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Útdráttur 

Þetta lokaverkefni er í senn heimildaritgerð og vefsíða. Fræðilegi hluti verkefnisins tekur 

á ýmsum þáttum hvað við kemur þeim áfanga hjá barni að byrja í grunnskóla, þeim 

tilfinningum og kvíða sem fylgja þeim breytingum. Fjallað er um hvernig við getum 

undirbúið þau og gert þau öruggari. Rýnt er í íslenskar og erlendar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á viðfangsefninu. Það ætti að vera ljóst að skólasamfélagið ber þarna nokkra 

ábyrgð.  

     Í öðrum hluta ritgerðarinnar er fjallað um vefsíðu og hönnun hennar. Hún er hugsuð 

sem fyrsta kynning barns sem er að byrja í skóla og leið til að auðvelda fyrstu sporin í 

langri skólagöngu. Með því að búa til vefsíðu um efnið er hægt að ná til barnanna og setja 

kynninguna fram þannig að þau geti sjálf fengið sýn inn í þann veruleika og þann stað 

sem þau koma til með að vera í næstu árin. Kynningarefnið er í formi ljósmynda, þar sem 

ungur drengur fær það hlutverk að fara í helstu stofur skólans og kynna sér hvað hægt er 

að gera á hverjum stað. Á hverri síðu býðst börnum að fara í leiki þegar þau hafa kynnt 

sér skólaumhverfið. Leikirnir eru allir fengnir frá Námsgagnastofnun, með þeirra leyfi, og 

eru þeir góður undirbúningur undir nám barna sem eru að hefja skólagöngu. 

     Vefurinn sem hér er kynntur er leið til að bjóða börn velkomin í skólann. Þar sem 

kynningarefni er af skornum skammti geta grunnskólar nýtt sér vefinn og huga þar með 

að þörfum ungra nemenda sinna. 
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Abstract 
This paper is written in partial fullfilment of the B.Ed-diploma from the School of 

Education at the University of Iceland. The subject is presented as both a paper and 

website. The academic part of the project takes on various aspects having to do with 

children beginning in primary school and the feelings and anxieties that accompany this 

milestone. In examining how we can prepare children and make them more secure by the 

start of school, both Icelandic and foreign studies referring to this massive turning point 

in childrens' lives will be consulted. Children are in some cases, anxious starting school. 

The role of the school community is to meet the needs of children and make this 

transition easier for them. 

     In the second part of the paper the website and its' design will be discussed. It is 

conceived as the first presentation for a child who is starting school and soon to facilitate 

its first steps in schooling. This web will enable the children to form their own 

perspective of the school they´ll be attending for some time. The presentation consists of 

photographs of a young boy playing the role of going through the schools' main locations 

and showing what can be done there. Each page contains a link to educational games, 

hosted by The National Center for Educational Materials. 

     I believe that this webpage is an excellent way of welcoming children to the school. 

Since the promotional material is limited, primary schools should make use of this 

approach and consider including the needs of young students. 
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Formáli 
Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed. – gráðu við Leikskólakennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands vorið 2010. Höfundur þessarar ritgerðar er 

leikskólakennari og starfar sem umsjónarkennari í fyrsta bekk grunnskóla í Mosfellsbæ. 

Á þeim vettvangi vaknaði hugmyndin af ritgerð þessari og vefsíðunni sem má nálgast á 

http://open.is/velkomin. 

     Að lokum vil ég þakka Carlos A. Ferrer, leiðsögukennara fyrir ómetanlega aðstoð við 

skrif þessarar ritgerðar. Einnig vil ég þakka Páli Blöndal fyrir aðstoð við gerð 

vefsíðunnar. Kristinn Dagur Ólafsson fær líka þakkir fyrir hlutverk sitt í ljósmyndum 

vefsíðunnar. 

http://open.is/velkomin�
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Inngangur 

„Ég hafði áhyggjur af því að byrja í skólanum vegna þess að ég var hrædd við 

kennarann…“. 

„Ég var sorgmædd og óhamingjusöm fyrsta skóladaginn og ég grét…“. 

„Ég var sorgmædd yfir því að þurfa að fara í skólann og hafði áhyggjur af því að eiga 

enga vini í skólanum“.  

„Ég veit ekki af hverju ég á að fara í skóla. En ef mamma segir mér að fara í skóla þá fer 

ég í skóla“. 

„Í skóla lærir maður að opna bíl með lyklum og keyra hann“. 

     Þetta eru allt setningar hafðar eftir börnum sem eru að fara í íslenska eða erlenda 

skóla. Hægt er að skynja kvíða þeirra og óöryggi við það að hefja skólagöngu. Þau vita 

hreinlega ekki hvað bíður þeirra og hvað skólinn hefur upp á að bjóða. Hvernig lítur 

skólinn út og hvað er gert inni í öllum þessum skólastofum? Þegar fullorðinn 

einstaklingur hefur starf á nýjum vinnustað, hefur hann oftast fengið góða kynningu á 

þeim vettvangi. Oftar en ekki hefur hann farið í nokkur viðtöl. Hann hefur verið kynntur 

fyrir tilvonandi starfsfélögum. Gerum ráð fyrir að nýi starfsmaðurinn hafi fengið ítarlegar 

upplýsingar um vinnustaðinn í gegnum heimasíðu fyrirtækisins. Þetta eru allt atriði sem 

skipta máli þegar slíkar breytingar eiga sér stað í lífi okkar. Það eykur á öryggi okkar og 

það verður ekki eins erfitt að takast á við fyrsta vinnudaginn þar sem við vitum hvað 

bíður okkar. 

     En hvernig er fimm ára barn undirbúið fyrir sinn fyrsta skóladag? Hvaða kynningu 

hefur barnið fengið? Barnið hefur komið í skólaheimsókn einu sinni að vori. Að hausti 

mæta foreldrar með barnið sitt fyrsta daginn og dvelja með því í eina klukkustund. Það er 

allt og sumt. Við ætlumst til að barnið sé tilbúið og það mætir næsta dag, einsamalt í 

skólann. Er þetta nægilegt? Nei það tel ég ekki vera. Börn þurfa lengri aðlögun og eiga að 

fá góðar upplýsingar um „nýja vinnustaðinn“ sinn. Úr þessu þarf að bæta. Rannsókn mín, 

unnin í tengslum við Varmarskóla, leiðir líkur að því að breyting verður á upplifun barna, 

eftir að hafa fengið kynningu á skólanum í gegnum vefsíðu sem ég hef hannað.  

     Fjallað er um hvaða væntingar börn hafa til náms og þann kvíða sem þau bera í brjósti 
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sér við það að byrja í grunnskóla. Ritgerðin er tvískipt. Fræðilegi hlutinn er um 

rannsóknir sem gerðar hafa verið um þessi tímamót. Kenningar Piaget og Vygotsky eru 

hafðar til hliðsjónar, svo og hugmyndir hugsmíðahyggjunnar, til að leysa úr þeim vanda, 

að ólæs börn fá tæpast næga kynningu á skóla sínum sem þau eru að fara að byrja í.       

     Síðari hluti verkefnisins er vefsíða sem smíðuð hefur verið og er kynning á 

skólaumhverfi sem bíður barna þegar þau hefja skólagöngu. 

      Gerð var könnun á kvíða barna við það að fara í skóla og hvort heimasíðan gæti 

slegið á þessar tilfinningar. 
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Rannsóknarspurning 

Ritgerðinni er ætlað að svara rannsóknarspurningunni: 

-Er hægt að undirbúa nemendur fyrir skólagöngu með því að sérhanna heimasíðu að 

þeirra þörfum til að draga úr þeim kvíða sem getur fylgt  því að byrja í skóla? 

