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Ágrip 

Tilgangur verkefnisins er að fjalla um þær breytingar sem verða í lífi barna við upphaf 

skólagöngu og hvernig er staðið að flutningi frá leikskóla í grunnskóla. Athugað var með 

heimildum og rannsóknum hvað íslenskir og erlendir fræðimenn hafa komist að í þessu 

samhengi.  

Í verkefninu er leitað svara um hvaða breytingar barnið verður fyrir og hvernig má 

stuðla að bættri skólabyrjun og líðan barna með samvinnu leikskóla og grunnskóla. 

Skólaganga á að vera jákvætt ferli og til þess að svo verði þarf að vera gott samstarf á milli 

leikskóla og grunnskóla.  

Í niðurstöðum kemur í ljós að Norðurlöndin eru að mörgu leyti lík Íslandi, þar sem 

lagðar eru svipaðar áherslur hvað varðar flutninginn úr leikskóla í grunnskóla. Greinilegt er að 

öll börn, sama hvaðan þau koma hagnast af því að vera að einhverju leyti meðvituð um hvað 

mun gerast þegar þau byrja í skóla. Öll börnin eru annaðhvort full kvíða eða eftirvæntingar, 

nema hvort tveggja sé, strax fyrsta skóladaginn.Vinátta eða tengsl við jafnaldra sína skiptir 

miklu máli í byrjun skólagöngu. Grunnskólastarfsfólk getur flest verið sammála um að það 

sem getur reynst börnum erfiðast þegar skólinn er nýbyrjaður er að fylgja fyrirmælum og 

skólareglum skólans. Rannsóknirnar sýna að margar aðferðir eru notaðar til þess að auðvelda 

flutninginn. Ljóst er að vanda þarf allan undirbúning til þess að flutningurinn verði barninu 

sem bestur.  
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Formáli 

Þetta verkefni er lokaverkefni til B.Ed. -gráðu við Háskóla Íslands, Menntavísindasviðs. Ég 

ákvað að skrifa um ,,Hvernig er staðið að flutningi frá leikskóla í grunnskóla?“. Þetta 

viðfangsefni tengist kjörsvið mínu, þar sem ég er að læra til grunnskólakennara í yngri barna 

kennslu. Leiðbeinandi minn fyrir þetta verkefni er Sigríður Sturludóttir verkefnastjóri hjá 

Rannsóknarstofu í menntunarfræðum yngri barna. Ég vil þakka henni fyrir alla hjálp í þessu 

verkefni, þar sem hún benti mér á heimildir og annað tengt verkefninu sem ég gat nýtt mér. 
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1. Inngangur 

Hér verður fjallað um það fyrirkomulag sem er á flutningi barna frá leikskóla í grunnskóla. 

Markmið þessarar ritgerðar er að vekja áhuga og fræða fólk um þær breytingar sem verða í lífi 

barna þegar þau hætta í leikskóla og byrja í grunnskóla. Rannsóknarspurningin er eftirfarandi: 

,,Hvernig er staðið að flutningi frá leikskóla í grunnskóla ? “. Verkefnið skiptist á eftirfarandi 

hátt: Byrjað er á að lýsa muninum  á leik- og grunnskólastiginu, í hverju nám í leikskóla 

annars vegar og grunnskóla hins vegar er falið og áhrifin sem þetta hefur á börnin. Síðan er 

fjallað um rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessum málum. Vísað er í rannsóknir frá 

Íslandi, Norðurlöndum og Ástralíu þar sem fræðimenn rannsaka skólastigin. Íslensku 

rannsóknirnar fjalla um að sjá sjónarhorn leikskólakennara og grunnskólakennara og einnig 

sjónarhorn leikskólabarna. Rannsóknir frá Norðurlöndum fjalla um væntingar barna, skoðar 

samstarf og gerir könnun á því hvaða hugmyndir er hægt að nota til að tengja skólastigin. 

Síðast en ekki síst er skoðað viðhorf og áherslur kennara, foreldra og barna í rannsókn frá 

Ástralíu. Að lokum verður borið saman niðurstöður rannsóknanna, og athygli þá veitt 

sérstaklega að því sem þær eiga sameiginlegt eða hvað gæti verið ólíkt milli landa.  

2. Munurinn á leik og grunnskóla 

Leikskóli er skóli sem tekur við börnum á aldrinum u.þ.b. 18 mánaða til 5 ára. Árið sem 

börnin verða 6 ára gömul, verða ákveðin tímamót í lífi þeirra. Þau fara úr leikskóla yfir í 

grunnskóla. Hér verður fjallað um hvað er sameiginlegt og hvað er ólíkt með skólunum. 

Aðallega verður fjallað um grunninn sem skólarnir byggja á, það er lögin, námskrár, aðferðir, 

mat og menntun starfsmanna. Ekki verður fjallað um önnur atriði sem hafa áhrif á starfsemi 

skólanna svo sem að skólarnir fást við ólíka hópa af börnum eða að skólarnir eru ríkisreknir 

og einkareknir.  

Einnig er hægt að finna ótal stefnur, mismunandi hefðir og annað sem einkennir hverja 

skólastofnun fyrir sig. Skólarnir eru með ákveðin agakerfi og skólareglur sem börnunum er 

ætlað að fylgja eftir, ákveðinn matartíma, frímínútur/útiveru, skemmtanir og fleira. Skólarnir 

eru einnig með ýmis konar þróunarstarf í gangi hver í sínum skóla, þá á sér stað ýmis konar 

tilraunastarfssemi. Þá er leitað leiða sem miða að endurbótum eða nýbreytni í hvorum 

skólanum um sig.    
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2.1 Hvað eiga skólarnir sameiginlegt? 

Hér verður skoðað hvað er líkt með fyrsta bekk í grunnskóla og leikskóla. Í umfjöllun þessari 

er stuðst við lög um leikskóla og grunnskóla og einnig umfjöllun Jóhönnu Einarsdóttur í 

bókinni ,,Lítil börn með skólatöskur “ (2007).  

Skólarnir starfa samkvæmt lögum og samkvæmt námskrá og heyra undir 

menntamálaráðuneytið. Lög um grunnskóla nr. 91/2008 og lög um leikskóla nr. 90/2008 eiga 

það sameiginlegt að starfshættir þeirra skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni 

arfleið íslenskrar menningar, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og 

virðingu fyrir manngildi. 

Jóhanna Einarsdóttir (2007) fjallar um í bók sinni ,,Lítil börn með skólatöskur“ að 

skólastigin leggja áherslu á samvinnu við heimilin og einnig samstarf við önnur skólastig.  

Umrædd skólastig eru bæði með námskrár. Í námskránum er sérstaklega bent á leiðir sem er 

hægt að nota við tengsl skólastiganna. Tillögur eru meðal annars um að leyfa 

leikskólabörnunum að fara í heimsókn í grunnskólana, til þess að börnin kynnist 

skólahúsnæðinu, kennurunum og nemendum. Jafnframt er bent á að grunnskólanemendur 

gætu farið í heimsókn í leikskólann.  

Í leikskólum og grunnskólum fer fram mat á skólastarfi. Í leikskólum felur það í sér að 

móta aðferðir til að meta uppeldisstarf, stjórnunarhætti og samskipti bæði innan leikskólans 

og utan. Matið er gert með hliðsjón af lögum, reglugerðum og aðalnámskrá leikskóla. Gerð er 

sérstök grein fyrir framkvæmd og niðurstöðum matsins. Matinu er skipt í innra og ytra mat. 

Innra matið er sjálfsmat leikskóla og er framkvæmt af starfsmönnum hans, en ytra mat er gert 

af menntamálaráðuneyti, þar sem úttekt er gerð á starfsemi leikskólans (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999). 

Í grunnskólum  felur matið í sér að það er skipt í innra og ytra mat. Rétt eins og í 

leikskólum er innra matið unnið af starfsmönnum grunnskólans og er það svokallað sjálfmat 

stofnunnar, en ytra mat er úttekt á starfsemi stofnunnar sem er unnin af utanaðkomandi 

aðilum. Megináherslan er lögð á sjálfsmatið en ytra mati ber menntamálaráðneytið ábyrgð á, 

það á að sjá til þess að ytra mat fari fram á starfsemi einstakra skóla eða einstökum þáttum 

skólastarfs og úttekt sé líka gerð á sjálfsmatsaðferðum skóla (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). 

Leikskóla- og grunnskólakennaramenntun er að því leyti sameiginleg, að hvort tveggja 

er háskólanám, þarna eru kennaraefnin metin á sama hátt og með sameiginlegar áherslur í 

grunnnámskeiðum, valnámskeiðum  og í vettvangsnámi (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 
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2.2 Hvað er ólíkt með skólunum? 

Þó að leikskólar og grunnskólar eigi margt sameiginlegt, er ýmislegt sem skilur þá að. Hér 

verður í framhaldinu fjallað um það, að hvaða leyti þeir eru ólíkir, og stuðst er við bók 

Jóhönnu Einarsdóttur (2007), en hún segir að skólastigin byggi ennfremur á ólíkri 

hugmyndafræði, eiga sér ólíka sögu og hefðir. Þeir eru með ólíka uppeldis- og 

kennslufræðilegar hefðir og byggja skólarnir á ólíku sögulegu samhengi, menningu, ytri 

umgjörð og skipulagi. 

 Saga skólanna er ólík. Saga leikskólans á Íslandi hófst árið 1924, þegar 

Barnavinafélagið Sumargjöf setti á fót fyrstu dagheimilin. Dagheimilin voru ætluð börnum 

fátækra foreldra. Sjö árum seinna eða árið 1932, stofnaði síðan félagið fyrsta leikskólann. 

Börn menntamanna voru flest á leikskólanum , þeir höfðu verið erlendis og þekktu til 

leikskólamála í öðrum löndum. Dvalartíminn var þó helmingi lengri á dagheimilum og fengu 

börnin þar máltíðir. Dagheimilum og leikskólum fjölgaði með aukinni útivinnu kvenna og 

árið 1973 voru þau sett undir yfirstjórn menntamálaráðuneytisins. Árið 1991 voru sett lög um 

leikskóla sem hafði í för með sér að dagvistunarheimili og dagheimili voru lögð niður og 

leikskólar tóku við. Hlutverk leikskóla var uppeldi og menntun barna fram að 

skólaskyldualdri. Árið 1994 urðu einnig tímamót, leikskólinn var skilgreindur sem fyrsta 

skólastigið í skólakerfinu og starfsheiti fóstra var lagt niður, heitið leikskólakennari var tekið 

upp í staðinn. Það sem hefur einkennt leikskólastarf á Íslandi eru þrjú meiginhugtök:  

Þroskamiðað nám, barnmiðað starf og umönnun (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

 Í sögu grunnskólans hafa líka orðið breytingar á starfi eins og í leikskóla. 

Megináhersla barnaskóla var að börn yrðu læs og skrifandi. Samkvæmt lögum um fræðslu 

barna árið 1936 á 10 ára gamalt barn að geta lesið, skrifað og reiknað. Töluverð breyting á sér 

stað árið 1974 í lögunum. Þá kemur það fram að grunnskólinn skuli búa nemendur undir líf og 

starf í lýðræðisþjóðfélagi, leitast við að haga störfum sínum í samræmi við eðli og þarfir hvers 

einstaklings, leggja grundvöll að sjálfstæðri hugsun nemenda og þjálfa hæfni þeirra til 

samstarfs við aðra. Í 42 gr. laganna kemur fram að stefnt skuli að því að nám í öllum bekkjum 

tengist sem best raunhæfum athugunum og þroskandi störfum utan skólaveggjanna. Nám og 

námsefni er vísað til námskrár samkvæmt lögunum. Það var ekki fyrr en árið 1970 sem 

kennsla 6 ára barna hófst í flestum grunnskólum Reykjavíkur. Börnin voru í skólanum 

einungis tvær kennslustundir á dag og voru sex ára börn ekki skólaskyld. Þetta var gert til að 

jafna námsaðstöðu barna, kenna þeim að umgangast jafnaldra sína, temja þeim að lúta 

almennum skólareglum, lúta aga viðfangsefnisins og stjórn kennarans. Menntamálaráðuneytið 
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skipaði nefnd til að gera úttekt á vandamálum forskólans, þegar 6 ára deildirnar voru búnar að 

vera starfsræktar í 10 ár. Nefndin átti að marka stefnu og gera tillögur um aðgerðir á næstu 

árum. Eftir að forsskólanefndin gerði úttektina á 6 ára deildunum hefur margt breyst í kennslu 

6 ára barna. Samkvæmt lögum eru þau skólaskyld og er skóladagurinn orðin lengri, eða frá kl. 

9 til 14 að jafnaði. Flest börnin fara svo í gæslu eftir það. Auk þess er komin ný aðalnámskrá 

og töluvert hefur verið gefið út af nýju námsefni fyrir nemendur í 1.bekk grunnskóla(Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007). 

