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Ágrip 

Ritgerðin fjallar um tengsl leik- og grunnskóla. Gerð er grein fyrir ákvæðum í 

lögum og reglugerðum um tengsl skólastiganna og fjallað um rannsóknir á 

samstarfi milli skólastiganna. Þá greini ég frá niðurstöðum rannsóknar á hvernig 

staðið er að samstarfi milli leik- og grunnskólastigsins í Krikaskóla í Mosfellsbæ, 

Grunnskóla Vestmannaeyja og leikskólanum Kirkjugerði í Vestmannaeyjum. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á Íslandi um tengsl leik- og grunnskóla en 

Jóhanna Einarsdóttir hefur verið frumkvöðull rannsókna á þessu sviði. Fram 

kemur í þeim rannsóknum sem fjallað er um að samvinna milli skólastiga er  

mikilvæg og hefur áhrif á nám og líðan barna í skólanum. Börn þurfa að þekkja 

skólahúsnæðið og umhverfi hans og það á ekkert að koma þeim á óvart þegar þau 

hefja 1. bekk. Það sem þarf líka að huga að er nánasta umhverfi barnsins og 

samskipti milli heimilis og skóla og leik- og grunnskólakennara.  

Ritgerðin var unnin á tímabilinu janúar til maí 2011. Ég sendi spurningar í 

tölvupósti til skólastjóra beggja skólanna og fór einnig í heimsókn í skólana þar 

sem við ræddum spurningarnar. Kennarar grunnskólans í Vestmannaeyjum og 

leikskólastjóri Kirkjugerðis fengu spurningar í tölvupósti sem þeir svöruðu og 

sendu til baka. 

Helstu niðurstöður úr rannsókninni voru að tengsl leik- og grunnskóla hafa að 

einhverju leyti aukist eftir að elsta leikskóladeildin flutti í sama húsnæði og 

grunnskólinn.  
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Formáli 
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sem lokaverkefni til B.Ed.-gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 

2011.  

Leiðsagnarkennarinn minn var Jónína Vala Kristinsdóttir lektor og vil ég þakka 

henni fyrir stuðninginn og áhugann sem hún sýndi þessari ritgerð.  

Ég vil þakka Elísabetu Benónýsdóttur fyrir yfirlestur á lokaverkefninu og góð ráð. 

Einnig vil ég þakka fjölskyldunni minni, Hemma og strákunum mínum, Baldvin 

Inga og Birki fyrir þolinmæðina og stuðninginn, mömmu og pabba, ömmu og afa 
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Inngangur 

Talsvert hefur verið rætt um samskipti milli leik- og grunnskóla undanfarna 

áratugi og hvaða aðferðum sé hægt að beita til þess að leikskólabörn hefji 

grunnskólagöngu sína á farsælan hátt. Áhersla hefur verið lögð á samvinnu milli 

leik- og grunnskólakennara, aðlögun barna svo sem vettvangsferðir í skólann til 

að skoða bæði skólann og umhverfi hans, upplýsingagjöf frá leikskóla til 

grunnskóla og félagslegu þættina, það er að segja að börnin hefji grunnskólanám 

með vinum sínum. Því betri aðlögun sem börn fá því betur gengur þeim námslega 

og félagslega og þess vegna er mikilvægt að samstarfið gangi vel og leik- og 

grunnskólakennarar sýni því áhuga. Ég ætla meðal annars að skoða hvaða 

upplýsingar fylgja börnum úr leikskóla í grunnskóla en til þess að samfella sé í 

námi barna þarf kennarinn að fá upplýsingar frá leikskóla sem tengjast stöðu 

barnsins bæði námslega og félagslega. 

Ég fékk hugmyndina að þessari ritgerð á síðasta ári mínu í námi á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands þegar ég var á námskeiði sem heitir Á mótum 

leik- og grunnskóla. Ég sótti það námskeið vegna þess að ég valdi kjörsviðið 

Kennsla yngstu barna grunnskólans og vil ég starfa sem umsjónarkennari 1.- 5. 

bekkjar. Á námskeiðinu fórum við í viku vettvangsnám í leikskóla þar sem ég 

kynnti mér starfið og þá kviknaði áhuginn á að skrifa um þessi tengsl. Í 

vettvangsvikunni kom mér margt á óvart sem börnin voru að gera og ég vissi ekki 

um eins og til dæmis að börnin klöppuðu í atkvæði aðeins þriggja til fjögurra ára 

og sum þeirra þekktu marga stafi. Til þess að geta byggt á fyrri reynslu barna 

þurfa kennarar að þekkja leikskólastarfið og hvar áherslurnar liggja.  

Skólarnir sem ég valdi í þessa rannsókn eru mjög ólíkir en eiga það sameiginlegt 

að skólahópur, 5 ára börn eru í sama húsnæði og 1. bekkur. 

Krikaskóli hefur starfað í tæp þrjú ár og í honum eru börn á aldrinum 2ja til 8 ára 

en verður á næstunni skóli með börnum á aldrinum 1 til 8 ára. Það er ekki komin 

mikil reynsla á þetta þróunarverkefni en að mínu mati lítur starfið mjög vel út og 

það verður spennandi að fylgjast með þessum skóla í framtíðinni.  
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Í Grunnskóla Vestmannaeyja hefur verið 5 ára deild í sama húsnæði og 1. - 5. 

bekkur síðan árið 2009. Í byrjun, vorið 2009 var það val foreldra, hvort barnið 

þeirra yrði í leik- eða grunnskólahúsnæði í 5 ára deild en haustið 2009 voru öll 5 

ára börn í Vestmannaeyjum komin í grunnskólahúsnæðið og var þeim skipt niður 

á tvær deildir. 

Ég vildi skoða hvernig samskiptin eru milli skólastiga í Krikaskóla og Grunnskóla 

Vestmannaeyja og hvaða áhrif það hefur ef elsta deild leikskóla er í sama húsnæði 

og grunnskólinn. Ég leita því svara við eftirfarandi spurningum: 

Hvernig er tengslunum háttað á milli leik- og grunnskóla? 

Eykst samstarf milli skólastiga ef elsta deild leikskóla er í sama húsnæði 

og grunnskólinn? 

Með þessar spurningar að leiðarljósi ætla ég að kanna hvernig samstarfi leik- og 

grunnskóla er háttað og hvort samstarfið hefur aukist eftir að elsta deild 

leikskólans í Vestmannaeyjum færðist í húsnæði Grunnskóla Vestmannaeyja og 

eftir að Krikaskóli hóf starfsemi sína með börnum allt frá leikskólaaldri upp í 8 

ára. Ég ætla að skoða hvernig hugmyndafræði heimspekingsins John Dewy er 

notuð í Krikaskóla en hann taldi reynslu barna  og samfellu í námi skipta miklu 

máli á þessum tímamótum. 

Til þess að leita svara við þessum spurningum fór ég í heimsókn í Krikaskóla í 

Mosfellsbæ og ræddi við skólastjórann Þrúði Hjelm. Krikaskóli var í fyrstu 

hannaður fyrir börn á aldrinum 1 til 9 ára en eins og er eru börnin í honum á 

aldrinum 2ja til 8 ára og hefja síðan 4. bekk í Varmárskóla. Ég vildi kanna  hvaða 

reynsla væri komin á það skólastarf og hvort sú reynsla sé jákvæðari heldur en 

hefðbundið skólastarf.  

Ég tók  viðtal við Fanneyju Ásgeirsdóttur skólastjóra Grunnskóla Vestmannaeyja 

og tvo kennara 1. bekkja en í skólanum er starfandi elsta leikskóladeildin eða 

skólahópur. Hann hefur aðsetur í sér álmu í skólanum og langaði mig að vita hvort 

einhver munur væri á börnunum sem hefðu verið í skólahóp í leikskólahúsnæði og 

á þessum hóp sem yrði þá í sama húsnæði frá 5 ára til 11 ára aldurs. Ég fékk líka 

upplýsingar um hvernig samskiptin milli leik- og grunnskóla hefðu breyst með 
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þessari færslu á elstu leikskólabörnunum í húsnæði grunnskólans. Leikskólastjóri 

Kirkjugerðis svaraði einnig nokkrum spurningum en Kirkjugerði fer með stjórn 

elstu leikskóladeildarinnar. 
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1. Lög og reglugerðir 

Leik- og grunnskólakennarar eiga að styðjast við Aðalnámskrá við vinnu sína og 

skipulag. Í þessum kafla ætla ég að skoða hvað þar kemur fram um tengsl milli 

skólastiga og hvað lögin kveða á um. Ég ætla einnig að skoða upplýsingamiðlun, 

þ.e. hvaða upplýsingar eiga að fylgja barni í viðtökuskólann og hversu mikilvægt 

það er að því sé framfylgt og að foreldrum sé kunnugt um það. 