Að byrja í skóla 

Að byrja í skóla er stórt skref fyrir lítið barn að taka. Barnið er að hefja nám í stofnun 

sem það mun dvelja á næstu 10 árin (Broström, 1999). Stofnunin eða skólinn hefur upp á 

margt að bjóða og skiptir því miklu máli að kynning á skólastarfinu sé lifandi og 

skemmtileg. Margir bæklingar hafa verið gefnir út um þessi málefni og er þeir allir settir 

fram á rituðu máli meira og minna. Bæklingur sem Varmárskóli hefur gefið út er gott 

dæmi um þetta (Varmárskóli, 2009). Greinilegt er að ekki er ætlast til að nemandinn 

sjálfur lesi kynningarefnið, ef við gefum okkur það að flest börn eru ólæs þegar þau byrja 

í skóla. En að mörgu leiti er sá bæklingur vandaður og fræðandi fyrir foreldra. 

     Heimasíður skólanna eru allar byggðar meira og minna upp á rituðu máli og því ekki á 

færi ólæsra barna að rata um þann vef (Lágafellskóli, 2010). En með því að búa til vef 

sem settur er upp fyrir þennan hóp er verið að bjóða þau velkomin þannig að þau skilji.  

     Skoða þarf menningarheim barna, hvernig nálgast má þennan aldurshóp út frá þroska 

þeirra og getu (Brooker, 2008). Öll börn hafa jafnan rétt til að fræðast og það að beina 

nýjum nemendum inn á slíkan vef gæti verið notaleg stund sem foreldrar og börn þeirra 

geta átt saman og skoða nýja „vinnustaðinn“ , það er skólann þeirra.  

     Á síðari stigum rannsóknarvinnu minnar mun ég leitast við að sýna fram á hvernig 

þess konar kynning getur breytt kvíðatilfinningunni í tilhlökkun og gleði. 

     Börn koma til með að verja stórum hluta dags í skólanum og þarf því að vanda það 

hvað boðið er upp á, því allt hefur áhrif og mótar einstaklinginn. 

Grundvallarmarkmið skólans ætti að vera að ungir nemendur finni sig tilbúna til 

að hefja skólagöngu, það er að þeir upplifi að hugað sé að velferð þeirra og að 

þeim finnist þeir tilheyra skólasamfélaginu (Broström 2002).  
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Íslenskar og erlendar rannsóknir 
Ég skoðaði rannsókn þeirra Jóhönnu Einarsdóttur prófessors við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands og Sigurborgar Sturludóttur kennara við grunnskóla Stykkishólms sem 

heitir “Reynsla foreldra af grunnskólabyrjun barna sinna” (2007). Rannsóknin styður að 

einhverju leiti tilgátu mína þar sem skoðuð er líðan foreldra og viðhorf þeirra til 

skólabyrjunar barna sinna. Enn fremur var athugað hvort samskiptin við skóla barnsins, 

það er annars vegar við leikskóla, hins vegar grunnskóla, breyttust á þessum tímamótum. 

Rannsóknin var gerð 2007 og var um megindlega rannsókn að ræða.  

     Í ljós kom að tveir þriðju hlutar foreldrar höfðu jákvæða upplifun af skólabyrjun barna 

sinna en um þriðjungur foreldra kviðu þessum tímamótum. Búseta og menntun hafði áhrif 

á þessa upplifun. Háskólamenntaðir kviðu minnst breytingunum, en foreldrar með 

grunnskólamenntun kviðu skólabyrjuninni mest. Foreldrar höfðu áhyggjur af því að 

barnið þeirra væri að fara úr vernduðu umhverfi yfir í minna verndað umhverfi þar sem 

skólalóðin væri mjög stór og ekki mikið eftirlit með börnunum. Þeir höfðu áhyggjur af 

vinatengslum barna sinna og í sumum tilfellum töldu þeir að börnin sín væru ekki tilbúin 

til að byrja í skóla. 10% mæðra þurftu að skipta um vinnu vegna breytinganna við það að 

fara úr leikskóla yfir í grunnskóla. 

      Athygli vekur að þátttaka foreldra í skólastarfinu minnkaði eftir að barnið byrjaði í 

grunnskóla. Þeir töldu að samskipti sín við kennarann urðu ópersónulegri og formfastari. 

Einnig hittu þeir kennara barnsins miklu minna heldur en þegar barnið var í leikskóla.  

     Greinilegt er að þessi mikla breyting sem verður á samskiptunum verður til þess að 

foreldrar finnst þeir standa fjær skólastarfinu og þátttaka þeirra minnkar í takt við það. Að 

sjálfsögðu má finna margar skýringar á þessu. Foreldrar sækja börnin sín í leikskólann á 

meðan grunnskólabörnin fara jafnvel sjálf heim að skóladegi loknum. En þessu má 

breyta. Það er nauðsynlegt að kennarar kynni sér niðurstöður þessarar rannsóknar og taki 

sér leikskólann til fyrirmyndar hvað samskipti við foreldra varðar. 

     Eins og kemur fram í inngangi rannsóknarinnar er það að byrja í skóla eitt 

mikilvægasta skref sem einstaklingur tekur í lífinu og er mörgum minnistæður fyrsti 

skóladagurinn. Ákveðin kaflaskil verða hjá barninu þegar þessum áfanga er náð og verða 
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miklar breytingar á hlutverki barnsins innan fjölskyldunnar og samfélagsins (Jóhanna 

Einarsdóttir og Sigurborg Sturludóttir, 2007). Það er því mikilvægt að vel takist til hjá 

sem flestum, líka þessum þriðjungi sem kvíður tímamótunum, þegar þau hefja 

skólagöngu sína. 

 

Frá leikskóla til grunnskóla 
Önnur rannsókn sem Jóhanna Einarsdóttir, prófessor við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands,  gerði er vert að skoða í þessu samhengi. Rannsóknin heitir “Þegar bjallan hringir 

þá eigum við að fara inn” viðhorf leikskólabarna til leik - og grunnskóla. Rannsóknin er 

eigindleg og byggir á hópviðtölum við 5 ára börn sem eru að hætta í leikskóla og að byrja 

í grunnskóla.  

     Markmið rannsóknarinnar var að kanna viðhorf leikskólabarnanna til beggja 

skólastiganna, það er leikskóla og grunnskóla. Greinilegt er að börn gera skýran mun á 

þessu tvennu. Þeirra hugmyndir um starfið í leikskólanum var að þar leika þau sér og eiga 

samskipti við vini sína og fullorðna. En allt öðru máli gegndi um hvað þau heldu að biði 

þeirra í grunnskólanum. Þar er ætlast til af þeim að þau sitji þegjandi og prúð við borð og 

læri að lesa, skrifa og reikna. Einnig töldu þau mikilvægt að fara eftir skólareglum.  

Börnin virðast sætta sig við þessar miklu breytingar. Þetta er bara svona. Þau fá engu um 

þetta ráðið (Brooker, 2008).  

     Rannsóknir sem Liz Brooker hefur kynnt sér, styðja rannsóknir Jóhönnu Einarsdóttur. 

Brooker vekur athygli á því að börnin fengu aðeins að leika sér á föstudögum og stundum 

í tíu mínútur á dag. Börnin þekktu skólareglurnar nokkuð vel. Það sem verra var að 

reglurnar voru langur listi af því sem ekki má gera. „Ekki hlaupa á göngunum“. „Ekki 

tala hátt“. Hvar voru reglurnar um það sem má gera (Brooker, 2008, 105)? Höfundur 

íslensku rannsóknarinnar leiðir líkum að því að viðhorf barnanna endurspegli viðhorf 

samfélagsins til hlutverks leikskólans og grunnskólans í íslensku samfélagi og það sem 

börnin heyra hjá fullorðnum. 