Augljós munur er nú á dögum að um skyldunám er að ræða í grunnskóla en ekki í 

leikskóla. Grunnskólarnir eru líka almennt stærri stofnanir en leikskólarnir. Í grunnskólum er 

skóladeginum skipt eftir námsgreinum og börnum er skipt í hópa,aldurshópar tíðkast í mun 

meira mæli en í leikskólum. Færri börn eru á hvern fullorðinn starfsmann í leikskólum. 

Samkvæmt reglugerðum eiga að vera 5-10 börn á hvern starfsmann, fjöldi einstaklinga fer 

eftir aldri barna. Menntasvið Reykjavíkur t.d. gefur þær upplýsingar að 14-26 nemendur séu á 

hvern umsjónarkennara í 1.bekk (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).    

 Þótt ýmsar áherslur séu sameiginlegar í lögum um leikskóla og grunnskóla, er þó 

annað sem skilur þá að. Í núverandi skipulagi þá eru 24-126 börn á hvern leikskóla í  

Reykjarvík, en 177-798 börn í hinum ýmsu grunnskólum Reykjavíkur. Í leikskólum geta börn 

dvalið í 4-9 klst. á dag og geta sótt leikskóla í 11 mánuði á ári. Í grunnskólum, svo við höldum 

áfram með dæmið um 1. bekk, þá er þeim kennt 30 kennslustundir á viku, börnin þar sækja 

skólann í 9,5 mánuði á ári. Í boði er gæsla eða skólasel eftir að kennslu lýkur.   

Skipulag dagsins er sveigjanlegt í leikskólum, í grunnskólum er skipulag dagsins oftast 

fastmótað og skipt niður eftir námsgreinum. Þessi munur kemur skýrt fram í lögunum, í 

leikskóla er áhersla á umönnum, leik og hollt uppeldisumhverfi, en í grunnskóla er áherslan á 

námsgreinar, þekkingu, hæfni og mat á nemendum. 

Í aðalnámskrá skólastiganna eru hliðstæðir þættir ólíkir. Í grunnskólanum er talað um 

nám og kennslu, en í leikskólanum um list og sköpun. Ólíkar áherslur í aðalnámskrá 

skólastiganna er að leikskólinn leggur áherslu á þroskamiðað nám, leik, skapandi 

viðfangsefni, lífsleikni, daglegt líf þ.e. dagskipulag sem snýr að þörfum barnanna og 

samþættingu námssviða, þá eru ákveðin námssvið samþætt, t.d. þegar unnið er með tvenns 

konar námsefni náttúrufræði og hreyfingu. Grunnskólinn leggur áherslu á námsgreinarnar :  

Íslenska, stærðfræði, heimilisfræði, íþróttir, kristinfræði, listgreinar, náttúrufræði, 

samfélagsfræði og upplýsinga og tæknimennt (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Einnig eru aðrar áherslur í menntun kennara yngri barna samanborið við þá sem ætla 

að kenna eldri. Leikskólakennaranemar læra leik, skráningu, menntunarfræði yngri barna, 
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nám án aðgreiningar, könnunaraðferð, hún er sérstök kennsluaðferð sem hefur það markmið 

að kafað er djúpt í ákveðið verkefni sem hefur vakið áhuga barnanna, á mörkum skólastiga og 

námsvið leikskólans. Grunnskólakennaranemar eiga að læra íslensku, lestur, stærðfræði, 

þróunarsálfræði og kennsluaðferðir fyrir yngstu bekki grunnskólans (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007). 

 Hugtakanotkun og orðaforði er misjafn eftir stofnununum og lýsandi fyrir 

mismunandi áherslur í skólastarfinu. Má þar til dæmis nefna orðin: Börn/nemendur,  leikur/ 

nám, sköpun/kennsla og önnur orð sem eiga við grunnskólann: Námsgrein, námsvið, 

námsmat, próf, sem koma ekki fyrir í leikskólunum. Mest áberandi þykir munurinn á 

orðunum, barn og nemandi þar sem leikskólinn notar orðin börn/barn, en grunnskólinn orðin 

nemandi/nemendur (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Verulegur munur er á starfsháttum í leikskólum og grunnskólum, skipulagið er 

gjörólíkt og ytri rammi sem starfinu er búinn með lögum og aðalnámskrám. Starfið í 

grunnskólunum er í enn frekari mæli skipulagt fyrirfram en í leikskólunum, stundaskrár 

nákvæmari, námsgreinar afmarkaðar o.fl. 

 Leikskólinn gerir ráð fyrir hreyfingu barnanna og leik, en skólastofunnar í 

grunnskólunum gefa allt aðra hugmynd. Þetta hefur reyndar verið gagnrýnt oftar á síðustu 

árum, og ýmsar stefnur komið upp þar sem lagt er upp með meiri hreyfanleika nemendanna, 

bæði líkamlega hvað varðar sjálft rýmið (opin skóli), aukin áhersla á hreyfingu eins og íþróttir 

eða leikfimi og vettvangsferðir, eða utanhússtarfsemi og listrænt athæfi og skapandi starfsemi.  

Skólastofurnar í grunnskólum eru þaktar að mestu borðum og töflur eru fyrir enda stofunnar.  

Kennsluaðferðir og námskrá eru ólíkar. Unnið er meira með allan hópinn í grunnskóla, en í 

leikskólum er hópastarf minnsti hluti starfsins. Óbein kennsla er áberandi í leikskólum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Jóhanna Einarsdóttir (2007) fjallar um í bók sinni að ýmsar áherslur séu mismunandi 

milli skólanna, leikskólarnir leggja áherslu á að styrkja sjálfsmynd barnanna, félagsleg 

samskipti, samvinnu, umönnun og leik. Grunnskólarnir leggja áherslu á kennslu í lestri og 

stærðfræði og kennarastýrð efni. Börn í leikskólanum ráða sér líka mikið sjálf, mannleg 

samskipti og tillitsemi eru þó líka ómissandi hluti í grunnskólastarfsins.   

Einnig ber að taka það fram að grunnskólar og leikskólar eru með mismunandi stefnur, 

hefðir og annað. Sumir skólarnir eru ríkisreknir en aðrir eru einkareknir. Er munurinn mestur 

á ríkisreknu og einkareknu skólunum. Má minnast á ólíka skóla eins og Hjallastefnuskólanna, 

sem er bæði leikskóli og grunnskóli, Waldorfsskólann, skóla með Reggio Emilia. Margir 
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skólanir eru líka með sérstakar stefnur varðandi agavandamál, má minnast á umbunarkerfi 

sem er orðið vinsælt að nota í dag, heitir það ýmist Pbrs eða SMT.  

3. Nám leikskóla og grunnskóla 

Það sem lýsir best ólíkri gerð skólanna er að skoða námið. Fjallað verður um nám í hvorum 

skóla fyrir sig í eftirfarandi köflum. 

3.1 Nám leikskóla 

Í leikskóla læra börnin margt, skólarnir miða við ákveðna skólanámskrá sem þeir fara eftir og 

getur leikskólastarfið verið mjög fjölbreytt. Fjallað verður um nám leikskólans og notuð er 

bók Jóhönnu Einarsdóttur (2007) og ritið ,, Brúum bilið“ sem er rit um tengsl leikskóla og 

grunnskóla. 

Í leikskóla á að bjóða börnum þann kost að taka þátt í leik og starfi og njóta fjölbreytta 

uppeldiskosta barnahópsins sem leikskólakennarinn stýrir (Margrét Ásgeirsdóttir, 1997). 

Í leikskólum er stunduð svokölluð óbein kennsla, þar sem er unnið með verkefni sem 

tengjast oft skapandi starfi. Stundum er talað um samverustund, þegar öll börnin eru saman. 

Þar er lesið fyrir þau sögur, spjallað, æfðir tölustafir og bókstafir, vikudagar, mánuðir o.fl. 

Samverustundin er yfirleitt tvisvar á dag, einu sinni fyrir hádegi og eftir hádegi. 

Samverustundin fyrir hádegi, er tekin rétt áður en börnin fara út, en eftir hádegi er hún tekin 

rétt áður en börnin fá síðdegiskaffi. 

Leikskólinn vinnur mikið með samskipti og samvinnu. Börnin eru í hópastarfi meðan 

þau gera verkefni, það reynir á samvinnu, þau eru hvött til að leita leiða og komast að 

samkomulagi um hlutina þegar þau vinna verkefnið (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

 Segja má að stór þáttur leikskólastarfsins sé leikur og frjálsræði. Þess er getið í 

námskrá leikskólans að leikur barna sé hin ákjósanlegasta náms og þroskaleið og mikilvægt til 

að efla félags-, mál-, siðgæðis-, vitsmuna- og tilfinningaþroska (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Það á að leitast við að hlúa að þeim andlega og líkamlega þroska svo börn fái að njóta 

bernskunnar (Margrét Ásgeirsdóttir, 1997). 

Í námskránni kemur einnig fram að börnin séu látin leika með einfaldan efnivið, hann 

getur verið fatnaður, bollastell, dýnur, svampkubbar til að reisa úr veggi og/ eða hús, brúður 

og fleira til að skapa þeirra þykjustuheim. Einnig er notað hugtak i leikskólum sem er ,,val“. 

Það felst í því að börnin velji sér viðfangsefni fyrir daginn, oftast um þrjár klukkustundir. Þar 

hafa börnin tækifæri til að velja úr nokkrum fyrirfram ákveðnum viðfangsefnum. 
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Viðfangsefnunum er unnið að í sambland við leik. Leikurinn fylgir börnunum einnig þegar 

þau fara í útivist, en þá er meira um að ræða að þau fari í frjálsan leik.  

 Í leikskólum er lögð áhersla á útivist, að minnsta kosti  að fara út einu sinni á dag. 

Alltaf er mikið að gerast í útivistinni, við getum nefnt hreyfingu, hlutverkaleik, samskipti og 

vettvangsskoðun og náttúruskoðun, göngutúr o.fl. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Leikskólinn hefur það hlutverk að rækta tjáningu og sköpunarmátt hjá börnum, sem 

styrkir þeirra sjálfsmynd, öryggi og getu til að leysa mál sín friðsamlega (Margrét 

Ásgeirsdóttir, 1997). Því er mikilvægt að starfsfólk á leikskólum beri virðingu fyrir 

hugmyndum og skoðunum barnanna og stuðla að því að börnin vinni í sátt og samlyndi að 

hlutunum. Að leiðbeint sé um leiðir til að komast að samkomulagi og vinna saman eins og 

vera ber í lýðræðisþjóðfélagi (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

3.2 Nám grunnskóla 
Grunnskólar fara einnig eins og leikskólarnir eftir skólanámskrá sem hver skóli hefur fyrir sig 

miðað út frá aðalnámskrá grunnskóla. Grunnskólinn á að kenna börnum ákveðin námsefni og 

verður það skoðað hér. Hér er eftir sem áður stuðst við bók Jóhönnu Einarsdóttur (2007) og 

við ritið ,,Brúum bilið“ (1997) . 

Grunnskólinn er með það hlutverk að fræða nemendur og veita þeim tækifæri til að 

afla sér þekkingar og nemendur læri að temja sér hagkvæm vinnubrögð sem leiðir að þroska 

og til menntunar (Margrét Ásgeirsdóttir, 1997). 

Í fyrsta bekk í grunnskóla samkvæmt Jóhönnu Einarsdóttur (2007) er einblínt á 

aðalnámskrá grunnskóla, þá helst á lestur og stærðfræði og er hópkennsla yfirleitt 

aðalkennsluaðferðin. Stór þáttur í starfinu er lestrarkennsla. Nemendur kynnast bókstöfum og 

hljóðum í lestrarkennslu, oft er lestrarkennslan samþætt öðrum listgreinum og tengt 

ýmiskonar fræðslu. Lestrarkennslan tengist líka ýmiskonar umræðum og fræðslu. Stuðst er 

við listgreinar til að gera lestarkennsluna fjölbreytta. 

 Stærðfræði er líka áberandi þáttur í starfinu. Í stærðfræðikennslustund er talað, hugsað, 

hlustað, rannsakað, skapað, skráð og dregnar ályktarnir. Markmið með stærðfræði er að 

nemendur nái að skilja talnatákn og tölugildi, að nemendur læri að skrifa tölustafi, að 

nemendur tengi stærðfræðilega hugsun  daglegu lífi og að nemendur þekki hugtök 

stærðfræðinnar. 

  Stærðfræðikennslubækur sem eru hugsaðar fyrir 1. bekk eru bækurnar Kátt er í 

Kynjadal og Eining 1 og 2. Bækurnar báðar eru byggðar á hlutbundinni vinnu og umræðum. 