Samkvæmt 1. grein í lögum um leikskóla er leikskólinn titlaður sem fyrsta 

skólastigið í skólakerfinu og annast, að ósk foreldra, uppeldi, umönnun og 

menntun barna á leikskólaaldri, sem er í samræmi við lög um leikskóla (Lög um 

leikskóla nr. 90/2008). Í lögum um leikskóla er einnig ákvæði um tengsl leik- og 

grunnskóla og er það til að stuðla að góðu og nánu samstarfi og samvinnu milli 

þessara skólastiga svo að aðlögun og undirbúningur barna á leikskólaaldri verði 

sem bestur þegar hefja á grunnskólanám. Það nám þarf að byggjast á þeirri 

reynslu og menntun sem börn hafa öðlast á leikskólastigi (Menntamálaráðuneytið, 

e.d.).  

1.1 Aðalnámskrá leikskóla 

Í drögum að Aðalnámskrá fyrir leikskóla kemur fram að byggja skuli á fyrri 

reynslu og námi barna og þess vegna þurfi að byggja á grunni viðfangsefna og 

þekkingu sem börn fá í leikskóla þegar kennsla þeirra í grunnskóla er skipulögð. 

Til þess að hægt sé að byggja á fyrri reynslu og námi barna er gert ráð fyrir að 

upplýsingar um einstaka börn sem eru mikilvægar fyrir þroska þeirra og velferð 

fylgi þeim í grunnskóla og eiga þær að vera einstaklingsmiðaðar til þess að koma í 

veg fyrir samanburð milli barna. Börn og foreldrar eiga að vera þátttakendur í 

ferlinu og eiga foreldrar að fá vitneskju um þau gögn sem fylgja barninu á milli 

skólastiga og bregðast við þeim. Tengslin milli þessara skólastiga eiga að vera 

samvinnuverkefni milli starfsfólks leik- og grunnskóla, foreldra og barna. 

Kennarar og annað starfsfólk ætti að kynna sér starfsaðferðir og nám hvors annars 

svo samfella sé í námi barna (Aðalnámskrá leikskóla- drög, 2010).  

Leikskólakennarar og grunnskólakennarar þurfa að þekkja vel hugmyndir og 

vinnubrögð hvors annars. Þeir þurfa að skiptast á skoðunum um nám, kennslu og 

fleira sem tengist starfi þeirra og ræða um áherslur í uppeldisstarfi beggja 
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skólastiganna. Einnig þurfa þeir að finna þær leiðir sem auðvelda barni þær miklu 

breytingar sem verða þegar það fer úr leikskóla í grunnskóla. Til þess að skapa 

tengsl milli skólastiganna er nauðsynlegt að fara með elstu börn leikskólans í 

heimsókn í skólann og kynna fyrir þeim umhverfið bæði inni í skólahúsnæðinu og 

leiksvæðið. Einnig er hægt að skapa tengsl með sameiginlegum verkefnum 

tengdum umhverfi leik- og grunnskólans (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). 

1.2 Aðalnámskrá grunnskóla  

Í lögum um leikskóla og grunnskóla kemur fram að sveitarfélögin eiga að koma á 

samstarfi milli þessara stofnana. Börn á elstu deild leikskólans þurfa að fá 

tækifæri til að kynnast grunnskólanum áður en þau hefja grunnskólanám 

(Aðalnámskrá grunnskóla- drög, 2010).  Mikilvægt er að koma á samstarfi milli 

leikskólakennara sem hafa umsjón með elstu börnum leikskólans og 

grunnskólakennarans sem tekur við þeim í fyrsta bekk í grunnskóla. Börnin njóta 

góðs af því ef kennarar á þessum skólastigum þekkja viðfangsefni, starfshætti og 

vinnuskipulag hver hjá öðrum vegna þess að því minna sem kemur börnum, 

foreldrum og forráðamönnum þeirra á óvart við þessi tímamót, því betri samfella 

skapast á milli þessara skólastiga og upphaf skólagöngu farsælla. Heimsóknir 

barna í grunnskólann eru mjög gagnlegar þar sem þau fá að kynnast húsnæði og 

leikvelli skólans og ekki má gleyma þeim börnum sem ekki eru í leikskóla, þau 

þurfa líka að kynnast væntanlegum grunnskóla (Aðalnámskrá grunnskóla- 

almennur hluti, 2006).  

Til þess að tryggja samstarf milli skólastiga þurfa leikskólar og grunnskólar að 

útbúa áætlun sem inniheldur sameiginlegar áherslur, verkferla og ábyrgð á 

framkvæmdinni (Aðalnámskrá grunnskóla- drög, 2010). 

1.3 Upplýsingamiðlun  

Allt starfsfólk leikskóla og grunnskóla þarf að skrifa undir þagnarskyldu og það 

þurfa kennaranemar í vettvangsnámi einnig að gera. Í 8. grein í lögum um 

leikskóla og í 12. grein í lögum um grunnskóla kemur fram að starfsfólk skuli 

gæta fyllstu þagmælsku um hagi barna og foreldra þeirra, sem það fær vitneskju 

um í starfi sínu og helst þessi þagnarskylda þótt viðkomandi láti af störfum. En 

hún nær ekki yfir mál sem starfsfólki ber að tilkynna til barnaverndar samkvæmt 



 
11 

 

barnaverndarlögum (Lög um leikskóla nr. 90/2008; Lög um grunnskóla nr. 

91/2008). 

Þegar leik- og grunnskólakennarar útbúa viðeigandi viðfangsefni fyrir börn verða 

þeir að vita hvar þau eru stödd í þroska sínum til þess að geta skipulagt kennslu 

við hæfi, hvað eigi að kenna og hvernig námsmat eigi að styðjast við. Einnig þurfa 

þeir að aðlaga námskrána að þörfum hvers og eins og þess vegna verða þeir að 

þekkja bakgrunn nemenda, bæði félagslegan og menningarlegan (Berns, 2007). 

Þess vegna skiptir upplýsingagjöfin á milli skólastiga miklu máli fyrir kennarann 

sem tekur við þeim í 1. bekk.  

Upplýsa þarf foreldra um þá ábyrgð sem á þeim hvílir í tengslum við að koma 

upplýsingum um barn sitt til viðtökuskólans þegar það hefur skólagöngu í 1. bekk. 

Í reglugerð frá árinu 2009, um miðlun og meðferð upplýsinga um nemendur í 

grunnskólum og rétt foreldra til aðgangs að upplýsingum um börn sín, 3. grein, 

kemur fram að við innritun barns í grunnskóla eigi foreldrar að vera upplýstir um 

þá skyldu sem þeim ber skv. lögum, það er að veita skólanum allar nauðsynlegar 

upplýsingar um barn sitt sem skipta máli fyrir skólagöngu þess (Reglugerð nr. 

897/2009).  

Hvort sem um er að ræða flutning á milli leikskóla eða úr leikskóla í grunnskóla 

skal leikskólastjóri þess leikskóla sem barnið var í sjá til þess að nauðsynlegar 

persónuupplýsingar flytjist með öruggum hætti til viðtökuskólans. 

Leikskólastjórinn eða sérfræðingur á vegum sveitarfélagsins á að leggja mat á 

hvaða upplýsingar þurfa að fylgja vegna fyrirhugaðrar skólagöngu barnsins og ber 

ábyrgð á miðlun þeirra. Einnig ber þeim að gera foreldrum barnsins grein fyrir 

hvaða upplýsingar fylgja barninu á milli skólastiga og að tilgreina í námskrá hvers 

leikskóla hvaða upplýsingar eiga að fylgja barni (Reglugerð nr. 896/2009). 

Samkvæmt viðmælendum mínum kemur persónuvernd í veg fyrir að upplýsingar 

um einstök börn, greiningar og fleira séu sendar á milli skóla en í 18. grein í 

lögum um grunnskóla kemur fram að foreldrum er skylt að veita grunnskóla 

upplýsingar um barn sitt sem eru nauðsynlegar fyrir skólastarfið (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008) og í 16. grein í lögum um leikskóla kemur fram að: 
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Persónuupplýsingar, sem fyrir liggja um hvert einstakt barn í leikskóla og nauðsynlegar 

eru fyrir velferð og aðlögun þess í grunnskóla, skulu fylgja barninu, enda sé krafist fullrar 

þagnarskyldu og málsmeðferðar í samræmi við gildandi lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga. Foreldrum skal gerð grein fyrir þessari upplýsingamiðlun. Meðferð 

upplýsinga skal vera á hendi leikskólastjóra eða annarra sérfræðinga á vegum 

sveitarfélagsins samkvæmt nánari ákvörðun þess (Lög um leikskóla nr. 90/2008).  

