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Ágrip    
 
Þessari ritgerð er ætlað að varpa ljósi á hvernig nokkrir skólar á landinu taka á móti 

nemendum sínum í upphafi skólagöngu. Áhugavert var að kanna hvort skólar fari 

svipaðar eða mismunandi leiðir í aðlögun nemenda sinna. Í ritgerðinni er að finna 

fræðilega umfjöllun um tengsl leikskólans og grunnskólans, áherslur í byrjendakennslu, 

líðan barna í skólabyrjun sem og umfjöllun um skólastofuna/námsumhverfið og 

kennsluaðferðir. Viðtöl voru tekin við skólastjóra í fimm grunnskólum á landinu, einn 

skóla á landsbyggðinni og fjóra skóla á höfuðborgarsvæðinu. Skólastjórarnir voru spurðir 

tíu opinna spurninga og fengu allir sömu spurningar. Þessi lokaritgerð gagnast öllum 

þeim sem hafa áhuga á að skólabyrjun barna verði sem farsælust. Að auki nýtist hún 

kennurum sem eru að skipuleggja fyrstu vikurnar í upphafi skólagöngu barna ásamt því 

að sýna hvernig aðrir skólar fara að í aðlögun sinni. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru 

þær að skólar fara sínar eigin leiðir í aðlögun yngri barna. Þrátt fyrir sérstöðu hvers skóla 

fyrir sig hafa skólarnir hag barnanna að leiðarljósi og stuðla að andlegri og líkamlegri 

velferð nemenda sinna. Í byrjendakennslu er leikur að læra og leikurinn gegnir mikilvægu 

hlutverki sem skólar ættu að nýta sem náms- og þroskaleið. Líðan barna skiptir einnig 

miklu máli því erfitt er að læra og þroskast ef hún er ekki góð. Í ljósi þessara niðurstaða 

byggi ég kennsluhugmyndir fyrir fyrstu 4 vikurnar í upphafi skólaárs. 
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Inngangur

Samvinna og gott samstarf milli grunnskólans og leikskólans er eitthvað sem mikið hefur 

verið rætt og ritað um. Íslensk aðalnámskrá beggja skólastiganna leggur áherslu á að 

mikilvægt sé að samfella í námi barnanna sé til staðar svo að börnin finni sem minnst 

fyrir flutningum úr leikskóla yfir í grunnskóla. Margar erlendar sem og innlendar 

rannsóknir styðjast við þessi orð aðalnámskrár. Í gegnum nám höfundar í 

Kennaraháskólanum hefur hann öðlast skilning á hve mikilvægt það er að börn fái að 

njóta sín í öruggu umhverfi og þeim sé veitt alúð og hlýja. Þetta á ekki síst við þegar að 

barn gengur í gegnum það á lífsleiðinni að hætta í leikskóla og byrja í skóla. Líðan barna 

í skólabyrjun er höfundi mjög hugleikin. Það getur haft mikil áhrif á börnin hvernig tekið 

er á móti þeim við upphaf skólagöngunnar. Öll börn sem byrja í skóla ættu að fá það á 

tilfinninguna að þau séu velkomin í skólann og að þau geti leitað til einhvers ef eitthvað 

kemur upp á. Þegar skipuleggja á skólabyrjun barna skal því ávallt hafa hag barnanna að 

leiðarljósi og er þessari ritgerð ætlað að varpa ljósi á þessa þætti.  

 

Rannsóknarspurningin sem höfundur fer eftir er: Hvernig fer aðlögun fram í 

grunnskólum? Höfundur fór og tók viðtöl við skólastjóra í 5 grunnskólum á landinu og 

spurði þá spurninga í tengslum við skólabyrjun nemenda. Fræðilega umfjöllun er að finna 

um tengsl grunnskólans og leikskólans. Í þeim kafla kemur fram mikilvægi þess að góð 

tengsl séu á milli leikskólans og grunnskólans sem og hvað sé hægt að gera til að efla 

þessi tengsl. Áherslur í byrjendakennslu er innihald næsta kafla þar sem fjallað er um 

hvað þarf að hafa í huga þegar barnið byrjar í skóla. Þegar litið er frá áherslum í 

byrjendakennslu kemur að kafla um líðan barna í skólabyrjun. Þá er fjallað um hversu 

áríðandi það sé að börnum líði vel og að þau séu örugg þegar þau byrja í skólanum. Í 

þeim kafla er einnig að finna viðhorf barna til grunnskólans sem og viðhorf og upplifanir 

foreldra. Því næst kemur kafli um skólastofuna eða námsumhverfið þar sem fjallað er um 

hvers konar skólastofa og námsumhverfi hentar börnum á þessum aldri. Næsti kafli er um 

kennsluaðferðir sem þykja heppilegar í kennslu yngri barna. Þessar kennsluaðferðir eru 

könnunaraðferðin, söguaðferðin, þemanám og kennslufræði leiksins. Þá kemur kafli um 
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viðtölin sem tekin voru við skólastjórana og í honum er að finna svör við þeim 10 

spurningum sem þeir fengu um skólabyrjun nemenda.  Einnig er að finna í ritgerðinni 

hugmynd að skipulagi fyrir fyrstu fjórar vikurnar í 1.bekk þar sem kennarar geta nýtt sér 

skipulagið fyrir kennslu sína. Skipulag þetta er byggt á grunni fræðilega kaflans sem á 

undan kemur. Í skipulaginu koma fram hugmyndir að kennslu og þema sem tilvalið er að 

nýta fyrstu vikurnar í skólanum.  
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Tengsl grunnskólans og leikskólans 

Grunnskólabyrjun getur reynst börnum erfið ef umhverfi leikskóla og grunnskóla er ólíkt 

og gerir mismunandi kröfur til barnanna. Með því að brúa bilið milli leikskólans og 

grunnskólans er reynt að draga úr þessum viðbrigðum. Þá fá leikskólabörn kynningu á 

grunnskólanum með því að fara í skipulagðar heimsóknir í skólann. Rannsóknir benda til 

að þessar aðferðir komi að gagni og að börn sem hafa fengið tækifæri til að kynnast 

grunnskólanum, t.d. í gegnum heimsóknir, séu líklegri til að hafa raunsæjar væntingar til 

skólans (Dockett og Perry, 2007; Early, Pianta, Taylor og Cox, 2001; Kagan og Neuman, 

1998).  „Mikilvægt er að samstarf sé á milli leikskóla og grunnskóla til að stuðla að 

samfellu í uppeldi og menntun barnsins og að það upplifi grunnskólann sem eðlilegt 

framhald af leikskólanum” (Aðalnámskrá leikskóla 1999:33). Það er augljóst að hagur 

barnanna er mikill þegar kennarar á báðum þessum stigum, grunnskóla og leikskóla séu 

kunnugir viðfangsefnum, vinnuskipulagi og starfsháttum hvers annars. Meiri líkur eru á 

farsælu upphafi skólagöngunnar þegar börnin skipta úr leikskóla yfir í grunnskóla þegar 

það er minna sem kemur börnum og foreldrum þeirra á óvart. Foreldrum er gert ljóst 

hvernig grunnskólinn er frábrugðinn leikskólanum, hvaða nýjar kröfur eru gerðar til 

barna og foreldra, hver réttur þeirra er og hvaða skyldur og vinnubrögð mæta börnunum 

þegar þau byrja í skólanum (Íslensk aðalnámskrá 1999:9).  

Erlendar rannsóknir sýna fram á hversu mikilvæg tengsl skólastiganna eru og þar hefur 

komið í ljós að börn sem á einhvern hátt eiga í erfiðleikum með að aðlagast 

grunnskólanum í upphafi eru líklegri til að eiga í erfiðleikum seinna á skólagöngunni 

(Ladd og Price, 1987; Early, Pianta og Cox, 1999; Margetts, 2002; Entwisle og 

Alexander, 1998). Það sýnir okkur hversu mikilvægt er að skólinn byrji vel, að börnunum 

finnist þau velkomin og að þau hlakki til skólastarfsins. Grunnskólalögin segja til um að 

hlutverk grunnskólans, í samvinnu við heimilin, sé að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir skólans skulu því mótast af 

umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi. Þess vegna skiptir máli að 
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skólinn sjái til þess að börnin finni fyrir öryggi þegar þau byrja í skólanum (Lög um 

grunnskóla 1995, nr.2). 

Leikskólinn og grunnskólinn hafa bæði ólíkar áherslur og ólík hugmyndafræði liggur á 

bak við þessar tvær stofnanir. Þessi hugmyndafræði á rætur sínar að rekja til ólíkrar sögu 

og hefða þessara stofnanna. Samkvæmt Dahlberg og Taguchi (1994) eru tvær 

mismunandi skoðanir um barnið í leikskólanum og grunnskólanum. Rómantísk sýn á 

börn hefur verið ríkjandi í leikskólanum og litið svo á að barnið vaxi og dafni sem hluti af 

náttúrunni (barnet som natur). Í grunnskólanum hefur hins vegar verið litið öðruvísi á 

hlutina en þar á barnið að vera móttakandi þekkingar og menningar (barnet som kultur- 

och kunskapsåterskapere). Aðrir höfundar telja fram svipaðar niðurstöður og bent á að 

leikskólinn hafi einblínt á barnið á meðan grunnskólinn hefur einkum einblínt á 

námsgreinar. Í leikskólanum hafa barnmiðuð viðfangsefni og leikur verið einkennandi en 

áhersla á kennsluaðferðir og námsgreinar hafa verið einkennandi fyrir grunnskólann (File 

og Gullo 2002; Hansen 2002; Kagan 1991). 

Það er stórt skref fyrir börn að stíga úr leikskóla og fara yfir í grunnskóla. Sum bíða 

spennt eftir að fá að læra að lesa, skrifa og reikna á meðan önnur kvíða fyrir þessum 

breytingum. Þegar þau eru í leikskólanum eru þau í færri hópum og fleiri fullorðnir 

annast þau en í grunnskólanum. Námskrá og kennsluaðferðir grunnskólans og leikskólans 

eru ekki þær sömu og margt í þeim ólíkt. Börnin þurfa oft að takast á við aðrar væntingar 

og kröfur sem og að kynnast nýjum félögum. Ytri umgjörð eða útlit leikskólans og 

grunnskólans eru frekar frábrugðin þar sem grunnskólinn er yfirleitt í töluvert stærri 

byggingum en leikskólarnir. Kennslustofur grunnskólanna eru einnig ólíkar 

leikskóladeildunum sem börnin eru vön (Jóhanna Einarsdóttir 2003).  

