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Formáli 
 
Mikil breyting getur orðið á lífi barns þegar það kemst af leikskólaaldri.  Barn fer úr 

vernduðu umhverfi yfir í annað sem það þekkir sig ekki í. Mér leikur hugur á að vita 

hvernig þessu er háttað í skólum. Eru börn undirbúin upp að einhverju marki þannig 

að þau viti út í hvað þau eru að fara eða er þeim hent beint út í djúpu laugina?                                                                                                 

Ég tel að ef að allir aðilar vinna saman að bættum hag barnsins þá ættum við að geta 

gert þetta skref barns auðveldara fyrir það.  Mér leikur forvitni á að vita hvernig þessu 

er háttað og hvernig börn takast á við þessar fyrrgreindu aðstæður. 
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Inngangur  
 

Erlendar rannsóknir benda til þess að mikilvægt er að koma á tengslum grunn- og 

leikskóla. Komið hefur í ljós að barn sem á einhvern hátt á í erfiðleikum með að 

aðlagast grunnskólanum í upphafi er líklegra til að eiga í erfiðleikum seinna á 

skólagöngunni. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:92) 

 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á hugmyndum barna um grunnskólagönguna. 

Flestar fela þær það í sér að kanna hug barnanna til skólans. Mörg börn líta á 

kennarann sem tákn skólans þ.e. að hann ráði þar öllu. Einnig eru til þau börn sem 

hræðast skólastjórann mikið og líta á hann sem aðila sem fylgist með öllu og sé að 

skammast ef allt er ekki eins og það á að vera. Það að hræðast skólastjórann er 

eitthvað sem börnin læra af samfélaginu, af eldri systkynum, vinum eða öðrum sem 

þau þekkja. Börn eru líka á því að í skólanum eigi maður að sitja kyrr og hlýða og eru 

mörg þeirra með blendnar tilfinningar fyrir því. Þegar upp var staðið voru börnin 

samt á heildina litið mjög jákvæð fyrir því að hefja skólagönguna. (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2002) 

 

Aðalnámsskrá leik- og grunnskóla 

 

Í aðalnámsskrá leikskóla segir: „ Mikilvægt  er að samstarf sé á milli grunn- og 

leikskóla til að stuðla að samfellu í uppeldi og menntun barns og að það upplifi 

grunnskólann sem eðlilegt framhald af leikskólanum.” (Aðalnámsskrá 

Leikskóla,1999) 

 

Einnig segir: „Gagnkvæmar heimsóknir nemenda í grunn- og leikskóla er heppileg 

leið til þess að tengja skólastigin saman í huga barns. Æskilegt er að barn í leikskóla 

kynnist grunnskólanum: byggingunni, skólalóðinni og skólastofunni. 
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Skapa má tengsl á milli elstu barna í leikskóla og yngstu barna grunnskóla með 

sameiginlegum verkefnum í tengslum við umhverfi skólans.” (Aðalnámsskrá 

Leikskóla, 1999) 

Samkvæmt aðalnámsskrá leikskólanna er mikilvægt að grunnskólakennarar og 

leikskólakennarar þekki vel til hugmynda og vinnubragða hjá hvor öðrum. Þeir þurfa 

að hittast og skiptast á skoðunum um hvað best sé fyrir barnið. Skoða þarf einnig 

hvernig best er að auðvelda barninu breytingarnar þegar það flyst milli skólastiga þ.e. 

fer úr grunnskóla yfir í leikskóla. Þá geta auk þess foreldrafélög beggja stofnanna 

komið að málum og haft samvinnu og samráð sín á milli. (Aðalnámsskrá Leikskóla, 

1999) 

Áður en grunnskólanganga hefst hafa flest börn dvalið lengri eða skemmri tíma í 

leikskóla. Það veganesti sem börnin hafa með sér úr leikskólanum er, að þau hafa 

styrkt sjálfsmynd, öðlast sjálfræði og lært samvinnu.  Þau fá aukinn þroska í gegnum 

leikinn sem og gegnum annað skipulagt uppeldisstarf. (Aðalnámsskrá grunnskóla, 

1999) 

Greinilegt er að samræmi er ríkjandi milli grunn- og leikskólans þar sem báðar 

stofnanir nefna mikilvægi samstarfs þeirra á milli. Aftur á móti er ekkert í grunn- eða 

leikskólalögum sem segir til um samstarf. 

Mikilvægt er grunnskólinn gleymi ekki þeim börnum sem ekki fara í leikskóla. 

Skólinn þarf bæði að kynna sig fyrir þeim og foreldrum þeirra. Hann þarf að útskýra 

hvers skal vænta, hvaða kröfur skólinn gerir í upphafi  skólagöngunnar og hvernig 

hann ætlar að styðja við uppeldi og sinna námi og kennslu. 

 

Skrefið frá leikskóla yfir í grunnskóla 

 

Mörg börn hefja skólagöngu með ímyndaðar væntingar um skólann og ef þær 

standast ekki verða þau fyrir vonbrigðum. Þau mynda sér ákveðnar skoðanir eins og 
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að strax á fyrsta degi verði þau búin að læra að lesa og skrifa og ef það gengur ekki 

eftir verða þau fyrir vonbrigðum. (Barbara Braxton, 2007) 

 

Breytingarnar sem börn upplifa þegar þau flytjast milli stofnana eru miklar. 

Hugmyndafræðin, starfshættir, umhverfi, rými, kröfurnar og annað slíkt er yfirleitt 

ólíkt því sem þau eiga að venjast. Í leikskóla eru börn vön að hafa nóg pláss til að 

leika sér og stunda listgreinar en í grunnskóla er plássið sem nýtt er til slíkra hluta í 

lágmarki. Meira rými er notað fyrir bóklegan lærdóm.(Jóhanna Einarsdóttir, 2007:66-

67) 

  

Leikskóli er yfirleitt lítil stofnun þar sem börn eru í frekar litlu rými og litlum hópum 

og einn starfsmaður á hvern hóp. Aftur á móti þegar komið er í skólann þá þarf barnið 

að aðlagast stærri menntastofnun, þar sem skólarnir eru alltaf stærri en leikskólar, 

stærri hópar og þá einn grunnskólakennari á hvern stóran hóp, yfirleitt er einn 

stuðningsfulltrúi með, og einnig mun stærri kennslustofur. Fyrir utan allar þessar 

breytingar þá þurfa börnin einnig að mynda nýja kunningjahópa. Allt þetta getur haft 

áhrif á barnið. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:67) 

Félagsleg tengsl - Félagar/vinir 

Rannsóknir sýna að tengsl eru á milli þess hvernig barni líður í grunnskóla og þess 

hvernig því gekk í leikskóla. Þá er átt við félagstengsl, hegðunarreglur og 

námskröfur. Barni sem gengur illa að fóta sig í leikskólastarfi á það á hættu að ganga 

illa í grunnskóla. Eins má segja það sama um barn sem gengur vel í leikskóla að það 

sé líklegra til að ná betri árangri í grunnskóla bæði hvað varðar félagsleg tengsl og 

námslega færni. Fyrstu skólaárin geta því verið mælistika á það hvernig barni kemur 

til með að ganga í námi, leik og starfi síðar á ævinni. 

