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Útdráttur  

Flutningur milli skólastiga er mikilvæg tímamót í lífi barns og fjölskyldu þess og hefur 

miklar breytingar í för með sér. Í þessari ritgerð verður fjallað um hvað skiptir máli við 

flutninginn úr leikskóla í grunnskóla og er það skoðað út frá þremur sjónarhornum, 

barna, foreldra og kennara. Gerð er grein fyrir fáeinum hugtökum sem tengjast skilunum 

á milli skólastiganna ásamt því að skýrt er frá hugmyndum fræðimanna um tengslin 

milli skólastiga. Áherslur Aðalnámskráa leik- og grunnskóla verða skoðaðar og bornar 

saman ásamt því að fjallað verður um drög væntanlegra Aðalnámskráa í samanburði við 

núgildandi námskrár. Skoðaðar verða rannsóknir á viðhorfum barna, foreldra og 

kennara til flutningsins milli skólastiga. Niðurstöður þeirra leiða í ljós að börn gera 

skýran greinarmun á leik- og grunnskólum. Börnin ásamt foreldrunum kvíða 

væntanlegri skólagöngu og að takast á við óþekktar aðstæður. Það er því hlutverk 

kennara að leita leiða til þess að stuðla að samfellu og samvinnu milli skólastiganna 

þannig að bæði börn og foreldrar upplifi flutninginn á jákvæðan hátt. 
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1. Inngangur 

Það er stórt stökk í lífi hvers barns að hefja grunnskólagöngu og miklar breytingar eiga 

sér stað á þessum tímamótum. Yfirfærslan frá einu skólastigi á annað hefur ekki 

einungis áhrif á barnið heldur einnig fjölskyldu þess og nánasta umhverfi. Ég valdi þetta 

viðfangsefni vegna þess að mér finnst skipta miklu máli hvernig staðið er að 

flutningnum úr leikskóla yfir í grunnskóla og langaði þess vegna að kynna mér 

rannsóknir á því hvernig staðið er að honum.  

Markmið ritgerðarinnar er að varpa ljósi á mikilvæga þætti við flutning 

leikskólabarna í grunnskólann. Rannsóknarspurningin er: Hvað skiptir máli við flutning 

úr leikskóla í grunnskóla? Viðfangsefnið verður skoðað út frá sjónarhorni barna, 

foreldra og kennara. 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Í fyrsta kaflanum er gerð grein fyrir fáeinum 

skilgreiningum á hugtökum sem tengjast á einn eða annan hátt skilunum milli 

skólastiganna. Í kafla tvö verða hugmyndir fræðimanna um tengslin á milli 

skólastiganna skoðaðar. Í þriðja kafla verður rýnt í lög beggja skólastiga og áherslur 

Aðalnámskráa skólanna bornar saman. Þá verður fjallað um drög að nýjum 

Aðalnámskrám og þær bornar saman við núgildandi námskrár. Í kafla fjögur eru ólík 

sjónarhorn á flutning úr leikskóla í grunnskóla skoðuð þar sem viðhorf barna, foreldra 

og kennara eru í brennidepli og fjallað verður um rannsóknir á þessum sviðum. Í síðasta 

kaflanum eru tekin saman viðhorf barna, foreldra og kennara og tengd við þá fræðimenn 

og hugtök sem fjallað var um í köflum eitt til þrjú. 
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2. Hugtök 

Hér á eftir verður fjallað um nokkur lykilhugtök sem tengjast þeim breytingum sem eiga 

sér stað í lífi barna þegar þau standa á þeim mikilvægu tímamótum að ljúka 

leikskóladvöl sinni og hefja grunnskólagöngu.  

2.1 Umbreyting (e. transition) 

Ekki er til nein ákveðin íslensk skilgreining á enska hugtakinu transition og er hægt að 

nota fleiri en eitt orð yfir hugtakið. Samkvæmt Ensk-íslenskri skólaorðabók er hugtakið 

ýmist skilgreint sem umbreyting eða flutningur (Ensk-íslensk skólaorðabók, 1989, bls. 

685). Þar sem miklar breytingar verða í lífi barnsins þegar það hefur grunnskólagöngu 

hefur höfundur ákveðið að notast við orðið umbreyting hér eftir.  

Hugtakið umbreyting (e. transition) er yfirleitt skilgreint í kennslufræðum sem ferli 

sem felur í sér flutning frá einum stað til annars og tengist oftast því að færast frá einum 

áfanga menntunar til annars. Það felur í sér upplifun barnsins á þessum umbreytingum 

innan skólans og nær meðal annars yfir þann tíma sem líður frá fyrstu heimsókn til 

aðlögunar barnsins, breytingar eins og flutning frá einni kennslustofu til annarrar á 

miðju skólaári eða í lok þess, breytingar sem verða þegar skipt er um kennara á miðju 

skólaári eða í lok þess og þær breytingar sem gerast hjá barninu á hverjum degi í 

skólanum (Dunlop og Fabian, 2007, bls. 6).  

Þau tímamót að flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla hafa áhrif á barnið og það þarf 

að takast á við ýmsar ókunnar aðstæður. Dunlop og Fabian (2007) vitna í Barrett (1986) 

sem segir að hugtakið umbreyting feli í sér að yfirgefa öryggisrammann og horfast í 

augu við hið óþekkta: nýja menningu, nýjan stað, nýtt fólk, nýtt hlutverk, nýjar reglur 

og nýjan persónuleika, þ.e. að breytast úr barni í nemanda. Atriði eins og hávaði, 

ókunnug orð, nýjar upplýsingar, tónninn í rödd kennarans og aðstæður eins og leiktími 

og hádegismatur þar sem barnið er innan um stóran hóp af ókunnugu fólki geta skapað 

kvíða, þreytu, óróleika og rugling. Hins vegar er hægt að líta á flutninginn sem 

spennandi tímabil sem felur í sér samvinnu fólks þar sem börn og foreldrar þeirra líta 

almennt á þetta sem jákvætt tímabil (Dunlop og Fabian, 2007, bls. 7).  

Samkvæmt Rogoff (2003) er hægt er að lýsa mannlegri þróun sem röð eða ferli 

umbreytinga; frá barnæsku til unglingsára, frá unglingsárum til fullorðinsára og svo 

framvegis. Þessar breytingar fela í sér tímabil af viðburðum í lífi einstaklingsins, eins og 
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þegar barn byrjar að ganga eða tala og þegar barn byrjar í skóla eða vinnu (Rogoff, 

2003, bls. 150). 

 Árið 1998 settu Bandaríkjamennirnir Kagan og Neuman fram rannsóknarniðurstöður 

sínar þar sem þeir skoðuðu mismunandi túlkun fólks á hugtakinu umbreyting (e. 

transition). Í ljós kom að skipta mátti skilgreiningunni í þrjá meginflokka eftir því 

hvernig fólkið svaraði. Í fyrsta lagi að umbreyting feli í sér einn atburð eða athöfn sem 

barnið þarf að takast á við. Í öðru lagi að þetta sé óslitinn ferill aðlögunar barnsins og 

foreldra að nýjum aðstæðum. Þriðji hópurinn lítur svo á að hugtakið feli í sér að fylgt sé 

lögmálum um samfellu í uppeldis- og kennsluaðferðum milli skólastiga. Umbreyting 

felur því í sér að samfella sé höfð að leiðarljósi í upplifun og reynslu barna í 

umbreytingarferlinu (Dunlop og Fabian, 2007, bls. 34). 

2.2 Sameiginleg mótun (e. co-constructing) 

Félagsleg hugsmíðahyggja (e. social-constructivism) leggur áherslu á að nám eigi sér 

stað í félagslegu samhengi þar sem einstaklingurinn lærir í samskiptum við aðra. 

Kennarinn á að veita leiðsögn og styðja við nám barna og þarf því að móta 

námsumhverfi sem er hvetjandi. Lögð er áhersla á skoðanaskipti og að allir fái tækifæri 

til þess að láta rödd sína heyrast (Þuríður Jóna Jóhannsdóttir, 2009). Frá sjónarhóli 

félagslegrar hugsmíðahyggju felur flutningur milli skólastiga í sér sameiginlega mótun 

sjónarmiða sem verða til þegar fjölskylda tekur þátt og á í samskiptum við skóla. Þó svo 

að leik- og grunnskólakennarar upplifi mjög krefjandi tímabil sem felur í sér að 

leiðbeina börnum og foreldrum þeirra í gegnum flutninginn úr leik- í grunnskóla í 

upphafi hvers skólaárs þurfa þeir samt sem áður ekki að þróa með sér nýjan 

persónuleika eða takast á við erfiðar tilfinningar eins og börn og foreldrar þurfa að gera. 

Þeir upplifa ekki flutninginn sjálfan en geta lagt sitt af mörkum til sameiginlegrar 

mótunar í gegnum áhrifin sem þeir hafa á börn og foreldra þeirra (Griebel og Niesel, 

2002, bls. 73).  

Með sameiginlegri mótun er átt við nálgun til að samræma sjónarmið fólks vegna 

þess að áhersla er lögð á mismunandi þroskakröfur þegar barn færist frá einu skólastigi 

yfir á annað. Í þessari nálgun reyna þátttakendurnir að útskýra hvernig ferli náms í 

mismunandi kerfum (heimili, leikskóli og skóli) eru tengd saman eftir þeirri meginreglu 

að þekking og reynsla barns skuli ekki vera lögð niður í upphafi formlegrar 

grunnskólagöngu heldur þróuð nánar. Líta má á þróun skólanámskrár sem leið til þess 

að stuðla að samskiptum og samvinnu sem leiðir til sameiginlegrar mótunar á 
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sjónarmiðum milli fagfólks í leik- og grunnskólum sem og foreldra (Dunlop og Fabian, 

2007, bls. 24–30).  

Með sameiginlegri mótun gefst tækifæri til þess að auðvelda börnum aðlögun að nýjum 

aðstæðum en snurðulaus aðlögun hefur áhrif á jákvæðan flutning milli skólastiganna. 

2.3 Félagsleg aðlögun (e. social adjustment) 

Aðlögun að leikskólaumhverfinu er, samkvæmt Rimm-Kauffman og Pianta (1999, bls. 

427), vistfræðileg yfirfærsla (e. ecological transition) milli tveggja námsumhverfa, þ.e. 

fjölskyldunnar og leikskólans. Aðlögunarferlið krefst þess að uppfylla bæði náms- og 

félagslegar kröfur þessara tveggja umhverfa en þar sem kröfurnar eru mismunandi getur 

það haft áhrif á hvernig börn aðlagast leikskólanum. Aðlögun að leikskólaumhverfinu 

myndar mynstur fyrir frekari umbreytingar, t.d. milli leikskólans og grunnskólans og 

hefur áhrif á hæfni barnsins til þess að vera þátttakandi í mismunandi umhverfum. 

