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Ágrip 
 

Markmið mitt með þessu lokaverkefni til B.Ed.-prófs frá Háskóla Íslands er að 

aðstoða nemendur í upphafi skólagöngunnar við að takast á við þær breytingar sem 

verða á högum þeirra á tiltölulega skömmum tíma. Leið mín að þessu markmiði  var 

að búa til barnabók sem leiðbeinir börnum um félagsleg tengsl ásamt því að vinna 

eftir uppbyggingarstefnunni,  Uppeldi til ábyrgðar.  Bókin fjallar um sex ára gamlan 

strák sem heitir Nonni. Eins og titill bókarinnar, Fyrsti skóladagurinn, vísar til þá er 

hann að byrja í skóla og segir þar frá fyrsta skóladeginum frá því hann vaknar um 

morguninn þar til hann kemur ánægður heim til mömmu og pabba. Nonni fær að sjá 

ýmislegt í skólanum ásamt því að hitta kennarann sinn, skólastjóra og bekkjarfélaga. 

Hann tekst á við ótta við breytingarnar, hittir góða vini og eignast nýja.  
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Formáli 

 
Við gerð þessara verkefnis hef ég fengið góða hjálp víða að. Mig langar  til að þakka 

þeim sem aðstoðuðu mig við gerð bókarinnar og greinargerðarinnar. Vil ég þar nefna 

Álftanesskóla sem leyfði mér að taka myndir og nýta verkefni úr starfi skólans bæði 

til upplýsingaöflunar og til myndgerðar í barnabókinni, Hjördísi Ólafsdóttur, 

leikskólastjóra hjá Krakkakoti á Álftanesi, sem veitti mér frábært viðtal og er ég mjög 

þakklát fyrir hennar framlag. Einnig vil ég þakka þeim Eygló Benediktsdóttur og 

Guðrúnu Birnu Snæþórsdóttur sem veittu mér innsýn í þeirra upplifun á 

skólagöngunni og hjálpuðu  mér að skilja þarfir barna í fyrsta bekk.  

Að lokum vil ég þakka öllum þeim aðilum, sem stóðu í ströngu við yfirferð á 

verkefninu, ásamt leiðsögukennara mínum Jóni Reykdal.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum og án aðstoðar utan þeirrar sem 

tilgreind er og þökkuð í þessum formála. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

 
Þegar börnin okkar byrja í skóla er það upphafið á frelsinu, alvöru vináttu og að læra 

að treysta á sjálf sig. Þetta gerist þó ekki í skyndingu heldur byrjar þetta ferli þegar 

við fæðumst og endar þegar við kveðjum þennan heim. Það sem foreldrar, kennarar 

og aðrir sem vinna með börnum á einhvern hátt geta gert er að hjálpa þeim að öðlast 

meira sjálfstraust. Þá er auðveldara að læra þau lífsgildi sem mikilvæg eru í 

mannlegum samskiptum. 

Með þessari greinargerð og bókinni Fyrsti skóladagurinn hef ég ætlað mér að 

hjálpa foreldrum og öðrum forráðamönnum að deila reynslu sinni til barnanna ásamt 

reynslu annarra af því hvernig er að byrja í skóla. Eins og við þekkjum sjálf þá er 

alltaf erfitt að breyta, erfitt að fara úr því öryggi, sem við höfum öðlast á þeim stað 

sem við erum, fara í nýtt umhverfi með nýju fólki og að læra nýjar reglur. 

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði á vettvangi þegar ég fór að vinna með 

börnum í 1. bekk. Ég sá allar þær reglur sem þau áttu að fara eftir ásamt því hversu 

óörugg sum börnin voru. Þau gátu ekki farið milli stofa nema með aðstoð. Ég sá þarna 

tækifæri til að koma skilaboðum til þessa aldurshóps á skemmtilegan og líflegan hátt. 

Börn sýna bókum oft mikla athygli og gott er að nota þær til þess að koma boðskap til 

skila. Það sem ég vil kanna með þessari greinargerð og við vinnslu bókarinnar er: 

Hvað þarf barn, sem er að byrja í skóla, að vita til þess að því gangi vel að aðlagast 

nýju umhverfi skólans og byggja upp eigið sjálfstæði? Ég tel að efla þurfi sjálfstraust 

nemenda. Einnig tel ég gott að efla samvinnu milli leikskóla og grunnskóla þannig að 

vinnan á síðasta ári leikskólabarnsins og fyrsta ári grunnskólabarnsins verði skipulögð 

sameiginlega á uppbyggilegan hátt. Öryggi, virðing og sjálfstraust er það sem 

nemendur eiga að byggja sinn grunn á og byrjar það starf heima. 

 Tekið skal fram að tilvitnanir í erlenda fræðimenn, sem hér birtast á íslensku, 

eru þýddar af höfundi þessarar greinargerðar. 
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2 Uppeldi til ábyrgðar 

2.1 Höfundur  
 

Höfundur uppbyggingarstefnunnar Uppeldi til ábyrgðar heitir Diane Gossen. Hún er 

kennari og notaði þekkingu sem hún öðlaðist í frumbyggjasamfélögum í Norður-

Kanada. Ásamt þessu notaði hún reynslu sína sem kennari í raunveruleikameðferð til 

þess að búa til prógramm um sjálfstjórn og sjálfsaga (Diane Gossen, e.d.). Hún hefur 

unnið sem grunnskólakennari og sérkennari ásamt því að vera skólastjóri í skóla fyrir 

börn með hegðunarvandamál. Hún hefur verið virk sem ræðumaður og þátttakandi á 

ráðstefnum um þróun eftirlits og námskráa. Diane hefur unnið sem lektor og aðjúnkt í 

mörgum háskólum í Bandaríkjunum. Hún hefur verið í skólaráðum þar sem unnið er 

með námskrá viðkomandi skóla ásamt því að vinna að námi fyrir nemendur með 

námsörðugleika (Diane Gossen, 2006:191–192 og Diane Gossen, e.d.). 

Diane Gossen er höfundur ýmissa uppbyggingarstefna, þar á meðal 

uppbyggingarstefnunnar Uppeldi til ábyrgðar. Samkvæmt henni eru nemendur látnir 

taka ábyrgð á gjörðum sínum og læra því nýjar leiðir í samskiptum við annað fólk. 

Þessi stefna er notuð í nokkrum skólum á Íslandi. 
  