Á síðari árum hefur þáttur félagslegs umhverfis fengið meiri athygli en áður. Sú 

athygli hefur beinst að þætti foreldra, vina og kennara sem eiga félagsleg tengsl við 

barnið.  (Jóhanna Einarsdóttir, 2002) 
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Í dag er horft í meira mæli til hugmynda Vygotskys en þær ganga út frá því að allt 

nám hafi áhrif á þroska. Einnig er litið svo á að barn læri með því að taka virkan þátt í 

öllu sem tengist því í skólastarfi. Því skólinn er í eðli sínu menningarlegt samfélag. 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2002) 

Félagslegi þáttur barnanna breytist mikið við að fara í grunnskóla. Barnið fer milli 

stofnana þ.e. frá einu félagslegu kerfi yfir í annað. Grunnskóli er flóknara umhverfi  

heldur en leikskóli. Barnið er ekki lengur elst heldur er það orðið yngst. Stundum 

haldast börn saman og koma mörg af sama leikskólanum, en stundum eru börn að 

koma af ólíkum leikskólum og þá þurfa þau að eignast nýja vini og mynda þessi 

félagslegu tengsl sem þau byrjuðu að mynda í leikskólanum. Þetta getur líka valdið 

ákveðnum vanda fyrir foreldra sem oft á tíðum eru farnir að þekkja vini barna sinna 

af leikskólanum og foreldra þeirra og því þurfa þeir að byrja frá grunni í þeim efnum. 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007:66) 

Það hefur verið sannað að félagar og félagsleg tengsl eru börnum nauðsynleg þegar 

þau eru að flytjast milli skólastiga. Barn sem á félaga við upphaf skólagöngu  er mun 

líklegra til að eiga ánægjulega skólagöngu heldur en það barn sem á engan vin  í 

bekknum á þessum tíma. Vinir geta veitt  mikinn stuðning og það er góð tilfinning 

fyrir barnið að finnast það ekki vera eitt í heimi. Einnig getur það verið mikill styrkur 

fyrir barnið að eiga eldra systkini í skólanum sem að það getur ef til vill leitað til ef 

eitthvað bjátar á. En þó er það ekki algilt. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:93) 

Foreldrar 
Það er vitað að stuðningur foreldra við barn hefur alltaf jákvæð áhrif og því er sá 

stuðningur mikilvægur þáttur í hlutverki þeirra sem uppalenda. Góð samskipti við 

kennara auka einnig líkur á að foreldrar skilji og taki meiri þátt í skólastarfi barns. 

Þetta atriði eykur einnig  líkur á því að barn fái á tilfinninguna að námið sé til 

einhvers og geti nýst því síðar.  Foreldrar þekkja barn sitt best og eru allar 

upplýsingar sem þeir gefa kennara um barnið nytsamlegar. Þær geta gefið 

kennaranum ákveðna mynd af barninu og hægt er að sjá hvar barnið er sterkast fyrir 

og hvort þarf að halda betur um það á einhverjum sviðum. Stuðningur foreldra verður 

seint ofmetinn við þessar aðstæður. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:94) 
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Ekki má heldur gleyma að til eru foreldrar sem eru líka spenntir eða kvíðnir eftir 

atvikum yfir því að „litla” barnið þeirra sé að fara úr „öruggu” skjóli leikskólans yfir í 

grunnskólann þar sem allt virðist stærra í sniðum. Foreldrum finnst hálf ógnvekjandi 

að litlu börnin þeirra séu í frímínútum með eldri krökkum sem mögulega geta strítt 

þeim og beitt einelti.  Foreldrar hafa almennt mun meiri áhyggjur af félagslegum 

aðstæðum barnanna heldur en námslegum. Þá er til í dæminu að foreldrum finnist að 

væntingar sem gerðar eru til skólagöngunnar geti jafnvel magnað upp kvíða hjá barni. 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007:149) 

Það er ýmislegt sem foreldrar geta gert til að létta barni breytingarnar og undirbúa 

það sem best undir það sem koma skal. Samkvæmt Hannesi Jónasi Eðvarðsyni, 

félagsráðgjafa og sálfræðingi er mjög gott fyrir barn að forledrar séu mikið með 

barninu og sýni því áhuga. Eins er gott að gera breytingar á herbergi barnsins en að 

sjálfsögðu einungis í samráði við það. (Hannes Jónas Eðvarðsson, 2006) Hann segir í 

grein sinni að barn og foreldri gætu farið saman í herbergið og týnt út dót sem ekki 

hæfir barni lengur með tilliti til aldurs og þroska. Flokka mætti dótið í tvo hópa 

annars vegar í ruslið og hins vegar til mæðrastyrksnefndar. Síðan væri hægt að breyta 

herberginu þannig að þar væri meiri aðstaða til lærdóms. Þó svo að aðstaða til þess 

væri einnig til staðar annarsstaðar í húsinu. Hann bendir einnig á það að mikilvægt er 

að foreldrar sinna líka barninu vel í sambandi við heimalærdóm. Gefa þarf barninu 

góðan tíma og ekki vera að reka á eftir því. Hann leggur áherslu á það að ekki á að 

láta barnið geyma lærdóminn fram á síðustu stundu þar sem þá er ekki hægt að gefa 

barninu rúman tíma eða gera hlé ef barn sýnir mikla þreytu. Tímapressa getur sett 

barn úr skorðum og þá getur því farið að líða illa og fundist að það sé ekki að standa 

sig.  Einnig er tvennt sem foreldrar verða að gæta sín á og það er í fyrsta lagi, að vera 

duglegt að hvetja barn, og í annan stað að vera ekki alltaf að grípa frammí fyrir því 

með leiðréttingum og aðfinnslum. Frekar á að reyna að leiðbeina barninu á jákvæðan 

og uppbyggilegan hátt. Foreldrar geta auðveldlega drepið niður áhuga barns á náminu 

með því að vera með stöðuga gagnrýni á því sem það er að gera. Frekar að vera með 

leiðandi spurningar og leiðbeiningar fyrir barnið. (Hannes Jónas Eðvarðsson, 2006) 
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Á vef heimilis og skóla er farið yfir hversu mikilvægt það er fyrir foreldra að taka þátt 

í skólaundirbúningnum með barni sínu. Það er mikilvægt að gefa barni aukin tíma og 

athygli áður en fyrsti skóladagur rennur upp, t.d. með því að skoða leiðina í skólann 

og nota tímann til að brýna umferðarreglur fyrir barni og þá er einnig gott að skoða 

aðstæður á skólalóð. Þáttur foreldra í góðri skólabyrjun barna sinna er ekki síður 

mikilvægur en þáttur leik- og grunnskólans. (Heimili og skóli)  

Einstaklingurinn 
 
Mun auðveldara er fyrir börn að flytjast á milli stofnana ef þau þekkja sig í 

umhverfinu. Margir grunnskólar bjóða upp á heimsóknir fyrir börn á síðasta ári í 

leikskóla og þá fá börn að skoða grunnskólann t.d. skólastofur, íþróttaaðstöðu, matsal 

og frímínútur og jafnvel hitta tilvonandi kennara sína. Bara það að hafa komið og 

skoðað skólahúsnæðið getur haft mikil áhrif hvað varðar öryggistilfinningu barnsins. 

