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Ágrip 
 

Í rannsókn þessari er leitast við að svara hvernig samstarfi leik- og grunnskóla í 

Rangárþingi eystra er háttað og hvert viðhorf kennarar gagnvart samstafinu sé, hvort þeir 

telji sig hafa tekist að skapa hugmyndafræðilega samfellu á milli stiganna og um leið 

sameiginlega sýn á börnin.  

Í fræðilega hluta rannsóknarinnar er fjallað um það helsta sem fræðimenn og rannsóknir 

hafa að segja um samstarf skólastiganna og varpað getur ljósi á niðurstöður 

rannsóknarinnar.  

Aðferðarfræði rannsóknarinnar er eigindleg og byggir á opnum viðtölum við lykilpersónur í 

samstarfi skólanna. Viðtölin og úrvinnsla þeirra fóru fram á vormisseri 2010. Leitast var 

við að fá fram upplifun viðkomandi einstaklinga á því hvernig samstarfið hefur gengið og 

sú upplifun svo mátuð við það sem fræðin segja.  

Helstu niðurstöður eru þær að ánægja er með það samstarf sem komið hefur verið á fót 

milli skólastiganna tveggja í Rangárþingi eystra, samstarfi sem enn er í örri þróunn. Utan að 

komandi aðstæður hafa haft mikil áhrif á samstarfið en það hefur ekki haft áhrif á áhuga og 

eljusemi þeirra sem vinna að samstarfinu. Þátttakendur eru allir sammála um að þótt 

almenn ánægja sé með samstarfið sé nauðsynlegt að gera betur og þá sérstaklega með það 

fyrir augum að stuðla að sameiginlegri sýn milli stiganna tveggja. Þátttakendur hafa 

einlægan áhuga á að kynna sér betur starfshætti hvors annars með það fyrir augum að flétta 

saman það besta frá báðum skólastigum. 
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1.Inngangur 
 

Umræða um mikilvægi samfellu í námi barna hefur verið áberandi undanfarin ár. Umræðan 

hefur meðal annars snúist um bætt samstarf leik- og grunnskóla og markvissari undirbúning 

þeirra barna sem hefja eru grunnskólanám. Í aðalnámskrám beggja skólastiganna er talið 

mikilvægt að stuðla að samfellu í skólagöngu þannig að börnin finni sem minnst fyrir 

flutningnum frá leikskóla til grunnskóla. Grunnskólabyrjun er mikilvægur kafli í lífi allra 

barna og því er mikilvægt að fyrsta reynsla þeirra af grunnskólanum sé jákvæð. 

 

Í gegnum nám mitt á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands hef ég öðlast skilning á 

hversu mikilvægt það er fyrir börn að njóta sín í öruggu umhverfi og á það ekki síst við á 

þessum mikilvægum tímamótum í lífi hvers barns. Samhliða námi mínu hef ég unnið á 

leikskólanum Örk og hef fylgst með úr fjarska því samstarfi sem komið hefur verið á fót 

með það fyrir augum að brúa bilið á milli skólastiganna. Ég mun hér í þessari rannsókn 

leitast við að varpa ljósi á hvernig samstafi milli skólastiganna tveggja í Rangárþingi eystra 

er háttað og hvort kennarar stiganna telja sig hafa náð að skapa samfellu í námi ungra barna. 

Til þess að leita svara við spurningum mínum tók ég viðtal við þrjár lykilpersónur í mótun 

samstarfsins og sem starfa við að framfylgja því.  

 

Í fyrstu fjórum köflunum geri ég grein fyrir þeim fræðilega bakgrunni og þeirri 

hugmyndafræði sem liggur til grundvallar rannsóknarspurningum mínum. Ég skoða meðal 

annars hvers vegna farsæl skólabyrjun er talin mikilvæg og hvaða þættir eru líklegir til að 

hafa áhrif á hana. Ég skoða starfsaðferðir og áherslur kennara og hvað segir um samfellu í 

skólastarfi í lögum og aðalnámskrám skólanna. Ég velti einnig fyrir mér hvaða leiðir séu 

færar til þess að efla samfellu skólastiganna enn betur.  

 

Að fræðilega hlutanum loknum lýsi ég framkvæmd rannsóknarinnar og þar á eftir birti ég 

niðustöður úr viðtölum við viðmælendur mína. Að lokum túlka ég niðurstöðurnar og tengi 

þær við fræðilega umfjöllun mína.  
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2. Samstarf leik og grunnskóla 

 2.1 Hvers vegna er samfella mikilvæg í námi barna? 

 

Undanfarin ár hefur mikið verið ritað um mikilvægi farsællar skólabyrjunar og samstarf 

skólastiganna tveggja leik- og grunnskóla. Margar rannsóknir benda á hversu mikilvæg 

tengsl skólastiganna séu og leiða niðurstöður þeirra í ljós að eigi börn í erfiðleikum með að 

aðlagast grunnskóla í skólabyrjun séu þau líklegri til að eiga í erfiðleikum seinna á 

skólagöngu sinni. ( Jóhanna Einarsdóttir, 2004a:210).  

Nokkur samhugur hefur skapast um mikilvægi þess að brúa bil milli leikskólans og 

grunnskólans á undanförnum tveimur áratugum. Í lögum um leikskóla og í lögum um 

grunnskóla er kveðið á um tengsl og samstarf á milli leikskóla og grunnskóla(Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007:68). 

Í 6. grein laga um grunnskóla frá 2008 kemur fram að í hverju sveitarfélagi skuli vera 

skólanefnd sem fari með málefni grunnskóla eftir því sem lög og reglugerðir kveða á um og 

sveitastjórn felur henni. Hlutverk skólanefndar sé meðal annars að stuðla að tengslum og 

samstarfi milli leikskóla og grunnskóla annars vegar og grunnskóla og framhaldsskóla hins 

vegar( Lög um grunnskóla, 2008). 

Í 16. grein laga um leikskóla frá 2008  kemur fram að sveitarstjórn skuli koma á gagnvirku 

samstarfi leikskóla og grunnskóla. Í skólanámskrá hvers skóla skuli gerð grein fyrir 

samstarfi milli leikskóla og grunnskóla og lýst hvernig standa eigi að færslu barna milli 

skólastiga. Einnig kemur fram að þær upplýsingar sem séu nauðsynlegar fyrir velferð og 

aðlögun barnanna skuli fylgja upp á næsta skólastig ( Lög um leikskóla, 2008). 

Bent hefur verið á að ákveðið samhengi þurfi að vera í kennslufræði, hugmyndafræði og 

skipulagi leik- og grunnskóla. Hugtakið kennslufræðileg samfella merkir að samfella sé 

milli innihalds námskráa beggja skólastiga og kennsluaðferða. Með hugmyndafræðilegri 

samfellu er átt við það gildismat og þá sýn sem kennarar hafa á börn, uppeldi, kennslu og 

nám, á hvaða hugmyndum starfið sé starfið byggt. Þegar talað er um skipulag er átt við 

reglugerðir og lög sem móta starfið. Þessir þættir eru samofnir, samhengi í lífi og starfi 

barnanna er háð öllum þessum þáttum ( Jóhanna Einarsdóttir, 2004b:59). 
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 2.2 Ólík námsumhverfi 

 

Þegar í grunnskólann er komið fara börnin í stærri hópa, einn kennari er yfirleitt með allan 

barnahópinn og uppbygging skóladagsins er ólík því sem þau eiga að venjast. Námskrá 

skólastiganna og kennsluaðferðir eru ansi ólíkar og oft eru gerðar meiri og aðrar  kröfur til 

barna þegar þau eru komin í grunnskólann. Börnin þurfa að takast á við þessar kröfur og 

þær væntingar sem bornar eru til þeirra og um leið aðlagast nýjum og stærri félagahópi. 

Umgjörð umhverfis er frábrugðið milli skóla og byggingar grunnskólans eru oft á tíðum 

stærri og kennslustofur ólíkar því sem börnin hafa vanist inn á deildum leikskólans 

( Jóhanna Einarsdóttir, 2003). 

 

2.3 Félagsleg tengsl  

 

Félagslegt umhverfi í grunnskóla er stærra og flóknara en það sem börnin hafa kynnst 

hingað til á leikskóla. Þar eru yfirleitt mun fleiri börn sem barnið þarf að hafa samskipti við, 

sama má segja um samskipti við fullorðna, þau eru ólík því sem barnið þekkir af 

leikskólanum. Það eru einnig mikil viðbrigði fyrir börnin að koma af leikskólanum þar sem 

þau voru elst yfir í umhverfi þar sem þau eru allt í einu orðin yngst (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007: 67). 

Félagsleg tengsl og vinir þykja nauðsynleg þegar börn flytjast á milli skólastiga, vinátta er 

mikilvæg. Barn sem fylgir vinum sínum við upphaf skólagöngu er líklegra til að upplifa 

ánægjulega skólabyrjun (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 93). 

 

2.4  Frá sjónarhorni barnanna. 

 

Það er óneitanlega stórt skref að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla og eiga börn misjafnlega 

auðvelt með að takast á við þær breytingar sem verða á högum þeirra við þessi umskipti. 

Sumum þykir þessi tímamót spennandi og eru tilbúin til að takast á við ögrandi verkefni 

sem bíða þeirra, önnur eru kvíðin og áhyggjufull.  
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Jóhanna Einarsdóttir(2003 og 2006) hefur gert tvær rannsóknir sem kanna viðhorf barna til 

flutnings úr leikskóla í grunnskóla. Leiða þær í ljós að sum börnin eru kvíðin því sem koma 

skal og virðast gera ráð fyrir að grunnskólaganga þeirra verði erfiðari en leikskólagangan. 

Þar munu þau takast á við erfið verkefni ólíkt því sem þau hafa verið að fást við í 

leikskólanum, þar fari alvöru nám fram eins og að læra að lesa, skrifa og reikna(Jóhanna 

Einarsdóttir,2007:136).  

Í þeirra augum er grunnskóli alvöru skóli ólíkt leikskólanum sem er ekki raunverulegur 

skóli. Þrátt fyrir að geta sýnt fram á töluverða þekkingu eins og þau sem kunnu nú þegar 

stafina vildu þau meina að þau hefðu í raun lært lítið í leikskólanum. Það sem þau kunnu á 

þessum tíma hefðu þau lært sjálf. Leiða má líkum að óbeinir kennsluhættir leikskólans séu 

þess valdandi að börnin telji sig hafa lært hlutina upp á eigin spýtur( Jóhanna Einarsdóttir, 

2003). 

Niðurstöður erlenda rannsókna sýna einnig þetta viðhorf barnanna til grunnskólans, til 

dæmis rannsóknir Bröstrom sem hann hefur gert á væntingum leikskólabarna til 

grunnskólans, en þær leiða í ljós að börnin geri ráð fyrir því að þegar í grunnskóla sé 

komuð séu gerðar þær kröfur til þeirra að þau læri hefðbundnar námsgreinar eins og lestur, 

stærðfræði og skrift (Broström, 2001:19-20) 

 

Mörg barnanna sem tóku þátt í rannsóknum Jóhönnu voru full eftirvæntingar að takast á við 

þessi nýju verkefni, þau hlakkaði til að byrja í grunnskóla og fara að læra, hitta nýja krakka 

og eignast nýja félaga. Einnig nefndu sum barnanna systkini sín og gamla félaga sem þau 

ættu nú kost á að umgangast meira ( Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 134). 

 

Sum barnanna skildu við leikskólann með söknuði, sáu eftir starfsfólki leikskólans og 

félögum sínum sem urðu eftir. Þau töldu að þau ættu eftir að sakna frjálsa leiksins og 

leikefniviðarins, fyrir börnin sem tóku þátt í rannsókninni var leikurinn mjög mikilvægur 

og þau óttuðust að grunnskólagangan myndi skerða hann( Jóhanna Einarsdóttir, 2003). 

 

Einnig kom fram í rannsóknum Jóhönnu að börnin kviðu fyrir að hitta skólastjórann, í 

þeirra augum virtist hann vera ógnvekjandi, yfirvald sem þau töldu sig þurfa að bera mikla 

virðingu fyrir þar sem hann væri mjög strangur. Sennilega er þessi óttablanda virðing 
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tilkomin vegna upplýsinga frá eldri systkinum og foreldrum. Þessar niðurstöður benda til 

þess að börnunum sé mikilvægt að hitta skólastjórann og kynnast honum áður en 

grunnskólaganga þeirra hefst ( Jóhanna Einarsdóttir, 2007 : 133). 

Sama virtist vera upp á teningnum varðandi eldri börn, unglinga sérstaklega, í huga 

barnanna virtust unglingar vera ógnvekjandi hrekkjusvín og mörg barnanna virtust hræðast 

samskipti við þá ( Jóhanna Einarsdóttir, 2003). 

 

Auðvelt er að taka undir með Jóhönnu Einarsdóttur sem gerir því skóna að viðhorf 

barnanna til skólabyrjunar sé tilkomið vegna viðhorfs samfélagsins til hlutverks 

skólastiganna og þeirrar umræðu sem á sér stað í kring um börnin. Velta má fyrir sér hvort 

sú venja sem tíðkast í mörgum leikskólum að búa til skólahóp til að undirbúa börnin undir 

grunnskólagöngu sé þess valdandi að þetta viðhorf samfélagsins haldist(Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003). 

 

 2.5 þáttur foreldra   

 

Stuðningur foreldra við börn sín er mikilvægur þáttur við þessi umskipti í lífi barna. 

Jákvætt viðhorf og þátttaka foreldra í skólastarfinu eykur líkurnar á því að barninu liði vel, 

barnið fær þau skilaboð að námið sé mikilvægt og nýtist því í framtíðinni. Með þátttöku og 

samskiptum við kennara öðlast foreldrar meiri skilning á skólastarfinu. Engin þekkir börnin 

eins vel og foreldrarnir, þeir geta miðlað mikilvægum upplýsingum til kennaranna sem 

nýtast þeim til að sjá hvar sterku og veiku hliðar barnsins liggja. Stuðningur sem börnin fá 

frá fjölskyldunni verður því seint ofmetinn(Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 94). 

Rannsókn Sigurborgar Sturludóttur og Jóhönnu Einarsdóttur(2007) á viðhorfum foreldra til 

skólabyrjun barna sinna sýnir að sumir þeirra foreldra sem tóku þátt í rannsókninni fundu 

fyrir kvíða þegar börnin þeirra fluttust á milli skólastiga, þeim fannst börnin vera að 

yfirgefa verndað umhverfi leikskólans og höfðu áhyggjur af því að barnið væri ekki tilbúið 

til að takast á við þær breytingar sem flutningum fylgdi. Flestir foreldrar sögðust hins vegar 

vera fullir tilhlökkunar, fundust þetta merk tímamót og sögðust finna fyrir stolti ( Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008).  
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Niðurstöður þessarar íslensku rannsóknar sýna ólík viðhorf foreldra til leikskóla og 

grunnskóla. Foreldrar höfðu yfirleitt meiri áhyggjur af félagslegum aðstæðum barnanna 

heldur en námskröfum. Foreldrum fannst að nú væri komin sá tími að þau neyddust til að 

sleppa hendinni af börnunum sínum, og virðist sem einhverjir foreldrar hefðu áhyggjur af 

því að í grunnskóla yrði upplýsingaflæði milli þeirra og kennara ekki jafnmikið og það 

hefði verið í leikskóla ( Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 156). 

 

3.0 Kennsluaðferðir, sýn og markmið skólanna tveggja 
 

Grunnskólar og leikskólar hér á landi eru ólíkir að mörgu leyti, þeir byggja á ólíkum 

kennslu- og uppeldisfræðum, sögulegt samhengi þeirra er ólíkt sem og menning þeirra. 