Í reglugerð um skil og miðlun upplýsinga milli leik- og grunnskóla teljast 

nauðsynlegar upplýsingar meðal annars vera upplýsingar um heilsufar, sérþarfir, 

líkamlega og andlega getu til náms, leiks eða annars skólastarfs og eru þessar 

upplýsingar: 

a. Almennar upplýsingar um félagslega stöðu og þroska barna. 

b. Kennslufræðilegar, læknisfræðilegar, sálfræðilegar, sérkennslufræðilegar greiningar og 

aðrar greiningar og sérúrræði fyrir börn, sérkennsluumsóknir, námsáætlanir vegna 

sérúrræða, einstaklingsnámskrár og aðrar bakgrunnsupplýsingar sem að gagni geta komið 

fyrir velferð og aðlögun barna í grunnskóla. 

c. Hvers konar skrifleg eða stafræn gögn svo sem skýrslur, greinargerðir og umsagnir er 

varða velferð og skólagöngu barns (Reglugerð nr. 896/2009). 

Dockett og Perry (2007) benda á að áhrif foreldra á skólagöngu barna sinna séu 

gríðarleg og segja að jákvætt viðhorf og afstaða gagnvart skólanum, þátttaka 

þeirra í námi og skólastarfi barna sinna og jákvæð samskipti við skólann skipti 

höfuðmáli fyrir velgengni og vellíðan barna í skólanum.  

Þáttur foreldra í að skapa samfellu milli skólastiga hefur mikið vægi þar sem þeir 

þekkja börnin sín best og geta þar af leiðandi gefið skólanum mikilvægar 

upplýsingar svo að kennarinn fái rétta mynd af styrkleikum barnsins. 

Upplýsingamiðlun á báða vegu eykur samfellu í námi (Jóhanna Einardóttir, 2007). 

Því ættu foreldrar að vera upplýstir um þær upplýsingar sem þeim ber að veita 

skólanum og hvað þær skipta miklu máli fyrir hag barnsins. 

 
 



 
13 

 

2. Sameiginleg sýn á tengsl leik- og grunnskóla 

Í kaflanum verður fjallað um þær rannsóknir sem fjalla um tengls leik- og 

grunnskóla og hvað fræðimenn hafa sagt um mikilvægi samvinnu milli skólastiga. 

Til þess að samfella verði í námi barna þarf kennarinn að huga að fyrri reynslu 

barnsins og þekkja þroskaferil þess svo nota megi fagleg vinnubrögð í að 

skipuleggja komandi nám þegar barn fer úr leikskóla í grunnskóla. Samfella í 

námi barna er mikilvæg fyrir velferð þeirra og skólagöngu (Early, Pianta og Cox, 

1999). 

Heimspekingurinn John Dewey fjallaði aðallega um reynslu og samfellu í námi 

barna en grundvallarhugmyndir hans voru samfelldur skóli. Dewey notar 

samfellureglu sem mælikvarða til að greina milli menntandi reynslu og annarrar 

tegundar reynslu. Kennarar eiga að hafa þekkingu til þess að meta hvers konar 

reynsla stuðlar að menntun og hvernig þeir geta skapað aðstæður fyrir börn til að 

öðlast slíka reynslu. Kennari sem tengir saman menntun og reynslu nemenda 

verður að vera upplýstur um þá reynslu sem þeir hafa öðlast til þess að geta leitt 

þá inn á ný svið og að nota þá þekkingu sem viðmið fyrir val og skipulagningu á 

námsumhverfi barna (Dewey, 2000). Dewey taldi að allt nám ætti sér stað vegna 

reynslu einstaklingsins. Skilgreining hans á reynslu er hin raunverulega lífsreynsla 

einstaklingsins. Hann benti á að samfella yrði að vera í reynslu barna þar sem 

nýjar athafnir og upplifanir byggðust á fyrri reynslu barna og breyti á vissan hátt 

því sem kemur á eftir (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þegar einstaklingur fer úr 

einum aðstæðum í aðrar víkkar heimur hans og umhverfi eða dregst saman. Það 

sem hann hefur tileinkað sér af þekkingu og færni verður tæki til að skilja og fást 

við þær aðstæður sem á eftir koma (Dewey, 2000). Samkvæmt þessu þarf 

skólastarfið að taka mið af fyrri reynslu barna svo þau geti tengt nýja reynslu við 

þá reynslu sem þau hafa nú þegar. Dewey taldi einnig að jafnvægi yrði að vera 

milli þess nýja og þess gamla og að fyrri þekking kveiki einungis hugsun þegar 

hún er notuð til að skilja nýja þekkingu (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Á Íslandi hefur Jóhanna Einarsdóttir, prófessor í menntunarfræðum ungra barna, 

gert ýmsar rannsóknir á tengslum leik- og grunnskóla og rætt við börn sem eru að 

byrja í 1. bekk. Í bók hennar, Lítil börn með skólatöskur (2007) og í greininni, Frá 
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leikskóla til grunnskóla sem birtist í, Tímariti um menntarannnsóknir (2004a) er 

greint frá rannsókn sem gerð var í Reykjavík meðal allra grunnskólakennara, sem 

kenna í 1. bekk og allra leikskólakennara sem vinna með elstu börnum 

leikskólans. Spurningalistinn var hannaður af Robert Pianta og samstarfsmönnum 

hans við Virginíuháskóla í Bandaríkjunum og var hann þýddur og staðfærður. 

Flestar spurningarnar voru um aðferðir sem kennararnir nota til þess að tengja 

skólastigin og einnig til að auðvelda flutninginn frá leik- í grunnskóla. 

Niðurstöður hljómuðu þannig að algengasta aðferðin við að tengja skólastigin 

væri að kynna leikskólabörnum grunnskólann með ýmsu móti. Lítið er um að 

leikskólakennarar veiti grunnskólakennurum upplýsingar um starfshætti 

leikskólans eða að grunnskólakennarar leiti eftir þeim upplýsingum. Ekki er 

heldur mikið lagt upp úr samfellu, hvorki í hugmyndafræði né kennslufræði 

skólastiganna og lítil áhersla er á að byggja á fyrri reynslu barnanna eins og t.d. 

félagatengslum þar sem börnin fengju að hefja skólagönguna með vinum sínum.  

Í Uppeldi og menntun er að finna grein eftir Jóhönnu Einarsdóttur (2004b) sem 

heitir, Tvær stefnur – tvenns konar hefðir í kennslu ungra barna en þar fjallar hún 

um rannsókn sem gerð var á kennslu barna á mótum leik- og grunnskóla. Helstu 

niðurstöður voru þær, að starfshættir og skipulag í þeim leik- og grunnskólum sem 

rannsóknin tók til, er gjörólíkt þar sem starf grunnskólans var mun meira skipulagt 

fyrirfram. Jóhanna fjallar um Lynn Kagan  sem benti á að samhengi þurfi að vera í 

hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi leik- og grunnskóla. Þá er átt við þær 

hugmyndir, sem liggja að baki starfinu og endurspegla þær hugmyndir, sem við 

höfum um börn, uppeldi, nám og kennslu. Innihald námsskrárinnar, 

kennsluaðferðir og reglur eða reglugerðir sem móta starfsemina. Í sömu grein 

kemur einnig fram að Dahlberg og Taguchi, sænskir uppeldisfræðingar 

rannsökuðu hefðir og þróun leik- og grunnskólans og báru þær saman. Helstu 

niðurstöður eru að það ríkja tvær mismunandi skoðanir á barninu en til að auka 

samfellu í starfi leik- og grunnskóla þurfa kennarar á báðum skólastigum að hafa 

sömu sýn á börn og þannig þróa og móta sameiginlega uppeldisstefnu þar sem 

gengið er út frá því að nýta það besta frá báðum skólahefðum. 
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3. Aðferðir til að tengja skólastigin 

Það eru ófáar aðferðirnar sem settar hafa verið fram til að tengja skólastigin og 

ætla ég að skoða nokkrar þeirra. Í þessum kafla ætla ég einnig að fjalla um leiki 

og einingakubba en í Krikaskóla er mikil áhersla lögð á þetta tvennt til þess að 

skapa samfellu í námi barna. 

Samkvæmt Sue Dockett og Bob Perry (2001) sem skoðuðu einkenni árangursríkra 

leiða til að tengja skólastigin eru tíu árangursríkustu aðferðirnar eftirfarandi. Það 

þarf að:  

 Stuðla að jákvæðu sambandi milli barna, foreldra, leik- og 

grunnskólakennara  

 Byggja á fyrri reynslu og hæfni 

 Líta á upphaf skólagöngu sem breytingartímabil fyrir alla fjölskylduna 

 Gera sér grein fyrir að þetta krefst tíma og fjárs 

 Muna  að tengslin varða ýmsa hagsmunaðila eins og t.d. starfsfólk skólans 

 Hafa gott skipulag með skýrum markmiðum 

 Byggja á þörfum allra 

 Sýna traust og virðingu 

 Leggja áherslu á samskipti og samvinnu, allir tala saman bæði foreldrar, 

kennarar og börnin 

 Taka tillit til félagslegs samhengis 

Þessi 10 atriði eru mjög lýsandi fyrir það sem kemur fram í aðalnámskrá leik- og 

grunnskóla um tengsl leik- og grunnskóla. 