Það skiptir máli að hafa góða innlögn og börnin séu höfð á sama stað í námsefninu. Einnig má 
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ekki gleyma að í stærðfræðinni eru notuð ýmis hjálpargögn, svo sem kubbar, 

kennslupeningar, perlur og pinnabretti. Gert er ráð fyrir að farið sé yfir mikið efni í stærðfræði 

í 1.bekk (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Í grunnskóla er leikur yfirleitt ekki stór þáttur í skólastarfinu. Þau hafa þó tíma að leika 

sér úti í frímínútum, sem eru yfirleitt tvisvar á dag. Ekki er heldur um að ræða frjálsan leik 

innandyra hjá nemendum eins og er í leikskólanum, en börnin njóta þess samt að leika sér ef 

þau eru inni í frímínútum. 

Lagt er áhersla á góð samskipti í grunnskóla, gott andrúmsloft og ró og frið meðal 

barnanna. Reynt að hrósa fyrir það sem er vel gert og ekki skamma mikið. Börnin eiga að geta 

sýnt hvert öðru kurteisi og tillitsemi (Jóhanna Einarsdóttir, 2007).  

Strax í upphafi 1.bekkjar í grunnskóla er mikilvægt er að gera börnin fróð, hjálpa þeim 

að skilja, nota hugtök og örva ímyndunarafl þeirra. Börnum skal gefið tækifæri að tjá sig á 

margvísilegan hátt og vinna sjálfstætt og skapandi (Margrét Ásgeirsdóttir, 1997).  

 
3.3 Starfsemi leikskóla og grunnskóla og áhrif á börnin  

Augljóst er af umfjöllun hér að ofan að mikill munur er á skólunum, en það sem þeir eiga 

sameiginlegt er minna. Flest markmiðin sem eru sett í lögunum eru lík og einnig menntun 

kennara í dag. Annars eru þetta tveir mjög ólíkir skólar.  

Spurningin er hvernig börn taki því að flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla? Fyrst 

skólarnir eru svona ólíkir, þá hlýtur þetta að vera talsverð breyting fyrir börnin. Það fer eftir 

einstaklingnum, hvernig hann tekur þessum breytingum. Að skipta um skóla og umhverfi er 

kannski hægt að líta á sem ákveðið sorgarferli. Börn geta orðið döpur þegar þau finna fyrir 

breytingum.  

,,Hvernig er staðið að flutningi frá leikskóla í grunnskóla?“ aðferðir við að undirbúa 

og taka við nýjum nemendum eru ólíkar. Aðferðirnar eiga að styðja við barnið og gera 

flutninginn sem auðveldastan. Móttakan sem einstaklingurinn fær skiptir máli og hvernig er 

komið til móts við þarfir hans. Fjölskyldan hefur einnig áhrif, hvaðan kemur barnið, úr 

hvernig fjölskyldu? Það þarf að hafa í huga ýmis atvik sem geta komið upp, athuga að 

þarfirnar eru einstaklingsbundnar, t.d. barnið á systkini sem er nú þegar í skólanum og er því 

öruggara að hefja skólagönguna, annað en barn sem á ekki systkini fyrir sem er í skóla.  

Svipuð dæmi gæti komið upp ef barn skiptir um skóla, flytur milli hverfa eða landa 

jafnvel. Ágætt er að hugsað sé útí það, að mismunandi er hvort börnin koma öll úr sama 

leikskólanum og deild, eða önnur börn sem koma ein og þekkja engan, þegar þau byrja í 
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grunnskóla. Eðlilegt þykir að börnin séu kvíðin fyrir skólagöngunni, sér í lagi ef þau þekkja 

engan fyrir. Yngstu börnin eiga yfirleitt léttara að aðlagast breyttum aðstæðum. Skólarnir ættu 

að koma á framfæri til foreldra barnanna að mikilvægt sé að börnin séu viðstödd fyrsta 

skóladaginn, komi ekki of seint eða byrji á miðri önn. Öll atriði skipta máli, því við erum að 

hugsa um velferð barnsins.  

Við eigum líka að leyfa börnunum að kveðja leikskólann, leyfa þeim að taka þátt í 

kveðjuathöfninni, heldur en að vera rifin út skyndilega eða fyrir tímann. Með því að fá að 

kveðja við sameiginlega athöfn, sættir barnið sig betur við að byrja í skóla, m.a. vegna þess 

það sér að aðrir eru líka á leiðinni að byrja í skóla og að það sé ekki eitt og yfirgefið heldur að 

þetta sé sameiginlegur áfangi, sem þau geti verið stolt af. 

4. Kynning á rannsóknum  
Nokkrar rannsóknir verða teknar til skoðunar. Fyrstu tvær eru frá Íslandi, sú næsta frá 

Norðurlöndum og í lokin ein frá Ástralíu. Með þessu móti er skoðað og fengin innsýn í hvað 

er svipað og hvað er ólíkt milli rannsókna og fengið hugmyndir um hvað á að hafa í huga 

þegar barn byrjar í skóla. Hvaða breytingar eru í vændum? Hvað gera skólar í mismunandi 

löndum til þess að undirbúa börnin fyrir skólagöngu þeirra? Er samstarfið milli leikskóla og 

grunnskóla öflugt? Hvaða leiðir nota skólarnir til að kynna fyrir börnum grunnskólann? Er 

mikill munur á löndunum? Hér á eftir verður fjallað um rannsóknirnar. 

5. Íslenskar rannsóknir  

Fjallað verður um íslenskar rannsóknir sem Jóhanna Einarsdóttir framkvæmdi. Fyrst verður 

lýst rannsókn hennar sem nefnist ,,Frá leikskóla til grunnskóla: Aðferðir til að tengja 

skólastigin“(2004).  

Rannsóknin fjallar um að sjá ólík sjónarhorn leikskóla- og grunnskólakennara, 

varðandi flutning barna frá leikskóla yfir í grunnskóla og einnig er fjallað um samstarf 

skólanna. Spurningalisti var lagður fyrir í grunnskóla og í leikskóla í Reykjavík. Nánar verður 

fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og niðurstöður hennar í næstu köflum. 

Einnig verður fjallað um aðra rannsókn frá Jóhönnu. Hún nefnist ,,Leikskólinn frá 

sjónarhóli barna“(2006), en þar munum við kynnast rannsókn frá sjónarhorni leikskólabarna. 

Sú rannsókn er nýlegri eða gerð árið 2006. Tilgangur var að kanna viðhorf barna. Þessi 

rannsókn segir að það á að hlusta á raddir barna, annars getum við ekki vitað hvers þau vænta 
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þegar þau byrja í skóla. Kynnst er góðum aðferðum sem er hægt að nota þegar rannsakað er 

sjónarhorn barna og hvað er gott að hafa í huga.  

5.1 Frá leikskóla til grunnskóla: Aðferðir til að tengja skólastigin 

Markmið með þessari rannsókn var að fá upplýsingar um hvernig grunnskólar og leikskólar 

tengja skólastigin hvort um sig. Hvaða aðferðir nota kennararnir og hvaða hindranir standi í 

vegi fyrir notkun aðferðanna. Einnig var sóst eftir hugmyndum kennara um stöðu barna við 

upphaf grunnskólagöngu og athugað hvort það sé munur á viðhorfum og aðferðum hjá þeim. 

Þessi rannsókn var gerð með spurningakönnun, sem var lögð fyrir kennara. Þátttakendur voru 

kennarar í 1.bekk í Reykjavík og leikskólakennarar sem vinna með elstu börnin í leikskólum 

Reykjavíkur. 

Spurningalisti rannsóknarinnar, var hannaður af Robert Pianta og starfsmönnum hans 

við Virginiuháskóla í Bandaríkjunum. Einnig var stuðst við danska útgáfu spurningalistans. 

Listinn var þýddur  á íslensku og haft í huga að aðlaga hann að íslensku aðstæðum.  

Grunnskólakennararnir sem tóku þótt í rannsókninni voru 62 talsins og 

leikskólakennararnir voru 106 talsins. Það komu svör úr 28 grunnskólum og 64 leikskólum í 

þessari rannsókn. Flestir sem tóku þátt svöruðu að flest börn ættu ekki að eiga í neinum 

erfiðleikum með að byrja í skóla eða 70 % þeirra. Flestir þátttakendur rannsóknirnar voru 

sammála um að það sem væri börnum erfiðast við upphaf skólagöngunnar sé að fara eftir 

fyrirmælum, vinna sjálfstætt, vinna í hópi og semja við önnur börn. Mjög fáir nefndu of stutta 

leikskóladvöl og að áherslur leikskólans hefðu ekki hentað (Jóhanna Einarsdóttir, 2004). 

Rannsóknin sýnir að yfirleitt var um einhverja samvinnu að ræða hjá leikskólum og 

grunnskólum. Í rannsókninni voru þátttakendur beðnir um að merkja við 16 aðferðir sem þeir 

nota við að tengja skólastigin. Algengasta aðferðin sem var notuð voru heimsóknir leikskólans 

í grunnskólans. Næsta algengast var að grunnskóli byði leikskólabörnum að taka þátt í 

atburðum á vegum skólans. Hinsvegar þótti sjaldgjæfast að leikskólarkennarar og 

grunnskólakennarar héldu sameiginlegan fund með foreldrum, leikskólakennarar fylgi 

börnunum í grunnskólann og kenni þeim þar og að leik- og grunnskólakennarar kenndu saman 

1.bekk.  

Oftast voru nefndar aðferðir sem hafa það sameiginlega markmið að auðvelda 

börnunum flutninginn úr leikskólum í grunnskólann, með því að kynna grunnskólann fyrir 

þeim. Það má sjá í rannsókninni þá líta grunnskólakennarar og leikskólakennar ólíkum augum 

á mikilvægi þess að leikskólakennarar veiti grunnskólanum upplýsingar um einstök börn. 
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Fannst 92% grunnskólakennara þetta mikilvægt en einugis 74% leikskólakennara (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004). 

Grunnskólakennarar voru einnig spurðir 18 viðbótarspurningar í rannsókninni. Þær 

spurningar snerust um hvernig þeir stæðu að aðlögun barnanna þegar í grunnskólann væri 

komið. Það kemur í ljós að algengasta aðferðin sem var notuð ,var upplýsingafundir fyrir 

foreldra eftir upphaf skóla. Næst þar á eftir var að halda fundi með barni og fjölskyldu áður en 

skóli hefst og í þriðja lagi senda bréf til foreldra áður en skóli hefst. Enginn af 

þátttakendunum sagðist heimsækja börnin og mjög fáir hringdu heim til þeirra eftir að skóli 

var hafinn.  

Grunnskólakennurunum fannst líka hentugt að hafa fundi með einstaka foreldri barna 

eftir að skóli hefst og sömuleiðis vera með opið hús fyrir foreldra og börn eftir að skóli hefst. 

Helstu hindranir sem voru minnst á í rannsókninni sem standa í veg fyrir því að þeir geti notað 

aðferðir sem þeir telja annars æskilegar eru; Tímaskortur taldi 89% grunnskólakennara og 

81% leikskólakennara, skortur á greiðslum taldi 65% leikskólakennara og 57% 

grunnskólakennara. Einnig fannst 30% leikskólakennara grunnskólakennarar ekki hafa áhuga 

á samvinnu (Jóhanna Einarsdóttir, 2004). 

Yfirleitt hefur samvinna leikskóla og grunnskóla á Íslandi verið lítil. Þetta hefur þó 

verið að breytast núna síðustu ár, í lögum leikskóla og grunnskóla er kveðið á um samstarf 

þeirra. Rannsóknin varpar ljósi á þá erfiðleika sem kennarar telja að börn standi frammi fyrir. 

Rannsóknin er einnig gagnleg því hún kynnir aðferðir sem auðvelda flutning á milli 

skólastiga. Þá er einnig, eins og hefur verið minnst á hér áður, reynt að gera margt til þess að 

virkja samstarf á milli leikskóla og grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2004). 

Kennaraháskólinn sem tilheyrir nú Háskóla Íslands endurskoðaði námskrá sína árið 

2007, þá er haft að leiðarljósi að samræma betur menntun yngri barnakennara í grunnskóla og 

leikskólakennara. Leikskólakennaranemar og grunnskólakennaranemar á yngsta stigi, taka 

mörg sameiginleg námskeið og er námið að mörgu leyti sambærilegt. Þannig tel ég að eftir 

enn fleiri ár þá verður samstarfið betra, því núna eru að koma út á vinnumarkaðinn 

nýútskrifaðir grunnskólakennarar og leikskólakennarar sem vita hver markmiðin eru með 

þessu samstarfi.  

 

5.2 Leikskólinn frá sjónarhorni barna 

Rannsóknin (2006) fór fram í einum leikskóla á Íslandi. Börnin sem tóku þátt í rannsókninni 

voru 24 alls, áttu þau það sameiginlegt að vera elstu börn leikskólans og voru þau að fara að 
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ljúka leikskóladvöl sinni. Markmið með rannsókninni var að leita eftir sýn barnanna á 

starfshætti leikskólans og á flutninginn úr leikskóla í grunnskóla. Gagnasöfnun 

rannsóknarinnar var að hluta til unnin af  kennurum í umræddum leikskóla og af tveimur 

leikskólakennaranemum á þriðja ári.  