 

Kvíðin því að byrja í skóla 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur, “Þegar bjallan hringir þá eigum við að fara inn”, eru 

kynntar nokkrar rannsóknir sem voru gerðar víðsvegar í Evrópu svo sem Danmörku, 
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Noregi og Þýskalandi. Þar kemur í ljós að börnin höfðu fengið upplýsingar um skólann 

sinn frá öðrum eldri nemendum og að mikilvægt væri að þekkja reglur skólans og að 

einungis mætti leika sér í frímínútum. Í danskri rannsókn sem Stig Broström gerði kemur 

fram að börn voru tortryggin og sum kvíðin vegna skólagöngunnar. Þau höfðu gert sér 

þær hugmyndir um skólann að þar væri mikið um valdboð og að kennarinn skammaði 

þau. Einnig væri ætlast til þess að nemendur væru stilltir og sitji kyrrir. Greinilegt var að 

þátttakendur rannsóknanna töldu sig litlu ráða um það sem fram fer í skólastofunni. 

Kennarinn væri einráður og að ekki væri tími til að leika sér.  

     Eins og segir í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) þá á barn rétt á að láta 

skoðanir sínar í ljós. Niðurstöður rannsóknanna sýna að þarna er Barnasáttmálinn hafður 

að engu. Í sænsku rannsókninni kom í ljós að það sem var jákvætt við skólagönguna að 

mati barnanna, væri það að þau væru að læra nýja hluti og þau væru að eignast nýja vini. 

Kröfur skólans voru að valda þeim kvíða. Þau höfðu áhyggjur af því að standa sig ekki og 

að fá lágar einkunnir. Það að 5 ára börn séu farin að hafa áhyggjur af því að standast ekki 

kröfur skólans er umhugsunarvert. Hvernig líður svona börnum í skólanum? Eru þau að 

læra eitthvað, eða er kvíðinn að trufla þau í að auka við vitneskju sína og að njóta þess að 

vera 5 ára og fá að leika sér og læra? Eru áherslur grunnskólans of mikil á 

kennsluaðferðir og námsgreinar á meðan að viðfangsefni leikskólans eru barnmiðuð og 

leikurinn allsráðandi (Jóhanna Einarsdóttir, 2003)? 

     Það virðist koma í ljós í flestum rannsóknanna sem Jóhanna Einarsdóttir vísar í, að 

munurinn sem börnin sáu á leikskóla og grunnskóla væri sá að í leikskóla væru þau að 

leika sér en í grunnskólanum væru þau að læra að lesa, skrifa og reikna. Flest barnanna 

voru jákvæð gagnvart grunnskólagöngunni, en þó nokkur fundu fyrir kvíða og þessi 

breyting kæmi þeim úr jafnvægi. Liz Brooker vekur athygli á nokkrum setningum sem 

hafðar voru eftir börnum í rannsóknum sem hún styðst við. Setningar eins og: 

 

„Ég hafði áhyggjur af því að byrja í skólanum vegna þess að ég var hrædd við 

kennarann…“. 

 „Ég var sorgmædd og óhamingjusöm fyrsta skóladaginn og ég grét…“. 
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 „Ég var sorgmædd yfir því að þurfa að fara í skólann og hafði áhyggjur af því að 

eiga enga vini í skólanum“ (Brooker, 2008, 110). 

 

      Þessar setningar litlu barnanna höfðu áhrif á mig. Við verðum að taka mark á þessum 

rannsóknum og gera þær sýnilegri almenningi og skólayfirvöldum. Þetta segir mér að 

börnin fá ekki nægilega kynningu á skólanum sem þau eru að fara að byrja í. Ég tel það 

engan vegin ásættanlegt að þau fái þessa kynningu frá eldri nemendum. Rannsóknin mín 

sýnir að kynning sem beinist að börnum, til dæmis í gegnum vefsíðu eins og hér hefur 

verið kynnt, slær á þennan kvíða. Börnin fá að skoða kennslustofurnar, skólalóðina sem 

sumum finnst vera óhugnanlega stór og opin, jafnvel að geta skoðað myndir af kennurum 

og öðru starfsfólki áður en skólagangan hefst. Þau fá að skyggnast inn í þann heim sem 

bíður þeirra. Viðhorf þeirra sem kvíða skólagöngunni mun breytast við slíka kynningu og 

þau mæta örugg og frjáls í fasi fyrsta skóladaginn sinn. 

 

Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt 
Í aðalnámskrá grunnskóla segir að:  

 

Mikilvægt er að nemendur temji sér þær vinnuaðferðir og þá vinnutilhögun sem 

tíðkast í samfélaginu á hverjum tíma. Eitt meginhlutverk grunnskólans er að búa 

nemendur undir starf í því þjóðfélagi sem þeir munu tilheyra sem fullorðnir 

einstaklingar. Það er því skylda grunnskólans að horfa fram á veg og reyna eftir 

megni að sjá fyrir helstu breytingar til þess tíma að nemendur verða fulltíða og 

bregðast við þeim með því að undirbúa nemendur á viðeigandi hátt (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2007). 

 

     Nú þegar hægt er að kynna nánast hvað sem er með veftólum, er ekkert því til 

fyrirstöðu að kynna ólæsum börnum á þann hátt, skólavistina sem bíður þeirra, enda eru 

börn móttækileg fyrir efni sem höfðar til þeirra. Þegar þau stíga sín fyrstu spor inn í 

skólann finna þau fyrir öryggi því umhverfið er kunnuglegt. Þau hafa séð hvernig 
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skólastofurnar líta út, þau kannast við ritarann, þekkja tónmenntastofuna og fleiri staði, 

því þau hafa skoðað ljósmyndirnar á vefsíðunni. 

     Einnig segir í aðalnámskrá grunnskóla að: 

 

     Nemandinn kynnist möguleikum tölvu- og upplýsingatækni í námi og starfi þannig að 

hann geti mótað eigin viðhorf og geti séð hvernig tæknin nýtist í réttu samhengi við 

viðfangsefnin (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007). 

 

     Börn eru líklegri til að tileinka sér jákvæða afstöðu til tölvunotkunar og venjast 

upplýsingatækni sem eðlilegum þætti í námi sínu. Þau sjá hvað skólinn og kennslan hefur 

upp á að bjóða og foreldrar sjá skólann út frá nýju sjónarhorni. Þegar börnin hafa skoðað 

hverja skólastofu fyrir sig á vefnum er þeim boðið upp á að fara í íslenska leiki sem 

fengnir eru frá Námsgagnastofnun. Börnin fá að vita hvort þau eru á réttri leið í 

leikjunum og þeir eru settir fram á barnvænan hátt þar sem þau læra í gegnum leikinn. 

Kynningarsíðan getur orðið upphafsíða netnotkunar barnanna. 
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Þroskasálfræðileg nálgun lausnar 

 
Hugsmíðahyggja 
Á fyrstu æviárum barns fer fram mikið nám og börn tileinka sér mikið af nýjum hlutum. 

Þau eru stöðugt að bæta við sig allan þroskaferil sinn. Þau læra að ganga, tala, forðast 

hættur, mynda tilfinningatengsl við aðra svo eitthvað sé nefnt. Þau læra af því að horfa á 

aðra og fara sjálf og gera eins. Hugsmíðahyggjan, með áherslu sína á merkingarbært nám 

og virkni nemenda varð fyrir valinu sem námskenningarleg kjölfesta þessa verkefnis. 

Hún byggir á reynslu og þekkingu sem barnið hefur fyrir og bætir það stöðugt við sig á 

eigin forsendum.  

     Samkvæmt Snowman og Biehler (2006) er hugsmíðahyggja kenning sem byggir á því 

að nám sé félagsleg athöfn. Nemendur læra hver af öðrum og þeir byggja ofan á þekkingu 

sína smátt og smátt. Þeir uppgötva hlutina sjálfir og finna eigin leiðir að markinu. 

     Í námi er mikilvægt að geta tengt eigin reynslu og vitneskju því sem á að læra þannig 

að hlutirnir séu í samhengi við það sem við þekkjum í daglegu lífi okkar. Nemendur þurfa 

að vera virkir þátttakendur í námi sínu og þarf námsefnið því að vera spennandi og 

áhugavert. Með slíkri vinnu er verið að ýta undir sjálfstæða skapandi hugsun nemandans 

og hann verður virkari í vinnu sinni. Nemandinn byggir þannig upp þekkingu. Mikilvægt 

er að kennarinn hjálpi börnunum að meðtaka nýjar hugmyndir og gera þær að sínum. 

