mikið í fyrstu skiptin þegar skólabjallan 

hringdi í grunnskólanum. Þá sagðist hún hafa orðið svolítið hrædd út af því að hún vissi 

að hún þyrfti þá að drífa sig í tíma. Þegar Solla var spurð hvort hún væri nokkuð hrædd 

um að týnast í þessum stóra skóla, hló hún að því og sagðist sko ekkert vera hrædd um 

eitthvað svoleiðis. Hún sagðist hafa verið svolítið lengi að læra að þekkja skólann sinn en 

hún væri búin að læra á hann núna. Þegar rannsakandi spurði hana hvort hún hefði 

einhvern tíman týnst í skólanum sínum svaraði Solla því glaðlega að það hefði gerst einu 

sinni þegar hún fór í feluleik með stuðningsfulltrúanum sínum. Hún hló og sagði:  

 

já! Einu sinni þegar við vorum í feluleik, ég og Arnar. Þá var ég búin að fela 

mig rosalega vel en síðan þá fann hann mig allt í einu þegar ég var farin 

eitthvert annað. 
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Í grunnskólanum ræddum við Solla um Arnar, stuðningsfulltrúann hennar. Hann hafði 

starfað hjá skólanum fyrir áramót en var nýlega hættur störfum þegar rannsakandi kom á 

vettvang. Solla virtist hafa nokkuð skýra sýn á það hvert hlutverk Arnars var í skólanum. 

Þegar hún var spurð að því hvað svona stuðningsfulltrúar gerðu í skólanum svaraði hún:  

 

Þeir hjálpa, eða sko, krökkum sem eru blind og sjá ekki vel… þannig að 

aðstoðarmaður getur gert allt fyrir þau sem eru blindir í augunum mínum eða 

sé ekki vel.  

 

Á meðan rannsakandi var á vettvangi í grunnskólanum var verklag varðandi stuðning við 

barnið öðruvísi en það hafði verið fyrir áramót. Í stað þess að Solla hefði stuðningsfulltrúa 

með sér í gegnum daginn var ábyrgðinni dreift á starfsfólkið og skiptust kennarar á að 

fylgja Sollu á milli staða og veita aðstoð ef þess þurfti. Solla sagði í kjölfarið að henni hefði 

þótt gott að hafa stuðningsfulltrúa eða aðstoðarmann. Hann hefði hjálpað henni við 

ýmislegt í skólanum og sagði Solla að hún ætti eftir að sakna Arnars.  

 Stuðningurinn í leikskólanum var ekki ólíkur því sem fram fór í grunnskólanum eftir 

áramót. Þar var ábyrgðinni dreift á alla starfsmenn deildarinnar og var hópur Jóns 

fámennari en aðrir hópar inni á deildinni. Þó hélt einn kennari  utan um kennslu Jóns í 

punktaleturslæsi eða tölvunotkun og ýmist lagði sjálfur fram viðfangsefni eða kom með 

hugmyndir um hvernig aðrir starfsmenn deildarinnar gætu nýtt sér námsgögnin í leik.  

 

6.2 Hugað að þáttaskilum 

6.2.1 Vináttan 

Leitað var eftir viðhorfum barnanna gagnvart því hvað þeim þótti mikilvægt í skólanum og 

gagnvart flutningi á milli skólastiga. Í samtölum við börnin kom fram að vinir þeirra og 

félagar léku ákveðið hlutverk í flutningi og daglegu starfi. Í samtölum okkar Jóns sagði 

hann frá félögum sínum sem honum þótti skemmtilegt að leika sér við og hann vissi að 

þegar hann færi í grunnskólann færu fleiri börn úr leikskólanum með honum. Honum þótti 

mikilvægt að hafa vini sína með sér í leik og varð ánægður þegar þeir völdu sama 
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viðfangsefni og hann í valstundunum. Í grunnskólanum varði Solla miklum tíma með 

Andreu, vinkonu sinni. Þær höfðu verið saman í leikskóla og virtist vinskapur Sollu við 

börnin, sem fylgdu henni úr leikskólanum, vera henni mikilvægur. Þau voru því yfirleitt 

tekin með í myndina þegar gamlir tímar úr leikskólanum voru rifjaðir upp. Í eitt skipti, þegar 

Solla rifjaði upp minningar sínar úr leikskólanum, sagði hún frá því þegar hún hafði farið í 

heimsókn í eldhúsið til þess að ná í uppskrift og efni fyrir leir. Solla var spurð hvort hún 

hefði farið ein í eldhúsið:  

 

Solla: Nei, þá var ég, sko, með vinunum mínum sem eru hérna. Ekki nýju 

strákunum.  

R: Nei, voru það gömlu vinir þínir úr leikskólanum? 

Solla: Mhm Andrea og Einar. 

 

Frá því að Solla hafði byrjað i grunnskólanum hafði hún eignast nýja vini. Einn þeirra hét 

Björgvin. Sollu þótti gaman að segja frá honum, hvernig þau væru bestu vinir og frá því 

sem þeim þótti skemmtilegt að gera í skólanum. Björgvin var eldri drengur og vörðu þau 

oft miklum tíma saman í skólanum. Sollu virtist þykja gott að fá að vera inni í frímínútunum 

og stundum, þegar hún fékk að vera inni, var henni leyft að bjóða einhverjum vini sínum 

að vera inni með sér í spili eða einhverju öðru. Þá talaði hún iðulega um að hún ætlaði að 

bjóða Björgvin í spil með sér. Það vildi þó svo til, þegar rannsakandi var á vettvangi, að 

Björgvin var að flytja í burtu í vikunni. Þetta þótti Sollu leiðinlegt og talaði hún mikið um 

að hún ætti eftir að sakna vinar síns.  

Fram kom að bæði vinir og bekkjarfélagar barnanna voru vel meðvituð um það að 

þau sæju ekki alveg eins vel og hin börnin. Varðandi Sollu kom þetta fram bæði í þeirri 

vinsemd og tillitsemi sem skólasystkini hennar sýndu henni. Dæmi um þetta mátti sjá í 

einum af okkar göngutúrum þar sem við hittum dreng sem var einsamall að æfa sig að 

halda uppi borðtenniskúlu með borðtennisspaða. Solla stoppaði og virti þetta fyrir sér og 

sýndi þessu áhuga. Drengurinn tók eftir því, fór til hennar og spurði hana hvort hún vildi 

prófa. Síðan hjálpaði hann henni að slá kúluna og gerði það með því að henda kúlunni í 

átt að spaðanum hennar.  
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Annað slíkt atvik gerðist þegar ákveðið var að búa til bíóstemmningu inni í 

kennslustofunni. Þá var stólum raðað í raðir eins og tíðkast í kvikmyndahúsum og 

bíómynd sett á skjávarpann. Solla fékk að fylgjast með á tölvuskjánum svo að hún sæi 

betur hvað var að gerast í myndinni. Kennararnir buðu upp á popp og dreifðu poppskálum 

til allra nemendanna. Í eitt skiptið langaði Sollu í meira popp en það vildi svo til að 

kennararnir komust ekki til hennar strax og hún átti erfitt með að komast fram hjá 

stólaröðinni þar sem það var frekar dimmt. Eitt barnanna var ekki lengi að koma auga á 

að Solla væri í erfiðri stöðu og brást við með því að bjóðast til þess að ná í áfyllingu fyrir 

Sollu án þess að hún þyrfti að spyrja um aðstoð.  

Í samræðum við börnin kom fram að aðstæður, þar sem Solla og Jón sátu við 

hliðina á félögum sínum, léku ákveðið hlutverk í samskiptum þeirra við vinina. Bæði sögðu 

þau frá aðstæðum þar sem þeim þótti mikilvægt að fá að sitja við hliðina á vinum sínum 

og var það stundum mikið kappsmál að sitja hjá ákveðnum vinum. Í leikskólanum 

stjórnuðu leikskólakennarar sætaröðun barnanna. Þar höfðu börnin sitt eigið pláss í 

samveruherbergi og merktan stól við borð inni á deild. Jóni virtist þykja mikilvægt að hafa 

vini sína við hliðina á sér og var hann fljótur að benda á ef vininn vantaði eða ef hann sat 

á öðrum stað en hann var vanur. Þegar Jón var beðinn um að taka myndir af því sem 

honum þótti mikilvægt eða skemmtilegt í leikskólanum tók hann ljósmyndir af andlitum 

barna sem sátu við sama borð og hann. Þetta kom fram í samtali Jóns við rannsakanda: 

 

R: Geturðu sagt mér af hverju þú tókst þessa mynd? 