2.2 Almennt um stefnuna 

 

Uppbyggingarstefnan hefur verið notuð til þess að kenna börnum sjálfstjórn og 

sjálfsaga. Þetta er ferli og er byggt á þeim meginhugmyndum að allir fæðist með 

sjálfstæðan vilja og áhuginn komi innan frá. Með hegðun okkar reynum við að líkjast 

þeirri mynd sem við höfum gert okkur um það hvernig manneskjur við viljum vera í 

okkar „draumalandi”. Hægt er að tengja þessi markmið við það hvernig við sjáum 

okkur sjálf í tengslum við fólk, sem er í kringum okkur, og þá hluti sem okkur langar 

í. Uppbyggingarstefnan horfir til fyrstu persónu og á sú persóna að líta í eigin barm og 

meta áhrif hegðunar sinnar á aðrar í kringum sig (Diane Gossen, 1996:13). Þessar 

aðferðir eru í andstöðu við margar áherslur atferlissinna þar sem hegðun er stjórnað 

með umbunum. Auðvelt er að nota stefnuna sem viðbót við þær aðferðir sem 

kennarinn þekkir. Skólinn getur sett skýr mörk um hegðun þar sem sýnt er fram á að 

óæskileg hegðun sé óásættanleg. Þá þarf að leiðbeina nemendum með því að þróa 

samstilltar leiðir til uppbyggingar sem hægt er að fylgja eftir. Þessi skýru mörk skapa 
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mikið öryggi og traust í skólanum og ýta undir þau lífsgildi sem hver og einn setur 

sér, hver bekkur eða allur skólinn, hvað varðar félagsleg gildi og bekkjarsáttmála 

(Diane Gossen, 2006:9).  Megináherslan í þessari uppbyggingarstefnu er að vera sú 

manneskja sem hver og einn vill vera og vera stoltur af framkomu sinni gagnvart 

öðrum. Ef	  við	  komum	  vel	  fram	  við	  aðra	  munu	  aðrir	  koma	  vel	  fram	  við	  okkur.	  Við	  

þurfum	  að	  vera	  stolt	  af	  gjörðum	  okkar	  og	  ef	  við	  brjótum	  lífsreglur	  okkar	  þurfum	  

við	   að	   reyna	   að	  bæta	  það	  upp	  með	  því	   að	  biðjast	   fyrirgefningar. Stefnan styður 

ekki verðlaunakerfi heldur telur að það kerfi sé undirrót erfiðleika (Diane Gossen, 

2006:22 og 24-25). Hegðun hefur þrenns konar tilgang: 

  

Fyrsta stig: Að forðast óþægindi eða sársauka. 

Annað stig: Að öðlast viðurkenningu eða verðlaun. 

Þriðja stig: Að öðlast sjálfsvirðingu. 

  

Allt sem maður gerir er undir eftirliti sjálfsins. Einstaklingur getur spurt sig endalaust 

að spurningum um sína eigin hegðun. Maður reynir að sannfæra sig um eigið ágæti og 

um leið verja sína hegðun. Þessi sjálfsskoðun kallar fram ýmsar spurningar eins og: 

Hvers vegna geri ég þetta? Geri ég þetta til þess að bera virðingu fyrir sjálfum mér? 

Hvers konar manneskja er ég? (Diane Gossen, 2006:27). Í stefnunni er unnið að því 

að breyta hugsunarhætti einstaklinga þannig að ekki sé lengur horft á „hefðbundin” 

skylduverkefni sem leiðinleg heldur frá öðru sjónarhorni og sem áskorun (Diane 

Gossen, 2006:28). 

Til þess að takast á við þau vandamál, sem koma upp í skólanum, þarf kennarinn 

að finna leið til þess að hjálpa nemendum sínum án þess að ganga yfir þau mörk sem 

foreldrar telja óásættanleg. Þolmörk þarf að ákveða og þarf að fylgja þeim og virða af 

mikilli samkvæmni fyrir framan alla. Þá sjá nemendur að þeim fullorðni sé umhugað 

um nám og öryggi (Diane Gossen, 2006:146). Helstu úrræði  sem kennarar hafa eru 

að tala við nemanda, biðja hann um að lýsa vandamálinu og spyrja hvaða áhrif gjörðir 

hans hafa á aðra. Nemandi þarf að gera áætlun og í henni felst að biðjast afsökunar og 

að forðast slæma hegðun í framtíðinni (Diane Gossen, 2006:156-157). Lögð er áhersla 

á samtalið og að bæta fyrir sínar gjörðir. Ef nemandi sýnir engar framfarir í hegðun 

eða er stjórnlaus þarf að taka til annarra ráða eins og að senda barnið til skólastjórans 

þar sem hann fer í gegnum þetta ferli. Diane telur að hægt sé að hjálpa flestum með 



	   10	  

þessum aðferðum og eiga nemendur að læra að breyta óæskilegri hegðun með hjálp 

stefnunnar Uppeldi til ábyrgðar. 
  

2.3 Frumbyggjar 

 

Uppbygging sjálfsaga má rekja til frumbyggja í Ameríku. Þar er sjálfstæði 

einstaklingsins byggt upp frekar en að láta hegðun stjórnast af hlýðni og aðlögun. Þar 

voru sterkir hópar af fólki með sameiginlega sannfæringu. Hefðbundnar aðferðir, sem 

byggjast á agastjórn og refsingu, styrkir ekki ungt fólk heldur brýtur það frekar niður. 

Refsing er til þess fallin að eyðileggja fyrir hópi í stað þess að styrkja uppbyggingu 

hans með því að lækna og græða. Lögmál frumbyggja eru oft til fyrirmyndar og gott 

er að skoða aðstæður þeirra til þess að finna einfaldar lausnir á vandamálum 

samfélagsins. Þeir breyta samkvæmt eigin sannfæringu og taka ákvarðanir um 

hegðurn sína; er það meðvitað afskiptaleysi þegar þeir ákveða að gera ekkert í 

málunum þegar þeir treysta sér ekki til aðgerða. Okkur gæti fundist þeir áhugalausir 

en þeir álykta svo að ekki sé hentugt að sinna þessu verkefni núna vegna aðstæðna. 

Þetta lögmál meðvitaðs afskiptaleysis grundvallast af virðingu fyrir öðrum. Komið 

hefur í ljós að hugmyndin um meðvitað afskiptleysi virkar mjög vel í samfélagi þar 

sem heildin einkennist af stöðugleika og virðingu. Börnin sjá þar að foreldrar og aðrir 

fullorðnir lifa og breyta samkvæmt yfirlýstri sannfæringu sinni. Í ljós hefur komið að 

hugmyndir frumbyggja um skömm og/eða sökudólg er mjög ólík evrópskum 

hugmyndum um sama efni. Hjá frumbyggjum er horft á manneskjuna í heild í stað 

þess að horfa eingöngu til brota hennar. Hún er þó ekki alveg án ábyrgðar heldur er 

unnið með vandamálið í heild (Diane Gossen, 2006:34). Frumbyggjarnir horfa ekki á 

mistök sem skömm heldur tækifæri til að gera betur og bæta sig. Þeir báðu börn sín 

um að skoða innra með sér hvort þau hafi breytt rétt og kenndu börnum sínum með 

þessu sjálfstæði og sjálfsaga þar sem þau bera ábyrgð á hegðun sinni (Diane Gossen, 

2006:36). 