Til þess að tengja skólastigin saman í huga barnsins þykir heppileg leið að hafa 

gagnkvæmar heimsóknir milli grunnskólans og leikskólans. Æskilegt er að 

leikskólabarnið kynnist þeim skóla sem það kemur til með að fara í og þá skólalóðinni, 

byggingunni og skólastofunni. Hægt er að skapa tengsl á milli elstu barna leikskólans og 

og yngstu barna grunnskólans með því að hafa sameiginleg verkefni í tengslum við næsta 
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umhverfi skólanna (Aðalnámskrá leikskóla 1999:33). Heimsókn grunnskólabarna í gamla 

leikskólann getur orðið til þess að styrkja tengsl leikskólans og grunnskólans. Einnig er 

mjög gagnlegt fyrir foreldrafélög eða foreldrahópa á báðum skólastigum að hafa samráð 

og samvinnu sín á milli (Aðalnámskrá grunnskóla 1999:9). Þegar kemur svo að stóra 

deginum að börnin mæta í fyrsta skiptið í skólann skiptir miklu máli að áherslur í 

byrjendakennslunni hafi komið fram. 

 

Áherslur í byrjendakennslu 

 
Þegar kemur að því að börn byrja í skóla er ýmislegt sem þarf að skipuleggja. Kennarinn 

þarf að gera sér grein fyrir hvaða áherslur hann kemur til með að nota og í leiðinni að 

koma þeim upplýsingum til foreldra. Með því móti geta foreldrar undirbúið sig og börnin 

sín áður en það kemur að því að þau byrja í skólanum. 

 Eitt helsta markmið byrjendakennslu er, í samvinnu við heimilin, að stuðla að 

 alhliða þroska og menntun hvers barns. Jafnframt þarf skólinn að stuðla að 

 almennri vellíðan barna þannig að þeim finnist skólinn vera öruggur samastaður í 

 leik og starfi. Það á að vera gaman í skóla!” (Elín G. Ólafsdóttir o.fl. 2001:14). 

Mikilvægt er að áherslur í byrjendakennslu fari fram í samræmi við grunnskólalögin og 

aðalnámskrá. Til þess að börn geti einbeitt sér við námið verður þeim að líða vel bæði 

andlega og líkamlega. Áherslur byrjendakennslu verða því að stuðla að líkamlegri og 

andlegri velferð nemenda. Börn þurfa að fá nægan svefn, borða reglulega hollan mat, fá 

næga hreyfingu auk þess að finna til öryggis og vera í tilfinningalegu jafnvægi. Auk þess 

þarf að leggja áherslu á að efla sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd nemenda. Til að 

nemendur fái að njóta sín í námi þarf að efla sjálfsvitund þeirra og sjálfstraust.  

 

Eitt af því mikilvægasta í byrjendakennslunni er leikurinn. Það þarf að nýta leiki barna 

sem náms- og þroskaleið. Börn tjá sig á eðlilegan hátt í gegnum leiki og með frjálsa 

leiknum fá börn útrás fyrir hugmyndaflug og sköpunargleði ásamt því að prófa sig áfram 

og kanna umhverfi sitt. Mikilvægt er að hafa í huga þegar byrjendakennsla er skipulögð 
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að námið skuli nýtast nemendum í daglegu lífi sem og frekara námi og starfi. Til þess að 

börnin fái meiri áhuga til að læra og sjái tilgang með náminu þurfa verkefnin sem börnin 

fást við að tengjast reynsluheimi þeirra og daglegu lífi (Elín G. Ólafsdóttir o.fl. 2001:14). 

Eins og fram hefur komið skiptir miklu máli að börnum líði vel í skólanum sem og þegar 

þau eru að hefja skólagönguna.  

 

Líðan barna í skólabyrjun 

 

Þegar börn byrja í skóla getur verið mikill munur á þeim þroskalega séð. Munur barna í 

aldri, t.d. þeirra sem eru fædd í janúar og þeirra sem fædd eru í desember, getur verið 

gríðarlega mikill, þ.e. eins og heilt ár í þroska. Það sem getur haft áhrif á líðan barna við 

skólabyrjun eru þættir eins og hvenær þau eru fædd á árinu, hvernig talað er við þau 

heima fyrir, hvernig foreldrar tala um skólareynslu sína og viðhorf barnanna til lífsins 

ásamt fleiri þáttum. Enginn tvö börn eru eins, þau gráta ekki eins, þau hlæja ekki eins, 

hendur þeirra eru ekki eins og enginn tvö börn hugsa eða læra eins. Öll eiga þau þó eitt 

og annað sameiginlegt. Eitt af því sem þau eiga sameiginlegt er að þau þurfa hagstæð 

uppeldisskilyrði til að dafna vel. Það hvernig barnið er að heiman búið og sú hvatning, 

umbun og stuðningur sem það fær heima hjá sér og í skólanum, getur skipt sköpum (Elín 

G. Ólafssdóttir o.fl. 2001:5).  Viðhorf barna gagnvart skólanum geta gefið vísbendingar 

um hvernig þeim kemur til með að líða þegar þau byrja í skóla.  

 

Í grein Jóhönnu Einarsdóttur, Þegar bjallan hringir eigum við að koma inn segir hún frá 

rannsókn sem hún gerði á viðhorfum barna til grunnskólans. Þegar börnin voru spurð að 

því hvort þau hefðu áhyggjur af komandi grunnskólagöngu voru svörin mjög 

mismunandi. Sum höfðu áhyggjur af því að þurfa að fara í sund, önnur voru hrædd við að 

verða feimin við krakkana, eða gætu ekki gert það sem ætlast var til af þeim eins og að 

reikna, lesa, skrifa, prjóna eða sauma. Önnur nefndu skólastjórann, sem virðist vera í 

sumum tilfellum nokkuð ógnvekjandi og framandi hluti af grunnskólanum í hugum 

barnanna. Börnin telja að þau þurfi að bera mikla virðingu fyrir skólastjóranum því hann 
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virðist vera mikið yfirvald. Sumir hópar greindu frá því að skólastjórinn væri mjög 

strangur og einhverjir lýstu því yfir að þeir væru hræddir við hann (Jóhanna Einarsdóttir 

2003). Þessar niðurstöður sýna hversu mikilvægt eða gott það er fyrir börn að fá að 

kynnast og hitta skólastjórann áður en þau byrja í skólanum. Þá sjá þau að skólastjórinn 

er bara manneskja sem er að stjórna skóla en ekki einhver sem sér bara um að skamma 

krakka. 

 

Samkvæmt rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2003) kom fram að börnin litu á 

grunnskólann sem mun alvarlegri stað en leikskólann. Að þeirra mati yrði nám að vera 

aðalviðfangsefnið í skólanum. Þar yrði allt erfiðara og stærra. Þrátt fyrir að þessi börn 

höfðu verið í leikskólanum í töluverðan tíma þá litu þau ekki á hann sem skóla en í 

leikskólanum væru þau samt alltaf að læra Að þeirra mati yrði grunnskólinn mun erfiðari 

en leikskólinn. Í skólanum yrði t.d. leikfimin miklu erfiðari þar sem þau þyrftu að standa 

á höndum en í leikskólanum hafa þau aðeins verið að klifra í klifurgrindum. Þau sem 

höfðu lært stafina töldu sig hafa lært þá sjálf en í skólanum yrði þeim kenndir stafirnir. 

Gera má ráð fyrir að óbeinar kennsluaðferðir leikskólans séu þess valdandi að börnin telji 

sig læra hlutina sjálf. Í mörgum leikskólum eru myndaðir sérstakir skólahópar til að 

undirbúa börn undir grunnskólann og má gera ráð fyrir að hefðbundið viðhorf til 

grunnskólans sé haldið við vegna þessara skólahópa (Jóhanna Einarsdóttir 2003). 

 

Jóhanna Einarsdóttir (2007) hefur einnig gert rannsókn á viðhorfum og upplifunum 

foreldra gagnvart þeim breytingum sem verða þegar börn þeirra fara úr leikskóla yfir í 

grunnskóla. Margir foreldrar í þeirri rannsókn töldu börnin sín ekki kvíðin fyrir 

grunnskólagöngunni. Fremur að þau hlökkuðu til og kom fram að foreldrarnir væru 

jafnvel meira kvíðnir en börnin sín. Þessar niðurstöður voru þær sömu og í rannsókn 

Dockett og Perrys (2005) en foreldrar í þeirri rannsókn voru einnig sammála um að börn 

þeirra væru jákvæð gagnvart því að byrja í skóla. Það er sama hvort maður er barn eða 

fullorðinn, við höfum það sameiginlegt að vilja að líðan okkar sé góð og skiptir því máli í 

hvers konar umhverfi við lifum í.  
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Skólastofan og námsumhverfi 

 
Til að skapa hvetjandi og notalegt andrúmsloft skiptir máli að hafa vistlegt umhverfi í 

skólastofunni. Plöntur, litir, myndir, listmunir, kort, skilrúm, verk eftir nemendur eru allt 

dæmi um hluti sem gott er að hafa í skólastofunni (Ingvar Sigurgeirsson 1999:85). Þegar 

litið er til yngri barna kennslu er mjög gott að hafa stafrófið og tölur upp á vegg. Þá geta 

nemendur ávallt litið upp á vegg ef þeir eru ekki vissir hvernig á að skrifa ákveðinn staf 

eða tölu. Mjög gott er að hengja stafina og tölurnar í augnhæð nemenda þá verður þetta 

mun sýnilegra fyrir þeim. Til að efla málþroska nemenda er gott að hafa nöfn á hlutum 

inni í kennslustofunni, þannig læra nemendur á sjónrænan hátt um hlutina í stofunni. 

„Börn nota tungumál til þess að læra og þess vegna þarf kennslustofan að skapa tækifæri 

til þess að nota tungumálið á ýmsa vegu” (Fisher, Julie 2002:17). 

 

Gott er að hafa púða til að sitja á eða stórt teppi og útbúa notalegt horn í skólastofunni. 

Mjög sniðugt er að byrja og enda daginn í þessu horni. Það er góð tilbreyting fyrir 

nemendur og þeir þurfa ekki að sitja við borð allan daginn. Einnig er hægt að nýta þetta 

horn við mismunandi innlagnir líkt og stafainnlagnir. Þá situr hópurinn þétt saman og 

kennarinn þarf ekki að beita röddinni eins mikið (Moyles, Janet 2007). Hvernig 

kennarinn raðar stólum og borðum í skólastofunni fer allt eftir hvernig hann vill haga 

kennslunni. Þegar kenna á eitthvað yfir allan bekkinn og nemendur eiga að fylgjast með 

kennaranum er gott að hafa uppröðun þannig að nemendur sitja í röðum og 

kennaraborðið beint fyrir framan. Hins vegar þegar kenna á í hópum og einskonar 

hópavinna er í gangi er betra að raða borðum upp á annan hátt (Parkay, Forrest W. 2006). 