Rannsóknin fór fram í leikskóla barnanna til þess að börnin yrðu fyrir eins litlum 

truflunum og hægt væri. Í leikskólanum þekkja þau allar aðstæður og starfsfólkið, og var 

reynt að nota fjölbreyttar aðferðir í rannsókninni sem taka mið af hæfni og áhuga barnanna.  

Notaðar voru fjórar ólíkar aðferðir í þessari rannsókn við gagnasöfnina: Hópviðtöl, teikningar 

barnanna, ljósmyndir barnanna og spurningakönnun (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). 

Í viðtölunum var farin sú leið að hafa tvö eða þrjú börn saman. Aðferðin að hafa 

nokkur börn saman er vegna þess að í fyrri rannsóknum hefur sýnt sig að þegar börn eru 

nokkur saman er valstaða þeirra gagnvart hinum fullorðna sterkari. Einnig verða þau 

afslappaðri þegar þau eru með vinum sínum en ein með fullorðnum og aðstoða hvort annað 

með svörin.  

Spurningar sem börnin voru spurð voru: Hvers vegna væru þau í leikskóla? Hvað 

lærið þið í leikskólanum? Hvað gerir starfsfólkið? Hverju megið þið ráða í leikskólanum? 

Hvað finnst ykkur skemmtilegt og leiðinlegt í leikskólanum? Hvað er erfitt og ekki erfitt í 

leikskólanum? Einnig voru spurningar um væntingar þeirra til grunnskólagöngunnar, spurt var 

um hvað þau hlökkuðu til og hverju þau væru að kvíða, hvað þau héldu að þau myndu læra í 

grunnskólanum og að lokum hvers þau munu sakna úr leikskólanum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2006). 

Í teikningum barna voru börnin beðin um að teikna það sem þeim fannst skemmtilegt 

og leiðinlegt í skólanum á samanbrotið A4 blað. Efir þetta ræðir rannsakandinn við þau um 

það sem þau teiknuðu og skrifar útskýringar barnanna niður. 

Í ljósmyndum barna er verið að tengja saman ljósmyndatöku og kynnisferð barnanna 

um skólann. Rannsakandinn fær börn, eitt og eitt til að fylgja sér um leikskólann og sýna það 

sem þeim þykir merkilegast og lætur þau taka mynd af því á stafræna myndavél. Börnin fengu 

leiðbeiningar um notkun myndavélarinnar og voru hvött til að taka myndir af því sem þeim 

fannst merkilegast og langaði til að mynda. Með þessu var gagnasöfnunin að hluta til í 

höndum barnanna, því þau völdu það sem þau vildu mynda. Síðan voru myndirnar prentaðar 

út og settar í bækling hjá hverju barni. Strax eftir prentunina settist rannsakandi með hverju 

barni og ræddi við það um myndirnar, spurningarnar voru: Afhverju myndaðir þú þetta? Hvað 

er þetta? Auk fleira líka spurninga. Myndirnar stýrðu viðtalinu og fengu rannsakendur 

sjónarmið barna.  
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Í formi leiks var spurningakönnun lögð fyrir börnin. Í leikskólanum var til 

spurningaspil, sem var aðlagað í rannsókninni og breytt þannig að það þjónaði einnig þeim 

tilgangi að fá fram skoðanir barnanna á leikskólastarfinu. Spilið er með spjöld í mismunandi 

litum og formum. Börnin eiga að svara spurningu eða þraut á hverju spjaldi. Þegar börnin 

vildu gátu þau valið að leika með spilið og sitja nokkur saman ásamt starfsmanni, þar sem þau 

drógu spil og skiptumst á að svara. Á eyðublöð skráði starfsmaður svo hjá sér svör barnanna.  

Ýmsar spurningar voru í spilinu en þær sem tengdust rannsókninni voru eftirfarandi: 

Hvaða reglur eru erfiðastar  og hvaða reglur eru bestar að fylgja í leikskólanum? Hvað er 

leiðinlegast og skemmtilegast að gera í leikskólanum? Á hvaða stað er leiðinlegast að leika og 

hvar er skemmtilegast að leika í leikskólanum? Hvað er leiðinlegast og skemmtilegast úti? 

Hverju mátt ráða og hverju máttu ekki ráða í leikskólanum? Hvað lærir þú í leikskólanum? 

Hvað finnst þér að fullorðna fólkið ætti að gera og hvað gerir það í leikskólanum? Hvað mátt 

þú ekki gera og hvað mátt þú gera í leikskólanum? Hvers vegna ertu í leikskóla? (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2006). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýnir fram á að mörg barnanna sáu leikskóladvölina sem 

eðlilegt skref í lífsgöngu sinni og hluta af samfelldu námsferli meðan önnur litu á leikskólann 

sem stað til að vera á meðan foreldrar þeirra væru í vinnu. Einstaklingsbundnar voru 

væntingar barnanna til grunnskólagöngunnar, sum börnin voru full tilhlökkunar að fara byrja í 

skóla meðan önnur voru kvíðafull. 

 Einnig fannst börnunum sem tóku þátt í rannsókninni mikilvægt að hafa val um 

viðfangsefni og mörgum fannst verkefni leiðinleg eða erfið þegar það var krafist þess að allir 

ættu að vera hljóðir og fara eftir fyrirmælum. Þegar börnin voru spurð hvað þau læra í 

leikskóla voru svörin margbreytileg. Fyrstu viðbrögðin voru yfirleitt þau hjá flestum að þau 

lærðu ekkert, því nám er einungis lestur, skrift og reikningur. Þó komu svör á borða við að 

læra samskipti og hegðun í leikskólanum, læra reglur, fara eftir fyrirmælum. Einnig minntust 

þau á leikinn, að þau læri að leika sér í leikskólanum og nefndu þætti sem við getum flokkað 

sem færniþætti, eins og að læra að lesa, skrifa, læra á klukku og læra tölurnar.   

Í spurningaspilinu kom spurningin um hvað leiksskólabörnin teldu starfsfólkið gera og 

svöruðu börnin fjölbreytilega og voru svörin með alls konar móti, sem er hægt að flokka sem 

skipulagning, umhyggja, gæslu, aga og kennslu. Flest börnin nefndu líka að starfsfólkið væri í 

leikskólanum til að passa börnin og héldu uppi reglum og gæta þess að allir hagi sér vel. Það 

sem börnunum fannst skemmtilegast að gera í leikskólnum voru hlutir sem falla undir leik og 

samskipti við önnur börn. Kubbar voru oft nefndir, útvistin, að teikna og mála.   
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Í ljósmyndaþætti könnunarinnar tóku felst börnin myndir af útisvæðinu, svæðum þar 

sem kubbar voru, fataklefinn hafði vissa athygli og hreyfisvæðið. Einnig tóku börnin myndir 

að öðrum börnum og hlutum sem þau áttu eða höfðu gert eða átt þátt í að gera.  

Í rannsókninni eru börnin mjög meðvituð um hvað má og ekki má gera í leikskólanum. 

Þau gerðu sér líka góða grein fyrir því hverju þau ættu von á þegar þau byrja í grunnskóla. 

Þau svörðu að þau myndu læra að lesa, skrifa, reikna, læra á tölvu og læra á spil, fara í sund 

og í leikfimi (Jóhanna Einarsdóttir, 2006). 

Fróðlegt var að lesa um þessa rannsókn og sjá hvað börn geta verið virkir þátttakendur 

í rannsókninni. Það kemur á óvart hvað þau vita mikið um starfsemi leikskólans og einnig um 

hvað þau eiga von á þegar þau koma í grunnskólann. Merkilegt var að öll börnin tóku 

ljósmyndir af svipuðum hlutum og voru mest sammála um hvað er skemmtilegt að gera í 

leikskólanum og hvað ekki. Þetta segir að við eigum ekki að dæma börn, þau vita yfirleitt 

meira þó þau orði kannski ekki hlutina eins og fullorðna fólkið. Það má kannski segja að 

hlutverk leikskólans sé jafn mikið að undirbúa börnin fyrir samfélagið eins og fyrir komandi 

skólagöngu. Það kemur heilmikið gagnlegt fram hjá þeim sem er kannski ekki alltaf gert grein 

fyrir. 

6. Erlendar rannsóknir 

Hér verður greint frá tveimur rannsóknum. Fyrri rannsóknin er frá Danmörku og getum við 

stuðst við þá rannsókn þegar við berum saman Ísland við Norðurlöndin. Seinni rannsóknin 

kemur frá Ástralíu. Fjallað verður um hvernig að flutningnum er staðið í þessum löndum, frá 

leikskóla yfir í grunnskóla, skoða samstarfið og annað sem skiptir máli. Það verður síðan 

forvitnilegt að bera rannsóknirnar saman og sjá hvað þær eiga sameiginlegt við Ísland. 

Norðurlöndin eru öll með frekar svipaða stefnu. Í Finnlandi er undirbúningsbekkur 

líka, er hann ýmist í leikskóla eða í grunnskóla og er skólaskyldualdurinn 7 ára. Í Svíþjóð er 

líka undirbúningsbekkur (forskoleklasse) og skólaskyldualdur 7 ára. Hinsvegar er í Noregi 

enginn undirbúningsbekkur og skólaskyldualdurinn 6 ára en þó kenna grunnskólakennarar og 

leikskólakennarar bæði saman 1.bekk eins og tíðkast í Danmörku. Skólaskylda er frá 7.ára 

aldri í Danmörku (Jóhanna Einarsdóttir, 2007) 
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6.1 Kynning á rannsóknum frá Danmörku 
Hér verður stuðst við það sem Stig Brostrøm segir í bókinni ,,Farvel børnehave- hej skole!: 

Undersøgelser og overvejelser“(2001). Fjallað verður um sjónarhorn frá Danmörku, sem er 

eitt af Norðurlöndunum og verður áhersla á að skoða hvernig betur staðið er að flutningi frá 

leikskóla i grunnskóla, samstarf leikskóla og grunnskóla og hvaða vandamál geta fylgt í 

kjölfarið.   

Börn í Danmörku, sem eru 6 ára, fara í undirbúningsbekk (børnehaveklasse) og eru 

þeir bekkir yfirleitt staðsettir í grunnskólum. Markmið með undirbúningsbekkjum er að brúa 

bilið milli leikskóla og grunnskóla. Leikskólakennarar og grunnskólakennarar starfa gjarnan 

saman í þessum bekkjum í Danmörku.   

  

6.2 Hugmyndir um skólabyrjun  

Í dönsku rannsókninni (2001) er sagt frá líðan barna. Þar er sagt frá því að það að byrja í skóla 

er stór áskorun fyrir leikskólabarnið. Það getur þó oft leitt til óöruggis og of mikillar spennu 

hjá börnunum. Þess vegna hafa foreldrar, leikskólakennarar og kennarar í undirbúningsbekk 

unnið saman að breytingu fyrir barnið, með það að markmiði að börnunum líði betur í 

undirbúningsbekknum.   

Barninu líður vel í undirbúningsbekknum, ef lærdómur, þroski og velferð barnanna er 

haft að leiðarljósi. Að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla er eins og tákn fyrir barnið um að 

„núna er ég orðin stór“, hugsar barnið með sér. Hægt er að auðvelda börnunum að flytjast úr 

leikskóla í grunnskóla, með að fara í heimsókn að vori til í skólann og að skólastjórinn bjóði 

börnin velkomin. Stig Brostrøm (2001) telur góða hugmynd að vera með vinabekki fyrir 

börnin sem eru nýbyrjuð í skóla. Það fer fram þannig að bekkurinn sem er skólastigi fyrir ofan 

er vinabekkur undirbúningsbekksins. Einn nemandi í efri bekknum fær það hlutverk að vera 

vinur eins nemanda sem er nýbyrjaður í skóla og á að hjálpa honum með ýmislegt. 

 Undanfarin ár hefur verið mikið lagt upp úr samstarfi milli leikskólakennara og 

undirbúningsbekkjarkennara. Þar er áherslan á að hafa samfellu og samhengi á milli 

leikskólans og skólans og undirbúa börnin fyrir nýja lífið sem tekur við þegar þau fara í 

skólann (Brostrøm, 2001). 

