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Úrdráttur 
Þetta lokaverkefni er tvíþætt, annars vegar greinargerð og hins vegar barnabók ætluð börnum sem 

eru á síðasta ári í leikskóla. Í greinagerðinni leitast ég við að sýna fram á mikilvægi þess að 

samfella myndist í skólagöngu barna og fjalla um þær tilfinningar sem börn og foreldrar ganga í 

gegnum við þetta stóra skref sem farið er úr leikskóla og í grunnskóla. Bókin er um Tinnu 

skólastelpu sem er að hefja skólagöngu sína og kvíðir fyrir því. Bókin sýnir hvernig mál hennar 

leysast og hvernig allt fer vel að lokum.  

 Í fræðilega hlutanum í greinagerðinni verður farið í þróun leikskóla og grunnskóla og 

stiklað á stóru í samanburði þessara tveggja skólastiga. Fjallað verður um þá miklu breytingu sem 

börnin ganga í gegnum ásamt þeim tilfinningum sem foreldrar ganga í gegnum við þetta stóra 

skref barna sinna. Fjallað verður um hvað skal hafa í huga við flutninginn á milli skólastiga til að 

gera bæði börnum og foreldrum flutinginn sem auðveldastan. Kenningar Deweys um tengsl náms, 

reynslu og samfellu í námi barna verða einnig aðeins skoðaðar. Að lokum mun ég fara aðeins í 

aðalnámskrár þessara tveggja skólastiga. 
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Inngangur 
Óhætt er að segja að miklar breytingar eigi sér stað þegar barn fer úr leikskóla og yfir í 

grunnskóla. Segja má að sem betur fer bera börnin jákvæðar tilfinningar til þessara breytinga. Þau 

hlakka til og eru glöð, í flestum tilfellum, við upphaf skólagöngu en það á því miður ekki við um 

alla. Rannsóknir hafa sýnt að börn aðlagast grunnskólanum fyrr ef þau þekkja aðstöðu og 

skólaumhverfið, jafnvel enn betur ef þau eiga vini í grunnskólanum. Því er mikilvægt að börn, 

sem eru að byrja í grunnskóla, fái að kynnast grunnskólanum og hitta börn úr honum, jafnvel 

vinna verkefni með grunnskólabörnum. Með því að börn fái að kynnast umhverfinu verða þau 

öruggari og stuðlar það að auðveldari flutningi þeirra á milli skólastiga. Kennarar í leik- og 

grunnskóla þurfa því að vinna saman og hafa sömu sýn á börnin.  

 Þetta verkefni er tvíþætt, barnabók og greinargerð. Í greinargerðinni verður  fjallað um 

mikilvægi samfellunnar í skólagöngu barna. Bókin er svo ætluð til lestrar í leikskólum á elsta 

stigi til að auðvelda börnunum að tjá tilfinningar sínar í garð skólans.  

 Í fræðilega hlutanum í greinargerðinni verður  farið í sögulega þróun leikskóla og 

grunnskóla og stiklað á stóru í samanburði þessara tveggja skólastiga. Fjallað verður um þá miklu 

breytingu, sem börnin sjálf finna fyrir, ásamt þeim tilfinningum sem foreldrar mæta við þetta 

stóra skref barna sinna. Fjallað verður um hvað skal hafa í huga við flutninginn á milli skólastiga 

til að gera bæði börnum og foreldrum flutninginn sem auðveldastan. Kenningar Deweys um 

tengsl náms, reynslu og samfellu í námi barna verða einnig skoðaðar. Að lokum mun ég fara 

aðeins í aðalnámskrár þessara tveggja skólastiga. 
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2. Bókin 
Bókin ber titilinn Tinna skólastelpa og er ætluð börnum sem eru að ljúka leikskólagöngu sinni og 

eru að undirbúa sín fyrstu skref í grunnskólum landsins. Bókinni er ætlað að sýna börnum að það 

er eðlilegt að vera ekki bara kátur og glaður yfir skólabyrjun sinni heldur eru aðrar tilfinningar 

alveg eðlilegar. Börnin eiga að sjá að við erum misjöfn og því geta tilfinningar okkar verið 

misjafnar.  