Jón: þetta eru vinir mínir og við sitjum við þetta borð.  

 

Misjafnt var eftir aðstæðum hversu mikla stjórn börnin höfðu á því hverjir sætu við hliðina 

á þeim og jókst sjálfræði barnanna talsvert þegar þau voru komin í grunnskólann. Á 

stöðum eins og í skólabílnum eða mötuneytinu í grunnskólanum var það stórt atriði að 

ákveða hjá hverjum maður ætti að sitja. Hjá Sollu virtust gömlu vinirnir úr leikskólanum 

vinsælir sessunautar og var þar Andrea sérstaklega nefnd. Í aðstæðum eins og 

kennslustofunni voru það hins vegar kennarar sem stjórnuðu sætaröðun og hverjir sátu 

saman.  
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6.2.2 Skólaheimsóknir 

Bæði börnin þurftu að taka skólabíl til þess að komast í grunnskólann. Solla rifjaði upp 

fyrir mér hvernig henni leið þegar hún fór í skólabílinn í fyrsta sinn. Hún sagði stolt frá því 

að hún hefði ekki verið hrædd við það að fara í skólabílinn heldur hefði hún verið spennt 

fyrir því. Í samræðum okkar Jóns virtist skólabíllinn einnig vekja bæði áhuga og spennu. 

Aðspurður sagðist hann ekki hafa prófað ennþá að fara í skólabílinn en að hann væri 

samt sem áður spenntur fyrir því að fara. Það sem virtist þó helst vekja áhuga Jóns á því 

að fara í skólabílinn var að hann vissi að bæði Drífa og Sigurður, sem eru eldri systkini 

Jóns og voru nú þegar byrjuð í skólanum, yrðu líka í skólabílnum. Þegar Solla var spurð 

út í hvað maður gerði í skólabílnum hafði hún nokkuð skýra hugmynd um 

hlutverkaskiptingu í honum. Þar átti maður að sitja og spjalla og var það oft stórt atriði að 

ákveða hjá hverjum hún ætlaði að sitja í skólabílnum.  

Á vettvangi fékk rannsakandi að koma með í tvær skólaheimsóknir í grunnskólann 

ásamt Jóni, vinum hans í skólahópnum og leikskólakennara. Í fyrri heimsókninni, þegar 

börnin voru á leiðinni í skólann, sást á þeim að þau voru spennt fyrir heimsókninni. 

Fljótlega hófust samræður á milli barnanna og kom þar fram að þau virtust vera nokkuð 

spennt yfir því að vera að fara í skólann. Það sem stóð helst upp úr var tilhlökkun til að 

hitta eldri systkini og gamla vini úr leikskólanum. Í samræðum okkar um grunnskólann 

spurði ég Jón hvort hann hefði farið í einhverja heimsókn í grunnskólann áður. Jón sagðist 

hafa gert það og tengdi það strax við eldri systkini sín og vin þeirra sem voru þá þegar í 

skólanum:  

 

Jón: Já, þar er Drífa og Sigurður og Benni 

R: Já, það eru vinur þinn, systir þín og bróðir – er það ekki?  

Jón: Já.  

 

Þegar hópurinn var kominn í grunnskólann hélt Jón í hönd kennarans, enda umhverfið 

nýtt og mikilvægt að hann fengi góðan tíma til að kynnast því. Þegar komið var í 

kennslustofu fyrsta bekkjar var tekið vel á móti skólahópnum og fyrst þá vildi Jón sleppa 

hönd kennarans því þarna var Drífa, systir hans, komin til að taka á móti honum. Hún 

sagði: „Komdu Jón, á ég að sýna þér borðið mitt?“ Það sem eftir var af heimsókninni sá 
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Drífa um að leiða yngri bróður sinni og sýndi honum staði sem henni þóttu skemmtilegir 

eða spennandi.  

 Það voru svipaðar aðstæður sem einkenndu seinni heimsóknina. Þá var Jón mun 

öruggari að sjá en gleðin leyndi sér ekki þegar hann hitti Sigurð, eldri bróður sinn í 

skólanum. Í þeirri heimsókn voru það börn í fimmta til sjötta bekk sem sáu um að sýna 

yngri börnunum grunnskólann, hvert þau áttu að fara og hvað væri gert þar. Jón tók því 

vel og var ófeiminn við að spjalla við eldri börnin enda höfðu sömu börn komið nokkrum 

vikum fyrr í heimsókn í leikskólann þar sem þau vörðu tíma með leikskólabörnunum og 

lásu fyrir þau bækur. Síðar, þegar Jón var spurður að því hvað hefði verið skemmtilegast 

í skólaheimsókninni, tók hann fram að það hefði verið skemmtilegast að leika við Sigurð 

og stóru krakkana.  

Solla virtist muna vel eftir þeim tíma þegar hún var sjálf í leikskólanum og átti hún 

auðvelt með að rifja upp þau skipti þegar hún fór með skólahópnum sínum í heimsókn í 

grunnskólann. Þá höfðu vinir hennar úr leikskólanum verið með henni og minntist hún á 

að henni hefði þótt gott að hafa þá með. Aðspurð sagði Solla frá því að henni hefði einnig 

þótt gott að hafa Inga, stóra bróður sinn, með sér þegar hún byrjaði í skólanum. Hún sagði 

að hann hafi hjálpað henni þegar hún var nýkomin í skólann. Í grunnskólanum hafði Solla 

einnig mikinn áhuga á eldri börnunum og því sem þau aðhöfðust og var fatahengið, þar 

sem eldri börnin hengdu upp fötin sín, fyrir vikið einn af fyrstu stöðunum sem Solla vildi 

sýna í vettvangsferðinni okkar um skólann.  

 

6.3 Menntun og samfella 

6.3.1 Kennsla í leik- og grunnskóla 

Í leikskóla Jóns var dagskipulagi skipt upp í tvær mismunandi stundir sem áttu sér stað til 

skiptist yfir daginn. Í annarri var valtími þar sem börnin fengu að velja sér ákveðið leikefni 

eða viðfangsefni. Þar gátu börnin t.d. valið sér hvort þau vildu leika sér inni eða úti, hvort 

þau vildu kubba, föndra eða leika sér með stóra púða. Í þessum stundum var leikur þeirra 

frjáls í því viðfangsefni sem þau völdu sér. Á hinn bóginn voru hinar stundirnar að miklu 

leyti kennarastýrðar þar sem leikskólakennari bauð upp á fyrir fram ákveðið viðfangsefni.  
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Í leikskólanum fengu bæði börnin kennslu í punktaletri og notkun tölvu með 

talgervli. Í leikskóla Jóns reyndi kennarinn yfirleitt að láta punktaleturskennsluna passa 

við viðfangsefni hópsins og sótti námsgögn þegar tækifæri gafst. Öll hans kennsla var 

sett upp í formi kennslufræðilegs leiks þar sem Jón átti t.d. að raða punktaleturskubbum 

í röð, leggja fingurna síðan á röðina og breyta þeim í lest. Jón var yfirleitt ánægður með 

það þegar kennarinn bauð honum upp á efnivið sem tengdist punktaleturskennslunni. 

Spenntastur var hann þó fyrir tölvunni og talgervlinum. Í eitt skipti, þegar kennarinn bauð 

upp á námsgögn tengd kennslu Jóns inni á deild, var Jón í tölvunni og vinur hans með 

honum. Jón var greinilega vanur tölvunni og var ákveðinn í því að sýna vini sínum hvernig 

maður ætti að fara að. Hann sagði: „Komdu ég skal sýna þér hvernig maður á að gera.“ 

Kennarinn kom síðan til þeirra reglulega og lét eins og hann væri viðskiptavinur í búð og 

pantaði stafi eða orð hjá vinunum og borgaði með þykistupeningum. Þegar komið var að 

því að skipta um viðfangsefni vildi Jón helst ekki hætta.  

Í leikskólanum virtist kennsla Sollu hafa verið, að einhverju leyti, frábrugðin þeirri 

kennslu sem var lýst hjá Jóni. Þegar Solla var spurð að því hvað henni hefði þótt erfiðast 

í leikskólanum talaði hún um verkefni sem hún hefði verið að vinna í tölvunni með 

kennaranum sínum. Þá höfðu þau farið í skrifstofuna til að vinna verkefni og prenta það 

síðan út. Í þessu verkefni höfðu þau skoðað tölur og stafi og þegar Solla er spurð, af 

hverju henni hafi þótt þetta svona erfitt, sagði hún:  

 

Af því að ég vissi ekki alveg hvar það var og ég vissi ekki alveg hvað við 

vorum að gera … og ég sá ekki á tölvuskjáinn og ljósin í leikskólanum voru 

miklu minni. 