Í leikskólum og grunnskólum í Danmörku er fólk almennt sammála um að koma á fót 

öflugu samstarfi. Það er áherslan lögð á að hafa samskipti við hvorn annan, halda fundi og 

hafa heimsóknir á milli skóla. 
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6.2.1 Spurningar sem kvikna þegar barn byrjar í skóla 

Skólabyrjunin er mikil lífsreynsla, sem síðar ætti að skila sér jákvætt sem þroski, en ekki 

verða að áfalli. Í staðinn fyrir gæslu kemur kennsla, í staðinn fyrir leik kemur nám, í staðinn 

fyrir að skapa kemur að læra. Muninn á skólastigunum þarf að ræða eins og ég sagði í 

upphafi. Þetta felur ekki í sér að skólastigin hvort um sig útiloki hitt, heldur eru áherslurnar 

mismunandi, maður má líka leika sér og skapa svolítið í grunnskóla.  

Annað sem er mikilvægt, og það er að ekki eru alltaf allir að fara í sama skóla og hinir 

félagarnir úr leikskólanum. Sumir fara í nýjan skóla, eða að deildir og bekkir skiptast upp í 

1.bekk. Það er annað vandamál, þar sem taka þarf á sameiginlegum vandamálum allra 

aldursflokka eins og til dæmis einelti, stríðni.   

Það er líka misjafnt hvað einstaklingarnir hafa upplifað á sinni skólagöngu, sumir hafa 

ætíð verið á einum leikskóla og fylgja leikskólanum í grunnskólann, þá er flutningurinn ekki 

mikið vandamál. Það getur orðið flóknara ef aðrar breytur eru í dæminu, t.d. sum börn fara á 

marga leikskóla, annað tungumál, sum börn hafa ekki kynnst því að fara á leikskóla og eru því 

byrjendur að fara í grunnskóla. 

Samkvæmt Stig Brostrøm (2001) kvikna margskonar spurningar hjá börnum, 

foreldrum, leikskólakennurum og grunnskólakennurunum.  

Eðlilegt er að barnið spyrji sig eftirfarandi spurningar: Hvernig er kennari minn? Fæ 

ég vini ? Mun einhver líka við mig? Hvar á ég hengja fötin mín? Hvar eru klósettin? Get ég 

náð að borða matinn minn á 20 mínútum? Get ég gert það sem kennarinn biður mig um? 

Foreldrarnir spyrja sig annarra spurninga: Er barnið mitt tilbúið í skólann? Mun 

kennaranum líka vel við barnið mitt? Verður passað upp á barnið mitt? Er ég gott foreldri? 

Finnur barnið mitt út úr að fara í skólann og getur það bjargað sér? Hvað mun barnið mitt 

læra? 

Leikskólakennarinn spyr sig annarra spurninga: Eru börnin undirbúin fyrir skólann?  

Hvernig get ég komið til skila til grunnskólakennarans um þarfir og sérkenni einstakra barna?  

Hvernig get ég leiðbeint grunnskólakennaranum að taka sér til hliðsjónar fyrirkomulag 

leikskólans og núverandi þroska barna? Helst ennþá gott foreldrasamstarf í grunnskólanum 

eins og hefur verið í leikskólanum? Hvernig get ég vitað væntingar grunnskólakennnars til 

lærdóms? 

Grunnskólakennarinn spyr sig annarra spurninga: Eru börnin tilbúin að setjast á 

skólabekk með það í huga að læra? Munu börn og foreldrar skilja mikilvægi þess sem kemur 

fram í skólastofunni? Er ég tilbúinn í að taka móti börnunum? Hvaða þekkingu eru börnin 
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með fyrir? Munu börnin vera tilbúin að fara í 1.bekk eftir undirbúningsbekkinn? Hef ég stjórn 

á því hvað börnin læra í undirbúningsbekknum (Brostrøm, 2001). 

6.2.2  Rannsókn á væntingum barna 

Í Danmörku samkvæmt Stig Brostrøm (2001) fór fram rannsókn árið 1999, sem 375 

leikskólabörn í leikskólum Helsingør tóku þátt í.  Börnin í rannsókninni voru 5 ára gömul og 

áttu að svara spurningu um: Hvað heldur þú að þú átt að gera í undirbúningsbekknum? Hvaða 

væntingar hefurðu til undirbúningsbekkjar?  

Einu ári seinna voru síðan sömu börn spurð spurningar um: Hvað hefur þú lært í 

undirbúningsbekknum? Hvað hefðir þú viljað læra í undirbúningsbekknum? Hvað kanntu 

mest að meta skemmtilegast/meta hver er munurinn? Hvað fannst þér skemmtilegast að gera í 

undirbúningsbekknum?   

Þegar börnin voru ennþá í leikskóla svöruðu þau fyrstu spurningu á eftirfarandi hátt: 

Ég mun læra að lesa og ég mun fá heimanám. Væntingar þeirra mum skólann var að lífið í 

undirbúningsbekknum ætti ekki að vera mjög ólíkt því sem var í leikskólanum, þar sem þau 

leika, mála, syngja og ráða sér sjálf. Væntingar voru líka þær að læra að lesa, skrifa, reikna og 

gera heimanám (Brostrøm, 2001). 

 Greinilegt er að Danir og aðrar Norðurlandaþjóðir hugsa margt á svipuðum nótum 

tengdu skólagöngunni. Vilji er fyrir því að hafa öflugt samstarf á milli skólastiga, Stig 

Brostrøm(2001) setur fram hugmyndina um vinabekki. Þar sem börn eru yfirleitt óörugg með 

sig fyrsta ár skólagöngunnar fá þau aðstoð frá eldri nemendum sem hjálpa þeim að aðlagast. 

Það er líka mjög eðlilegt að allir þeir aðilar sem koma að þessum flutningi frá leikskóla yfir í 

grunnskóla séu með spurningar varðandi framtíðarskólagöngu barnsins. Það er margt nýtt í 

vændum sem kannski ekki gert grein fyrir.  

6.3 Vandamál varðandi flutning á milli leik- og grunnskóla 

Eins og áður hefur verið tekið fram, þá skiptir máli að gott samstarf sé á milli leikskóla og 

grunnskóla. Velferð og vellíðan barnanna þarf ætíð að vera í fyrirrúmi við upphaf skólagöngu. 

Í rannsókn Stigs Brostrøm (2001) var niðurstaðan sú að leikskólakennurum fannst 

vanta upplýsingar um hvað gerist í undirbúningsbekkjum og sama gildir um 

grunnskólakennara að þeim finnst vanta upplýsingar um starf leikskólans. 

Grunnskólakennurum fannst of mörg börn vanta almenna kunnáttu. Einnig fannst þeim sum 

börn jafnvel ekki vera tilbúin til að byrja í skóla.  
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Um er að ræða ólíka skóla, talið er að breytingin sé mikil fyrir barnið. Í rannsókn Stig 

Brostrøm er fjallað um að bæði börn og foreldrar fái áfall þegar börnin byrja í skóla, því 

breytingin er mikil. Leikskóla- og grunnskólakennarar hafa mismundi sýn á hvað er að vera 

tilbúinn í skóla, hvað á barnið að þekkja til þess að það bjargi sér í skólanum.   

Danskar rannsóknir og fleiri erlendar sýna fram á að leikskólakennarar leggja áherslu á 

þroskann, þá á framkvæmd/virkni og á persónuleika. Hinsvegar leggja grunnskólakennarar 

áherslu á að börnin komi sér fyrir í skólanum og verði starfhæft í bekknum. Börnunum vantar 

líka innsýn í hvað á að gera og læra í undirbúningsbekknum. Mörgum skólum finnst sjálfsagt 

að leikskólakennarar og börn heimsæki grunnskólana sem börnin fara í, eins og að 

grunnskólakennarinn heimsæki börnin í leikskólann (Brostrøm, 2001). 

 Með góðu samstarfi er minni hætta á vandamálum sem hafa áhrif á börn. Grunnskólar 

og leikskólar verða að hafa skipulag svo flutningurinn takist vel. Þeir eiga að skipuleggja 

hvenær leikskólinn megi heimsækja grunnskólann og afla annarra upplýsinga tengdar hverju 

barni. 

 

6.4 Að vera tilbúinn fyrir skólagöngu 

Börn byrja 6 ára í undirbúningsbekk í Danmörku, sem er yfirleitt staðsettur í grunnskólanum. 

Í Danmörku er lögð áhersla á að barnið þarf að vera tilbúið að byrja í skóla. 

Það er mikilvægt að skipuleggja ákveðið kerfi til að gera börnin tilbúinn fyrir 

skólagöngu. Kynna fyrir þeim grunnskólann, börnin fá að koma í heimsókn og taka þátt í 

ákveðnum atburðum á vegum skólans, að grunnskólakennarinn komi í heimsókn í leikskólann 

og kynni sér starfsemina þar. Leikskólinn undirbýr börnin með því að kenna þeim að fara eftir 

fyrirmælum og fara eftir skólareglum, svo þau séu undirbúin fyrir grunnskólann. Það krefur 

samskipti og samfellu í starfi (Brostrøm, 2001). 

  Lykillinn að góðri skólabyrjun felst í samskiptunum milli barnsins, félaganna, foreldra 

og fjölskyldu, frístundaheimila, leikskóla og grunnskólans sem barnið er að hefja nám í. Það 

er gerð sú krafa til  leikskólans að afhenda tilbúin skólabörn í undirbúningsbekk, börnin eiga 

að vera tilbúin í að fara að læra. Undirbúningsbekkur hefur það hlutverk að reyna að sameina 

það besta frá báðum skólastigum. Það er þó minnst á að börn megi ekki koma of snemma í 

skóla. Ef þau hafa ekki náð tilteknum þroska geta þau ekki haft gagn af því að koma í 

undirbúningsbekkinn (Brostrøm, 2001). 

Skólabyrjunin byrjar ekki fyrr en fyrsta skóladaginn sjálfan. Skólinn á hafa eitthvað 

virkt skipulag til þess að losa börnin við stress og óöruggi. Það er hægt með t.d. að 
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grunnskólakennarinn sem tekur við börnunum, heimsæki börnin í leikskólann og börnin 

heimsæki grunnskólann nokkrum sinnum. Það er mikilvægt að börnin taki þátt í uppákomum í 

grunnskólanum. Leikskólabörnin fá að fara í sérstaka heimsókn að vori til í grunnskólann, 

hálfu ári á undan, áður en þau byrja í grunnskóla. Þau verða boðin velkomin í skólann af 

undirbúningsbekknum (Brostrøm, 2001). 

Með þessu móti fá börnin tækifæri til að sjá væntanlegan kennarann sinn, í hvaða bekk 

þau fara og hitta framtíðar skólafélaga. Þessi dagur er helgaður leikskólanum þar sem er 

sungið, farið í leiki og verkefni. Áður en börn hefja skólagöngu sína hafa margir leikskólar og 

undirbúningsbekkir haldið fundi með foreldrum til að kanna hvort barnið þeirra sé tilbúið að 

byrja í skóla. Þetta er gert til þess að hindra að sum börn byrji of snemma í skólann. Þetta 

gildir samt ekki um að hindra snemmbúna skólagöngu. Í Danmörku þykir ekkert stórmál ef 

barn er ári á eftir í skóla. Það er algengt að tveir aldurshópar séu saman í bekk sem munar 

bara ári á milli. Foreldrar barnsins og leikskólinn/grunnskólinn hefur ekki þótt barnið tilbúið 

að fara í skóla og hafa því ákveðið í sameiningu að bíða eitt ár með að barnið byrji í skóla 

(Brostrøm, 2001). 

Áður en börn hefja nám í grunnskóla á að fylgja þeim umsögn sem felur í sér bæði 

athugun og lýsingu á þroska barna. Í október/nóvember tíðkast að hafa fund á meðal 

kennaranna, leikskóla og grunnskólanna og þeirra sem vinna á frístundaheimilum. Þar er 

áherslan á upplýsingar um skólabyrjun barna.   

Í byrjun apríl eru öll væntanleg skólabörn og foreldrar boðin á fund í grunnskólann á 

laugardegi. Eftir þennan fund, fara leikskólarnir í fleiri heimsóknir í grunnskólann. Ef það er 

gott skipulag á hlutunum ætti flutningurinn úr leikskóla yfir í grunnskóla að ganga vel. Börnin 

verða meðvituð um hvað þau eiga von á og ættu því engu að þurfa að kvíða (Brostrøm, 2001). 

6.5 Góðar hugmyndir um tengsl skólastiganna 

Hér er sagt frá hugmyndum um hvað er hægt er að gera til að tengja saman skólastigin og 

hvaða leiðir eru færar í þeim tilgangi. 