 Bókin segir frá Tinnu sem er 6 ára og fer að byrja í skóla. Tinna kann enga stafi annað en 

margir vinir hennar. Þegar Tinna heldur upp á 6 ára afmælið sitt mæta margir krakkar í veisluna. 

Einn strákurinn fer að stríða Tinnu því hún lætur mömmu sína lesa á kortin þar sem hún kann 

ekki að lesa. Hinir krakkarnir taka undir með stráknum og líður Tinnu ekki vel. Tinna heldur að 

nú geti hún alls ekki byrjað í skóla þar sem hún kann ekki stafina og verði hún því að vera áfram í 

leikskóla. Kvöldið eftir afmælið segir Tinna móður sinni frá áhyggjum sínum og vill hún að 

mamma sín kenni sér alla stafina það kvöld. Mamma útskýrir þá fyrir henni að það sé nú allt of 

mikil vinna svona eitt kvöld en að þær skuli fara í þetta næstu kvöld.  

 Þegar Tinna er alveg að sofna kemur undarleg vera út úr fataskápnum hennar, dreki. Þessi 

dreki virðist sendur til að hughreysta Tinnu og útskýra fyrir henni að hún þurfi ekki að kunna 

stafina eða að kunna að lesa þegar hún byrjar í skóla. Tinna biður drekann að kenna sér stafina og 

gerir hann það með skemmtilegri aðferð. Tinnu líður þá strax betur og verður hún ekki lengur 

hrædd við að byrja í skóla. 

 Vonast ég til að bókin komi til með að hjálpa einhverju barni með viðhorf sín í garð 

skólans og jafnvel sjái það að það er allt í lagi að hafa aðra sýn á skólann en önnur börn. 

Leikskólakennarar ættu því að lesa bókina á deildinni og reyna að koma af stað umræðum um 

skólabyrjun barnanna, fá börnin til að tala um tilfinningar sínar og jafnvel reyna að koma í veg 

fyrir kvíða hjá þeim. Við erum öll misjöfn og því eðlilegt að við höfum mismunandi tilfinningar.  

 

 

 

3. Leikskólinn og grunnskólinn 
Barnavinafélagið Sumargjöf er einn helsti áhrifavaldur leikskóla á Íslandi. Fyrsta dagheimilið var 

stofnað 1924 og var helsta markmið þess að efla velferð barnanna og starf með börnum (Jón 
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Torfi Jónsson, 2006:7). Þetta fyrsta dagheimili var ætlað börnum sem áttu fátæka foreldra og átti 

það að sinna bæði líkamlegum og andlegum þörfum barnanna. Árið 1931 var svo leikskólinn 

Grænuborg stofnaður og var Sumargjöf stofnandinn. ( Jón Torfi Jónsson, 2006:7). Börn, sem 

sóttu þennan leikskóla, voru ekki börn fátækra foreldra heldur menntafólks sem hafði búið 

erlendis og hafði erlenda fyrirmynd. Í þessum leikskóla var styttri vistunartími en á dagheimilinu 

og komu börnin með nesti að heiman til að gæða sér á en á dagheimilinu var matur á staðnum 

fyrir börnin. Ástæða fjölgunar á leikskólum var að fólk fór að flytjast meira í þéttbýli og konur 

fóru meira út á vinnumarkaðinn (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:22). 

 Það var Reykjavíkurborg sem byggði allflesta leikskólana fram til 1978 en Sumargjöf sá 

svo um að reka þá. Árið 1973 voru svo sett lög um að ríkið ætti að taka þátt í að byggja leikskóla 

og reka þá (Jón Torfi Jónsson, 2006:7-8). Leikskólarnir og dagheimilin voru í framhaldi af því 

sett undir stjórn Menntamálaráðuneytisins. Aðeins átta árum síðar voru gerðar breytingar á lögum 

nr 29/1973 sem lögðu til að gerð væri námskrá í leikskólum sem átti að sýna leiðir og markmið í 

uppeldisstarfi. Valborg Sigurðardóttir, skólastjóri fóstruskólans, stýrði þessu verkefni og gerði 

það vel. Árið 1985 kom svo námskráin út og var það uppeldisáætlun fyrir dagvistunarheimili og 

markaði þetta tímamót í starfi leikskóla. Þessi námskrá var undanfari aðalnámskrárinnar sem við 

þekkjum í dag. Það var svo árið 1994 sem leikskólinn var viðurkenndur sem fyrsta skólastigið og 

faglært fólk fékk titilinn ,,leikskólakennari” í staðinn fyrir ,,fóstra” (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007:22-23). 