Uppbygging kennir börnum að hegða sér vel án annarrar styrkingar eins og 

verðlauna eða refsinga heldur hegða þau sér vel vegna þess að þau vita innst inni að 

þau eru að gera rétt. Ekki er unnið að því að börn hegði sér vel af ótta við að vera 

gripin eða vegna þess að þau fái verðlaun heldur vegna þess að þau vita að hegðunin 

er rétt og að hún er á þeirra ábyrgð. Við viljum ekki að börnin okkar séu háð ytri 

styrkingu eða stýringu þar sem þau hugsa ekki um afleiðingar gjörða sinn heldur 
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einungis um hvort þau fái verðlaun eða verði skömmuð (Diane Gossen, 1996:25) 
  

2.4 Tenging stefnunnar í „Fyrsta skóladaginn” 
 

Það sem ég mun einkum taka fyrir í sögunni „Fyrsti skóladagurinn” er sá sáttmáli sem 

er búinn til í upphafi skólaárs. Hver og einn vinnur að sáttmála, síðan er gerður 

bekkjarsáttmáli og síðast en ekki síst skólasáttmáli. Mikilvægt er að nemendur taki 

þátt í gerð sáttmálanna með kennurum og skólastjóra. Skólastjórinn fer fremstur í 

flokki, þegar sáttmáli er gerður, og þarf að vera fyrirmynd annarra. Mikilvægt er að 

láta alla vita að það sé í lagi að gera mistök, þá notum við það tækifæri til að læra af 

því. Sáttmálar einkennast af grundvallarreglum, þær reglur eru á ábyrgð starfsfólks 

skólans, foreldranna og stundum nemenda sjálfra. Þær eru gerðar til þess að þeim sé 

fylgt eftir. Mikilvægt er fyrir skólastjóra að koma reglunum rækilega til skila til 

nemenda og þarf hann að styðja kennarana þegar þeir þurfa á því að halda. Í 

sáttmálanum er svokallaður félagssamningur þar sem gerður er listi yfir þau lífsgildi 

sem hópurinn hefur og telur að séu mikilvæg fyrir gott starf í skólanum. Að þessum 

samningi koma nemendur og kennarar og allir fá sínar reglur sem verður að fylgja 

eftir (Diane Gossen, 1996:16). Kennari 1. bekkjar þarf að hjálpa sínum nemendum til 

þess að skilja og breyta hugsunarhættinum með því að hætta að hugsa um reglur og í 

staðinn hugsa um lífsgildi. 

Í bókinni legg ég áherslu á að vera jákvæður og hrósa börnunum þegar vel er gert 

og telst það vera rétt leið samkvæmt stefnunni Uppeldi til ábyrgðar. Með þessu er 

skapað jákvætt og öruggt umhverfi fyrir barnið og getur það óhrætt gert tilraunir og 

lært að þekkja sjálft sig á sínum forsendum. Viðurlög geta verið sett sem ytri stýring 

en uppbygging felst í innri stýringu og þarf að leggja áherslu á að barnið játi mistök 

sín og leiðrétti þau (Diane Gossen, 1996:21). 
  

„Viðurkenningin er ekki vandamálið, hvorki peningar, ást, né athygli.  

Í flestum tilvikum er viðurkenningin meinlaus og í öðrum tilvikum ómissandi. 

Það sem ég hef áhyggjur af er sú venja að nota þessi atriði sem verðlaun. Að 

svipta fólk eða færa því það sem það þarfnast eða vill á grundvelli hegðunar 

þess; slík stjórnun er rót vandans.” 

(Alfie Kohn, 1993:4)	  
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3 Félagsmótun 

 
Félagsmótun er það ferli sem mótar börn þannig að þau læri að lifa eftir reglum og 

taka upp þau gildi sem ríkja í þjóðfélaginu sem þau búa í. Það er mikilvægur þáttur í 

því að átta sig á hver maður er. Forsenda félagsmótunar er að geta átt gefandi 

samskipti við aðra. Mikilvægt er hjálpa börnum á þessu mótunarskeiði að læra reglur 

sem gilda á þeim stað sem þau búa á og skiptir það sköpun í félagsmótun þeirra. Ef 

þessi hjálp er ekki til staðar fyrir börnin er ólíklegt að þau eigi eftir að njóta sín vel 

við að sýna félagslega ábyrga hegðun (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:266). 

Fyrsti þátturinn í félagsmótun er að þekkja sjálfan sig, það gerist um 1½ –2 ára 

aldur. Þó börnin þekki sjálf sig þá hafa þau engar tilfinningar fyrir eigin persónu fyrr 

en löngu síðar. Þessi þáttur félagsmótunar, að öðlast sjálfsvitund, er mjög mikilvægur 

í þroska barna (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:266). Hluti af sjálfsmynd er 

kynmynd. Strax í leikskóla vilja börn af sama kyni leika sér saman og vilja þau helst 

ekkert vera í samskiptum við hitt kynið. Hugsanlegt er að þessi skipting sé mönnum í 

blóð borin og styrki frekar þá kynmynd sem barnið hefur áður en frekari samskipti 

milli kynjanna hefjast (ekki algilt). Leikir kynjanna eru oft ólíkir og leika strákar sér 

oft í stórum hópum þegar stelpur leitast frekar eftir því að vera í smáum hópum. 

Leikir stráka eru oft ærslafengnari og vilja þeir frekar leika sér á opnum svæðum án 

þess að hafa fullorðna nálægt. Þeir setja upp stigveldi, þ.e.a.s. ákveða hver ræður og 

hverjir eru valdaminni en stelpur kjósa frekar samvinnu (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:269; Lightfoot, C., Cole, M. og Cole, S. R.., 2009:476). 

Stelpur vilja vera í minni hópum og þegar líður á bernskuna þá sækjast þær eftir að 

vera í enn minni hópum og eiga kannski tvær bestu vinkonur (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:169; Lightfoot, C., Cole, M. og Cole, S. R., 2009:476). Börn 

sem leika sér saman eiga virkan þátt í að móta hvert annað félagslega. Hjá hvert öðru 

læra þau ýmsar staðalreglur kynjanna (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:270). 
  

3.1 Félagsvæn hegðun 
 

Að láta sér annt um náungann, taka tillit til hans og ganga ekki á rétt hans er að sýna 

félagsvæna hegðun, hegðun sem flestallir uppalendur reyna að kenna börnum sínum. 

Segja má að þetta sé viljastýrð hegðun sem ætlað er að nýta til góðs. Þegar við 
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hjálpum, deilum með öðrum, sýnum öðrum tillitssemi, umhyggju eða samhygð, þegar 

við viljum vernda eða verja falla þessi viðbrögð eða gjörðir undir félagsvæna hegðun. 

Börn átta sig ekki almennilega á því hvað félagsvæn hegðun er og telja þau 

mikilvægara að reyna að vingast við aðra krakka, vera góðir við þá eða skemmtileg, 

sleppa því að vera leiðinleg og leyfa þeim að vera hluti af hópnum (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:279-280). Þetta er byrjunin á því að sýna félagsvæna hegðun. Í 

upphafi skólagöngu hafa börn ekki nógu mikinn þroska til þess að sýna samhygð eða 

setja sig almennilega í spor annarra. Þessum þroska nær barnið ekki fyrr en um sjö ára 

aldur. Þroskuð samhygð felst í því þegar barnið áttar sig á að lífsskilyrði hafa áhrif á 

það hvernig fólki líður (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:284). 

Að mati Kohlbergs er mannlegt siðgæði og félagsvæn hegðun ekki ósvipuð, um er 

að ræða tvær leiðir að sama viðfangsefninu. Siðgæði er jákvætt samband þroskaðrar 

hugsunar og félagsvænnar hegðunar. Kohlberg telur að siðgæðisþroski sé stigbundinn 

og samkvæmt því búa börn til sínar eigin siðgæðisreglur og herma því ekki 

hugsunarlaust eftir því sem fyrir þeim er haft. (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007:280 og Lightfoot, C., Cole, M. og Cole, S. R., 2009:462–464). 
 