Þetta gerir kennarinn með því að finna viðfangsefni og aðferðir og með því að 

skipuleggja leiðir til að rannsaka og öðlast nýja reynslu. 

     Í kennslu má flétta hugsmíðahyggjuna þannig inn, að áherslan sé á að nemandinn finni 

sína eigin leið að þekkingunni í hópverkefnavinnu. Nemandinn setur sér sjálfur markmið 

og gott námsumhverfi, sem er opið og hvetjandi, ýtir undir vilja hans til að læra. Hann 

hefur áhuga á viðgangsefninu og sér tilgang í að læra það sem til þarf til að leysa 

verkefnið með því að tengja það fyrri reynslu. Nauðsynlegt er að kennarinn skapi 

aðstæður fyrir nemandann  í uppgötvunarnámi sínu. Nemendur fá verkefni sem samsvarar 

til raunverulegra aðstæðna og daglegu lífi. Dæmi um það er kennsla í náttúrufræði sem 

fer fram utan dyra en ekki beint upp úr bókum. Nemendur fara og skoða dýrin í sínu 

náttúrulega umhverfi og læra þannig ýmislegt um þau. Þar má nefna heiti afkvæma 
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dýranna og helstu fæðutegundir þeirra. Nemendur ljúka verkefninu með því að deila 

þekkingu sinni með samnemendum sínum. Með þessu er verið að stuðla að skilningi og 

námið verður marktækara. 

     Snowman og Biehler (2006) fjalla um hvað það er sem einkenni góðan kennara. Hann 

þarf að vera ígrundandi, það er hann gefur sér tíma til að huga að starfi sínu, bæði hvað 

varðar kennsluna, kennsluaðferðir og aðstæður í skólastofunni. Kennarinn fylgist með 

breytingum samfélagsins sem hann starfar í og mótar og þróar kennsluna í takt við þær. 

     Samkvæmt hugsmíðahyggjunni er áherslan einstaklinginn. Mikilvægt er að finna 

hvaða leið hentar hverjum og einum og hvetur það nemandann til að vera virkur í sinni 

þekkingarleit. Stuðlar er að því að hver nemandi fái að njóta sín. Með því að hafa 

kenninguna að leiðarljósi í kennslu þá má segja að við séum að opna dyr fyrir alla 

nemendur en ekki aðeins nokkra útvalda. Þessi aðferð hvetur kennarann til að kynnast 

hverjum nemanda og skoða styrkleika og veikleika hjá hverjum fyrir sig og hjálpa svo 

nemandanum við að finna þau verkfæri sem henta honum í þekkingarleit sinni (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2006). 

 

Piaget 
Jean Piaget (1896-1980) fæddist Neuchatel í Sviss. Piaget fjallar um vitsmunaþroska 

einstaklingsins og er hann þekktastur og af mörgum talinn áhrifamestur fræðimanna á 

sviði hugsmíðahyggjunnar. Hann fjallaði um hvernig hugsun mótaðist af þroskastigum 

taugakerfisins fram til 15 ára aldurs. Hann skipti vitsmunaþroskanum í fjögur stig; 

skynhreyfistig, foraðgerðastig, stig hlutbundinna aðgerða og stig formlegrar aðferða. Eitt 

leiðir af öðru og þroskinn helst í hendur við líffræðilegan þroska (Berger, 1995).  

     Samkvæmt skilgreiningum Piaget eru börn á foraðgerðastigi (2-6 ára) og að komast á 

stig hlutbundinna aðgerða (7-11 ára) þegar þau hefja skólagöngu. Á foraðgerðastiginu eru 

börn mjög sjálflæg og eiga þau erfitt með að setja sig í spor annarra og horfa á hlutina út 

frá sínu eigin sjónarhorni.  

     Piaget fjallaði um hvernig greindin þroskast út frá gerð taugakerfisins en mest af öllu 

út frá eigin reynslu. Það skiptir máli að skilja hvernig börn hugsa. Með auknum þroska og 

aukinni reynslu verða athafnir barna flóknari og markvissari. Hann taldi mikilvægt að 



 
18 

 

nám barna væri við hæfi þeirra þroska og að þau þyrftu að vera tilbúin að læra nýja hluti. 

Börn verða að fá að upplifa og rannsaka hlutina sjálf til að skilja og læra. Barnið er lítill 

vísindamaður sem lærir að þekkja veröldina með eigin upplifun og reynslu (Berger, 

1995).  

     Kennarinn þarf að miða námsefnið við þroska nemandans. Hægt er að nálgast 

námsefni flestra námsgreina á þann hátt að hann sé virkur þátttakandi í náminu. Tökum 

dæmi af stærðfræði. Hana er hægt að kenna á lifandi og áþreifanlegan hátt úti í 

náttúrunni. Börnin fá fyrirmæli um að finna fjölda laufblaða og steina og þau búa sjálf til 

sín eigin dæmi, eins og hvað eru mörg gul laufblöð í hrúgunni, eða hvað eru mörg 

laufblöð eftir í hrúgunni þegar gulu laufblöðin eru tekin frá. Í íslensku er hægt að fara 

eins að, börnin skrifa orð með steinum eða hríslum.  

     Það er tilgangslaust að kenna börnum ef þroskinn er ekki til staðar. Þar skiptir miklu 

máli að kennarinn þekki þroskastig barna og hann útvegi þeim rétt viðfangsefni. Virkni 

og þátttaka nemandans er nauðsynleg og að hann geri sínar eigin uppgötvanir. Hann lærir 

að nýta sér rökhugsun í náminu (Pritchard, 2009). 

     Barn sem er að hefja grunnskólagöngu sína hefur engar hugmyndir um hvað það er að 

fara út í. Barnið hefur reynslu af leikskólanum, en það veit að í grunnskólanum fer allt 

annað fram. Samkvæmt Piaget þarf barn að fá að upplifa og rannsaka hlutina sjálft til að 

skilja og læra. Með því að bjóða barninu upp á kynningu á skólanum með veflægu tóli, 

kynningarmyndbandi eða bæklingi, getur barnið nálgast og komist mjög nálægt því að 

upplifa það umhverfi sem bíður þeirra við skólabyrjun. Barnið veit hvernig skólinn lítur 

út, hvaða nám fer fram í tónmenntastofunni og hvaða verkfæri eru notuð í smíðastofunni 

svo dæmi séu tekin. Barnið hefur fengið að skyggnast aðeins inn í þann framandi heim 

sem grunnskólinn er. 

 

Vygotsky 

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur kennari og sálfræðingur. Hann lagði áherslu á 

hlutverk fullorðinna í námi barna. Vygotsky talaði um svæði mögulegs þroska (e. zone of 

proximal development). Svæði mögulegs þroska er mismunur þess sem nemandi eða barn 

getur gert eða skilið án aðstoðar og þess sem nemandi eða barn getur gert með aðstoð 
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kennara. 

     Samkvæmt Vygotsky er hlutverk kennarans að sjá barninu fyrir verkefnum sem liggja 

innan svæðis mögulegs þroska og fylgja þeim eftir með leiðbeiningum eða stuðningi. 

Verkefnin eiga því að vera aðeins fyrir ofan getu barnanna frekar en að reyna á það sem 

þau geta fyrir (Berger, 1995). Vygotsky taldi mikilvægt að hinn fullorðni þekkti þroska 

barna til að geta kennt þeim og stuðlað að aukinni færni þeirra. Það sem barn getur gert í 

dag með aðstoð fullorðins, getur það gert óstutt á morgun (Pritchard, 2009). 