Kennarinn þarf ekki aðeins að huga að námsumhverfi nemenda heldur skiptir máli líka 

hvernig kennsluaðferðir hann notar í sinni yngri barna kennslu.   
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Kennsluaðferðir  

 
Ótal margar fjölbreyttar kennsluaðferðir eru til en hér verður gerð skil á nokkrum 

aðferðum sem eru mikið notaðar í yngri barna kennslu. Má þar nefna aðferðir eins og 

könnunaraðferðin, söguaðferðin, frjáls leikur sem og leikurinn með kennslufræðilegum 

markmiðum og þemanám. 

 

Könnunaraðferðin 

 
Könnunaraðferðin er aðferð sem Lilian Katz og Sylvia Chard (1989) þróuðu. Þessi aðferð 

hefur verið notuð víða um lönd og hefur vakið nokkra athygli. Aðferðin gengur út á að 

taka fyrir ákveðið þema eða viðfangsefni og gera ítarlega rannsókn á því út frá áhuga 

barnanna. Viðfangsefnið er venjulega tekið úr umhverfi sem börnin þekkja og það nálgast 

þannig að það hafi persónulega merkingu fyrir barnið. Tekin eru mið af fjórum 

námsmarkmiðum í könnunaraðferðinni, þau eru:  

1. Þekking, þ.e. hugmyndir, staðreyndir, hugtök, upplýsingar og sögur. 

2. Færni, þ.e. þættir sem lærast á tiltölulega skömmum tíma og auðvelt er að fylgjast með, 

svo sem að klippa, telja, lesa og skrifa. 

3. Hneigðir (e. dispositions), t.d. forvitni og sköpunarþörf. 

4. Tilfinningar, t.d. sjálfsvirðing, öryggi, hæfni til að takast á við velgengni og mótlæti,  að 

vera viðurkenndur og tilheyra hóp.  

(Jóhanna Einarsdóttir 2007) 

Með því að hafa þessi markmið í huga er hægt að skipuleggja með nemendum áhugavert 

verkefni sem nemendur læra mikið af ásamt því að þjálfa ýmsa þroskaþætti. 

Það er miðað við getu og áhuga hvers og eins og þess vegna hentar hún vel fjölbreyttum 

hópi nemenda. Þegar farið er eftir henni er verið að kafa djúpt í efni sem hefur vakið 

áhuga barnanna. Verkefni sem unnin eru eftir þessari aðferð geta tekið mislangan tíma 

sem fer eftir hvers konar verkefni þetta er og aldri barnanna. Vinnunni er skipt upp eftir 

þremur hlutum.  
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1.  Börnin velja sameiginlega það sem þau vilja vinna. Kennarinn aðstoðar við að 

skipuleggja og afmarka efnið. Kennarinn leggur oft fyrir eitthvað verkefni sem er kveikja 

að verkefni barnanna. Börnin ræða saman um hvað þau vita um efnið sem þau völdu og 

fyrri reynslu sína á því. Kennarinn býr til hugmyndavef um verkefnið með börnunum. Því 

næst búa börnin til spurningar sem þau vilja leita svara við.  

2. Börnin finna svör við spurningunum sem þau settu fram. Þau rannsaka hlutina ítarlega 

og afla sér gagna til að finna út svörin. Þau spá einnig fyrir niðurstöðum áður en þau 

byrja að afla gagna. Vettvangsferðir er góð leið til að afla gagna og oft notaðar við vinnu 

í þessari aðferð. Nemendur hafa ákveðnar spurningar sem þeir ætla að leita svara við, 

skrá hjá sér punkta í ferðinni, gera skissur eða uppdrætti. Þegar nemendur koma til baka 

vinna þeir úr upplýsingunum og leita t.d. í bókum. Oft eru sérfræðingar um efnið fengnir 

í skólanna til að kynna það og svara spurningum barnanna.  

3. Þegar nemendur eru búnir að finna svör við spurningum fara þau yfir niðurstöður og 

draga saman það sem þau hafa lært. Þá finna þau leið til að kynna verkefnið fyrir öðrum 

t.d. í máli, tónlist, leik eða myndum (Jóhanna Einarsdóttir 2007). 

 

Hlutverk kennarans í könnunaraðferðinni er að skipuleggja og framkvæma verkefnið og 

leiða það áfram á forsendum barnanna. Kennarinn þarf að vera vakandi fyrir spurningum 

barnanna, ræða þær hugmyndir sem koma upp og setja fram tilgátu um það sem verið er 

að athuga. Kennarinn þarf því að leiða verkefnið, hvetja börnin áfram, styðja þau og fá 

þau til að nýta þá þekkingu sem þau búa yfir (Katz og Chard 1989:80-81). 

 

Þáttur foreldra í verkefninu skiptir líka máli. Gott þykir að foreldrum sé kynnt verkefnið í 

upphafi. Þá geta þeir jafnvel miðlað reynslu sinni og fylgst með hvernig gangi með 

verkefnið. Þegar kemur að því að börnin kynni verkefnið er mjög sniðugt að þau kynni 

það fyrir foreldrum.  
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Söguaðferðin 
 

 

Það sem ég heyri, gleymi ég. 

Það sem ég sé, hugsa ég. 

Það sem ég geri, skil ég. 

(Falkenberg, Cecilie. og Erik Håkonsson 2000:99) 

 

Söguaðferðin er aðferð sem rekja má til skoskra skólamanna en þeir hafa mótað og þróað 

þessa aðferð undanfarna áratugi. Á Íslandi er þessi aðferð orðin vinsæl þar sem æ fleiri 

skólar eru farnir að notast við hana.  Segja má að þetta sé kennsluaðferð þar sem mörgum 

aðferðum er fléttað saman og samþætting námsgreina er mikil. Hún byggir á virkni 

nemenda, leitarnámi, umræðum, spurningum og skapandi starfi (Ingvar E. Sigurðsson 

2002). „Aðferðin gengur bæði út frá nemandanum og námsgreinunum og byggir á því að 

fara frá hinu þekkta til hins óþekkta. Þeir sem unnu að þróun aðferðarinnar höfðu m.a. í 

huga hugmyndir og kenningar Deweys” (Jóhanna Einarsdóttir 2007). Þegar skipuleggja á 

verkefni sem vinna á út frá söguaðferðinni byrjar kennari á að útbúa söguramma sem 

hann vinnur eftir. Ramminn segir til um þau markmið og námsefni sem unnið er eftir í 

hvert skipti. Kennarinn fer eftir ákveðnum lykilspurningum til að leiða nemendur áfram. 

Kennarinn kynnir upphafið og reynir að gera söguna svo spennandi fyrir nemendum að 

þeir fái áhuga á henni. Þeir skapa síðan persónur og með því móti lifa þeir sig meira inn í 

söguna. Það skiptir miklu máli að nemendum finnist þeir vera virkir þátttakendur í 

sögunni. Kennarinn stjórnar með því að grípa reglulega inn í og bæta við söguna. 

Söguaðferðinni er skipt upp í 3 hluta og þeir eru svona:  

1. Byrjað er á að spyrja opinna spurninga um ákveðið viðfangsefni til að finna út 

hvað nemendurnir vita, halda eða geta ímyndað sér. Þetta er oftast gert með 

hugstormun. Kennarinn spyr og nemendur svara. [...] Opnar spurningar hafa ekki 

eitt rétt svar heldur geta svörin velt upp ýmsum möguleikum sem aftur vekja 

umræður. Tilgangurinn með þessu upphafi er að fá nemendur til að hugsa sjálfa, 

nota ímyndunaraflið, allt eftir þeirra reynslu og þekkingu. Svörin segja 

kennaranum einnig til um stöðu nemenda og hvernig eigi að halda áfram. 
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2. Þá hefjast nemendur handa við að búa til persónur og aðstæður og sagan öðlast 

líf. Hvert og eitt barn leggur sitt að mörkum við að móta persónurnar. Börnin búa 

líka til hús og hluti sem nauðsynlegir eru og hafa þýðingu fyrir innihald og 

framgang sögunnar. Þá þurfa nemendur að finna út og ákvarða hvernig líf á sér 

stað á sögusviðinu og bregðast við og leysa vanda sem upp kemur.  

3. Að lokum er hátíð eða atburður þar sem lokum verkefnisins er fagnað. Börnin 

draga þá saman það sem þau hafa lært, og deila því með öðrum. Foreldrum og 

sérfræðingum er gjarnan boðið að koma á kynningu á verkefninu (Jóhanna 

Einarsdóttir 2007:166)  

Allt þetta ferli og öll sú vinna sem fylgir þessari aðferð er spennandi þar sem börnin eru 

oft að vinna eitthvað út frá þeirra forsendum. Sem dæmi um þetta gæti verið álfaverkefni 

og þá getur hvert barn búið til sinn álf eins og álfar eru í þeirra huga. Barnið býr einnig til 

bústað þar sem álfurinn á heima í og svo hægt er að vinna mörg skemmtileg verkefni út 

frá þessu.  

 

Þegar unnið er eftir þessari aðferð verða 

oft til mjög flott og vel unnin verkefni sem 

hengd eru upp á vegg. Á myndinni hér til 

hliðar er eitt slíkt verkefni sem nemendur í 

1.bekk gerðu þegar þeir unnu verkefni um 

álfa.  

 

 

Mynd 1. Álfheimar 

 

Þemanám 

 
Söguaðferðin sem fjallað var um hér að ofan er eitt dæmi af þemanámi. „Með þemanámi 

er átt við umfangsmikil viðfangsefni sem ganga þvert á námsgreinar [...]. Ýmist er um að 

ræða að námið er skipulagt með hliðsjón af ákveðnum námsgreinum eða að viðfangsefnið 

er sjálft látið stýra því hvaða þekkingar er aflað” (Ingvar Sigurgeirsson 1999:150). 
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Þemanám hefur ýmsa kosti vegna þess hversu fjölbreyttar kennsluaðferðir eru notaðar. 

Það gefur nemendum tækifæri til þess að taka virkan þátt í undirbúningi og fá að móta 

viðfangsefni eftir eigin höfði. Einnig geta nemendur nálgast efnið frá öðru sjónarhorni og 

verður oft meira valfrelsi fyrir nemendur.  