Jafnframt geta afleiðingar af fyrstu aðlögun, þ.e. þegar barnið hefur leikskólagöngu, haft 

langtímaáhrif á hegðun einstaklingsins frá einu umhverfi til annars (Dunlop og Fabian, 

2002, bls. 24-25).  

Levy-Shift (1983) telur aðlögun leikskólaumhverfisins vera grundvallaratriði á fyrstu 

árum barnsins því þar læra börnin að takast á við ókunnugar aðstæður (Dunlop og 

Fabian, 2002, bls. 23). Þá segir Margetts (2002) að ferli félagsmótunar í barnæsku fari 

eftir aðlögun að leikskólaumhverfinu þar sem aðlögun að nýjum aðstæðum er talin hafa 

afgerandi áhrif á árangursríkan flutning milli skólastiga (Margetts, 2002, bls. 104). Stig 

Brostrøm tekur í sama streng og segir að hnökralaus flutningur ýti undir vellíðan barna 

og að þeim finnist þau örugg og yfirveguð í nýju umhverfi. Sú tilfinning að líða vel og 

að tilheyra hópi er grundvallaratriði í aðlögunarferlinu (Brostrøm, 2002, bls. 52). 

2.4 Samfella (e. continuity) 

Kagan (1991) talar um tvenns konar gerðir af samfellu í umbreytingarferlinu, lóðrétta 

og lárétta. Lóðrétt samfella er samfella milli tímabila í lífi barna, t.d. frá leikskóla og 

yfir í grunnskóla og lárétt samfella vísar til samfellu milli sviða í lífi þeirra, t.d. milli 

heimilis og skóla. Zigler og Kagan (1982) fullyrða að það sé börnum til bóta ef þau 

upplifa báðar þessar samfellur jákvætt (Kagan, 1991, bls. 135). 

Hugtakið samfella byggir á þremur eiginleikum: hugmyndafræðilegum, 

kennslufræðilegum og skipulagslegum. Fyrsti eiginleikinn, hugmyndafræðileg samfella, 

vísar til gildismats og þeirra hugmynda sem liggja að baki starfinu í skólum. Einnig þarf 
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að hafa í huga hlutverk foreldranna í menntun ungra barna. Þeir skipta höfuðmáli um 

það hvernig börn þróa skilning á sjálfum sér og öðrum. Það má því segja að hornsteinn 

hugmyndafræðilegrar samfellu sé viðeigandi hlutverk foreldra í menntun ungra barna. 

Þegar barn flyst úr leikskóla yfir í grunnskóla myndi það auðvelda bæði börnum og 

foreldrum þeirra flutninginn ef hugmyndafræði skólastiganna væri samræmd og gildi, 

hefðir og menning skólastiganna væri sambærileg. Kennslufræðileg samfella vísar til 

inntaks námskráarinnar sem og kennsluaðferða. Börn sem eru á mismunandi 

þroskastigum ættu ekki að læra nákvæmlega sömu hluti á nákvæmlega sama tíma. Til 

þess að hægt sé að samræma kennslufræðilega undirstöðu þar sem margbreytileiki er 

viðurkenndur verður kennslan að vera samfelld en ekki sú sama. Þriðji eiginleikinn, 

skipulagsleg samfella, vísar til reglugerða og stefnu sem móta starfið. Allir þessir þrír 

eiginleikar eru háðir samfellu í reynslu barna og fjölskyldna þeirra. Enginn eiginleiki 

getur staðið einn og sér heldur eru þeir allir tengdir saman (Kagan, 1991, bls. 137–139). 

Dockett og Perry vitna í Pianta (2004) sem hefur skilgreint fjögur mikilvæg atriði 

sem lúta að umbreytingum þegar börn hefja grunnskólagöngu. Í fyrsta lagi er breyting á 

fræðilegum kröfum þar sem börn gera ráð fyrir því að takast á við verkefni sem eru 

framandi. Börnin eru síðan borin saman eftir árangri þeirra á verkefnunum sem eru 

síðan notuð til að taka kennslufræðilegar ákvarðanir. Í öðru lagi er félagslegt umhverfi 

skólans mun flóknara en heima eða í leikskóla. Börnin kynnast fleiri jafnöldrum sem og 

fleiri börnum almennt. Þá er samskiptamynstrið við fullorðna öðruvísi heldur en í 

leikskólanum eða heima. Í þriðja lagi er stuðningur foreldra minni í daglegri starfsemi 

skólans heldur en heima eða í leikskólanum. Þetta gerir það að verkum að bæði 

foreldrum og börnum getur fundist þátttaka foreldra í skólastarfinu vera minni. Í fjórða 

og síðasta lagi er minni tími í skólanum fyrir einstaklingsaðstoð frá kennaranum, jafnvel 

í fámennari bekkjum. Fækkun starfsfólks gerir það að verkum að kennarar hafa minni 

tíma til að bregðast við einstaklingnum. Yfirfærslan felur í sér að kröfurnar aukast en 

um leið minnkar stuðningurinn. Samskipti og tengsl milli barna og fullorðinna eru 

mikilvægari og skipta meira máli í umbreytingarferlinu fremur en námsumhverfið sjálft 

(Dockett og Perry, 2007, bls. 123–124). 

3. Kenningar og fræðimenn 

Í þessum kafla verða skoðaðar kenningar nokkurra fræðimanna sem tengjast á einhvern 

hátt þeim tímamótum sem börn standa frammi fyrir þegar þau byrja í grunnskóla. Fyrst 
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ber að nefna vistfræðikenningu Bronfenbrenners en hann þróaði líkan sem byggt er á 

fjórum kerfum og lýsa tengslum einstaklingsins við umhverfi sitt. Því næst verða valdir 

þættir innan framfarastefnu Johns Deweys skoðaðir en hann taldi samfellu vera 

nauðsynlega í reynslu barna og lagði áherslu á að nám þarf að byggja á fyrri reynslu. Að 

lokum verður fjallað um síðtímahugmyndir um börn og bernsku sem fela í sér 

mismunandi sýn fullorðinna á börn sem settar hafa verið í fimm flokka og hefur áhrif á 

hvernig stofnanir við búum börnum. 

3.1 Vistfræðikenning Bronfenbrenners 

Í rannsóknum á þroska mannsins hefur verið sýnt fram á stigvaxandi aðlögun í gegnum 

æviskeiðið milli einstaklingsins og þess umhverfis sem hann lifir og hrærist í. Tengslum 

milli einstaklingsins og umhverfisins hefur verið lýst af Bronfenbrenner (1977) sem 

þróaði vistkerfislíkan sem er byggt á fjórum mismunandi kerfum; nærkerfi (e. 

microsystem), millikerfi (e. mesosystem), stofnanakerfi (e. exosystem) og lýðkerfi (e. 

macrosystem). Barnið er staðsett í miðjunni og öll þessi kerfi eru samofin barninu og 

hafa áhrif á það. Nærkerfi vísar til þess kerfis sem stendur barninu næst, það er heimilið, 

skólinn, nágrennið og fleira. Millikerfi eru tengslin milli tveggja nærkerfa, til dæmis 

samskiptin milli heimils og skóla. Millikerfi er í raun mörg nærkerfi. Stofnanakerfi er 

framlenging á millikerfinu sem inniheldur aðrar samfélagslegar stofnanir, til dæmis 

fjölmiðla, vinnustaði og ríkisstjórn. Lýðkerfi sker sig frá hinum kerfunum að því leyti 

að kerfið vísar ekki til neins ákveðins einstaklings heldur til þjóðmenningarinnar, 

viðhorfa og gilda í samfélaginu (Bronfenbrenner, 1977, bls. 513–515; Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 77). Bronfenbrenner talar um vistfræðilega yfirfærslu þegar 

umbreyting á sér stað í lífi barns, t.d. við upphaf grunnskólagöngu, og felur í sér að 

barnið breytist, hlutverk þess, staða og tengsl (Dunlop og Fabian, 2002, bls. 24). 

Þeir sem aðhyllast kenningar Bronfenbrenners telja reynslu barnsins af nærkerfinu, 

það er að segja heimilinu og skólanum, mikilvæga því tengslin á milli þessara kerfa 

segja mikið til um það hvernig flutningurinn milli skólastiganna tekst til og ekki síst 

fyrir þá sem eiga í erfiðleikum með umbreytinguna (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 

77).  

3.2 Framfarastefna John Deweys  

Lykilhugtök í kenningum Johns Deweys eru samfella og reynsla en hann telur 

mikilvægt að samfella sé í reynslu barna. Reynsla og upplifanir barna þurfa bæði að 
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byggja á og taka eitthvað frá þeim viðfangsefnum sem börn hafa áður fengist við og 

breyta því sem á eftir kemur. Samkvæmt samfellureglunni, sem Dewey nefnir sem svo, 

flyst eitthvað frá fyrri aðstæðum til síðari aðstæðna. Umhverfi einstaklings annað hvort 

víkkar eða minnkar þegar hann fer úr einum aðstæðum í aðrar. Ekki er um að ræða 

nýjan heim heldur er einstaklingurinn kominn í annan hluta þess heims sem hann lifir í. 

Sú þekking sem hann hefur öðlast í einum aðstæðum verður verkfæri til þess að skilja 

og takast á við þær aðstæður sem koma á eftir (Dewey, 1938/2000b, bls. 38, 45, 54).  

Dewey fjallar einnig um að hæfilegt jafnvægi þurfi að vera á milli þess nýja og 

gamla. Hann segir að við eigum ekki að einblína of mikið á það sem við höfum þegar 

lært heldur að nýta okkur það sem við höfum lært til þess að geta leyst núverandi vanda. 

Ennfremur segir hann að jafnvægi þurfi að vera á milli þess auðvelda og þess erfiða og 

telur að með því verði hugsunin sem frjóust. Ef verkefni eru of auðveld þarf 

einstaklingurinn ekkert að leggja á sig en of erfið verkefni gera það að verkum að hann 

gefst upp (Dewey, 1910/2000a, bls. 337). Þegar börn flytjast yfir í grunnskólann þarf 

því að taka mið af þeirri reynslu sem börnin koma með úr leikskólanum og velja 

viðfangsefni þar sem þau geta nýtt reynslu sína til þess að fást við ný verkefni.  

Kennarinn þarf að sjá til þess að viðfangsefni séu valin með aldur, þroska og reynslu 

barna í huga en Dewey telur að hlutverk kennarans sé að vera meðvitaður um fyrri 

reynslu barna til þess að geta skipulagt viðfangsefnin þannig að þau nýtist þeim í 

núverandi aðstæðum (Dewey, 1938/2000b, bls. 86).  