 

Í þessu tiltekna verkefni var kennari Sollu að kynna fyrir henni notkun talgervils og 

lyklaborðs. Þarna lýsti hún upplifun sinni af verkefninu og að henni hefði þótt það erfitt 

vegna þess að hún hefði ekki vitað hvað þau voru að gera. Auk þess sá hún ekki nægilega 

vel á skjáinn og gat því ekki gert sér grein fyrir til hvers var ætlast af henni. Þó var ekki öll 

verkefnavinna Sollu tengd tölvu- og punktaleturskennslu erfið því að Solla tók einnig fram 

að hún hefði leikið sér með punktaleturskubbana í leikskólanum og að henni hefði þótt 

þeir skemmtilegir.  
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Í grunnskólanum þurfti Solla einnig að styðjast við ýmis tæki til þess að komast 

betur í gegnum námsefnið og var mikið af námsefninu, sem hún notaði, frá þjónustu- og 

þekkingarmiðstöðinni. Verkefni Sollu voru bæði byggð á námsbókum með punktaletri eða 

svartletri og voru sum, t.d. stærðfræðiverkefni, sett upp þannig að áþreifanlegir hlutir 

fylgdu með til að telja. Kennslan í grunnskólanum byggðist þó mestmegnis upp á notkun 

námsbóka. Þá fóru tímarnir þannig fram að börnin skiptust á að vinna verkefnavinnu í 

námsbókum og að taka sér stuttar pásur á milli og fara t.d. í leiki eða stuttar jógaæfingar 

með kennurum sínum. Kennararnir skiptu með sér hópnum þannig að hver kennari sá um 

kennslu og aðstoð í sínum hóp. Eftir kennslustundina kom síðan frítími.  

Þar sem stór hluti af kennslunni í grunnskólanum fór fram í gegnum námsbækur 

notaðist Solla mikið við stækkunarskjáinn í skólanum. Þetta varð til þess að hún þurfti oft 

að sitja ein í stað þess að sitja hjá hinum börnunum þar sem tækin voru stór og 

fyrirferðarmikil. Þegar Solla var spurð um það hvernig henni þætti að nota stækkunarskjá 

og tölvu í skólanum talaði hún um að henni þætti gott að nota tækin og að hún hefði ekki 

haft svona stækkunarskjá þegar hún var í leikskólanum. En hún sagði þó að það væri oft 

mikil birta af skjánum og hún væri stundum svolítið óþægileg. Solla minntist einnig á að 

ljósin inni í kennslustofunni væru stundum of björt og hún ætti þá erfitt með að læra. Hún 

var dugleg við að láta kennara sína vita og þegar hún sagði þeim frá því drógu þeir úr 

birtunni og náði hún þá betur að einbeita sér. Þetta átti líka við stækkunarskjáinn því að 

fyrir kom að hún sagði rannsakanda að birtan af skjánum væri svolítið mikil og að hún 

vildi þá frekar sleppa því að nota hann.  

 

6.3.2 Leikurinn 

Bæði vettvangsathugun og viðhorf barna virtust benda til þess að birtingarmynd leiksins 

væri af ólíkum toga í leik- og grunnskóla. Í leikskólanum var leikurinn fastur liður í öllum 

kennslustundum barnanna hvort sem um var að ræða frjálsan eða kennslufræðilegan 

leik. Virtust skilin á milli leiks og náms vera óskýrari þegar horft var til kennsluhátta í 

leikskólanum. Þegar börnin voru spurð um hvað þeim þætti skemmtilegast í leikskólanum 

var leikurinn ofarlega í huga þeirra. Solla minntist þess að henni hefði alltaf þótt 

skemmtilegt að föndra og að henni hefði þótt skemmtilegt að leika sér í leikstofunni en 
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þar var börnunum boðið upp á að leika sér með stóra púða sem hægt var að stafla upp. 

Jón tók fram að honum þætti mjög skemmtilegt að fara í salinn en þar gátu börnin hreyft 

sig, farið á trampólín, hoppað á dýnu og fleira sem tengist hreyfingu. Þegar Jón var 

spurður að því hvað honum þætti skemmtilegast í leikskólanum var hann ekki lengi að 

hugsa og svaraði því að það væri að hoppa af bláu fílunum í salnum.  

Við Solla ákváðum að skoða nokkrar myndir frá leikskólanum til þess að hjálpa 

okkur við að rifja upp gamla tíma. Sollu fannst skemmtilegt að fara í gegnum myndirnar 

og benti á ýmis leikföng sem henni hefði þótt gaman að leika sér með.  

 

Solla: Ég skal bara sýna þér hvað mér fannst skemmtilegast 

(Tekur símann og fer að fletta í myndunum og hættir síðan þegar hún kemur 

að mynd af segulkubbunum.)  

R: Já, segulkubbarnir! Þér fannst þeir skemmtilegastir. Af hverju fannst þér 

þeir skemmtilegastir? 

Solla: Af því þeir geta fest saman! (Hlær).  

 

Aðspurð um það hvort það væri eitthvað sem maður lærði í leikskólanum kom fram hjá 

börnunum að það væri margt sem þau lærðu í leikskólanum. Solla minntist á að þau hefðu 

lært að telja og þau væru líka svolítið að leika sér. Til þess að sýna rannsakanda ennþá 

frekar hvað börnin lærðu í leikskólanum ákvað hún að taka lagið og söng:  

 

Solla: Meistari jakob, meistari jakob, sefur þú? Sefur þú?  

R: Varstu að læra að syngja?  

Solla: (Hlær) Já, með henni Jónu! 

 

Þegar samræður okkar fóru að færast yfir á leikinn í grunnskóla virtist verða ákveðin 

breyting á hlutverki hans í skólanum. Þegar Solla rifjaði upp hverjar hugmyndir hennar 

hefðu verið af því að fara í grunnskóla, þegar hún var fimm ára, sagðist hún hafa verið 

mjög spennt að byrja í skólanum. Þá hefði hún ímyndað sér að hún myndi nota 

frímínúturnar til þess að leika sér inni með uppáhaldsleikföngin sín úr leikskólanum sem 

voru segulkubbarnir. Þegar hún var spurð að því hvort einhverjir segulkubbar væru í 
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skólanum svaraði hún neitandi. Aðspurð af hverju hún héldi að svo væri svaraði hún 

einfaldlega: „Út af því að þetta er skóli.“ Viðhorf Sollu sýndi einnig að henni þótti 

lærdómurinn í grunnskólanum oft bæði erfiður og ekkert sérstaklega skemmtilegur. Þetta 

kom fram í samtali við hana:  

 

R: Hvernig finnst þér að læra í skólanum?  

Solla: Já, það er erfitt … erfitt að læra í leikskólanum og í skólanum … 

rosaerfitt.  

 

Sollu þótti gaman í grunnskólanum en tók fram að það væri skemmtilegt í frístundinni 

þegar maður mætti leika sér. Þá gæti hún farið á bókasafnið og fengið að skipta um 

bækur. En hins vegar, þegar kennslustundin byrjar, þá þyrfti hún að lesa námsbækurnar 

og læra. Aðspurð um hvort hún vildi frekar gera eitthvað annað en að læra í skólanum 

sagði Solla að hún vildi frekar gera eitthvað sem henni þætti skemmtilegt eins og að spila. 

Það virtist einkenna samtölin að það sem hún taldi vera leik var skemmtilegt eins og spil, 

frjáls leikur í íþróttum, hoppa í parís eða fara út að róla. Hins vegar virtust hlutir sem 

tengdust hefðbundnu námi, hvort sem um var að ræða í leikskólanum eða 

grunnskólanum, vera erfiðir.  
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6.4 Samantekt  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að helstu áherslur barnanna í tengslum við flutning á 

milli skólastiga voru félagsleg tengsl við jafningja úr leikskólanum, eldri vini og systkini. 

