
Inngangur

Það sem réði vali mínu á ritgerðaefni þessu er að ég hef til margra ára starfað á 

leikskóla og síðustu árin í fyrsta bekk grunnskóla. Mér er það mikið hugðarefni að 

skilin milli leik- og grunnskóla séu sem eðlilegust fyrir börnin og fjölskyldur þeirra, 

þess vegna hef ég talið mikinn styrk að hafa bæði leikskólakennara og 

grunnskólakennara að störfum í fyrsta bekk grunnskólans, þar sem menntun og 

reynsla beggja nýtist sem best í þágu barnanna.

Á síðustu árum hefur umræða aukist um mikilvægi góðrar grunnskólabyrjunar. Bent 

hefur verið á að æskilegt sé að leikskólabörn upplifi flutning yfir í grunnskólann sem 

eðlilegt framhald af leikskóladvöl sinni. Ýmsar rannsóknir bæði íslenskar og erlendar 

hafa verið gerðar á efni tengt þessu og flestum ber saman um að mikilvægt sé að 

mynda samfellu í námi barna þegar þau flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla. Einnig 

hefur verið bent á mikilvægi þess að kennarar sem starfa á báðum skólastigum þekki 

vel til starfsaðferða hvors annars, en er raunin sú? Vitnað verður í rannsókn sem 

Jóhanna Einarsdóttir prófessor við Kennaraháskóla Íslands gerði á því hvaða aðferðir 

leikskólakennarar og grunnskólakennarar nota til að tengja skólastigin. 

Saga leik- og grunnskóla er skoðuð og þær miklu breytingar sem íslenskt skólakerfi 

hefur gengið í gegnum á síðustu áratugum. Aðalnámskrár skólastiganna verða 

skoðaðar út frá samvinnu leik- og grunnskólans. Fjallað verður um hvaða breytingar 

eiga sér stað þegar börn byrja í grunnskóla, hvað hafa ber í huga til að upphaf 

skólagöngu verði sem átakaminnst fyrir börnin og fjölskyldur þeirra. Mikilvægt er að 

leikskólakennarar og kennarar þekki vel til þroska og getu barna á þessum aldri og 

geri sér grein fyrir til hvers er hægt að ætlast af þeim og varist of miklar væntingar og 

kröfur. Ég mun stuttlega gera grein fyrir  „Tools of the Mind“ aðferðinni, en sú 

aðferð byggir á kenningum Vygotskys um vitsmunaþroska og grundvallast m.a. á 

þeim kenningum að börn mynda sína eigin þekkingu og að vitsmunaþroska er ekki 

hægt að aðskilja frá félagslegum aðstæðum.  Að lokum er gerð grein fyrir hvernig 

unnið er með fimm ára börn og samvinnu leik- og grunnskóla í Hafnarfirði. 
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