Börn geta aðlagað sig að ýmsu sem þau þekkja í lífinu. Um leið og einhver 

utanaðkomandi hljóð eða hreyfingar koma sem þau eru ekki vön og þekkja ekki þá 

geta þau orðið óróleg. Það sama á við um skólastofuna. Ef börn koma í skólann og 

þekkja sig ekki þá getur það valdið þeim mikilli vanlíðan og óöryggi vegna þess að 

þau vita ekki við hverju þau eiga að búast.  

Mikilvægt er að börnum líði vel og þeim finnist þau vera örugg.  Kennarinn lærir 

nöfnin á börnunum og á að nota þau óspart þegar hann er að tala við þau til að veita 

þeim þetta öryggi. (Bruce D. Perry, 2002) 

 

Samkvæmt rannsóknum eru börn oft með fyrirfram ákveðnar hugmyndir um það 

hvað fari fram í grunnskóla.  Þar má fyrst nefna að þau telja nauðsynlegt að þekkja 

reglur í grunnskóla vel og þá gangi þeim allt í haginn. Einnig finnst þeim að 

grunnskólinn sé sá staður þar sem nám fari fram og kennarinn sjái um að skipuleggja 

lærdóminnn og leggja hann fyrir.  Mörg börn telja að eftir leikskólagönguna þá sé 

leik að mestu lokið þegar komið sé í grunnskólann og við taki nám í lestri, skrift og 

reikningi sem eru þau fög sem oftast eru nefnd. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:128-131) 

Mismunandi einstaklingar með ólíkan bakgrunn 
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Þegar í grunnskólann er komið þá er hægt að ganga að því vísu að hvert barn er 

einstakt og á sér sína eigin sögu og bakgrunn. Þess vegna upplifa börn þessar 

breytingarnar milli stofnana á mjög einstaklingsbundinn hátt. Það er þó ekki hægt að 

ganga að því vísu að barn sem hefur átt góða leikskóladvöl muni ganga allt í haginn í 

grunnskóla. Rannsóknir sýna að börn frá öðrum menningarsamfélögum, þau sem eiga 

við vandamál á félags- og tilfinningalegur sviði og börn með sérþarfir geta átt í 

vandræðum með að finna sinn stað í þessu breytta umhverfi sem þau þurfa að 

aðlagast á sem bestan hátt. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:95-95) 

 Hugmyndafræði leik- og grunnskóla 

 
Mörg þróunarverkefni hafa verð gerð hér á landi með það að leiðarljósi að tengja 

skólastigin tvö saman. Hafa þau verið unnin bæði af grunn- og leikskólakennurum. 

Niðurstöður hafa m.a. sýnt fram á mikilvægi þess að hugmyndafræði , markmið og 

framtíðarsýn grunn- og leikskóla sé sú sama. Hvað þetta efni varðar þá hefur verið 

lögð mun meiri vinna í að þróa stefnu í þessum málum en vinnan hefur aftur á móti 

lítið skilað sér inn í starfsemi skólanna. Það er því meira talað en minna framkvæmt.  

Til eru kennarar sem telja að samstarf grunn- og leikskóla sé of flókið ferli og taki of 

langan tíma í framkvæmd innan veggja stofnananna.(Jóhanna Einarsdóttir, 2007)  Er 

það miður þar sem þau börn sem ekki fá þessa aðlögun eru að missa af mikilvægum 

undirbúningsþætti á milli skólastiganna. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:69-71) 

Ólíkar áherslur grunnskólans og leikskólans hafa verðið 

skýrðar með ólíkri hugmyndafræði sem á rætur að rekja til 

ólíkrar sögu og hefða þessara stofnana. Dahlberg og Taguchi 

(1994) telja að í leikskólanum og grunnskólanum séu ríkjandi 

tvær mismunandi skoðanir um barnið. Í leikskólanum hefur 

rómantísk sýn á börn verið ríkjandi og litið svo á að barnið 

vaxi og dafni sem hluti af náttúrunni (barnet som natur). Í 

grunnskólanum hefur hins vegar verið litið svo á að barnið sé 

móttakandi þekkingar og menningar (barnet som kultur- och 

kunskapsåterskapere). Aðrir höfundar hafa einnig komist að 
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svipaðri niðurstöðu og bent á að grunnskólinn hafi einkum 

einblínt á námsgreinar en leikskólinn á barnið. Barnmiðuð 

viðfangsefni og leikur hafa einkennt leikskólann en í 

grunnskólanum er áherslan á kennsluaðferðir og 

námsgreinar. (Jóhanna Einarsdóttir, 2002) 

 

Árið 1924 hóf fyrsti leikskólinn starfsemi sína. Það var Barnavinafélagið Sumargjöf 

sem stofnaði fyrsta dagheimilið. Var það stofnað sem úrræði fyrir fátækt fólk á tímum 

örrar þéttbýlismyndunar. Sú stefna sem lagt var upp með var að börnum liði vel og 

þau fengju þá hlýju sem þau þyrftu og að venja þau við holla fæðu og hreinlæti. 

Fyrsti eiginlegi leikskólinn var svo stofnaður 1931 og var það með öðru sniði en 

dagheimili þar  sem að í leikskólann gengu einungis börn menntamanna sem höfðu 

búið erlendis í einhvern tíma og höfðu upplifað leikskólamenningu þar. Á þessum 

tíma var leikskólinn meira sem gæsla fyrir foreldra svo þeir gætu tekið meira þátt á 

vinnumarkaðinum. (Jóhanna Einarsdóttir, 2002) 

Árið 1981 var svo gerð breytingartillaga á alþingi þar sem sett voru ákvæði um lög að 

gerð námsskrár fyrir leikskóla. Var það skref í áttina að breytingu leikskólans í að 

verða hluti af skólakerfinu. 1991 voru öll dagvistunarheimili lögð niður að nafninu til 

og sett undir sama hatt og leikskólarnir.                                                                     

Það var svo árið 1994 sem leikskólinn varð fyrst skilgreindur sem fyrsta skólastigið. 

Tekið var upp starfsheitið leikskólakennari í stað fóstru áður og námið var sett á 

háskólastig.  

Þetta er meginþróun í íslensku leikskólakerfi og sýnir kannski að ekki er langt síðan 

að leikskólinn varð viðurkenndur hluti af skólastarfinu. Þar af leiðandi höfum við 

ekki haft  mjög mörg ár til að þróa starfsemina fram til dagsins í dag.  En aukin 

menntun starfsfólks leikskóla stuðlar að því að betra og faglegra starf fari fram þar. 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007:21-28) 
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Fyrstu bekkir grunnskóla hafa breyst mikið í áranna rás líkt og leikskólarnir. Á fyrstu 

árum grunnskólanna var aldrei minnst á yngstu bekkina að öðru leyti en því, að þegar 

barn væri orðið 10 ára ætti það að geta lesið og skrifað. Frá árinu 1947 voru svo öll 

börn frá sjö ára aldri orðin skólaskyld.  (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:21-28) 

Árið 1970 gátu sex ára börn byrjað í grunnskóla en urðu ekki skólaskyld strax. Þau 

voru yfirleitt ekki lengur í skólanum en tvo tíma á dag. Var það aðallega gert til að 

kenna þeim að umgangast jafnaldra sína, kenna þeim að lúta skólareglum og 

agareglum kennara. Þetta þótti mikilvægara heldur en að byrja strax á hefðbundinni 

kennslu. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:21-28)  

Það má segja að þarna hafi það starf sem leikskólinn sér um í dag átt sér stað í 6 ára 

bekkjum grunnskólanna. Gerð var úttekt á 6 ára bekkjunum og í framhaldi af því var 

ákveðið að gera hann skólaskyldan. Þessar breytingar voru gerðar árið 1991. Í 

kjölfarið var skóladagurinn hjá yngstu nemendunum lengdur úr tveimur tímum upp í 

fimm tíma og svo jafnvel gæsla fyrir börnin í boði eftir þann tíma.  