Bæði börnin sögðu frá aðstæðum þar sem aðgengi eða þekking á skólaumhverfinu hafði 

áhrif á upplifun þeirra af daglegu skólastarfi. Jafningjar þeirra úr leikskólanum voru þeim 

mikilvægir og virtist börnunum þykja gott að hugsa til þess að þeir færu með þeim í 

grunnskólann. Að fara í skólabílinn var atriði sem vakti áhuga beggja barnanna á því að 

fara í grunnskóla og gat það skipt miklu máli að ákveða hjá hverjum þau vildu sitja, hvort 

sem um var að ræða í skólabílnum eða í öðrum aðstæðum. Tilvist eldri vina og systkina 

í grunnskólanum veittu yngri börnunum, sem voru að flytjast upp um skólastig, ákveðið 

öryggi og virtist vekja áhuga þeirra á grunnskólanum.  

Bæði börnin hlutu undirbúning í punktaleturslæsi og tölvunotkun í leikskóla en þó 

benti upplifun þeirra til þess að ákveðinn munur hefði verið á þeirri kennslu. Þjálfun Jóns 

var að mestu byggð á leik á meðan Solla virtist hafa fengið bæði hefðbundna og 

leikjamiðaða kennslu í leikskólanum. Í grunnskólanum var lögð meiri áhersla á hefðbundið 

nám sem byggðist á kennslu með notkun námsbóka. Í leikskólanum var leikurinn notaður 

í flestum kennslustundum, hvort sem um var að ræða frjálsan leik eða kennslufræðilegan 

leik. Viðhorf barnanna sýndi að þegar þau komu upp í grunnskóla virtust skil á milli leiks 

og náms aukast þar sem leikurinn var færður annaðhvort yfir í frístundir eða þegar hlé 

varð á kennslustund. Áhugi barnanna lá í leiknum á meðan þau litu  á hefðbundna kennslu 

sem annaðhvort erfiða eða leiðinlega.  
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7. Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar og þær skoðaðar út frá þeim 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með í upphafi. Byrjað verður á því að fara yfir 

viðhorf barnanna til þáttaskila. Þar verður fjallað um upplifun barnanna af því að kynnast 

nýju umhverfi og um mikilvægi þess að hafa góða þekkingu á umhverfi sínu. Einnig verður 

skipulag námsumhverfis skoðað og samspil þess við félagsleg tengsl. Í lokin verður farið 

yfir leik sem kennslufræðilega nálgun, fjallað um hefðbundnar kennsluaðferðir og skoðað 

hvort leikurinn eigi erindi í að mynda samfellu á milli skólastiga.  

 

7.1 Nýjar aðstæður og námsumhverfi  

Undirbúningur barnanna virðist hafa verið nokkuð hefðbundinn þar sem hann byggðist 

fyrst og fremst á heimsóknum á milli skóla. Viðhorf barnanna sýndu að mikilvægt er að 

börn, sem eru að fara á milli skólastiga, fái bæði nægan tíma og stuðning við að kynnast 

nýjum aðstæðum í flutningsferlinu. Þetta virðist ekki aðeins eiga við aðdraganda 

þáttaskilanna heldur líka eftir að börnin eru byrjuð í nýja skólanum (Margretts, 2014). 

Lillvist og Wilder (2017) benda einnig á að flutningsferli barna getur tekið misjafnlega 

langan tíma eftir einstaklingum og getur sá tími farið eftir fyrri reynslu barnanna. Þetta er 

í samræmi við það sem fram hefur komið í öðrum rannsóknum um upplifun barna af 

flutningi milli skólastiga. Þar hefur komið fram að þekking barna á skólaumhverfi sínu sé 

mikilvægur þáttur í því hver upplifun þeirra er af því að flytjast yfir í grunnskóla. Þrátt fyrir 

að börn fái tækifæri til að kynnast grunnskólanum, þegar þau eru í skólahóp, eru sum 

þeirra samt sem áður óörugg þegar komið er að því að þau stígi sjálf sín fyrstu skref (Sara 

M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2019a). Þess vegna er mikilvægt að kennarar horfi 

til einstaklinga í flutningsferlinu því að reynsla barna er ólík. Áhugavert er hvernig þetta 

birtist í sögu Sollu af þeim atburði þegar hún týndist í feluleik með stuðningsfulltrúa sínum. 

Þá hló hún að atvikinu og virðist upplifun hennar af því ekki hafa verið neikvæð. Á hinn 

bóginn greina Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2019a) frá neikvæðri upplifun 

drengs í skólanum þegar hann týndist og rataði inn í ranga kennslustofu. Frásagnir og 

upplifanir drengsins í grein Söru og Jóhönnu (2019a) og Sollu eru ólíkar sem er áhugavert 
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að íhuga í ljósi þess hve stórt hlutverk sjónin leikur þegar fólk kynnist nýju umhverfi. 

Frásagnir Sollu benda til þess að upplifun hennar af flutningsferlinu hafi verið jákvæð og 

að góð tengsl hafi verið á milli hennar og stuðningsfulltrúa. Líklegt er að stuðningsfulltrúi 

Sollu hafi haft sitt að segja í tengslum við það hve jákvæð upplifun hennar var. Þetta sýnir 

að þörf barna á stuðningi í flutningsferlinu á milli skólastiga getur verið misjafnlega mikil 

og því þurfa kennarar að vera bæði næmir fyrir henni og tilbúnir að koma til móts við hana 

til að auka líkurnar á því að upplifun barna af flutningi á milli skólastiga sé jákvæð.  

Í niðurstöðum kom fram áhugavert atriði sem sýnir fram á mikilvægi þess að börn 

þekki umhverfi sitt vel til þess að upplifa bæði sjálfstæði og öryggi í daglegu starfi í 

skólanum. Þetta kom fram í frásögn Jóns um útiveruna á veturna þegar snjórinn hylur 

bæði jörð og kennileiti. Hann greindi frá því að erfitt væri að leika úti þegar það væri mikill 

snjór. Álykta má að líklega séu tengsl á milli sjónskerðingar Jóns og þess að snjór hafi 

verið úti. Þekking rannsakanda á aðstæðum hefur sýnt að þegar snjórinn hylur allt 

undirlag á barnið erfiðara með að greina umhverfi sitt eins vel og þegar snjólaust er. Auk 

þess verður mun erfiðara að ná fótfestu sem varð til þess að Jón átti erfiðara með að leika 

sér úti. Jón sóttist því frekar eftir stuðningi frá kennurum sínum þegar mikill snjór var í 

garðinum. Þótt erfitt sé að hafa stjórn á vetrinum sýnir atvikið hvernig þekking á umhverfi 

og aðgengi í skólanum getur haft áhrif á daglega skólagöngu barna með sérþarfir. Fyrir 

vikið vildi Jón frekar vera inni í leik þegar mikill snjór var úti því þar hafði hann meiri stjórn 

á umhverfi sínu og var sjálfstæðari í leik. Aðrar rannsóknir á viðhorfi fólks með sérþarfir 

hafa bent á mikilvægi þess að upplifa sjálfstæði í daglegu skólastarfi. Elsa S. Jónsdóttir 

(2012) segir frá upplifun ungs drengs sem lýsti yfir gleði sinni yfir hugmyndinni um að 

öðlast frekara sjálfstæði í daglegu starfi í leikskólanum. Viðmælendur Helgu Einarsdóttur 

(2009) sögðu frá því að bæði aðgengi og aðstæður þyrftu að vera góðar svo að börn 

þyrftu ekki eins mikinn utanaðkomandi stuðning og gætu verið sjálfstæðari í skólanum. Ef 

horft er til flutnings barna yfir í nýjar aðstæður út frá þessu sjónarhorni má sjá hvað 

þekking barna á aðstæðum sínum og umhverfi skiptir miklu máli. Mikilvægt er að börn fái 

viðeigandi stuðning í flutningsferlinu svo að upplifun þeirra af því að kynnast nýju 

skólaumhverfi sé jákvæð.  