3.1 Leikur 

Starfendarannsóknin, Á sömu leið, var unnin með því markmiði að stuðla að 

samstarfi kennara í leik- og grunnskólum og skapa samfellu í námi ungra barna. 

Rannsóknin byggði á því sjónarmiði að það sé ekki nóg að börnin viti hvers er að 

vænta þegar þau hefja grunnskólanám heldur þarf skólagangan að mynda 

samfellda heild svo að reynsla og nám barna í leikskóla nýtist þeim í grunnskóla. 

Þátttakendur voru kennarar í þremur leikskólum og þremur grunnskólum og var 

hún unnin árið 2010. Ekki eru komnar endanlegar niðurstöður en í skýrslum frá 
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þátttakendum kemur fram að þessi vinna hafi verið mjög fróðleg og áhugi er fyrir 

að halda samstarfinu áfram. Jóhanna Einarsdóttir útbjó bækling um 

kennslufræðilegan leik þar sem tengsl leiks og náms vafðist fyrir sumum 

þátttakendunum (Jóhanna Einarsdóttir, 2010a). Í bæklingnum kemur meðal annars 

fram að áhersla sé lögð á frjálsan leik í leikskólum en hugtakið nám hefur verið 

notað í grunnskólanum. Á undanförnum árum hafa fræðimenn leitað leiða til þess 

að tengja þetta saman. Með því að vefa leik inn í nám barna í grunnskóla og 

leikskóla er leitast við að skapa samfellu. Kennslufræðilegur leikur er byggður á 

leik með ákveðnu námsmarkmiði. Með því að tengja þetta saman fær barnið 

tækifæri til að byggja við þekkingu sína á merkingarbæran hátt og þróa jákvætt 

viðhorf til náms. Jóhanna nefnir ýmsa kennslufræðilega leiki sem hægt er að 

vinna með til að auka samfellu í námi og telur hún meðal annars upp, leik á 

útivelli þar sem börn í leikskóla eru vön að leika sér úti og hægt er að vinna með 

grófhreyfingar og mynda félagsleg tengsl, byggingarleikur með einingakubba þar 

sem börn í leikskóla hafa reynslu af kubbum og byggingarleik úr leikskóla 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2010b).  

3.2 Einingakubbar 

Caroline Pratt er hönnuður einingakubbanna. Hún fékk hugmyndina að 

einingakubbunum þegar hún fylgdist með syni sínum að leik þar sem hann var að 

byggja með kubbum og ýmsum efnivið. Hún varð hugfangin að sjá hvernig 

drengurinn notaði þessa leið til þess að læra um heiminn og umhverfi sitt. Hún 

vildi að kubbarnir væru ekki aðeins leikföng heldur eitthvað sem börn gætu notað 

við nám. Í leik með einingakubba finna börnin sjálf lausnina á þeim verkefnum 

sem þau fást við og vinna úr nýrri þekkingu á eigin forsendum (Pratt, 1990). 

Einingakubbar eru til á flestum ef ekki öllum leikskólum og eru börnin vön að 

vinna með þá. Hægt er að nota kubbana í að skapa samfellu í námi og leik hjá 

börnum sem eru að byrja í grunnskóla. 
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4. Félagslegt umhverfi barna 

Þau tímamót sem verða í lífi barna þegar þau fara úr leikskóla í grunnskóla snúast 

ekki bara um börnin sjálf heldur persónur í nánasta umhverfi barnanna og fjallar 

þessi kafli um mikilvægi þeirra tengsla. 

Þegar barn byrjar í grunnskóla þarf að huga að öllum þáttum í umhverfi þess.  

Ytri umgjörð leik- og grunnskóla er víðast hvar mjög ólík þar sem grunnskólarnir 

eru stærri og kennslustofur öðruvísi en á deildum leikskólanna og áherslur 

skólastiganna eru mismunandi. Hjá mörgum börnum eru þessar breytingar 

spennandi en önnur eiga erfitt með taka þeim og getur það haft alvarlegar 

afleiðingar á skólagöngu þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2005). Þess vegna er 

mikilvægt fyrir leik- og grunnskólakennara að sýna börnunum húsnæði 

grunnskólans eins oft og mögulegt er, til að þau verði öruggari með sig þegar þau 

hefja nám í 1. bekk. En þegar elsta deild leikskólans er staðsett í húsnæði 

grunnskólans þá eru meiri líkur á að þau séu orðin kunnug skólaumhverfinu þegar 

þau hefja nám. 

Urie Bronfenbrenner lagði áherslu á tengsl þeirra sem eru í nærkerfinu. Hann telur 

að heimilið, nágrennið, grunnskólinn og leikskólinn hafi áhrif á hvernig til tekst 

með flutning barna úr leikskóla í grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Bronfenbrenner álítur að félagslegt umhverfi einstaklinga, reynsla þeirra og tengsl 

ráði miklu um hvernig hæfileikar hvers og eins geti þroskast og að þeir átti sig á 

möguleikum sínum. Kerfi Bronfenbrenners miðast við fjórar stoðir í félagslegu 

umhverfi einstaklinga. Nærkerfi (microsystem) sem vísar til athafna og sambanda 

manneskju sem þroskast í samstarfi við aðila í umhverfinu (fjölskyldu, skóla, 

félaga). Millikerfi (mesosystem) sem felur í sér tengsl milli einstakra sviða í 

hversdagslífinu (heimili og skóla, fjölskyldu og félaga). Stofnanakerfi 

(exosystem) er það umhverfi sem einstaklingur er ekki virkur aðili í en hefur áhrif 

á líf hans (skólakerfi, fjölmiðlar, vinnustaður foreldra). Lýðkerfi (macrosystem) er 

stjórnkerfi landsins og menning samfélagsins. Það hefur óbein áhrif á 

einstaklinginn með reglum, skyldum, siðum og venjum (Bronfenbrenner, 1977, 

1979; Berns, 2007). 
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Ég beini sjónum mínum að nærkerfinu en í þeim hópi eru þeir sem standa næst 

barninu, og millikerfinu sem táknar tengslin á milli þeirra. 

Robert Pianta og samstarfsfólk hans við Virginíuháskóla í Bandaríkjunum 

útbjuggu líkan sem er byggt á vistkerfanálgun Bronfenbrenners og sýnir það 

hvernig tengsl milli nærkerfis, millikerfis, stofnanakerfis og lýðkerfis geta 

myndað tengslanet sem hefur áhrif á þær breytingar sem eiga sér stað á þeim 

tímamótum þegar börn fara úr leikskóla í grunnskóla (Sigurborg Sturludóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2008). 

 

Mynd 1- vistkerfanálgun Bronfenbrenners 

Samkvæmt þessu á ekki einungis að einblína á nám þegar tengslin milli skólastiga 

námslega eru skoðuð heldur þarf að hafa bæði félagslegu þættina og umhverfi 

barnsins að leiðarljósi svo aðlögun barnanna gangi sem best fyrir sig. Flestar 

rannsóknir benda til þess að félagar og félagsleg tengsl séu mjög mikilvæg fyrir 

börnin á þessum tímamótum og að þau aðlagist skólaumhverfinu betur ef þau 

hefja grunnskólagönguna með vinum sínum (Dockett og Perry, 2007). 

 

 

 

 

 

 



 
19 

 

5. Rannsóknin 

Í kaflanum fjalla ég um gerð rannsóknarinnar og skólana. 

5.1 Markmið  

Markmið mitt með þessari rannsókn er að kanna starfshætti leikskólans 

Kirkjugerðis, Grunnskóla Vestmannaeyja og Krikaskóla og því spyr ég:  

Hvernig er tengslunum háttað á milli leik- og grunnskóla? 

Eykst samstarf milli skólastiga ef elsta deild leikskóla er í sama húsnæði 

og grunnskólinn? 

5.2 Þátttakendur 

Ég sendi spurningalista með tölvupósti til leikskólastjóra Kirkjugerðis, skólastjóra 

Grunnskóla Vestmannaeyja, tveggja kennara 1. bekkjar og skólastjóra Krikaskóla 

í Mosfellsbæ. Einnig fór ég í báða grunnskólana og ræddi við skólastjórana. 

Ég valdi þessa skóla vegna þess að Krikaskóli er með nýjungar sem hafa ekki sést 

í íslensku skólastarfi þar sem samfella er hjá börnum frá tveggja til níu ára aldurs. 

Þar eru allar deildir með skólanámskrá og allar deildir eru undir sömu stjórn 

þannig að leik- og grunnskólakennarar þar vita nákvæmlega hvað börnin voru að 

fást við á undangengnu námsári.  

Grunnskóli Vestmannaeyja er með skólahóp eða 5 ára deildina í sama húsnæði og 

1.- 5. bekkur og byrjaði sú deild undir stjórn Grunnskólans en varð síðan hluti af 

leikskólanum Kirkjugerði. 