Frá upphafi hefur hlutverk skólastiganna verið ólíkt, árið 1924 setti Barnavinafélagið 

Sumargjöf á fót dagheimili sem var ætlað að jafna uppeldisskilyrði barna. Fyrsti eiginlegi 

leikskólinn var stofnaður árið 1931 og var þá hugsaður sem gæsluúræði fyrir börn 

útivinnandi foreldra og þó einkum börn einstæðra mæðra. Árið 1985 var gefin út 

Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili þar sem sett voru fram markmið í uppeldisstarfi og 

leiðir í uppeldi ungra barna, Uppeldisáætlunin var undanfari Aðalnámskrár leikskóla sem 

kom út árið 1999. 

Árið 1991 voru heitin dagheimili og dagvistarheimili lögð niður og leikskólar tóku við 

uppeldi og menntun ungra barna. Það var svo árið 1994 sem að starfsheitið fóstra var lagt 

niður og starfsheitið leikskólakennari tekið upp í staðinn og um leið var leikskólinn 

viðurkenndur sem fyrsta skólastigið(Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 21-23). 

 

Líkt og í leikskólum hafa orðið miklar breytingar á námi ungra barna í grunnskólum, lög 

um fræðslu barna frá 1936 kváðu á um að 10 ára börn ættu að vera orðin læs og geta skrifað 

og reiknað. Kennsla 6 ára barna hófst í flestum skólum árið 1970 án þess þau að þau væru 

skólaskyld, skóladagurinn var yfirleitt ekki lengri en 2 tímar og var aðalmarkmiðið að 

kenna þeim að umgangast jafnaldra sína, jafna námsaðstöðu þeirra, kenna þeim að fara eftir 

almennum skólareglum og lúta að stjórn kennarans. Árið 1991 urðu svo 6 ára börn 

skólaskyld og lengdist skóladagurinn þeirra í kjölfarið upp í 5 tíma. Námsefni ætlað þessum 
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aldurshóp jókst smátt og smátt og árið 1999 var Aðalnámskrá grunnskóla gefin út(Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007: 24-26). 

 

Þegar námsmarkmið skólastiganna eru skoðuð kemur í ljós að þótt almenn markmið séu 

með svipuðu sniði er margt ólíkt með skólunum þegar kemur að starfsháttum þeirra, þar 

sem megináherslur eru á kennslu ólíkra námsgreina í grunnskóla en á leik og skapandi starf 

í leikskóla (Aðalnámskrá grunnskóla 1999, Aðalnámskrá leikskóla 1999). 

Lög þessara stofnanna eru einnig ólík, áhersla er lögð á leik, umönnun og hollt 

uppeldisumhverfi í leikskólum en megináhersla lögð á námsgreinakennslu, hæfni og mat á 

nemendum í grunnskólum ( Jóhanna Einarsdóttir,2007: 27 -28).  

Kröfur um menntun kennara hafa líka þróast undanfarin ár, á meðan að grunnskólanámið 

hefur verið á háskólastigi síðan 1971 fluttist Fósturskólinn ekki á háskólastig fyrr en um 

áramót 1997-1998. Námskrá Kennaraháskólans var endurskoðuð og árið 2007 hófst 

kennsla samkvæmt henni þar sem leitast er við að samþætta nám leikskólakennara og 

grunnskólakennara( Háskóli Íslands, Menntavísindasvið – Kennsluskrá, e.d.). 

 

      3.1 Óíkar kennsluaðferðir 

 

Rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur(2004b) þar sem hún skoðar viðhorf og kennsluaðferðir 

leik- og grunnskólakennara í tveimur leikskólum og tveimur grunnskólum í Reykjavík sýnir 

glöggt fram á mun á starfsháttum á milli skólastiganna. Á leikskólunum tveimur voru 

megináherslur á umönnun, óbeinar kennsluaðferðir, samvinnu, samskipti, leik og 

útivist(Jóhanna Einarsdóttir, 2004b:63). Megináherslur í starfinu í 1. bekk voru kennsla 

námsgreina, kennt var í hópum, einkum lestur og stærðfræði(Jóhanna Einarsdóttir, 

2004b:67). Greinilega má sjá af niðurstöðum rannsóknarinnar að ólík starfsumhverfi 

kennarastéttanna mótar starfshætti þeirra. Má þar nefna þátt aðalnámskrár sem 

grunnskólakennurum fannst setja sér þröngar skorður með tilliti til námsmarkmiða og 

námsefnis.  

Grunnskólakennarar nefndu einnig að væntingar foreldra og samfélagsins væru þess 

valdandi að þeir þyrftu að uppfylla kröfur um akademiskt nám í starfi sínu, börnin ættu sem 

fyrst að læra að lesa, skrifa og reikna (Jóhanna Einarsdóttir, 2004b:73). Leikskólakennarar 
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fundu hins vegar ekki fyrir þessum kröfum og töldu aðalnámskrá ekki setja sér neinar 

skorður, þeir hefðu mjög mikið frjálsræði í störfum sínum og að foreldrar 

leikskólanemenda gerðu yfirleitt ekki kröfur um að börnin myndu læra að lesa, skrifa eða 

reikna í leikskólanum, foreldrar væru hins vegar orðnir meðvitaðari um gildi leikskólastarfs 

en áður(Jóhanna Einarsdóttir, 2004b:70-71).  

 

Jóhanna dregur þær ályktanir af þessari rannsókn að töluverðar viðhorfs og 

stefnubreytingar verði að eiga sér stað meðal kennara, foreldra, stjórnvalda og 

kennaramenntunarstofnanna, eigi raunveruleg samfella í hugmyndafræði, skipulagi og 

kennslufræði skólastiganna að verða að veruleika. Sameina þurfi sýn þessara stétta með því 

að skilgreina betur hugtök eins og ummönnun, nám, kennsla og leikur(Jóhanna Einarsdóttir, 

2004b: 74).  

 

      3.2 Sýn á barnið 

  

Í umfjöllun höfundar hér að framan er fjallað um þá ólíku hugmyndafræði leik – og 

grunnskóla sem er tilkomin að hluta vegna ólíkarar sögu þessara tveggja skóla, í bók sinni 

Lítil börn með skólatöskur vitnar Jóhanna Einarsdóttir í Dahlberg og Taguchi (1994), þeir 

héldu því fram að í leikskólunum og grunnskólanum væru ríkjandi tvær ólíkar sýnir á börn. 

Í leikskólanum væri ríkjandi rómantísk sýn á börn, litið á barnæskuna sem tíma sakleysis 

og að barnið myndi vaxa og dafna sem hluti af náttúrunni(s. Barnet som natur). Í 

grunnskólanum væri hins vegar litið á barnið sem viðtakanda þekkingar og menningar sem 

það endurskapar ( s. Barnet som kultur och kunskapsåterskapere). (Jóhanna 

Einarsdóttir,2007:87). 

 

Danski uppeldisfræðingurinn Stig Broström er þekktur talsmaður samfellu í skólagöngu 

barna. Hann telur að til þess að eiginleg samfella náist sé æskilegt að leikskólar verði 

grunnskólamiðaðir og grunnskólar verði leikskólamiðaðir, ekki dugi annað hvort. Með því 

á hann við að leikskólakennarar kynni sér vel starfsemi grunnskólanna og séu jákvæðir til 

samstarfs, sama á að sjálfsögðu við um grunnskólakennarana(Broström, 2001: 41).  
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Hann notar hugtökin “ tilbúnir leikskólar” þar sem leikskólabörnin séu studd til að takast á 

við það sem framundan er og “ tilbúnir grunnskólar” sem séu tilbúnir til að mæta þörfum 

barnanna og taka á móti þeim þar sem þau eru stödd. Bæði skólastigin þurfi að vera viljug 

til þess að samræma uppeldismarkmið og aðferðir leikskóla og grunnskóla. Með þessu móti 

náist árangursrík samfella í skólagöngu barnanna(Broström, 2002:62). 

      3.3 Samfella reynslunnar 

Þegar rætt er um samfellu milli skólastiganna hefur verið litið til hugmynda bandaríska 

heimspekingsins John Dewey um lýðræðislegan skóla undir dyggri leiðsögn kennara, 

hugmyndir hans eru taldar vel til þess fallnar að leiða skólastigin saman og nýta það besta 

frá báðum skólastigum. Hann setti fram kenningar sínar um reynslu og samfellu í námi fyrir 

70 árum, hugtakið samfella í námi er því síður en svo nýtt af nálinni. 

Dewey sagði reynslu og samspil mannsins við umhverfið vera grundvallaratriði í allri 

menntun og taldi það vera mikilvægara en námsgreinabundna kennslu (Dewey 2000a: 38). 

Hann taldi samfellu þurfa að vera í reynslu barnanna svo athafnir og upplifanir byggðu á 

einhverju sem þau hefðu fengist við áður. Því þarf grunnskólakennarinn og skólastarfið að 

taka mið af þeirri reynslu sem börnin koma með í farteskinu í skólann svo þau geti byggt 

nýja reynslu ofan á þá sem fyrir er, sú reynsla sem börnin öðlast í leikskólanum kemur 

aðeins af gagni ef hún er nýtt til að skilja og fást við ný og óþekkt verkefni (Jóhanna 

Einarsdóttir,2007: 81). 

 

Þetta má ekki skilja sem svo að halda eigi áfram að fást við sömu viðfangsefni í 

grunnskólanum og í leikskólanum, við megum ekki gleyma að börnin hafa þær væntingar 

til grunnskólans að með því að fara á nýjan stað munu þau læra nýja hluti á nýjan hátt. 

(Jóhanna Einarsdóttir 2007: 81) 

Dewey segir að hóflegt hlutfall þurfi að vera á milli hins auðvelda og hins erfiða. Of mikið 

af því auðvelda gefur ekkert tilefni til rannsakandi hugsunar og of mikið af því erfiða gerir 

rannsakandi hugsun vonlausa. Hann telur það vera verkefni kennarans að velja viðfangsefni 

í samræmi við reynslu barna, verkefni sem gefa nemendum tækifæri til að víkka 

reynsluheim sinn með því að örva þá til að skoða hluti í nýju ljósi og leggja mat á þá á 
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skynsaman hátt. Þannig geti kennarinn náð samfellu í námsreynslu barnsins (Dewey, 

2000b;17 – 62). 

 

Samkvæmt þessum hugmyndum Dewey ætti leikskólinn ekki að leggja áherslu á að 

undirbúa börnin fyrir grunnskólagöngu heldur halda áfram að byggja við þá reynslu sem 

börnin taka með sér inn í framtíðina. Grunnskólanám ætti hins vegar að byggja á þeirri 

reynslu sem börnin koma með úr leikskólanum og nota þá reynslu til að útvega börnunum 

viðgangsefni sem eru þeim ný og ókunnug( Jóhanna Einarsdóttir 2007: 83) 

 

3.4 Viðhorf kennara 

Stjórnvöld hafa sýnt metnað í að auka flæði á milli skólanna undanfarin ár og ljóst er að 

samhljómur milli námskrár leikskóla og námskrár grunnskóla eykur líkur á að samfella 

náist í skólagöngu.  

Í einum kafla Aðalnámskrár leikskóla – Tengsl leikskóla og grunnskóla, er sagt frá 

mikilvægi samstarfs leik- og grunnskóla til að stuðla að samfellu í uppeldi og menntun 

barna svo þau upplifi grunnskólann sem eðlilegt framhald af leikskólanum. Mælt er með að 

skólastjórar beggja skólastiganna skipuleggi og taki ábyrgð á samstarfinu. Einnig er tekið 

fram mikilvægi þess að bæði leikskólakennarar og grunnskólakennarar séu kunnugir 

viðfangsefnum, starfsháttum og vinnulagi hverra annarra þeir eigi að skiptast á skoðunum 

um uppeldi barna, nám og kennslu og hvernig beri að skilgreina þær kröfur sem gera má til 

barna á mismunandi þroskaskeiðum. Ræða þarf og kynna áherslur í uppeldisstarfi beggja 

skólanna um leið og ræða þarf leiðir til að auðvelda barninu þær breytingar sem verða á 

námi og lífi þess þegar það flyst á milli skólastiga. Gagnkvæmar heimsóknir milli leik- og 

grunnskóla eru taldar heppilegar leiðir til þess, þá sérstaklega að barnið kynnist byggingu, 

skólastofu og skólalóð grunnskólans. Lagt er til að sköpuð séu tengsl milli elstu barna í 

leikskóla og yngstu barna í grunnskóla með sameiginlegum verkefnum(Aðalnámskrá 

leikskóla,1999:33). 

 

Í almennum hluta aðalnámskrár grunnskóla er einnig fjallað um hversu mikilvægt það sé 

fyrir leikskóla og grunnskóla að efla tengsl sín á milli og koma á sambandi og samstarfi 

milli leikskólakennara, sem hafa umsjón með elstu börnunum í leikskóla, og 
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grunnskólakennara sem taka við þeim í fyrsta bekk í grunnskóla. Bent er á að langflest börn 

hafi átt kost á því að vera í leikskóla í skemmri eða lengri tíma áður en grunnskólaganga 

hefst. Meginhlutverk leikskólans sé að skapa umhverfi og aðstöðu til uppeldis og þroska 

þar sem hlúð er að líkamlegri og andlegri vellíðan barna. Leikskólinn búi börnin undir hina 

formlegu skólagöngu á ýmsan hátt. Þar hafi börnin lært og þroskast í gegnum leik og annað 

skipulagt uppeldisstarf og eru námssvið leikskólans talin stuðla að undirbúningi fyrir 

grunnskóla. 

Með þessháttar samfellu ætti fátt að koma börnunum á óvart og meiri líkur séu á farsælu 

upphafi. Gagnkvæmar heimsóknir eru taldar mikilvægar í þessu samhengi, leikskólabörn 

græði mikið á því að heimsækja væntanlegan grunnskóla og kynnast umhverfi hans. Einnig 

er bent á að heimsókn grunnskólabarna í gamla leikskólann sinn geti styrkt tengsl leik- og 

grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti, 1999:9). 

 

Rannsókn Jóhönnu Einarsdóttir(2004) „Frá leikskóla til grunnskóla: Aðferðir til að tengja 

skólastigin“ skýrir frá viðhorfum 62ja grunnskólakennara og 105 leikskólakennara af 

höfuðborgarsvæðinu gagnvart samstarfi skólastiganna (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a: 213). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að skiptar skoðanir eru milli kennarastéttanna um hvað 

samstarf skólastiganna eigi að fela í sér. Meðal annars kemur fram að leikskólakennurum 

þótti mjög mikilvægt að halda sameiginlega fundi leik – og grunnskólakennara í þeim 

tilgangi að ræða hvernig standa ætti að samfellu í námi barna, ræða markmið og leiðir og 

leitast við að samræma kennsluaðferðir skólastiganna tveggja. Margir grunnskólakennarnir 

voru sammála leikskóla-kennurunum en töldu þessa hugmynd þó vera erfiða í framkvæmd. 

Grunnskólakennarar lögðu meiri áherslu á að fá upplýsingar og skýrslur frá leikskólanum 

varðandi einstök börn (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a:222). 