Stundum getur reynst flókið að skipuleggja námsumhverfi fyrir börn með sérþarfir 

sem flytjast yfir á nýtt skólastig. Námsumhverfið þarf að vera skipulagt þannig að það 
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styðji við nám barnanna en dragi á sama tíma úr aðgreiningu þeirra. Vegna 

sjónskerðingar barnanna í þessari rannsókn var mikilvægt að þau bæði lærðu á og notuðu 

í náminu ákveðin námstæki til þess að koma til móts við skerðingu þeirra. Þessi tæki gátu 

þó oft verið heldur fyrirferðarmikil og fylgir því ákveðin hætta á aðgreiningu. Áhugavert 

var að skoða námsumhverfi barnanna og hvernig áherslurnar virtust breytast á milli 

skólastiga. Í leikskólanum var hlutunum háttað þannig að námsgögn Jóns voru geymd í 

lokuðum skáp og gripið til þeirra og þau sett í þær aðstæður þar sem leikur og kennsla 

átti sér stað. Þetta var sveigjanleg nálgun þar sem námsgögnin fylgdu Jóni og því sem 

hann aðhafðist. Aðstæður Sollu voru aðrar en hún hafði afnot af þremur borðum til þess 

að sinna sínum verkefnum í skólanum. Þetta varð til þess að þegar hún sat við 

stækkunarskjáinn í verkefnavinnu var enginn við hliðina á henni. Þetta kemur einnig fram 

hjá Helgu Einarsdóttur (2009). Í hennar rannsókn sögðu viðmælendur, sem annaðhvort 

bjuggu við sjónskerðingu eða blindu, að þau hefðu upplifað að námsaðstæður þeirra í 

grunnskóla hefðu haft áhrif á félagslega stöðu þeirra. Þeir nefndu sem dæmi borð sem 

þeir sátu við og námsgögn sem þeir þurftu að nota vegna skerðingarinnar. Sumir 

viðmælenda sátu við borð sem voru öðruvísi, voru staðsett við hliðina á kennaraborðinu 

eða að námsgögn þeirra voru fyrirferðarmeiri en annarra nemenda. Þær aðstæður, sem 

hér er lýst, og þær áskoranir, sem þeim fylgja, eru í samræmi við áhyggjur kennara um 

auknar kröfur sem hugmyndafræði skóla án aðgreiningar gerir til þeirra (Hermína 

Gunnþórsdóttir 2010). Fyrirferðarmikil námsgögn geta verið mikilvæg fyrir námsframvindu 

barna með sérþarfir en þau virðast einnig auka aðgreiningu þeirra í skólanum. Því kemur 

það í hlut kennara að beita frjórri hugsun og nota fjölbreyttari og sveigjanlegri 

kennsluaðferðir heldur en hin hefðbundna nálgun býður upp á. 

Einnig er umhugsunarvert að skoða þessi atriði í samhengi við þá áherslu sem 

börnin virtust leggja á félagsleg tengsl og sessunauta í öðrum aðstæðum. Solla virtist þó 

ekki upplifa miklar áhyggjur af félagslegum áhrifum þess að sitja mikið við 

stækkunarskjáinn ólíkt því sem fram kom hjá viðmælendum Helgu Einarsdóttur (2009). 

Þetta er samt sem áður atriði sem börn virðast leggja mikla áherslu á og gæti komið til 

með að vega þyngra þegar þau verða eldri. Upplifun viðmælenda Helgu Einarsdóttur 

(2009) sýndi einnig að góðir vinir og bekkjarfélagar komu þeim oft til hjálpar í skólanum 

og því hafi þeir verið mikilvægir í daglegu starfi. Viðhorf barna getur því skipt miklu máli 
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við að móta aðstæður sem ýta undir jákvæða upplifun af skóla og námi. Það er því 

mikilvægt að hafa félagslegar þarfir barna í huga þegar námsaðstæður þeirra eru 

skipulagðar því að viðhorf þeirra hafa sýnt að félagsleg tengsl við jafningja, vini og systkini 

eru börnum mikilvæg. 

 

7.2 Félagsleg tengsl  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að félagsleg tengsl við hópa eins og jafningja úr 

leikskólanum, systkini og eldri vini í grunnskólanum voru ofarlega í huga viðmælenda. 

Viðhorf beggja barnanna var jákvætt gagnvart flutningnum og sagði Solla mikið frá vinum 

sínum sem höfðu komið með henni í grunnskólann. Vinir þeirra úr leikskólanum voru 

börnunum mikilvægir og virtist hugmyndin um að hafa jafningja sína með sér við þessi 

þáttaskil veita börnunum ákveðið öryggi. Jóhanna Einarsdóttir (2013) kemur inn á þetta í 

sínum skrifum þar sem fram kemur að börn lögðu mikla áherslu á að viðhalda vináttu sinni 

við jafningja úr leikskólanum. Þetta styður einnig við hugmyndir Jacksons og Cartmel 

(2010) um hve mikilvæg vináttan getur verið þegar um er að ræða viðhorf barnanna til 

skólans. Í rannsókn þeirra kom fram að börn, sem höfðu vini sína innan handar í gegnum 

flutning á milli skóla, virtust vera jákvæðari gagnvart því að skipta um skólastig.   

 Bæði var áhugavert og ánægjulegt að sjá að önnur börn í grunnskólanum virtust 

gera sér grein fyrir aðstæðum Sollu. Í niðurstöðum var greint frá tveimur atvikum sem 

sýndu að þau voru tilbúin til þess að koma til móts við Sollu og veita henni aðstoð ef þess 

þurfti. Atvikin sýndu að aðstæðum, þar sem Solla hefði getað upplifað neikvæðar 

tilfinningar eins og vanmátt eða hjálparleysi, var breytt í aðstæður þar sem hún upplifði 

jákvæð samskipti við vini og félaga. Atvikin sýndu hversu mikil áhrif félagar eða vinir geta 

haft á upplifun af daglegu starfi í skólanum. Viðmælendur Helgu Einarsdóttur (2009) lýstu 

slíkri upplifun í skólastarfinu en í rannsókn hennar kom fram að góðir vinir og 

bekkjarfélagar gátu verið mikilvægir í daglegu starfi í skólanum. Þar var sagt frá vinum 

sem komu viðmælendum til hjálpar og hegðuðu sér stundum eins og eins konar 

aðstoðarmenn. Viðmælendurnir tóku þó fram að þeir hefðu aldrei beðið um aðstoð frá 

vinum sínum heldur virtust vinirnir, eins og vinir Sollu, hafa gert sér grein fyrir aðstæðum 

og tekið skrefið til móts við þá sem þurftu aðstoð. Spratt og Florian (2015) benda einnig 
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á að börn með sérþarfir, sem sækja skóla sem starfar eftir hugmyndafræði um skóla án 

aðgreiningar ,virðast vera félagslega sterkari fyrir vikið.  

 Niðurstöður rannsóknarinnar, sem fjallað er um í þessari ritgerð, sýndu að tilvist 

eldri systkina og vina virtist bæði veita börnunum öryggi í flutningsferlinu og ýta undir 

áhuga þeirra á því að fara í grunnskóla. Þetta sýndi sig bæði í skólaheimsóknum 

barnanna og þegar Jón hugsaði til þess að vera að fara í skólabílinn. Þá virtist tilhugsunin 

um að eldri systkini hans yrðu líka í skólabílnum veita honum aukið öryggi og ýta undir 

áhuga hans á að fara í grunnskólann. Þessar niðurstöður eru ekki ólíkar þeim sem fram 

komu hjá Söru M. Ólafsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2019a). Þar virtist tilvist eldri 

barna og þá sérstaklega eldri systkina eða ættingja veita yngri börnunum, sem voru að 

flytjast á milli skólastiga, ákveðið öryggi.  

Áhugavert var að sjá hvernig eldri nemendur grunnskólans voru fengnir til þess að 

gegna ákveðnu hlutverki í flutningsferli yngri barnanna. Fyrst voru þau eldri fengin til þess 

að koma í leikskólann og kynnast yngri börnunum í þeirra eigin umhverfi. Síðan hittust 

þessir barnahópar aftur í grunnskólanum þar sem eldri börnin voru sett í hlutverk 

leiðbeinenda. Fyrir vikið virtist Jón vera bæði öruggari og áhugasamari í seinni 

skólaheimsókninni. Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir (2019a, 2019b) segja frá 

viðhorfum yngri barna af tilvist eldri barna í grunnskólanum. Viðhorf þeirra voru misjöfn 

þar sem sum lýstu óöryggi á meðan önnur fundu fyrir auknu öryggi og áhuga. Upplifun 

Jóns bendir til þess að með þátttöku eldri barna mætti hugsanlega auka líkurnar á 

jákvæðri upplifun barna af flutningsferlinu. Með því að leyfa börnunum að kynnast í 

leikskólanum, þar sem yngri börnin eru öruggari með sig, er skref tekið í átt að samfellu 

á milli skólastiga í félagslegu samhengi. Þetta er áhugaverð nálgun á flutningi milli 

skólastiga og líkleg til þess að styrkja félagsleg tengsl barna í leik- og grunnskóla. Því 

væri áhugavert að skoða möguleikann á því að auka þátttöku eldri grunnskólabarna í 

flutningi ungra barna af leikskólastigi. 