Dewey talar um undirbúning sem mjög vítt hugtak. Hann telur undirbúning vera þá 

reynslu sem skilar einstaklingnum dýpri og víðari reynslu seinna meir en gagnrýnir þá 

hugmynd að undirbúningur sé tæki til að búa sig undir framtíðina og segir þá hugmynd 

vera í mótsögn við sjálfa sig. Undirbúningur felur í sér ,,...að nemandi fær út úr reynslu 

sinni á líðandi stund allt sem í henni er fyrir hann á þeim tíma sem hann öðlast hana. 

Þegar undirbúningur er gerður að ráðandi markmiði þá er möguleikum nútíðar fórnað 

fyrir ímyndaða framtíð.“ (Dewey, 1938/2000b, bls. 57–59).  

Áhrif kenninga Dewey í leikskólastarfi gætir víða um heim í dag. Leikskólakennarar 

hafa byggt kennsluaðferðir sínar á hugmyndum Deweys og má nefna hlutverkaleikinn 

sem dæmi en hann taldi leikinn vera hluta af náttúrulegum hvötum barnsins þar sem því 

gefst kostur á að nýta reynslu sína í leikskólanum (Spodek, 1991, bls. 9–10). Í dag er 

hlutverkaleikurinn talinn mjög mikilvægur þáttur í leikskólastarfi þar sem börn nýta þá 

reynslu sem þau hafa öðlast heima fyrir í leiknum. 
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3.3 Síðtímahugmyndir um börn og barnæsku  

Dahlberg, Moss og Pence (1999) hafa fjallað um síðtímahugmyndir (e. post-modern) 

um börn og barnæsku. Samkvæmt þessum hugmyndum er ekki til nein ákveðin 

skilgreining á barni né barnæsku heldur eru viðhorf til barna og barnæsku mismunandi  . 

Viðhorfin eru byggð upp á skilningi okkar á barnæsku og hvað við teljum að börn eigi 

að vera. Í stað þess að bíða eftir vísindalegri þekkingu sem segir okkur hvernig börn eigi 

að vera höfum við valkosti um það hvað við teljum börn vera. Þessir valkostir eru mjög 

þýðingarmiklir þar sem þeir ákveða þær stofnanir sem við útvegum börnum ásamt þeim 

uppeldisaðferðum sem boðið er upp á innan þessara stofnanna (Dahlberg, Moss og 

Pence, 1999, bls. 43). 

Dahlberg og félagar flokka viðhorfin niður í fimm flokka. Í fyrsta lagi þar sem litið 

er á að barnið endurspegli menningu og þekkingu. Barnið byrjar lífið með tóman poka á 

bakinu og er óskrifað blað (l. tabula rasa). Þessi sýn hefur hugmyndir Johns Locke að 

leiðarljósi. Áskorunin felst í því að undirbúa börn þannig að þau séu tilbúin til að læra 

og setjast á skólabekk þegar þau hafa náð skólaskyldualdri. Þess vegna þarf að sjá til 

þess að börn öðlist þekkingu, hæfileika og ríkjandi gildi innan menningarinnar sem eru 

þegar ákvörðuð af samfélaginu. Út frá þessu sjónarhorni er leikskólinn undirstaða fyrir 

árangursríkum framförum síðar í lífinu. Í öðru lagi þar sem litið er á barnið sem saklaust 

í blóma lífsins. Þessi sýn endurspeglar hugmyndir Rousseau. Mikilvægt er að læra að 

þekkja sjálfan sig, sitt innra eðli, í gegnum gagnsæi og sjálfsskoðun. Þessi sýn á barnið 

gerir það að verkum að hinn fullorðni vefur barninu inn í bómull til þess að vernda hann 

frá hinu skemmda samfélagi þar sem ofbeldi, kúgun, áreiti frá verslunum og misnotkun 

í gróðraskyni eiga sér stað. Þess í stað á að byggja upp umhverfi þar sem börnunum er 

boðið vernd, samfella og öryggi. Í þriðja lagi þar sem litið er á barnið sem hluta af 

náttúrunni og það þroskist á náttúrulegan hátt. Þessar hugmyndirnar eru taldar koma frá 

Piaget. Barnið fylgir staðlaðri röð líffræðilegra stiga, án tillits til umhverfisins, í átt að 

fullum þroska. Í fjórða lagi þar sem litið er á að barnið leggi sitt af mörkum til 

vinnumarkaðarins. Barnið þarf á umhyggju og umönnun að halda og á að kynnast því 

að vera í félagsskap annarra barna og fullorðinna. Það er hlutverk móðurinnar að veita 

börnum slíka umönnun. Nú hafa tímarnir hins vegar breyst og mæður hafa í auknum 

mæli farið út á vinnumarkaðinn. Þetta leiðir til þess að vinnumarkaðurinn og samfélagið 

í heild sinni þarf að sjá til þess að aðrir hugsi um barnið á meðan foreldrarnir eru í 

vinnu. Í fimmta og síðasta lagi þar sem litið er á barnið sem hluta af og þátttakanda í 
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sköpun þekkingar og menningar. Börn eru bæði hluti af og aðskilin frá fjölskyldu sinni. 

Þau hafa eigin áhugamál sem samsvara ekki endilega áhugamálum foreldranna og 

annarra fullorðinna. Börn eru viðurkennd og litið á þau sem sjálfstæða einstaklinga sem 

hafa eigin rétt og eru fullgildir meðlimir samfélagsins. Höfundarnir gagnrýna fyrstu 

fjóra flokkana þar sem þeir telja að börn séu álitin veik, óhæf og óvirk, óþroskuð, 

ósjálfstæð og einangruð. Póstmódernisminn líti hins vegar á börn sem sterk og 

kraftmikil, hæfileikarík og hæf. Þessar hugmyndir eru í samræmi við fimmta flokkinn 

þar sem barnið er hluti af og þátttakandi í sköpun þekkingar og menningar (Dahlberg 

o.fl., 1999, bls. 43–50). 

Dahlberg og félagar gagnrýna þá hugmynd að leikskólinn sé staðgengill heimilisins. 

Þau telja að börnin njóti góðs af því að vera í leikskóla vegna þess að það felur í sér að 

vera ekki heima. Leikskólinn býður upp á eitthvað annað og bætir það upp sem barnið 

fær ekki heima hjá sér, þannig að barnið fær það besta frá báðum stöðum. Leikskólinn 

er opinber vettvangur í lýðræðislegu þjóðfélagi þar sem börn og fullorðnir taka saman 

þátt í verkefnum sem hafa félagslegt, menningarlegt, efnahagslegt og pólitískt gildi. 

Börn hafa þörf fyrir að vera í samskiptum, í litlum hópum, við önnur börn og fullorðna, 

án þess að stofna þeirra eigin vellíðan eða samskiptum sínum við foreldra sína í hættu 

(Dahlberg o.fl., 1999, bls. 73–81). 

Höfundarnir gagnrýna einnig þá hugmynd að leikskólinn hafi minni áhuga á því lífi 

sem ung börn lifi hér og nú og hafi meiri áhuga á grunnskólabörnum og því fullorðna 

fólki sem það eigi eftir að verða. Ef menn líta á leikskólann sem undirbúning fyrir 

áframhaldandi nám eða að leikskólinn leggi sitt af mörkum til þess að börn séu tilbúin 

til að læra þegar þau hefja grunnskólagöngu eru þau álitin veikburða og þau þarfnist 

undirbúnings áður en þau byrja í skólanum. Þess í stað ætti frekar að líta á börn sem 

sterk og hæf til þess að læra frá fæðingu og líta á leikskólanámið sem hluta af samfellu í 

námi þeirra (Dahlberg o.fl. 1999, bls. 82–83). 

3.4 Samantekt 

Hér að framan hefur verið leitast við að fjalla um tengslin milli leik- og grunnskóla á 

fræðilegum grundvelli. Við flutning milli skólastiga á sér stað mikil umbreyting í lífi 

barna. Vistfræðilíkan Bronfenbrenners byggir á fjórum ólíkum kerfum sem öll umlykja 

barnið og hafa áhrif á það. Bronfenbrenner lagði áherslu á reynslu einstaklingsins í 

samskiptum við umhverfi sitt. Reynsla barnsins af heimili og skóla er mjög mikilvæg 

þar sem samskiptin milli þessara kerfa segja mikið til um það hvernig flutningurinn á 
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milli skólastiganna tekst til, einkum og sér í lagi fyrir þá sem eiga í erfiðleikum með 

flutninginn. Þetta er í samræmi við hugmyndir Dockett og Perry (2007) og Dunlop og 

Fabian (2007) sem telja að stuðningur og samskipti milli barna og fullorðinna séu 

mikilvæg þegar þau færast frá einu skólastigi á annað. Lykilatriði í kenningu John 

Dewey er að reynsla sé í samfellu barna og að nám eigi að byggja á fyrri reynslu. Þegar 

börn flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla þarf grunnskólinn að leggja áherslu að fyrri 

reynsla nýtist þeim í þeim viðfangsefnum sem þau taka sér fyrir hendur. Hæfilegt 

jafnvægi milli þess nýja og gamla sé nauðsynlegt sem og hæfilegt jafnvægi milli þess 

auðvelda og erfiða. Kennarinn verður að vera meðvitaður um fyrri reynslu barna og 

skipuleggja þarf viðfangsefnin með það í huga. Þetta samsvarar hugmyndum Kagan 

(1991) um kennslufræðilega samfellu sem m.a. felur í sér að kennsluaðferðir þurfi að 

vera samfelldar en ekki þær sömu þar sem börn eru misjafnlega stödd í þroska og þ.a.l. 

geta þau ekki lært sömu hluti á sama tíma. Dewey gagnrýnir þá hugmynd að 

undirbúningur sé tæki fyrir framtíðina heldur sé hann tæki til að skilja og takast á við 

viðfangsefnin hér og nú. Samkvæmt síðtímahugmyndum um börn og barnæsku er 

barnið hluti af og þátttakandi í sköpun menningar og þekkingar og litið er á það sem 

hæft og sterkt. Sú sýn sem við höfum á börn og bernsku hefur áhrif á hvernig stofnanir 

við búum börnum. Leikskólinn er ekki staðgengill heimilisins heldur fær barnið það 

besta frá báðum stöðum. Áhersla er lögð á að börnin læri að vera í samskiptum við 

önnur börn og fullorðna og er það í samræmi við hugmyndir Margetts (2002) sem telur 

að félagsmótun í barnæsku sé grundvallaratriði þegar börn flytjast á milli skólastiga. 

Leikskólinn er ekki undirbúningur fyrir grunnskólann heldur er leikskólanámið hluti af 

samfellu í námi barna. 