Eins og lesa má af efninu hér að framan voru leik- og grunnskólar að mörgu leyti 

mjög ólíkir og eru það enn í dag. Þeir lúta mismunandi stefnum og áhersluatriðin eru 

ekki þau sömu. Skólahúsnæðin voru og eru enn í dag mjög ólík af stærð og gerð. Það 

sem kannski hefur breyst er að nú eru u.þ.b. 5 -10 börn á hvern starfsmann í leikskóla 

á meðan það voru u.þ.b. 3,3 – 5,5 hér áður fyrr. Í grunnskólum hefur þetta einnig 

breyst á þann hátt að nú eru færri börn á hvern starfsmann heldur en áður var. Nú eru 

um það bil 14 – 26 nemendur á hvern umsjónarkennara og jafnvel einn 

aukastarfsmaður inni í bekk á meðan áður fyrr gátu verið mun fleiri nemendur á 

hvern kennara. Það má því segja að það hafi aðeins jafnast út. (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007:27)  

Samanburður fyrr og nú á þessum tveimur stofnunum er settur fram til að skilja betur 

hvernig þróunin hefur verið í gegnum árin. Það má segja sem svo að kennsla í 6 ára 

bekk í kringum 1970 hafi verið með svipuðu sniði og kennsla hjá börnum á elstu 

deild í leikskóla er í dag.  
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Í mörgum löndum er enn starfræktur svokallaður undirbúningsbekkur fyrir 

grunnskóla eins og var hér á landi þar til 1991 þegar hann var gerður skólaskyldur. Í 

Noregi er til dæmis starfræktur undirbúningsbekkur og þar eru kennarar bæði 

menntaðir sem grunn- og leikskólakennarar. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:65) 

 

Margar rannsóknir hafa verið unnar um þetta efni í gegnum tíðina. Þær hafa það 

sameiginlegt að börn líta á grunnskólagönguna sem upphaf af einhverju ennþá stærra.  

Þegar rýnt er betur í niðurstöður íslenskra rannsókna þá kemur í ljós að börn telja að 

allt annað fyrirkomulag sé á starfi grunnskóla í samanburði við leikskóla.  

Í leikskólum er ekki talað um frímínútur heldur er það nefnt útivist eða útivera. 

Einnig má segja að skólastigin líti á þennan hluta af skóladeginum á mismunandi hátt. 

Í grunnskólanum eru frímínútur frí frá vinnunni í kennslustund en í leikskólanum er 

útiveran meira sem framhald af leiknum inni.  Eins eru frímínútur í grunnskóla skyldu 

útivera á meðan í leikskólum er þetta meira val  kennara eftir því hvernig stendur á og 

viðrar. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:127-130) Uppbygging á starfi skólanna er ekki 

hin sama. Grunnskólarnir ganga út frá mun meira skipulagi þar sem hver 

kennslustund er 40 mínútur í senn og eru frímínúturnar settar inn sem hvíldartími frá 

hefðbundnu starfi. Leikskólarnir fara aftur á móti eftir annarsskonar uppbyggingu og 

er útivistin þáttur í því skipulagi. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:127-130) 

Eins og áður hefur komið fram þá telja mörg börn í leikskóla að í grunnskólanum fari 

fram nám sem krefjist  þess að þau eigi að sitja kyrr við borð mest allan daginn, s.s. 

að það sé lítið um skemmtilega leiki og gleðitíma þar. En þó eru frímínútur þar 

undantekning því þar mega þau alltaf leika sér.  (Jóhanna Einarsdóttir, 2002) 

Höfundur rifjar upp í huganum að þetta atriði sé í samræmi við minningar sínar frá 

fyrstu grunnskólaárunum þar sem gleðin var við völd í frímínútunum. 
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Vettvangur  

Til að kynna sér betur hvernig samstarfi leik- og grunnskóla er háttað í dag, þá fór 

höfundur í heimsókn í einn grunnskóla og einn leikskóla .    

Í grunnskólanum var hitt fyrir tvo bekkjarkennara í fyrsta bekk og má segja að þeir 

séu frumkvöðlar að því mikla og öfluga samstarfi sem nú er í gangi í því hverfi. 

Komu þeir með þessa reynslu sína úr grunnskóla sem þeir unnu í áður.  Í 

leikskólanum var rætt við aðstoðarleikskólastjóra og deildarstjóra á elstu deildinni. 

Báðar hafa þær áralanga reynslu af undirbúningi elstu barnanna og eru ánægðar með 

samstarfið sem nú er í gangi í hverfinu. Sjá nánar fylgiskjal með spurningunum sem 

lagðar voru fyrir. 

Undirbúningur samstarfs og hvernig samstarfi er háttað 

Áður en farið er í samstarf milli leikskólanna og grunnskólans eru haldnir 

samráðsfundir með starfsmönnum þeirra. Á þessum fundum er unnið að því að finna 

út hentuga lausn sem hentar báðum stofnunum. Samráðsfundir sem þessir eru 

gríðalega mikilvægir í uppbyggingu starfsins. Á þessum fundum ákveða allir aðilar 

hvernig samstarfinu skuli háttað. Þar er ákveðið hversu oft börnin fá 

undirbúningstíma eða fá að koma í heimsókn í grunnskólann og hversu stóran hluta af 

þeim tíma þau fá að dvelja í skólanum. Grunn- og leikskólakennarar voru báðir 

sammála um það að þetta ferli væri mjög nauðsynlegt til að allir væru sáttir við það 

sem verið væri að gera. Einnig væri mikilvægt að það væri samræmi á milli stofnana 

um það hvaða kröfur ætti að gera til barnanna og hvað kennarar ætluðust til af þeim 

þegar þau byrja í fyrsta bekk. Eftir þessa fundi þá geta grunn- og leikskólakennarar 

sest niður hvor í sínu lagi og útbúið námskrá sem er notast við á  þeirra vinnustað.  

Samstarfið fer þannig fram að starfsmaður frá leikskólanum fylgir börnunum yfir í 

grunnskólann og kemur börnunum í hendurnar á grunnskólakennurum. 

Grunnskólakennararnir eru svo einir með nemendunum þar til starfsmaður leikskóla 

kemur aftur í skólann og sækir börnin.  Lagt er áherslu á það að barninu líði sem best 
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í þessu ferli. Ef barn á erfitt með að vera skilið eftir þá fer leikskólakennari ekki frá 

því. 

Grunskólakennarar 

 
Grunnskólinn sem var heimsóttur er ennþá í bráðabirgðahúsnæði. Þar hitti höfundur 

fyrir tvo af þremur kennurum fyrsta bekkjar. Þeir eru mjög ánægðir með samstarfið 

eins og það hefur verið í vetur. Allt hefur gengið vel en hefði mátt koma ferlinu fyrr 

af stað. Kennararnir eru mjög ánægði með hversu vel var tekið í hugmyndir þeirra að 

samstarfi.  