Rannsóknin leiðir einnig í ljós að lítið er unnið að samfellu hvað varðar hugmyndafræði og 

kennslufræði skólastiganna þrátt fyrir að margir þátttakendur rannsóknarinnar teldu það 

ákjósanlegt. Samstarf skólastiganna virðist samkvæmt þessu hafa aðallega vera unnið á 

forsendum leikskólanna og mesta áherslan lögð á að leikskólar undirbúi nemendur sína 

fyrir væntalega grunnskólagöngu(Jóhanna Einarsdóttir 2004a:222). 
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 3.5  Viðhorf samfélagsins 

 

Eins og höfundur hefur bent á hér að ofan ríkja ólíkar væntingar til skólastiganna. Í kafla 

2.4 var fjallað um viðhorf barnanna til grunnskólans og þær væntingar sem þau töldu að 

gerðar yrðu til þeirra um formlegt nám þegar grunnskólaganga þeirra hæfist. Einnig hefur 

komið fram að foreldrar gera aðrar kröfur til grunnskóla en leikskóla og snúa þær aðallega 

að kröfum um formlegt nám í skrift, lestri og stærðfræði. Auðvelt er að draga þær ályktanir 

að þetta viðhorf sé tilkomið vegna orðræðu samfélagsins.  

 

Athyglisvert er að rýna í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur(2008) þar sem hún kannar 

umfjöllun fjölmiðla um börn við upphaf grunnskólagöngu. Niðurstöðurnar benda til þess að 

það eru aðallega fjölmiðlafólk og auglýsendur sem móta og hafa áhrif á umræðuna um 

skólabyrjun barna. Auglýsendur nýta sér þessi tímamót til markaðssetningar og 

fjölmiðlafólk hefur áhrif með því að tengja umræður um skólabyrjun við það sem þykir 

fréttnæmt hverju sinni. Foreldrar virtust einungis nýta sér fjölmiðla til benda á skort á 

gæsluúræðum þegar skóla lyki. Áberandi er hversu lítið fagfólk og sérfræðingar á þessu 

sviði koma fram og leggja sitt til málana(Jóhanna Einarsdóttir, 2009).  

Fagfólk og sérfræðingar innan menntastofnanna ættu að vera málsvarar barnanna og það er 

þeirra hlutverk að rökstyðja starf sitt opinberlega á faglegum grundvelli, þannig leggja þeir 

sitt af mörkum til að móta viðhorf samfélagsins. Vinni kennarar, foreldrar og þjóðfélagið í 

heild sinni saman getum við breytt staðlaðri ímynd á mismuni milli skólastiganna. 

 

4.0 Hvaða leiðir henta? 

 

Misjafnt er milli sveitarfélaga landsins hversu mikil áhersla er lögð á samstarf leik – og 

grunnskóla.Talið er að það veiti börnum mikið öryggi að hafa farið í skólaheimsóknir áður 

en þau hefja skólagöngu sína. Þar með þekkja þau þetta nýja umhverfi sitt, hafa fengið að 

skoða skólastofuna, íþróttahúsið, matsalinn og hafi jafnvel upplifað frímínútur. Einnig er 

æskilegt að börnin hitti umsjónarkennara sinn og annað starfsfólk áður en það byrjar í 

grunnskóla. (Perry, Bruce D,2002: 30 -31). 
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Skýrslur Efnahags– og framfarastofnun Evrópu (OECD) frá árunum 2001 og 2006 byggja á 

úttektum sem gerðar voru í 20 Evrópulöndum. Í fyrri skýrslunni er m.a. lagt til að byggð 

verði brú milli skólastiganna, bæði hvað varðar stjórnun, stefnumótun og menntun 

starfsfólks (OECD, 2006: 58). Varað er við því að missa ekki sjónar á tengslum og 

sameiginlegri sýn á skólastigunum og styrk þeirra hvoru fyrir sig. Annars er hætt við að 

aðferðir grunnskólans verði færðar niður í leikskólann (OECD, 2006: 59). Seinni skýrslan 

sem birt var 6 árum seinna sýnir fram á að þrátt fyrir varnaðarorð skýrsluhöfunda var 

hugmyndafræði grunnskólans farin að ná yfirhöndinni(OECD, 2006: 62). 

 

Skýrsluhöfundar telja ákjósanlegt að frekar en að tengja saman ólíka hugmyndafræði 

skólastiganna tveggja, verði farnar aðrar leiðir þar sem námskráráherslur gætu tengst hvor 

annarri(OECD, 2006: 63). Höfundarnir draga upp mynd af ás þar sem að á öðrum endanum 

sé áhersla á víð þroskamarkmið, áhersla á persónulega og félagslega hæfni, listrænan og 

menningarlegan þroska og kynni af ritmáli, stærðfræði og vísindum fengin með reynslu. 

Hinn endi ássins endurspeglar svokallað skólunarmódel þar sem lögð er áhersla á 

námsgreinar grunnskólans, t.d lestur og stærðfræði. Ef við hugsum okkur að barnið sé á 

miðju ásins þá fer það eftir viðhorfum, aldri barnsins og hefðum hvar áherslurnar liggja á 

ásnum(OECD, 2006: 63). 

 

4.1 Sameiginlegur skilningur  

 

Sameiginleg sýn á barnið næst ekki án þess að kennarar ungra barna vinni saman að 

markmiðum og öðlist sameiginlegan skilning á kennsluaðferðum. Til að það takist þurfa 

fagaðilar beggja skólastiga að sameinast um fagleg hugtök sem eru notuð þegar vinna á að 

samtengingu skólastiganna. Gott dæmi um slíkt er þróunarverkefnið „Sameiginleg sýn 

tveggja skólastiga“ (Rannveig Auður Jóhannsdóttir, 2002). Í þróunarverkefninu leituðust 

þátttakendur við að finna sameiginlega fleti í samvinnunni og gera samstarfið markvissara. 

Meðal þess sem þátttakendur verkefnisins gerðu var að vinna að sameiginlegri sýn og mati 

á þroska og færni barna á mótum leik- og grunnskóla. Í upphafi var ljóst að ýmis fagleg 

hugtök höfðu misjafna merkingu í hugum fólks. Því var talið nauðsynlegt að þátttakendur 

skilgreindu eigin skilning á þessum hugtökum í von um að öðlast sameiginlegan skilning á 
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því hvað við var átt við notkun þeirra. Hugtökum eins og: þroski, nám, mat á börnum, 

skólafærni, agi, einbeiting og úthald. ( Rannveig Auður Jóhannsdóttir: 2002:8) 

Þessi faglega umfjöllun tveggja fagstétta skilaði þátttakendum aukinni þekkingu á störfum 

hvors skólastigs fyrir sig. Afrakstur þessarar vinnu er heftið „Göngum yfir brúnna“ þar sem 

bæði leik– og grunnskólakennarar náðu að sameinast um farveg fyrir upplýsingastreymi 

milli skólastiganna, heftið byggir á atriðum sem nýtast til að stuðla að betri samfellu í námi 

barna ( Rannveig Auður Jóhannsdóttir, 2002:15) 

 

4.2 Samstilling á kennaranámi 

 

Eigi samfella að ríkja á milli skólastiganna er talið æskilegt að kennarar á báðum 

skólastigum hafi sömu sýn hvað varðar kennsluaðferðir og vinnulag skólastiganna. Jóhanna 

Einarsdóttir(1999) kemst vel að orði þegar hún segir í grein sinni Tengsl leikskóla og 

grunnskóla : 

 

Til þess að hægt sé að tala um samfellu í námi barna í leikskólum og grunnskólum 

þarf að vera ákveðið samhengi í hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi þessara 

skólastiga. Til þess að svo megi vera þarf að líta á árin frá 4-8 ára sem eina heild. 

Það þarf að tryggja samræmi í aðalnámskrá leik- og grunnskóla með því að vinna 

þessar námskrár samhliða og í samstarfi og það þarf einnig að tryggja samræmi í 

menntun kennara þessara aldurshópa, bæði grunnmenntun þeirra og 

símenntun( Jóhanna Einarsdóttir, 1999:39). 

 

Árið 2007 var hafist handa við að kenna eftir endurskoðaðri námsskipan í námi leik- og 

grunnskólakennar við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ein af þeim breytingum sem 

ráðist var í var að leita leiða til að tengja nám leik– og grunnskólakennara. Það er vonandi 

að þær breytingar verði til þess að skapa heildstæðari sýn kennara beggja stiga á þroska 

barna og á vinnubrögðum hvors annars. Grunnskólakennarar verða að hafa skilning á 

þroska leikskólabarna og þekkja til leikskólastarfs svo þeir geti byggt á fyrri reynslu 

barnanna, sama á við um leikskólakennara, þeir verða að vita hvað tekur við þegar barnið 
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fer yfir í grunnskólann. Nauðsynlegt er að útrýma þekkingarleysi og fordómum milli 

stéttanna tveggja svo hægt sé að líta á þroska barnsins sem heildstætt ferli.  

 

4.3 Nám ungra barna 

 

Sú gjá sem myndast hefur milli umönnunar og menntunar er líkleg til að standa í vegi fyrir 

menntun ungra barna. Komið hefur fram að ólíkar kröfur og væntingar eru gerðar til 

leikskólanáms og grunnskólanáms. Samræmi þarf að vera á þeim kröfum sem gerðar eru til 

barna á mótum leik- og grunnskóla. Skoða þarf vel hvernig börn á þessum aldri viða að sér 

þekkingu og hvernig þau læra(Jóhanna Einarsdóttir, 2004b: 59).  

 

Þrátt fyrir góðan ásetning með samfellu er hætt við, ef ekki er að gáð, að áhersla 

grunnskólans nái yfirhöndinni og færist niður í leikskólana eða þá að áherslur leikskólans 

verði ríkjandi í byrjendakennslu. Gerist það, verða ekki nægilega miklar breytingar og 

börnin fá ekki örvun við hæfi þegar þau koma í grunnskólann (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 

172). Víða um heim hefur borið á því að formlegt námsgreinamiðað nám sé fært niður í 

leikskólana, og virðist það líka vera að gerast á Íslandi. Í ljós hefur komið að staðan árið 

2007 hafi verið þannig að námsefni 6 ára barna var sambærilegt því námsefni sem 7 ára 

börn fengust við fyrir 20 árum(Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 172). 

 

Vinna ætti að því að gera skólagöngu barna að samfelldri heild, til þess þurfa bæði stigin að 

vera reiðubúin að nýta það besta sem hitt hefur upp á að bjóða. Grunnskólakennarar ættu að 

nýta sér vinnulag leikskólakennara hvað varðar áherslur á samskipti, að læra í gegnum leik 

og virkja sköpunargleði barnanna. Leikskólakennarar þurfa að sama skapi að vera 

reiðubúnir að nýta sér þekkingu grunnskólakennara á málvitund og rökhugsun til þess að 

geta stutt börnin í sínum fyrstu skrefum í lestarar- og stærðfræðinámi(Jóhanna Einarsdóttir, 

2004b: 74).   
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5.0 Markmið og rannsóknarspurningar 

 

Markmið þessarar rannsóknar er að draga upp skýra mynd af núverandi samstarfi 

Leikskólans Arkar og Hvolsskóla, skólastiganna tveggja í Rangárþingi eystra. Tilgangurinn 

með rannsókninni er að rannsaka viðhorf kennara til samstarfsins, og hvort þeir telji sig 

hafa náð að skapa raunverulega samfellu milli skólastiganna tveggja. Til að varpa ljósi á 

þetta voru tvær eftirfarandi rannsóknarspurningar hafðar að leiðarljósi: Hvernig er staðið 

að samstarfi skólastiganna tveggja í Rangárþingi Eystra? Og hefur kennurum 

skólastiganna tekist að samræma hugmyndafræði, kennslufræði, skipulag og sýn sína á 

börn? 

Það er von höfundar að rannsókn þessi nýtist sem mat á samstarfinu og áframhaldandi 

þróun þess, hvað hafi tekist vel hingað til og hvað megi betur fara.  

 

 5.1 Rannsóknaraðferð/ þátttakendur 

 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var ákveðið að notast við eigindlega rannsóknaraðferð þar 

sem markmiðið var að öðlast innsýn í reynsluheim þátttakenda. Sú aðferð auðveldar 

þekkingaröflun á hvaða skilning og merkingu fólk leggur í líf sitt og reynslu. Þannig getur 

rannsakandi öðlast dýpri skilning á aðstæðum( McMillan, 2008: 273-275). 

Viðtöl voru tekin við lykilpersónur í samstarfi skólastiganna tveggja í Rangárþingi eystra, 

aðila sem vinna daglega með ungum börnum og hafa mikil mótandi áhrif á samfelluna. 

Upphaflega ætlaði rannsakandi sér einungis að hafa viðtölin tvö, við deildarstjóra elstu 

barna leikskólans og umsjónakennara fyrsta bekkjar. Eftir nokkra íhugun var sú ákvörðun 

tekin að taka einnig viðtal við deildarstjóra yngsta stigs Hvolsskóla í von um að fá meiri 

breidd í niðurstöðurnar. 

Viðtölin voru hálfopin og stuðst var við viðtalsramma, hálfopin viðtöl felast í samræðum 

þar sem umræðuefnið er ákveðið fyrirfram af rannsakanda en innihald samræðnanna 

ekki(Helga Jónsdóttir, 2003: 73). 

Úrvinnsla gagna fór fram á þann hátt að viðtölin voru öll hljóðrituð á meðan á þeim stóð, 

og þau síðan greind. Rannsakandi leitaði sérstaklega eftir lýsingum og persónulegum 
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viðhorfum hjá viðmælendum þannig að reynsla þeirra og sýn á samstarfið kæmi fram. 

Þátttakendur áttu kost á því að lesa yfir niðurstöður áður en þeim var skilað inn. 

 5.2 Takmarkanir 

 

Rétt er að vekja athygli á hugsanlegum takmörkunum þessarar rannsóknar, finnst 

rannsakanda rétt að taka það fram að þar sem hann hefur einungis starfsreynslu af 

leikskólastarfi og hefur undanfarin misseri stundað leikskólakennara nám við Háskóla 

Íslands gæti það haft áhrif á rannsóknina. Hins vegar var rannsakandi mjög meðvitaður um 

þennan þátt og reyndi eftir fremsta megni að láta fyrirfram myndaðar hugmyndir sínar ekki 

hafa áhrif á rannsóknina.  

Takmarkanir þessarar rannsóknar felast einnig í smæð hennar þar sem viðmælendur voru 

fáir. Fleiri aðilar koma vitaskuld að samstarfi skólastiganna í Rangárþingi eystra. Eins og 

áður sagði var leitast við að rannsaka viðhorf þeirra kennara sem hafa hvað mesta reynslu 

af samstarfinu og leitast við að varpa ljósi á þeirra viðhorf, sýn og gildi. Því er ekki hægt að 

alhæfa eitt né neitt út frá þessari rannsókn að og ekki hægt að yfirfæra niðusrstöður hennar 

á aðra kennara.  

5.3 Lýsing á aðstæðum  

 

Í Hvolsskóla ríkir gagnkvæm virðing í samskiptum fólks og einkennist samstarf nemenda 

og kennara af samvinnu og lýðræðislegri ákvörðunartöku. Í Hvolsskóla er einstaklingurinn 

í brennidepli sem birtist í einstaklingsmiðuðu námi, samvinnu og sveigjanleika í 

kennsluháttum. Í skólastarfinu er lögð áhersla á samvinnu við grenndarsamfélagið og litið 

er á samfélagið allt sem vettvang fyrir nemendur. Skólaárið 2009 – 2010 eru 232 nemendur 

í Hvolsskóla þar af eru 22 börn í 1. bekk. Þetta eru í flestum tilfellum börn sem hafa gengið 

í leikskóla í sama sveitarfélagi, mismikið þó. Tveir kennarar hafa umsjón með bekknum og 

skipta þeir á milli sín verkum. Auk þeirra er ein manneskja sem stuðningur við 

bekkinn(Hvolsskóli, e.d.). 