 Vinnubrögð í þemanámi geta verið mjög fjölbreytileg. Þar má nefna sjálfstæða 

 skipulagningu verkefna, umræður, leikræna tjáningu, skapandi ritun, að læra að 

 nota kort og heimildir af ýmsu tagi; fjölbreytilegan lestur; nákvæmnislestur, 

 leitarlestur, hraðlestur, að finna lykilorð, umskrifa texta með eigin orðum með 

 hliðsjón af lykilorðum og að læra að nota margvíslegar aðferðir við úrvinnslu og 

 skil (Lilja M. Jónsdóttir 1996:10). 

Þegar kemur að úrvinnslu þemanámsins má fara ýmsar leiðir. Hægt er að leyfa 

nemendum að ráða hvernig þeir vilja kynna verkefnið sitt og en kennarinn getur einnig 

ákveðið það sjálfur. Hann verður að útskýra fyrir nemendum í byrjun hvernig námsmat 

þemaverkefnisins verður svo að nemendur viti það frá upphafi. Námsmat þemaverkefnis 

getur verið t.d. sjálfsmat, hópamat og jafningjamat (Lilja M. Jónsdóttir 1996).  

 

Kennslufræði leiksins 

 

Leikurinn er flókið fyrirbæri og því ómögulegt að skýra hann út frá einni kenningu.  

Fræðimenn á borð við Piaget, Vygotsky, Elkind og Bruner hafa bent á og verið sammála 

um að leikurinn er mikilvægur fyrir alhliða þroska barna og mikilvægur þáttur í námi 

þeirra.  Samtök sem stunda rannsóknir á námi ungra barna staðfesta jafnframt það sama 

(Stone 1995:45-54).  

 

Leikurinn hefur ávallt verið mjög sýnilegur í leikskólum. Hins vegar hafa fræðimenn og 

kennarar að undanförnu verið að velta fyrir sér hvernig hægt sé að nota leikinn sem 

kennsluaðferð fyrir 1.bekk. Á þessu eru skiptar skoðanir og margir telja að þar verði að 

fara varlega, því ef kennarinn er eitthvað að stýra leiknum þá er þetta varla leikur ennþá 

(Jóhanna Einarsdóttir 2007).  
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Tina Bruce (2001) hefur sett fram viðmið um hvort leikur á sér stað eða ekki. Þessi 

viðmið eru 12 talsins og telur hún að ef  7 eða fleiri af þessum viðmiðum koma fram er 

greinilega um leik að ræða. Þessi viðmið eru: 

 

1. Í leik nota börn eigin reynslu. 

2. Börn búa til reglur þegar þau leika sér og hafa þannig stjórn á leiknum. 

3. Börn búa til leikmuni. 

4. Börn velja að leika sér. Það er ekki hægt að láta börn leika sér.  

5. Börn æfa framtíðina þegar þau leika sér. 

6. Börn látast þegar þau leika sér. 

7. Börn leika sér stundum ein. 

8. Börn (og/eða fullorðnir) geta leikið sér hlið við hlið, í tengslum hvert við annað 

eða í samvinnu hvert við annað. 

9. Hver og einn þátttakandi í leiknum hefur eigið leikhandrit án þess þó að gera 

sér grein fyrir því. 

10. Börn eru djúpt sokkin í leikinn og erfitt að trufla þau. 

11. Börn prófa sig áfram og endurskapa nýlega reynslu, færni og hæfni þegar þau 

leika sér. Þau virðast æfa það sem þau hafa lært. 

12. Þegar börn leika sér samræma þau hugmyndir sínar og tilfinningar og öðlast 

skilning á tengslum sínum við fjölskylduna, vini og nánasta umhverfi. 

(Jóhanna Einarsdóttir 2007:167-168) 

 

Gott er að hafa þessi viðmið til hugar þegar kemur að því að skipuleggja leiki með 

kennslufræði í huga. Þegar um kennslufræði leiksins er að ræða er verið að blanda 

leiknum saman við kennslufræðileg markmið. Til að nálgast þá kennslufræði er hægt að 

fara tvær leiðir. Annars vegar er hægt að fara út frá námskránni og námsefninu; þá eru 

viðfangsefni kynnt og sameiginleg reynsla nýtt í leiknum. Hins vegar er hægt að gera 

þetta út frá leiknum; þá er kennarinn að fylgjast með og jafnvel þátttakandi í leiknum. 

Hann tekur eftir því hvað börnin eru að gera og vinnur meira með það.  

 

Í kennslufræði leiksins skiptir hlutverk kennarans miklu máli. Hann þarf að huga að því 

að tengja námskrána við leikinn til að örva sköpun og nýjungar. Hann sýnir nemendum 
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fram á nýtt sjónarhorn og nýja möguleika (Jóhanna Einarsdóttir 2007). Kennslufræði 

leiksins getur verið skemmtileg tilbreyting fyrir nemendur. Þá eru þeir að skapa mikið 

sjálfir og kennarinn getur jafnvel áttað sig á því hvernig nemendur skilja hlutina. Sem 

dæmi um kennslufræðilegan leik gæti verið búðarleikur og kennarinn er bankastjóri sem 

sér um að dreifa peningum. Hægt er að útfæra leikinn þannig að nemendur fá allir 

ákveðna upphæð sem þeir mega nota í leiknum. Þeir nota peningana til að borga fyrir 

hluti í búðinni og þurfa að komast að því hvort þeir eigi nóg fyrir hlutunum. Þá er líka 

verið að tengja leikinn og kennsluna við daglegt líf.   

 

 

Viðtöl við skólastjóra í 5 grunnskólum 
 
Tekin voru viðtöl við skólastjóra í 5 grunnskólum. Einn grunnskólinn er staðsettur á 

landsbyggðinni á meðan hinir eru vítt og dreift um höfuðborgarsvæðið. Skólarnir eru 

ýmist í rótgrónum hverfum eða nýjum hverfum og verða ekki nefndir með nafni heldur 

verður greint frá þeim sem skóla A, B, C, D, og E. Megináherslan með viðtölunum var að 

komast að hvernig skólar standa á bak við aðlögun barnanna sem byrja í 1. bekk að 

hausti. Reynt var að sjá hvort skólarnir fara mismunandi leiðir í aðlögun barna og hvað 

gengur vel og hvað ekki. Skólastjórarnir fengur allir sömu spurningarnar sem voru 10 

talsins.   

 

1. Hvernig fer skólinn að því að undirbúa nemendur til að byrja í 
skólanum? 

 

Skóli A býður nemendum úr leikskólanum í heimsókn að vori og eins nemendum sem 

koma annars staðar að. Fyrsti skóladagurinn hjá þessum skóla hefur farið í foreldraviðtöl. 

Með þessum viðtölum fær skólinn að vita við hvaða aðstæður barnið býr við og ef það er 

eitthvað sérstakt sem þarf að taka tillit til.  

Í skóla B er elstu deildum leikskólans boðið í skólann á hinar ýmsu uppákomur eins og að 

sjá helgileik, skoða páskaunga og fara á bókasafnið. Þetta eru allt skipulagðar heimsóknir 
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sem eiga sér stað og eru ávallt skipulögð samskipti á milli grunnskólans og leikskólanna í 

hverfinu. Öll börn sem innritast í skólann fá boð um að koma í heimsókn og þá er þeim 

sýndur skólinn og þau fá að heimsækja bekkina. Í þessum heimsóknum eru börnin ekki of 

mörg eða um 8 – 9 í einu. Ástæðan fyrir því er að þá geta þau fengið að sjá meira og eru 

ekki komin í stóran samblandaðan hóp af leikskólabörnum og grunnskólabörnum. Þessar 

uppákomur eiga sér allar stað á haustönn. Börnin sem eru í 1. bekk fara svo í heimsókn í 

leikskólann sem þau voru á. Á vorönninni fá börnin að skoða heimastofu 1. bekkjar og 

prufa að setjast á skólabekk. Þá fá þau einnig að fara í frímínútur. Leikskólabörnin á elstu 

deildunum fá líka að koma í íþróttatíma í skólanum. Þá fara þau annaðhvort í tíma með 1. 

eða 2. bekk. Það er gert til að dreifa álaginu á íþróttakennarana. Þar sem þau eru einungis 

í litlum hópum í einu.  

Í skóla C byrja tengslin við tvo leikskóla í hverfinu veturinn áður en börnin eru væntanleg 

í skólann. Elstu börnin á þessum leikskólum koma í heimsóknir yfir veturinn og fara í 

ratleik um skólann þar sem skólastjórinn sýnir þeim staðinn og hvernig á að ganga um. Í 

kjölfarið á þessum ratleik koma þau í litlum hópum og fá að vera í kennslustund. Í júní 

þegar 1. bekkur er kominn í sumarfrí fá nemendur sem eiga að innritast að hausti að 

koma einn dag í skólann og eru með kennaranum sem kemur til með að kenna þeim. Þá 

fá þau einnig að fara í frímínútur og prufa að vera í skóla. Að hausti koma börnin svo 

með foreldrum sínum í viðtal áður en skólinn byrjar. Skólinn heldur ávallt fundi með 

leikskólunum og fær upplýsingar um börnin sem foreldrar hafa gefið leyfi fyrir.  

Skóli D er í samstarfi við einn leikskóla í hverfinu og koma börnin úr þeim leikskóla einu 

sinni í mánuði í skólann og fara í svokallaðar skólastundir. Þá leggur skólinn til kennara 

fyrir þessar stundir og eru stundirnar 7 talsins yfir veturinn. Leikskólabörnin koma tvisvar 

yfir veturinn og fá að vera í sal með nemendum skólans og er þetta það samstarf sem 

verður milli leikskólans og grunnskólans áður en börnin byrja í skólanum. Skólinn er að 

gera þetta í fyrsta skiptið og verður gaman að sjá hvort þessir nemendur eigi eftir að finna 

sig betur í skólanum en þeir sem hafi ekki fengið að heimsækja skólann mikið áður en 

skólagangan hefst. Auk þess fara nemendur í 1. bekk í heimsókn á leikskólann og er það 

gert ca. 6 vikum eftir að nemendur byrja í skólanum. Ástæðan fyrir þessum heimsóknum 

er til að rífa nemendur ekki strax úr tengslum við leikskólann. Eins og fram hefur komið 
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segir í aðalnámskrá leikskóla að gagnkvæmar heimsóknir nemenda leikskóla og 

grunnskóla sé heppileg leið til að tengja þessi skólastig saman í huga barnsins 

(Aðalnámskrá leikskóla 1999). Á vorin er skólinn með sérstaka skólaheimsókn fyrir 

börnin sem innritast í skólann. Þá dvelja börnin í um 2 klukkutíma og þá er tekið á móti 

þeim þannig að skólinn er kynntur fyrir þeim og þau sjá hvað bíður þeirra. Þar fara börnin 

í litla skólastund þar sem þau vinna ákveðið hefti og er verið að fylgjast með þeim í 

leiðinni, t.d. hvaða börn kunna að skrifa nafnið sitt. Foreldrar eru velkomnir með í þessar 

heimsóknir en skólinn hefur ekkert hvatt þá sérstaklega til þess að koma.  