4. Áherslur í lögum og námskrám 

Til þess að átta sig betur á þeim mun sem er á milli leik- og grunnskólans er vert að 

skoða mismunandi áherslur í lögum og Aðalnámskrám skólastiganna. Einnig er 

athyglisvert að skoða drögin að nýjum námskrám og bera þær saman við núgildandi 

námskrár. 

4.1 Leikskólinn 

Aðalnámskrá leikskóla byggir á Lögum um leikskóla nr. 90/2008 en þar kemur fram að: 

Meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu vera (2. gr.):  

   a. að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra, 
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   b. að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku, 

   c. að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir 

hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar, 

   d. að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra, 

   e. að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir 

þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun, 

   f. að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að 

styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra 

samskipta. 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999) er leikskólanám ekki skylda. Leikurinn er í 

brennidepli þar sem hann er talin vera helsta námsleið barnsins til þess að skoða og 

rannsaka og því er ekki áhersla á formlega kennslu. Jafnframt er lögð áhersla á skapandi 

starf þar sem skipuleggja á umhverfið með það að markmiði að börnin fái tækifæri til 

þess að ,,örva frjálsa og skapandi tjáningu“. Einnig er eitt af hlutverkum leikskólans að 

efla kristilegt siðgæði (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 7–8, 10).  

Eins og nefnt var hér að ofan er mikil áhersla lögð á leikinn í leikskólastarfi og að 

gefa börnunum gott rými fyrir leik svo þau geti þróað hann. Þegar kemur að skipulagi 

umhverfisins þarf því að huga vel að margbreytilegum efniviði. Sá efniviður sem ætti að 

vera til staðar er: leikefni til byggingarleiks, s.s kubbar, efniviður til hlutverka- og 

þykjustuleiks, ýmiss efniviður til skapandi starfs, margskonar gerðir af verkfærum, 

tölvur og hljóðfæri og úti- og innileiktæki (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 13). 

Hópavinna er einnig veigamikill þáttur í leikskólastarfi þar sem börn læra að deila 

með sér, setja sig í spor annarra og öðlast meiri ábyrgð (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, 

bls. 14).  

Daglegar athafnir í leikskólanum eru fastmótaðar þar sem lögð er áhersla á 

líkamlegar þarfir barnanna sem og heilsu þeirra, börnin sofa og nærast á ákveðnum 

tímum, þvo sér og hvíla sig. Dagskipulagið þarf að vera skipulagt með þarfir og þroska 

barnanna í huga (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 17). 

Í námskránni eru tilgreind ákveðin námssvið leikskólans sem öll tengjast og fléttast 

við grundvallarþætti leikskólastarfs, það er að segja leik, lífsleikni og umönnun. Þessi 

námssvið eru: hreyfing, myndsköpun, tónlist, málrækt, náttúra og umhverfi og menning 

og samfélag (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 19). Af þessu má sjá að áherslur í 

leikskólastarfi eiga að byggja á leik, tjáningu og samþættu starfi.  
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 4.2 Grunnskólinn 

Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir ,,...að nemendum skal veitt tækifæri til að nýta 

sköpunarkraft sinn og að afla sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar 

og þroska. Skólastarfið skal leggja grundvöll að frumkvæði og sjálfstæðri hugsun 

nemenda og þjálfa hæfni þeirra til samstarfs við aðra.“ (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

 Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2006) er hann skyldunám í tíu ár eða frá 6-16 

ára og er það hlutverk sveitarfélaga að sjá til þess að öllum börnum sem búa innan 

þeirra sé veitt skólavist (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 5).  

Áhersla er lögð á að veita öllum nemendum formlega kennslu ásamt því að byggja þá 

upp félagslega. Grunnskólinn á að sjá til þess að nemendur öðlist víðsýni og auki 

skilning sinn á umhverfi sínu, á einkennum og bakgrunni íslensks samfélags og 

skyldum og réttindum þeirra innan samfélagsins. Gildi lýðræðislegs samstarfs svo sem 

jafnrétti, virðing og sameiginleg ábyrgð, kristið siðgæði og umburðarlyndi, þar sem allir 

hafa tækifæri á að tjá skoðanir sínar, eru þeir þættir sem starfið í grunnskólanum á að 

byggja á (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 8–10).  

Í námskránni kemur fram að efniviður er að stórum hluta frábrugðinn þeim efnivið 

sem notaður er í leikskólanum og má þar nefna námsbækur, handbækur, ljósmyndir, 

kvikmyndir, veggspjöld og tölvuforrit svo fátt eitt sé nefnt (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2006, bls. 16).  

Í grunnskólanum er börnunum skipt niður í bekki eftir aldri og er skóladeginum skipt 

niður eftir námsgreinum eða námssviðum. Þessi námsvið eru: danska, enska,  íslenska, 

náttúrufræði, heimilisfræði, stærðfræði, samfélagsfræði, íþróttir, upplýsingatækni og 

lífsleikni. Þá eru einnig listgreinar eins og handmennt, hönnun og smíði og myndmennt 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 5, 14). 

Í ljósi þessa má sjá að áherslur leik og grunnskóla eru mismunandi þar sem áherslan 

er á óbeina kennslu, leikinn og hópavinnu í leikskólanum en í grunnskólanum er hins 

vegar áherslan meiri á beina kennslu og þar skiptist skóladagurinn oftast niður eftir 

námsgreinum. Efniviðurinn er einnig ólíkur þar sem áhersla er meðal annars á náms- og 

handbækur í grunnskólanum en leikefni eins og kubba, föt og allskyns búnað fyrir 

hlutverka- og þykjustuleiki í leikskólanum. 
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4.3 Tengsl á flutningi milli skólastiga 

Í núgildandi Aðalnámskrám beggja skólastiga er fjallað um tengsl þeirra og hvernig 

ákjósanlegt er að byggja upp tengslin. Þar kemur fram að nauðsynlegt sé að mynda 

samfellu í námi barnanna og að þau verkefni sem börnin voru að fást við í leikskólanum 

séu grunnur fyrir áframhaldandi verkefni sem börnin takast á við í grunnskólanum. Með 

þessu byggja börnin ofan á þá reynslu og þekkingu sem fyrir er. Til þess að mynda 

samfellu milli skólastiganna er nefnt að heimsóknir barna í grunnskólann sé æskileg leið 

þar sem börnin fá þá að kynnast skólalóðinni, húsnæðinu og kennslustofunni áður en 

þau hefja grunnskólagöngu. Einnig þurfa leik- og grunnskólakennarar að þekkja 

starfshætti og áherslur í námi beggja skólastiga og hafa velferð barnsins að leiðarljósi. 

Upplýsingamappa um hvert barn á að fylgja því í grunnskólann og með því er verið að 

gefa möguleika á að byggja á fyrra námi og reynslu barnsins. Bæði foreldrar og börnin 

sjálf eiga að geta haft áhrif og látið í ljós skoðanir sínar um þau gögn sem fara milli 

skólastiganna. Hverjum leikskóla ber að sjá til þess að gerð sé grein fyrir tengslunum 

milli skólastiga í skólanámskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 6; Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999, bls. 33 ). 

Í Aðalnámskránum (1999; 2006) kemur fram að nauðsynlegt sé að mynda samfellu í 

námi barna og að verkefni eigi að byggja ofan á fyrri reynslu þeirra. Þetta er í samræmi 

við hugmyndir Dewey (2000b) um að grunnskólinn þurfi að huga að því að verkefni 

sem þau fást við þar byggi ofan á þau verkefni sem þau hafa fengist við í leikskólanum. 

Kagan (1991) talar um kennslufræðilega samfellu sem felur í sér innihald námskrárinnar 

og kennsluaðferðir þar sem áhersla er á að kennslan sé samfelld en ekki sú sama. Í 

Aðalnámskránum (1999; 2006) kemur einnig fram að kennarar beggja skólastiganna 

þurfi að þekkja til starfshátta og áherslna í námi hvors annars og þetta er það sem Kagan 

(1991) segir vera hugmyndafræðilega samfellu. Það má því draga þá ályktun að 

flutningurinn frá einu skólastigi yfir á annað myndi verða mun auðveldari ef gildi, 

hefðir og menning skólanna væri sambærileg.  

4.3.1 Drög að nýjum Aðalnámskrám 

Nú hefur Menntamálaráðuneytið hins vegar gert drög að nýjum Aðalnámskrám fyrir 

bæði skólastigin. Á heimasíðu Menntamálaráðuneytisins er hægt að sjá drög að þessum 

námskrám og verður aðeins tæpt á þeim hér. Umfjöllun um tengslin milli skólastiga 

helst óbreytt í nýju námskránum en samkvæmt 16. grein í Lögum um leikskóla nr. 

90/2008 kemur fram að upplýsingar um hvert barn eigi að fylgja því þegar það flyst yfir 
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í grunnskóla því slík upplýsingagjöf er mikilvæg í aðlögunarferlinu. Þar kemur einnig 

fram að upplýsa skuli foreldra um þessar persónuupplýsingar (Lög um leikskóla nr. 

90/2008). Það eru því skólarnir sem ákveða hvaða upplýsingar fara á milli en 

foreldrarnir geta ekki haft áhrif á þær upplýsingar.  

Í drögunum er gert ráð fyrir sameiginlegum hluta Aðalnámskrár fyrir öll skólastigin, 

þ.e. leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þar kemur fram að byggt er á fimm 

þáttum sem eru leiðarvísar í öllu skólastarfi. Þessir þættir eru læsi, sjálfbærni, lýðræði 

og mannréttindi, jafnrétti og sköpun og eiga þeir allir að fléttast inn í skólastarfið. 

Þættirnir eiga að vera auðsjáanlegir í innihaldi námsgreina og námssviða, hvort sem um 

ræðir þær leiðir sem farnar eru eða þá þekkingu og hæfni sem börn eiga að öðlast. Allir 

fimm þættirnir eru tengdir hver öðrum og geta ekki staðið einir og sér (Mennta-og 

menningarmálaráðuneytið, 2010c, bls. 5–6). Með þessari breytingu má jafnvel draga þá 

ályktun að verið sé að reyna að samræma áherslur leik- og grunnskóla að einhverju leyti 

til þess að brúa bilið milli skólastiga og þannig auðvelda börnum þá umbreytingu sem á 

sér stað við flutning milli skólastiga. 

Í drögum að nýrri Aðalnámskrá leikskóla (2010) má greina ýmsar breytingar. Enn 

sem fyrr er lögð áhersla á leik og skapandi starf í leikskólastarfi. Áhersla er á virðingu 

og umhyggju fyrir öðrum sem og náttúrunni og umhverfi sínu og leikskólinn á að 

byggja á reynslu einstaklingsins. Þá er kominn inn sérstakur kafli sem fjallar um 

lýðræði og áhersla lögð á lýðræðisleg vinnubrögð þar sem leikskólinn er vettvangur þar 

sem allir hafa áhrif á ákvarðanatökuna. Hlutverk leikskólans er að búa börn undir 

þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi. Námssvið leikskólans eru nú fjögur í stað sex en þau 

eru tjáning og samskipti, hreyfing og vellíðan, umhverfi og vísindi og menning og listir. 