 

Leikskólinn Örk starfar eftir Aðalnámskrá leikskóla 1999 þar sem ekki hefur enn verið 

lokið við skólanámskrá. Helsta markmið leikskólans eru að barnið nái þeim þroska sem því 

er mögulegt í leik og gleðiríku umhverfi. Í nýrri stefnumótun leikskólans er lögð áhersla á 
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hreysti og heilbrigði leikskólabarna með kjörorðið „Heilbrigð sál í hraustum líkama“. 

Leikskólinn Örk er 90 barna leikskóli, þar af eru 23 börn í elsta árgangi skólaárið 2009 – 

2010. Á elstu deild eru starfandi deildarstjóri og þrír aðrir starfsmenn.(Leikskólinn Örk, 

e.d.). 

 

Skólarnir eru báðir reknir af sveitarfélaginu Rangárþingi eystra, þeir eru tiltölulega nálægt 

hvor öðrum, um það bil 10 mínútna gangur er á milli þeirra. Skólastigin hafa unnið að því 

undanfarin ár að auka samstarf sín á milli og hér á eftir verður gerð grein fyrir núverandi 

samstarfi. Rétt er að taka fram að vegna framkvæmda á húsnæði elstu deildar leikskólans 

og veikinda starfsfólks hefur samstarfið raskast lítillega.  

 

 5.4 Núverandi samstarf 

 

5.4.1 Bright Start 

 

Frá hausti 2004 hefur verið unnið með kennsluefnið Bright Start með yngstu börnum 

Hvolsskóla. Síðan 2006 hefur verið samstarf á milli leikskólans Arkar og Hvolsskóla um 

þessa kennslu þar sem byrjað er að kenna 5 ára nemendum námsefnið í leikskólanum en 

lokið við að fara yfir það í 1. bekk. Í vetur náði 1. bekkur að klára að fara yfir efnið í 

febrúar. Bright Start er vitþroska námskrá fyrir ung börn, sem sett er upp í kerfi til að kenna 

börnum rökhugsun og hún byggir á kenningum Piaget, Vygotsky, Feuerstein og C. 

Haywood um þróun vitsmunaþroskans. Með vitrænum hugsunarferlum er hægt að fá börnin 

til að hugsa á árangursríkan hátt. Börn sem hlotið hafa þessa þjálfun eiga oft auðveldara 

með bæði námið og félagslegu hliðina. Upphaflega er Bright Start skrifað fyrir börn á 

aldrinum 3 – 6 ára, en bæði á Íslandi og í Finnlandi hefur kennsluefnið verið aðlagað að 6 – 

8 ára börnum. 

Bright Start inniheldur 7 námseiningar sem hver um sig leggur áherslu á sérstaka 

grundvallartegund þroska: Sjálfsstjórn - Flokkun - Talnahugtök - Röð og mynstur - 

Samanburður - Lögun stafa og  Hlutverkaskipti. Kennt er í fámennum hópum þar sem eru 

að hámarki 7 nemendur í einu. 
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Sérstök markmið Bright Start eru að: 

· auka og flýta þróun grunnhugsunar 

· auka innri áhugahvöt 

· þroska táknhugsun (representational thought) 

· bera kennsl á og lagfæra gölluð vitræn ferli 

· auka námsárangur og gera börnin betur tilbúin til að takast á við nám í grunnskóla 

· koma í veg fyrir óþarfa eða óviðeigandi sérkennslu eða sértæk úrræði 

(Vitþroskanám – Bright Start vitþroskanámskrá, e.d.). 

 

Bright Start kennslan fer fram þrisvar í viku í 1. bekk Hvolsskóla. Kennslan fer fram í 

samræðuformi. Nemendum er skipt upp í litla hópa og skipuleggur kennarinn starfið í 

kennslustofunni þannig að þeir nemendur sem ekki eru hjá kennara í Bright Start innlögn 

vinna að sjálfstæðum verkefnum. Kennd er ein Bright Start lexía í hvert skipti, í hverri 

lexíu er lögð áhersla á að þjálfa eitt ákveðið vitrænt ferli. 

 

Bright Start fer fram tvisvar í viku á elstu deild leikskólans. Fyrirkomulagið er með þeim 

hætti að börnunum er skipt í þrjá hópa og settar eru upp þrjár stöðvar. Á einni stöðinni er 

unnið í sérstöku vinnuhefti með „skólaverkefnum“, á annarri stöð er málörvun og á þriðju 

stöðinni er Bright Start innlögn. Hóparnir rúlla á milli stöðvanna í nokkurs konar 

hringekjuformi. Sömu daga eru umræður eftir hádegi um efni Bright Start lexíunnar fyrr um 

morguninn og það yfirfært á aðrar aðstæður eða í samhengi sem börnunum eru kunnugleg. 

(Hvolsskóli, e.d., Leikskólinn Örk, e.d.). 

 

Þetta fyrirkomulag kemur sér vel þegar börnin flytjast á milli skólastiga, hringekjuformið er 

þeim ekki ókunnugt og ýmis hugtakanotkun er þeim töm. 

 

5.4.2 Skólaakstur 

 

Nemendur Hvolsskóla sem búa í dreifbýli eru sóttir heim að bæ og ekið heim aftur að 

loknum skóladegi, gæslu í Skólaskjóli eða samfellu skólastarfs og tómstunda. Undanfarin 

misseri hefur nemendum elstu deildar leikskólans einnig verið boðið upp skólaakstur. Það 



  

25 

gerir það að verkum að börnin eru vön þessu fyrirkomulagi þegar grunnskólaganga þeirra 

hefst.  

 

5.4.3 Smiðjur 

 

Í janúar 2010 var farið af stað með nýtt verkefni, leikskólabörn og grunnskólabörn 

sameinast í svokölluðum smiðjum. Leikskólabörnin fara í grunnskólann tvisvar í viku, 

borða þar hádegismat og sameinast svo 1. bekkingum í smiðjutímum. Barnahópnum er 

skipt í fimm hópa og er hver hópur í 6 – 7 vikur í hverri smiðju. 

Markmiðið með samstarfi skólastiganna um smiðjur er: 

 Brúa bilið á milli leikskóla og grunnskóla til að ekki verði um mikið stökk að ræða. 

 Efla tengslin milli barnanna. 

 Efla öryggi þeirra innan skólans. 

 Opna fyrir gagnkvæman skilning á milli skólastiganna til stuðnings sameiginlegrar 

sýnar. 

Í smiðjum takast nemendur á við fjölbreytt og margháttuð viðfangsefni. Megináherslan er 

lögð á skapandi vinnu nemendanna þar sem list- og verkgreinar eru samþættar við aðrar 

námsgreinar.  

 

Um er að ræða fimm smiðjur: 

 Lífsleiknismiðja Þar er unnið er með námssefnið Gaman saman sem kennir félags- 

og tilfinningalega hæfni með aðferðum leikrænnar tjáningar. Námsefnið er ætlað 

yngstu börnum grunnskóla en nýtist einnig leikskólabörnum. Fjallað er um jákvæð 

samskipti, tjáskipti, samvinnu, tilfinningar og lausn ágreiningsmála. Um kennslu í 

smiðjunni sér leiðbeinandi úr leikskóla. 

 Sögusmiðja er unnin eftir söguaðferð og könnunaraðferð. Markmið smiðjunnar er 

að áhuga barnanna á Íslandssögunni, landnámi Íslands og víkingaöld. Unnið er á 

skapandi hátt með Njálssögu og sögutengda þætti í nágrenni barnanna. Leitast er 

við að kynna fyrir börnunum aðstæður og daglegt líf fólks á þessum tíma. Unnið er 

eftir söguaðferð og könnunaraðferð. 
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 Heimilisfræði Þar eru unnin eru létt verkefni tengd matreiðslu og umgengni í 

eldhúsi. Kennari er grunnskólakennari, honum til aðstoðar er leiðbeinandi úr 

leikskóla. 

 Föndursmiðja sem kennd er af grunnskólakennara. Í föndursmiðju kynnast börnin 

textílstofu og smíðastofu og einföldum verkfærum Lögð er áhersla á að örva 

sköpunar-gleði, vinnugleði og frumkvæði nemenda. Einnig er áhersla lögð á þjálfun 

fínhreyfinga.  

 Myndmenntarsmiðja Þar takast börnin á við ýmis verkefni sem þau vinna að í 

myndmenntarstofu eða út í náttúrunni. Þjálfuð er leikni í teikningu, málingu, mótun 

og öðrum listrænum þáttum, lögð er áhersla á heildstæðar kennsluaðferðir og 

skapandi starf. Kennari myndmenntarsmiðju er grunnskólakennari. 

 

5.4.4 Heimsóknir barna milli skólastiga 

 

Eins og rannsakandi benti á hér fyrr hafa framkvæmdir á hússnæði elstu deildar leikskólans 

haft áhrif á samstarfið. Hafa framkvæmdir meðal annars haft áhrif á fyrirkomulag á 

skólaheimsóknum. Síðastu tvö skólaár hafa þær verið með því sniði að börnunum á elstu 

deild var skipt í tvo hópa, sem og börnum í 1. bekk. Í hverri heimsókn skiptust svo hóparnir 

á skólum, það er að segja, helmingur leikskólabarnanna fór í grunnskólann og um leið fór 

helmingur nemenda 1. bekkjar í leikskólann. Í heimsóknunum var leitast við að halda því 

skipulagða starfi sem var í gangi á hvorum stað og tóku börnin fullan þátt í starfinu. 

Heimsóknirnar stóðu frá kl. 10:00 til kl. 12:00. Grunnskólanemendur borðuðu í 

leikskólanum með sínu gömlu félögum og leikskólanemendur borðuðu í mötuneyti 

Hvolsskóla. Alls var um að ræða fjórar heimsóknir á hvert barn yfir veturinn. Kennarar af 

báðum stigum skiptust á að fara með börnunum í þessar heimsóknir. 

Í vetur hefur ekki tekist að halda þessum heimsóknum, þess í stað hafa elstu börn 

leikskólans farið í heimsókn í grunnskólann eftir áramót í tengslum við smiðjur.  
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5.4.5 Heimsóknir kennara milli stiga 

 

Í haust var ákveðið var að gera tilraun með að seinka skilafundum milli stiga, ástæðan var 

sú að kennarar vildu kynnast nemendum lítillega fyrst á eigin forsendum. Fulltrúar frá 

leikskólanum komu í grunnskólann þann 14. september 2010 og þann dag fór upplýsinga 

miðlun fram. Fulltrúar leikskólans unnu samhliða kennurum í 1. bekk í heila viku og gáfu 

grunnskólakennurum hagnýt ráð varðandi börnin. Markmiðið með þessu var að auðvelda 

nemendum aðlögum að breyttum aðstæðum. Einnig til að hindra afturför í skólafærni 

barnanna og til að taka á þekktum vandamálum strax í upphafi vetrar svo 

grunnskólakennari væri ekki langt fram á vetur að kynnast barninu.  

Upphaflega hugmyndin var sú að fyrrverandi leikskólakennari barnanna kæmi þessa viku í 

skólann og í staðinn færi grunnskólakennari niður í leikskóla. Sökum veikinda gekk það 

ekki eftir en þess í stað fóru sérkennari og sérkennslustjóri Arkarinnar sem fulltrúar 

leikskólans þessa viku. Stefnt er á að grunnskólakennari fari í álíka heimsókn í leikskólann 

með vorinu og kynnist þannig barnahópnum sem hann kemur til með að fá næstkomandi 

haust auk þess að fá innsýn í kennsluaðferðir og viðfangsefni leikskólans.  

 

5.4.6 Upplýsingar milli skólastiga 

 

Eins og áður sagði voru skilafundir varðandi börnin með öðru sniði þetta skólaárið, þegar 

þrjár vikur voru liðnar af skólaárinu hittust aðilar beggja skólastiga og fóru yfir þau gögn 

sem fylgdu börnunum úr leikskóla. Þetta á að sjálfsögðu ekki við um börn með sérþarfir, 

fundað var vegna þeirra barna að vori og farið yfir mál sem þau varðaði. Skjöl er varða 

sérkennslu og sértæk úrræði fylgja börnum í grunnskóla. 

Árið 2008 útbjuggu sérkennslustjóri leikskólans og deildarstjóri elstu deildar sérstakt 

upplýsingaskjal sem kallast „Frá leikskóla til grunnskóla“. Skjalinu er ætlað að gefa 

upplýsingar um þá þroskafærni sem talið er reyna á í upphafi skólagöngu barnsins. Einnig 

var því ætlað að gefa umsjónakennara vitneskju um sterkar og veikar hliðar hjá barninu og 

gefa honum þannig kost á byggja á þann grunn sem fyrir er hjá barninu.  
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Meðal upplýsinga sem leikskólakennari miðlar til grunnskólakennara eru niðurstöður úr 

hljómprófinu  HLJÓM 2 sem er tæki til að athuga hljóðkerfisvitund hjá börnum áður en 

þau hefja grunnskólagöngu. 

Íþróttakennari Hvolsskóla kannar hreyfiþroska barna í 1. bekk og notar til þess 

hreyfiþroskaprófið MOT. Í haust var byrjað á að nota þetta mælitæki á leikskólanum Örk 

til að meta hreyfiþroska 4 ára barna. Þegar sá árgangur fer á milli skólastiga fylgja 

niðurstöður prófsins með. Prófinu er ætlað  að meta hreyfiþroska barna á aldrinum 4-6 ára 

og hentar því vel að nota þetta próf í leikskólum og í 1. bekk grunnskóla. 

5.4.7 Íþróttahús 

 

Elstu börn leikskólans fá afnot af íþróttahúsi einu sinni í viku og þangað fara þau með 

íþróttakennara í íþróttastund. Þar er unnið með almenna hreyfifærni og lögð áhersla á að 

vinna með mismundandi tegundir íþrótta og leikja. Einnig er markmiðið að kynna 

börnunum aðstöðu íþróttahúss, nota fataklefa og læra umgengnisreglur í íþróttahúsinu.  

5.4.8 Annað samstarf 

 

Einu sinni í viku, sama dag og leikskólabörnin fara í íþróttahús, fara þau á Héraðsbókasafn 

Rangæinga sem er staðsett í viðbyggingu við Hvolsskóla. Þar eiga börnin kost á því að 

skoða bækur að vild auk þess sem að bókasafnsvörður eða kennari les upphátt fyrir börnin. 

 

Í desember fóru elstu nemendur leikskólans með nemendum grunnskólans í svokallaðan 

Skólaskóg sem er í um 7 mínútna göngufæri frá Hvolsskóla og er mikið notaður af 

kennurum til útikennslu sem Hvolskóli leggur mikla áherslu á. 

Í haust var haldinn sameiginlegur fyrirlestur fyrir starfsfólk skólastiganna á vegum 

samtakanna Blátt áfram, tilgangur fyrirlestrarins var að efla forvarnir gegn kynferðislegu 

ofbeldi á börnum. Starfsfólk menntastofnana gegnir mikilvægu hlutverki og þarf að vera 

vakandi fyrir merkjum um misnotkun og kunna að bregðast rétt við vakni grunur um slíkt.  

Í vetur hafa verið settar upp tvær leiksýningar í tengslum við árshátíðir yngsta- og miðstigs 

Hvolsskóla. Yngsta stig setti upp sýninguna Litla Ljót og bauð elsta árgangi leikskólans að 
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koma á generalprufu fyrir sýningu. Sama gerðu nemendur miðstigs þegar þeir settu upp 

leiksýninguna Konungur ljónanna. 

Fagstjóri tónlistar á Leikskólanum Örk kom af stað samstarfi við Tónlistarskóla Rangæinga 

í febrúarmánuði. Var samstarfið með þeim hætti að börn af elstu deild leikskólans komu 

með kennurum sínum í þremur hópum í tónlistarskólann og kynntust starfsemi og 

húsakynnum skólans. Öllum nemendum í 2. – 4. bekk býðst grunnnám á hljóðfæri sér að 

kostnaðarlausu á vegum tónlistarskólans  sem staðsettur er í viðbyggingu við Hvolsskóla. 