Í skóla E koma leikskólabörn í heimsókn þar sem þau fá að skoða skólann, starfsmenn 

kynntir og þau fá að hlusta á sögu á bókasafninu. Um vorið koma börnin aftur í skólann 

og þá í tvo daga eftir hádegi. Þá er reynt að láta kennara sem koma til með að kenna 

börnunum vera með þeim. Börnin eru þá í skólanum í um eina og hálfa klukkustund í 

senn. Börnin í 1. bekk fara einnig í heimsókn á leikskólann sinn einu sinni um veturinn. 

Þessar heimsóknir leikskólanna til skólanna er hægt að bera saman við rannsóknir sem 

nefndar voru hér að ofan þar sem þær rannsóknir benda til að þessar aðferðir komi að 

gagni og að börn sem hafa fengið tækifæri til að kynnast grunnskólanum t.d. í gegnum 

heimsóknir, séu líklegri til að hafa raunsæjar væntingar til skólans (Dockett og Perry, 

2007; Early, Pianta, Taylor og Cox, 2001; Kagan og Neuman, 1998).   

 

2. Fer skólinn eftir ákveðinni stefnu í aðlögun yngstu 
nemendanna ef svo er, hver er sú stefna? 

 
Allir skólarnir eiga það sameiginlegt að þeir fara ekki eftir neinni ákveðinni stefnu. Hins 

vegar er margt sem þeir reyna að gera alltaf eins. Skóli A reynir að undirbúa nemendur á 

vissan hátt og er bæjarfélagið með þá stefnu að hafa stuðningsfulltrúa inni í bekk, óháð 

því hvort það þurfi eða ekki. Þannig er reynt að halda utan um nemendur þegar þau stíga 

sín fyrstu skref á grunnskólagöngunni. Skólinn reynir auk þess að takmarka fjölda í bekk 

og miða við að fjöldinn fari ekki yfir 20. Þessi skóli er með 5 ára deild, þar sem börnin 

byrja fyrr í skólanum en önnur börn. 5 ára deildin er í samvinnu við 1.bekk og fara börnin 

á þeirri deild á valsvæði með 1.bekk. Skóli B segist ekki hafa neina ákveðna stefnu frekar 



 

Farsæl skólabyrjun 
_________________________________________________________________________ 
 
 

21 

bara það sem skólinn hefur mótað og þróað áfram með reynslu. Í skóla C eru 

stuðningsfulltrúar inni í bekk eins og hjá skóla A. Skóli D segir að mestu skipti að börnin 

kynnist skólanum og átti sig á hvað bíður þeirra. Einnig að þau verði örlítið skólavön 

áður en þau byrja í skólanum. Í skóla E kemur fram svipað og hjá skóla D en sá skóli 

segir að þetta sé fyrst og fremst að börnin viti hvað bíði þeirra og að þau kynnist 

skólahúsnæðinu sem slíku. 

 

3. Hvað leggur skólinn mesta áherslu á við aðlögun yngstu 
nemendanna? 

 
Samkvæmt skóla A er mesta áhersla á að nemendum líði vel í skólanum og að börnin nái 

að fóta sig og rata um skólann.  

Í skóla B kemur fram að fyrsti mánuðurinn fari heilmikið í skólun, þ.e. það að kunna að 

vera í skóla. Að kunna að sitja með mörgum börnum því þar eru gerðar allt aðrar kröfur 

en í leikskólanum og getur verið erfitt fyrir börn að koma úr minni hópum þar sem 

stjórnunin er meiri af fullorðna fólkinu þó að frjálsræði sé líka mikið. Þau þurfa að læra 

að sitja og hlusta lengur en þau eru vön. Skólinn leggur mikla áherslu á að nemendur læri 

að vera í skólanum, með öðrum, kynnist skólahúsnæðinu, starfsfólkinu og læri almenna 

umgengni. Einnig er mikilvægt að nemendum líði vel í skólanum.  

Skóli C leggur áherslu á að börnin verði sjálfbjarga í skólanum, læri að rata um hann, 

þekki hann og verði örugg. Þannig að líðan verði góð strax í upphafi og að þau hafi tíma 

til þess að læra og þroskast. Skólinn leggur einnig áherslu á að það er líðanin sem skiptir 

máli í upphafi skólagöngunnar. Deildarstjóri sérkennslunnar fylgist með frá upphafi og er 

börnum ekki kippt strax í sérkennslu. Markmiðið með þessu er frekar verið að fylgjast 

með hverjir eru líklegri að þurfa sérkennslu þegar lengra er komið.  

Skóli D leggur áherslu á að nemendur kynnist skólanum, líði vel og átti sig á hvað bíður 

þeirra.  

Það sem skóli E leggur upp úr er að nemendur læri sem fyrst hvernig á að haga sér. Þá 

eru helstu skólareglur kynntar, bekkjarreglur búnar til og mikil áhersla er lögð á þær. 
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Einnig er farið yfir allt skipulag sem tengist stundatöflu, leiðir í skólanum sýndar, þ.e. 

hvar nemendur eiga að fara út/inn, leiðin í skólann o.fl. í þeim dúr.  

Þessi svör skólastjóranna eru í samræmi við þær áherslur sem talað er um hér að ofan þar 

sem helsta markmið byrjendakennslu sé í samvinnu við heimilin og að stuðla að alhliða 

þroska og menntun hvers barns. Jafnframt þarf skólinn að stuðla að almennri vellíðan 

barna þannig að þeim finnist skólinn vera öruggur samastaður í  leik og starfi. Það á að 

vera gaman í skóla!” (Elín G. Ólafsdóttir o.fl. 2001:14). 

 

4. Hvernig fer aðlögunin fram í skólanum? 

 
Skóli A tekur fram að þeir kennarar sem kenna 1. bekk hafa tekið á móti nemendum í 1-2 

tíma þegar þau hafa komið í heimsókn á vorin. Þá eru kennarar með þeim í skólaumhverfi 

þar sem þau eru að læra, verið að láta þau teikna og slíkt. Nemendur hafa gjarnan teiknað 

mynd af sjálfum sér sem þau skilja eftir og þegar þau mæta í skólann að hausti er eitthvað 

upp á vegg sem er eftir þau.  

Eins og komið hefur fram eru leikskólabörn boðin á ýmsar uppákomur í skóla B. Þar eru 

skipulagðar heimsóknir þar sem nemendur fá að prufa að setjast á skólabekk. Þegar 

skólastarfið byrjar að hausti koma foreldrar ásamt barni sínu í viðtal með 

umsjónarkennara barnsins. Þessi skóli er með samkennslu árganga og með því móti eru 2 

– 3 umsjónarkennarar að kenna sama hópnum. Það gerir það að verkum að enginn er 

“óheppinn” með kennara og félagsauðurinn verður mun meiri þar sem þau eru mörg 

saman og geta auðveldlega skapað sér vináttutengsl. Foreldrum býðst að koma í skólann 

og skoða þegar þeir vilja. Allir fá bréf heim sem tengist upphafi skólagöngunnar og sagt 

frá því helsta sem foreldrar þurfa að vita. Börnin koma með foreldrum sínum í heimsókn 

og eru þau þá orðin nokkuð heimavön því þau hafa komið í nokkrar heimsóknir. 

Kennarar 1. bekkjar fara líka í heimsókn á leikskólana og hitta börnin í sínu 

heimaumhverfi. Þar sjá kennarar börnin í allt öðru ljósi heldur en þegar þau eru á 

óþekktum stað.  
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Í skóla C fer aðlögunin þannig fram að fyrstu dagana í skólanum eru þau að læra að rata 

um skólann, þau fara í ferð með kennaranum um skólasvæðið og nemendur útbúa sér 

eigin möppur sem þeir nota út skólaárið.  

Eins og fram hefur komið fer skóli D þá leið að nemendur koma í skólaheimsókn einu 

sinni í mánuði. Þessar heimsóknir snúast mikið um að aðlaga börnin að skólanum og að 

þau kynnist skólastarfinu.  

Í skóla E er aðlögunin fyrst og fremst á herðum umsjónarkennaranna. Kennarinn sest 

niður með börnunum og útskýrir fyrir þeim til hvers sé ætlast af þeim. Kennararnir eru 

einnig mjög duglegir að vera í sambandi við heimilin þannig að þau komi líka inn í þessa 

vinnu.  

 

5. Eru einhverjar ákveðnar hefðir í aðlögun yngstu nemendanna, 
ef svo er hverskonar? 

 
Í skóla B eru þær hefðir að nemendur eru boðnir að koma á ýmsar uppákomur í 

skólanum. Eins og fram hefur komið eru þetta uppákomur eins og að sjá helgileik og 

skoða páskaunga.  

Í skóla E eru þær hefðir að hafa þessar skólastundir á vorin og heimsóknir nemenda úr 

1.bekk í leikskólanna.  

Skólar A, C og D töldu engar sérstakar hefðir vera í aðlögun yngstu nemendanna. 

 

6. Hvernig eru nemendur kynntir fyrir skólanum? 

 
Í skóla A er labbað með nemendum um allan skólann og þeim er sýnd öll aðstaðan sem 

þau koma til með að þurfa að nota. Það er t.d. farið með þau í heimilisfræðistofuna sem er 

í annarri byggingu og aðra staði í skólanum. Þegar er verið að sýna þeim skólann er reynt 

að fræða þau um hann og skólastjórnendum. 

Í skóla B er gert svipað og í skóla A. Þar er gengið með nemendum um skólann og þeim 

er sýnt hvað krakkarnir eru að gera. Nemendur fá að heilsa upp á skólastjórnendur, ritara, 

hjúkrunarfræðing og annað starfsfólk. Nemendum er greint frá hlutverki hvers og eins 
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starfsmanns og hvern maður geti beðið um hvað. Oft hefur verið unnið meira með þetta 

þegar nemendur heilsa upp á stjórnendur þar sem nemendur hafa teiknað mynd af 

stjórnendum skólans eftir að hafa heilsað upp á þá. Fyrst og fremst snýst þetta um skólun. 