Eins og rannsóknir sýna þá gengur börnunum betur að byrja í skóla ef þau eiga vini í 

bekknum. Eftir tveggja mánaða tímabil hafa börnin sem eiga vini jákvæðari sýn á það að 

byrja í skóla. Rannsókn Stig Brostrøm (2001) sem var gerð á meðal leikskólakennara, 

grunnskóla og starfsfólks á frístundaheimilum í Danmörku sýnir hvaða þættir tókust vel í 

samstarfi þeirra. Ég ætla að minnast á 24 atriði sem þeim fannst ganga vel. Þetta eru atriði 

sem fengu yfir 70% atkvæða. Kennararnir áttu að merkja við atriði sem þeim fannst góðar 

hugmyndir. Kennararnir voru 249 alls sem tóku þátt í þessari rannsókn. 
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Nær allir voru sammála um að góð hugmynd væri: 

1. Að skólinn ætti að bjóða barninu í heimsókn í bekk áður en skóli byrjar,  

2. Leikskólakennarinn og leikskólabörn heimsækja bekkinn áður en grunnskóli hefst hjá 

leikskólabörnunum. 

3. Leikskólakennarinn heimsækir og leikskólabörn heimsækja frístundaheimilið,   

4.Komandi bekkjarkennari hefur tíma í undirbúningsbekknum,  

5.Samtöl við foreldra eftir skólabyrjun,  

6.Kennarar á leikskólum, grunnskólum og á frístundarheimilum halda fundi,  

7.Senda bréf til foreldra áður en skóli byrjar, 

 8.Foreldrar hitta aðra foreldra áður en skóli byrjar,  

9.Kennarar í undirbúningsbekkjunum séu leikskólarkennarar og grunnskólakennarar,  

10.Bréf sendist til barna áður en skóli hefst 

11. Opið hús hjá undirbúningsbekknum fyrir skólabyrjun,  

12.Samstarf undirbúningsbekkja, 1-2.bekkur og frístundaheimilis,  

13. Fundur með börnum og foreldra áður en skóli byrjar, 

14. Samtöl við foreldra áður en skóli byrjar, 

15. Samstarf foreldra, undirbúningsbekk og frístundaheimilis.  

16.Grunnskólakennarar og leikskólakennarar lesa skrifleg skipulag skólanna, eins og 
ársskipulag,  

17.Grunnskólakennarinn heimsækir leikskólabörnin í þeirra leikskóla áður en skóli hefst,  
18.Starfsfólkið á frístundarheimilum fer inn í sem hluti af kennarateyminu í 

undirbúningsbekkinn og 1-2.bekk,   

19.Grunnskólakennarinn sem kennir undirbúningsbekknum fylgir börnunum til 1.bekkjar með 

vissum tímum eða sem hluti af kennarateyminu,   

20. Skólin býður elstu börnum frá leikskólanum að taka þátt í mismunandi skipulagi í 

skólanum, 

 21.Við skólaskráningu hittir foreldri og barn væntanlegan grunnskólakennara 

undirbúningsbekksins,  

22. Grunnskólakennarar og leikskólakennarar heimsækja hvor aðra og kynna sér 

leikskólaframkvæmdina,  

23.Grunnskólakennarar og leikskólakennar, frístundastarfsfólk  halda sameiginlegan fund,  
24.Bréf send til foreldra eftir skólabyrjun. 
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Þau atriði sem fengu ekki eins góðar undirtektir í rannsókninni hjá grunnskólakennurum og 

leikskólakennarunum og starfsfólki á frístundarheimilum voru 7 atriði sem verður minnst á 

hér:  

1.Leikskólakennari og grunnskólakennari í undirbúningsbekk eru með viðtöl við foreldra fyrir 
skólabyrjun,  

2.Afrit af námsáætlunum fyrir leikskóla, undirbúningsbekk og frístundaheimili,   

3.Kennslan í undirbúningsbekk, 1-2.bekk ásamt frístundaheimilinu er afritað,  

4.Hafa opið hús í undirbúningsbekk eftir skólabyrjun,  

5.Heimsækja heimili barna fyrir skólabyrjun,  

6.Bréf til barnanna eftir skólabyrjun,  

7.Heimsóknir á heimili barna eftir skólabyrjun 

Rannsókn Stig Brostrøm (2001) sýnir að kennarnir og starfsfólkið á frístundaheimilinu 

eru jákvæðir á samstarfið milli skólanna.   

Vandamál sem kennarnir í rannsókninni voru sammála um eru: Það vantar tíma, of 

margir leikskólar og grunnskólar að heimsækja og hefja samstarf við, vandamál vegna 

þagnarskyldu, mismunandi hefðir og menning hjá leikskólum, vandamál með takmörk, 

mismunandi vinnutími og reglur á milli skólanna, skortur á áhuga og viðnám, börnin eiga ekki 

auðvelt með að halda aftur í framtíðarvirkni, það eru of mörg börn og of stórir barnahópar, 

bekkjum raðað saman, en er gert of seint, foreldrarnir eru ekki áhugasamir, það er of mikil 

pressa á foreldrum (Stig Brostrøm, 2001). 

Það er sérstakt að sjá í þessum atriðum hvað skólarnir setja í fyrsta sæti og í sambandi 

við að tengja skólastigin saman og hvað skólarnir telja að henti ekki að gera. Greinilegt er að 

allir eru sammála um að skólinn ætti að bjóða barninu í heimsókn í undirbúningsbekk áður en 

skóli byrjar hjá barninu sjálfu og heimsækja frístundaheimilið.  

7. Að byrja í skóla og undirbúningur 

Næst verður kynnt rannsókn frá Ástralíu. Dockett og Perry eru ástralskir fræðimenn sem hafa 

rannsakað  skólagöngu barna  í Ástralíu. Greint verður frá tveimur rannsóknum og er stuðst 

við bækurnar ,,Beginning School Together: Sharing Stengths“ (2001) og „Transitions to 

School: Perceptions, Expextations; Experiences“ (2007), við lýsingu á þeirra viðfangsefnum. 

Fjallað er sérstaklega um skólagöngu barna í Ástralíu, hvað Dockett og Perry telja vera 

mikilvæg atriði í upphafi skólagöngu barna og hvað þeir telja vert að hafa í huga. 

Á hverju ári byrja þúsundir barna í skóla í Ástralíu. Þau eru á aldrinum 4 og hálfs árs 

til 6 ára þegar þau byrja í skóla, aldurinn fer allt eftir hvaða fylki þau búa í, hver dagsetning 
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afmælisdagsins er og í hvaða skóla þau fara. Eitt meginviðfangsefni Dockett og Perry er  

áherslan á að upphaf skólagöngu fari vel af stað, ef skólinn byrjar vel hjá börnum, eru meiri 

líkur á þau haldi áfram í áframhaldandi nám, það hafa rannsóknir sýnt. Um þetta er fjallað 

nánar í bók Dockett og Perry ,,Transitions to School: perceptions, expections, experiences“ 

(2007). 

Dockett og Perry notast í bók sinni við hugtök eins og „readiness“ þá eiga þau við að 

vera tilbúinn fyrir skólagöngu. Fyrir utan það að börnin þurfa að vera viðbúin því að byrja í 

skóla, tala Dockett og Perry um að skólinn og umhverfið þarf líka að vera viðbúið því að taka 

við barninu, sem er nýstárlegt sjónarhorn. Einmitt þessi nálgun gæti réttlætt svona nýtt 

hugtak, þ.e.a.s. hugtak sem lítur á báðar hliðar, skólann annars vegar og barnið hins vegar, 

foreldranna og samfélagið. 

Viðbúnaður er margur: Það þarf að undirbúa börnin, skólinn þarf að undirbúa það að 

taka á móti börnunum og fjölskyldan og samfélagið eru með það hlutverk að styðja börnin. 

Lítum betur á hvernig börn eru undirbúin fyrir skólann. Við þurfum að huga að því að 

börnunum líði vel líkamlega, þroskalega, félagslega og tilfinningalega. Þau þurfa að hafa 

eðlilega námsgetu og getu til að nálgast lærdóm eðlilega, þá þarf að vera til staðar málþroski, 

skilningur og almenn þekking. 

 Öllum sem kemur skólaganga við, svo sem börnin sjálf, foreldrar og kennarar leggja 

áherslu á mismunandi þætti. Um er að ræða mismunandi áherslur á hvað skiptir mestu máli 

eftir því hvort maður er nemandi, foreldri eða í stöðu kennara eða leiðbeinanda. Hver lýsir 

sinni hlið: Börnum finnst fyrst og fremst nauðsynlegt að eignast vini, þekkja skólareglurnar 

og læra að vera stór (fullorðnast). Þau leggja mikla áherslu á að verða stór í merkingunni að 

fullorðnast. Kennarar skoða félagslega þætti og tilfinningar barnanna, en foreldrar skoða 

frekar námsgetu, hvort þau séu undirbúin eða viðbúin að tileinka sér bóklega þekkingu 

kannski sérstaklega (Dockett og Perry, 2007). 

Aldur er látin ráða hvenær börn hefja skólagöngu í Ástralíu, eða það er haft að 

meginviðmiði. Búseta fjölskyldu hefur einnig áhrif í hvaða skóla barninu er heimilt að byrja í. 

Í flestum fylkjum Ástralíu geta myndast raðir af börnum sem byrja í skóla og eru á þessum 

hæfilega aldri. T.d. í New South Wales geta börnin byrjað strax nýtt skólaár, ef þau hafa náð 5 

ára aldri í júlí.  

Skólar sem kalla má viðbúna veita börnunum nauðsynlegan stuðning. Til dæmis eru 

þeir með viðbúnað til að auðvelda aðlögun, og jafnvel sérstaka áætlun sem fjallar um færsluna 

eða flutninginn milli skólastiga, þeir hafa gott samstarf við leikskólann og nálgast börnin með 

margs konar hætti. Skólinn er með fagmenntað fólk og umhverfi sem stuðlar að lærdómi. Þeir 
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leggja áherslu á að vera lærdómshvetjandi og starfsfólkið hefur jákvæðar væntingar til barna 

(Dockett og Perry, 2007). 

Skóli sem telur sig vera tilbúinn að taka á móti börnum, eru með kennslu og 

lærdómsáætlanir sem styður þróun og þroska kennara í starfi, viðurkenna mismunandi 

nálgarnir í kennslutækni og stíl.  

Fjölskyldur geta hjálpað börnum að vera undirbúin fyrir skólann. Það gerir hún með að 

styðja barnið þegar það er að læra. T.d. gæti fjölskyldan hvatt barnið og gert væntingar sínar 

sýnilegar (Dockett og Perry, 2007). 

 Mikilvægt er að byrja skólaár með jákvæðum væntingum, sem allir eiga að hafa í 

huga, bæði börn, fjölskyldan, kennarar og aðrir sem koma nálægt skólagöngunni. Barnið þarf 

hvatningu, gott lærdómsumhverfi sem styður þróun og þroska þess og styður kennarann í 

starfi. 

7.1 Sýn barna á að byrja í skóla 
Vinir hafa mikið að segja þegar börn byrja í skóla. Það gefur mikið forskot til að aðlagast 

skólanum að eiga auðvelt með að mynda vinasambönd eða eiga félaga þegar maður hefur 

skólagöngu. Þau börn sem hefja skóla með vin sér við hlið eða mynda náið vinasamband, hafa 

jákvæð tengsl við skólann og aðlagast umhverfi meira heldur en börn án sterkra 

vináttusambanda. Börn með sérstakar þarfir eða þau sem eru erfið þurfa jafn mikið og önnur 

börn á því að halda að eignast vini.  

Börn eru meðvituð um að þau eru í skóla til að læra. Þau hafa miklar væntingar til 

þess. Þau gera ráð fyrir að þurfa að takast á við verkefni sem eru ekki í líkingu við leikskólann 

(Dockett og Perry, 2007). 

Börn eiga ekki von á að fá langan lista yfir  skólareglur þegar skóli hefst. Þau vita að 

það er mikilvægt að þekkja reglur skólans. Þau geta rætt um hvaða refsingar hæfa, þegar regla 

er brotin. Börn einbeita sér að reglum sem fylgja skólaskipulaginu hvern dag og vita hvað er 

ætlast til af þeim (Dockett og Perry, 2007). 

Börn eru full af hugmyndum, þegar skólaganga hefst. Þau hugsa um marga hluti í 

einu. Þau vita ekki hverju þau eiga von á. T.d. spyrja þau sig eftirfarandi spurninga: Hvert á 

ég að fara? Hver verður kennari minn? Hvað á ég að gera? Verð ég ein/n eða verð ég með vini 

mínum? Hvað með leiksvæðið og reglur þar? Hvert á að fara og við hvern á að leika? Eru 

margir úti í einu? Má vera með læti úti? Börn eru að átta sig á hlutunum. Það er eðlilegt að 

þau séu áhyggjufull þegar þau hefja skólagöngu, þau vita ekki hvað mun gerast, hvort þau 

eignast vini né heldur hverjar skólareglurnar eru. Skólastarfsfólkið og foreldrar ættu því að 



29 
 

hlusta á börnin, þannig geta þau skilið hvernig þeim líður, enda eru börn áhugasöm um að 

deila með öðrum það sem þeim liggur á hjarta (Dockett og Perry, 2001). 