Áhersla er á samþættingu og eiga námssviðin að fléttast inn í allt starf leikskólans eins 

og áður. Í kaflanum um námsumhverfi er ekki lengur tekið fram hvaða ákveðni 

efniviður þurfi að vera til staðar í hverjum leikskóla heldur er meiri áhersla á 

útileiksvæðið og nærumhverfið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010b, bls. 5–

7, 9, 12). 

Í drögum að nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (2010) eru nokkrir áhersluþættir sem 

settir hafa verið upp á skýrari hátt en áður. Vert er að hafa þessa þætti í huga í allri 

menntun. Þessir þættir eru sjálfsvitund og undir þann þátt falla siðgæðisvitund, 

borgaraleg vitund og mannréttindi, félagsvitund, borgaraleg ábyrgð og skyldur og 

félagsfærni. Hinir þættirnir eru líkamleg og andleg velferð einstaklingsins, nýting 

íslensku í leik, starfi og námi, áhersla á tjáningu skoðana og tilfinninga, efling 
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rökhugsunar sem og gagnrýnnar hugsunar. Áhersla er á frjótt, skapandi starf, 

frumkvöðlanám og nýsköpun, gæta skal þess að bóklegu og verklegu námi sé gert 

jafnhátt undir höfði. Nýta skal leikinn sem eina af kennsluaðferðunum, lögð er áhersla á 

að nemendur hafi tækifæri til þess að takast á við verkefni sem lúta að nærsamfélagi 

þeirra og að stuðla að því að strákar jafnt sem stelpur séu þátttakendur í lýðræðislegu 

samfélagi. Þá er lögð áhersla á nýta sér fjölbreyttar kennsluaðferðir til þekkingaröflunar 

og að lokum á grunnskólinn að veita nemendum sínum tækifæri á náms- og 

starfskynningum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010a, bls. 7–9). 

Af þessu má sjá að áherslubreytingarnar hafa orðið nokkrar í báðum námskránum. Í 

drögum að Aðalnámskrá leikskóla (2010) er áhersla á lýðræði mun sýnilegri en áður og 

má álykta að það sé vegna aukinnar áherslu á  að börnin geti haft meiri áhrif á líf sitt og 

gjörðir. Þetta er í samræmi við síðtímahugmyndir Dahlberg og félaga (1999) þar sem 

litið er á börn sem sterk og hæf. Áhersla er á að barnið sé meira í fyrirrúmi, til dæmis að 

það öðlist jákvæða sjálfsmynd og það geti valið um viðfangsefni út frá áhugasviði sínu.  

Í drögum að nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (2010) er áhersla á sjálfsvitund 

einstaklingsins og að hann læri að þekkja sínar veiku og sterku hliðar. Einnig er áhersla 

á lýðræðislegt samfélag og þátttöku einstaklingsins í því. Grunnskólinn á að veita 

börnum tækifæri til að takast á við verkefni sem snúa að daglegu lífi þeirra og byggja 

námið á þeirri reynslu sem þau þekkja úr eigin lífi. Leikurinn er nú viðurkenndur sem 

náms- og þroskaleið barna  sem ekki var eins sýnilegt áður.  

5. Ólík sjónarhorn á flutning úr leikskóla í grunnskóla 

Sú umbreyting sem á sér stað í lífi barns þegar það hefur grunnskólagöngu hefur ekki 

einungis áhrif á barnið sjálft heldur einnig fjölskyldu þess. Þá geta kennarar beggja 

skólastiga lagt sitt af mörkum með því að stuðla að árangursríkum leiðum til þess að 

gera börnum og foreldrum flutninginn bærilegri. Hér á eftir verður fjallað um flutning úr 

leikskóla í grunnskóla út frá þremur ólíkum sjónarhornum; barna, foreldra og kennara. 

5.1 Sjónarhorn barna 

Aukin áhugi fræðimanna á sjónarhorni barna um málefni sem þeim viðkemur hefur 

farið vaxandi upp á síðkastið. Í þessu samhengi er talað um rannsóknir með börnum en 

ekki rannsóknir á börnum eins og áður tíðkaðist. Þegar barn flyst úr leikskóla yfir í 

grunnskóla hefur það miklar breytingar í för með sér sem hafa áhrif á barnið sjálft og 

fjölskyldu þess. 
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Í rannsóknum sínum kannaði Jóhanna Einarsdóttir ( 2003; 2006b) viðhorf barna sem 

voru að ljúka leikskólagöngu sinni, til leikskólans og flutningsins yfir í grunnskólann. 

Báðar rannsóknirnar fóru fram í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003, bls. 4; 2006b, bls. 69).  

Þær ástæður sem börnin nefndu fyrir því að vera í leikskóla voru misjafnar. Algengasta 

ástæðan sem börnin nefndu var sú að þau þyrftu að vera í leikskólanum á meðan 

foreldrarnir væru í vinnu en einnig var lærdómurinn nefndur. Börnin voru mjög 

meðvituð um það að leikskólinn væri eðlilegur hluti af lífi þeirra og litu á hann sem 

samfellu. Ein stúlkan orðaði það svona: ,,Að því maður byrjar í leikskóla og svo byrjar 

maður í skóla.“ (Jóhanna Einarsdóttir, 2006b, bls. 79).  

Þegar börnin voru hins vegar spurð að því hvað þau teldu sig vera að læra í 

leikskólanum voru svörin mjög fjölbreytileg. Sumir sögðust ekki vera að læra neitt á 

meðan önnur sögðust vera að læra reglur, mannasiði, læra að vera stillt, sitja kyrr, 

syngja lög og borða fallega og vel. Sum börn nefndu þætti sem snúast um færni svo sem 

að læra tölurnar, skrifa og lesa. Leikurinn og félagarnir voru þeir þættir sem börnunum 

þóttu skemmtilegastir og kubbaaðstaðan og útisvæðið þeir staðir sem þóttu mjög 

vinsælir (Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 5, 8; 2006b, bls. 79–83). Einstaklingsbundið 

var hvað börnunum þótti leiðinlegast og voru svörin mjög fjölbreytt. Samskiptaþátturinn 

hafði mikil áhrif; ef samskiptin gengu ekki vel þá var leiðinlegt í leikskólanum. 

Börnunum fannst leiðinlegast þegar þau höfðu ekki sjálf stjórn á vali á viðfangsefni og 

var samverustund til dæmis nefnd þar sem langar setur og fyrirmæli kennarans réðu 

ríkjum. Einnig voru börnin spurð hvort þau teldu sig geta haft einhver áhrif á það sem 

gert væri í leikskólanum. Í ljós kom að þau gátu haft áhrif á val leikja og fleiri 

viðfangsefna þar sem þau gætu ráðið því hvað þau vildu gera. Þegar spurt var um hverju 

þau mættu ekki ráða tengdust svörin takmörkunum á valinu, t.d. ef of margir væru búnir 

að velja tiltekið viðfangsefni. Þau gátu því einungis valið sér viðfangsefni innan 

ákveðinna marka. Einnig sögðust þau ekki geta ráðið skipulagi leikskólans (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2006b, bls. 83–86).  

Börnin höfðu ákveðna staðalímynd af grunnskólanum þegar þau voru spurð að því 

hvað þau teldu sig læra þar. Lestur, reikningur, skrift, sund, leikfimi, tölvur og spil voru 

þau atriði sem börnin nefndu (Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 6; 2006b, bls. 87).  

Sue Dockett og Bob Perry (2005) gerðu rannsókn í Ástralíu þar sem viðhorf barna til 

grunnskólagöngunnar voru könnuð (Dockett og Perry, 2005, bls. 507). Í ljós kom að 

börnin í þeirri rannsókn töldu sig vera að læra reglur og hegðun, eins og að rétta upp 
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hendi og haga sér vel (Dockett og Perry, 2005, bls. 510; Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 

6–7). Börnin voru spurð að því hvað yrði öðruvísi þegar þau myndu byrja í skóla. 

Börnin töldu að þau myndu eignast fullt af nýjum vinum ásamt því að nú þyrftu þau að 

sinna heimavinnu eins og skrift og reikningi (Dockett og Perry, 2005, bls. 509–510). 

Húsnæði var einnig þáttur sem var ólíkur á milli skólanna þar sem börnin töluðu um að 

grunnskólinn væri stærri en leikskólinn en þau voru mjög meðvituð um að fjöldi barna 

væri mun meiri í grunnskólanum en í leikskólanum (Dockett og Perry, 2005, bls. 513). 

Skipulag grunnskólans var börnunum einnig ofarlega í huga. Börnin töluðu um að 

þegar í grunnskólann væri komið þyrftu þau að sitja við borð allan skóladaginn og 

skólataskan ætti að vera við hliðina á borðinu til þess að þau gætu náð í það sem þau 

vantar. Skólabjallan og frímínútur voru einnig þættir sem börnin nefndu sem einkenndu 

grunnskólann. Þau virtust vera meðvituð um að hlutverk skólabjöllunnar væri að skipta 

niður skóladeginum og vissu að ef þau voru inni þegar hún hringdi ættu þau að fara út 

og svo öfugt (Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 6).  

Það sem börnin töldu að þau myndu sjá mest á eftir í leikskólanum var starfsfólkið, 

efniviðurinn og vinirnir. Einnig nefndu þau að þegar þau færu í grunnskóla gætu þau 

ekki leikið sér eins mikið þar og í leikskólanum, þau gæti einungis leikið sér þegar þau 

færu út í frímínútur (Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 8–9; 2006b, bls. 87).  

Misjafnt var hvort börnin væru full eftirvæntingar eða kviðu fyrir 

grunnskólagöngunni. Mörg þeirra hlökkuðu mikið til grunnskólabyrjunarinnar og voru 

félagar og eldri systkini þættir sem höfðu áhrif á það. Einnig hlökkuðu þau til þess að 

kynnast nýjum krökkum og læra nýja hluti. Önnur börn voru hins vegar kvíðin vegna 

skólagöngunnar þar sem þau voru hrædd um að þeim yrði strítt af eldri börnum ásamt 

óttanum við að takast á við óþekktar aðstæður eins og sund, reikning, lestur, skrift eða 

handmennt. Sum börn höfðu áhyggjur af því að skólastjórinn myndi skamma þau og 

voru hrædd við hann (Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 9; 2006b, bls. 87–88).  