Skóli C gerir eins og skóli A og B. Fer með nemendum um skólann og kynnir starfsfólkið 

fyrir þeim.  

Þegar nemendur koma í heimsóknir yfir veturinn er í leiðinni verið að kynna skóla D fyrir 

þeim. Einnig er labbað um skólann með nemendur og þeir fá að sjá og skoða.  

Skóli E fer aðrar leiðir en hinir skólarnir en þar er haldinn sérstakur fundur þar sem 

nemendur eru kynntir fyrir öðrum kennurum sem koma til með að kenna þeim yfir 

veturinn. Þetta er eitthvað sem skólinn var að prufa í fyrsta skiptið og á að bæta við þetta 

á næsta ári með því að hafa fleira starfsfólk á fundinum sem nemendur eru kynntir fyrir. 

 

7. Hvað gengur betur en annað í aðlögun yngstu nemendanna? 

 
Skóli A segir að aðlögun í skólanum sé eitthvað sem sífellt er verið að þróa. Ýmsar 

breytingar eru í gangi fyrir næsta ár í sambandi við hvernig er tekið á móti börnunum. 

Það skiptir máli að börnin séu jákvæð og hlakki til að koma í skólann.  

Samkvæmt skóla B gengur aðlögun vel. Það sem stendur þessum skóla mest fyrir þrifum 

er örlítil hegðunarmótun í byrjun. Skólinn telur það vera samfélagslegt atriði og eitthvað 

sem er líka í öðrum skólum. Börnin eru frjálslegri og hefur það breyst í gegnum árin og 

það þarf að hafa svolítið fyrir því að fá þau til að hlusta. Auk þess er skólinn með 

heilmikið tónlistaruppeldi og telur skólinn það vera eitthvað sem gengur mjög vel og 

jákvætt við skólann.  

Skóli C hafði ekkert um þetta að segja. 

Skóli D er á því máli að þetta gangi misjafnlega eftir árgöngum, sem dæmi var síðasti 

árgangur frekar erfiður í sambandi við hegðunarmótun. Þau eru fyrirferðarmikil og 

tileinka sér ekki eins fljótt reglur og oft hefur verið. Skólinn er spenntur að sjá hvernig 

næsti vetur mun koma út þar sem það er verið að breyta til með þessum reglulegu 

heimsóknum. 
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Í skóla E gengur aðlögun yfirleitt mjög vel. Þeir sem koma í skólann þekkja flestir marga 

sem fyrir eru, félagar af leikskólanum, eldri systkyni ásamt góðu starfsfólki í kringum 

börnin. Góðir kennarar og sérstaklega alúðlegir og hjálpsamir skólaliðar skipta máli.  

 

8. Hvað einkennir fyrstu vikuna hjá nemendum við upphaf 
skólagöngu? 

 
Samkvæmt skóla A snýst fyrsta vikan fyrst og fremst um að börnin finni öryggi í 

skólanum. Þegar þau þurfa að fara einhvert eins og á klósettið, frímínútur eða íþróttir þá 

fylgir þeim stuðningsfulltrúi. Einnig snýst fyrsta vikan svolítið um að rata um skólann og 

að læra hvernig á að hegða sér.  

Í skóla B snýst fyrsta vikan sig fyrst og fremst í að kynnast einstaklingunum og 

kennurunum, læra að rata um skólann og vita hvenær á að gera hvað. Börnin þurfa að vita 

að þegar bjallan hringir eiga þau að koma inn og að það sé ekki einhver sem kallar á þau 

og nær í þau. Þau þurfa að læra að hugsa svolítið um sig sjálf og klæða sig sjálf.  

Skóli C hafði ekkert um þetta að segja. 

Skóli D tekur fram að börnin eru að koma úr öðruvísi umhverfi og farið er að gera meiri 

kröfur til þeirra t.d. um að þau eigi að sitja kyrr. Þar er leikur notaður mikið fyrstu 

vikuna, þá bæði frjáls leikur og skipulagður. Skólinn tekur fram að mikil viðbrigði séu 

fyrir börnin að byrja fyrstu vikuna í skólanum þar sem þau eru að koma úr minni hópum 

og færri fullorðnir yfir börnunum. Í grein Jóhönnu Einarsdóttur (2003) kemur einnig fram 

hvað það geta verið mikil viðbrigði fyrir börnin að byrja í skóla þar sem þau eru í stærri 

hópum og færri fullorðnir yfir þeim. 

Í skóla E byrjar vikan á foreldraviðtölum. Þá fer vikan í kynningu á starfsemi skólans, 

skipta í hópa og læra að þekkja nýjan kennara. 
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9. Er skólinn í einhverskonar samstarfi við leikskólana í hverfinu, 
ef svo er hvernig fer það samstarf fram? 

 
Skóli A hefur starfandi 5 ára deild í skólanum. Öll börn eru velkomin að byrja á þessari 

deild, sama í hvaða leikskóla þau voru. Breytingar á þessari deild eru væntanlegar næsta 

haust en þá mun hún falla undir skólann en ekki leikskólann.  

Skólar B, C og D eru í samstarfi við leikskóla í hverfinu. Skóli C sker sig úr með því að 

kennarar 1. bekkjar og leikskólakennarar elstu barnanna í leikskólunum eru á 

sameiginlegu námskeiði sem snýst um þessi tengsl milli skólastiganna. Þetta er námskeið 

sem þeir eru í allt skólaárið.  

Skóli E er ekki í neinu formlegu samstarfi við leikskóla í hverfinu heldur hafa þeir 

einungis haft samband sín á milli ef einhverjar upplýsingar vantar. Hins vegar eru 

einhverjar breytingar væntanlegar á þeim högum. 

 

10. Hvernig gengur það samstarf? 

 
Samkvæmt skóla A gengur samstarfið mjög vel. Þegar samstarfið hófst gekk það 

sérstaklega vel en núna er það meira fallið í fastar skorður. Hins vegar það sem skólanum 

hefur fundist verst er að starfið er undir stjórn leikskólans og fellur ekki alveg við 

skólann. Þetta er eiginlega skóli innan skólans og það er eitthvað sem skólinn hefur áhuga 

á að breyta, þannig að þetta falli aðeins undir skólann. Þar sem skólinn er að leggja til 

kennara fyrir skólastundir og þess háttar.  

Í skóla B er mjög gott samstarf við leikskólana í hverfinu. Skólinn hefur átt ánægjulegt 

samstarf að öllu leyti. Leikskólinn hefur verið ákafur í að heimsækja skólann og ef 

skólinn hefur þurft að leita til þeirra að einhverju leyti þá hefur það alltaf verið sjálfsagt. 

Skólinn hefur því góða sögu af þessu samstarfi að segja.  

Samkvæmt skóla C og D gengur samstarfið vel.  

Skóli E segir að allt samstarf sem á sér stað sé til fyrirmyndar og gagnkvæmur skilningur 

sé á milli skólastiganna. 
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Hvað gera skólarnir mismunandi í aðlögun yngstu nemendanna? 

 
Það sem er sérstakt við skóla A er að hann er með starfandi 5 ára deild. Það er elsta deild 

leikskólans sem tilheyrir skólanum. Hins vegar er hún ekki undir stjórn skólans heldur 

leikskólans en ákveðnar breytingar eru væntanlegar á því fyrirkomulagi. Skóli A gefur 

nemendum einnig gjöf þegar þeir heimsækja skólann og er það yfirleitt sundpoki merktur 

skólanum sem börnin geta notað fyrir íþróttatíma þegar kemur að því að mæta í skólann. 

Auk þess teikna nemendur mynd af sér þegar þeir heimsækja skólann og eru myndirnar 

hengdar upp þegar börnin byrja í skólanum og er þá eitthvað upp á vegg sem er þeirra 

eign.  

Skóli B býður börnum í skipulagðar heimsóknir í smærri hópum gefur nemendum góða 

tilfinningu fyrir því hvernig það er að vera í skóla með því að fá að vera í kennslustund í 

1.bekk. Elstu börnum leikskólanna í hverfinu er einnig boðið á ýmsar uppákomur í 

þessum skóla eins og að fá að sjá helgileik sem nemendur sýna, skoða páskaunga o.fl. 

Það sem er sérstakt við þennan skóla er að þeir starfsmenn sem koma til með að kenna 

börnunum sem eiga að byrja í skólanum, fara í heimsókn á leikskólann og fá að sjá 

börnin í þeirra umhverfi. Þá fá starfsmenn að sjá nemendur í þeirra umhverfi í staðinn 

fyrir að hitta þá í ókunnugu umhverfi. Nemendur elstu deilda leikskólanna fá einnig að 

fara í íþróttatíma í skólanum með 1. eða 2.bekk.  

Í skóla C fá leikskólabörnin að koma í heimsókn og fara í ratleik um skólann með 

skólastjóranum. Einnig eru kennarar skólans og leikskólakennarar sem eru yfir elstu 

börnunum á sameiginlegu námskeiði allan veturinn um samskipti á milli skólastiganna. 

Það sem er sérstakt við skóla D er að elstu börn leikskólans fá að mæta í skólastundir 

einu sinni í mánuði. Skólinn leggur til kennara fyrir þessar skólastundir og eru nemendur 

að vinna ýmis verkefni og í leiðinni kynnast þeir skólanum. 

Í skóla E eru nemendur kynntir fyrir þeim kennurum sem þeir koma til með að vera hjá á 

sérstökum fundi. Þetta eru kennarar eins og tónmennta-, heimilisfræði-, íþrótta- og 

handmenntakennarar. Þarna fá nemendur að kynnast kennurum áður en þeir mæta í fyrsta 
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skiptið í tíma hjá þeim. Þessi skóli ætlar einnig að bæta við öðru starfsfólki á þessa fundi 

næsta haust. 

 

Skipulag fyrir fyrstu fjórar vikurnar í 1. bekk 
 

Hér fyrir neðan er að sjá hugmyndir að skipulagi fyrir fyrstu fjórar vikurnar í 1. bekk. 

Þessar hugmyndir byggi ég á grunni fræðilega kaflans hér að ofan sem og viðtölin sem ég 

tók við skólastjórana. Þetta eru því hugmyndir að þema sem hægt er að nýta í kennslu 

yngri barna.  