Stefnt er að fá heimsókn frá tónlistarskólanum í leikskólann með vorinu.  

Deildarstjóri elstu barnanna og deildarstjóri yngsta stigs hafa hist tvisvar sinnum í vetur. Á 

þeim fundum hafa verið lagðar línur fyrir samstarfið og þá aðallega í tengslum við smiðjur. 

Ekki hefur enn verið matsfundur varðandi mat á smiðjustarfi en það er dagskrá.  
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6.0 Niðurstöður  

Í rannsókninni var leitast við að svara tveimur lykilspurningum: Hvernig er staðið að 

samstarfi skólastiganna tveggja í Rangárþingi eystra? Og hefur kennurum skólastiganna 

tekist að samræma hugmyndafræði, kennslufræði, skipulag og sýn sína á börn? 

Viðmælendur eru allir lykilpersónur í þróun og framkvæmd samvinnu skólastiganna 

tveggja. Deildarstjóri elstu deildar leikskólans útskrifaðist sem leikskólakennari frá 

Háskólanum á Akureyri árið 2006, og sem grunnskólakennari árið 2007. Hún hefur mest 

starfað með elstu börnum leikskólans. 

Umsjónakennari fyrsta bekkjar útskrifaðist frá Fóstruskólanum árið 1975 og starfaði lengi á 

leikskóla, hún bætti við sig listgreinanámi árið 1997 og er í dag leik– og grunnskólakennari. 

Árið 2001 hóf hún störf við Hvolsskóla og hefur starfað á yngsta stigi síðan. 

Deildarstjóri yngsta stigs útskrifaðist sem grunnskólakennari frá Kennaraháskóla Íslands 

árið 2000. Hún kemur töluvert að kennslu barna í fyrsta bekk auk þess sem hún gegnir 

starfi deildarstjóra yngsta stigs. 

Í þessum kafla mun höfundur draga saman helstu atriði sem komu fram í viðtölum við 

viðmælendur í rannsókninni. Markmið viðtalanna var að fá fram upplifun viðmælanda á 

samstarfinu, orðum viðmælenda er fléttað inn í niðurstöðurnar til að lesandi geti áttað sig 

upplifun viðtakenda og fengið skýrari mynd af viðfangsefninu. Þegar vitnað er beint er 

viðmælendur er textinn inndreginn til aðgreiningar frá frásögn rannsakanda. Lesenda til 

glöggvunar verður hér eftir talað um kennara sem samheiti yfir alla viðmælendurnar en að 

öðru leiti eru þeir nefndir eftir starfsheitum. 

 

Viðhorf þátttakenda til núverandi samstarfs 

Þátttakendurnir þrír voru allir ánægðir með það samstarf sem komið hefur verið á milli 

skólastiganna í Rangárþingi eystra. Mikil þróun hefur átt sér stað undanfarin 3 ár sem miðar 

að auknum samskiptum milli stiganna. Deildarstjóri elstu barna í leikskóla átti frumkvæðið 

að því að auka samstarfið þegar hún tók við elstu deildinni árið 2007 þar sem henni langaði 

að auka samskipti og hafa samstarfið á öðrum grundvelli en það hafði verið fram að þessu. 

Kennararnir þrír eru allir jákvæðir gagnvart samstarfi og telja það mikilvægt svo ekki verði 

snögg umskipti í lífi barnanna á þessum tímamótum. Börnin væru betur undirbúin þegar 
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grunnskólanám þeirra hæfist þar sem þau fengju ákveðið forskot með því að kynnast 

húsnæði grunnskólans og þeim aðstæðum sem þau ættu eftir að starfa við. Þeir töldu einnig 

að með auknu samstarfi væri verið að stuðla að sameiginlegri sýn á milli skólastiga.  

 

Ég er mjög ánægð með að við erum farin að hugsa um þessa 

sameiginlegu sýn [...] Starfið er að opnast og það er meiri virðing á báða 

bóga fyrir því starfi sem á sér stað.   

     Deildarstjóri á elstu deild leikskólans. 

Kennarar grunnskólans tóku í sama streng, þeir fögnuðu samstarfinu og töldu það verða til 

þess opna fyrir gagnkvæman skilning milli skólastiganna. Umsjónakennari fyrsta bekkjar 

hafði orð á því að það myndi stuðla að jákvæðari viðhorfi til leikskólans, sem að ekki væri 

vanþörf á að hennar mati, auka þyrfti skilning á mikilvægi þess sem unnið væri að þar og 

að þar færi fram raunverulegt nám. Hún sagði frá því, máli sínu til stuðnings, þegar hún 

hætti að starfa sem leikskólakennari og fór að vinna með fyrsta bekk í grunnskóla þá hafi 

hún tekið upp skapandi verkefni bóknáminu til stuðnings.  

Það var oft fussað og sveiað á mig og ég spurð hvað ég væri eiginlega að 

gera, hvort ég væri ekki komin hingað til að kenna. Verkefni í líkingu við 

þetta væru bara fyrir leikskólabörn. Ég meina ég var að kenna þessum 6 

ára sem voru að koma úr leikskólanum. Mér fannst þetta dálítið vont 

þannig að ég fékk að standa upp á kennarafundi og ræða þetta dálítið, 

segja frá því sem ég var að gera og afhverju ég taldi það mikilvægt. Og 

viðhorfið breyttist dálítið, en æ mér finnst að við grunnskólakennarar 

megum ekki vera of fastir á bókina alltaf. Samstarf í líkingu við þetta sem 

við erum að vinna hjálpar til að innleiða opnari kennsluaðferðir.  

Umsjónakennari fyrsta bekkjar. 

  

Eins og sagt var frá hér í kafla 6.4 voru breytingar á því samstarfi sem áður hefur verið þar 

sem þær skólaheimsóknir sem hefð var komin á féllu niður, að hluta til vegna framkvæmda 

á húsnæði leikskólans en einnig vegna þess að um áramót var farið af stað með smiðjur þar 

sem elstu börn leikskólans og nemendur fyrsta bekkjar sameinast.  
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Almenn ánægja virðist vera með smiðjurnar meðal kennara sem að þeim koma, þegar 

viðtölin fóru fram var ekki ennþá búið að setjast niður og leggja mat á hvernig smiðjurnar 

þættu til takast. Slíkur matsfundur er þó á dagskrá með vorinu. Aðspurðir sögðust allir 

viðmælendur mínir vera afskaplega ánægðir með þetta samstarfsverkefni og töldu 

smiðjurnar mikilvægan þátt í að brúa bilið á milli skólastiganna og stuðla að sameiginlegri 

sýn. Þeir töldu ávinning af starfi smiðjanna vera augljóslega allra sem að þeim kæmu, bæði 

barnanna og kennara. Börnin fengju með þessu tækifæri til að kynnast sérgreinunum sem 

þeir hefðu hingað til ekki átt kost á fyrr en í 1. bekk og um leið myndu þau einnig læra að 

rata betur innan grunnskólans og læra að umgangast þann efnivið og þær kennslustofur sem 

sérgreinarnar eru kenndar í. Með þessu fyrirkomu lagi fengju kennararnir tækifæri til þess 

að kynnast leikskólabörnunum á sínum forsendum áður en þau hæfu grunnskólagöngu sína.  

 

Mér heyrist allir kennarar hér innanhúss vera afskaplega ánægðir með 

þessar smiðjur og það er gaman að sjá bæði kennara og börn koma úr 

smiðjum með bros á vör. Það er svo gaman  hvað allir eru jákvæðir 

gagnvart þessu. 

Deildarstjóri yngsta stigs Hvolsskóla. 

    

Grunnskólakennararnir nefndu að í smiðjunum fengju börnin að kynnast fjölbreyttum 

viðgangsefnum og nefndu sérstaklega Sögusmiðjuna þar sem tekist væri á við spennandi 

viðfangsefni með fjölbreyttum kennsluaðferðum.  

Leikskólakennarinn nefndi að ekki mætti gleyma því að leikskólinn væri líka að græða á 

smiðjusamstarfinu. Oft væri það svo að elstu börn leikskólans væru komin með ákveðin 

leiða, þau væru á ákveðnum tímapunkti orðin mettuð, þeim þyrsti í öðruvísi reynslu og þá 

væri það kennaranna að skaffa viðeigandi reynslu. Hún taldi smiðjurnar vera ákveðna leið 

til að koma í veg fyrir leiða. 

Grunnakólakennararnir höfðu orð á því að það hlyti að vera mikið álag á 

leikskólakennarana þar sem það væru þær sem að þyrftu að sækja allt upp í grunnskóla og 

fara með börnin á milli. 
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Smiðjurnar hljóta að skapa gífurlegt álag á leikskólakennarana, 

sérstaklega fimmtudagssmiðjurnar, þær þjóta hérna fram og aftur með 

börnin. Það er alveg frábært hvað þær eru viljugar til samstarfs.     

Deildarstjóri yngsta stigs Hvolsskóla. 

 

Deildarstjóri elstu deildar virtist upplifa umrætt álag þar sem hann talaði um að til 

þess að láta smiðjurnar ganga hefði hann þurft að breyta talsvert þáverandi 

skipulagi deildarinnar og hliðra til.  

 

Við gengum bara inn í skipulagið hjá grunnskólanum. Þannig að þetta var 

í raun mjög einfalt fyrir grunnskólann, þessar smiðjur voru flestar þegar í 

gangi hjá þeim og skólinn tók bara við og við lögðum fram starfsfólk með 

okkar börnum. Þannig að þetta var í raun mjög einfalt fyrir grunnskólann. 

Við höfum hins vegar þurft að hliðra heilmikið til. Við höfum t.d. þurft að 

breyta matartímanum á deildinni til þess að þetta gangi upp. Þetta er samt 

meira álag á starfsmenn en börnin, við ákváðum það strax í upphafi að 

þau ættu aldrei að upplifa smiðjurnar sem álag, bara eitthvað skemmtilegt.  

Deildarstjóri á elstu deild leikskólans. 

 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvort það væri eitthvað í framkvæmd smiðjanna sem þeir 

myndu vilja hafa öðruvísi voru þeir allir sammála um að smiðjurnar hefðu verið á kostnað 

skiptiheimsókna og það væri miður. Var það talið eitt af því sem þurfti að endurskoða fyrir 

næsta vetur. Grunnskólakennararnir lögðu báðir mikla áherslu á að skiptiheimsóknir mættu 

alls ekki detta upp fyrir sig þar sem þær væru eldri börnunum einnig mikilvægar og ekki 

síður kennurum grunnskólans ef skapa ætti sameiginlega sýn. Umsjónakennari fyrsta 

bekkjar hafði þetta að segja: 

 

Þessar venjulegu heimsóknir hefur alveg vantað, - út af smiðjunum. 

Seinustu ár höfum við líka verið að fara niður á leikskólann, um leið og 

þau hafa komið hingað upp eftir. Ég sakna þess og ég veit að eldri börnin 

sakna þess. Þau eru oft að rukka um heimsóknir. 
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Deildarstjóri yngsta stigs tekur í sama streng og segir þetta þurfa að endurskoða, hún telur 

eldri börnin hafa gaman af því að fá að heimsækja leikskólann og fyrrum félaga sína. Hún 

sagðist einnig sakna þess að sjá ekki verðandi fyrstu bekkinga inn í tilvonandi skólastofu 

sinni að fást við skólaverkefni sem hún telur að þeim þyki mjög spennandi. Hún talaði um 

að henni langaði mikið til þess að koma einn og einn dag í leikskólann til að sjá hvað færi 

fram þar og setja sig inn í kennsluaðferðir leikskólans. Hún taldi mikilvægt að 

grunnskólakennarar væru vel inn í því sem væri verið að gera í leikskólanum alveg eins og 

leikskólakennarar þyrftu að vera vel inn í því sem unnið væri að í fyrsta bekk.  

Leikskólakennarinn var á sama máli varðandi þetta, hún taldi þó að sökum aðstæðna hefði 

verið of mikið að keyra bæði smiðjur og skólaheimsóknir í gegn yfir veturinn sökum þess 

hversu stórt strik framkvæmdir innan leikskólanns hefðu sett í reikninginn. Þetta væri eitt af 

því sem þyrfti að endurskoða fyrir næsta ár. Hún taldi einnig þörf á því að endurskoða 

kennslufyrirkomulagið á smiðjunum fyrir næsta skólaár, kannski væri sniðugur kostur í 

stöðunni að kenna einhverjar smiðjur á leikskólanum. Í það minnsta þær smiðjur sem 

leikskólakennarar sæju um að kenna, þannig væru þeir í sínu vinnuumhverfi og ættu 

auðveldara með að sækja sér efnivið til að vinna með.  

Smiðjurnar þóttu annars hafa vel til tekist og vera mjög mikilvægur þáttur í samstarfinu. 

Umsjónakennarinn hafði orð á því að skoða þyrfti betur skipulagningu á smiðjunum með 

tilliti til hvernig börnunum væri blandað í hópa. Eins og fyrirkomulagið væri nú væru það 

alltaf sömu börnin sem væru saman í hóp og þannig myndu þau rúlla milli smiðja allan 

veturinn. Hún taldi blöndunina ekki nægilega mikla til að hrista saman barnahópinn og það 

væri eitt af því sem þyrfti  að endurskoða fyrir næsta vetur.  

 

Framtíðasýn. 

Þátttakendur í rannsókninni voru allir sammála um það að þó svo að núverandi samstarf 

væri nokkuð gott væri hægt að efla það enn meir. Skortur á heimsóknum barnanna milli 

stiga væri eitt af því sem þyrfti að vinna betur að, en þar af auki þyrfti að vinna markvissara 

að því að kennarar beggja stiganna kynntust starfsaðferðum hvers annars. Töldu allir slíkar 

heimsóknir fagaðila milli skólastiga forsendu fyrir því að sameiginleg sýn myndaðist á 

milli skólastiga.  
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Talað var um að með vorinu væri fyrirhugað að koma á heimsóknum grunnskólakennara 

niður í leikskóla. Sérstaklega var mikill áhugi fyrir því að umsjónakennari fyrsta bekkjar 

kæmi í viku heimsókn í líkingu heimsókn fullrúa leikskólans í grunnskólans í haust.  

Í viðtölum við deildarstjóra yngsta stigs og deildastjóra elstu deildar kom fram að þær sæju 

fyrir sér að búa til sameiginlega námskrá fyrir þennan aldur, þannig væri hægt að opna 

betur á milli skólastiga, blanda saman kennsluaðferðum og stuðla enn betur að brúun 

skólastiganna. Einnig kom fram að nauðsynlegt væri að setja á reglulega samráðsfundi þar 

sem þeir aðillar sem kæmu að þróun samstarfsins færu yfir það sem betur mætti fara og 

hvað væri gott.  

 

Ég tel að fyrst og fremst verðum við að hittast oftar á samráðsfundum, til 

að skapa samfelluna, það þýðir ekkert að vera að vinna hver í sínu horni. 

Ég myndi vilja sjá mig sjálfa, leikskólakennara og umsjónakennara og 

jafnvel einhverja fleiri bera sama bækur okkar oftar.  

Deildarstjóri yngsta stigs Hvolsskóla. 

 

Þetta sjónarmið kom einnig fram í svörum deildarstjóra leikskólabarnanna og 

umsjónakennara fyrsta bekkjar. 