     Þegar kennari nýtir sér innsæi Vygotsky til kennslu þarf hann að meta hvar börn eru 

stödd í þroska, óháð aldri þeirra. Kennarar sem skilja þroska barna eru betur undir það 

búnir að vinna með hvert barn innan svæðis mögulegs þroska. Kennarinn lítur á hvert 

barn sem einstakling og aðstoðar það við að þroskast og læra. Með tímanum dregur hann 

svo úr aðstoðinni eftir því sem barnið nær betri tökum á viðfangsefninu. Kennarinn þarf 

einnig að þekkja félagslegan bakgrunn barns svo að kennslan tengist heimi þess og það 

sjái tilganginn með náminu (Berger, 1995). 

     Vygotsky fjallar um hvernig börn þroskast í gegnum athafnir sínar og hvernig þau 

byggja nýja þekkingu á reynslu sinni. Kennari á að búa til stoðir eða vinnupalla 

(e.scaffolding). Þessir vinnupallar er sá stuðningur sem nemandinn þarf til að komast ofar 

á þroskasvæði sitt. Þeir veita honum stuðning til að takast á við ný verkefni og ná árangri. 

Þekkingarmyndun barns má líkja við smíði byggingar og vinnupallarnir eru hjálpartækin 

sem kennarinn notar við smíðina eða þær aðferðir sem hann notar til að styðja barnið við 

eigið nám.  

     Stuðningur getur verið af ýmsum toga eins og til dæmis með sameiginlegri 

þrautalausn þar sem þátttakendur geta verið annað hvort fullorðinn-barn eða barn-barn. 

Aðalatriðið er að vinna að sameiginlegu markmiði með samvinnu. Í mínum 

viðmótsprófunum í tengslum við þessa ritgerð, reynir einmitt á þennan þátt. Þar voru 

börnin að vinna saman og hjálpast að við að leysa hin ýmsu verkefni í leikjum vefsins. 

     Tökum annað dæmi af hópavinnu í stærðfræði. Þar fá nemendur stærðfræðiverkefni til 

að leysa sameiginlega og hjálpast að við að nálgast lausnir út frá ýmsum ólíkum leiðum. 

Nemendur styðja hvorn annan til aukins skilnings í náminu og allir græða á kennslunni, 

bæði sá sem hefur betri tök á námsefninu og þeir sem þurfa meiri aðstoð. Þar með hafa 

allir náð sameiginlegum skilningi á námsefninu. Um leið og nemendur leysa verkefni sín 
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aðstoðar kennarinn og hvetur þá til dáða og sýnir þeim umhyggju. Með því eykst áhugi 

barnsins til að leysa verkefni sín. 

     Þegar nemandinn sýnir að hann er að ná tökum á verkefninu og farinn að leysa það á 

eigin spýtur, dregur kennarinn úr stuðningi sínum. Ef þetta er gert eykur það frumkvæði 

barnsins í að takast á við hlutina sjálft. Börn sem fá svörin uppgefin strax sýna minna 

frumkvæði og læra minna. 

     Útfæra má þetta í stærðfræðikennslu með því að kennarinn leggur dæmi fyrir 

nemendur sína í hópavinnu sem þeir þurfa að finna lausn á sjálfir. Kennarinn setur dæmið 

upp á myndrænan hátt ef börnin finna ekki lausnina og leiðir þau áfram að svarinu án 

þess að hjálpa of mikið. Kennarinn hvetur börnin áfram í lausnarvinnu sinni þangað til 

þau finna rétta svarið sjálf. Grunnþekking einstaklinga í samvinnunámi nýtist þannig að 

þeir gagnast hver öðrum og það leiðir til þess að samvinnan sem slík eykur möguleika 

þeirra á að tileinka sér ákveðið efni sem ekki hefði gerst án stuðnings hinna 

einstaklinganna (Snowman og Biehler, 2006). 

 

Sjónarhorn barnsins. 
Hér áður fyrr fengu börn lítið að tala þegar fullorðnir töluðu og ekki var tekið mark á 

skoðunum þeirra. Til eru ótal rannsóknir um viðhorf fullorðinna til upphafs skólagöngu. 

En nú á dögum er lögð áhersla á að hlusta á börn og það sem þau hafa að segja varðandi 

málefni sem þau varða (Brooker, 2000). Hver eru viðhorf barnanna til þeirra eigin 

skólagöngu og hvaða hugmyndir hafa þau um skólann sinn sem þau eru að fara að byrja 

í? Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir í 13 grein 1. lið: 

 

Barn á rétt til að láta í ljós skoðanir sínar, og felur það í sér rétt til að leita, taka 

við og miðla hvers kyns vitneskju og hugmyndum, án tillits til landamæra, 

annaðhvort munnlega, skriflega eða á prenti, í formi lista eða eftir hvers kyns 

öðrum leiðum að vali þess.  

 

     Það er búið að tryggja það með lögum að börn hafa rétt á því að tjá skoðanir sínar og 

að þau hafa eitthvað um þeirra eigið líf að segja. Börn hafa rétt á að rödd þeirra heyrist og 
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að tillit sé tekið til óska þeirra og skoðana. Börn þurfa að fá tækifæri til að koma sinni 

þekkingu á framfæri (Brooker, 2008, 98).  

     Börn hljóta að vera sérfræðingar í sínum eigin lífi, þau hafa ýmislegt um hlutina að 

segja (Margrét María Sigurðardóttir, 2009). Fullorðnir þurfa að kunna að hlusta á börn og 

að nálgast þau á þeirra eigin forsendum. Í aðdraganda þess að barn byrjar í skóla er 

nauðsynlegt að foreldrar eigi stund með barninu þar sem það er undirbúið undir þessa 

breytingu. Barnið fær að láta í ljós skoðun sína á því hvað bíður þess í skólanum og er 

það foreldra að hlusta og fræða barnið um skólann. Hugsunin með vefnum er einmitt 

þessi, að foreldrar og barn geti átt notalega stund saman og skoða nýja vinnustaðinn sem 

barnið er að fara að byrja á. Barnið fær að skoða raunverulegar myndir af 

skólaumhverfinu og það á auðveldara með að setja sig í þessar aðstæður með slíkri 

kynningu. 
 

Nýir Íslendingar 
Þegar leitað er á netinu um efni fyrir útlendinga sem eru að fara að byrja með börnin sín í 

skóla, er ansi erfitt að finna það sem leitað er að. En ef leitað er eftir sama efni fyrir börn 

sem eru að byrja í leikskóla tekur allt annað umhverfi við. Búið er að setja upp sérstakan 

vef sem heitir „Fjölmenning í leikskólum, enginn eins en allir með“ (Reykjavíkurborg 

2010). Höfundar síðunnar eru þær  Fríða Bjarney Jónsdóttir og Anna Margrét 

Þorláksdóttir. Á vefnum er farið yfir helstu lykilatriði fyrir Nýja Íslendinga að vita hvað 

hafa ber í huga þegar barn byrjar í leikskóla. Lögð er mikil áhersla á að skapa góð tengsl 

milli leikskóla og heimilis. Til að barninu líði vel í nýja umhverfinu sínu þarf að ríkja 

gagnkvæm virðing milli beggja aðila. Hugsað er fyrir öllum hlutum og er sérstaklega gert 

grein fyrir atriðum eins og aðlögun barna og hver sé lykilpersóna í aðlögunarferlinu.  

Lykilpersóna er tengiliður barns og foreldra við aðra í kennarahópnum og hefur það 

hlutverk að kynna deildina, starfsfólk leikskólans og leikskólann á markvissan hátt fyrir 

barninu og foreldrum þess í samvinnu við leikskólastjóra og deildarstjóra. Passað er upp á 

að hafa túlk í viðtölum þar sem farið er yfir starfsemi leikskólans.  

     Ótal bæklingar hafa verið gefnir út á yfir tíu tungumálum og er þessum upplýsingum 

safnað saman í gagnabanka og finna má á heimasíðu Leikskólasviðs Reykjavíkur 

(Reykjavíkurborg, 2010). Þessi vefur er mjög góður og ættu grunnskólar að taka 
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leikskólana sér til fyrirmyndar og koma upp slíkum vef hjá sér.  