Félagsleg tengsl og samskipti virðast vera flestum börnum mikilvæg enda hefur 

leikskólastarf á Íslandi í gegnum tíðina miðast út frá félagslegum tengslum og leik barna 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2019). Puccioni, Froiland og Moeyaert (2020) benda á að til þess 

að auka líkur á farsælum flutningi sé mikilvægt að barnið nái að mynda góð tengsl við 

fjölbreyttan hóp aðila sem tengjast skólaumhverfi þess. Félagsleg tengsl við jafningja og 
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vini virðast gegna mikilvægu hlutverki bæði í daglegu lífi og flutningi barna. Hvort sem um 

var að ræða þátttöku í punktaleturskennslu eða að fá vin sinn með sér að spila í 

frímínútum þá var ljóst að umgengni við jafningja sína og vini var börnunum mikilvæg. 

Fyrir flesta kemur þetta áhersluatriði ekki á óvart þar sem vinskapur eða vinátta leika 

gríðarlega mikilvægt hlutverk í lífi fólks. Viðhorf barnanna í þessari rannsókn sýndu að 

vinir úr leikskólanum, eða jafningjar, léku ákveðið hlutverk í flutningsferlinu og virtist 

tilhugsunin um að vinirnir færu með þeim í skólann vera ofarlega í huga þeirra. Jafningjar 

voru þáttur í ákveðnu tímabili í lifi barnanna sem nú var að taka enda og voru börnin 

samstíga við að taka næsta skref yfir í grunnskóla. Í samskiptum sínum við jafningja úr 

leikskólanum höfðu börnin ákveðna tengingu við fyrri þekkingu og upplifun af 

leikskólanum. Í samskiptum við eldri börnin í grunnskólanum fylgdi ný reynsla og 

lærdómur sem yngri börnin þurftu að kynnast. Viðhorf barnanna og sú áhersla, sem þau 

lögðu á vinskap og samskipti við önnur börn, virtust því benda til þess að góð tengsl milli 

þessara barnahópa geti skipt miklu máli við að mynda frekari samfellu á milli skólastiga.   

 

7.3 Leikur og kennsla  

Munur kom fram á kennsluaðferðum sem börnin virtust upplifa í annars vegar leikskóla 

og hins vegar grunnskóla. Niðurstöður sýndu að kennsla Jóns í leikskólanum fór yfirleitt 

fram í gegnum leik þar sem námsgögn voru sótt og notuð í samræmi við leik barnanna. 

Með þessari nálgun myndaðist ákveðinn sveigjanleiki í kennslu og forsenda til samskipta 

skapaðist á milli barnanna í kringum námsgögnin þar sem Jón var í hlutverki 

leiðbeinanda. Þetta virtist hafa jákvæð áhrif á félagslega stöðu hans í samskiptum við 

jafningja sína eins og Spratt og Florian (2015) benda á. Upplifun Sollu sýndi hins vegar 

að kennsla hennar í leikskóla hefði verið mun blandaðri. Þar virtist kennari hafa stuðst við 

bæði hefðbundna nálgun og leik og benti frásögn Sollu til þess að hún hefði að einhverju 

leyti verið tekin úr leik með jafningjum þegar kennslan átti sér stað. Upplifun barnanna 

virðist því vera misjöfn hvað varðar ásókn hefðbundinna kennsluaðferða niður á 

leikskólastig. Þetta er atriði sem mikilvægt er að skoða í tengslum við samfellu á milli 

skólastiga því að talið er að þegar áhersla er lögð á að tengja saman tvö skólastig geti 

það orðið til þess að annað skólastiganna verði mun áhrifameira en hitt. Jóhanna 
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Einarsdóttir (2019) bendir á að undanfarin ár hafi nám í leikskólum sífellt verið að færast 

frá leiknum og nær hefðbundnum kennsluaðferðum sem virðast vera ráðandi í 

grunnskólum. Kennarar þurfa að spyrja sig hver upplifun barna sé af hefðbundnum 

kennsluaðferðum og hvort þær nái að ýta undir áhuga barna á námi.  

Þegar komið var upp í grunnskóla virtist Solla upplifa nám og leik sem aðskilin 

fyrirbæri. Hún tók fram að henni þætti námið oft bæði erfitt og leiðinlegt á meðan leikurinn 

væri eftirsóknarverður. Upplifun hennar var sú að þegar tíminn byrjaði þá áttu börnin að 

fara að læra og lesa en þegar tíminn var búinn máttu þau fara að leika sér. Þetta er í 

samræmi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á viðhorfum barna gagnvart námi á 

grunnskólastigi. Í þeim hefur komið fram að börnin telja að ekki sé ætlast til þess að þau 

leiki sér, eins og þau gerðu í leikskólanum, heldur eigi þau að vinna verkefni, læra að 

lesa, skrifa eða reikna (Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Mörg börn hafa einnig tekið fram að 

þeim hafi þótt námsgreinar á grunnskólastigi eins og stærðfræði og lestur vera bæði 

erfiðar og leiðinlegar. Síðan töluðu þau um frítíma eins og frímínúturnar, þar sem þau 

höfðu ákveðið frjálsræði og gátu leikið sér við vini sína, sem ánægjulegan hluta af 

deginum (Prunty, Dupont og McDaid, 2012). Solla virtist einnig finna fyrir miklum kröfum 

í námi því að hún sagði að henni þætti oft erfitt að læra bæði í leik- og grunnskólanum. 

Áhuga rannsakanda vakti að hún tengdi þessa tilfinningu einnig við kennsluna sem hún 

fékk í leikskólanum. Solla sagði að henni hefði þótt verkefnið í leikskólanum erfitt vegna 

þess að hún hefði ekki alveg vitað hvað hún átti að gera og að hún hefði séð illa á 

tölvuskjáinn. Þetta viðhorf styður niðurstöðurnar í rannsókn Dockett og Perrys (2004) þar 

sem fram kom að stór hluti barna upplifði neikvæðar tilfinningar í grunnskólanum. 

Samkvæmt frásögnum barnanna virtust þessar tilfinningar stafa af því að þau upplifðu sig 

ekki búa yfir þeirri kunnáttu sem þau töldu að væri ætlast til af þeim. Þetta undirstrikar 

mikilvægi þess að nám barna sé byggt upp á reynslu þeirra og að þau séu tilbúin fyrir þau 

verkefni sem lögð eru fyrir þau til að koma í veg fyrir neikvæða upplifun af skólastarfinu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2002). Því er mikilvægt að haldið sé áfram að nota þau verkfæri, 

sem börnin þekkja, og að byggt sé á kennslufræðilegri nálgun sem ýtir undir áhuga þeirra 

á námi.    

Bæði börnin, Solla og Jón, lögðu í frásögnum sínum mikla áherslu á leikinn og 

virtist áhugi þeirra beinast að honum. Athygli vakti þegar Solla lýsti yfir ákveðnum 
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vonbrigðum með að uppáhaldsleikföngin hennar úr leikskólanum hefðu ekki verið til 

staðar í grunnskólanum og að ástæðan fyrir því væri einfaldlega sú að þetta væri skóli. 

Þó svo að börn virðist gera sér grein fyrir þessum breytingum eru ákveðin vonbrigði sem 

fylgja þeim þar sem leikurinn er það verkfæri sem börn hafa nýtt sér við nám og öflun 

þekkingar þangað til að upp í grunnskólann er komið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Viðhorf Jóns til kennslunnar í leikskólanum virtist 

yfirleitt vera jákvætt enda var hún byggð upp á því sem hann þekkti vel. Kennslan var sett 

upp í formi kennslufræðilegs leiks þar sem markmiðið var annaðhvort vafið inn í leik 

barnanna eða þá að leikur var myndaður í kringum þá námsþætti sem kennarinn vildi 

þjálfa (Jóhanna Einarsdóttir, 2010b). Jón var fyrir vikið áhugasamur gagnvart 

viðfangsefninu og sinnti því í samvinnu við önnur börn upp að því marki að hann vildi 

stundum ekki hætta í lok stundarinnar. Almennt er talið að áhugi á viðfangsefninu þurfi að 

vera góður, og að hann sé jafnvel nauðsynlegur, til þess að árangur náist í námi. 