 

Það eru aldrei samráðsfundir, þá vantar alveg. Kannski ættu þeir að 

vera mánaðarlega svona til að meta samstarfið. Ef eitthvað er ekki 

nógu gott þá þarf að miðla því og eins þegar eitthvað hefur tekist 

vel.  

Umsjónakennari fyrsta bekkjar. 

 

Vangaveltur voru á meðal grunnskólakennarana hvort leikskólakennarar væru að fá 

nægilega mikinn tíma til þess að sinna samstarfi skólastiganna. Sjálfar töldu þær sig hafa 

nægan tíma til þess að sinna samstarfi. Deildarstjóri elstu barna leikskólans minntist á 

tímaskort þegar kæmi að því að undirbúa samstarfið.  
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Það er lítill tími, en það fer líka svolítið eftir hvernig þú lítur á þetta, ætlar 

þú að fara á límingunum yfir þessu eða ætlarðu að hafa þetta eðlilegan 

hluta að skólastarfinu. Ef þetta er eðlilegur hluti af skólastarfinu þá þarf 

að líta þetta svolítið afslapað, þú þarft að vera svolítið spontant og 

viljugur til að láta hlutina ganga[...] En auðvitað þyrfti ég meiri tíma, 

sérstaklega þar sem við erum ennþá að þróa þetta og þurfum að hafa tíma 

til þess að bera bækur okkar saman. Það þarf að ígrunda vel jafnóðum 

hvað það er í ferlinu sem þarf að þróa betur. 

 

Aðspurðar um framtíðarsýn varðandi samstarfið voru svör þátttakanda ólík, 

umsjónakennari fyrsta bekkjar taldi nauðsynlegt að kynna betur það nám sem fram færi á 

leikskólanum, til þess þyrftu leikskólakennarar að kynna betur starf sitt. Sá hann fyrir sér að 

jafnvel væri hægt að sameina starfsdaga að einhverju leyti með það fyrir augum.  

Deildarstjóri yngsta stigs vildi sjá enn minni skil á milli stiganna, ákjósanlegast væri að ný 

leikskólabygging yrði byggð á skólalóðinni, þannig yrði enn meiri blöndun og nálægðin 

gæfi kost á meira samstarfi og eðlilegri samskiptum. Hún tók það samt fram að það væri 

ekki hennar skoðun að námsgreinamiðaðnám ætti að færast niður í leikskólann. Finna þyrfti 

að jafnvægi í kennslu barna á þessum aldri.  

Deildarstjóri elstu deildar leikskólans sá fyrir sér að þetta yrði alveg sitthvor stofnunin í 

töluverðan tíma alla vega. Hún taldi mikilvægt að taka það ekki frá börnunum að fara úr 

leikskóla í grunnskóla. Hún taldi þetta mikilvægt skref fyrir börnin, þau væru að miða að 

einhverju ákveðnu marki sem þau myndu síðan ná og fara yfir á næsta stig.  

Ég sé frekar fyrir mér að fólkið innan stofnanna verði hreyfanlegra og 

þarna skarist starfsmenn og kennarar elstu deildar í leikskóla og í fyrsta 

bekk. Að þeir hafi hvoru tveggja leikskólakennara og 

grunnskólakennaramenntun og að þeir fylgi börnunum milli skólastiga, 

víxlist ár frá ári, kannski einhverjir tveir kennarar sem skiptist á. [...] Ég 

vil sjá kennsluaðferðir beggja stiga fléttaðar meira saman, þ.e. aðferðir 

sem notaðar eru í leikskólanum sem myndu henta vel á yngsta stigi 

grunnskóla og öfugt. 

Deildarstjóri á elstu deild leikskólans. 
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Viðhorf þátttakenda til samstarfs við foreldra 

Þegar þátttakendur voru spurðir um viðhorf sitt til þátttöku foreldra í samstarfinu voru þeir 

allir sammála um það að samstarf við foreldra væri vissulega mikilvægt. Í Hvolsskóla eru 

foreldrar kallaðir inn í viðtal að hausti með barninu þar sem farið er yfir vetrarstarfið og 

foreldri og barni fylgt í gegnum húsnæðið. Í leikskólanum er foreldrakynning að hausti þar 

sem vetrarstarf deildarinnar er kynnt og farið yfir samstarf við grunnskólann.  

 

Mér finnst þátttaka foreldra mjög mikilvæg, það segir sig sjálft á svona 

tímamótum. Það mætti alveg vera lögð meiri áhersla á foreldrasamstarf 

innan grunnskólans. Það eru því miður alltaf sömu foreldrar sem taka þátt 

og sýna áhuga, en við verðum að ná til allra, kynna vel það sem við erum 

að gera varðandi samstarf grunnskólanna og þá ættum við helst að gera 

það saman.  

           Umsjónakennari fyrsta bekkjar. 

 

Deildarstjóri yngsta stigs tekur í sama streng varðandi skort á foreldrasamstarfi og velti því 

fyrir sér hvort það væru ekki viðbrigði fyrir marga foreldra þegar barnið færi á milli 

skólastiga. Hún sá fyrir sér að grunnskólinn þyrfti að nýta mannauð foreldra betur en til 

þess þyrfti fyrst að kynna vel það starf sem fram færi. 

 

Ég held að við þurfum að lokka foreldra inn, ekki bara í einkaviðtöl. Við 

þurfum að lokka þau á kynningarfundi, ég held að foreldrar fari ekki að 

vera virkir í svona starfi, fari ekki að hafa mótandi áhrif fyrr en þau eru 

orðin dálítið heimavön hérna innan skólans. Þá fyrst er komin grundvöllur 

fyrir almennilegu foreldrasamstarfi, það er voðalega erfitt að ætlast til 

þess að þau myndi sér skoðun á einhverju sem þau ekki þekkja og því 

verðum við að opna starfið betur og gera það sýnilegt. 

Deildarstjóri yngsta stigs Hvolsskóla. 
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Deildarstjóri elstu deildar talaði um að til viðbótar foreldrakynningu að hausti 

myndi hún nýta sér tölvusamskipti og reynir að senda fréttabréf vikulega til 

foreldra. Einnig er upplýsingum miðlað á vorinn í foreldraviðtölum. Þannig væri 

allt starf innan deildarinnar, þar með talið samstarf við grunnskóla vel kynnt. Hún 

sagðist upplifa milkla ánægju meðal foreldra á samstarfinu og að þeir væru 

spenntir fyrir barnsins hönd.  

 

Upplýsingamiðlum milli skólastiganna 

Hugtakið skólafærni er stórt orð en er mikið notað þegar rætt er um skólabyrjun barna og 

því þyrsti rannsakanda í að vita hvaða merkingu viðmælendur leggðu í það hugtak.  

 

Umsjónakennari fyrsta bekkjar hafði þetta að segja: 

 

Mér finnst mikilvægt að börn kunni almennar kurteisis og 

umgegnisvenjur, ég byrja alltaf að kynna þeim þær reglur sem farið er 

eftir hér og þau verða, finnst mér, að kunna að fara eftir reglum. Þessi 

árgangur sem kom frá leikskólanum seinast hefur greinilega lifað í frjóu 

lestrarumhverfi af því að það eru allir, ja nánast allir, orðnir læsir núna. 

Og það hefur aldrei gerst áður. Mér finnst líka mikilvægt að þau kunni að 

stjórna sér, sýni sjálfsstjórn, Brigth Start er greinilega að gera stóra hluti 

þarna, það kemur sér vel að það er byrjað á því í leikskóla. Það er ýmis 

hugtakanotkun sem er sameiginleg á milli stiga út af Bright Start. Þau vita 

alveg um hvað ég er að tala.  

          Umsjónakennari fyrsta bekkjar. 

 

Deildarstjóri yngsta stigs talaði um að auðvitað væru ákveðnir grunnþættir sem börn þyrftu 

að vera búin tileinka sér á þessum aldri, þættir eins og að geta einbeitt sér og fara eftir 

fyrirmælum. Hins vegar væri mikilvægast af öllu að þau hefðu áhuga á því sem þau væru 

að takast á við.  
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Þau þurfa að vera tilbúin, þá er ég ekki að meina að þau eigi að sitja og 

standa eins og þeim er sagt, heldur bara tilbúin[ ...] sá sem er tilbúinn er 

fróðleiksfús og forvitinn, hann vill vita meira og vita hvað er á bak við 

allt.[...] Mér finnst ekki endilega atriði að þau séu búin að læra þennan og 

þennan staf, heldur að það sé búið að kveikja áhuga og þau séu tilbúin að 

bæta við þekkingu sína. Áhugi og vilji, ef að það er í lagi þá sjáum við allt 

hitt koma. Þau mega ekki missa dampinn, þau verða að vera tilbúin, það 

þarf að hvetja þau til þess að læra, ýta undir innri áhugahvöt þeirra.  

 

Þegar deildarstjóri á elstu deild leikskólans var spurð að því sama, hvaða skilning hún legði 

í hugtakið skólafærni svaraði hún: 

 

Í mínum huga er það að börnin átti sig á því til hvers sé ætlast af þeim og 

þau nái að sýna það mikla sjálfstjórn að þau geti náð þeim markmiðum 

sem sett eru fram. Svona heilt yfir á þetta við allt, þetta tekur yfir námið, 

yfir félagsþroskann og samskipti þeirra. Í rauninni er það þannig að þau 

ná þessu ekki nema þau hafi áhuga á því að læra og þeim langi til þess, 

annars næst engin árangur. Barnið verður að átta sig á því til hvers er 

ætlast af því og sýna þá sjálfsstjórn og finna þann hvata til að ná 

markmiðum. 

Skólafærni merkir ekki í mínum huga að þú getir setið kyrr í 40 mín og 

haldið þig við þá blaðsíðu sem þú átt að reikna. [...] Þegar ég lít yfir 

barnahópinn minn í lok vetrar er ég ekki að skoða hvort það þekki 

tölustafi eða bókstafi, alls ekki. Það sem ég legg áherslu á er að þau geti 

myndað og átt í félagslegum samskiptum. Að þau geti hlustað á fyrirmæli 

og sýnt þá sjálfsstjórn innan þess ramma sem skólastarfið og umhverfið 

krefst. Nái þau þessu brosi ég hringinn eftir veturinn, þá er sigurinn unnin. 

 

Í kafla 6.4.6 var sagt frá matslista sem fylltur er út í leikskólanum og sendur er með 

börnunum i grunnskóla. Listinn var unnin af sérkennslustjóra leikskólans í samvinnu við 

deildarstjóra elstu deildar og deildarstjóra yngsta stigs grunnskólans. Rannsakanda lék 
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forvitni á að vita hvaða þroskaþætti kennarar teldu nauðsynlegt að meta í upphafi 

skólagöngu og hvernig matslistinn hefði reynst við upplýsingamiðlun milli skólastiganna.  

 

Þegar verið var að vinna þennan matslista las ég hann yfir með þeim 

augum að ef ég væri fyrsta bekkjakennari þá kæmu þarna fram þættir sem 

ég myndi vilja vita. Ég tel hann hafa komið að góðum notum en það þarf 

að endurskoða hann á hverju ári og það koma alltaf upp nýjir þættir sem 

þarf að skoða.  

Deildarstjóri á elstu deild leikskólans. 

 

Þegar sama spurning var lög fyrir kennara grunnskólans sögðust þeir báðir hafa lítið notast 

við þennan lista, hann nýttist ágætlega sem ákveðinn rammi á upplýsingafundi með aðilum 

leikskólans að hausti en þar fyrir utan væri hann ekkert notaður. Þær töldu að eftir 

skilafundinn hefðu þær ekkert þurft að fletta upp í honum þar sem hann bætir litlu við það 

sem fram kemur á skilafundunum, báðar töluðu um mikilvægi þess að kennarar 

grunnskólans fengju tækifæri til að kynnast börnunum á sínum eigin forsendum.  

Umsjónakennari fyrsta bekkjar benti á að huglægt mat á börnum gæti verið varasamt, 

börnin gætu fengið á sig stimpil sem erfitt væri að afmá. Hann nefndi að gott væri að fá 

niðurstöður HLJÓM, þar kæmu fram mikilvægar vísbendingar sem væru hjálplegar. 

Deildarstjóri yngsta stigs tók í sama streng og sagði niðurstöður HLJÓM hafa mikið 

forspárgildi. Báðar fögnuðu þær þeirri ákvörðun leikskólans að leggja MOT – 

hreyfifærniprófið fyrir í leikskólanum og töluðu um að mikilvægt væri að nota sömu 

matstæki á báðum stigum.  

 

Við eigum ekki alltaf að vera grautast eitthvað í öllu, best er að finna út í 

sameiningu hvað er gott og nota það saman. Annars kemur ekkert út úr 

þessu.  

Umsjónakennari fyrsta bekkjar. 
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Allir kennarar virtust telja mikilvægt að skoða vel félagsþroska barnanna við upphaf 

skólagöngu, aðrir þroskaþættir eins og hreyfiþroski, málþroski og almennur vitsmunaþroski 

voru einnig taldir mikilvægir í upphafi skólagöngu. 

Almenn ánægja var með fyrirkomulag skilafundanna, eins og komið hefur fram leggja 

grunnskólakennarnir áherslu á að þeir fái að kynnast börnunum á eigin forsendum áður en 

þeir eru mataðir á upplýsingum frá leikskólanum. Með þessu fá þeir tækifæri til þess, þar 

sem börnin hafa verið þó nokkurn tíma í grunnskólanum áður en skilafundurinn fer fram. 

Grunnskólakennararnir voru einnig ánægðir með það fyrirkomulag að hafa sérkennara með 

sér í vikutíma í tengslum við þessa skilafundi, töldu þá geta gefið góða leiðbeiningar 

varðandi einstök börn. Báðir töldu þó vænlegra að næst yrði það leikskólakennari barnanna, 

sá sem þekkti þau best, sem kæmi þessa viku með börnunum í grunnskólanum. 

Umsjónakennari fyrsta bekkjar minntist reyndar á að sennilega hefðu vikurnar orðið þrjár 

áður en skilafundurinn hefði farið fram og það hefði verið of langur tími. Hún sagðist hafa 

á einhverjum tímapunkti hafa upplifað óöryggi þar sem hún hefði engar upplýsingar í 

höndunum.  

Deildarstjóri elstu deildar leikskólans tekur í sama streng þegar hún segir að það sé 

grunnskólakennurum nauðsynlegt að festa þær upplýsingar sem leikskólinn kemur með við 

andlit.  

 

Það þurfa allir að fá tækifæri til að vera á núllpunkti einhvern tímann. 

Þetta er mjög gott, fyrst fá þær tækifæri til að kynnast börnunum aðeins 

og svo komum við í vikutíma og í kjölfarið eru svona samráðsfundir með 

þær upplýsingar sem við höfum. Hefðu aðstæður verið eðlilegar þá hefði 

ég, leikskólakennarinn sem þekkti þau best, farið með þeim. En þar sem 

ég lenti í veikindum var gripið til þess ráðs að senda sérkennarana í minn 

stað. En hugsunin er sú að leikskólakennari fari með þeim og svo öfugt, 

að fyrsta bekkjakennari komi í vikutíma að vori og dvelji á leikskólanum.  

Deildarstjóri á elstu deild leikskólans. 

Starfsaðferðir 

Það er forvitnilegt að skoða starfshætti leikskólakennara og grunnskólakennara og hvort 

þeir séu það ólíkir að það hafi áhrif á samfellu skólastiganna. Þegar spurt var hvernig 
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viðmælendum gengi að vinna eftir ramma Aðalnámskrár voru svörin ólík. Deildarstjóri 

yngsta stigs Hvolsskóla sagðist upplifa kröfur um að komast yfir mikið efni á stuttum tíma. 

Hún talaði auk þess um að hún fyndi fyrir kröfum foreldra um námsárangur. 