 Við sjáum það að vinir eru lykilatriði þegar skóli hefst hjá börnum. Þau vita að skóla 

fylgir lærdómur, reglur og margar spurningar vakna hjá þeim. Dockett og Perry vilja að þeir 

fullorðnu gefi sér tíma til að hlusta á börnin, því þau hafa alltaf eitthvað áhugavert að segja. 

7.2 Fjölskyldur 
Þegar barn byrjar í skóla hefur það áhrif á alla meðlimi fjölskyldunnar. Foreldrar og aðrir 

meðlimir verða fyrir breytingum. Þau finna eins og börnin fyrir nýjum tilfinningum og 

mikilvægi þess að kynnast öðrum foreldrum barna og kennurum. Fjölskyldur barnanna þurfa 

að kynnast nýjum venjum við skólann, eins og að tryggja það að barnið fari í skólann og það 

sé sótt á ákveðnum tíma eða komist heim á ákveðnum tíma (Dockett og Perry, 2007).  

Samkvæmt bók Dockett og Perry,,Beginning School Together: Sharing Strengths“ 

(2001) ber skólinn skyldu til að mennta börn samfélagsins og það skiptir máli að hann komi 

vel fyrir gagnvart fjölskyldum barnanna. Ef skólinn kemur vel fyrir, þá næst yfirleitt góð 

samvinna við fjölskyldur. Skólinn á að hafa í huga að fjölskyldan vill ekki deila persónulegum 

upplýsingum um barnið sitt fyrr en gott samstarf er myndað. Foreldrar ættu síðan að vita að 

fólk sem er þeim mikilvægt sé velkomið í skólann, eins og afi og amma barnsins. 

Í upphafi skólaárs er venjan að hafa viðtal við foreldra og börn, viðtalið er skráð niður.  

Viðtalið þykir upplagt tækifæri fyrir foreldra og skólastjórnendur að kynnast, því þarna spyrja 

þeir spurningar og deila ýmsum upplýsingum.  

Í Ástralíu eyða margir skólastjórar minnst 30 mínútum með foreldrum hvers barns sem 

er að fara að byrja í skóla. Það er vitað mál að foreldrar gegna veigamiklu hlutverki í menntun 

barna sinna. Því meira sem foreldri er hlynnt skólanum, því betur gengur barninu að læra. 

Barnið finnur það fljótt ef foreldrið er ánægt með skólann.   

Frístundaheimili er einnig hluti af skólanum. Mörg börn fá gæslu fyrir skóla og eftir 

skóla, þar eyðir barnið nokkrum klukkustundum á dag. Fjölskyldur ættu að fá kynningu á 

frístundaheimilinu, til þess að vita hvernig gæslan er og hvernig starfið virkar (Dockett og 

Perry, 2001).  

 Rétt eins og börnin þá kynnast fjölskyldur barnanna nýju umhverfi þegar skólaganga 

hefst. Barnið fær nýjan kennara og í þetta skipti er einn kennari með barnahóp, en ekki margt 

starfsfólk eins og er í leikskólum. Foreldar þurfa að kynnast kennara og námi barna sinna. 
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7.3 Kennarar 

Kennarar eru þeir aðilar sem sjá um að mennta börnin. Lagt er áhersla á í bók Dockett og 

Perry (2001) að kennarar bæði í leikskólum og grunnskólum ættu að taka þátt í ferlinu með 

börnum að flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla. Reyndar er talið mun líklegra að 

leikskólakennararnir taki frekar þátt í því en grunnskólakennararnir. Það er vegna þess þeir sjá 

aðallega um framkvæmdina að börnin kynnist grunnskólanum, þó eru til leiðir sem 

grunnskólakennarar ættu líka að kynna sér. Kennararnir á skólastigunum geta tekið þátt í  

undirbúningi. T.d. að hitta aðra kennara til að skipuleggja, ræða og undirbúa. Þeir geta líka 

boðið fjölskyldum barnanna að koma og leyfa þeim að taka þátt í að undirbúa börnin fyrir 

næsta skólastig 

Bók Dockett og Perry (2007) segir okkur að kennarar gegna lykilhlutverki í 

flutningaferlinu á milli leik- og grunnskóla. Þeirra sjónarmið og væntingar skapa andrúmsloft 

kennslustofunnar, þeir hafa áhrif á hæfni og velgengni barna. Mælt er með því að kennarinn 

kynnist börnunum áður en þau byrja í skóla. Það þykir nauðsynlegt að kynnast börnunum áður 

en þau byrja í skóla, til þess að kennarinn átti sig á ólíkum nemendum. 

Kennarar lýsa nýju skólaári á þennan veg: Að þeir sjá margar tilfinningar hjá börnum 

sem þeir hafa kynnst fyrsta skólaárið, sjá börnin flytjast á öðruvísi stað og eins og þeir 

viðurkenna, þá þarf mikið til að mynda ný tengsl með nýjan hóp af börnum og fjölskyldum. 

Eins og einn kennari minnist á: „Það er eins og þetta sé allt að byrja aftur og ég finn að ég 

verð að kynnast þeim“.  

Það er mikilvægt  að börnin venjist umhverfi skólans. Margir kennarar vita að þetta 

ferli tekur tíma og gefa þarf tíma til að slaka á. Leikskólakennarar vita líka að börnin þurfa að 

venjast skólanum og það er mikil eftirvænting hjá börnum að byrja í skóla (Dockett og Perry, 

2007).  

Bæði leik og grunnskólakennarar lýsa því hve mikilvægt það sé að hafa samvinnu á 

milli sín til að styðja börnin og fjölskyldur, en minntust líka á erfiðleika þegar stuðningurinn 

er bara hægt að nálgast á einum stað en ekki á öðrum. Sem dæmi ef barn kemur í skólann á 

það von á öðru starfsfólki að sjá um sig, ekki sama starfsfólkið og í leikskólanum.  

7.3.1 Annað starfsfólk 
Það eru ekki aðeins kennarar sem hafa áhrif á börn á fyrstu dögum skólans. Börnin þurfa að 

venjast nýjum aðstæðum. Börnin læra fljótt hvernig þau  komast í skólann og mörg búa mjög 

langt frá skólanum, t.d. þau taka strætó í skólann. Starfsfólkið sem vinnur á skrifstofu skólans 
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hjálpar oft börnunum að rata í skólastofurnar, því á fyrstu dögum skólans eru þau mjög 

óratvís.  

Starfsfólk skólabókasafnsins hafa einnig töluverð áhrif, því barnið sé að það er lykill 

að læra að lesa til að geta bjargað sér. Bókasafnið hefur líka róandi andrúmsloft, sem er mjög 

námshvetjandi umhverfi (Dockett og Perry, 2001). Kennarar og annað starfsfólk skólans þurfa 

einnig að venjast nýju umhverfi eins og börn og fjölskyldur þeirra. Þau þurfa að kynnast 

nýjum einstaklingum sem hafa aðrar þarfir og námsgetur. 

 

7.4 Samskipti barna og skólans 

Í bók Dockett og Perry ,,Beginning School Together: Sharing Strengths“(2001) er byrjað á að 

fjalla um samskipti. Þar er talað um að í upphafi eða, byrjun skólagöngu geta börn oft glímt 

við alls kyns tilfinningar. Í augum barna er algjört ævintýri að fá að byrja í skóla. Barnið 

upplifir mikla spennu þegar skólinn byrjar, en þegar það finnur fyrir breyttum aðstæðum taka 

áhyggjurnar fljótt við. Börn eru misjöfn og það er misjafnt hvernig þau bregðast  við 

flutningnum frá leikskóla yfir í grunnskóla. Stundum tekst það vel, en ekki alltaf.  

Þau börn sem bregðast illa við flutningnum eru kölluð seinþroska, en hins vegar er 

þeim börnum lýst sem sjálfstæðum eða áhugasömum sem bregðast vel við flutningnum. Þau 

börn sem eiga auðveldast uppdráttar í skólanum, eru þau sem eiga létt með að koma á fót 

góðu sambandi við aðra og eru með reynslu af góðu sambandi við fyrri skólasystkin og við 

aðra aðstandendur. Mikilvægt er fyrir aðstandendur skólans og foreldra að koma því á 

framfæri við börnin að það að byrja í skóla sé jákvætt ferli (Dockett og Perry, 2001). 

Mikill tími samskipta fer fram í skólastofunni. Stór hluti af kennslustundunum fer í að 

fjalla um samskipti. Mikið að tímanum innan veggja skólastofunnar má kalla samskipti. Það 

er sá tími sem fer í að kynnast, sem fer í að kynna reglurnar og aðlagast aðstæðunum í 

kennslustundunum. Þetta er tími sem er undirbúningstími áður en annað nám hefst. Þar er 

kennari, hver með sinn bekk og getur fjöldi nemenda verið mjög misjafn. Það er  mikilvægt 

að upphaf samskipta sé rétt háttað, svo ekki verði vandamál síðar á skólagöngunni með 

nemendur. Nemendur og kennari auk annarra kennara og skólastarfsfólk skólans þurfa að 

kynnast nemendum vel til að eiga góð samskipti við þá (Dockett og Perry, 2001). 

Með góðum samskiptum líður nemendum best. Það hefur þau áhrif á að nemendur 

einbeiti sér frekar að því jákvæða en því neikvæða. Samskipti eru lykill að góðu samstarfi við 

nemendur, geta þau bætt fyrir það neikvæða sem kann hafa gerst í byrjun skólagöngu. 
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Kennarar eiga að vera meðvitaðir um erfiðleikana og eiga að vinna að því að ná jákvæðu 

sambandi við börn og foreldra. 

Mikil áskorun fylgir byrjun skólagöngu, sem veldur því að börn verða óörugg. Meira 

að segja þau börn sem eru örugg með samskipti geta verið áhyggjufull við upphaf skólagöngu. 

Börnin vita þó að þeirra stuðningsaðilar eða aðstandendur, foreldrar/kennarar eru þeim innar 

handa ef eitthvað bregst, þó finna þau fyrir hræðslu. Kennarinn ætti því að fylgjast með 

hegðun barna og taka skref sem leiða að heilbrigðum samskiptum snemma á skólagöngu. 

Kennarinn þarf að huga að mörgu og eru samskiptin mikilvægur liður. Því börnin þróa 

sjálf sambönd sín við kennara. Með góðum tenglsum við kennarann geta börnin fundið öryggi 

í skólanum og umhverfi skólans. Einnig ef kennari getur hlustað og svarað börnum, er hann 

líklegri til þess að fá börn til að þroskast og læra (Dockett og Perry, 2001). 

 Samskipti hafa stór áhrif í byrjun skólagöngu, börnin kynnast öðrum börnum og 

kennara sínum. Eins og er sagt hér þá eru samskipti lykill að góðu samstarfi fyrir kennarann 

og fyrir nemandann. 

7.5 Börn sem hæfir nemendur 

Kennarinn hefur það hlutverk að móta börnin, til þess að þau verði hæfir nemendur í 

ókominni framtíð. Hann miðlar til þeirra á hverjum degi og reynir að koma ákveðnu námsefni 

til skila. Börnin hafa það hlutverk að taka eftir því sem kennarinn segir og eiga að tileinka sér 

hluti. 

Samkvæmt Dockett og Perry (2001) er þroski stóröflugt ferli. Hann er nauðsynlegur til 

að öðlast þekkingu og knýr áfram forvitni, ímyndunarafl, framtak og eftirspurn. Það sem 

gerist á fyrstu skólaárum barna er að reynsla barna breytist mikið.  

Talsmáti barna er einnig margvíslegur, venjur þeirra og siðir, þar sem börn eiga 

mismunandi uppruna og fjölskyldur. Þau fara frekar snemma að móta sína eigin hegðun út frá 

uppeldi. Fjölskyldan hefur töluverð áhrif á fyrsta þroska þeirra.  

Umhverfi og væntingar hafa einnig áhrif á námið. Börn eru forvitin og vilja kynnast 

nánasta umhverfi. Því er eðlilegt að þau spyrja endalaust spurninga. Þegar þau eru að spyrja 

spurninga, á sér stað mikill þroski sem gerist áður en þau byrja í skóla. Til að nálgast og mæta 

skilningi barna, er mikilvægt að kennarar séu sveiganlegir og noti viðeigandi kennsluaðferðir. 

Til að börn verði áhugasöm og spennt fyrir náminu, á að leyfa þeim að spyrja 

spurninga svo kennarinn fái góð viðbrögð hjá börnunum. Þarna erum við að tala um yngstu 

börnin, þau eru þekkt fyrir það að vera þolinmóð og bjartsýn þegar þau eru að læra. Börn 
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þurfa hvetjandi námsumhverfi, umhverfi sem virðir þeirra lífskilning og þekkingu (Dockett og 

Perry, 2001). 

Við verðum að huga að aðferðum sem eykur námsáhuga barna, leyfum þeim að 

forvitnast og skoða sig um, þannig lærir barnið best. Ef við lokum á þennan áhuga er ekki víst 

að barninu vegni vel í námi. 