Strax við upphaf voru markmið grunnskóla frábrugðin leikskólamarkmiðum. Kenna átti 

lestur og skrift og voru það aðaláherslurnar. Með tilkomu grunnskólalaganna 1974 urðu miklar 

áherslubreytingar. Grunnskólinn átti nú að undirbúa börnin í að taka þátt í lýðræðislegu 

þjóðfélagi, auka sjálfstæða hugsun barnanna og auka hæfni þeirra til að vinna með öðrum. Árið 

1970 fóru 6 ára börn að mæta í skólana til að jafna námstöðu þeirra, þar sem börn fengu mismikla 

kennslu heima fyrir áður en þau hófu skólagöngu sína, og kenna þeim reglur skólans. Einnig 

þurftu börnin að læra að umgangast jafnaldra sína. Ekki var skólaskylda 6 ára barna á þessum 

tíma og var skólinn hjá þeim ekki nema 2 klukkustundir á dag. 10 árum eftir að 6 ára börnum var 

hleypt inn í skólana var búið að samræma námið þeirra og kennarar fengu orðið sent efni frá 

fræðsluskrifstofu. Árið 1991 varð svo skólaskylda 6 ára barna staðreynd og að auki var viðvera 

þeirra lengd. Nám grunnskólabarna í dag tekur mið af aðalnámskrá grunnskóla og er hún gefin út 

af Menntamálaráðuneytinu (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:24-26). 
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4. Hvað er það sem breytist við flutning barna úr leik- í 

grunnskóla? 
Mesta breytingin á sér stað hjá barninu en breytingin nær alveg inn á heimilið. Annað skipulag og 

aðrar áherslur eru í grunnskólum en leikskólum. Börnin eru að fara úr vernduðu umhverfi í mjög 

flókið umhverfi þar sem mun fleiri eru partur af því samfélagi sem er innan grunnskólans. Börnin 

þurfa að vera sjálfstæðari og umgangast fleiri börn en í leikskólum ásamt því að þar eru mörg ný 

börn sem þau hitta og ólíkir hópar. Gerðar eru aðrar og meiri kröfur til barna í grunnskólum en í 

leikskólum. Byggingin er oftast mun stærri en leikskólabyggingin og skipulagið er annað. Börn 

eiga sér heimastofu þar sem flestar greinar eru kenndar þó farið sé í aðrar stofur fyrir sérgreinar. 

Sérgreinar eru t.d. sund, íþróttir, heimilisfræði, bókasafn, smíði, handavinna og myndmennt. 

Dagskipulag er öðruvísi og misjafnar áherslur eftir dögum. Í grunnskólum er skipt í bekki eftir 

aldri en í leikskólum getur verið blandaður aldur á hverri deild. Félagslegt umhverfi er einnig 

fjölbreyttara og námskröfur töluvert meiri og námið er formlegra. Í leikskólum er námið meira í 

gegnum leikinn og því meiri áhersla lög á leikinn þar (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 67). 

 Að flytjast úr leik- í grunnskóla hefur ekki bara áhrif á barnið heldur á alla fjölskylduna. 

Stundvísi verður mikilvægari og daglegar venjur breytast. Foreldrar þurfa oft að samræma vinnu 

og nýja skóla barnsins og getur það oft reynst erfitt (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008:2).  

 

5. Það sem þarf að hafa í huga við flutning á milli skólastiga 
Það sem skiptir miklu máli við flutning á milli skólastiga er að kennarar beggja skólastiga 

undirbúi sig vel og fylgist hvor með starfi annars,  grunnskólakennarinn með starfi 

leikskólakennarans og öfugt, til að fá betri sýn á starf á hvorum staðnum fyrir sig (Broström, 

2001:16-17, 48). Flestir fræðimenn eru þó sammála um að þessi tímamót séu mjög mikilvæg í lífi 

barns en eru þó ekki á sama máli um hvort um áskorun sé að ræða eða samfellu. Þeir sem 

aðhyllast að um áskorun sé að ræða vilja meina að börn læri að takast á við þessar breytingar og 

fái reynslu í reynslubankann sinn og þroskist við það. Svo eru aðrir sem vilja meina að þetta sé 

ein samfella í námi og þannig eigi það að vera. Svo eru enn aðrir sem telja að börn eigi að taka 
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virkari þátt í námi sínu á báðum skólastigum. Til þess þurfa skólarnir að standa að sameiginlegri 

sýn á börnin öll og starfshætti ( Jóhanna Einarsdóttir, 2004:211).  