5.3 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn er kerfisbundið ferli þar sem upplýsinga er aflað, þeim safnað saman og 

þær síðan greindar. Til eru ýmsar aðferðir og geta rannsóknarsnið verið ýmist 

megindleg eða eigindleg. Í eigindlegum rannsóknum er byggt á munnlegri frásögn 

og athugun frekar en tölfræði. Eigindlegar rannsóknir fara fram í náttúrulegu 

umhverfi ólíkt megindlegum rannsóknum þar sem aðstæðunum er stjórnað 

(McMillan, 2008). Þessi rannsókn er eigindleg, byggð á spurningalistum og 

viðtölum með bæði opnum og lokuðum spurningum. 
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5.4 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Ég útbjó spurningalista sem ég sendi til allra viðmælenda minna. Einnig heimsótti 

ég skólana og ræddi við skólastjórana og tók viðtölin upp.  

Við úrvinnslu fór ég yfir svörin sem mér voru send í pósti og hlustaði á viðtölin til 

viðmiðunar. 

Allir viðmælendur mínir voru mjög hjálpsamir og var mér boðið að hafa samband 

hvenær sem var ef mig vantaði einhverjar fleiri upplýsingar í tengslum við 

ritgerðarsmíðina. 

5.5 Skólarnir 

Ég skoðaði Krikaskóla og ræddi við skólastjórann Þrúði Hjelm. Einnig ræddi ég 

við skólastjóra Grunnskóla Vestmannaeyja Fanneyju Ásgeirsdóttur, tvo kennara 

þar og leikskólastjóra leikskólans Kirkjugerðis Öldu Gunnarsdóttur sem fer með 

stjórn 5 ára deildarinnar í Grunnskóla Vestmannaeyja. 

Krikaskóli vinnur með gildi Mosfellsbæjar sem eru virðing, jákvæðni, framsækni 

og umhyggja.  

Hann er samþættur skóli fyrir börn á aldrinum 1. árs til 9 ára og er hugmyndafræði 

skólans fengin frá John Dewey og hugsmíðahyggjunni og stuðlar hún að virkri 

uppbyggingu þekkingar (Krikaskóli, e.d.). 

Sérstaða skólans byggir á; 

 Samfellu í leik-og námi barna  

 Virkni einstaklinga – einstaklingsmiðun – merkingarbært nám 

 Lýðræðisskóli – tengsl við nærsamfélag 

 Náttúruskóli – nám inni og úti – leiklóð rennur inn í hús – pollagallaskólinn!! 

 Heilsdagsskóli 

 Heilsársskóli (Krikaskóli, e.d.). 

Í janúar 2007 kom skýrsla frá skólaskrifstofu Mosfellbæjar með tillögum að 

þróunarverkefni sem fól í sér hönnun, byggingu og mótun hugmyndafræði skólans 

og framkvæmd kennslu fyrir tvöhundruð barna skóla í Krikahverfi í Mosfellsbæ. 

Auglýsa átti eftir teymi fagfólks sem myndi leggja fram tillögur um 
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hugmyndafræði skólans auk hönnunar á byggingunni. Síðan átti að ráða starfsfólk, 

bæði leik- og grunnskólakennara sem hefði áhuga á að taka þátt í slíku 

þróunarverkefni. Skólastarf átti að taka mið af Skólastefnu Mosfellsbæjar um 

heildstætt uppeldis- og skólastarf í leik- og grunnskólum þannig að kennsla, 

leikur, frístundastarf og skóladagvist barna væri samþætt í heild. Lykilatriði 

skólans yrði samfella í uppeldis- og skólastarfi og einnig gæði og nýbreytni í 

þjónustu við leik- og grunnskóla (Krikaskóli, 2007). 

Skólinn hóf starfsemi sína í júlí 2008 með börnum á aldrinum 2ja til 5 ára. 

Haustið 2009 bættust við fleiri aldurshópar og voru þá börnin á aldrinum 2ja til 7 

ára og loks árið 2010 voru börnin í skólanum á aldrinum 2ja til 8 ára (Krikaskóli, 

e.d.). 

Þegar börn klára 5 ára deildina þurfa foreldrar þeirra að sækja um skólavist.  

Reglur um skólavist og skiptingu skólasvæða er að finna á heimasíðu 

Mosfellsbæjar og kemur þar fram í 1. grein að foreldrar beri ábyrgð á að innrita 

börn sín í skóla hvort sem þau eru í Krikaskóla eða annarsstaðar (Mosfellsbær, 

e.d.).  

Í Krikaskóla eru gerðar námsáætlanir á öllum deildum. Þar má sjá að á námskrá 

fyrir börn að fimm ára aldri eru 12 atriði sem unnið er með og það eru stærðfræði, 

íslenska, heimilisfræði, umhverfisfræði, hönnun og smíði, tónmennt, leikræn 

tjáning, dans, myndmennt, textílmennt, lífsleikni og tölvur. Ef skoðuð er nánar 

námsáætlun fyrir 1. til 2ja ára börn kemur fram að leikur er námsleið þeirra. Ef 

stærðfræðin er tekin sem dæmi þá er unnið með einingakubba, spil og leiki. Þau 

leika með tölur, talnarunur, þulur í leikjum, tónlist og fleira. Í byggingarleik vinna 

þau með rými, stærðir, mælingar og fleira. Ávallt er gert ráð fyrir samþættingu 

námsgreina. Í námsáætlun fyrir 3ja - 4ra ára börn er byggt ofan á fyrri reynslu og 

þekkingin þannig aukin jafnt og þétt. Til að mynda er lögð áhersla á talnaskilning, 

samlagningu og frádrátt ásamt ýmsu öðru. Börn á aldrinum 5 til 7 ára vinna saman 

að þemaverkefni á hverju ári og einnig þau sem fara yfir í Varmárskóla, 8 til 9 ára 

(Krikaskóli, e.d.). 

Í Krikaskóla er tekið mið af þörfum barna fyrir leik og er hann miðaður við aldur 

og þroska. Ólíkir aldurshópar fá tækifæri til að vera saman í leik sem er bæði 
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frjáls og skipulagður þar sem hlúð er að námstækifærum þeirra í gegnum leikinn 

(Krikaskoli, e.d.). 

Unnið er með einingakubba á öllum aldri og í Krikaskóla er þannig sköpuð 

samfella í námi þar sem byggingarvinnan fær að þróast. 

Á heimasíðu Krikaskóla er greint frá starfs- og kennsluháttum í Krikaskóla og þar 

er fjallað um hugsmíðahyggjuna og John Dewey. Áherslur úr stefnu Dewey sem 

Krikaskóli hefur innleitt í sitt starf eru; að börnin læri í félagslegri heild og þroski 

sjálfsvitund sína og skilning. Þau eiga að læra af eigin reynslu og áhuga og 

hlutverk kennarans er að styðja börnin á faglegan hátt með spurningum og vekja 

þau þannig til umhugsunar og hvetja þau til gagnrýninnar hugsunar. Skólinn á að 

bjóða upp á hvetjandi námsumhverfi með opnum efnivið og viðfangsefnum. 

Leikurinn er mikilvægur sem leið að menntun og þroska og börnin eiga að læra af 

eigin reynslu og upplifunum (Krikaskoli, e.d.). 

Þar sem það hefur færst í vöxt að elstu leikskóladeildirnar séu færðar inn í 

húsnæði grunnskólanna, skoðaði ég hvað Menntamálaráðuneytið hefur að segja 

um það fyrirkomulag en á heimasíðu Menntamálaráðuneytisins kemur fram að: 

Leikskóladeild má vera staðsett í húsnæði grunnskóla en nám og uppeldi fer þá fram á 

grundvelli laga um leikskóla og aðalnámskrár leikskóla. Lög um leikskóla koma ekki í 

veg fyrir að slíku fyrirkomulagi sé komið á (Menntamálaráðuneytið, e.d.). 

Í Morgunblaðinu 17. febrúar 2011 kemur fram að þegar hinn fjölmenni árgangur 

sem fæddur er árið 2009 verður tekinn inn í leikskóla skapast vandi vegna 

plássleysis í leikskólum Reykjarvíkurborgar. Sú hugmynd hefur komið fram að 

færa elstu deildir nokkurra leikskóla yfir í húsnæði grunnskóla og þá er einungis 

horft til þeirra grunnskóla þar sem 1. – 7. bekkur eru við nám. Með þessu sparast 

fjármunir sem annars færu í að byggja fleiri leikskóla (Rúnar Pálmason, 2011).  

Þessi úrlausn var framkvæmd í Grunnskóla Vestmannaeyja haustið 2009 og var 

deildin þá undir stjórn Grunnskólans. Vorið 2010 tók Kirkjugerði við rekstri 

leikskóladeildarinnar í Hamarsskóla og var hún þá nefnd Víkin í samræmi við 

aðrar deildir á leikskólanum sem heita nöfnum sem enda á vík eins og t.d. 

Klettsvík. Deildin er aðskilin frá starfi skólans en börnin fá samt sem áður að nota 

tölvustofu, tónmenntastofu og borða í sama matsal en á öðrum tíma en nemendur 
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skólans. Einnig fara þau einu sinni í viku í íþróttahús bæjarins í leikfimi og læra 

þannig gönguleiðina þangað og þekkja húsnæðið þegar þau hefja nám í 1. bekk. 