3.2 Staðalímyndir 

 

Alls staðar í kringum okkur eru staðalímyndir af börnum, útliti eða öðru sem fólk 

hefur tilhneigingu til að fara eftir. Allt aðrar áherslur eru lagðar á lagleg og eða vinsæl 

börn, þau þykja oft klárari, vinsælli og eru oft gerðar til þeirra meiri væntingar heldur 

en til ófríðari og eða óvinsælli einstaklinga og eru hinum fyrrnefndu síður eignaðir 

neikvæðir eiginleikar. Þetta getur sett sitt mark á börnin. Afleiðingarnar eru að 

vinsælli einstaklingar eru hæfari í félagslegum samskiptum og sína gott sjálfstraust 

Lightfoot, C., Cole, M. og Cole, S. R., 2009:472). Foreldrar horfa síður til þessara 

ímynda en á skapgerð og persónuleika og er það hlutverk foreldra og kennara að 

kenna börnum að dæma ekki aðra eftir útliti heldur eftir persónuleika á sama hátt og 

foreldrar gera gagnvart börnum sínum. Mikilvægt er að taka eftir öllum 

persónueinkennum og vel má sjá að börn eru misfeimin, misvirk og misjafnlega 

varkár (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:193).  
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3.3 Félagsleg áhrif 

 

Áhrif félaga eru mikil á börn og er það þekkt meðal Íslendinga að líta til þeirra áhrifa. 

Mikilvægur þáttur í þroska barna eru samskipti við önnur börn. Í hópi með jafnöldrum 

læra börn að tileinka sér ýmsa færni og verða þau fyrir áhrifum sem móta þau til 

lífstíðar. Mikilvægustu mótunaraðilarnir í lífi barns eru félagarnir, fjölskylda, skóli og 

annað nánasta umhverfi þeirra. Mikilvægt er að reyna að fá öll börn til að starfa og 

leika sér saman þar sem oft eru börn, sem falla ekki í hópinn, í meiri hættu á að sýna 

óæskilega hegðun þegar þau verða eldri (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:299 og 

Lightfoot, C., Cole, M. og Cole, S. R., 2009:469).  

 

4 Lífsleikni 

 
Lykilatriði í frásögn bókarinnar, Fyrsti skóladagurinn, ganga út á að allir eigi að 

vera góðir hver við annan og ánægðir með sína hegðun. Einstaklingur, sem hefur þörf 

fyrir eða vill bæta hegðun sína, þarf að breyta hegðuninni á þann hátt að hann verði 

ánægður með framkomu sína við aðra og með það hvernig hann lítur á sjálfan sig. 

Ásamt því að skoða uppbyggingarstefnuna Uppeldi til ábyrgðar tel ég ekki síður 

mikilvægt að skoða lífsgildin og taka þau fyrir á jákvæðan hátt. Þegar nemendur 

þekkja lífsgildi sín tel ég þá vera betur í stakk búna til þess að fást við þá þætti sem 

uppbyggingarstefnan byggir á. 
  

4.1 Lífsgildi 

 

Hver eru okkar helstu lífsgildi? Eru það ekki virðing, friður, kærleikur, ábyrgð, 

hamingja, samvinna, heiðarleiki, auðmýkt, umburðarlyndi, einfaldleiki og eining? 

(Diane Tillman og Diane Hsu, 2000:8-9).  Bókin mín, Fyrsti skóladagurinn, fjallar 

 aðallega um gildin virðingu fyrir öðrum, vináttu og umhyggju. Félagsleg færni er 

mikilvægt skref í þroskaferlinum eins og kemur fram hér að framan. Þáttur í henni er 

þjálfun í að bera virðingu fyrir öðrum ásamt því að sýna kærleika. Allir eiga rétt á að 

njóta virðingar og umhyggju, allir eiga að virða hvern og einn sem manneskju sem 

hefur sínar skoðanir, óskir og þrár, og láta sér annt um velferð hennar. Við sýnum 

virðingu með því að virða frelsi annarra og hæfni ásamt því að bera virðingu fyrir 
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sjálfstæði einstaklingsins. Einnig verðum við að virða hugsanir, tilfinningar og 

athafnir fólks meðan það skaðar okkur ekki, aðra eða hagsmuni þess sjálfs (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2007:81). Mikilvægt er að æfa samvinnu með leikjum sem leiða til 

félagslegra samskipta. Kennari ásamt foreldrum hefur því mikilvæga hlutverki að 

gegna að kenna börnum undirstöðuatriði í félagslegri ábyrgð með því til dæmis að 

skoða mismunandi menningarheima og söguna á bak við hvern og einn (Diane 

Tillman og Diane Hsu, 2000:12). Þáttur í því að læra félagsfærni er að skoða sjálfan 

sig, að kanna lífsgildin út frá sjálfum sér og þróa þá hæfileika sem maður tengir við 

gildin (Diane Tillman og Diane Hsu, 2000:11). 
  

4.2 Sjálfsímynd – Sjálfstraust 
 

Mikilvægt er að efla og bæta sjálfsímyndina því að góð sjálfsímynd er undirstaða 

góðs sjálfstrausts. Sjálfsímyndin hefur áhrif á mestalla okkar hegðun og þá 

sérstaklega samskipti okkar við annað fólk. Það má segja að sjálfsímynd sé að 

einhverju leiti skilgreining á því hver við erum. Susan Harter hefur rannsakað í um 

tuttugu ár hvað gerist þegar sjálfsímynd barna þroskast. Rannsóknir hennar sýna að 

sjálfsímynd er mikilvæg fyrir geðheilsuna. Hátt sjálfsmat í barnæsku hefur verið tengt 

við ánægju og gleði seinna í lífinu. Lágt sjálfsmat var tengt við depurð og kvíða, í 

skólanum og félagslífinu (Lightfoot, C., Cole, M. og Cole, S. R., 2009:489). Lágt 

sjálfsmat ýtir einnig undir tortryggni, ótta og neikvæðar væntingar og er því 

mikilvægt að hjálpa einstaklingum að bæta sjálfsímyndina (Erla Kristjánsdóttir, 

Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2004:47). Lykilforsenda þess að 

nemandi dafni í skólanum er að hann sé umkringdur gildisríku andrúmslofti þar sem 

umhverfið er jákvætt og öruggt. Allir þurfa að bera virðingu fyrir öðrum og sýna 

umhyggju. Nemendur þurfa að geta tekið meðvitaðar félagslegar ákvarðanir (Diane 

Tillman og Diane Hsu, 2000:7).  Í heildina séð fjallar þessi texti um gullnu regluna úr 

biblíunni: „Allt sem þér viljið að aðrir menn gjöri yður það skulið þér og þeim gjöra.” 

 Í þessu felst algilt siðalögmál sem við sjáum víða í ýmsum trúarbrögðum og öðrum 

heimspekikenningum. Mikilvægt er að  börn þrói með sér hæfni til að setja sig í spor 

annarra. Hana má efla með því að ræða um ýmis perónuleg, tilfinningaleg, 

siðferðisleg og samfélagsleg málefni. Með umræðu um þessi efni verður barnið með 

tímanum færara að sjá mál frá sjónarhorni einstaklingsins og heildarinnar í senn 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:117–119). 
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5 Börn og barnabækur 
5.1 Bókin 

 

Þegar ég tók ákvörðun um viðfangsefni lokaverkefnisins þá varð ég að finna leið til 

þess að koma boðskap verkefnisins til skila til barnanna á sem einfaldastan máta. 