Aðalnámskrá grunnskóla 2013 leggur áherslu á að börn fái að starfa út frá sínum eigin 

áhuga og styrkleika (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Viðhorf og áhugasvið barna virðast benda til þess að notkun leiks sem námsleiðar ætti 

að leita upp á við í skólakerfinu og að leikurinn ætti að vera í stærra hlutverki á 

grunnskólastigi. Áherslur og viðhorf barnanna sýna að kennslufræðilegur leikur er nálgun 

sem ýtir undir áhuga barna á viðfangsefninu. Þannig væri hægt að nýta leikinn til að skapa 

frekari áhuga á námi í staðinn fyrir að viðhorf barna skiptist í annaðhvort að leika eða að 

læra. Broström (2007) bendir einnig á þetta og telur að leikurinn sé eitt af þeim verkfærum 

sem kennarar geta nýtt sér til þess að mynda frekari samfellu á milli skólastiganna. Það 

sem mælir einnig með áframhaldandi notkun leiks í kennslu er hversu sveigjanlegur hann 

getur verið. Eins og fram kom hér að framan kalla fyrirferðarmikil námsgögn á að kennarar 

beiti frjórri hugsun í kennslu og tileinki sér fjölbreyttar og sveigjanlegar kennsluaðferðir til 

þess að koma í veg fyrir aðgreiningu þeirra barna sem þurfa á slíkum námsgögnum að 

halda. Í þessum aðstæðum getur leikurinn sem kennslufræðileg nálgun verið mikilvægt 

verkfæri í höndum kennara sem vill starfa eftir hugmyndafræði skóla án aðgreiningar.  
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7.4 Samantekt 

Þegar komið er að flutningi barna á milli skólastiga eiga miklar breytingar sér stað sem 

felast t.d. í nýjum vinum , breyttu húsnæði, nýjum reglum, framandi skipulagi eða þjónustu 

við einstaklinga með sérþarfir. Upplifun barna af flutningi á milli skólastiga virðist vera 

misjöfn og er því mikilvægt að tekið sé mið af einstaklingum og börn fái viðeigandi 

stuðning á meðan þau eru að kynnast nýju umhverfi. Þetta er mikilvægt því fram hefur 

komið að tengsl séu á milli þess að þekkja umhverfi sitt vel og að upplifa sjálfstæði og 

öryggi.  

 Þegar börn með sérþarfir flytjast í grunnskóla þurfa kennarar oft að tileinka sér 

nýjar aðferðir og skipuleggja námsumhverfi þannig að barnið geti stundað nám með 

jafningjum sínum. Viðhorf barnanna, Jóns og Sollu, sýndu að félagsleg tengsl við jafningja 

voru þeim mikilvæg og því þurfti að hafa þau í huga þegar námsumhverfi þeirra var 

skipulagt. Samskipti barnanna við eldri systkini og vini úr grunnskólanum virtust einnig 

benda til þess að með því að styrkja tengsl á milli þessara barnahópa sé hægt að stíga 

skref í átt að aukinni samfellu á milli skólastiga.  

Upplifun barna hefur sýnt okkur að ákveðinn munur virðist vera á kennsluaðferðum 

og skipulagi annars vegar í leikskóla og hins vegar í grunnskóla. Þar sem samfella finnst 

virðist hún einkennast af því að hefðbundnar kennsluaðferðir, sem eru algengar í 

grunnskólum, leiti niður í leikskóla. Viðhorf og áhugasvið barna benda hins vega til þess 

að leikur sem kennslufræðileg nálgun sé betur til þess fallin að mynda samfellu á milli 

skólastiga þar sem hann virðist ýta undir áhuga þeirra á námi og skólastarfi. Leikurinn 

getur einnig verið mikilvægt verkfæri í höndum kennara sem vilja skapa námsumhverfi í 

anda skóla án aðgreiningar. Þess vegna er mikilvægt að reyna að halda áfram að nota 

leikinn sem námsleið þar sem hann er það sem börnin þekkja, það sem þau hafa nýtt sér 

fram að grunnskóla og einnig það sem virðist vekja hvað mestan áhuga hjá þeim. Wood 

(2013) hefur einnig bent á að leikurinn sé mikilvægur hluti af bæði námi og vellíðan fólks. 

Þörfin fyrir leik endar ekki þó að börn séu vaxin upp úr leikskóla heldur fylgi hún 

manneskjunni í gegnum allt lífið. 
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8. Lokaorð 

 

Við upphaf verkefnisins var markmiðið að leggja mun meiri áherslu á sjónskerðingu 

barnanna og hvernig hún tengdist flutningi þeirra á milli skólastiga. En þegar samræður 

rannsakanda við þau voru komnar af stað fór það að renna upp fyrir honum að verkefnið 

gæti ekki, með réttu móti, einungis snúist um sjónskerðingu barnanna því að hún virtist 

ekki vera efst í huga þeirra heldur voru það atriði eins og mikilvægi leiksins og vináttu. 

Þetta eru sömu áherslur og fram hafa komið hjá börnum sem hafa fulla sjón. Rannsakandi 

telur þetta vera mikilvægan lærdóm sem hann hefur öðlast í vinnu við þetta verkefni. 

Rannsakendur, kennarar og aðrir sem starfa með börnum með sérþarfir mega ekki 

gleyma því að börn með sérþarfir hafa sömu þarfir, langanir, óskir og drauma og aðrir. 

Eins og rannsóknir hafa sýnt er vinátta og félagsskapur eitt af því sem vegur hvað mest 

hjá börnum og þess vegna þarf að finna leiðir til þess að tryggja réttindi þeirra til náms án 

þess að það sé á kostnað félagslegra þarfa þeirra.  

 Að taka viðtöl við börn er bæði skemmtilegt og krefjandi. Ekki er auðvelt að gefa 

sér hver útkoman muni verða þegar maður byrjar á þessari vegferð. Eins og fram kom 

hér að framan varð útkoma verkefnisins ekki eins og rannsakandi hafði ímyndað sér í 

upphafi. Lærdómurinn af þessu ferli er samt sem áður að þrátt fyrir að það sé stundum 

áskorun að skilja eða túlka hver viðhorf barna eru í raun og veru þá er það sannarlega 

fyrirhafnarinnar virði. Ætíð þarf að muna fyrir hverja öll þessi vinna er og ef menn vilja 

sinna kennslu barna af nákvæmni og sanngirni er mikilvægt að hlusta á viðhorf þeirra. 

Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar um er að ræða börn sem lifa við aðrar aðstæður 

eða líkamlega getu heldur en algengast er. Það er gríðarlega erfitt fyrir manneskju með 

fulla sjón að setja sig í spor barns sem er sjónskert eða lögblint. Þess vegna verða viðhorf 

þessara barna enn þá dýrmætari fyrir kennara sem vilja skipuleggja kennslu eða flutning 

milli skólastiga. Rannsakandi mun halda áfram að reyna að fá fram viðhorf barna í sínu 

starfi til þess að hjálpa honum að ígrunda og bæta bæði eigin starfshætti og 

námsaðstæður barna. Rannsakandi leggur til að þeir sem þetta lesa venji sig einnig á slík 

vinnubrögð.  
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Fylgiskjal 1  

Til foreldra/forráðamanna           Dagsetning 

 

Vegna meistaraverkefnis  

í framhaldsnámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

 

Ég undirritaður er nemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að vinna að 

lokaritgerð til M.Ed.-gráðu í menntunarfræði leikskóla við deild kennslu- og 

menntunarfræði. Rannsókn mín snýr að því að athuga viðhorf og upplifun barna af 

flutningi milli skólastiga og skoða hver upplifun þeirra er af samfellu á milli skólastiganna. 

Þetta verður gert með því að fara í skólann og skoða aðstæður og námsumhverfi barnsins 

og mun verkefnið byggjast á hálf-opnum viðtölum og samtölum við barnið.   

Ég mun gæta fyllsta trúnaðar í meðferð rannsóknargagna og mun gæta þess að hvorki 

nafn barnsins né skólans komi fram í verkefninu.  

Þér/ykkur er velkomið að hafa samband við mig óskir þú/þið eftir frekari upplýsingum um 

rannsóknina.  

 

Hér með fer ég þess á leit við þig/ykkur að veita leyfi fyrir hönd barnsins fyrir þátttöku í 

verkefninu.  

 

Nemandi: ___________________________________________________ 

Það skal tekið fram að einnig verður leitað eftir samþykki barnsins fyrir þátttöku í verkefninu.  