 

Grunnskólakennurunum fannst of mikið um það að ekki sé  lesið fyrir börn. Þeir 

finna oft fyrir því að nemendur eira sér ekkert við að hlusta og einu bækurnar sem 

hægt er að lesa fyrir þau eru auðveldar myndabækur ætlaðar þriggja ára börnum. Það 

finnst þeim sorglegt. Það er svo mikilvægt að lesa fyrir börnin. Bæði upp á 

málörvunina, málþroskann og svo má segja að það efli þann eiginleika með 

börnunum að geta setið kyrr og hlustað þegar verið er að lesa. Lesið er fyrir börnin í 

samverustundum á leikskólum en þá eru það oftast bækur með mikið af myndum sem 

hægt er að skoða. Grunnskólakennurunum finnst að það þurfi að lesa meira af 

flóknari bókum fyrir börnin með færri myndum og meiri texta. 

Grunnskólakennararnir leggja meira upp úr því að þegar börnin koma til þeirra í 

skólann að þau fái tækifæri til að skoða sig um og átta sig á aðstæðum. Þau fá að 

prufa að sitja í kennslustofunni og kennarinn tekur eina kennslustund með þeim. Þá er 

það yfirleitt þannig að kennarinn fer yfir staf vikunnar sem nemendurnir eru búnir  að 

vera að læra og fer yfir það með leikskólabörnunum. Hann útbýr einnig stafahefti 

með einföldum verkefnum sem börnin geta unnið í tímanum hjá þeim. Þannig fá 

börnin smá tilfinningu fyrir því sem gert er í grunnskólanum.  

Grunnskólakennarar fara einnig fram á að börnin séu búin að læra hugtök eins og 

undir – yfir, ofan – neðan, bakvið – framanvið og til hliðar og þ.h. það fer svo mikill 

tími á haustin í eða kenna þeim það sem hægt væri að nýta til annars. 
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Eins vilja grunnskólakennarar að allir aðilar sem koma að samstarfinu setjist niður að 

hausti og útbúi námsskrána að einhverju leyti saman þannig að hugmyndirnar sem 

þeir leggi upp með stangist ekki á og allir geti unnið eftir. 

Grunnskólakennarar taka á móti nýju nemendunum á haustin á þann hátt að börn 

koma í viðtal til kennara með foreldrum og þar fá þeir að hitta kennarann. Ekki er 

sjálfgefið að sami kennari komi til með að kenna þeim og var með þeim á 

undirbúningstímanum en aðalatriðið er að börnin eru búin að fá tækifæri til að skoða 

skólann mjög vel og kynnast starfinu að hluta. 

 

Grunnskólakennararnir vildu þó gera grein fyrir einu atriði og það er að þeir gera alls 

ekki þá kröfu að börn séu læs og skrifandi þegar þau hefja skólagönguna heldur er 

meiri áhersla á að þau kunni að halda rétt á blýanti, sitji rétt. 

 

Leikskólakennarar 

 
Leikskólinn sem að höfundur heimsótti er í nýlegu hverfi í  Reykjavík. Á 

leikskólanum var rætt við aðstoðarleikskólastjórann og deildarstjóra elstu 

deildarinnar. Stefnan sem leikskólinn starfar eftir er hugmyndafræði Reggio Emilia. 

 

Hugmyndafræði Reggio Emilia er kennd við borgina Reggio 

Emilia á Norður-Ítalíu. Að baki þessari stefnu stendur maður að 

nafni Loris Malaguzzi. Hann hafði í 25 ár yfirumsjón með 

barnaheimilum og forskólum í Reggio. Hann mótaði með 

starfsmönnum sínum nýja uppeldisstefnu sem hefur það 

meginmarkmið að hvetja börnin til þess að nota öll skilningarvit 

sín-málin sín hundrað.  Barn hefur 100 mál en er svipt 99 er heiti 

ljóðs eftir Loris Malaguzzi. Í uppeldisstarfinu í Reggio Emilia 

leggja mun meiri áhersla á að börnin lifi ekki í tómarúmi heldur í 

sambandið við annað fólk. Árangrinum ná menn með því að bera 

virðingu fyrir barninu. Barnið er eins og hljóðfæri. Það er um að 

gera að leika á sem flesta strengi. Uppeldisstarfið beinist með 
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öðrum orðum að því að þroska öll skilningarvitin og alla hæfileika. 

Í stað þess að líta á skynsemi og tilfinningar sem andstæður á að 

„leyfa höfðinu að fylgja líkamanum”. Sköpunargáfan er ekki 

guðsgjöf sem menn fá fyrirhafnarlaust upp í hendurnar. Það þarf 

að hlúa að henni. Allt saman stuðlar þetta að því að fram kemur 

skapandi mannvera með æðra vitsmunalíf. (Skólanámskrá 

Geislabaugs:8) 

 
Leikskólakennararnir eru ánægðir með samstarfið við grunnskólann í hverfinu.  Þetta 

er öðruvísi en þeir eru vanir en hefur gengið mjög vel að vinna eftir skipulagi 

grunnskólakennaranna og í samstarfi með þeim.  

 

Leikskólakennararnir leggja mikið upp úr því í sínu starfi að börnin læri að þekkja 

reglurnar og geti setið kyrr og hlustað. Yfirleitt eru börnin mjög móttækileg fyrir 

þessum nýjungum strax á haustin þar sem þeim finnst allt í sambandi við skólann 

spennandi. Blendnar tilfinningar eru samt til staðar og geta þau verið mjög kvíðin 

fyrir breytingum sem eru framundan. Nauðsynlegt er að hafa góðan aga á börnunum 

þannig að þau finni að þau stjórna ekki heldur verða þau að hlýta reglum þeim sem 

kennarinn setur. Stundum er sagt að þegar skóli byrjar á haustin verður kennarinn að 

passa sig á að vera alvaralegur fyrstu mánuðina og síðan má slaka á og vera vinur. Þá 

eru börnin búin að finna það að það er kennarinn sem ræður. 

 

Samantekt á viðhorfi leik- og grunnskólakennara 

 
Bæði grunnskóla- og leikskólakennarar létu mjög vel af samstarfi skólanna. 

Grunnskólakennararnir komu nýjar í þennan grunnskóla í haust og voru með 

ákveðnar hugmyndir um samvinnu grunnskóla og leikskóla úr gamla skólanum 

sínum. Þær lögðu upp með þetta á fundi leikskóla og skóla í hverfinu og hefur 

samstarfið á milli skólastiga aldrei verið eins gott og það er búið að vera núna í vetur.  

Í vetur hófst samstarfið seinna þar sem það kom seint upp hvernig þessu skyldi 

háttað. Þegar grunnskólakennararnir kynntu samstarfið í haust, hafði einungis áður 
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verið hjá skólunum, ein eða tvær heimsóknir yfir veturinn en að öðru leyti  kom 

skólinn ekki að samstarfinu. Þannig að þetta er mikil breyting fyrir alla og sérstaklega 

börnin sem eru að byrja í skóla.  

Hvert og eitt leikskólabarn fær úthlutað einum vin úr fyrsta bekk. Þegar þau svo 

koma í skólann þá fylgir vinurinn barninu í skólanum og situr hjá honum í 

kennslutímanum ef að það hentar.   