Barnabækur eru mjög mikilvægar í uppvexti barna. Þær geta sagt svo margt 

skemmtilegt um lífið og það sem þar gerist. Flest börn hafa gaman af því að láta lesa 

fyrir sig og hefur það áhrif á þroska þeirra á margan hátt, þar á meðal málþroska og 

lífsgildi þeirra (Margrét Tryggvadóttir, 1999a:101). Með því að lesa barnabækur fyrir 

börnin okkar aukum við orðaforða þeirra, styrkjum máltilfinninguna og örvum 

ímyndunaraflið. Með ýmsum sögum getur bóklestur aukið skilning á þeim litríka 

heimi, sem við búum í, og fjölbreyttri mannlífsflóru. Bækur geta vakið forvitni barna 

og löngun til að vita meira og þær geta hjálpað við undirbúning skólagöngu þeirra 

(Laila Pétursdóttir, 2006:20–22). Vegna þessa fannst mér tilvalið að fara þá leið að 

skrifa og myndskreyta bók. 

 

5.2 Mikilvægt að skoða við gerð barnabóka 
 

Þegar ákveðið er að skrifa barnabók þarf að skoða hvernig búa má til texta sem er 

frumlegur en samt með þeim boðskap sem koma skal til skila. Það er alltaf 

skemmtilegra að lesa bók sem við vitum ekki nákvæmlega hvernig endar. Mikilvægt 

er að hafa umhverfið skýrt og greinilegt. Ekki má of mikið gerast í einu, frekar skal 

nota færri atburði sem skapa innri spennu. Persónur þurfa að vera marghliða og 

jafnvel þróast þegar líður á söguna. Þegar höfundur ætlar að koma boðskap á framfæri 

með sögunni þarf að gera það á sannfærandi hátt; því er mikilvægt að vita hverjum 

höfundur beinir henni að. Gott er að hafa í huga, þá sérstaklega þegar barnabók með 

boðskap er skrifuð, að sagan sé gerð til að skemmta lesandanum og um leið þroskast 

hann (Margrét Tryggvadóttir, 1999b:36–37). Myndabækur eru sérstakar á margan 

hátt, meðal annars vegna þess að þær hafa tvo innbyggða lesendur: Það er barnið, sem 

hlustar, og sá sem les bókina fyrir barnið. Þá talar rödd sögunnar í gegnum tvo miðla, 

bæði mynd og texta, þar sem báðir miðlarnir skipta miklu máli við framsögn sögunnar 

svo að hún komist vel til skila bæði til barnsins og lesandans (Margrét Tryggvadóttir, 

1999a:102–103). Rödd sögumannsins getur verið margvísleg, hún þarf að vera skýr 
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og greinileg. Rödd sögumannsins er ekki þess sem les bókina heldur rödd þess sem 

segir frá (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:81). 
  

5.3 Boðskapurinn 

 

Yfirleitt er hægt að rekja bækur til þeirra menningar sem höfundurinn býr í eða þekkir 

til. Bókin miðlar þekkingu og menningu höfundar og eru bækur því stór þáttur í 

menningu þjóða og miðlun þekkingar áfram (Páll Skúlason 1994:75). Ég sótti 

hugmyndina að sögunni til reynslu af vettvangsnámi ásamt því að þekkja til telpu1 

sem býr í Noregi og lærir aðra siði í sínu skólasamfélagi en tíðkast í íslenskum 

skólum. Ég sá mikið aga- og virðingarleysi hjá mörgum börnum í vettvangsnáminu og 

langaði að vita hvernig þessum málum væri háttað í skólanum í Noregi.  

 Ég spurði telpuna hvaða aðferðir væru notaðar þar og hvaða aðferðir væru notaðar 

í gamla skólanum. Henni finnst reglurnar mun strangari í Noregi og líður henni betur í 

skólanum þar. Hún talaði um að það sé meiri virðing borin fyrir kennurunum þar og 

má til dæmis ekki setjast í sætin sín fyrr en allir eru komnir, kennarinn býður góðan 

dag og nemendur svara á móti í kór. Hún tók það nokkrum sinnum fram að skólinn í 

Noregi sé mikið agaðari heldur en skólar á Íslandi. 

Ég er ekki að leitast eftir því að kenna börnum aga heldur einbeiti mér að því að 

kenna þeim að bera virðingu fyrir öðrum og sýna öllum umhyggju og vináttu. Til þess 

nota ég þær aðferðir sem farnar eru í uppbyggingarstefnunni Uppeldi til ábyrgðar. 

Gott er að nota barnabækur til þess að kenna börnum æskilega siði, venjur eða 

hegðun því börn læra það sem fyrir þeim er haft (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999b:80), 

Því er mikilvægt að foreldrar og kennarar skoði sjálfir það sem þau leyfa börnunum 

að lesa og skoða. Mikið er til af bókum og geta þær haft áhrif á líf barna, bæði 

neikvæð og jákvæð. Hafa höfundar því mikilvægu hlutverki að gegna og eiga þeir að 

vanda til verka.. Vel skrifaðar bækur sem hafa góðan boðskap geta haft jákvæð áhrif á 

börn, á hugsun þeirra og viðhorf. Þau læra að setja sig í spor annarra og geta þau því 

séð heiminn út frá sjónarhorni þeirra. Hægt er að bæta félagsfærni barna með auknum 

lestri og geta þau notað það sem þau lesa og læra af bókum til þess að takast á við 

vandamál sem koma upp í þeirra eigin lífi (Riley, 2006:180). 

  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Telpan	  er	  11 ára stjúpdóttir mín sem er með ADHD og býr í Noregi með móður sinni og fjölskyldu.	  
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5.4 Myndefni 

 

Þegar myndefni í bækur er unnið þarf að skoða textann í samhengi. Ef textinn er 

stuttur og einfaldur verða myndirnar einnig að vera einfaldar o.s.frv. Flóknar myndir 

draga þó yfirleitt ekki úr gildi verksins. Mikilvægt er að góð tengsl séu milli myndar 

og texta til að skapa góða hrynjandi í sögunni og hvort um sig veki athygli barnsins 

(Margrét Tryggvadóttir, 1999a:110). Hugsa þarf um uppbyggingu bókarinnar og 

kynna aðalpersónuna til sögunnar í rólegu umhverfi; hún þarf að glíma við vanda sem 

kemur upp í sögunni líkt og í gömlu ævintýrunum þar sem hetja sögunnar þarf að 

vinna sigur í baráttunni. Í lok sögunnar þarf aftur að koma á ákveðnu öryggi svo 

frásögninni geti lokið. Myndirnar geta sýnt meiri frásögn heldur en texti bókarinnar 

og geta þær tjáð atburðarásina án þess að verða leiðigjarnar (Margrét Tryggvadóttir, 

1999a:113–114). Aðalpersónan á að vera auðkennanleg og þarf hún að vera sýnileg í 

gegnum alla söguna þó persónan þróist á einhvern hátt (Margrét Tryggvadóttir, 

1999a:123). Á því hvernig persónur bókarinnar eru kynntar til sögunnar má sjá hvar 

þær standa í þjóðfélagsstiganum, hvort þær eru glaðar eða sorgmæddar. Með því að 

hafa mismunandi sjónarhorn og fjarvíddir getur lýsingar á persónum aukist. Sú sýn 

sem lesandinn hefur á sögupersónur er ekki á neinn hátt náttúruleg heldur tilbúin af 

teiknara (Margrét Tryggvadóttir, 1999a:125-126). 