Börnin í rannsókn Dockett og Perry (2005) voru beðin um að teikna mynd af þeirri 

breytingu sem hafði átt sér stað þetta fyrsta ár. Í ljós kom að börnin voru mjög hrædd og 

kvíðin í byrjun skólagöngunnar en eftir því sem leið á veturinn leið þeim betur og var 

ástæðan m.a. sú að ný vinatengsl höfðu myndast (Dockett og Perry, 2005, bls. 514). 

5.2 Sjónarhorn foreldra 

Grunnskólagangan hefur ekki aðeins áhrif á barnið heldur einnig á nánasta umhverfi og 

fjölskyldu þess. Foreldrar eru ekki lengur foreldrar leikskólabarns heldur 
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grunnskólabarns og því fylgja ýmsar breytingar, meðal annars glíman við tilfinningarnar 

sem fylgja því þegar barnið þeirra fer yfir í grunnskóla og samskipti við starfsfólk 

grunnskólans sem er með öðrum hætti en í leikskólanum. 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Sigurborgar Sturludóttur (2008) könnuðu þær 

upplifun og reynslu foreldra af grunnskólabyrjun barna sinna og áhrif hennar á 

fjölskylduna. Spurningakönnun var send út til þriggja hópa foreldra; í fyrsta hópnum 

voru foreldrarnir búsettir á höfuðborgarsvæðinu, í öðrum hópnum voru foreldrarnir 

búsettir í stærri sveitarfélögum á landsbyggðinni og í þriðja hópnum voru foreldrarnir 

búsettir í minni sveitarfélögum á landsbyggðinni. Svörunin var mest í stærri 

sveitarfélögum á landsbyggðinni og minnst á höfuðborgarsvæðinu (Jóhanna Einarsdóttir 

og Sigurborg Sturludóttir, 2008, bls. 1, 6–7). Í annarri rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur 

(2007) voru viðhorf foreldra til grunnskólagöngunnar athuguð og spurt var um muninn á 

milli skólastiganna sem og væntingar og tilfinningar þeirra til væntanlegrar 

grunnskólagöngu (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 144).  

Rannsóknirnar sýna að í flestum tilfellum eru foreldrar fullir tilhlökkunar og fyllast 

stolti, sérstaklega þegar börnin eru spennt, en margir eru áhyggjufullir og kvíða 

grunnskólagöngunni (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 151; Jóhanna Einarsdóttir og 

Sigurborg Sturludóttir, 2008, bls. 7). Misjafnt var eftir búsetu fjölskyldnanna hvernig 

líðan foreldranna var. Þeir foreldrar sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu kviðu mun meira 

fyrir grunnskólagöngunni en þeir foreldrar sem bjuggu í litlum sveitarfélögum (Jóhanna 

Einarsdóttir og Sigurborg Sturludóttir, 2008, bls. 8). Þeir foreldrar sem voru að senda 

sitt fyrsta barn í grunnskóla voru kvíðnari en þeir foreldrar sem voru að senda sitt annað 

eða jafnvel þriðja barn í grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 153; Jóhanna 

Einarsdóttir og Sigurborg Sturludóttir, 2008, bls. 8).  

Félagar og eldri systkini voru þættir sem foreldrarnir töldu hafa mikil áhrif á hvernig 

flutningurinn tækist til. Kvíðinn var minni ef börnin færu í grunnskóla þar sem eldri 

systkini og vinir væru fyrir. Sumir töluðu jafnvel um að leikskólinn ætti að geta stjórnað 

því hvernig raðað væri niður í bekki (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 152). Aðspurðir 

um ástæðuna fyrir kvíðanum voru langalgengustu svörin áhyggjur yfir því að barnið 

ætti í erfiðleikum með að aðlagast nýjum aðstæðum og að barnið væri ekki tilbúið til 

þess að byrja í grunnskóla. Einnig nefndu margir foreldrar að þeir kviðu fyrir því að 

barnið væri að fara úr mun verndaðra umhverfi sem einkenndi leikskólann og yfir í 

umhverfi grunnskólans sem væri ekki jafn verndað (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 

150; Jóhanna Einarsdóttir og Sigurborg Sturludóttir, 2008, bls. 7–8).  
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Þá nefndu foreldrar ytri þætti eins og frímínútur og stærð skólabyggingarinnar þar 

sem þeir voru hræddir um að börnin yrðu fyrir einelti og gætu ekki ratað sjálf á 

klósettið. Einnig bárust þættir eins og sund og íþróttir til umræðu og foreldarnir höfðu 

áhyggjur af því að börnin gætu ekki séð um sig sjálf (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 

150). Úr niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu og Sigurborgar (2008) kom í ljós að breyting 

hefði orðið á daglegu lífi fjölskyldunnar. Tómstundir, félagar og heimanám tóku við að 

skóladegi loknum ásamt því að börnin vöknuðu fyrr á morgnana til þess að borða 

morgunmat. Börnin höfðu mun minna úthald eftir skóladaginn sem gerði það að verkum 

að háttatími þeirra breyttist. Þá var vinnutími foreldranna aðlagaður að skólatíma 

barnsins (Jóhanna Einarsdóttir og Sigurborg Sturludóttir, 2008, bls. 8–10).  

Rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2007) leiddi í ljós að einstaklingsbundið var hvort 

foreldrarnir töldu börn sín kvíðin eða áhyggjufull. Samvinna skólastiganna var forsenda 

þess að börnin voru minna kvíðin þar sem þau hefðu farið í heimsókn í grunnskólann og 

hitt kennarann. Aðrir töluðu þó um að börnin væru kvíðin og vildu hætta við að fara í 

skóla. Þar spiluðu væntingar og kröfur umhverfisins inní þar sem ætlast væri til þess að 

börnin væru spennt (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 153–155).  

Foreldrarnir voru inntir eftir því hvort breytingar væru á samskiptum milli heimilis og 

skóla og voru þeir almennt sammála um að samskiptin við grunnskólann væru ólík og 

minni en samskiptin við leikskólann. Ástæðuna fyrir þessum breyttu samskiptum sögðu 

foreldrarnir vera að erfiðara reyndist að ná sambandi við kennarana ásamt því að ekki 

gæfist tími til þess að ræða við þá. Í flestum tilfellum voru það kennararnir sem höfðu 

frumkvæðið að samskiptum að mati foreldranna. Samskiptin við grunnskólann eru mun 

formlegri en í leikskólanum að sögn foreldranna. Í leikskólanum hefðu samskiptin 

einkennst af stuttu spjalli annað hvort þegar barnið kom í leikskólann eða var sótt. Í 

grunnskólanum væru samskiptin formlegri þar sem allar upplýsingar væru skriflegar 

tilkynningar eða ættu sér stað í fyrirfram ákveðnum foreldraviðtölum. Foreldrarnir 

söknuðu þess að geta ekki átt óformleg samskipti við kennarann í lok dags (Jóhanna 

Einarsdóttir og Sigurborg Sturludóttir, 2008, bls. 10–12). 

Gagnkvæm samskipti milli heimilis og skóla og þátttaka foreldra í heimanámi eru 

þeir þættir sem foreldrarnir töldu mikilvægasta. Niðurstöður leiddu í ljós að þátttaka 

foreldra í skólastarfi, að undanskildum fyrirfram ákveðnum foreldraviðtölum, var 

almennt mjög sjaldgæf. Þeir foreldrar sem bjuggu á landsbyggðinni tóku virkari þátt en 

þeir sem bjuggu á höfuðborgarsvæðinu (Jóhanna Einarsdóttir og Sigurborg Sturludóttir, 

2008, bls. 12–13).  
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Í rannsókn Inge Johansson (2002) voru spurningar lagðar fyrir foreldra barna. 

Breytingar höfðu verið gerðar á skólakerfinu í Svíþjóð þannig að 6 ára börn voru í 

svokölluðum forskóla (e. preschool) sem var í sama húsnæði og grunnskólinn. Í 

rannsókninni var sjónarhorn foreldra til þessara nýju aðstæðna kannað og hvaða áhrif 

þær hefðu á þau sjálf og börn þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

foreldrarnir voru almennt ánægðir með þessa samfellu því börnin gætu bæði leikið sér 

og lært. Þá sögðu foreldrarnir börnin vera almennt ánægð í skólanum (Johansson, 2002, 

bls. 78–81). 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að í grunnskólanum væri starfsfólk of fáliðað 

miðað við stærð barnahópsins. Að mati foreldranna er mjög mikilvægt að börnin hafi 

aðgang að mörgum fullorðnum sem uppfylla þarfir þeirra og að börnin geti tengst. Sá 

þáttur sem foreldrar hafa mestar áhyggjur af er öryggi barna þeirra. Þá kom í ljós að þeir 

foreldrar sem höfðu valið ákveðna skóla út frá staðsetningu, gæðum eða vegna vinanna 

voru almennt ánægðir með þátttöku sína í námi barna sinna. Rannsóknir hafa sýnt að ef 

foreldrar eru virkir stuðningsaðilar þegar börnin færast úr leikskóla yfir í grunnskóla 

hefur það jákvæð áhrif á hvernig flutningurinn tekst til (Johansson, 2002, bls. 82–85). 

5.3 Sjónarhorn kennara 

Samkvæmt Aðalnámskrám beggja skólastiga er það hlutverk skólastjóra að stuðla að 

samvinnu milli leik- og grunnskóla. Þar kemur einnig fram að nauðsynlegt sé að leik- 

og grunnskólakennarar kannist við starfshætti og vinnubrögð hvers annars 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls. 6; Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 33). Það er 

því æskilegt að kennarar beggja skólastiganna finni hentugar leiðir til þess að stuðla að 

samvinnu milli leik- og grunnskóla. Gerðar hafa verið rannsóknir á viðhorfum leik- og 

grunnskólakennara til starfshátta hvors annars sem og rannsóknir á því hvernig 

vænlegast sé að tengja skólastigin til þess að gera flutninginn auðveldari. 

Rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2006a; 2007) var gerð til þess að kanna starfshætti 

leik- og grunnskólakennara. Þáttakendur voru tveir leikskólakennarar sem unnu með 

elstu börnunum og tveir grunnskólakennarar sem störfuðu í 1.bekk í Reykjavík (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2006a, bls. 165). Þegar starfshættir beggja skólastiga voru kannaðir kom í 

ljós að dagskipulagi leikskólans var skipt í þrennt. Í fyrsta lagi frjáls leikur eða val 

innan- sem utandyra. Í öðru lagi hópastarf þar sem unnið var í litlum hópum og í þriðja 

lagi daglegar athafnir eins og samverustund, hvíld og matartími. Aðaláherslan var á 

umhyggju og umönnun, óbeina kennslu, samvinnu, samskipti og leik ásamt útivist. Í 
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grunnskólunum, hins vegar, var áhersla lögð á beina kennslu, lestur og stærðfræði 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2006a, bls. 171–174). Ekki var mikil áhersla lögð á leikinn í 

grunnskólanum en daglega voru leikstundir frá 15 mínútum upp í hálftíma þar sem 

börnin gátu valið sér mismunandi verkefni eins og að teikna, kubba eða spila (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 53).  