Börn sem eru í fyrsta bekk í grunnskóla fá að fara í heimsókn á leikskólann á 

tímabilinu og leika sér með börnunum í leikskólanum. Í mörgum tilfellum eru þau að 

hitta þarna fyrir gamla vini af leikskólanum sem þau voru í. Þetta hefur gefist vel og 

eru öll börn ánægð með þessa heimsókn. 

Fyrsta heimsókn nemenda var 13. desember. Þá komu elstu börnin úr leikskólunum í 

heimsókn til að fylgjast með nemendum í fyrsta bekk flytja helgileik. Starfsmaður frá 

leikskólanum var með þeim allan tímann. Eftir það fór þetta að verða meira 

markvissara og örari ferðir. Einni heimsókninni var þannig háttað að börnin hitta 

skólastjórann og sýnir hann þeim skólann. 

 Eins og fram kom í kaflanum á undan þá hræðast börn oft skólastjórann áður en þau 

fara í skólann þannig að mjög gott er að þau fái að hitta viðkomandi áður en þau byrja 

og spjalla við hann. Síðan fara að koma heimsóknir þar sem börnunum er fylgt í  

leikskólann af leikskólakennara.   

 

Tillögur að samstarfi 
 
Hugmyndir höfundar eru að mörgu leyti þær sömu og framkvæmdar eru í skólanum 

en það sem kannski helst gæti vantað væru örari heimsóknir í skólana.Höfundi lýst 

vel á það starf sem hann kynntist hjá skólunum sem hann heimsótti en þó megi bæta 

það enn frekar.  Eins telur hann að innkoma grunnskólakennara gæti verið meiri.  

Kennari gæti til dæmis tekið að sér skólahóp í leikskólanum annað slagið til móts við 

að nemendur kæmu í skólann til þeirra. Þá fá börnin möguleika á að hitta kennarann í 

því umhverfi sem þau upplifa sig örugg. Kennarar fá þá líka tækifæri á að fylgjast 

með börnunum í þeirra umhverfi og sjá þau í réttu ljósi. Það ætti að vera hagkvæm 

leið fyrir alla.  
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Svona gæti tillaga að skipulagi litið út: 

 

Ágúst : Kennarar koma til starfa eftir sumarfrí. Kennarar og leikskólakennarar hittast 

og ræða málin hvernig best sé að haga hlutunum. Samræma sig og ákveða í 

sameiningu hvað skal vinna með. Grunnskólakennarar gætu t.d. komið með þær 

hugmyndir sem þeir myndu vilja að leikskólinn myndi gera til að undirbúa börnin og 

leikskólakennarar komið með sýna hugmynd um hvers þau vænta af skólanum þetta 

ár. Síðan setja þeir niður dagana sem börnin koma í skólann og eins dagana sem 

kennararnir eru með börnunum í leikskólanum og sjá um skólastarfið. 

 

September: Samstarfið hefst á rólegum hraða í byrjun mánaðarins. Börnin og 

grunnskólakennarar fá tækifæri til að hittast og spjalla saman um skólann, reglur og 

fleira í þeim dúr. Eftir heimsóknina taka leikskólakennarar við og spjalla við börnin 

um það sem rætt var við grunnskólakennarana og um það sem þeir höfðu að segja um 

skólann og skólabyrjunina. Því næst eru börnin látin rifja upp þær reglur sem 

kennararnir sögðu þeim og svo er lagt upp með svipaðar reglur sem leikskólinn setur 

sér í skólahóp í samráði við börnin. Með þessu þá ættu börnin að ná betri tökum á 

þeim reglum og gildum sem gilda í grunnskólanum. 

Síðari hluta mánaðarins gæti samstarfið byrjað af  meiri alvöru. Þá fá börnin að fara á 

skólalóðina og leika sér. Börnin sem væru nýbyrjuð í skólanum kæmu þá líka út og 

væru að leika við leikskólabörnin. Kennarar og leikskólakennarar væru með þessa 

stund saman og þarna fá kennararnir tækifæri til að fylgjast með börnunum í leik.  

 

Október: Kennarar koma aftur á leikskólann að hitta börnin. Börnin hafa þá áður séð 

kennarann og kannast strax við hann. Kennararnir eru með börnunum þessa stund og 

sjá um hana. Leikskólakennarar eru viðstaddir og taka svo tíma eftir að kennarar eru 

farnir og ræða við börnin um þeirra upplifun. Það sem kennarar eru að gera með 

börnunum er aðallega að spjalla við þau um skólann og reglurnar og það sem þau 

gætu búist við þegar þau koma í skólann. Eins spjalla þeir líka við börnin um hversu  

gaman er í skólanum og leikinn sem er til staðar sem er  þó í minni mæli.  
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Síðari hlutann í október koma börnin í skólann og þá fá þau að koma inn. Þau hitta 

skóalstjórann og fá tækifæri til að spjalla við hann. Skólastjórinn tekur vel á móti 

þeim og sýnir þeim allan skólann. Að því loknu kveðja þau skólastjórann og halda 

aftur á leikskólann.  

 

Nóvember: Kennarar koma nú í síðasta skiptið í bili í leikskólann. Hitta börnin og 

vinna kannski lítið verkefni með þeim tengdu skólanum. Seinni hlutann í mánuðinum 

fá börnin að fara í heimsókn í skólann og koma inn í skólastofuna. Þau fá að sitja inni 

eina kennslustund og þá er kennarinn með eitthvað létt efni sem hann er að fara yfir, 

það gæti verið stafainnlögn þar sem börnin fá lítið hefti til að vinna með. Á meðan 

þessi stund er þá eru börnin í fyrsta bekk úti að leika sér.  

 

Desember: Þessi mánuðir er dálítið öðruvísi en aðrir. Þarna fá leikskólabörnin að 

koma í heimsókn og föndra fyrir jólin með nemendum fyrsta bekkjar.  Allir eiga 

saman góða stund og börnin fá meira öryggi gagnvart skólanum í gegnum smá leik. 

Þarna eru leikskólakennarar með og fylgja börnunum eftir.  

 

Janúar, febrúa og mars: Þessir mánuðir eru svipaðir þannig að þeir eru settir saman 

undir einn hatt. Þarna fara börnin á tveggja- til þriggja vikna fresti í heimsókn í 

skólann til að sitja kennslustund. Nemendur fyrsta bekkjar eru þá í öðru á meðan. 

Börnin fá ýmiskonar auðveld verkefni hjá kennaranum til að vinna. Eins fá þau að 

prufa að fara í aðra kennslutíma sem fyrstu bekkingar fara í eins og tónmennt, 

listgreinar, smíðar og heimilisfræði. Leikskólakennarar fylgja nemendum í þessa tíma 

og kynna þau fyrir kennurunum. Einnig fá þau að prufa að fara út í frímínútur og 

leika með börnunum í skólanum.  

Að sjálfsögðu eru leikskólakennarar að vinna með börnunum þess á milli í 

leikskólanum.  

 

Apríl:  Þegar hingað er komið ættu leikskólabörnin að vera orðin nokkuð örugg með 

sig í sambandi við skólann. Þau eru búin að fara það oft að þau ættu að vera komin 

yfir alla feimni. Í apríl er unnið meira í leikskólanum og kennarar koma minna við 
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sögu. Kennarar koma samt einu sinni og hitta krakkana og eru með skólastundina á 

leikskólanum.  