 Mörg börn gleðjast, hlakka til og fá þessa ,,nú er ég stór” tilfinningu þegar skólaganga 

þeirra hefst. Þeim finnst að þau séu loksins að fara að ,,læra” eitthvað (Broström, 2001:20; 

2002:54). Sem betur fer bera flest börn hlýjan hug til skólans þrátt fyrir að inni á milli séu börn 

sem kvíða fyrir skólagöngunni (Broström 2001:53). 

 Gerð var rannsókn í Helsingør sem sýnir hvernig leikskólabarn lítur á starfsemi 

grunnskólans. Börnin voru spurð hvað þau væru að fara að gera í skólanum og hvort þau væru 

spennt eða smeyk við upphaf skólagöngu sinnar. Flest svörin voru eins eða að þau væru að fara 

að læra að lesa, reikna og skrifa. En einstaka barn fann til kvíða og voru sum börnin hrædd við 

kennarann og höfðu þau börn þær hugmyndir um skóla að þau ættu að sitja kyrr allan daginn, 

þegja og rétta upp hönd (Broström 2001:20-22). 

 Börn ásamt foreldrum geta haft margar spurningar um flutninginn og er því nauðsynlegt 

að bæði leikskólakennarar og grunnskólakennarar séu vel undirbúnir og geti svarað helst öllum 

þeim spurningum sem kunna að koma upp. Það er einfaldlega til að ekkert komi börnum og 

foreldrum á óvart þegar í grunnskólann er komið. Mjög mikilvægt er að bæði börn og foreldrar 

taki þetta stóra skref með jákvæðu hugarfari (Broström, 2001:9-13).  

 Sue Docket og Bob Perry gerðu rannsókn í Ástralíu með það að markmiði að bæta 

samstarf á milli foreldra og kennara, gagngert til að gera flutninginn sem jákvæðastan. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar leiddu í ljós að því jákvæðari sem börnin voru í garð flutningsins 

því öruggari voru þau og út frá jákvæðninni stóðu þau sig betur í náminu en þau sem voru 

neikvæð í garð flutningsins (Dockett og Perry, 2007:3). Einnig kom það í ljós að ef börnin fengu 

mikinn stuðning frá vini, systkini eða einhverjum sem þau þekktu vel voru þau jákvæðari í garð 

flutningsins og aðlöguðust fyrr (Broström, 2002:56; Margetts, 2002:117; Jóhanna Einarsdóttir, 

2007:92-93). Þar sem svo margir þættir spila inn í þurfa skólarnir að vera skipulagðir og vel 

undirbúnir til að stuðla að jákvæðum flutningi á milli skólastigana (Margetts, 2002:11). 

 

6. Mikilvægi samstarfs foreldra 
Þeir foreldrar, sem eru vel upplýstir um hvað er gert í grunnskólanum, eru mun rólegri en þeir 

foreldrar sem eru illa upplýstir. Kannanir hafa sýnt fram á að samasemmerki er á milli jákvæðni 
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hjá foreldrum í garð flutningsins og jákvæðni hjá börnum (Margetts, 2002:118). Það eru jú 

foreldrarnir sem eru ábyrgir fyrir velferð barna sinna og uppeldi þeirra. Ef um góða samvinnu og 

gott traust er að ræða á milli foreldra og kennara er líklegra að barninu farnist vel í skólanum 

(Pianta, Cox, Taylor og Early, 1999:73). Einnig geta vel upplýstir foreldrar upplýst börnin sín um 

grunnskólann og hvað þau eru að fara út í og svarað spurningum sem kunna að koma hjá 

börnunum um skólann. Foreldrar þurfa því að vera duglegir að kynna sér skólann og ræða um 

hann við börnin sín og jafnvel, ef börnin hafa einhverjar ranghugmyndir um skólann, að leiðrétta 