Samstarf milli skólahóps og 1. bekkjar hefur aukist með þessari tilfærslu og hittast 

þessir tveir hópar fyrsta miðvikudag í hverjum mánuði og leika sér bæði á 

leikskóladeildinni og í stofu 1. bekkjar. 

Í byrjun var fimm ára deildin undir stjórn Grunnskóla Vestmannaeyja eins og fyrr 

segir en í niðurstöðum könnunar á framkvæmd samreksturs skóla kemur fram að 

markmið sveitarfélaga með samrekstri er m.a. að bæta við leikskólarýmum, nýta 

betur mannskap ásamt húsnæði og gögnum, betri yfirsýn, aukin samþætting náms 

og samfella milli skólastiga og hagræðing í rekstri ásamt fleiru (Samband 

íslenskra sveitarfélaga, 2010). 

5.6 Viðtal Krikaskóli 

Hugmynd að skóla fyrir börn frá 1 árs til 9 ára 

Skólastjóri segir að hugmyndin hafi kviknað í Mosfellsbæ og hefur hún þróast á 

nokkrum árum og ferlinu sé lýst í Forsögn Krikaskóla sem er að finna á heimasíðu 

skólans. 

Starfsfólk 

Samkvæmt upplýsingum frá skólastjóra starfa nú í Krikaskóla níu 

leikskólakennarar, sex grunnskólakennarar og fimm manns með aðra 

uppeldismenntun. Faghópurinn sem sér um kennslu er því 20 manns af þeim 38 

sem starfa í skólanum eins og t.d. í mötuneyti og á skrifstofu. Nokkrir af þessum 

20 kennurum eru með menntun á báðum skólastigum og eru kennarar skráðir sem 

leik- eða grunnskólakennarar á því skólastigi sem þeir starfa meira. Það eru t.d. 

bæði leikskóla- og grunnskólakennarar sem vinna með börnum á aldrinum 6 til 9 

ára. 

 Hugmyndafræði Dewey 

Skólastjóra finnst ganga mjög vel að vinna eftir hugmyndafræði Dewey í 

Krikaskóla enda er hún mjög ráðandi til dæmis í nýjum drögum að aðalnámskrám. 

Skólinn byggir á hugmyndum Deweys um hugsmíðahyggjuna eins og fram kemur 

hér fyrir ofan. 
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Börn sem eru ekki á leikskóla 

Flest börnin byrja í leikskólanum og halda svo áfram upp í 3. bekk en hægt er að 

sækja um pláss í 1. bekk fyrir þau börn sem voru ekki á leikskóladeildunum í 

Krikaskóla. Það fer síðan eftir því hvort um laust pláss sé að ræða í 1. bekk út frá 

húsnæði og fjárhagsrömmum hvort þau fá inni og kemur það fram í ákvæði um 

skólavist,  grein 2 og 3 í reglum um skólavist og skiptingu skólasvæða á 

heimasíðu Mosfellsbæjar.    

Samfella milli 3.- og 4. bekkjar 

Skólastjórinn segir að aðlögun milli skólanna sé í mótun eins og annað í 

Krikaskóla en hann tók til starfa árið 2008 og það er ennþá verið að móta starfið. 

Krikaskóli og Varmárskóli eru sameiginlega að þróa aðlögunarferlið fyrir 3.- og 4. 

bekk og á þessu stigi vinna þessir bekkir saman tvö þemaverkefni. Varmárskóli 

býður börnum 3. bekkjar að taka þátt í þemavinnu í 3 daga sem fjallar um 

heimabyggð þeirra og Krikaskóli býður börnum 4. bekkjar í þemavinnu í maí og 

þau munu vinna saman að verkefni um íslenska náttúru. Skólahljómsveitin í 

Varmárskóla vinnur með Krikaskóla en allir nemendur skólans læra á hljóðfæri og 

geta því byrjað í skólahljómsveit Varmárskóla þegar þau fara í 4. bekk. Með því 

er reynt að koma í veg fyrir að nemendur sem til dæmis stunda ekki íþróttir verði 

einir á báti. Nemendur 3. bekkjar í Krikaskóla sem eru að fara í 4. bekk í haust í 

Varmárskóla, munu síðan halda áfram tengslunum milli skólanna og vinna ýmis 

verkefni yfir árið.   

Upplýsingar á milli skólastiga 

Ekki hefur verið unnið neitt sérstaklega með upplýsingarmiðlun enda ekki komið 

að því að heill árgangur færist á milli skóla. Við skipti milli leik- og grunnskóla 

almennt er skilafundur og eitthvað svipað verður gert þegar börn fara úr 

Krikaskóla í Varmárskóla þegar að því kemur. 

Er þessi tegund skóla það sem koma skal? 

Skólastjóri svarar því þannig að hún voni það þ.e. að hagur barnanna verði látinn 

ráða för en það verði bara að koma í ljós. 

(Þrúður Hjelm munnleg heimild, 2.mars 2011). 
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5.7 Viðtal Grunnskóli Vestmannaeyja/Kirkjugerði 

Samstarf við leikskóla 

Skólastjórinn segir að einu sinni í mánuði sé nemendum 1. bekkjar og fimm ára 

deildarinnar blandað saman í hópa og sett upp fjölbreytt verkefni í stofunum. Þar 

fyrir utan er deildin þátttakandi í nánast öllum viðburðum hjá yngstu nemendum 

skólans s.s. jólaskemmtun, söng í sal, föndurdegi, öskudagsfjöri o.s.frv. Það, hve 

deildin tekur mikinn þátt helgast einkum af því að hún byrjaði sem hluti af 

skólanum og var því tekin inn í allt svona skipulag og hefur verið reynt að halda 

því við þó hún sé ekki á þeirra vegum lengur. 

Kennari 1. bekkjar segir að 5 ára börnin komi í heimsókn í kennslustund hjá 1. 

bekk og deildarstjóri fari með þeim um skólann og sýni þeim stofurnar. Þegar 

líður á vorið eru tveir dagar í vorskóla sem tilvonandi bekkjarkennarar sjá um. 

Þeir hitta einnig deildarstjóra 5 ára barnanna einu sinni og þá er farið yfir stöðuna 

og ef það eru einhver börn með sérþarfir þá hitta væntanlegir kennarar, 

umsjónarmenn þeirra oftar þar sem farið er yfir stöðu mála. Henni finnst 

samstarfið á milli leik- og grunnskóla ekki hafa aukist eftir að elsta deild 

leikskólans færðist inn í húsnæði grunnskólans og á hún þar við samstarf á milli 

leik- og grunnskólakennara. 

Annar kennari 1. bekkjar sem ég ræddi við nefnir hópastarfið þar sem skólahópur 

og 1. bekkur hittist einu sinni í mánuði í klukkutíma í senn og leikur sér. Hún 

segir að núna í mars hafi skólahópur komið í heimsókn í bekkinn og unnið 

verkefni í með 1. bekkingum ásamt því að borða nesti með þeim. Hún talar um 

þær uppákomur í skólanum sem skólahópur tekur þátt í núna og finnst samstarfið 

hafa aukist eftir að leikskóladeildin kom inn í skólahúsnæðið.  

Leikskólastjórinn tekur undir það að deildarstjórar elstu barna leikskóla fundi með 

deildarstjóra yngsta stigs grunnskóla ásamt kennurum 1. bekkjar og henni finnst 

samstarfið hafa aukist milli skólastiga í gegnum árin með gagnkvæmum 

heimsóknum skólahóps og 1. bekkjar. Eftir að elsta deild leikskólans flutti í 

húsnæði grunnskólans taka þau þátt í ýmsum athöfnum með yngstu börnum 

grunnskólans og nýta sér einnig kennara við dans- og tónlistarkennslu sem fram 

fer í grunnskólanum.  
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Samstarf áður fyrr 

Áður voru gagnkvæmar heimsóknir skólahóps og 1. bekkjar og vorskólinn, þar 

sem skólahópur kom í 2 daga í skólann og tilvonandi bekkjarkennarar sáu um. Nú 

hefur samstarfið hins vegar aukist.  

Samkvæmt upplýsingum frá leikskólastjóra var samstarfið með þeim hætti áður, 

að leikskólinn hafði alltaf frumkvæði að samstarfi og áhuginn lítill frá 

grunnskólanum en það hefur breyst mikið að hennar mati.  

Tilmæli frá sveitarfélagi 

Skóla- og leikskólastjóri sögðu að sveitarfélagið vilji að leik- og grunnskólar reyni 

eftir bestu getu að samræma funda- og skipulagsdaga og að samstarf skuli vera 

sem best. 