  

6 Viðtöl 
6.1 Viðhorf barna í sex ára bekk 

 

„Ég er búin að læra alla stafina og þarf ekkert að læra þá í skólanum.” 

„Fyrsta daginn var skemmtilegt af því þá þurfti maður ekki að læra neitt.” 

 

Ég ákvað að kanna þarfir barna í 1. bekk með því að leggja fyrir nokkrar spurningar. 

Tilgangur þess var ekki einungis að fá fram mismunandi viðhorf þeirra til 

skólagöngunnar heldur einnig til að sjá hlutina frá öðru sjónarhorni en því fræðilega. 

Börnin gera sett skemmtilegan blæ á hugmyndir fullorðinna og séð þarfir sínar á allt 

annan hátt heldur en fullorðnir sjáum þær og á frásögn bókarinnar að endurspegla 

þarfir nemenda. 

Viðtölin fóru fram á heimilum barnanna og voru það tvær stelpur sem eru hvor í 
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sínum skólanum. Báðar koma þær úr skólum sem fylgja Hjallastefnunni og er önnur í 

Álftanesskóla og hin í Sjálandsskóla. 

Báðum viðmælendum mínum þykir mjög skemmtilegt í skólanum. Þær tala um að 

allir krakkar séu góðir en samt eru sumir stundum óþekkir. Sú sem nemur við 

Álftanesskóla talar um að á töflunni sé skrifað að það megi ekki skamma og allir eigi 

að fá „séns”. Hún talar um að „við eigum öll að vera vinir”. Hin talar mikið um 

óþekku strákana. Hún segir:„Það eru allir vinir í bekknum en Birkir er stundum 

óþekkur af því hann er alltaf að kitla. ” Í Sjálandskóla er unnið með stoppmiðakerfi 

þar sem óþekkir einstaklingar fá stoppmiða og ef tíu slíkum miðum er safnað eru 

nemendur sendir til skólastjórans. Önnur stúlkan er hugrökk og finnst skólinn ekkert 

stór og er ekkert hrædd en hinni finnst skólinn mjög stór og yfirþyrmandi. Hún átti 

erfitt með að fara á milli stofa og ganga langa leið til að fara í listgreinar. Hvorug á 

erfitt með að sitja kyrr en almennt eiga stelpur auðveldara með það en strákar.  

Sú sem er í Álftanesskóla2 fannst sáttmálavinnan mjög skemmtileg en vildi þó taka 

fram að krakkarnir fari ekki allaf eftir honum.  

 	  

6.2 Starfandi leikskólastjóri 
 

Mig langaði að vita hvaða áherslur leikskólarnir leggja gagnvart nemendum sínum 

sem eru á síðasta ári í leikskólanum. Ég fékk Hjördísi Ólafsdóttur, sem er 

leikskólastjóri í Náttúruleikskólanum Krakkakoti á Álftanesi, til þess að svara 

nokkrum spurningum. Ég athugaði hvernig leikskólinn vinnur að því að byggja 

nemendur sína upp til þess að aðlögun í grunnskóla geti gengið sem best. Við ræddum 

ýmislegt eins og frelsið sem felst í því að geta hlaupið um án þess ramma, sem er utan 

um leiksvæði leikskólans, námsefnið, þekkingu nemenda á skólanum og öðrum 

nemendum hans.  

Hvernig er félagsleg styrking, samvinna og samskipti barna á þessum aldri?  Eru 

þau almennt tilbúin fyrir langar setur og hvað er gert til þess að aðlaga þau að því að 

sitja kyrr? 
  

Félagslegur undirbúningur 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Þar er unnið eftir stefnunni Uppeldi til ábyrgðar (Álftanesskóli, e.d.).	  
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Í starfinu í leikskólanum er stöðugt lögð áhersla á vináttu og að aðeins einn eigi að 

tala í einu, læra að bíða og hlusta og gefa öðrum tækifæri. Sumir draga sig í hlé og 

aðrir taka yfir. Börnin eru farin að mynda smáhópa og þegar starfsmenn leikskólans 

sjá að þörf er á að koma öðrum inn í hópana aðstoða þau börnin við það. Sumir eru 

mjög lokaðir og þá þarf að hjálpa þeim að komast inn í leik annarra barna og á 

forsendum barnanna. Mörg börn þurfa hjálp við þetta og er mikilvægt að þau komist 

að og fái að taka þátt í leiknum því annars draga þau sig enn meira í hlé. Hópavinnan 

er unnin á öllum deildum frá því að börnin byrja í leikskóla þar sem stuðlað er að 

samvinnu og þau fá stuðning í samskiptum við önnur börn. 
  

Sitja kyrr 

Alveg frá þau börn byrja í leikskóla þurfa þau að æfa sig að sitja í samverustundum. 

Þar þurfa þau að læra að vera kyrr og hlusta ásamt því að fá að leggja eitthvað til 

málanna en þá er þess gætt að ekki tali allir í einu. Þar læra þau einnig að það er 

kennarinn sem opnar umræðu og leggur  inn námsefni (sögu). Í leikskólanum eru ekki 

mikið um skrifleg verkefni og fá börnin að sitja þar sem þau vilja eða vinna sín 

verkefni á gólfinu. Hjördísi finnst börnin oft látin sitja of lengi þar sem líkami manna 

er ekki gerður fyrir langar setur. Telur hún að slíkar setur búi til bakveikisjúklinga 

framtíðarinnar. Mikilvægara sé að leyfa börnum að vera frjáls og að sköpunargleðin 

fái að njóta sín fremur en að vera með stíft prógramm þar sem öll börnin þurfi að sitja 

kyrr. Hún telur að barn, sem er að byrja í skóla, sé ekki tilbúið í þær löngu setur sem 

krafist er af því í 1. bekk. 

  

Námsundirbúningur 

Helsti undirbúningur leikskólans er félagslegur og telur Hjördís að ef félagslegi 

þátturinn sé sterkur sé það besti undirbúningurinn undir skólann. Í þeim	   hluta	  

starfsins	   sem	   felur	   í	   sér	   undirbúning	   undir	   grunnskólann	   vinna 

leikskólastarfsmennirnir markvisst í námsefninu Markvissri málörvun og leggja grunn 

að lestrarnámi með því að taka orð í sundur og setja saman. Starfsmenn hengja upp 

stafi og hafa þá sýnilega þar sem börn, sem hafa áhuga, spyrja og þau sem vita kenna 

hinum börnunum. Stafirnir eru tengdir við umhverfið og er lögð áherslu á að börnin 

læri að skrifa nafnið sitt. Börnin læra stærðfræði og eru vettvangsferðir notaðar í þá 

kennslu. Þau vinna með hluti úr náttúrunni sem þau hlutgera og nota sem 

stærðfræðidæmi. Þjálfaðar eru fínhreyfingar og að klippa. Út frá 
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uppbyggingarstefnunni þá leggja tarfsmenn áherslu á að börnin spyrji sjálf sig hvernig 

manneskjur þau vilja vera, t.d.: Hvernig vinur viltu vera? Leikskólinn er rétt að byrja 

að stíga skref í átt að uppbyggingarstefnunni Uppeldi til ábyrgðar til að undirbúa 

börnin undir grunnskólann. Hjördís telur að besti undirbúningurinn fyrir nám sé að 

lesa fyrir börnin og fara vel yfir orðin, sem koma fram í sögunum, og nota þau síðan í 

athöfnum í daglegu lífi. 
  