þær (Peters, 2002:94). Einnig er gott fyrir börnin að svipaðar væntingar séu gerðar til þeirra 

heima og í skóla og geta foreldrar því leitað sér upplýsinga um væntingar skólans og veitt 

upplýsingar um væntingar sínar til barnsins og skólans. Þetta er til að betri samfella náist í 

skólagöngunni og þá verður barnið öruggara og á auðveldara með að aðlagast skólakerfinu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007:95). Því er hægt að segja að með góðri samvinnu á milli foreldra, 

leikskólakennara og grunnskólakennara sé meiri stuðningur við barnið og þá verður flutningurinn 

hnökralaus og börnin finna að þau eru velkomin í skólakerfið (Broström, 2002:52,54). 

 

7. Tengsl og samfella ásamt Dewey 
Tengsl og samfella eru ákveðið samræmi í kennslufræðum, hugmyndafræðum og skipulagi 

leikskóla- og grunnskólastigsins. Með kennslufræðilegri samfellu er átt við innihald kennslunnar, 

námskrár og kennsluaðferðir. Með hugmyndafræðilegri samfellu er átt við þær hugmyndir sem 

liggja að baki starfinu hjá kennurunum, sem sagt hugmyndir kennara um börnin sjálf, uppeldið og 

námið. Skipulagið er svo reglurnar og reglugerðirnar sem móta allt skólastarfið (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1999:37).  

John Dewey hefur mikið fjallað um samfellu í námi barna og vill hann meina að börn læri 

af reynslunni. Hann leggur áherslu á að tengja saman nám, menntun og reynslu hvers barns. 

Dewey leggur mikla áherslu á menntun barna og að samtvinna kennsluferlið við raunverulegar 

aðstæður barnanna því það er við þær aðstæður sem námið sjálft fer fram. Hann vill einnig að 

umhverfið fyrir utan kennslustofuna sé notað því þannig fær barnið að öðlast reynslu í 

raunverulegum aðstæðum ásamt því að samhengi myndast á milli náms og samfélagsins (Dewey, 

2000:13).  
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 Þó Dewey tali um að börn læri af reynslunni er vert að hafa í huga að ekki er öll reynsla 

gagnleg til menntunar og er það því hlutverk skólans að finna lausnina á því hvaða reynsla sé 

heppileg reynsla til að hún geti leitt af sér skapandi starf og frjóa hugsun (Dewey, 2000:37-38). 

Grunnskólakennarinn þarf því að taka þá þekkingu og reynslu, sem barnið hefur við upphaf 

skólagöngu, og bæta þar ofan á nýrri þekkingu með nýrri reynslu. Út frá þessu þurfa 

leikskólakennarar og grunnskólakennarar stöðugt að vera að meta reynslu barnanna og meta svo 

út frá því hvaða örvun þarf til að byggja ofan á. Það er ekki hægt nema kennarinn hafi þekkingu á 

náminu (Dewey, 2000:19).  

 Út frá þessu sjónarhorni þarf að hafa gott jafnvægi í því þekkta og hinu óþekkta en einnig 

hvað varðar hið erfiða á móti hinu auðvelda. Ef rétt jafnvægi er þarna á milli skapast góðar 

aðstæður til náms. Dewey (2000) talar um að leikskólinn sé ekki undirbúningur fyrir nám heldur 

er honum ætlað að búa til námstækifæri þar sem hægt er að byggja upp einhverja reynslu við 

mjög svo fjölbreyttar athafnir sem síðan er hægt að byggja ofan á í grunnskólanum. En þessi leið 

gagnast aðeins ef hún er rétt nýtt til að skilja ný verkefni sem lögð eru fyrir í grunnskólanum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007:81-82). 

 Hugtakið samfella felur ekki í sér að vinna áfram með það sama í grunnskóla og gert var í 

leikskóla heldur þarf að byggja upp nýja reynslu út frá þeirri reynslu sem var byggð upp í 

leikskólanum. Grunnskólakennararnir þurfa því að geta kveikt áhugann hjá börnunum og gera 

það með því að vera ekki með of flókin verkefni, svo þau gefist ekki hreinlega upp, né of létt, því 

þá missa þau áhugann á verkefninu (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:76-81). 