Kröfur frá foreldrum eða foreldrafélögum um aukið samstarf 

Allir viðmælendur mínir voru sammála um að ekki væru auknar kröfur frá 

foreldrum um samstarf. Kennarar nefndu þó að þeir hefðu heyrt foreldra minnast á 

mikilvægi samstarfs milli þessara stiga en það sé einungis áhugi starfsfólks sem 

stjórnar því hversu mikið samstarfið er. 

Samfella í námsefni á leik- og grunnskólastigi 

Kennararnir segja að fyrir nokkrum árum hafi leik- og grunnskólakennarar hist og 

ákveðið í sameiningu hvaða efni yrði tekið fyrir í leikskólanum og í 1. bekk 

grunnskólans. Leikskólarnir vinna með markvissa málörvun og haldið er áfram 

með það í 1. bekk. Í stærðfræði er unnið með Kátt í kynjadal og er hún hugsuð 

sem undanfari að Einingu 1 sem síðan er unnið með í 1. bekk. 

Skólastjórinn talaði um að nú væri uppi umræða hjá kennurum 1. bekkjar að 

leikskólakennarar myndu leggja áherslu á að vinna með tölurnar frá einum upp í 

tíu í spilum og leikjum og námsefnið Kátt í kynjadal kæmi aftur upp í 1. bekk og 

er það vegna þess að Eining 1 er talin of erfið og efni bókarinnar Kátt í kynjadal 

hæfi betur börnum í 1. bekk.    

Leikskólastjórinn segir að námsefnið Kátt í kynjadal hafi verið ákveðið í samráði 

við grunnskólann þannig að þeir kennarar sem taka við skólahópnum vita hvaða 

efni var verið að vinna með. 
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Upplýsingar á milli skólastiga 

Skólastjóri grunnskólans segir að deildarstjórar 5 ára barna, verðandi 1. bekkjar 

kennarar og stjórnendur í Hamarsskóla fundi að vori þar sem rætt er um þau börn 

sem eru að hefja nám í grunnskóla. Þá fá kennararnir upplýsingar um hugsanleg 

frávik, hreyfiþroska, félagsfærni, farið er yfir Hljóm - 2 prófin
1
 og svo er bara 

spjallað almennt um hópinn, vinatengsl, mögulegan kvíða og annað sem gott er að 

hafa upplýsingar um. Börnum með veruleg frávik er fylgt enn betur eftir við þessi 

skil og skólastjórinn og þroskaþjálfinn fá leyfi til að koma inn á teymisfund í 

leikskólanum að vori, hitta foreldra og sérkennara og byrja að leggja línurnar fyrir 

upphaf skólagöngunnar. Í upphafi skólaárs er haldinn fundur með foreldrum og 

öðrum sem hlut eiga að máli. 

Kennararnir fá upplýsingar um almennan þroska, svo sem fínhreyfingar, 

grófhreyfingar og fleira, á sérstökum eyðublöðum sem fyllt eru út á leikskólanum. 

Farið er yfir trúnaðarmál ef einhver eru og ef nemendur hafa fengið greiningu þá 

fá kennarar pappíra um það. 

Samkvæmt upplýsingum frá leikskólastjóra skrifa foreldrar undir eyðublað í 

foreldraviðtali sem fram fer á vorönn. Það hefur að geyma ýmsar upplýsingar um 

barnið s.s. félagsleg samskipti, einbeitingu, úthald við vinnu, hvernig barnið tekur 

við fyrirmælum og fer eftir reglum, málþroska, hreyfigetu, sköpunargleði og 

margt fleira. Farið er með þessar upplýsingar sem trúnaðarmál. 

Meira samstarf? 

Skólastjóra grunnskólans finnst deildin hafa fjarlægst eftir að stjórn hennar var 

flutt aftur yfir til leikskólans því starfsmenn þurfa þá ekki að leita til stjórnenda 

skólans líkt og áður og þar af leiðandi verður að gæta þess að deildin gleymist 

ekki. Hún telur að ekki sé þörf á að auka samstarfið en vinna mætti í því að efla 

tengslin við börnin og starfsfólk leikskólans. Skólayfirvöld lögðu upp með 

sameiginlega stjórnendafundi skóla og leikskóla og var hún boðuð á slíkan fund í 

fyrra en aldrei í vetur en það mætti halda því við. 

                                                           
1
 Hljóm – 2 er tæki fyrir leikskólakennara til að meta hljóðkerfisvitund 

leikskólabarna (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003). 



 
28 

 

Kennurum 1. bekkjar finnst að samstarfið mætti vera meira þar sem farið væri 

betur yfir hvað 5 ára deildin hefur verið að gera og hvernig mætti svo byggja ofan 

á. Þeim finnst að starfsmenn þessara skólastiga ættu að hittast oftar og ræða fagleg 

mál. Annars hefur samstarfið tengt börnunum verið gott síðastliðinn vetur þannig 

að þeim finnst ekki þurfa að bæta það. 

Leikskólastjóra finnst að það mætti bæta samstarfið með því að grunnskólinn setti 

sig meira inn í hvað leikskólinn er að gera eins og til dæmis hvaða árangri 

leikskólakennarar hafa náð með börnunum og hvað sé búið að leggja áherslu á í 

námi leikskólans. 

Börn sem voru í skólahóp annars vegar í húsnæði grunnskólans og hins vegar í 

húsnæði leikskólans 

Kennurum finnst enginn munur á námi þeirra barna sem voru í skólahóp í 

leikskólahúsnæði og þeim sem voru í skólahóp í húsnæði grunnskólans. Þeim 

finnst þó þau börn sem voru í húsnæði skólans vera öruggari með sig þar sem þau 

þekkja húsnæðið svo vel. 

Ég spurði skólaliðann, sem sér um að taka á móti 1. bekkingum á morgnana og 

eftir frímínútur, hvort hún sæi mun á börnunum og hún sá mikinn mun á öryggi 

þeirra sem þekktu umhverfi skólans.  

Aðlögun 4 ára barna í skólahóp 

 Samkvæmt leikskólastjóra fór helmingurinn af árgangi 2004 í Víkina í fyrra en 

aðlögunin yfir í Víkina verður eitthvað öðruvísi í ár.  Það fer allt eftir því hvenær 

elstu börnin hætta í Víkinni, hvenær 4 ára börnin af leikskólum Vestmannaeyja, 

Sóla og Kirkjugerði flytjast yfir. Þegar árgangur 2005, það er að segja þau börn 

sem eru í skólahóp núna, fer í vorskólann í maí munu þau nýta þá daga fyrir 

heimsóknir barna af leikskólunum, Sóla og Kirkjugerði til þess að skoða umhverfi 

Víkurinnar.  

(Fanney Ásgeirsdóttir munnleg heimild, 8. mars 2011), (Alda Gunnarsdóttir munnleg 

heimild, 30. mars 2011), (Sigurbjörg Jónsdóttir munnleg heimild, 4. mars 2011), 

(Guðrún Snæbjörnsdóttir munnleg heimild, 22. mars 2011). 
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6. Samantekt á niðurstöðum 

Eftir að hafa kynnt mér fræðilegt efni og rannsóknir um tengsl milli leik- og 

grunnskóla hef ég komist að því að mikilvægt er að huga að öllum þáttum, bæði 

námslegum og félagslegum svo það sé ekkert sem komi börnunum á óvart þegar 

þau hefja nám í grunnskóla. Samstarf milli leik- og grunnskóla snýr ekki einungis  

að því að börnin kynnist viðtökuskólanum og umhverfi hans heldur líka að leik- 

og grunnskólakennurum og foreldrum barnanna. Í rannsóknum Jóhönnu 

Einarsdóttur kemur fram að algengasta aðferðin við að tengja skólastigin sé að 

kynna leikskólabörnum grunnskólann með ýmsu móti en lítið er um að leik- og 

grunnskólakennarar kynnist starfi hvors annars (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

Samskipti þeirra sem eru í nærkerfi barnsins þurfa að vera til staðar og þeir sem 

sjá um yfirfærslu barna í grunnskóla verða að athuga að upphaf skólagöngu barna 

snertir alla í kringum þau.  

Foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um þær upplýsingar sem þeir þurfa að veita 

viðtökuskólanum um barnið til að kennarinn viti hvar það er statt bæði hvað 

varðar nám og félagsleg samskipti og geti skipulagt nám og kennslu sem er við 

hæfi. 

Kennarar beggja skólastiganna þurfa að kynna sér hver markmiðin eru í starfi 

hvors annars svo hægt sé að byggja við reynslu barna og þess vegna er 

upplýsingagjöfin einnig mikilvægur hlekkur í tengslunum. 

Það sem kom fram í viðtalinu við skólastjóra Krikaskóla og á heimasíðu skólans 

er að þróunarverkefnið hefur myndað samfellu milli skólastiga þar sem börn byrja 

1. til 2ja ára og eru í sama húsnæði þangað til þau fara í 4. bekk. 