 

Maí: Í þessum mánuði verður haldin hátíð þar sem nemendur fyrsta bekkjar og 

leikskólabörnin hittast og eiga stund saman og þá er til dæmis hægt að grilla pylsur 

handa börnunum. Síðari hlutan í maí er útskrift skólahóps í leikskóla. Þá koma 

kennararnir líka og eru viðstaddir hátíðina ásamt foreldrum og leikskólakennurum. 

Hátíðleg stund og leikskólakennarar ávarpa hópinn. Þarna gefst foreldrum og 

kennurum gott tækifæri til að spjalla saman og kynnast aðeins áður en haustið kemur 

með öllum sínum breytingum. 

 

Þegar komið er fram í maí og útskrift er lokið, þá lýkur þessu samstarfi milli skóla og 

leikskóla. Börnin fara að týnast smátt og smátt í sumarfrí og mæta svo í grunnskólann 

að hausti. Eftir allann undirbúninginn ættu börnin að vera orðin öruggari fyrir 

grunnskólagöngu. Það má í raun segja að þarna tekur undirbúningur foreldra við. 

Foreldrar geta byggt á þeirri reynslu sem börnin hafa þegar fengið og unnið með það 

yfir sumartímann. Ef vel gengur þá fara börnin í lok ágúst inn í skólann full 

tilhlökkunar og gleði.  

 

Börn í öðru skólahverfi 

 
Ekki er hægt að búast við að öll börn sem komi í skólann séu í leikskóla sem tilheyrir 

skólahverfinu. Sum börn koma frá leikskólum í öðrum hverfum og svo eru önnur sem 

eru ekki í leikskóla. Nauðsynlegt er að þessi börn fái að fylgja með í skólastarfi í 

þeim leikskóla sem þau eru í og fari í heimsókn í grunnskóla þó það séu ekki þeirra 

eigin skóli.  

Kennarar í grunnskóla þyrftu svo að vera með ákveðinn dag þrisvar sinnum yfir 

veturinn þar sem haft er samband við þau fimm ára börn sem búa í skólahverfinu og 

þeim boðið í heimsókn til að skoða skólann, hitta kennara og skólastjóra og sitja í 

kennslustund með kennaranum.  
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Það er ekki hægt að halda uppi fullu samstarfi við leikskóla víðsvegar um bæinn en 

með því að hafa ákveðna daga sem öll fimm ára börnin hittast, þá eru þau allavega 

búin að fá að koma í skólann og hitta kennara og skólastjóra og flest þau börn sem 

koma til með að vera með þeim í skólanum. Hina þjálfunina í skólagöngunni fá þau 

svo frá þeim leikskóla sem þau eru í 

Hindranir á framkvæmdinni 

 
Þessi hugmynd hér að ofan er ekkert ósvipuð því sem nú er í gangi í þeim grunnskóla 

og leikskóla sem heimsóttir voru.  Viðbótin er aðallega sú að börnin fá meiri tíma 

með kennaranum.  Einnig fá börnin tækifæri til að hitta kennarann á leikskólanum 

sem er þeirra örugga athvarf.  Kennararnir ná miklu betra sambandi við börnin þegar 

þeir hitta þau líka í þeirra umhverfi þannig að þá verða börnin kannski fyrr örugg í 

samskiptum við kennarann.  Börn með sérþarfir og börn úr öðrum leikskólahverfum 

eru einnig mikilvægur þáttur sem þarf að huga að og má alls ekki gleyma að taka þau 

með inn í reikninginn.  

 
Það sem helst gæti valdið þessari áætlun vandræðum væri að svona áætlun krefst 

mikillar skipulagnar.  Grunnskólakennarar hafa ákveðna kennsluskyldu á ári sem þeir 

þurfa að uppfylla og afmarkast sú skylda nánast einungis við þá tíma sem fyrsti 

bekkur þarfnast frá þeim. Ekki má taka tímann af þeim sem þegar eru í skólanum.  Ef 

á að koma leikskólabörnum inn í það samstarf þá þarf að taka annaðhvort tíma af 

fyrsta bekk eða borga kennurunum aukalega fyrir að taka þetta að sér. Það yrði frekar 

dýrt og ekki víst að sveitarfélögin myndu samþykkja það. Eins er spurning hver á að 

greiða fyrir þær heimsóknir sem kennararnir fara í í leikskólann? Svona skipulag 

þyrfti að hefjast hjá háttsettari aðilum eins og menntasviði eða 

menntamálaráðuneytinu sem myndu finna út hvernig best væri að fjárveita slíka 

framkvæmd.  

  

Niðurstöður hugmynda um samstarf 
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Þar sem allt svona samstarf tekur tíma á stundaskrá grunnskólakennara þarf að huga 

að því að koma þessu inn á áætlun. Kennarar geta jafnvel notast við þann tíma sem 

börnin eru í list- og verkgreinum eða þá að stuðningsfulltrúar gætu farið út með 

nemendur þeirra á meðan fimm ára börnin kæmu í heimsókn. Aftur á móti er þetta 

auðveldara fyrir leikskólakennarana að koma þessu inn hjá sér þar sem þeir eru með 

ákveðnar stundir á viku sem þeir eyða eingöngu í fimm ára börnin.  

Meira vandamál gæti verið fyrir þá aðila sem eiga að koma öllum öðrum börnum sem 

eru ekki í samstarfsleikskólanum í grunnskólaheimsóknirnar.  Það þyrfti þá að vera 

meira á snærum foreldra að koma með börnin sín í þessar heimsóknir þar sem 

leikskólakennarar víðsvegar um bæinn gætu átt erfitt með að koma með eitt og eitt 

barn í heimsókn.. 

Oft eru það ekki sömu kennararnir sem hitta börnin og koma til með að kenna þeim 

næsta vetur. Það gæti ef til vill valdið vandkvæðum en einnig er líka hægt að líta á 

það þannig að þó að börnin séu ekki að hitta sinn rétta bekkjarkennara þá eru þau 

samt að hitta kennara sem er að kenna í skólanum sem þau eru að fara í. 

Það sem er ekki komið inn á í þessari tillögu að samstarfi er það sem 

leikskólakennarar gera með börnum sínum á þeim tíma sem þeir eru með þeim í 

leikskólanum. En það er það sama og verið er að tala um fyrr í ritgerðinni og það er 

að kenna þeim öll þessi grunnatriði sem skipta máli fyrir skólabyrjun. Það er að sitja 

kyrr, sitja rétt, halda rétt á blýanti, öll þessi grunnhugtök eins og undir – yfir og þess 

háttar og að efla þau í sjálfstæði og sjálfstrausti og kenna þeim að vera sjálfbjarga 

eins og að geta klætt sig og reimað. 

Í leikskólum er alltaf í gangi vinna með að efla börnin í sjálfstæði og sjálfstrausti. Er 

það ekkert sem kemur að skólabyrjuninni heldur eitthvað sem að reynist börnum vel 

út í lífinu. Leikskólakennarar vinna markvisst með þetta hjá öllum börnum í 

leikskólanum og er þetta langtímaverkefn á þeim árum sem börn stunda leikskólann. 