 

Aðalnámskrá veitir okkur náttúrulega aðhald og verður að vera, en mér 

finnst dálítið erfitt að standa undir þessum kröfum sem gerðar eru til 

okkar varðandi námsárangur. Okkur er þröngur stakkur búin þar sem 

Aðalnámskrá gerir ráð fyrir að við séum með einn tíma á viku í 

kristnifræði, einn í náttúrufræði, samfélagsfræði, fyrir utan íslenskuna og 

stærðfræði. Skóladagurinn er nú ekki nema frá 8:15 – 13 og þar inni eru 

líka íþróttir, tónlist og smiðjurnar. En við verðum bara að vera duglegar 

að púsla saman, flétta saman námsgreinar.  

Deildarstjóri yngsta stigs Hvolsskóla 

 

Umsjónakennari vildi ekki kannast við að Aðalnámskrá setti á sig einhverjar hömlur, hún 

sagðist nota hana sem viðmið en einsetti sér að gera hlutina eins og það hentaði henni best, 

sagðist samþætta námsgreinar eins og hún gæti.  

Deildarstjóri elstu deildar sagðist aldrei líta á námskránna sem þröngan ramma, hún væri 

svo víð og þroskamiðuð að það væri bara ekki hægt.  

 

Ég veit að námskrár skólastiganna eru gífurlega ólíkar, það er rosalega 

flott sýn á barnið og tilgang leikskólans í Aðalnámskrá leikskóla. Ef 

einhver námskrá tekur tillit til einstaklingsmiðaðs náms þá er það 

Aðalnámskrá leikskóla. 

Deildarstjóri á elstu deild leikskólans. 

Þegar viðmælendur voru beðnir um að lýsa áherslum í starfi sínu sem 

uppeldismiðuðum eða námsgreinamiðuðum var fróðlegt að sjá að þrátt fyrir að 

báðir grunnskólakennarnir teldu að námsgreinarnar hefðu meira vægi í starfi þeirra 

töldu þeir að uppeldi og menntun væri erfitt að aðskilja.  
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Mesti þunginn er á lestrarkennslu og aðrar námsgreinar en auðvitað erum 

við að nota uppeldismiðaðar aðferðir, ég tel þetta samtvinnað. 

Deildarstjóri yngsta stigs Hvolsskóla. 

 

Umsjónakennarinn greindi frá því að hann leitaðist við að nota fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og hann reyndi eftir fremsta megni að tengja skapandi starf inn í 

kennslustundirnar. Hún sagðist einnig reyna að finna tækifæri til að kenna í 

gegnum leik og nefndi stærðfræði sem dæmi.  

 

Börnin eru að fást við svo fjölbreytt viðfangsefni.[...] Ég er aldrei bara að 

kenna, er þetta ekki líka uppeldi, þetta er náttúrulega sami pakkinn, þetta 

fer allt saman.  

         Umsjónakennari fyrsta bekkjar 

 

Leikskólakennarinn taldi að það væri fyrst og fremst áhugahvöt barnanna sem 

myndi leiða starfið. Hún lagði mikla áherslu á að leikurinn væri aðalnámsleið 

barnanna en þrátt fyrir það mætti leikskólinn ekki festast í fari, vildi meina að 

leikskólakennarar ættu að vera óhræddir við að prufa ýmsar kennsluaðferðir. Þegar 

talið barst að starfsháttum taldi hún starf sitt uppeldismiðað að miklu leiti. Hún 

hafði sterkar skoðanir á þessu máli.  

 

Ég hef aldrei verið feimin við að kalla starf mitt uppeldismiðað og mér 

finnst það bara alls ekki á lægra plani en hitt. Það er einhver 

minnimáttarkend í gangi meðal leikskólakennara. Við eigum að vera 

stoltar af því sem við erum að gera hérna.  

Deildarstjóri elstu deildar leikskólans. 

 

Allir kennararnir voru sammála um að æskilegt væri að samræma sýn á börn milli 

skólastiganna. Þeir bentu á áhugaverðar leiðir sem þeir töldu vænlegar til að stuðla 

að því, leiðir eins og að halda sameiginlega fagfundi kennara af báðum stigum, 

samnýta starfsdaga skólastiganna til að vinna að sameiginlegri sýn, kynna starf 
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beggja stiga betur, gera sameiginlega námskrá, kynna sér vel vinnureglur og 

vinnulag beggja stiga. Þær voru frjóar í hugsun þegar kom að því að nefna leiðir 

sem þær teldu heppilegar til að stuðla að sameiginlegri sýn á börn á þessum aldri. 

 

Allir viðmælendur töldu leikskólakennara og grunnskólakennara geta lært heilmikið hver af 

öðrum. Það virðist einlægur áhugi grunnskólakennaranna að kynna sér kennsluaðferðir 

leikskólans. Sjálfstæði fyrstu bekkja virtist vera umsjónakennara fyrsta bekkjar hugleikið, 

hún talaði um að henni fyndist mikill munur varðandi þær kröfur er gerðar væru til 

barnanna varðandi sjálfstæði og daglegar venjur. Hún taldi sig hafa forskot umfram aðra 

grunnskóla hvað varðar skilning á þessum þörfum barnanna þar sem hún væri einnig 

menntuð sem leikskólakennari.  

 

Deildarstjóri yngsta stigs talaði um fordóma milli stétta sem væru uppsprottnir af 

þekkingarleysi kennara á störfum hvors annars, því væri mikilvægt að kynna sér vel 

vinnulag hvers annars þar sem þess háttar fordómar gætu haft hamlandi áhrif á samstarfið. 

 

Við hljótum að vera betur til þess fallin ef við þekkjum vinnulag beggja 

stétta, við erum öll að stefna að sama marki, notum bara mismunandi 

aðferðir við það. 

     Deildarstjóri yngsta stigs Hvolsskóla. 

 

Deildarstjóri elstu deildar leikskólanns telur mikilvægt að stéttirnar tvær hætti að bera sig 

endalaust saman. Kennarar beggja stiganna ættu að gæta sín að draga sig ekki í dilka og það 

þyrfti að passa upp á persónuleg viðhorf. Hún taldi að stundum vildi bregða við að fólk 

mótaði skoðanir sínar varðandi þetta eftir orðræðu og gömlum gildum. Leikskólakennarar 

ættu að hafa vissar skoðanir og grunnskólakennarar aðrar.  

 

Við verðum að passa okkur á að stilla okkur ekki upp sem 

leikskólakennurum gegn grunnskólakennurum. Þetta er dálítið í 

umræðunni, við erum alltaf að miða okkur út frá hvor öðrum. Við ættum 

að hafa kjark til að mynda okkur persónulega sýn og vera óhrædd við að 



  

45 

blanda saman aðferðum. Við verðum að hafa kjark til að blanda saman og 

þora að taka nýtt inn. Þetta verður að virka á báða bóga. 

Deildarstjóri elstu deildar leikskóla. 

 

7. 0 Umræður 
 

Í upphafi rannsóknar minna setti ég fram eftirfarandi rannsóknarspurningar Hvernig er 

staðið að samstarfi skólastiganna tveggja í Rangárþingi eystra? Og hefur kennurum 

skólastiganna tekist að samræma hugmyndafræði, kennslufræði, skipulag og sýn sína á 

börn? 

Ég mun í þessum kafla leita svara við spurningunum og kynna helstu niðurstöður um leið 

og ég ber  þær saman við fræðilega umfjöllun um efnið. 

Núverandi samstarf 

Í máli viðmælenda má greina mikla ánægju með að unnið sé að samfellu milli 

skólastiganna, kennarar tala um ávinning fyrir börnin þar sem samstarfið veiti þeim innsýn í 

aðbúnað og aðstæður þess sem koma skal. Skilningur virðist vera á mikilvægi þess að 

börnin fái tækifæri til að aðlagast breyttum aðstæðum áður en grunnskólanám hefst 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2003).Einnig kom fram að viðmælendur vonuðust til að samstarfið 

myndi auka samfellu í námi barna og veita kennurum skólastiganna tækifæri til að kynna 

sér starfshætti hvers annars. Viðmælendur virðast því gera sér grein fyrir því að samfella 

skólastiganna snýst um annað og meira en að undirbúa börnin undir grunnskólanám, til 

þess að samfella náist þurfi að tengja ólíkar hugmyndir og aðferðir skólastiganna og nýta 

styrkleika þeirra( Broström, 2001:41). 

Einn liður í því að opna fyrir gagnkvæman skilning á kennsluaðferðum skólastiganna eru 

smiðjurnar. Með þeim er einnig verið að skapa tengsl á milli elstu barna leikskólans og 

yngstu barna grunnskólans með því að leiða þau saman í sameiginlegum verkefnum rétt 

eins og lagt er til í aðalnámskrá leikskóla (Aðalnámskrá leikskóla, 1999: 33). Almenn 

ánægja virðist vera með smiðjurnar og þær taldar hafa heppnast vel, vera mikilvægur þáttur 

í að stuðla að sameiginlegri sýn. Grunnskólakennarar lýstu yfir miklum áhuga yfir 

Sögusmiðju sem kennd er samkvæmt söguaðferðinni og könnunaraðferðinni, aðferðir sem 

báðar eru taldar vænlegar sem kennsluaðferðir fyrir yngstu börnin. Smiðjurnar veita 
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væntanlegum grunnskólanemendum innsýn í sérgreinar sem kenndar eru við Hvolsskóla, 

því hafa þau ekki átt kost á  hingað til.  

Þó mátti greina eitt og annað sem viðmælendur mínir töldu þurfa að athuga fyrir næsta 

skólaár. Ég tel mikilvægt að lykilpersónur í framkvæmd samstarfsins hittist reglulega og 

beri saman bækur sínar en það hefur ekki verið gert síðan að smiðjurnar byrjuðu. Greinilegt 

var að viðmælendur mínir voru sama sinnis, allir töluðu þeir um skort á samráðsfundum. 

Ekki geri ég mér grein fyrir hvað það er sem veldur því að ekki hafa verið haldnir 

samráðsfundir fyrst skilningur er á þörf þess að meta starfið jafnt og þétt. Ég dreg þá 

ályktun að því sé um að kenna þeim mikla mun sem er á undirbúningstíma 

grunnskólakennara og leikskólakennara, tímaleysi valdi því að ekki er hittst oftar.   

Einnig kom fram i viðtölum að smiðjurnar þóttu vera á kostnað hefðbundna 

skólaheimsókna þar sem börnin skiptust á að heimsækja leik- og grunnskóla. Það kom 

sérstaklega fram hjá grunnskólakennurum sem töldu leikskólabörnin vera að fara á mis við 

skólaverkefni og töldu fyrstu bekkinga fara á mis við það tækifæri að heimsækja gamla 

félaga og kunnuglegt umhverfi leikskólans. Ljóst er þó að þar sem samstarfið varð fyrir 

áhrifum af utan að komandi aðstæðum fyrir áramót að of mikið hefði verið að fara af stað 

með þær heimsóknir til viðbótar smiðjunum.  

Mér þótti áhugaverð sú athugasemd leikskólakennara að með smiðjunum væri verið að 

koma í veg fyrir leiða sem elstu börn leikskólans myndu oft upplifa seinasta misserið í 

leikskólanum, á þessum tímapunkti væru þau tilbúin að upplifa nýjar áskoranir. Fellur það 

vel að hugmyndum Dewey um að hóflegt hlutfall þurfi að vera á milli þess erfiða og hins 

auðvelda. Hann taldi það verkefni kennara að velja viðfangsefni í samræmi við reynslu 

barna (Dewey, 2006b; 17- 62).  

Sú staðreynd, að smiðjurnar séu að mestu leyti í grunnskólanum, að leikskólinn gangi inn í 

það skipulag sem er þar fyrir og að leikskólakennarar hafi þurft að hliðra heilmikið til svo 

að smiðjurnar yrðu að veruleika, rennir stoðum undir þann grun minn að samstarfið hafi að 

mestu verið unnið á þeim forsendum að leikskólinn aðlagi sig af starfi grunnskólans. Ljóst 

er að mikið álag hefur verið á starfsfólki leikskólans svo hægt væri að vinna að smiðjunum. 

Ég er því sammála leikskólakennara þegar hún bendir á að grunnskólinn gæti sótt sitthvað í  

leikskólann og nefnir sem dæmi þann möguleika að kenna einhverjar smiðjur í húsnæði 

leikskólans. Væri slíkt ekki einungis til hagræðingar fyrir leikskólakennara sem gætu þá 
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unnið í sínu vanalega vinnuumhverfi heldur einnig vel til þess fallið að opna fyrir leið inn í 

leikskólann og það vinnulag sem er viðhaft þar.  

Framtíðarsýn 

Athyglisverðar niðurstöður komu fram þegar viðmælendur voru spurðir um framtíðarsýn 

sína á samstarfi skólastiganna. Áhugi grunnskólakennara á því að kynna sér betur 

starfshætti leikskólakennara var mikill og greinilegt að þeir töldu það frumskilyrði ætti 

sameiginleg sýn að nást. Það markmið að senda umsjónakennara fyrsta bekkjar í heimsókn 

á leikskólann í vor er því tilvalinn leið fyrir grunnskólakennara til að kynna sér starfshætti 

leikskólans, auk þess fengi tilvonandi umsjónakennari barnanna tækifæri til að fylgjast með 

börnunum í þeirra umhverfi og sjá þau í réttu ljósi. Eru þessar niðustöðr líkar þeim sem 

birtust í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttir „Frá leikskóla til grunnskóla: Aðferðir til að tengja 

skólastigin“(Jóhanna Einarsdóttir, 2004a:222). 

Áætluð námskrárgerð fyrir yngstu börn grunnskólans og elstu börn leikskólans er góð 

hugmynd að mínu mati og vel til þess fallin að tengja saman ólíka hugmyndafræði skólanna 

tveggja. Þegar vinna við þá námskrá hefst tel ég þó mikilvægt að vera vel á varðbergi 

gangvart því að námskráin hneigist ekki um of í átt að markmiðum grunnskólans. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hætt er við að námsgreinamiðað nám verði  of fyrirferðar 

mikið í leikskólastarfi(Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 172). Ég tel ekki rétt að færa 

námsgreinamiðað nám neðar en það sem komið er, frekar ætti að nýta það besta frá báðum 

skólastigum og reyna að leiða skólastiginn tvö saman á nýjum forsendum rétt eins og lagt 

er til í skýrslu Efnahags– og rannsóknarstofnunnar Evrópu(OECD, 2006: 63). 

Samstarf við foreldra 

Niðurstöður sýna að samstarf við foreldra er mikilvægt í huga viðmælanda minna. 