Samstarf við skóla 

Hjördís er mjög ánægð með samstarfið milli leikskóla og grunnskóla á Álftanesi og 

hvernig það hefur þróast. Leikskólarnir fara í kennslustundir í grunnskólann. Þeim er 

boðið að fara í myndmennt, stærðfræðistofu og bókasafnið og mega einnig fara inn í 

hefðbundna bekkjarkennslu. Eldri bekkir koma í heimsókn í leikskólann til þess að 

leika við krakkana og sjá börnin þá að unglingarnir eru skemmtilegir. Leikskólarnir 

eru með tengiliði frá skólanum þar sem starfsmenn úr báðum skólastigum ræða saman 

annað slagið og fara yfir það samstarf sem er á döfinni. Hjördísi finnst þetta ganga vel 

og var ánægð með fyrirkomulagið. Leikskólabörnin af næstu leikskólum hittast og við 

það tækifæri fær skólahópurinn að kynnast. Síðan fara öll börnin með myndir af sér í 

skólann þar sem allir í skólanum geta séð hvaða nemendur koma í 1. bekk að hausti. 

Samstarf er á milli grunnskóla og leikskóla þar sem leikskólabörn fá að kynnast 

skólanum og grunnskólabörn koma í heimsókn í leikskólann og lesa fyrir börnin. Eftir 

að leikskólabörnin byrja í skóla fær leikskólinn engar upplýsingar um fyrrum 

nemendur sína, um hvernig þeim gengur og hvort starf þeirra hafi skilað árangri. 

Hjördís sagði að leiksskólinn reyni að gera sitt besta og vona það besta þegar 

starfsmenn senda barnið frá sér en hún hefði þó viljað fá að vita eitthvað um gengi 

nemendanna. 
  

Aukið frelsið 

Mikið starf fer fram fyrir utan leikskólalóðina. Farið er út á skólalóð þar sem börnin 

eru í vestum merktum leikskólanum og með mikla gæslu. Þar fá þau aukið frelsi eins 

og í gönguferðum. Á Álftanesi er mjög auðvelt að fara í vettvangsferðir út í náttúruna 

og telur Hjördís börnin mjög heppin með það. 

Ég spurði hana hvernig hún teldi nemendum ganga að halda sig innan 

skólalóðarinnar án þess að fara yfir þessi ósýnilegu mörk hennar?  

 Þegar leikskólinn var með stofur hjá skólanum, þar sem börnin léku 
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sér á skólalóðinni, þá var farið vel yfir þessi mörk með börnunum, 

hvar ósýnilega girðingin væri og þá gekk þetta mjög vel. Þau héldu 

sig öll innan marka, þar samlöguðust þau skólakrökkunum og var 

það mjög góð aðlögun.  

Mikilvægt er að ræða við börnin um þau mörk, sem á að halda sig innan, 

bæði þegar farið er út í frímínútur og í vettvangsferðir. Mikilvægt er að 

halda hópinn. 

  

Viðbót frá kennara 

Hjördís veltir því fyrir sér hvort hægt sé að undirbúa nemendur undir grunnskólann og 

telur hún að svo sé ekki nema að kenna þeim á umhverfið. Gera þurfi aðra nemendur 

skólans sýnilega vegna þess að oft eru unglingar kynntir fyrir börnum sem hættuleg 

fyrirbæri og áhersla lögð á neikvæðar hliðar þeirra, t.d. „unglingaveikina“. Einnig 

finnst henni áhugavert að skoða hvað gerist í lífi barns á einu sumri þannig það sé 

fyllilega tilbúið að takast á við grunnskólann og gildandi reglur hans. Í skólanum eiga 

börnin að hafa umsjón með eigum sínum og mæta á ákveðna staði á ákveðnum tíma. 

Einnig er skólinn stærri og vegalengdirnar lengri á milli skólastofa og geta þau ekki 

búið sig undir þessar breytingar í leikskólanum. Hún telur mikilvægt að vera hinir 

fullorðnu séu umburðarlyndir gagnvart þessum breytingum hjá börnunum. Einnig er 

mikið meira eftirlit í leikskólanum þar sem þar eru fleiri starfsmenn á hvern hóp í 

staðinn fyrir einn kennara með stóran hóp. Það segir sig sjálft að kennarinn getur ekki 

hlúð eins vel að barninu og gert var í leikskólanum og getur falist í þessu mikil 

breyting fyrir barnið. Kannski væri gott að hafa fleiri kennara þegar börnin eru svona 

lítil og á meðan þau eru að aðlagast umhverfinu. Foreldrar verða að fara í gegnum 

þessar breytingar með börnum sínum. 
  

7 Fyrsti skóladagurinn 

 
Sagan í bókinni er til þess að hjálpa nemendum í upphafi skólagöngu til þess að átta 

sig á breyttu umhverfi frá leikskóla til grunnskóla. Skólinn er stór og mikill þar sem 

mörg hundruð nemendur eru saman komir í einu húsi. Þar eru börn og unglingar með 

misjafnar þarfir. Boðskapur sögunnar er unninn eftir stefnunni Uppeldi til ábyrgðar og 

eru leiðbeiningar í sögunni um það hvernig á að koma fram við náungann ásamt því 
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að vinna sameiginlega að sáttmála þar sem allur bekkurinn kemur saman, bæði 

nemendur og kennarar. Öll erum við hrædd við að prófa eitthvað nýtt og fara á nýja 

staði. Þessi bók á að hjálpa börnum að kynnast skólanum og þeim félagslegu 

aðstæðum sem þau geta lent í án þess að vera á staðnum, sem um ræðir hverju sinni, 

en eru stödd heima hjá sér þar sem þau eru örugg. Ætlast ég til að foreldri eða annar 

fullorðinn lesi söguna og geti þá svarað spurningum barnsins um efni bókarinnar. 

Sagan gerist heima hjá Nonna þar sem hann er að undirbúa sig fyrir fyrsta 

skóladaginn. Mamma hans ætlar fylgja honum í skólann. Sagan gerist heima hjá 

Nonna, í skólanum, á skólalóðinni  og á leiðinni heim úr skólanum. 