     Þær heimasíður sem ég hef skoðað hvað þessi málefni varðar standa misvel í þessum 

fræðum. Heimasíða Laugarnesskóla er ágæt. Strax á forsíðu er hægt að velja um skólann 

á ensku og eru ýmsar gagnlegar upplýsingar þar fyrir foreldra (Laugarnesskóli, 2010). 

Heimasíða Lágafellskóla er ekki með neitt fyrir útlendinga (Lágafellsskóli, 2010). 

     Heimasíða Varmárskóla er nokkuð flókin í uppsetningu fyrir útlendinga. Ætlast er til 

að viðkomandi geti lesið íslensku. Í undirsíðu stuðnings má finna efni um fjölmenningu 

og eru allar upplýsingar á íslensku. Það eina sem hægt er að kynna sér á öðru tungumáli 

en íslensku á forsíðunni er röskun á skólastarfi, eða Disruption of School Operations. 

Fyrir hvern eru þessar upplýsingar? Eru þær settar þarna til að sýna öðrum Íslendingum 

að við erum að huga að Nýjum Íslendingum (Varmárskóli, 2010)? 

     Mennta - og Leikskólasvið Reykjavíkur hefur umsjón bæði yfir grunnskólum og 

leikskólum borgarinnar. Á heimasíðu Reykjavíkur er búið að þýða mjög marga bæklinga 

um það að byrja í grunnskóla. En enginn vefur er til um þennan málaflokk fyrir 

grunnskólann eins og vefurinn „Fjölmenning í leikskólum, enginn eins en allir með“ 

hefur verið búinn til fyrir leikskólana (Reykjavíkurborg, 2010). 

 

Samantekt 
     Þegar barn byrjar í skóla eiga sér stað miklar breytingar hjá barninu og fjölskyldu 

þess. Barnið fær visst sjálfstæði og gerðar eru öðruvísi kröfur til þess en á fyrri stigum. 

Til að hlúa að barninu á þessum tímamótum er nauðsynlegt að vanda vel til verka, það 

auðveldar nám og styrkir sjálfsmynd þess. Vefurinn sem hér er kynntur er hannaður með 

það markmið og þar fær barnið kynningu á skólanum í máli og myndum. 
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Vefurinn: Velkomin í skólann 
 
Vefurinn „Velkomin í skólann“ er ætlað að ná yfir alla þá mikilvægu þætti sem fylgja því 

að byrja í skóla. Markmið og tilgangur hans er að slá á þann kvíða sem börn ala innra 

með sér vegna fyrirhugaðrar skólagöngu. Forsendur síðunnar er því eftirfarandi: 

- Að fyrsta upplifun síðunnar sé eitthvað sem er jákvætt og spennandi. 

- Einfaldleiki og innbyrðis samræmi. 

- Persónuleg upplifun. Með því að nota eitt barn á öllum myndum og myndskeiðum. 

- Að leiða barnið/notandann til að skoða allar undirsíðurnar og skoða sem flestar af 

myndum síðunnar. Rúsínan, það er leikurinn, er því höfð neðst á hverju myndasafni og af 

ásettu ráði ekki merkt sérstaklega. Hugsunin er sú að við það fjölgi heimsóknum barnsins 

á hvert myndasafn.  

- Leikirnir eru fengnir frá Námsgagnastofnun og voru aðeins þeir leikir valdir sem höfðu 

sem minnst óþægindi vegna viðbótaforrita á vafra. 

     Undirbúningsfundir með hugbúnaðarsérfræðingi voru allmargir. En ákveðið var að 

byrja snemma með einfalda frumútgáfu, án virkni. Byggja svo upp út frá því og bæta við 

virknina samhliða framgangi verksins.  

     Formlegri þarfagreiningu og utanumhaldi var haldið með eins lítilli yfirbyggingu og 

hægt var. Í stað þess voru haldnir tíðir fundir og haft þétt samráð við 

hugbúnaðarsérfræðing frá upphafi til loka. 

     Uppbygging síðunnar er höfð eins einföld og kostur er. Ákveðið var að hafa eina 

forsíðu, þar sem hægt var að fara aðeins tvær leiðir. Það er á myndasafn eða orðsendingu 

til foreldra. Á forsíðunni eru tólf broskarlar, tengill fyrir orðsendingu til foreldra og fjórar 

valmyndir fyrir tungumál. Hver broskarl stendur fyrir kynningu á hverri stofu fyrir sig. 

Til dæmis einn broskarl fyrir tónmenntastofu, annar fyrir smíðastofu og svo framvegis. 

Hægt er að skipta á milli fjögurra tungumála með þar til gerðum hnöppum efst á forsíðu. 

     Val á tækniumhverfi helgaðist að mestu af því í hvaða þróunarumhverfi 

hugbúnaðarsérfræðingurinn taldi fljótlegast og heppilegast að vinna með fyrir þessa 

frumútgáfu. Miðað er við að kerfið, síðan, keyri á algengustu vöfrum í dag, sem eru 

Internet Explorer, Firefox, Chrome og Safari. Kerfið er skrifað í ASP.NET, í 

forritunarmálinu C# (C-sharp) ásamt javascript og css. Forritunarumhverfi er Visual 
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Studio 2010 RC. Vefurinn er keyrður á IIS vefþjóni hjá Hringiðunni. 

     Búið er að setja teljara á síðuna. Þar er hægt að fylgjast með umferð um hana. 

Upplýsingarnar eru sundurliðaðar fyrir einstaka hluta síðunnar. 

     Vefurinn er hýstur á vefsvæði hugbúnaðarsérfræðings og er aðgengilegur á slóðinni 

http://open.is/velkomin 

 

Myndir af vefsíðu 

Upphafssíða - hún hentar sem vefgátt barnanna. 

http://open.is/velkomin�
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Innsíða – skólinn minn ásamt myndagalleríi. Takið eftir  „Viltu leika?“ takkanum. 

„Skólinn minn“ takkinn leiðir aftur á forsíðu. 
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Tónmenntastofa ásamt myndagalleríi. 
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Bíó – þarna verður stuttmynd um skólann. 
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Einn af leikjunum sem spretta upp þegar ýtt er á „Viltu leika?“ takka af innsíðu.  

Leikirnir eru hýstir á vef Námsgangastofnunar, http://nams.is 

http://nams.is/�
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Prófanir 

Tæknilegar einingaprófanir voru framkvæmdar af hugbúnaðarsérfræðingi í samvinnu við 

höfund ritgerðar. Prófað var fyrir vafra Internet Explorer 8 og FireFox 3.6.  

 

Ýmsar viðmótsprófanir  
Ég prófaði nokkrar útfærslur af útliti á nemendum mínum og var tekið tillit til þess við 

val á útliti forsíðunnar. Niðurstaða þeirrar prófunar kom reyndar talsvert á óvart. Ég lét 

gera nokkrar útgáfur af útliti. Eitthvað sem ég hélt vera krakkalegt og átti von á að 

krakkarnir veldu frekar, reyndist ekki aðlaðandi fyrir börnin. En yfirgnæfandi meirihluti 

barnanna valdi það útlit sem nú er á síðunni. Sömuleiðis tók ég mið af umsögnum og 

upplifun barnanna og lét gera lagfæringar og breytingar með tilliti til þessa. 

     Tuttugu börn í fyrsta bekk fengu að prófa vefinn í tölvutíma. Þau voru mjög glöð yfir 

því að þekkja drenginn sem er í aðalhlutverki á öllum myndunum. Þau vildu líka fá að 

vita af hverju væri ekki mynd af þeim þarna. Börnin voru fljót að finna út hvernig á að 

bakka og fara á upphafssíðuna. Þau þurftu að hafa svolítið fyrir því að finna út hvar hægt 

væri að skoða til dæmis tónmenntastofuna eða smíðastofuna. En það var einmitt 

tilgangurinn að hafa broskarlana ekki of lýsandi þannig að þau þurfa að þekkja hvern og 

einn til að rata inn á viðkomandi stofu. 

     Þegar börnin voru búin að skoða myndaalbúmið fundu þau leið til að fara í leikina. 