 

___________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Undirskrift foreldra/forráðamanna                  

           Virðingarfyllst, 

        Kristinn Arnar Benjamínsson  

          Nemandi á Menntavísindasviði HÍ 
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Fylgiskjal 2  

Til skólastjóra          Dagsetning: 

 

Vegna meistaraverkefnis  

í framhaldsnámi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

 

Ég undirritaður er nemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að vinna að 

lokaritgerð til M.Ed.-gráðu í menntunarfræði leikskóla við deild kennslu- og 

menntunarfræði. Rannsókn mín snýr að því að athuga viðhorf og upplifun barna af 

flutningi milli skólastiga og skoða upplifun þeirra af samfellu á milli skólastiganna. Þetta 

verður gert með því að fara í skólann og skoða aðstæður og námsumhverfi barnsins og 

mun verkefnið byggjast á hálf-opnum viðtölum og samtölum við barnið.   

Ég mun gæta fyllsta trúnaðar í meðferð rannsóknargagna og mun gæta þess að hvorki 

nafn barnsins né skólans komi fram í verkefninu.  

Þér er velkomið að hafa samband við mig óskir þú eftir frekari upplýsingum um 

rannsóknina.  

Hér með fer ég þess á leit við þig að veita leyfi fyrir hönd barnsins fyrir þátttöku í 

verkefninu:  

 

Nemandi: ___________________________________________________ 

Það skal tekið fram að einnig verður leitað eftir samþykki barnsins fyrir þátttöku í verkefninu.  

 

 

_________________________________________________________________ 

Undirskrift skólastjóra                  

           Virðingarfyllst, 

        Kristinn Arnar Benjamínsson  

           Nemandi á Menntavísindasviði HÍ 
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Fylgiskjal 3  

Hæ kæra vinkona, 

 

Ég heiti Kristinn og ég er í skóla eins og þú. Í skólanum 

mínum er ég að gera skemmtilegt verkefni sem fjallar um 

börn sem eru hætt í leikskóla og byrjuð í grunnskóla.  

 

Þess vegna langaði mig til þess að spyrja þig hvort þú vildir 

vera með?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn:___________________ 
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Fylgiskjal 4  

Hæ kæri vinur, 

 

Ég heiti Kristinn og ég er í skóla eins og þú. Í skólanum 

mínum er ég að gera skemmtilegt verkefni sem fjallar um 

börn sem eru bráðum að hætta í leikskóla og að byrja í 

grunnskóla. 

 

Þess vegna langaði mig til þess að spyrja þig hvort að þú 

vildir vera með?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nafn:___________________ 
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Fylgiskjal 5  

Viðtalsrammi sem hafður var til hliðsjónar í viðtali Sollu  

 

Um leikskólann 

Manstu þegar þú varst í leikskólanum?  

Manstu hvað leikskólinn þinn hét? 

Þegar þú varst í leikskólanum hvað fannst þér skemmtilegast að gera?  

Af hverju var það skemmtilegt? 

Er eitthvað sem þú saknar í leikskólanum þínum?  

Manstu hvað þú varst að læra í leikskólanum ? 

Er eitthvað í leikskólanum sem þér fannst vera alveg ógeðslega erfitt?  

En er eitthvað sem var auðvelt? 

 

Væntingar til grunnskólans 

Manstu eftir því þegar þú varst í leikskólanum?  

Þegar þú varst í leikskólanum, hugsaðir þú þá eitthvað um grunnskólann?  

 Manstu hvað þú hugsaðir? 

Var eitthvað sem þú varst hrædd við þegar þú varst að byrja í skólanum?  

Var eitthvað sem þér fannst ekki spennandi?  

Var eitthvað sem þú varst mjög spennt fyrir að gera í skólanum? 

Hvernig ferðu í skólann? 

Hvað fannst þér um að fara í skólabílinn?  

Hvernig leið þér? 

Voru einhverjir með þér í skólabílnum?  

Er einhver í skólabílnum sem þú situr oft hjá? 

 

Upplifun af flutningi 

Manstu eftir því þegar þú komst í grunnskólann í fyrsta skiptið? 

 Hvernig leist þér á skólann?  

 Hvernig leið þér áður en þú byrjaðir? 

 Af hverju leið þér þannig?  
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Hvað gerir maður í svona grunnskóla? 

 Til hvers er maður að því eiginlega?  

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í skólanum? 

 Getur þú sagt mér af hverju?  

Er eitthvað sem þér finnst leiðinlegt að gera í skólanum? 

 Getur þú sagt mér af hverju?  

Hvenær fær maður að leika sér í grunnskóla?  

Hvenær á maður að læra?  

Er hægt að bæði læra og leika í einu? 

 Getur þú sagt mér hvernig?  

Eru einhverjir hér sem þér finnst gaman að leika þér við? 

Hvar finnst þér skemmtilegast að leika í skólanum? 

 Getur þú sagt mér af hverju? 

Getur þú sagt mér hvort að önnur börn úr leikskólanum hafi byrjað í sama bekk?  

Hefur þú eignast einhverja vini í skólanum þínum? 

 Hvað finnst þér skemmtilegast að gera með vinum þínum?  

Hvernig finnst þér að hafa stóra bróður með þér í skólanum? 

 

Upplifun á námi  

Getur þú sagt mér hvað þú ert að læra í skólanum?  

 Hafðir þú einhvern tímann gert það áður? 

Er eitthvað sem þér finnst skemmtilegt að læra í skólanum?  

Getur þú sagt mér af hverju? 

Hvað notar maður þegar maður er að læra í svona grunnskóla?  

 Hvað finnst þér best að nota þegar þú ert að læra? 

Er eitthvað sem þér finnst vera erfitt í grunnskólanum?  

Er eitthvað sem þér finnst vera auðvelt í grunnskólanum? 
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Fylgiskjal 6 

Viðtalsrammi sem hafður var til hliðsjónar í viðtali Jóns 

 

Um leikskólann 

Hvað heitir leikskólinn þinn?  

Hvað ert þú gamall? 

Ertu þá í skólahóp?  

Hvað gerir maður í skólahóp?   

Eru önnur börn með þér í skólahópnum?  

Áttu marga vini í leikskólanum  

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera með vinum þínum? 

Hvað gerir maður í leikskólanum?   

Hvað finnst þér skemmtilegast að gera í leikskólanum?   

Hvað finnst þér vera leiðinlegast að gera í leikskólanum? 

Er eitthvað í leikskólanum sem þér finnst vera alveg ógeðslega erfitt?  

En er eitthvað sem er auðvelt? 

Er eitthvað í leikskólanum sem þú átt eftir að sakna þegar þú ferð í grunnskólann?  

 

Upplifun á flutningi 

Ertu búinn að fá að skoða grunnskólann?  

 Hvað finnst þér?  

Er eitthvað þarna sem þér lýst vel á? 

Er eitthvað þarna sem þér lýst illa á?  

Ertu búinn að fá að prófa að fara á leikvöllinn í grunnskólanum?  

 Hvernig fannst þér það?  

 Hvað var að gerast á leikvellinum?  

 Hvað gerðir þú?  

Hefurðu fengið að prófa eitthvað annað í grunnskólanum?  

 Hvað fékkstu að prófa?  

 Hvernig fannst þér það?  

Er eitthvað sem þér fannst leiðinlegt?  
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Er eitthvað sem þér fannst skemmtilegt? 

Er eitthvað sem þér fannst erfitt?  

Er eitthvað sem þér fannst auðvelt? 

Hvernig fannst þér að hitta börnin í fyrsta bekk?  

 

Væntingar barnsins 

Núna ert þú að fara í skólann næsta haust.  

 Hvað finnst þér um það?  

Hefur þú hugsað eitthvað út í það þegar þú ferð í grunnskólann á næsta ári?  

 Hvað hugsar þú um?  

Er eitthvað sem þig hlakkar til að gera þegar þú byrjar í skólanum?  

Er eitthvað sem þig hlakkar ekki til að gera?  

Hvað heldur þú að maður geri þegar maður er kominn í grunnskólann?  

 Af hverju?  

Gerir maður svoleiðis í leikskólanum? 

Hvað heldur þú að maður læri í  grunnskólanum? 

 Lærir þú svoleiðis í leikskólanum? 

Hvenær eru börnin að læra í grunnskóla?  

Hvenær heldur þú að maður leiki sér í grunnskólanum?  

Hefur þú farið í skólabílinn?  

Ertu spenntur fyrir því að fara í skólabílinn?  

 