Skilningur virðist vera á upplifun foreldra á þessum tímamótum, sumir kynnu að vera 

áhyggjufullir um að barnið væri ekki tilbúið til að takast á við þessar breytingar (Sigurborg 

Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008) Kynning á vetrarstarfi skólanna, þar með talið 

samstarf skólastiganna, fer fram að hausti í báðum skólum. Fer kynningin bæði fram í 

einkaviðtölum og á hópfundum. Fram kom að ákjósanlegt væri ef kennarar skólastiganna 

myndu sameinast um að halda kynningarfund á samstarfinu og tel ég það vel til fundið. 
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Upplýsingamiðlun 

Fram kom í niðurstöðum að áhugi væri fyrir að útbúa sérstaka námskrá fyrir elstu börn 

leikskólans og yngstu börn grunnskólans, ég tel mikilvægt að í upphafi þeirrar vinnu þurfi 

þeir sem að samstafinu koma að sameinast um fagleg hugtök þannig að hægt sé að öðlast 

sameiginlega sýn á börn á mörkum skólastiganna. Dæmi um slík hugtök er orðið skólafærni, 

þegar spurt var hvaða merkingu viðmælendur legðu í hugtakið skólafærni komu fram 

áhugaverðar niðustöður. Umsjónakennari talaði um kurteisi og að þau kynnu að fara eftir 

reglum. Svör deildarstjóra yngsta stigs Hvolsskóla og Deildarstjóra elstu deildar Arkar voru 

hins vegar keimlík. Báðar töluðu um innri áhugahvöt barnanna, hún væri lykilinn af frekari 

lærdóm. Hvorugar túlkuðu skólafærni sem það að kunna bókstafi eða tölustafi. Ég tel 

túlkun á þessu hugtaki gott dæmi um mikilvægi þess að koma á markvissri umræðu um 

fagleg hugtök sem notuð eru við brúun skólastiganna. Ég tel gagnlegt fyrir kennara að 

skoða þróunarverkefnið „Sameiginleg sýn tveggja skólastiga“ (Rannveig Auður 

Jóhannsdóttir, 2002).  

Sams konar umræða þarf að fara fram varðandi upplýsingamiðlun á milli skólastiganna, 

kennarar stiganna þurfa að koma af stað markvissri umræðu um þroska barna og hvaða 

þroskaþætti er mikilvægt að skoða í upphafi skólagöngu. Fram kemur í viðtölum að 

núverandi matslisti er talin ágætur til síns brúks þótt hann sér ekkert notaður eftir að 

skilafundur er afstaðinn, segja má að hann sé einskonar viðtalsrammi á skilafundum. Talað 

var um mikilvægi þess að kennarar fengu að kynnast börnunum á eigin forsendum og get 

ég tekið undir það. Huglægt mat á börnum er varasamt og því tel ég mjög mikilvægt að 

matslistinn byggi á vel ígrundraðri umræðu kennara beggja skóla. Skiptiheimsóknir 

leikskólakennara í grunnskólann í tengslum við skilafundi er einnig mjög góð hugmynd af 

mínu mati. Hafa ber þó í huga að þær heimsóknir mega ekki dragast samanber orð 

umsjónakennara sem upplifði óöryggi vegna skort á upplýsingum.  

Starfsaðferðir 

Ekki voru allir kennarar á sama máli þegar þeir voru spurðir hvernig þeim gengi að vinna 

eftir Aðalnámskrám skólastiganna. Deildarstjóri yngsta stigs talaði um kröfur sem gerðar 

væru um að komast yfir mikið efni á stuttum tíma auk þess sem hún upplifði kröfur frá 

foreldrum um námsgreinamiðað nám. Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Jóhönnu 

Einarsdóttur Tvær stefnur – tvenns konar hefðir í kennslu ungra barna þar sem hún skoðar 
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kennsluaðferðir leik– og grunnskólakennara. Grunnskólakennarar í rannsókninni tala um að 

Aðalnámskrá grunnskóla setji þeim þröngar skorður auk þess sem þeir upplifðu kröfur frá 

foreldrum og samfélaginu námgreinamiðað nám(Jóhanna Einarsdóttir, 2004b:73).   

Athygli vakti að umsjónakennari fyrstu bekkinga upplifði ekki slíkar kröfur, sagðist nota 

aðalskránna sem viðmið og leitast við að samþætta námsgreinar. Deildarstjóri elstu deildar 

leikskólans var á sama máli og umsjónakennari, hún sagðist upplifa frjálsræði í störfum 

sínum. Þrátt fyrir að almenn markmið skólastiganna séu með svipuðu móti eru námskrár 

þeirra um margt ólíkar, á meðan megináherslur í leikskóla eru á leik og skapandi starf er 

aðaláherslan á kennslu ólíkra námsgreina í grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla 1999, 

Aðalnámskrá leikskóla 1999). Freistandi er að velta fyrir sér þar sem umsjónakennari 

virðist leggja mikla áherslu á samþættingu námsgreina og að tengja skapandi starf inn í 

kennslu hefðbundna námsgreina hvort sú staðreynd að hún er í grunninn menntuð sem 

leikskólakennari hafi eitthvað með það að gera. Það er fleira sem styður þessa ályktun í 

niðurstöðum viðtala minna við hana. Hún talar m.a. um mikilvægi þess að finna rými fyrir 

leik í kennslunni og þegar hún var beðin um að lýsa áherslum í starfi sínu sem 

uppeldismiðuðum eða námsgreinamiðuðum vildi hún meina að erfitt væri að aðskilja 

uppeldi og menntun. Munur á starfsháttum kennara kom ekki eins greinilega fram eins og 

ég átti von á. Eðlilega kom þó fram að aðaláhersla grunnskólans væri á lestrarkennslu og 

aðrar námsgreinar en allir voru sammála um að uppeldi spilaði stórt hlutverk í kennslu 

ungra barna. Þessar niðustöður eru ólíkar því sem fram kom í áðurnefndri rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttir á starfsháttum leik– og grunnskólakennara þar sem ekki er jafn 

afgerandi munur á starfsháttum viðmælanda minna(Jóhanna Einarsdóttir, 2004b:73).   

Það var einróma álit viðmælenda að leik– og grunnskólakennarar gætu lært mikið hver af 

öðrum. Ekki kom þó skýrt fram hvað það væri nákvæmlega sem kennarahóparnir gætu lært 

af hvor öðrum. Nefnd var nauðsyn þess að þekkja vinnulag hvers annars þar sem fordómar, 

sem gætu haft hamlandi áhrif á samstarf skólastiganna, væru sprottnir upp af þekkingarleysi 

stéttanna tveggja.  

Fram komu í viðtölum niðurstöður sem ekki flokkast undir markmið þessa verkefnis, má 

þar helst nefna hugleiðingar þátttakenda um viðhorf kennarahópanna til hvor annars, 

virðingu gagnvart starfinu og fagvitund, vafalaust yrði það efni í áhugaverða og þarfa 

rannsókn.  



  

50 

7.1 Samantekt 

 

Þegar niðustöður eru dregnar saman er það mitt mat að vel hefur verið unnið að samstarfi 

skólastiganna í Rangárþingi eystra undanfarin ár. Sú staðreynd að einlægur áhugi er fyrir 

hendi að gera gott starf enn betra er ánægjuleg og hlýtur verða til þess að starfið haldi áfram 

að þróast í framtíðinni. Kennarar hafa verið samstilltir í vinnu sinni við að láta hlutina 

ganga þrátt fyrir að ýmsir utan að komandi þættir hafi haft áhrif á samstarfið. Ég tel 

smiðjurnar góða viðbót við samstarfið en varast ætti að láta þær taka algjörlega yfir, margir 

þættir sem nauðsynlegir eru við brúun skólastiganna nást ekki fram ef aðaláherslan er á 

starf smiðjanna. Þættir eins og sameiginlegar heimsóknir barnanna á milli skólastiganna. 

Töluvert vantar upp á að samfella náist í samþættingu starfshátta þar sem 

grunnskólakennarar telja sig vanta innsýn í kennsluaðferðir og starfshætti leikskólans.  

Ég tel einnig að töluvert vanti upp á svo kennarar nái að samræma hugmyndafræði sína, 

kennslufræði, skipulag og sýn sína á börn. Áætluð námskrárar gerð verður þó væntanlega 

til þess að það takist þar sem hún er sennilega stærsti hlekkurinn þegar kemur að því að 

samstilla skólanna. Annar þáttur sem ég tel mikilvægan til þess að samstilla skólastiginn er 

kynning á innra starfi skólastiganna, ég tel sameiginlega fagfundi kennara vel til þess fallna 

og væri jafnvel hægt að sameina starfsdaga til þess. 

Ljóst er að núverandi samstarf byggir á áhuga og sterkri fagvitun viðmælenda minna og 

hafa þeir haft frjálsar hendur til að vinna starfið. Ég tel lykilpersónur í samstarfinu of fáar, 

samstarfið virðist að mestu byggja á áhuga deildarstjóra elstu deildar leikskólans Arkar og 

deildarstjóra yngsta stigs grunnskóla. Vekur þetta upp vangaveltur um hvaða áhrif 

mannabreytingar geta haft á samstafið, ég tel einnig vænlegt að skólastjórar skólastiganna 

sýni starfinu meiri áhuga og endurskoði þann tíma sem þeir setja í samskipti á milli 

skólastiganna. Ef reglulegir samráðsfundir eiga að verða að veruleika verða kennarar 

skólastiganna að hafa tíma til að sitja þá og til að undirbúa samstarfið. Það hvað 

samráðsfundir eru sjaldan hlýtur að vera áhrifaþáttur þegar kemur að vinnu við að 

samræma hugmyndafræði og starfshætti 

Setja þarf skýrari markmið með samstarfi skólastiganna í Rangárþingi eystra, af hverju eru 

verið að stefna og hvers vegna. Ég legg til að sett verði upp samstarfsáætlun þar sem 

ákveðið er fyrirfram hvernig staðið sé að samstarfinu yfir skólaárið og í þeirri áætlun væri 

gert fyrir reglulegum samráðsfundum.  
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Mér finnst algjört skilyrði, eigi samstarf skólastiganna að takast vel,  að gagnkvæmt traust 

og heiðarleiki ríki á milli kennara stiganna, ég hef í gegnum tíðina því miður upplifað skort 

á því. Við verðum að vera óhrædd að orða hlutina, orða hvað okkur finnist og muna að við 

þurfum ekki alltaf að vera sammála. Við verum að þekkja til hlítar hvað fer fram á báðum 

skólastigum og hvernig námi barna og kröfum til þeira er háttað á hvoru skólastigi.  
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8.0 Lokaorð 
 

Ekki er neinn vafi í mínum huga um að mikilvægt sé að koma á tengslum leik– og 

grunnskóla til að koma í veg fyrir snörp skil í skólagöngu ungra barna. Það er hins vegar 

álit mitt að samstarf sem miðar eingöngu að því kynna starfsemi grunnskólans fyrir 

verðandi grunnskólanemum dugi skammt eitt og sér.  

Eigi samstarf milli leik- og grunnskóla að vera áhrifaríkt er nauðsynlegt að samfella náist í 

hugmyndafræði skólanna tveggja. Vinna þarf námskrár samhliða, breyta viðhorfi og skapa 

sameiginlega sýn á milli kennara leik– og grunnskóla. Algjört lykilatriði er að starfsfólk 

hafi svipaðar væntingar og sameiginlegar áherslur hvernig eigi að vinna með samfellu á 

milli leikskóla og grunnskóla.   

Ljóst er að skoða þarf áherslur í kennaramenntun og stefnumótun stjórnvalda eigi 

raunveruleg samfella að eiga sér stað milli skólastiga. Vonandi tekst að leiða kennara betur 

saman með því fyrirkomulagi sem nú er á kennslu yngri barnakennara á 

Menntavísindasviði við Háskóla Íslands og þannig verði sameiginlegar áherslur í kennslu 

ungra barna.  

Það gleður mig að sjá hversu mikill metnaður er meðal kennara ungra barna í Rangárþingi 

eystra til að koma af stað öflugu samstarfi meðal stiganna tveggja og að þeir séu meðvitaðir 

um að með því að líta til starfshátta hvors annars og sameina það besta í aðferðum hvors 

skólastigs geti þeir öðlast sameiginlega sýn á barnið og þarfir þess og þannig stutt það 

þegar það fer af einu skólastigi yfir á það næsta. 
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10 Fylgiskjöl 

Fylgiskjal eitt.  

Bréf til skólastjórnenda 

Til skólastjóra skólastjóra skólastiganna tveggja í Rangárþingi eystra – leikskólans Arkar 

og Hvolskóla. 

 

Með þessu bréfi við ég biðja þig um aðstoð þína við B.Ed. nám mitt í leikskólafræðum við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég bið um ykkar leyfi til að tala við þá kennara sem að 

samstarfi skólastiganna koma. Markmið rannsóknar minnar er einkum að draga upp skýra 

mynd af núverandi samstarfi Leikskólans Arkar og Hvolskóla, skólastiganna tveggja í 

Rangárþingi Eystra. Tilgangurinn með rannsókninni er að rannsaka viðhorf kennara til 

samstarfsins, og hvort þeir telji sig hafa náð að skapa raunverulega samfellu milli 

skólastiganna tveggja. Til að varpa ljósi á þetta eru tvær eftirfarandi rannsóknarspurningar 

hafðar að leiðarljósi: Hvernig er staðið að samstarfi skólastiganna tveggja í Rangárþingi 

Eystra? Og Hefur kennurum tekist að samræma hugmyndafræði, kennslufræði, skipulag og 

sýn sína á börn? 

Það er von mín að rannsókn þessi nýtist sem mat á samstarfinu og áframhaldandi þróun 

þess, hvað hafi tekist vel til hingað til og hvað megi betur fara.  

Ég reifaði þessi mál óformlega við bæði ykkur og viðkomandi kennara fyrr í vetur og fékk 

jákvæðar undirtektir.  

Með vinsemd 

Erla Berglind Sigurðardóttir 
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Fylgiskjal tvö  

Viðtalsrammi fyrir hálfopin viðtöl við lykilpersónur í samstarfi skólastiganna í 

Rangárþingi eystra. 

Núverandi samstarf 

1. Hvað finnst þér um það samstarf sem nú þegar hefur verið komið á fót í tilraun til 

að efla samfellu milli skólastiganna í Rangárþingi Eystra. 

2. Hvernig sérðu fyrir þér að hægt sé að efla samstarfið enn betur að þínu mati?  

3. 3 Finnst þér þú hafa nægan tíma til að sinna samstarfinu? 

4. Á hvaða hátt sérðu samstarfið þróast og hvernig sérðu það fyrir þér í framtíðinni. 

5. Hvað finnst þér um smiðjurnar sem farið var af stað með um áramót 

o Hvern telur þú ávinninginn vera? 

o Er eitthvað sem þú myndir vilja hafa öðruvísi? 

6. Hvernig telur þú staðið að heimsóknum barnanna og kennurum þeirra milli 

skólastiganna tveggja? 

Þáttur foreldra 

7. Hversu mikilvægan telur þú þátt foreldra vera í samstarfinu? – Af hverju? 

o Hvernig finnst þér vera staðið að samstarfi við foreldra – kynningu á 

samstarfinu?  

o Hvernig sérðu fyrir þér að skólastigin geti stuðlað að aukinni þátttöku 

foreldra við brúun skólastiganna? 

Upplýsingamiðlum milli skólastiganna 

8. Segðu mér hvað hugtakið skólafærni merkir í þínum huga? 

9. Hvað finnst þér um núverandi matslista sem fylgir börnunum úr leikskólanum? 

o Tekur hann á öllu sem nauðsynlegt er að vita um barnið í upphafi 

skólagöngu?  

o Hvaða færni/þroskaþætti finnst þér þurfa meta – hvers vegna telur þú þá 

mikilvæga í upphafi skólagöngu? 

10. Hvernig fannst þér fyrirkomulagið á  skilafundum verðandi fyrstu bekkinga í haust? 

Starfsaðferðir 

11. Hvernig gengur þér að vinna eftir ramma Aðalnámskrá? 
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12. Hverjar telur þú megináherslur í starfi þínu? 

 Hvað eru börnin að fást við? 

13.Hvort telur þú kennslu þína frekar uppeldislega miðaða eða námsgreinamiðaða? 

 14. Hvað finnst þér um að samræma sýn á börn milli skólastiganna 

Hvernig telur þú að best sé að standa að því? 

15. Telur þú leikskóla og grunnskólakennara geta lært eitthvað af hvor öðrum – hvað þá 

helst? 

 

16. Eitthvað sem þú vilt segja að lokum? 

 