Þau komust fljótt að því að ekki voru allir í sömu leikjunum og vildu endilega komast í 

aðra leiki sem félagar þeirra voru í. Það sem kom á óvart var að þau fundu hjálparlaust 

leiðir til að finna leikina sem þau leituðu eftir. Það sést á broskarlinum hvaða síðu þau eru 

stödd í. Þetta vakti upp spurningar hjá börnunum. Þarna eru börnin að nota 

uppgötvunarnám þar sem kennsluaðferðin byggist á að nemendur opni augun fyrir 

umhverfinu, spyrji álitinna spurninga og finni ýmsar leiðir til að svara þeim. Börnin eru 

að uppgötvað það sem þau eiga að læra. 

     Ein stúlka var í skemmtilegum leik þar sem setja á mismunandi andlitssvipi á 

manneskju eftir tilfinningu eins og gleði og sorg. Hinar stelpurnar vildu líka fara í þennan 

leik og úr varð mikið samvinnunám þar sem þær ræddu saman um það hvernig hægt væri 

að fara í leikinn og hvaða virkni hann hefði. Samskipti þeirra byggðust á uppbyggjandi og 
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jákvæðri hjálpsemi.  

     Í blönduðum bekkjartíma fengu börn úr leikskóladeild, fyrsta bekk og öðrum bekk að 

prófa vefinn. Allir voru ánægðir með síðuna og þau rötuðu á rétta staði eftir fyrirmælum 

sem gefin voru. Nemendur í öðrum bekk vildu hætta á vefnum eftir 15 mínútur. Í fyrsta 

bekk vildu nemendur hætta á vefnum eftir 25 mínútur og börnin á leikskóladeildinni voru 

lengst á vefnum eða 90 mínútur. Þetta segir mér að vefurinn er að höfða til þess 

aldurshóps sem hann er smíðaður fyrir. 

     Það hefur komið í ljós að vefurinn er að nýtast fötluðum börnum mjög vel. Drengur 

sem á í erfiðleikum með að halda einbeitingu og er með lága vöðvaspennu og á erfitt með 

að halda á blýanti getur nýtt sér tölvur í sínu námi. Hann hafði gaman af því að vera á 

vefnum og lærði heilmikið á því að fara í leikina eins og til dæmis stafaleiki Bínu. Þar 

lærði hann að flokka stafina, eitthvað sem hann hefði ekki getað gert með blaði og 

blýanti. Annar drengur sem er einhverfur og er með lítið úthald í vinnu, gleymdi sér á 

vefnum í heila kennslustund. Hann hafði úthald í flokkunar og pörunarleikina og hafði 

gaman af. 

     Byrjað er að nota vefinn sem kynningu fyrir foreldra og börn sem eru að hefja 

skólagöngu við Varmárskóla næsta haust. Viðbrögð hafa verið góð og í samtali mínu við 

móður barns var efnið að skila sér og vildi sonur hennar fara aftur og aftur á vefinn til að 

fræðast um nýja skólann sinn. 

 

Viðmótsprófun leikskólabarna 
Tólf börn í leikskóla tóku þátt í viðmótprófun tengdum verkefninu. Myndaðir voru tveir 

hópar þar sem annar fékk að prófa vefinn en hinn ,viðmiðunarhópurinn ekki. Spurningar 

tengdar líðan barnanna og tilfinningum þeirra við það að byrjar í skóla voru lagðar fyrir 

báða hópana. 

     Helmingur barnanna í viðmiðunarhópnum vissi ekki hvað gert er í skólanum og hvers 

vegna þau færu í skóla. Rannsóknir Liz Brooker sýna fram á það sama. Í sumum tilfellum 

vita börn ekki af hverju þau fara í skóla (Brooker, 2008). Svör hinna barnanna voru á 

ýmsa vegu. Þau  héldu að þau ættu að læra stærðfræði og lestur. Ein stúlkan sagði frá því 

að í skóla lærum við að læsa bíl með lyklum. Ástæðan fyrir því hvers vegna börn fara í 

skóla var sú að þá stækkar maður. Önnur ástæða var að ef mamma segir mér að fara í 
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skóla þá geri ég það. Fimm barnanna áttu vin sem var að fara í sama skóla og þau sjálf. 

     Börnin voru lengi að svara spurningunni um það hvernig þau haldi að verði í 

skólanum. Kannski færu þau að æfa sig í að lesa og læra. Tvö börn voru viss um að það 

yrði gaman í skólanum. Þegar kom að því að svara spurningunni um hver ræður í 

skólanum voru þau ekki í miklum vafa. Fjögur börn sögðu að skólastjórinn réði öllu en 

tvö að húsvörðurinn réði öllu. 

     Tölvuhópurinn, það er hópurinn sem fékk að skoða vefsíðuna, svaraði sömu 

spurningum um líðan þeirra vegna skólabyrjunar næsta haust. Helmingur þeirra vissi ekki 

hvað gert er í skólanum, en þau vissu öll að þau færu í skóla til að læra og að læra stafina. 

Fjögur barnanna áttu vin sem var að fara í sama skóla og þau sjálf og tvö vissu það ekki. 

Þessi hópur var öruggari í svörum sínum við spurningunni um það hvernig þau haldi að 

verði í skólanum. Eitt barn vissi það ekki en hin voru viss um að það yrði skemmtilegt. 

Fjögur börn töldu að skólastjórinn réði öllu og tvö börn töldu að kennarinn réði öllu. 

     Tölvuhópurinn fór inn í tölvustofuna og öll börnin fengu að skoða vefsíðuna 

„Velkomin í skólann“. Fjögur börn töldu að ninjabroskarlinn væri flottastur og tvö börn 

voru á því að hjartabroskarlinn bæri flottastur. Næst voru börnin beðin um að smella á 

flottasta broskarlinn og lýsa því hvað drengurinn á myndunum væri að gera. Þau svöruðu 

öll rétt. Það segir mér að myndirnar eru nægilega lýsandi og börnin vissu hvar drengurinn 

var staddur í skólanum. Öll börnin nema eitt, gátu farið til baka á upphafssíðuna þar sem 

allir karlarnir eru. 

     Þegar börnin voru beðin um að finna broskarlinn þar sem hægt væri að fara í bíó völdu 

fimm þeirra réttan karl. Eitt barn valdi karlinn með gleraugun. Sú hugmynd kemur 

örugglegar frá þrívíddarbíómenningunni. Það þurfti að hjálpa börnunum til að geta horft á 

bíóið, þau kunnu ekki að ýta á spila takkann. Einn drengur vildi fá að stækka bíómyndina 

og þá vildu allir hinir gera eins. Börnin þurftu smá aðstoð í fyrstu við að finna leikina, en 

eftir það rötuðu þau inn á þá. Hópurinn sá fljótt að ekki voru allir í sama leiknum og 

fundu börnin leið til að stytta sér leið að óskaleiknum sínum með því að skoða 

broskarlinn á síðunni sem þau vildu fara inn á. Öll börnin voru sammála um að síðan væri 

flott og vildu helst fá að vera lengur í henni, en tíminn var búinn. 
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Viðmótsprófun leikskólabarna endurtekin 

Tölvuhópurinn endurtók verkefnið frá fyrri viku. Eins og áður voru spurningar lagðar 

fyrir börnin um líðan þeirra og tilfinningum þeim sem fylgja því að byrja í skóla. Svörin 

höfðu breyst nokkuð frá síðustu könnun. Fimm barnanna vissu núna hvað væri gert í 

skólanum. Þau vissu að þau færu að lesa og að læra. Ein stúlkan tjáði sig mikið um það 

hvað væri gert í skólanum. „Þar sitjum við á stólum. Við borðum mat í mötuneytinu. Við 

borðum nesti í skólanum og svo förum við í frímínútur“. Svör stúlkunnar gefa til kynna 

að hún hafi bætt við sig þekkingu frá fyrri könnun. Ég get mér þess til hún hafi fengið 

þessar upplýsingar af vefsíðunni „Velkomin í skólann“. Hún var að lýsa því hvað hún 

hafði séð á myndunum þó hún hafi ekki sagt það með beinum orðum. Öll börnin voru 

viss um að það yrði gaman í skólanum. Fimm börn voru viss um að skólastjórinn réði öllu 

og einungis eitt barn taldi að kennarinn réði öllu. 