7.6 Breytingaferlið 

Hér verður fjallað um hvernig flutningum á milli leikskóla yfir í grunnskóla er háttað í 

Ástralíu, hvaða hluti gera þeir þar til að tengja skólastigin saman.  

Í Ástralíu eru þeir með sérstakt skipulag varðandi umskiptin frá leikskóla yfir í  

grunnskóla. Skipulagið felur í sér að foreldrum ásamt börnunum er boðið að heimsækja 

grunnskólann skólaári áður en skólaganga hefst. Þau fá tvær klukkustundir til að skoða 

skólann, þar sem þau heimsækja bekkjarstofur, skoða skólalóðina, tala við skólastjórann. 

Annað fyrirkomulag í Ástralíu er skólakynning sem varir í meira en 8 vikur. Einn 

morgun í viku eru foreldrar og börn boðin í heimsókn í skólann. Þar sem aðrir foreldrar eru 

viðstaddir auk skólastarfsfólks, eru foreldrar hvattir að vera á staðnum til að geta spjallað við 

aðra foreldra eða við skólastarfsfólkið.  

Þó er ráðlagt í sumum tilvikum að foreldrar skilji börnin sín eftir. Börnin fá tækifæri til 

að lesa og hlusta á sögur og skrifa, tala og hlusta. Þau fá að leika sér, læra söng, leika sér úti 

og læra á skólaumhverfið sjálft meðan skólaheimsókninni stendur (Dockett og Perry, 2001). 

Dockett og Perry leggja áherslu á að flutningur á milli leikskóla og yfir í grunnskóla 

gerist ekki af sjálfu sér. Þetta ferli þarfnast undirbúnings og þarf að þjóna ákveðnum tilgangi.  

8. Samanburður á rannsóknum 

Í þessum kafla eru rannsóknir frá Íslandi, Danmörku og Ástralíu dregnar saman. Í rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur 2004 kom fram að lögð er áhersla á viðhorf þátttakenda, kannað er 

sjónarhorn kennara, leikskólakennara og barnanna. Aðallega er fjallað um félagslegan þroska 

barna, samstarf heimilis og skóla og samstarf leikskóla og grunnskóla. Einnig er lögð áhersla í 

rannsókninni á að láta upplýsingar fylgja með hverju leikskólabarni, þegar það hefur 

grunnskólagöngu. Aftur á móti er einn og einn leikskólakennari á móti því að láta upplýsingar 

fylgja samkvæmt rannsókninni. Grunnskólakennurum finnst almennt að það eigi að fylgja 

upplýsingar um hvert barn. Leikskólakennarar og grunnskólakennarar voru sammála um að 

það væri tímaskortur sem gerði samstarfið á milli þeirra ekki eins öflugt. Í byrjun skólagöngu 
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eru grunnskólakennarar með fundi með foreldrum barna, einnig eru sumir með fundi með 

bæði foreldrum og börnum.  

 Í rannsókn frá Jóhönnu Einarsdóttur 2006 kom fram að reynt er að hafa nám barnanna 

áhugavert, leikskólinn leggur áherslu á að vekja áhugann. Athyglisvert er að sjá að 

leikskólabörn sem eru að hefja skólagöngu finnst leikskóladvöl vera eðlilegt skref í lífsgöngu 

sinni og hluti af samfelldu námsferli. Einnig eru börnin meðvituð um að þau muni fara í 

grunnskóla. 

  Í rannsókn Stig Brostrøm frá 2001er fjallað aðallega um ólík viðhorf starfstéttanna. 

Þar virðast leikskólakennarar hafa annað viðhorf en grunnskólakennarar. Kennarar vilja fá 

börnin vel undirbúin, en leikskólakennarar kvarta undan skorti á samvinnu. Aðferðir sem Stig 

Brostrøm notar í rannsókn sinni er að vera með spurningalista til að kanna viðhorf leikskóla- 

og grunnskólakennara og starfsfólks á frístundaheimilum og eru einnig með viðtöl við börn.  

Samkvæmt rannsókninni fylgja upplýsingar hverju barni úr leikskóla í grunnskóla og 

þykir það sjálfsagt mál. Þeim þykir ekki góð hugmynd að fara í heimsóknir heim til barnanna 

þar sem erfitt getur verið að finna hentugan tíma með foreldrum, líka að fjölskylduaðstæður 

eru misjafnar. Það er merkilegt að sjá að enginn af skólastarfólkinu né á frístundaheimilunum 

vilja sjá námsáætlun hvors annars, ætli það bendi ekki til að þeim finnist það ekki vera 

nauðsynlegur partur í að tengja skólastigin saman. Leikskólunum, grunnskólunum og 

frístundaheimilum þykja eðlilegt að leikskólabörnin komi í heimsókn í grunnskólann, sjái 

starf undirbúningsbekksins og frístundaheimilið.  

Leikskólakennarar og grunnskólakennarar voru sammála í rannsókn Stig Brostrøm 

(2001) að tímaskortur hafi áhrif á samstarfið, t.d. nefndu margir það væri of margir leikskólar 

og grunnskólar að heimsækja, annar vinnutími hjá skólastigum, öðruvísi reglur skólanna og 

það væri mikil pressa á foreldrum. Leikskólabörn eru með miklar væntingar til skólanáms og 

eru meðvituð um skólagöngu og hvað þau munu læra. Í Danmörku er boðið upp á opinn skóla 

fyrir börn og foreldra einn laugardag í apríl. Athyglisvert er að sjá í rannsókn Stig Brostrøm 

að starfsfólk á frístundaheimilum er mjög virkt og tekur þátt í samvinnunni með leikskólum 

og grunnskólum í sambandi við flutninginn frá leikskóla í grunnskóla.  

  Í áströlsku rannsóknunum frá Dockett og Perry var áhersla á félagslegan þroska. Þar 

var megin viðfangsefnið hvort börnin gætu aðlagast skólaumhverfinu og hvort þeim liði vel. 

Á nokkrum þáttum var tekið í rannsóknunum, þroska barna, samstarfi heimilis og skóla, 

samstarfi leikskóla og grunnskóla. Rannsóknaraðferðirnar í Ástralíu var að skoða viðhorf og 

áherslur kennara, foreldra og barna. Í Ástralíu velja börn skóla eftir aldri, fylki og hvenær þau 

eiga afmæli. Í rannsóknum Dockett og Perry er lagt mikil áhersla á að öllum kemur 
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skólaganga við: Börn, fjölskyldur, kennarar, annað starfsfólk skólans og samfélagið. 

Fjölskyldan á að hvetja barnið áfram í skóla, hjálpa því að læra.  

Samkvæmt Dockett og Perry kemur fram mikil áhersla á að börnum finnst mikilvægt 

að eiga vini, þegar haldið er af stað í skóla. Þau vita nokkurn veginn hverju þau eiga von á 

þegar þau byrja í skóla. Börnin gátu svarað því að þau munu læra þegar skólinn byrjar og þau 

gera sér grein fyrir því að skóli er með skólareglur. Grunnskólinn leggur mikið upp úr góðu 

samstarfi við foreldra. Það er alltaf viðtal við foreldra og barn í upphafi skólagöngu. 

Fjölskyldan á að kynna sér starfsemi frístundaheimilis. Rannsóknir Dockett og Perry leggja 

áherslu á að annað starfsfólk eigi líka að kynnast börnum og leyfa börnum að tjá sig. Í upphafi 

skólaárs er mikið rætt um að samskipti sé lykillinn, kennarinn á að virkja nemendur til að hafa 

samskipti við sig og við aðra nemendur. Þegar breytingarferlið á sér stað, flutningurinn úr 

leikskóla í grunnskóla er Ástralía með sérstakt skipulag. Bæði að börnin heimsækja skólann 

skólaárinu áður en þau byrja og annað fyrirkomulag er skólakynning sem varir meira en 8 

vikur. 

Rannsóknir sýna að undirbúa þarf flutninginn vel, að samvinna þarf að vera náin og 

góð. Í Danmörku er sérstakur undirbúningsbekkur, í Ástralíu er leikskólinn ekki eins algengur 

og á Norðurlöndum. Í Ástralíu byrja börnin snemma í skóla, skólaárið sem börn verða 5 ára. 

Á Íslandi er skólaskylda 6 ára en 7 ára í Danmörku. Í Danmörku eru börnin höfð 6 ára í 

undirbúningsbekk en skólaskylda er ekki fyrr en börn hafa náð 7 ára aldri.   

Ísland og Danmörk eru að mörgu leyti lík. Það sem skilur löndin helst að, er að 

Danmörk er með undirbúningsbekk fyrir 6 ára og skólaskyldualdurinn er 7 ára, en á Íslandi 

eru börn skólaskyld 6 ára og enginn undirbúningsbekkur. Samkvæmt rannsóknum eru 

kennarar ahyggjufullir á báðum skólastigum að ekki gefist tími til að hittast og efla 

samstarfið. Einnig nefna rannsóknir frá Íslandi og Danmörku að samstarfinu sé ábótavant.  

Það er líka merkilegt að sjá í íslensku rannsókninni að leikskólakennurum finnst ekki 

sjálfsagt mál að færa upplýsingar um barnið á milli þegar það byrjar í grunnskóla, en 

grunnskólakennarar á Íslandi vilja fá allar upplýsingar um barnið. Hinsvegar í Danmörku er 

talað um að það eigi að fylgja athugun/lýsing á þroska barna áður en börnin byrja í skóla. 

Grunnskólinn hefur þá kynnt sér hvar barnið er statt í námi og þarfir þess. 

Löndin eiga það sameiginlegt  að öll börnin virðast meðvituð um hvað gerist þegar þau 

byrja í skóla, þau eiga von á því að fara að læra. Sum börnin kvíða annaðhvort skólagöngunni 

eða eru full tilhlökkunar. Öllum börnum finnst skipta máli að þau eigi vini þegar skólinn 

hefst. Allir skólarnir eru með skipulag varðandi flutninginn úr leikskóla úr grunnskóla en þó í 

ólíku formi. Í upphafi skólaárs eru Ísland og Ástralía með viðtal sem er ætlað foreldrum barna 
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sem eru að fara byrja í skóla. Í Danmörku taka starfsfólkið á frístundaheimilum virkan þátt í 

flutningnum, þó í Ástralíu er lagt áhersla að annað starfsfólk kynnist börnunum vel, á Íslandi 

þykir það ekki algengt að starfsmenn á frístundaheimili taki þátt í undirbúningi vegna 

flutnings. 

9.Lokaorð 

Það virðist vera almennt álit þeirra sem framkvæmdu rannsóknirnar að meiri tengsl og 

samvinna leikskóla og grunnskóla geti ekki annað en gagnast börnunum. Hinsvegar bentu 

rannsóknirnar til þess að samstarfið mætti mætti vera meia. Flestir telja það æskilegt, en 

kenna tímskorti, féleysi og jafnvel áhugaleysi um.   

Þessar rannsóknir hér heima og erlendis sýna að börn eiga margt sameiginlegt þegar 

þau standa frammi fyrir því að hefja skólagöngu, þó að um sé að ræða ólíka aldurshópa og 

ólíka menningu. Það kom á óvart hve skipulag á Norðurlöndum er líkt og á Íslandi. Það er líka 

fróðlegt að skoða hvað leikskólar og grunnskólar eru ólíkar stofnarnir.  

Ef barnið á jákvæða skólagöngu, er mjög líklegt að það fari í áframhaldandi nám í 

framtíðinni. Upphaf skólagöngu er mikilvægur áfangi í lífi allra barna.  

Það er vel hægt að staðfesta það að margt breytist í lífi barna þegar þau byrja í 

grunnskóla. Þau eru ekki lengur í leikumhverfinu, heldur tekur meiri alvara við, þau þurfa að 

læra að fara eftir fyrirmælum og reglum skólans og það getur reynst þeim erfitt.  

Þetta aðlögunarferli hefur verið rannsakað mikið og rannsóknirnar sýna fram á að 

margar aðferðir má nota með góðum árangri til auðvelda flutninginn. Því er gagnlegt að 

kynna sér þessar rannsóknir, því það eru svo margar hugmyndir settar fram og það má segja 

það er engin ein aðferð best heldur er það vandaður undirbúningur sem skilar bestum árangi.  

Það er stórt skref fyrir börn að fara úr leikskóla í grunnskóla, það eru margir sem koma 

að þeim flutningi og margar aðferðir eru notaðar til að gera flutninginn sem bestan. 

Rannsóknirnar benda á margar aðferðir og má taka margar þeirra til fyrirmyndar. Á Íslandi 

væri hugsanlegt að útbúa áætlun líkt og í Ástralíu og einnig er góð hugmynd að gera 

frístundaheimilin virkari í að tengja skólastigin saman.   
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