Mamma Nonna fer með hann fyrsta daginn honum til stuðnings. Skólinn er stór og 

getur verið ógnvekjandi fyrir lítinn srták eins og Nonna.3  Hún talar við hann um 

hvernig eigi að koma fram við aðra og undirbýr hann fyrir samskipti við nemendur og 

kennara. Segja má að þessi undirbúningur sé almenns eðlis um mannleg samskipti en 

þarna liggur einnig uppbyggingarstefnan að baki þar sem grunnur hennar er samskipti 

og sú framkomu sem maður vill sýna öðrum og er stoltur af. Einnig þarf að sýna 

öllum umburðarlyndi þar sem  börn eru með misjafnar þarfir enda er unnið að „skóla 

án aðgreiningar” á Íslandi. 

Eins og kom fram í viðtalinu við leikskólakennarann þá eru umtalsverð samskipti 

milli leikskólans og grunnskólans. Reyni ég að byggja upp meira öryggi með því að 

sýna önnur börn, sem eiga að byrja í skólanum með Nonna og eru vinir hans frá því í 

leikskóla, en einnig eru þar nýir krakkar sem gaman væri að kynnast. 

Nonni sér að kennarinn er ekki svo skelfilegur og algjör óþarfi að vera hræddur við 

hann. Umhverfi skólastofunnar er nýtt og frábrugðið deildum á leikskóla þar sem nú 

eru komin borð og stólar þar sem áður voru leikmottur og bílabrautir. Í skólanum þarf 

að sitja og hlusta í langan tíma og í 1. bekk bætist við kennsla í að læra stafina, að lesa 

og skrifa. Nemendur fá þó yfirleitt að teikna og lita með hefðbundinni kennslu. Minna 

er um leiki, þar sem börnin fá að hreyfa sig eins og á leikskólanum, nema þá í 

frímínútum og leikfimi. Nonni sér að í skólanum er mikið af leiktækjum úti eins og 

eru á leikskólanum. Frelsið er þó aðeins meira og þarf hann að gæta þess að fara ekki 

út fyrir skólalóðina en þar er engin girðing sem markar það svæði sem best er að vera 

á. Einnig getur verið freistandi fyrir suma að njóta frelsisins og skreppa í heimsókn til 

vina eða ættingja í frímínútum (reynsla höfundar). Hefðbundin kynning, þar sem 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  reynsla af vettvangi 	  
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kennari heilsar og nemendur sömuleiðis, er hluti af því að bera virðingu fyrir öðrum 

og tel ég mikilvægt að nemendur beri virðingu fyrir sínum kennara. Það að bera 

virðingu fyrir öðrum er hluti af lífsgildum okkar. Það er lykilforsenda þess að 

nemandi dafni í skólanum að hann sé umkringdur gildisríku andrúmslofti þar sem 

umhverfið er jákvætt og öruggt. Allir þurfa að bera virðingu fyrir öðrum og sýna 

umhyggju (Diane Tillman og Diane Hsu, 2000:7). Á vettvangi sá ég oft óörugga 

nemendur sem voru að byrja í skólaeinkum þegar þeir áttu að fara á milli stofa og 

þurftu að ganga langa ganga eða langan veg.Þess vegna þótti mér mikilvægt að kynna 

í bókinni skólann fyrir nemendum sem þessum. Fékk ég að taka myndir í 

Álftanesskóla til að myndskreyta bókina og til að hafa myndefni bókarinnar sem 

raunverulegast. Sáttmálinn er mjög mikilvægur þáttur í Uppeldi til ábyrgðar. Í honum 

ræða nemendur saman um það sem skiptir máli og er hann settur upp á þann hátt að 

allir eigi auðvelt með að skilja hann og fara eftir honum. 

Sagan fjallar um vináttuna og hversu miklu máli hún skiptir fyrir sjálfstraustið; 

jafnframt aðþað sýni félagslegan þroska barna að geta myndað góðan hóp af vinum og 

hleypt nýjum að. Þegar nemendur vinna saman þá eru þeir öruggari og þeim líður 

betur í skólanum, þess vegna má aldrei skilja neinn út undan. Þeir vinna oft öðrum 

mein sem líður illa.. Þess vegna á samkvæmt uppbyggingarstefnunni að hjálpa þeim 

að vinna að því að bæta sinn hag og leiða þá á rétta braut. Það gera Nonni og vinir 

hans þegar Siggi ákveður að stríða einum bekkjarfélaga. 

Ætlun mín er að í lok bókarinnar sjái lesandinn hve gaman var í skólanum. Nonni 

hitti marga af vinum sínum ásamt því að kynnast nýjum krökkum og eignast fleiri 

vini. Hann sýnir sjálfsaga og sjálfstraust og er þar að leiðandi öruggur strákur sem 

treystir á sjálfan sig og sína vini. 
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8 Niðurlag 
	  

Fyrstu æviár barns eru mikilvæg í þroskaferlinu. Hluti af því ferli er félagstengsl 

við önnur börn. Þau börn, sem eiga auðvelt með að tengjast öðrum eða eignast vini, 

líður oft vel í skólanum. Uppbyggingarstefnan Uppeldi til ábyrgðar fjallar um 

vináttuna, virðingu, umhyggju og fyrirgefningu.  Til þess að geta byggt upp tengsl 

milli barna verður að læra að meta kosti sem hver og einn einstaklingur hefur. Eitt af 

því mikilvægasta í kennslu barna er að efla þau félagslega svo að þau hafi tækifæri á 

að læra og að bæta sig í samskiptum við annað fólk. Skólar, sem hafa unnið eftir 

uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar, sjá að einelti í skólum hefur minnkað og nota 

skólar stefnuna markvisst til þess að takast á við slíkan vanda. Þar eru nemendum 

kennt að þegar ágreiningur kemur upp milli þeirra eigi að ræða málin. Reynt er að 

komast að málamiðlun og sátt. Þegar barni líður vel í skólanum er það öruggt með sig 

og er þá auðveldara að sýna félagsvæna hegðun. Því er mikilvægt að taka á móti 

nýnemum á jákvæðan hátt. Bókin Fyrsti skóladagurinn á að vera hjálpartæki í þessu 

þroskaferli ásamt því að leiðbeina skólum um stefnuna Uppeldi til ábyrgðar. Ég vildi 

sýna að allir sem byrja í skóla ganga í gegnum það sama þegar þeir mæta fyrsta 

daginn. Það sýna margir óöryggi þótt flestir séu mjög spenntir fyrir fyrsta deginum í 

skólanum. Ég reyni að vinna bókina eftir þeim upplýsingum sem ég hef safnað í þessa 

greinargerð með það eitt að markmiði að börn, sem byrja í 1. bekk, eigi auðveldara 

með að mæta og vita ýmislegt um skólann áður en þau byrja. 

Til þess að barni gangi vel og aðlagist skólakerfinu þá tel ég að auka þurfi samstarf 

milli grunnskóla og leikskóla enn meira. Börnin þurfa fulltrúa í skólann sem fylgir 

þeim frá leikskólanum til að hjálpa og leiðbeina þeim með það sem af þeim er ætlast. 

Sagan fjallar þó aðeins um einn mikilvægan þátt af mörgum sem tilheyra upphafi 

skólagöngu. Sagan á að efla félagslegan þroska með hliðsjón af stefnunni Uppeldi til 

ábyrgðar. Sagan á að sýna það góða í fari fólks og hjálpabörnum að eiga betri 

samskipti við aðra.  Markmiðið er að efla jákvæð samskipti og að börnunum líði vel í 

skólanum.  
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