 Við gerð kennsluáætlana er mikilvægt að taka tillit til þarfa mismunandi

 einstaklinga, að  hvaða markmiðum þeir stefna og hverjar eru aðstæður til að ná 

 settum markmiðum.[...] Kennsluáætlanir þurfa að miðast við mikinn 

 sveigjanleika og margháttuð vinnubrögð sem  felast meðal annars í vali 

 fjölbreyttra kennsluaðferða og námsefnis í mismunandi þyngdarflokkum. 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 2005:113) 

1. vika  

 

Fyrsta vikan hjá nemendum einkennist af því að kynnast hverju öðru, skólanum og 

skólaumhverfinu. Það sem þarf að gera sér grein fyrir er að nemandinn kemur með miklar 

væntingar þegar hann byrjar í skólanum, hann er óþolinmóður þar sem hann er búinn að 

bíða lengi eftir þessum tímamótum. Börnin eru mörg hrædd við aðskilnaðinn frá 

foreldrum sínum enda er það stórt stökk að fara úr leikskóla og yfir í grunnskóla. Margir 

nemendur eru feimnir því allt eru þetta nýjar aðstæður sem þeir ganga í gegnum og 

margir eru smeykir við að fara út í þá óvissu.  

  

 Samkvæmt bókinni Vara Växa Lära eftir Bo Erikson og Gunhild Oskarson er talað um 

þroskaþættina 7. Þar er talað um að til að komast til móts við alla nemendur þarf að haga 

kennslunni með því að efla alla þessa sjö þroskaþætti. Þeir eru: vitsmunaþroski, 

félagsþroski, málþroski, sjálfið - sjálfsmeðvitund, skynjun, hreyfiþroski og umhverfið. 

Reynt er að skipuleggja kennsluna með hliðsjón af þessum þroskaþáttum.  
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 Fyrstu dagana verður lögð áhersla á að nemendur kynnist og tengist skólanum og því 

umhverfi sem hann hefur upp á að bjóða. Einnig þurfa nemendur að kynnast hvert öðru, 

kennaranum og öðru starfsfólki skólans. Það er því ekki skrýtið ef nemendur eru óöryggir 

fyrstu dagana í skólanum því þeir sjá og upplifa margt nýtt á hverjum degi. Þema fyrstu 

vikunnar verður skólaumhverfið. Til að örva vitsmunaþroska nemenda í þessari viku er 

t.d. sniðugt að spyrja nemendur um ýmis heiti og hugtök tengd 

skólastarfinu.Vitsmunaþroski skiptist í 5 undirþætti en þeir eru: minni, hlutstætt minni, 

hugtakaskynjun, skapandi hugsun, kerfisbundin- og greinandi hugsun (Erikson og 

Oskarsson 1995:83).  

 

 Kennari kynnir fyrir nemendum hvaða hlutverk hver og einn hefur í skólanum. Þar sem 

þema vikunnar er umhverfi skólans er sniðugt að fara yfir umferðarreglur og hættur í 

umferðinni. Farið verður í vettvangsferð um skólann, þar sem nemendur heimsækja þá 

staði sem þeir munu þurfa að nýta sér í gegnum skólagönguna. Þetta eru staðir eins og 

bókasafn, skrifstofa, mötuneyti, hjúkrunarkona, skólastjóri o.fl. Eftir vettvangsferðina 

væri hægt að skapa umræður tengdar ferðinni og fara í hlutverkaleik.  

 

 Félagslegur þroski einkennist af hegðun sem stjórnast af skilningi annarra, tilfinningum 

og ætlunum. Einnig er það hæfnin til að bregðast við ákveðnum aðstæðum á viðeigandi 

hátt og vitneskja um afleiðingar gjörða sinna (Berns 2004:306). Félagsþroska er skipt upp 

í nokkra þætti eins og: félagsleg skynjun, félagsleg þekking og meðvitund, félagsleg 

virkni og félagsleg þjálfun, félagslegt samhengi og félagsleg hegðun (Eriksson og 

Oskarsson 1995:129). Vettvangsferðin eflir félagsþroska nemenda þar sem þeir þurfa að 

umgangast hvern annan ásamt því að læra að umgangast aðra í skólanum. Einnig eflir 

vettvangsferð félagsþroskann þar sem nemendur þurfa að fara eftir ýmsum reglum og 

haga sér vel á meðan henni stendur. Nemendur fá að fara í hlutverkaleik og í leiðinni læra 

þeir ýmis hugtök og heiti. Í vettvangsferðinni fá nemendur að ræða við starfsfólk skólans, 

búa til sögu um vettvangsferð sem kennari ritar niður og les sögur tengdar því að byrja í 
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skóla sem og sögur um umferðareglurnar. Nemendur teikna myndir af einhverjum sem 

þeir hittu í ferðinni og fá þeir frjálst val um hver það er sem þeir teikna. 

 

  Umhverfisvitundinni er skipt upp í 3 flokka, þeir eru: náttúran, samfélagið og tæknin 

(Eriksson og Oskarsson 1995:146-147). Umhverfisvitund nemenda eflist þegar þeir fara í 

vettvangsferð um skólann og umhverfi hans, því í leiðinni þurfa þeir að læra hvernig á að 

umgangast skólann sinn. Skynjun er þáttur sem þarf að efla hjá nemendum en innan þess 

þáttar er t.d. sjón- og heyrnarskynjun, snerting, bragð, lykt, athygli, einbeiting og sköpun 

(Eriksson og Oskarsson 1995:59). Nemendur þurfa að læra að þekkja hljóðin í 

umferðinni til þess að geta varið sig á hættunum sem þar leynast. Þeir geta örvað 

lyktarskynið t.d. með því að fá að þefa af því sem er verið að elda í mötuneytinu og af 

bókum á bókasafninu. Nemendur fá að koma við hluti sem þeim finnst spennandi í 

vettvangsferðinni. Einnig fá þeir að horfa á myndband um lítinn fugl sem þarf að spjara 

sig í stórum heimi. Það sem nemendur hafa mikla þörf fyrir er hreyfing. Hreyfing skiptist 

í undirþætti eins og: grunnhreyfingar og hægri/vinstri, líkamsstjórn, líkamsmeðvitund, 

rúmskynjun, jafnvægi og samhæfing, fínhreyfingar og samhæfing augna og handa, 

skapandi hreyfingar, hreyfigetu og venjur (Eriksson og Oskarsson 1995:72-73).  

Nemendur fá að hreyfa sig í gegnum leiki sem farið verður í á skólalóðinni, í 

vettvangsferðinni og einnig í hlutverkaleiknum.  

 

 Þar sem nemendur eru mjög sjálflægir á þessum aldri er mjög nauðsynlegt að efla 

sjálfsmeðvitund þeirra. Sjálfið eða sjálfsmeðvitund skiptist í 3 undirflokka: 

tilfinningaþroska, að finna sjálfan sig og þroska sjálfstæðis (Eriksson og Oskarsson 

1995:113). Sjálfsmeðvitund nemenda eflist t.d. í hlutverkaleiknum og í vettvangsferðinni 

þar sem þeir eru að kynnast hlutverki skólans og verða því öruggari í skólanum. Ástæðan 

fyrir því að nemendur verða öruggari er sú að þeir fá að kynnast því starfsfólki sem þeir 

geta leitað til ef þörf er fyrir hendi.  
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2. vika 

 

Í annarri viku hefur nemandinn náð að hluta til áttum á hvernig skólinn virkar og verður 

þá horfið úr þema um skólaumhverfið yfir í litaþema. Hver dagur kemur til með að 

einkennast af einum lit. Til að efla vitsmunaþroska nemenda verður byrjað á að spyrja þá 

hvaða liti þeir þekkja og kynna lit dagsins. Verkefni sem nemendur eiga að gera þessa 

viku einkennist af paravinnu en hún eflir félagsþroska þeirra. Auk þess verða umræður 

alla daga um litina og þannig þurfa nemendur að virða þann sem er að tala og hlusta af 

áhuga. Á þann hátt örvast félagsþroski og málþroski.  

 

Málþroski barna skiptist í 5 þætti: málskilning, málnotkun, undirbúning lestrarnáms, 

málið sem tjáningarmiðill og málfar og málfærni (Eriksson og Oskarsson 1995:97-98). 

Nemendur fá að tjá sig um sinn uppáhaldslit og þeir munu læra vísur og ljóð um litina. 

Kennari les fyrir nemendur á hverjum degi sögu tengda litunum og nemendur eiga að 

finna út hluti með lit dagsins og segja frá þeim hlutum. Allt þetta örvar málþroska þeirra.  

 

Farið verður með nemendur þar sem þeir gera verkefni og vinna tveir og tveir saman. Úti 

eiga nemendur að finna ýmislegt í náttúrunni í tengslum við lit dagsins og síðar teikna 

mynd af því sem þeir sáu og segja frá myndinni. Kennari vekur áhuga nemenda á því 

hvað í umhverfinu hefur ákveðna liti. Með þessu móti eflist umhverfisvitund 

nemendanna.  

 

Kennari finnur ýmislegt sem tengist lit dagsins og nemendur fá að sjá þá hluti, þreifa á 

þeim og jafnvel þefa af þeim og smakka þar sem þar á við. Einnig verða ýmis verkefni 

tengd því að flokka eftir litum, mála myndir og blanda liti. Kennari sýnir nemendum tákn 

hvers lits fyrir sig og notar þá kennarinn tákn með tali. Þessir þættir eru hluti af því að 

örva skynjun nemenda.  

 

Þegar kemur að hreyfingu nemenda verður farið í ýmsa leiki sem tengjast litum. Sem 

dæmi um litaleik getur verið “Rósa frænka megum við koma yfir?”. Hann snýst um það 
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að einn nemandi er Rósa frænka og hinir spyrja hvort þeir mega koma yfir. Rósa segir t.d. 

„allir sem eru í einhverju gulu mega fara yfir” en hinir sem ekki eru í einhverju gulu 

þurfa að hlaupa yfir og Rósa má reyna að klukka þá.  Einnig verður verkefni þar sem 

nemendur segja frá sínum uppáhaldslit og með því efla nemendur sjálfsmeðvitund sína. 

Enn einn möguleiki er að kennarinn biðji nemendur um að koma í fötum með lit dagsins 

í. Nemendur fá þá að tjá sig um hvaða lit þeim líður best í og hvort litirnir séu kaldir eða 

heitir sem eflir einnig sjálfsmeðvitund nemendanna.  

 

3. vika 

 

Í þriðju viku verður fjölskyldu- og vinaþema. Þar sem fjölskylduaðstæður tengjast 

félagslegu samhengi og félagslegri hegðun þá er félagsþroski stór þáttur í þessari viku. 