Þó þetta tengist ekki skólabyrjuninni þá hjálpar þetta til við það þegar börn byrja í 

skóla. Börn sem eru örugg með sjálf sig gengur betur að fóta sig í skólanum og að 

eignast vini.Niðurstöður 

Eftir að hafa fjallað um þetta efni þá kemur það betur og betur í ljós hversu mikilvægt 

það er fyrir barnið að samvinna grunn- og leikskóla gangi vel.  
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Leikskólinn er að vinna mjög öflugt og markvisst starf sem kemur börnum að góðum 

notum þegar þau fara í grunnskólann. Eins og sagt var hér að framan þá vinna 

leikskólakennarar markvisst með það að efla sjálfstraust og sjálfsöryggi barna sem 

skiptir miklu máli fyrir skólabyrjunina.  

Í aðalnámskrá leikskóla er m.a. fjalla um það að góð samvinna skólastiganna er 

mikilvæg og kemur það í ljós eftir að hafa kafað djúpt ofaní efnið að það er margt til í 

því. Barninu líður betur ef það er í umhverfi sem það þekkir sig í og með því að hafa 

fengið ár í undirbúning fyrir breytinguna þá verður það öruggara í öllu þegar kemur 

að því að flytjast á milli skólastiga.  Eins og segir í kaflanum á undan þá þarf að vera 

skýrari sýn hjá báðum stofnunum og þær þurfa að samræma sig betur varðandi 

stefnur og þess háttar þannig  að verið sé að vinna út frá sömu hugmyndafræðinni. Ef 

það er gert þá finna börnin enn minna fyrir breytingunni. 

Eitt helsta vandamálið sem gæti blasað við núna í sambandi við að vinna meira með 

elstu börn leikskólanna er starfsmannaskortur. Oft vantar fagfólk í leikskólana sem 

gerir alla faglega vinnu erfiðari. Árið 2005 voru einungis 33,2 % starfsmanna 

leikskóla menntaðir leikskólakennarar. (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:27) 

Það er alþekkt vandamál í okkar þróaða samfélagi að stjórnvöld hafa alllengi látið 

sitja á hakanum að bæta kjör þeirra sem eiga að uppfræða og kenna börnum þessa 

lands. Þetta hefur orðið þess valdandi að oft er erfitt að fá fólk til starfa í leikskólum 

og einnig grunnskólum. Sérstaklega er þetta áberandi ástand þegar næga vinnu er að 

fá sem er oft á tíðum betur borguð. En þegar kreppir að, atvinnuleysi eykst, þá 

mannast flestar stöður í þessum menntastofnunum. Það er umhugsunarvert að slík 

staða sé hér á landi að það séu alls ekki boðleg laun að fá fyir jafn mikilvæg störf sem 

kennarastörf eru. Æska okkar lands á skilið það besta á þessu sviði. Það á að vera 

eftirsóknarvert að starfa sem kennari en ekki öfugt þ.e. að kennaramenntað fólk leyti í 

önnur störf til að geta haft í sig og á. 

Félagstengsl barna eru stór þáttur í því að þau geti farið örugg yfir í grunnskólann. Ef 

barn á góðan eða góða vini í leikskóla þá er mjög mikilvægt að reyna að halda þeim 
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tengslum og láta börnin fylgjast að í bekk í grunnskóla. Þá hefur barnið einhvern til 

að styðjast við þegar það kemur í skólann. Það er á ábyrgð foreldra og 

leikskólakennara að koma þeim upplýsingum til skólanna ef það eru einhver tengsl af 

því tagi í gangi í leikskólanum.  

 

Foreldrahlutverkið skiptir miklu máli í þessu sambandi. Foreldrar geta komið að 

miklu er varðar barnið sitt heima fyrir. Þeir geta farið með barnið út að leika á 

skólalóðinni þannig að barnið fái að kynnast henni betur. Foreldrar ættu líka að vera 

duglegir að setjast niður með börnum  sínum og hlusta á hvað þau hafa að segja og 

lesa fyrir þau. Allt þetta eflir börnin í málþroskanum og kennir þeim að maður eigi að 

sitja kyrr og hlusta þegar verið er að lesa fyrir mann. Greinilegt er að miklar framfarir 

hafa orðið á þessu sviði og ef að framhaldið verður svona er hægt að vera nokkuð viss 

um að börn framtíðarinnar eru í góðum höndum hvað þetta atriði varðar að flytjast 

milli skólastiga. 

 

Lokaorð 
 

Þegar ég var að velja mér viðfangsefni til að fjalla um í þessari ritgerð þá ákvað ég að 

velja efni sem snerti mig og ég hefði  mikinn áhuga að skrifa um. Þar sem ég á börn 

sjálf þá er þetta efni sem áhugavert er að kafa í. 

Það sem kom mér kannski mest á óvart var það hversu mikið samstarf þessara tveggja 

stofnana er orðið. Ekki eru mörg ár síðan börn fóru úr  leikskóla að vori og byrjuðu 

svo í grunnskóla um haustið án þess að hafa svo mikið sem stigið fæti inn í skólann 

áður. Mér þótti fróðlegt að sjá hve miklar breytingar hafa orðið.  Það er greinilegt að 

mikill metnaður er orðinn hjá stjórnendum og starfsmönnum beggja stofnanna um að 

gera börnunum þetta sem auðveldast og að þeim líði sem best. En betur má ef duga 

skal. 

 

Til hliðsjónar af efninu sem ég valdi hafði ég börnin mín. Elsta barnið fékk að 

kynnast því að fá ekki tækifæri til að fara og  skoða tilvonandi grunnskóla. Börnin 
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sem voru með honum á deild fengu að fara í skólann sinn í heimsókn en þar sem hans 

skóli var ekki sá sami þá var hann og eitt annað barn, sem fór í sama skóla og hann, 

skilið eftir. Þetta er það sem mér finnst þurfa að breyta og veit núna að það er á 

stefnuskránni að breyta og fagna ég því mjög. Síðan á ég yngri strák sem er að fara á 

elstudeild í leikskóla og bíð ég spennt eftir að sjá hvort að einhver sjáanlegur munur 

verði á þeim tveimur þegar sá yngri fer í skóla. 
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Fylgiskjal 
 

1. Hvernær hefst undirbúningur leikskólabarna fyrir skólagöngu? 

2. Hver sér um undirbúninginn? 

3. Hversu markviss er undirbúningurinn, s.s. einu sinni í viku ? Oftar ? Sjaldnar?  

4. Blandast skólinn að einhverju leiti inn í undirbúning leikskólans? 

5. Ef svo er á hvað stigi og hversu mikið? 

6. Hvernig er undirbúningnum háttað? 

7. Er mikið um leiki eða er þetta markviss vinna með stafi eða þess háttar? 

8. Hversu móttækileg eru börnin fyrir því að byrja undirbúninginn í 

leikskólanum? 

9. Geta foreldrar að einhverju leyti komið inn í þennan undirbúning? 

10.  Ef svo er að hvaða leyti? 

11.  Á hvaða tímapunkti líkur starfi leikskólans í ferlinu? 

12. Hvernig tekur skólinn á móti nýjum nemendum? 

13. Hvernig tekur kennarinn á móti nýjum nemendum? 

14. Kemur skólinn að einhverju leyti að undirbúningi leikskólabarna fyrir 

skólagönguna? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 