 

8. Aðalnámskrá leik- og grunnskólanna 
Aðalnámskrár leik- og grunnskóla eru gefnar út af mennta- og menningarmálaráðuneytinu og 

byggja þær á lögum um leikskóla (nr 90/2008) og lögum um grunnskóla (nr 91/2008). 

Aðalnámskrárnar eru gott tæki til að samræma skólastarfið og er það sett í ákveðinn ramma með 

vel útskýrðri menntastefnu með markmiðum og tilgangi. Námskrárnar styðja því við leik- og 

grunnskólakennara, skólastjóra og eru ekki síst upplýsandi fyrir foreldra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011:7) 

Í aðalnámskrá leikskóla sem út kom árið 2011 er komið inn á hversu mikilvægt er að 

samfella í uppeldi og menntun skapist og að grunnskólaganga sé eðlilegt framhald af 
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leikskólagöngu. Talað er um að gott er ef stjórnendur leik- og grunnskóla komi á samvinnu og að 

leik- og grunnskólakennarar þekkist, ræði saman um börnin, uppeldið, námið og kennsluna. Þeir 

eigi að finna út í sameiningu hvernig flutningurinn milli skólastiga geti gengið sem best og 

hnökralausast. Einnig er komið inn á það að nauðsynlegt er fyrir börnin að kynnast 

grunnskólanum og aðstöðunni þar áður en skólaganga byrjar. Komið er með nokkrar hugmyndir 

að leiðum til að fara í þessum efnum eins og heimsóknir á milli skóla og að börnin vinni saman 

verkefni, börn úr leikskólanum og börn úr grunnskólanum vinni sameiginleg verkefni (Mennta- 

og meinningarmálaráðuneytið, 2011a:7-8). 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2006 er talað um hlutverk leikskólans sem undirbúningur 

formlegs náms. Þar er einnig lagt til að leik- og grunnskólar komi á tengslum sín á milli og verði 

kunnugir viðfangsefnum, starfsháttum og vinnuskipulagi  hvors annars. Það á ekkert að koma 

börnunum á óvart við skólabyrjun.  

 Komið er inn á að gott sé ef foreldrar eru meðvitaðir um muninn á leik- og grunnskólum 

ásamt nýjum kröfum sem eru á börnin. Við það verður flutningurinn farsælli á milli skólastiga. 

Einnig er komið með hugmyndir um hvernig hægt er að koma á samstarfi á milli skólastiga og er 

þar talað um gagnkvæmar heimsóknir (Mennta- og Menningarmálaráðuneytið, 2011b:8). 

 

Lokaorð 
Í greinargerð þessari hef ég fjallað um mikilvægi þess að leikskólar og grunnskólar starfi saman 

og myndi samfellu á milli skólastigana. Ég, sem verðandi leikskólakennari, vil að sem flestir sjái 

nauðsyn þess að samstarf sé á milli þessara skólastiga því það kemur beinast við börnin sjálf sem 

eru að flytjast á milli skólastiga.  

 Samkvæmt þeim rannsóknum, sem vitnað er í, er það nokkuð ljóst að ávinningurinn af 

góðri samfellu á milli skólastiga skilar sér út í þjóðfélagið með betri námsárangri og jákvæðari 

hugsun gagnvart skólanum. Börnin læra út á hvað grunnskólastarfið gengur ásamt því að 

leikskólabörn læra að þekkja grunnskólann sjálfan fyrr.  

 Ég tel að kennarar beggja skólastiga séu sem betur fer orðnir vel meðvitaðir um nauðsyn 

þessarar samfellu og geri allt sem þeir geta til að flutningurinn verði sem auðveldastur fyrir börn 

og foreldra. Best væri ef samfella væri á milli allra leik- og grunnskóla landsins, ef það er nú ekki 

þegar þannig.  
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 Ég vona að leikskólakennarar eigi eftir að nýta sér bókina Tinna skólastelpa til að lesa 

fyrir leikskólabörn á lokaári leikskóla og að hún eigi eftir að hjálpa börnum á þeim aldri með 

tilfinningar sínar.  
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