Farið verður í vina- og fjölskyldutengsl. Þar sem nemendur verða kynntir fyrir hinum 

ýmsu fjölskyldumynstrum. Þeir þurfa að vinna saman tveir og tveir í verkefnum vikunnar 

og  þurfa að treysta á hvern annan t.d. í leikjum sem byggja á trausti. Það eflir 

félagsvitund nemendanna á margan hátt. Þeir verða spurðir spurninga eins og hvað er 

fjölskylda? Hvernig eru fjölskyldur? Hverjir eru í fjölskyldu? Við hvað vinna mamma og 

pabbi? Hvað er vinur? Hvernig er slæmur/ góður vinur? Þarna nýtir kennarinn sér 

kennsluaðferðina hugstormun og þá skrifar kennarinn svör nemenda á flettitöflu og á 

meðan hann skrifar niður orðin segir hann þau upphátt því þá efla nemendur sjón- og 

heyrnarskynjun sína. Á þennan hátt eflist vitsmunaþroski ásamt skynjun nemenda sem 

eflist einnig þegar þeir fá að nudda hvert annað. Þar þurfa nemendur að læra að treysta 

hvort öðru fyrir sjálfum sér. Hægt er að sýna nemendum myndband sem er um vináttu og 

einelti. Nemendur fá einnig að flokka sig saman eftir fjölskyldustærð og geta seinna meir 

búið til súlurit yfir systkinafjölda. Til eru margar vísur, ljóð og söngvar um fjölskyldu og 

vini sem gott er að nota þessa vikuna. Nemendur fá að segja frá sínum besta vini og 

hvernig vini þeir vilja eiga. Gott er að tengja eineltisumfjöllun inn í vinaþáttinn og sýna 

myndband og lesa sögur um einelti. Þessir þættir örva málþroska nemendanna en það að 

horfa á myndband eflir einnig skynjun.  
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Til að efla umhverfisvitund nemenda er sniðugt að leyfa nemendum að byggja úr 

kaplakubbum húsin sín og umhverfi þess og eftir það fá þeir að segja frá sínum verkum. 

Það ýtir einnig enn frekar undir málþroska þeirra. Farið verður í leiki með nemendum 

sem snúast mikið um traust til hvers annars eins og leikirnir að leiða blindan og pabbi, 

mamma og börnin.  

 

Sjálfsmeðvitund og tilfinningaþroski nemenda er einnig stór þáttur í þessari viku. Það er 

vegna þess að fjallað verður mikið um traust og tilfinningar og umfjöllun um vini og 

fjölskyldu sem byggist mikið á þessum þáttum. Nemendur tjá með tilfinningum sínum 

hvernig vini þau vilja eiga og er því auðvelt að tengja eineltisumfjöllun í þann þátt.  

 

Einnig á hver manneskja einhvern stað í fjölskyldu og þurfa nemendur að gera grein fyrir 

hvaða hlutverki í fjölskyldunni þeir gegna. Hægt er að hafa ljósmyndaverkefni þar sem 

nemendur draga miða með fjölskylduaðstæðum og koma sér í hópa eftir miðunum sem 

þeir draga. Fjölskylduaðstæðurnar geta verið eins og foreldrar með tvö börn og hund, 

einstæð móðir með þrjú börn, amma, afi, mamma, pabbi og 4 börn. Börnin eiga að setja 

sig í aðstæður þessara fjölskyldna og kennarinn er með myndavél og tekur mynd af 

börnunum þegar þau hafa stillt sér upp fyrir fjölskyldumyndatöku. Hægt er svo að vinna 

ýmis verkefni út frá þessu en gaman er að leyfa börnunum að eiga eina mynd af þeim í 

fjölskylduaðstæðunum.  

 

4. vika 

 

Í fjórðu viku verður blómaþema. Byrjað verður á því að spyrja nemendur um blómin og 

þá hvort að þeir þekki einhver blóm. Kynnt verða ýmis hugtök og heiti sem eru tengd 

blómum fyrir nemendum. Þeir verða einnig spurðir um hvað þeir vilja vita um blómin og 

vikan verður notuð í að finna svörin við þeim spurningum sem nemendur vildu vita. Þetta 

örvar vitsmunaþroska nemendanna.  
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Farið verður í vettvangsferð og nemendur fá að týna blóm sem verða sett í vasa til að 

skreyta stofuna. Nemendur fá einnig að skoða kort með öllum íslenskum blómum, finna 

þau blóm sem þau týndu og vinna verkefni út frá því. Verkefnið getur t.d. verið að mála 

blómið og skrifa hvað blómið heitir og fá nemendur að reyna að skrifa það sjálfir en 

jafnvel með örlítilli aðstoð kennarans. Þetta örvar félagsþroska, vitsmunaþroska, skynjun 

og umhverfisvitund þeirra. Einnig verður farið í smá paravinnu þar sem tveir og tveir 

vinna saman í að finna blóm í blöðum og klippa út og líma. Það eflir skynjun og 

fínhreyfingu.  

 

Til að efla málþroska nemenda verður eins og fram hefur komið farið í hugtök um 

blómin. Þeir munu læra vísur, þulur og söngva um blómin. Nemendur búa til sögu í 

sameiningu sem þeir skrifa niður og jafnvel fá þeir að myndskreyta söguna á stórt blað og 

yrði það hengt upp í skólastofunni. Það örvar ekki aðeins málþroska þeirra heldur einnig 

skynjun og félagsþroska þeirra. Að auki verður farið í rím og reynt að tengja það við 

blóm. Það eflir málþroska og vitsmunaþroska nemenda.  

 

Auðvelt er að tengja umhverfisvitund nemenda í þessari viku þar sem blómin eru jú hluti 

af náttúru okkar. Hægt er að fara í vettvangsferð og skoða staði þar sem er mikið að 

blómum. Gott er að nýta slíka staði sem eru í umhverfinu eins og fyrir þá sem búa á 

höfuðborgarsvæðinu væri hægt að fara í Grasagarðinn. Þar er verið að spila 

hreyfingarþættinum inn í vikuna og einnig félagsþroska og umhverfi því nemendur þurfa 

að ganga vel um staðinn. Gaman væri líka að fara með nemendum í blómabúð og fá 

starfsmann blómabúðarinnar til að kynna sitt starf fyrir nemendum.  

 

Eftir það gætu nemendur týnt blóm á leiðinni heim og búið til fallegan blómvönd handa 

einvherjum sem þeim þykir vænt um og eflir það sjálfsvitund þeirra. Sjálfsmeðvitund 

nemenda eflist með því að leyfa þeim að hugsa um blómin og hvernig maður umgengst 

þau í náttúrunni. Nemendur fá einnig að setja niður lauka og verður þá farið seinna á 

önninni aftur að staðnum þar sem þeir gróðursetja til að athuga hvort laukarnir hafa 

vaxið. Með þessu eflist tilfinningaþroski nemenda. 
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Lokaorð 
 

Hvernig fer aðlögun fram í grunnskólum? Það er spurning sem höfundur lagði upp með í 

þessari lokaritgerð. Flutningur á milli skólastiga er stórt skref fyrir börn að stíga og þess 

vegna leggur íslensk aðalnámskrá áherslu á hversu mikilvægt sé að samfella í námi barna 

sér til staðar. Erlendar og innlendar rannsóknir styðjast við þessi orð.  

 

Þegar kemur að því að börnin byrja í skólanum er það skylda að skólinn stuðli að 

líkamlegri og andlegri velferð nemenda. Nemendur þurfa að finna til öryggis og vera í 

tilfinningalegu jafnvægi í skólanum. Fram hefur komið að eitt af því mikilvægasta í 

byrjendakennslu er leikurinn og þess vegna þarf að nýta leiki barna sem náms og 

þroskaleið.  

 

Annað mikilvægt atriði er að börnum líði vel í skólanum. Það hvernig börnum líður í 

skólanum getur sagt margt um hvaða viðhorf þau hafa til grunnskólans. Allir eiga það 

sameiginlegt að vilja láta sér líða vel í því umhverfi sem þeir búa. Nemendur verja stórum 

hluta úr degi í skólanum og verður því námsumhverfi og skólastofan og bjóða upp á að 

þeim líði vel þar sem kennslustofan þarf að skapa tækifæri til frekara náms fyrir þá. 

 

Af skólunum fimm sem kannaðir voru kom í ljós að þessir skólar fara mismunandi leiðir í 

aðlögun nemenda. Allir skólarnir bjóða börnum sem koma til með að byrja í skólanum í 

heimsókn en mismunandi var hversu oft þessum börnum er boðið í heimsókn. Í einum 

skóla fá börn tækifæri til að koma einu sinni í mánuði og með því móti kynnast þau 

skólanum nokkuð vel fyrir skólabyrjun. Sumir skólanna bjóða nemendum í eina 

skipulagða heimsókn eða eins konar skóladag þar sem börnin fá að prufa að setjast á 

skólabekk. Hins vegar í einum skólanum er börnunum boðið að mæta á ýmsar 

uppákomur eins og að sjá helgileik og skoða páskaunga. Í sama skóla er börnunum boðið 

að koma í íþróttatíma og fá þau að spreyta sig þar með börnum í 1. bekk skólans.  
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Einn skólinn er með skipulagðan ratleik sem börnin fara í með skólastjóra og er 

skólastjórinn þá að kynna skólann og sig í leiðinni. Hins vegar voru allir skólarnir 

sammála því að líðan barna sem og að þau séu örugg í skólanum sé eitt af því 

mikilvægasta þegar börnin hefja skólagöngu sína. Með þessum niðurstöðum má áætla að 

aðrir skólar geri eins eða fari svipaðar leiðir.  

 

Í ljósi þessara niðurstaðna byggði ég upp hugmyndir að skipulagi fyrir fyrstu 4 vikurnar í 

skólanum. Þegar kom að því að velja viðfangsefni fyrir B.Ed lokaritgerð mína kom í ljós 

gríðarlegur áhugi fyrir öllu því sem snýr að fyrstu skóladögum nemenda í 1. bekk.  

 

Vinnan við þessa ritgerð hefur svarað mörgum spurningum en fjölmargar áhugaverðar 

spurningar hafa vaknað. Það er margt sem gaman væri að kanna nánar t.d. að fá að sjá hjá 

nokkrum kennurum hvernig þeir skipulögðu fyrstu vikurnar í 1. bekk og sjá hvað þeir 

lögðu mesta áherslu á í skólabyrjun nemenda. Sú þekking sem ég öðlaðist við vinnu 

þessarar ritgerðar mun ég hafa að leiðarljós í komandi starfi mínu sem kennari á yngra 

barna sviði. 
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Mynd 1........................................................................................................................bls. 14 
 

Myndin er af verkefni sem nemendur í 1.bekk í Grunnskóla Vestmannaeyja gerðu þegar 

þau unnu verkefni út frá söguaðferð um álfa. 

 
 
 