     Tölvuhópurinn fór inn í tölvustofuna í annað sinn og öll börnin fengu að skoða 

vefsíðuna „Velkomin í skólann“. Þau voru mjög glöð yfir því að fá að fara aftur á 

broskarlasíðuna eins og þau kalla hana. Börnin töluðu mikið saman og kenndu hvort öðru 

hvað ætti að vera í hverjum leik. Að þessu sinni fannst þremur börnum hjartabroskarlinn 

flottastur, jafnmörgum fannst ninjabroskarlinn flottastur og einum dreng fannst 

fýlubroskarlinn flottastur. Öll börnin gátu farið til baka á upphafssíðuna og að þessu sinni 

gátu þau farið hjálparlaust á bíósíðuna og ýtt sjálf á spilatakkann. Þau gátu öll fundið leið 

til að fara í leikina. 

     Ein stúlkan var að hlusta á sögurnar um Bakkabræður. Sessunautur hennar vildi gera 

eins og fékk hún leiðbeiningu frá vinkonu sinni um það hvernig hægt væri að hlusta á 

sögurnar. Stúlkurnar voru fljótar að ná færni í því að flétta blaðsíðunum. Tveir drengir 

voru í stafrófsleik. Í fyrstu vissu þeir ekki hvað átti að gera í leiknum en svo fundu þeir út 

að það átti að láta orðin í kassana í vissri röð. Þeir hjálpuðust að við að leysa þrautirnar. 

Ein stúlkan í hópnum var alltaf á undan hinum að finna eitthvað nýtt á vefnum. Hún fékk 

þá það hlutverk að leiðbeina hinum og virtist hún vera glöð með það hlutskipti. 

     Öll börnin vor sammála um að vefurinn væri skemmtilegur og eins og áður vildu þau 

vera miklu lengur ef tíminn hefði leyft það. 
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Niðurstöður  

Fyrstu kannanir mínar sýna að vefurinn „Velkomin í skólann“ muni skila tilætluðum 

árangri. Í upphafi viðmótsprófana sýndu börnin kvíða og óöryggi yfir því að fara í skóla. 

Eftir að þau höfðu fengið kynningu á vefnum virtust þau vera öruggari og vita meira um 

hvað biði þeirra. Upplýsingar um skólann skiluðu sér til barnanna. Myndirnar sem sýndu 

kennslustofurnar voru nægjanlega lýsandi til að gefa börnunum góða hugmynd um þá 

starfsemi sem fram fer í hverri skólastofu fyrir sig. Það að bjóða börnunum upp á leikina 

hafði hvetjandi og jákvæð áhrif á notkun þeirra á síðunni. Fræðsluleikir 

Námsgangastofnunar leiða þau inn í fyrstu skrefin og undirbúa fyrir væntanlegt námsefni. 

Í viðmótsprófunum mínum kemur fram að börnin vinna í anda hugsmíðahyggjunnar. Þau 

vinna saman og eru að uppgötva hlutina sjálf og mikið félagslegt nám fer fram. 

     Ég dreg þá ályktun að verkefnið hafi svarað rannsóknarspurningu minni á þann veg að 

vefsíðan dragi úr kvíða barna við það að byrja í grunnskóla. Börnin hafa fengið forskot 

og undirbúning. Þau vita betur að hverju þau ganga. 
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Lokaorð 
Við upphaf vinnu minnar að lokaritgerð þessari, setti ég mér markmið og beindist 

athyglin fljótt að því hvernig staðið er að kynningu fyrir unga nemendur sem eru að hefja 

skólagöngu sína. Ég komst fljótt að því að allar þær kynningar sem eru á boðstólnum eru 

settar fram meira fyrir foreldrana heldur en nemendurna sjálfa. Það sem ég þurfti því að 

gera var að setja mig í spor barnsins og reyna að hugsa eins og það. Hvernig er hægt að 

útbúa námskynningu þar sem barnið getur sjálft skilið kynningarefnið? Þar sem flest börn 

eru ólæs við upphaf skólagöngu sinnar varð kynningin að vera sniðin að þeim þörfum. 

Því var eðlilegast að fara þá leið að hafa efnið í myndmáli og hafa ljósmyndirnar lifandi 

og lýsandi.Til að ná til sem flestra nemenda ákvað ég að fara þá leið að útbúa vefsíðu. 

Útkoman varð vefsíðan „Velkomin í skólann“. 

     Vefsíðan höfðar til ungra barna sem eru að byrja í skóla. Hún mun styðja við þroska 

þeirra og eykur öryggi og þeirra. Hún mun draga úr þeim kvíða sem fylgir þessum 

tímamótum. 

     Við vinnslu verksins varð ég þess áskynja að verkefnið var mun stærra og 

umfangsmeira en virtist í upphafi. Næst er ætlunin að þróa og bæta vefinn enn frekar. 

Gerðar verða frekari tilraunir með gagnsemi vefsins. Viðmótsspurningarnar verða hafðar 

til hliðsjónar. Loks gefur verkefnið færi á að leggja fyrir staðlaða könnun um líðan, til að 

sjá hvort þessi vinna slái á kvíða nemenda og foreldra barna í upphafi skólagöngu.  
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Viðauki 1: Verkáætlun gerð í nóvember 2009  
 

Undirbúningur verkefnisins: Nóvember 2009-janúar 2010 

Lestur og úrvinnsla heimilda: Janúar-febrúar 2010 

Nánari undirbúningur og framkvæmd könnunar/rannsóknar: Febrúar – mars 2010 

Lokafrágangur: Lok mars 2010 

 

 
 
Verkáætlun vefsíðu gerð í Gantt riti. Verkáætlun stóðst að mestu. Kynningum fyrir 

skólastjórn var fjölgað, það er fundir voru haldnir aðra hverja viku frá janúar til apríl 

2010. 
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Viðauki 2: Kostnaðaráætlun 
 
Áætlaður tímafjöldi hugbúnaðarsérfræðings er 70 klukkustundir. 

Hugbúnaðarsérfræðingur gaf vinnu sína svo og hýsingu vefsins. 

Kostnaðaráætlun skiptist þannig: 

Hugmyndavinna 

Útlit forsíðu 6 

Prufugerðir forsíðu 3 

Viðmótsval barna 6 

Undirsíður 2 

Leikir 3 

Smíði vefs 

 Forritun 18 

Prófanir 4 

Lagfæringar 8 

Önnur tæknivinna 

 Uppsetning á vefþjóni 1 

Frágangur 6 

Vinnsla efnis 

 Ljósmyndun 4 

Vinnsla v/myndir 3 

Textagerð 3 

Innsetning efnis 3 

Samtals: 70 klst. 
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Viðauki 3: Spurningalistar 
 
Spurningar um líðan barna sem eru að fara í skóla næsta haust? 
 

1) Ertu að fara í skóla næsta haust? 
 

2) Hvað gerir maður í skóla? 
 

3) Áttu vini sem eru að fara í sama skóla og þú? 
 

4) Hvernig heldur þú að verði í skólanum? 
 

5) Hver ræður í skólanum? 
 

6) Hvers vegna fara krakkar í skóla? 
 
 
Spurningar í viðmótskönnun. 
 

1) Hvaða broskarl er flottastur? 
 

2) Smelltu á flottasta karlinn, skoðaðu myndirnar. Hvað er strákurinn að gera? 
 

3) Geturðu farið til baka og fundið alla karlana aftur? 
 

4) Hvar er hægt að fara í bíó? 
 

5) Hvar er hægt að fara í leiki? 
 

6) Hvernig finnst þér þessi síða? 
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