Kennararnir voru spurðir að því hvort þeim fyndist Aðalnámskráin hafa áhrif á störf 

sín og leiddu niðurstöður í ljós að leikskólakennararnir töldu hana ekki hafa áhrif á 

leikskólastarfið þar sem skipulagið í leikskólunum einkenndist af frjálsræði. 

Grunnskólakennurunum fannst Aðalnámskráin hins vegar setja þeim skorður og með 

nýju námsefni jukust fræðilegar kröfur. Það væri aldursmiðað og ætlast væri til að öll 

börn skyldu nota það (Jóhanna Einarsdóttir, 2006a, bls. 175–176). 

Að mati grunnskólakennaranna voru samskipti milli heimilis og skóla formleg og 

fólust einungis í skriflegum tilkynningum og foreldraviðtölum. Leikskólakennararnir 

sögðu sín samskipti við foreldra vera fremur óformleg þar sem þau hittust daglega bæði 

í upphafi og við lok dags. Þegar væntingar foreldra voru til umræðu voru svörin 

mismunandi eftir því hvort um foreldra leikskóla- eða grunnskólabarna væri að ræða. 

Leikskólakennararnir sögðu foreldrana almennt áhugasama um leikskólastarfið og þeir 

hrósuðu oft starfsfólki fyrir störf sín. Þeir voru sammála um að foreldrarnir væntu þess 

ekki að börnin væru byrjuð að læra að lesa eða reikna. Grunnskólakennararnir, á hinn 

bóginn, sögðu foreldrana krefjast of mikils af skólanum og að börnin ættu að læra að 

lesa og reikna eins fljótt og auðið væri (Jóhanna Einarsdóttir, 2006a, bls. 178). 

Í annarri rannsókn Jóhönnu (2004) var athugað hvaða aðferðir reykvískir leik- og 

grunnskólakennarar nota til þess að tengja skólastigin saman, hverjar þeirra þeir telja 

hentugt að nota og hvað gerir það að verkum að þær eru ekki nýttar (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004, bls. 209). Í ljós kom að algengustu leiðirnar virtust vera að kynna 

starfsemi grunnskólans fyrir börnunum á einhvern hátt, s.s. með heimsóknum eða 

þátttöku á ýmsum viðburðum í skólanum. Minna var um að kennararnir héldu 

sameiginlega fundi með foreldrum, að leikskólakennararnir fylgdu börnunum eftir og 

kenndu í grunnskólanum eða að leik- og grunnskólakennararnir kenndu 1. bekk saman. 

Þá var sjaldgæft að skólastigin samræmdu kennsluaðferðir sínar eða að kennararnir 

héldu sameiginlega fundi um hvernig mætti stuðla að samfellu í námi barna þrátt fyrir 

að þeir teldu þessar aðferðir æskilegar (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 217).  

Í niðurstöðum rannsókna sem kannað hafa viðhorf leik- og grunnskólakennara til 

flutningsins kemur í ljós að þeir telji grunnskólaheimsóknir vera nauðsynlegan þátt í 
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kynningarferlinu. Heimsóknirnar þurfi að vera reglulegar til þess að börnin séu kunnug 

skólastofunni, kennaranum og umhverfi skólans. Algengustu aðferðirnar sem notaðar 

eru þegar börn flytjast á milli skólastiga eru þær að halda upplýsingafundi fyrir foreldra 

eftir að skóli hefst, halda sameiginlegan fund með barni og foreldri áður en skólinn hefst 

og að senda upplýsingabréf heim til foreldra áður en skólinn hefst (Jóhanna Einarsdóttir, 

2004, bls. 217–219; Peters, 2002, bls. 91–93). Þá telja kennarar æskilegt að hafa opið 

hús fyrir foreldra. Mjög sjaldgæft var að hringt væri í börnin eftir að skólinn hefst og 

enginn kennari sagðist heimsækja börnin (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 219).  

Þeir kennarar sem höfðu minni reynslu í kennslu voru mun opnari fyrir samvinnu á 

milli skólastiga. Þeir þættir sem kennararnir töldu vera fyrirstöðu fyrir því að samvinnan 

var ekki eins mikil og þeir hefðu helst kosið voru skortur á fjárhag og tíma. Þá sýndu 

niðurstöður að leikskólakennurum fannst grunnskólakennararnir ekki nægilega 

áhugasamir um samstarf milli skólastiganna (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls. 219–221). 

Sally Peters (2002) kannaði einnig viðhorf leik- og grunnskólakennara til 

flutningsins úr leikskóla yfir í grunnskóla og hvernig mætti gera hann auðveldari. 

Leikskólakennararnir töldu markmið leikskólans vera að kenna börnum viðeigandi 

hegðun sem kæmi þeim til góða þegar þau færast á næsta skólastig, eins og læra að 

hlusta, taka þátt, samskipti og virðingu ásamt því að byggja upp sjálfstæði og 

sjálfstraust hjá þeim. Niðurstöður leiddu í ljós að foreldrum leikskólabarna fannst 

formlegri kennslu, eins og að læra að lesa og telja, ábótavant í leikskólanum og 

kennararnir töluðu um mikla pressu frá foreldrum í þessu samhengi. Foreldrarnir töldu 

að með formlegri kennslu væru börnin betur undirbúin undir skólann (Peters, 2002, bls. 

88–89).  

Þegar skoðað var hvaða aðferðir kennararnir notuðu til þess að flutningurinn yrði 

bærilegri kom í ljós að leikskólakennararnir töldu nauðsynlegt að þekkja til starfshátta 

hvers annars og því væri æskilegt að kennarar beggja skólastiga heimsóttu hvern annan 

öðru hvoru. Sú aðferð sem einn leikskólinn notaði var að fá grunnskólakennara og 

skólastjóra í heimsókn og ræða um starfið í grunnskólanum og virtist þessi aðferð henta 

báðum skólastigum mjög vel (Peters, 2002, bls. 89, 92). Þá nefndu leikskólakennararnir 

aðferð þar sem þeir bjuggu til stórt spjald með mynd af væntanlegri kennslustofu og 

kennara. Foreldrar settu síðan nöfn barnanna eða mynd af þeim við þann skóla sem 

börnin kæmu til með að fara í. Þarna skapaðist umræða barnanna á milli um 

bekkjarfélaga og umhverfi skólans. Einnig notuðu kennararnir þá aðferð að ræða um 

skólastarfið og hvað í því felst (Peters, 2002, bls. 94). 
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6. Umræða 

Hér á eftir verða niðurstöður rannsóknanna teknar saman og þær settar í samhengi við 

hugtök og hugmyndir fræðimanna sem fjallað hefur verið um hér að ofan ásamt 

vangaveltum höfundar. 

Börn sem sterk og hæf 

Rannsóknir sem hafa kannað viðhorf barna til leikskólans og flutningsins yfir í 

grunnskólann sýna fram á að þau telji skörp skil vera á milli skólastiganna. 

Rannsóknirnar byggja á þeirri sýn að börn séu sterk og hæf og að þau geti haft áhrif á 

sitt eigið líf. Börnin telja leikskólann vera hluta af samfellu í námi þeirra og að 

grunnskólinn sé eðlilegt framhald leikskólans. Þessar hugmyndir eru í samræmi við 

síðtímahugmyndir Dahlberg og félaga (1999) þar sem litið er á að börn séu sjálfstæðir 

einstaklingar sem hafa sinn eigin rétt og eru viðurkenndir einstaklingar í samfélaginu. 

Líta ber á leikskólann sem samfellu í námi barna fremur en að hann sé ákveðinn 

undirbúningur fyrir skólann. Niðurstöður rannsóknanna leiða í ljós að börn gera 

greinarmun á leikskólanum og grunnskólanum. Í langflestum tilfellum telja þau sig lítið 

vera að læra í leikskólanum og líta á hann sem hálfgerða ,,barnapíu“ þar sem þau séu 

einungis þar á meðan foreldrarnir eru í vinnu. Í grunnskólanum aukast kröfurnar þar 

sem þau þurfa að læra viðeigandi hegðun og reglur.  

Börn gera ráð fyrir því að þurfa að takast á við erfiðari og flóknari verkefni í 

grunnskólanum. Þetta er í ósamræmi við hugmyndir Deweys (2000a) sem taldi hæfilegt 

jafnvægi þurfa að vera á milli þess erfiða og þess auðvelda og að kennarinn þurfi að 

vera meðvitaður um fyrri reynslu barna þannig að hægt sé að skipuleggja viðfangsefni 

með það í huga að þau nýtist barninu hér og nú. Þá kvíða þau því að þurfa að takast á 

við óþekktar aðstæður en Dunlop og Fabian (2007) segja að hugtakið umbreyting feli í 

sér að yfirgefa öryggisrammann og horfast í augu við óþekktar aðstæður.  

Leiða má að því líkur að börnin líti á flutninginn úr leikskóla yfir í grunnskóla sem 

stórt stökk. Það er því mikilvægt að afla upplýsinga hjá börnunum sjálfum um viðhorf 

þeirra til væntanlegrar grunnskólagöngu þar sem breytingarnar hafa áhrif á þau sjálf. 

Líta skal á börn sem sterka og hæfa einstaklinga og viðurkenna skoðanir þeirra og 

viðhorf. Með því að rannsaka með börnum og fá fram þeirra álit á málefnum sem þeim 

viðkemur er verið að viðurkenna börnin og að þau hafi rétt á að tjá skoðanir sínar. 
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Tilfinningar foreldra 

Flutningurinn úr leikskóla yfir í grunnskóla hefur ekki einungis áhrif á börnin heldur 

hefur hann gríðarlega miklar breytingar í för með sér fyrir fjölskyldur og nánasta 

umhverfi þeirra. Kvíðablandin tilfinning fylgir því þegar foreldrar fylgja börnum sínum 

yfir í grunnskólann. Kvíðinn er mismikill eftir því hvort um fyrsta eða annað barn er að 

ræða hversu mikill kvíðinn er og má leiða að því líkur að foreldrar eru hugsanlega betur 

undirbúnir gagnvart væntanlegri grunnskólagöngu þegar seinna barnið byrjar 

skólagönguna. Foreldrarnir óttuðust um öryggi barna sinna og að þau yrðu fyrir einelti 

af hálfu eldri nemenda. Fellur það vel að því sem fram kemur hjá Dockett og Perry 

(2007, bls. 81) sem segja að foreldrar upplifi sterkar tilfinningar þegar börn þeirra 

flytjast í grunnskólann. Foreldrarnir segja umhverfi grunnskólans ekki eins verndað og 

umhverfi leikskólans þar sem starfsfólk grunnskólans sé of fáliðað miðað við stærð 

barnahópsins. Þetta er í samræmi við rannsóknir Pianta (2004) sem segir að minni tími 

sé fyrir einstaklingsaðstoð í grunnskólanum. Í rannsókn Jóhönnu og Sigurborgar (2008) 

kom í ljós að kvíði foreldra væri meiri á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni og 

má álykta að í litlum bæjarfélögum þekkjast íbúarnir mun betur og þar koma börnin úr 

einum leikskóla yfir í grunnskólann á meðan börn á höfuðborgarsvæðinu koma 

hugsanlega úr nokkrum leikskólum. Foreldrar nefna að heilmikil breyting hafi orðið á 

daglegu lífi þeirra sem og vinnutíma en Dockett og Perry (2007, bls. 81) segja að 

flutningurinn feli í sér að foreldrar þurfi að finna jafnvægi á milli vinnu, heimilis og 

skóla. 