Leikskóladeildirnar og grunnskóladeildirnar eru undir sömu stjórn og hver deild 

með sína námsáætlun sem gerir það að verkum að auðvelt er að byggja á fyrri 

reynslu barnanna þar sem þetta er einn og sami vinnustaðurinn og mikil samskipti 

á milli kennara en bæði leik- og grunnskólakennarar kenna börnum frá 1. - 3. 

bekkjar. Samkvæmt þessu hafa tengslin aukist eftir að þessi aldurshópur hefur 

verið staðsettur í sama húsnæði og er undir sömu stjórn.   
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Skólinn er byggður upp þannig að aðaláherslan er lögð á samfellu í námi barnanna 

og hefur öll uppbygging, þróun og námsáætlanir tekið mið af því. 

Í viðtali við skólastjóra Grunnskóla Vestmannaeyja, tvo kennara við skólann og 

leikskólastjóra leikskólans Kirkjugerðis í Vestmannaeyjum kom fram að  

samstarfið hefur aukist en aðeins það starf sem viðkemur börnunum. Ennþá vantar 

að bæta samskipti milli leik- og grunnskólakennaranna.  

Það sem kom í ljós er að börnin eru öruggari með sig vegna þess að þau þekkja 

húsnæðið og umhverfi þess þegar þau byrja í 1. bekk. Þau vita nokkurn veginn við 

hverju er að búast því 5 ára deildin hefur m.a. fengið aðgang að 

tónmenntastofunni, tölvustofunni og matsalnum og eru börnin því orðin nokkuð 

kunnug skólanum þegar þau færast upp í 1. bekk. Börnin taka einnig þátt í nánast 

öllum viðburðum með yngstu bekkjum grunnskólans en það gerðu þau ekki þegar 

elsta leikskóladeildin var í húsnæði leikskólans. 

Viðmælendur mínir voru almennt sáttir með samstarfið en finnst að það mætti 

auka samstarf og upplýsingagjöf á milli kennara um vinnubrögð og hugmyndir 

hvers annars. 

6.1 Umræður 

Niðurstöður mínar eru þær að samstarfið hefur aukist við það að elsta deild 

leikskólans er í sama húsnæði og grunnskólinn og held ég að auðveldara sé að efla 

samstarf þegar þessi tvö skólastig eru undir sama þaki. Í Grunnskóla 

Vestmannaeyja eru viðmælendur mínir almennt sáttir með samstarfið en þeim 

finnst að það mætti vera meira samstarf milli starfsmanna leik- og grunnskólans.  

Í Krikaskóla er samfella í námi og hugmyndafræðin er byggð á kenningum Johns 

Dewey. Ég fór í heimsókn í skólann og leist mjög vel á skipulagið þar sem allar 

deildirnar eru með ákveðna námskrá og þannig eru allir starfsmenn skólans 

upplýstir um hvað verið er að vinna með bæði á leikskóla- og grunnskólastigi. 

Mér fannst skólinn glæsilegur þar sem öll rými eru hönnuð með það í huga að 

hafa opið milli deilda, allar stofur eru sýnilegar með glerveggjum og öll aðstaða til 

fyrirmyndar. Ég vona að þessi skóli sé sá fyrsti af mörgum í framtíðinni. 
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Verðandi kennarar eru strax komnir á rétta braut varðandi tengslin milli þessara 

skólastiga þegar þeir taka námskeiðið Á mótum leik- og grunnskóla. Þegar ég var 

á mínu síðasta ári var það skyldufag fyrir þá sem eru á kjörsviðinu Kennsla yngstu 

barna í grunnskóla en núna er það valnámskeið. Að mínu mati ætti það enn að 

vera skyldufag vegna þess að ég tel að það veiti verðandi kennurum mun betri sýn 

á það starf sem fram fer í leikskólum. Á námskeiðinu gafst mér tækifæri til að 

læra um leiki sem námsleið barna en þeir eru afar mikilvægir í kennslu 1. bekkjar 

sem og frjáls leikur. Ég hefði ekki viljað missa af tækifærinu sem fólst í því að 

fara í eina viku á vettvang í leikskóla hér í Vestmannaeyjum því þá fékk ég mjög 

góða sýn á starfið sem þar fór fram. Með heimsókninni má einnig segja að fyrsti 

tónninn í farsælu samstarfi og upplýsingamiðlun milli skólastiganna hafi verið 

sleginn. 
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Lokaorð 

Vinnan við þessa ritgerð var mjög fróðleg og skemmtilegt að skoða starfið í 

skólanum sem ég á vonandi eftir að vinna við í hérna í Vestmannaeyjum og 

Krikaskóla sem ég mæli með að allir leik- og grunnskólakennarar skoði.  

Mér finnst að allir leik- og grunnskólar ættu að athuga hvort þeir geti gert betur í 

að tengja þessi skólastig því það hefur sýnt sig og sannað að börn búa betur að því 

í framtíðinni ef þessi tímamót hafa gengið vel fyrir sig.  
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Fylgiskjöl 

Spurningar sem ég sendi á viðmælendur og vann svo úr. 

Fylgiskjal 1 

 

Til skólastjóra Krikaskóla 

 

1. Hvaðan kom hugmyndin að skóla fyrir börn frá 1. árs til 9 ára? 

 

2. Hvað vinna margir leikskólakennarar og grunnskólakennarar við skólann? 

 

3. Eru leikskólakennarar að vinna með 6 til 9 ára börn? 

 

4. Er komin næg reynsla á skólastarf Krikaskóla til þess að gera samanburð á 

honum og öðrum skólum þar sem börn koma úr leikskóla yfir í annað 

húsnæði 1. bekkjar? 

 

5. Hvernig finnst þér að vinna með hugmyndafræði Dewey að samfellu í 

leik- og grunnskóla? 

 

6. Sérðu fyrir þér að breyting verði í öðrum skólum í framtíðinni og að þetta 

sé það sem koma skal? 

 

7. Hvernig er aðlöguninni hjá 3. bekk háttað áður en þau hefja nám í 

Varmárskóla? 
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Til skólastjóra Hamarsskóla 

 

1. Hvers vegna var elsta deild leikskólanna færð yfir í húsnæði skólans og 

hvenær? 

 

2. Hver hefur umsjón með deildinni? 

 

3. Hvernig er samstarfi ykkar við leikskóladeildina háttað? 

 

4. Hefur samstarfið aukist á undanförnum árum? 

 

5. Hvernig var það áður? 

 

6. Eru einhver tilmæli frá sveitarfélaginu um það hvort eða hvernig eigi 

7. að haga samstarfi milli leikskólans og grunnskólans? 

 

8. Er einhver krafa frá foreldrum eða foreldrafélaginu um aukið samstarf? 

 

9. Er einhver samfella í því námsefni sem börn á elsta ári leikskólans  og 

10. því sem börn á fyrsta ári í grunnskóla vinna? 

 

11. Hvaða upplýsingar fylgja með börnum úr leikskóla yfir í grunnskóla? 

 

12. Myndir þú vilja sjá meira samstarf við grunnskólann? Ef já, hversu 

13. mikið meira og hvernig vildir þú hafa það? 
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Til kennara í Hamarsskóla 

 

1. Hvernig er samstarfi ykkar við leikskólann háttað? 

 

2. Hefur samstarfið aukist á undanförnum árum? 

 

3. Hvernig var það áður? 

 

4. Er einhver krafa frá foreldrum eða foreldrafélaginu um aukið samstarf? 

 

5. Er einhver samfella í því námsefni sem börn á elsta ári leikskólans  og 

6. því sem börn á fyrsta ári í grunnskóla vinna? 

 

7. Hvaða upplýsingar fylgja með börnum úr leikskóla yfir í grunnskóla? 

 

8. Myndir þú vilja sjá meira samstarf við grunnskólann? Ef já, hversu 

9. mikið meira og hvernig vildir þú hafa það? 

 

10. Fannst þér vera munur á þeim börnum sem komu úr leikskólahúsnæðinu í 

1. bekk og þeim sem komu úr húsnæði grunnskólans í 1. bekk? 
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Til leikskólastjóra Kirkjugerðis 

 

1. Hvernig er samstarfi ykkar við grunnskólann háttað? 

 

2. Hefur samstarfið aukist á undanförnum árum? 

 

3. Hvernig var það áður? 

 

4. Eru einhver tilmæli frá sveitarfélaginu um það hvort eða hvernig eigi 

5. að haga samstarfi milli leikskólans og grunnskólans? 

 

6. Er einhver krafa frá foreldrum eða foreldrafélaginu um aukið samstarf? 

 

7. Er einhver samfella í því námsefni sem börn á elsta ári leikskólans og 

8. því sem börn á fyrsta ári í grunnskóla vinna? 

 

9. Hvaða upplýsingar fylgja með börnum úr leikskóla yfir í grunnskóla? 

 

10. Myndir þú vilja sjá meira samstarf við grunnskólann? Ef já, hversu 

11. mikið meira og hvernig vildir þú hafa það? 

 

12. Hvernig er aðlöguninni háttað í dag hjá 4 ára börnum sem  eru að fara í 

skólahóp? 

 

 