Félagar og eldri systkini voru þættir sem foreldrarnir töldu hafa góð áhrif á aðlögun 

að nýjum aðstæðum. Þetta er í samræmi við hugmyndir Bröstrøm (2002) og Dunlop og 

Fabian (2002) sem telja vellíðan og félagslega aðlögun vera grundvallarþætti í 

aðlögunarferlinu.  

Starfshættir, samvinna og samskipti 

Rannsóknir á viðhorfi leik- og grunnskólakennara til starfshátta hvors annars leiða í ljós 

að þeir eru mjög ólíkir. Í leikskólanum er áhersla lögð á leikinn, samskipti, samvinnu og 

óbeina kennslu á meðan áherslan er á námsgreinar eins og lestur og skrift og beina 

kennslu í grunnskólanum. Það er því ekki lögð áhersla á samfellu í hugmyndafræði og 

námi skólastiganna en Kagan (1991) heldur því fram að ef hugmyndafræði leik- og 

grunnskóla væri samræmd yrði flutningurinn milli skólastiganna mun auðveldari fyrir 

barnið. Niðurstöður úr rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2004) sýndu einnig að leik- og 

grunnskólakennarar samræmdu sjaldan hugmyndafræði og kennsluaðferðir sínar. Þetta 
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er ekki í samræmi við það sem Dunlop og Fabian (2007) segja um sameiginlega mótun. 

Þó svo að kennararnir upplifi ekki flutninginn sjálfan þá geta þeir samt sem áður lagt sitt 

af mörkum því þeir hafa áhrif á börnin og foreldra þeirra. 

Þegar skoðaðar voru þær leiðir sem kennarar beggja skólastiga notuðu til þess að 

stuðla að samvinnu var mun algengara að starfshættir grunnskólans væru kynntir fyrir 

leikskólabörnunum, t.d. með heimsóknum eða þátttöku á ýmsum viðburðum í 

skólanum, en að leikskólastarfið væri kynnt fyrir starfsfólki grunnskólans. Í rannsókn 

Peters (2002) var lögð áhersla á að heimsóknirnar væru a.m.k. fjórum sinnum yfir 

skólaárið til þess að börnin þekki vel til skólaumhverfisins. Það er nauðsynlegt að 

börnin hafi fengið smjörþef af því hvernig skólalífið gengur fyrir sig og því þarf að hafa 

heimsóknirnar reglulegar. Mjög gott væri ef því yrði viðkomið að leyfa 

leikskólabörnum að upplifa sem flest, til dæmis fá að fara í sérgreinatíma eins og 

leikfimi eða smíðar, fá að upplifa frímínútur og nestistíma ásamt því að fara í 

kennslustundir og sjá hvernig þær gangi fyrir sig.  

Grunnskólinn taldi æskilegt að hafa opið hús fyrir fjölskyldur barnanna. Þessi aðferð 

er mjög áhugaverð því með þessu móti fá foreldrar að skyggnast inn í skólalíf barna 

sinna og hvernig það gengur fyrir sig en rannsóknir hafa sýnt að virk þátttaka foreldra 

hefur áhrif á vellíðan barnanna (Barnard, 2004, bls. 56). Heimsóknir á heimili barna var 

sú aðferð sem enginn kennari sagðist nota í rannsókn Jóhönnu (2004) en þessi aðferð 

mun þó vera notuð í einhverjum mæli í dag. Áhugaverð leið var notuð í rannsókn Peters 

(2002) þar sem foreldrarnir merktu nöfn barnanna við þann skóla sem börnin færu í og 

þannig sköpuðust umræður barnanna á milli. Með þessari aðferð fá börnin upplýsingar 

um væntanlega bekkjarfélaga en rannsóknir sýna (Jóhanna Einarsdóttir, 2006b) að 

vinirnir skipta miklu máli og hafa áhrif á það hvernig flutningurinn tekst til. Í rannsókn 

Peters (2002) var einnig sú leið farin að skólastjórinn ásamt grunnskólakennaranum 

komu í leikskólann og fræddu börnin um það starf sem fram í grunnskólanum. Gaman 

væri og áhugavert að prófa þessa aðferð í leikskólum hér á landi þar sem íslenskar 

rannsóknir (Jóhanna Einarsdóttir, 2003; 2006b) leiða í ljós að börn hræðast 

skólastjórann. Hér gæfist þeim gott tækifæri til þess að kynnast skólastjóranum og 

væntanlega myndi sú ímynd sem þau höfðu af honum breytast. Hugsanlega myndi 

flutningurinn verða þeim auðveldari þar sem þau vita nú við hverju þau eiga að búast.  

Misjafnt var hvort kennarar væru opnir fyrir samvinnu og fór það eftir því hversu 

mikla reynslu þeir höfðu af kennslu. Hér má álykta að þessar niðurstöður komi til vegna 

breytinga á menntun leik- og grunnskólakennara þar sem leik- og 
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grunnskólakennaranemar sitja nokkur sameiginleg námskeið. Kennarar beggja 

skólastiga töluðu um að fjárhagur og tími væru þeir þættir sem hindruðu frekara 

samstarf. Þá voru grunnskólakennarar ekki eins áhugasamir um samvinnu að mati 

leikskólakennarana. Það má velta fyrir sér hvort þessar niðurstöður endurspegli viðhorf 

grunnskólakennara til Aðalnámskráarinnar þar sem kröfur hennar séu of miklar. Sú 

spurning vaknar hvort grunnskólakennurum finnist þeir ekki hafa nægan tíma til 

samvinnu þar sem þeir þurfa að leggja inn of mikið námsefni á of stuttum tíma. 

Að mati foreldranna voru samskipti við grunnskólann formlegri og minni en 

samskipti við leikskólann. Þetta er í samræmi við niðurstöðu rannsóknar Pianta (2004) 

um þær umbreytingar sem eiga sér stað þegar börn hefja skólagöngu. Þar kemur m.a. 

fram að þátttaka foreldra er minni í grunnskóla en leikskóla. Foreldrar töldu þátttöku 

sína í námi barna sinna mjög mikilvægan þátt en niðurstöður sýndu þó að búseta hafði 

áhrif á hversu virk þátttakan var. Hér má einnig álykta að fólk á landsbyggðinni þekkist 

betur og verður samstarfið því oftar nánara en á höfuðborgarsvæðinu þar sem mikill 

tími fer í það að koma sér á milli staða. Virk þátttaka foreldra hefur jákvæð áhrif á 

árangursríkan flutning en rannsóknir sýna að virk þátttaka foreldra í námi barna sinna 

leiðir til þess að börn hætta síður í skóla og fara frekar í áframhaldandi nám en ella 

(Barnard, 2004, bls. 56). Þetta er einnig í samræmi við kenningu Bronfenbrenners 

(1977) um að reynsla barna af heimili og skóla sé mikilvæg og hefur áhrif á flutninginn 

milli skólastiganna. Foreldrarnir töldu kennarana yfirleitt hafa frumkvæðið að 

samskiptum og það er mjög mikilvægt að svo sé. Foreldrar óttast yfirleitt að þeir séu að 

troðast á yfirráðasvæði kennaranna og finnast þeir einungis vera fyrir kennaranum. Því 

þurfa kennararnir að finna árangursríkar leiðir til þess að stuðla að virkari þátttöku 

foreldranna (Barnard, 2004, bls. 60). 

Þá eru samskipti við foreldra og væntingar þeirra til skólans misjafnar eftir því hvort 

um foreldra leik- eða grunnskólabarna er að ræða. Almenn ánægja ríkir meðal foreldra 

leikskólabarna um skólastarfið á meðan grunnskólakennurunum finnst foreldrar krefjast 

of mikils af þeim. Þegar áherslur Aðalnámskráa beggja skólastiga (1999; 2006) eru 

skoðaðar kemur bersýnilega í ljós að áherslurnar eru ekki þær sömu og má því álykta að 

væntingar foreldra til skólans séu í samræmi við þær áherslur sem þar koma fram. 

Athyglisvert var hins vegar að sjá niðurstöður úr rannsókn Peters (2002) sem sýna að 

mikill þrýstingur er frá foreldrum um formlega kennslu í leikskólanum til þess að börnin 

séu betur í stakk búin til þess að takast á við flutninginn. Dewey (2000b) telur hins 
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vegar að undirbúningur feli í sér þá reynslu sem nemandi öðlast hverju sinni og eigi sér 

stað hér og nú. 

7. Lokaorð 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á þær umbreytingar sem verða í lífi barna 

þegar þau hefja grunnskólagöngu. Sú rannsóknarspurning sem lagt var upp með í byrjun 

verkefnisins Hvað skiptir máli við flutning úr leikskóla í grunnskóla? leiðir í ljós að 

flutningurinn hefur áhrif bæði á börn og foreldra þeirra. Börn telja mikinn mun vera á 

skólastigunum bæði hvað varðar starfshætti og skipulag. Ýmsar tilfinningar fylgja 

flutningnum þar sem kvíði og spenningur gera vart við sig. Foreldar eru einnig kvíðnir 

og hafa miklar áhyggjur af öryggi barna sinna og hvernig þeim reiðir af í nýjum 

aðstæðum ásamt því að samskipti við grunnskólann eru ólík því sem þau hafa vanist í 

leikskólanum. Þeir telja að frumkvæðið þurfi að koma frá kennaranum og það er einmitt 

það sem þarf að hafa í huga. Kennarinn getur haft áhrif á flutninginn með því að stuðla 

að árangursríkum leiðum til þess að tengja skólastigin saman sem hafa það að markmiði 

að auðvelda bæði börnum og foreldrum þeirra flutninginn á milli skólastiganna. 

Félagsleg hugsmíðahyggja leggur áherslu á skoðanaskipti og því er mikilvægt að 

undirstrika sameiginlega mótun þar sem sjónarmið allra hagsmunaaðila koma fram. 
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