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Fræðilegur hluti.

1. Sögulegur bakgrunnur leik – og grunnskóla.

1.1 Saga leikskólans.

Barnavinafélag Sumargjafar var stofnað árið 1924 og hefur verið mikill áhrifavaldur í 

þróun leikskóla hér á landi. Félagið var stofnað að frumkvæði Bandalags kvenna sem 

unnið hafði að málinu í nokkur ár og voru margir kennarar meðal stofnfélaga. 

Upphaflegur tilgangur félagsins var að stuðla að almennri umræðu og starfi sem 

mundi efla velferð barna. Fyrsta verk þess var að  starfrækja dagheimili fyrir fátæk 

börn. Fyrsti leikskólinn, Grænaborg, var stofnaður árið 1931 af Sumargjöf. 

Leikskólinn stóð á svokölluðu Grænuborgartúni milli Eiríksgötu og Hringbrautar, þar 

sem Landspítali stendur nú. Grænaborg var í fyrstu aðeins opin á sumrin og voru alls 

um 53 börn þar í einu (Jón Torfi Jónasson, 2006:7). 

Starfsemi Grænuborgar var byggð á hugmyndafræði McMillans systranna, Rachel 

and Margaret, sem stofnuðu leikskólann Rachel McMillan Nursery School and 

Children's Centre í suð-austur hluta London árið 1914, sem líklega var fyrsti 

leikskólinn (nursery) í Englandi. Þær systur störfuðu fyrir Verkamannaflokkinn og 

létu skólamál sig miklu skipta. Í leikskóla þeirra var lögð mikil áhersla á að gera sem 

mest úti, leika, sofa og læra og að skapa heilsusamlegt umhverfi fyrir börnin. 

Hugmyndir McMillans systra breiddust hratt út. Steingrímur Arason, fyrsti formaður 

Sumargjafar, kynnist hugmyndum McMillan systra um útiloftsskóla þegar hann var 

við nám í Bandaríkjunum. Hann fór til London árið 1927 til að kynna sér þessar 

hugmyndir nánar og á grundvelli þeirra var fyrsti leikskóli á Íslandi hannaður 

(Valborg Sigurðardóttir, 1999:91-105).

Árið 1936 var leikskólinn Vesturborg stofnaður í húsakynnum Stýrimannaskólans við 

Öldugötu, en flutti ári seinna í eigið húsnæði við Kaplaskjólsveg. Í Vesturborg var 

opnað fyrsta vetrardagheimilið. Á stríðsárunum var mikið atvinnuleysi meðal 

Reykvíkinga og mörg börn liðu skort. Aðsókn í Grænuborg og Vesturborg jókst 
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mikið svo gripið var til þess ráðs að stofna dagheimilið Austurborg fyrir þurfandi 

börn. Það vildi brenna við að börnin þar fengju á sig einhvers konar „stimpil“. Til að 

sporna við þessu var gerð tilraun til þess að reka leikskóla í einu herberginu ákveðinn 

hluta dagsins, þar sem foreldrar gátu komið með börn sín. Þórhildur Ólafsdóttir: „Ég 

taldi mjög mikilvægt að láta börnin, sem nauðsynlega þurftu dagheimilisvistar við, 

blandast öðrum börnum svo að þau fengju ekki minnimáttarkennd.“. 

Árið 1941 var Tjarnarborg stofnuð í Tjarnargötu 33. Þar var rekið dagheimili allt 

árið, tvískiptur leikskóli og vistvöggustofa fyrir alls 100 börn. Þar sem dagheimilum 

hafði fjölgað mikið þótti ekki annað gerlegt en að hafa sérmenntað starfslið á þessum 

stofnunum. Árið 1946 var í Tjarnarborg stofnaður Uppeldisskóli Sumargjafar, sem 

árið 1957 fékk nafnið Fóstruskóli Sumargjafar og enn síðar, eða árið 1973, 

Fósturskóli Íslands. Útskrifuðust fyrstu fóstrurnar árið 1948 (Jón Torfi Jónasson, 

2006:36-37).

Með breyttu þjóðfélagi og aukinni þátttöku kvenna á atvinnumarkaði fjölgaði 

dagheimilum og leikskólum. Árið 1973 var þessi málaflokkur settur undir yfirstjórn 

menntamálaráðuneytisins og gengu stofnanirnar undir samheitinu dagvistunar- eða 

dagvistarheimili. Aðal rökin sem notuð voru til uppbyggingar á þessum stofnunum 

voru þau að veita börnunum bestu mögulegu uppvaxtarskilyrði og hinsvegar að 

tryggja foreldrum þátttöku á vinnumarkaðnum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:22). Árið 

1981 samþykkti Alþingi breytingartillögu sem sett var inn í lögin um 

dagvistarheimili að gerð yrði námskrá þar sem mörkuð yrði stefna um markmið og 

leiðir í uppeldisstarfinu sem þar fór fram.Valborg Sigurðardóttir þáverandi skólastjóri 

Fósturskóla Íslands var fengin til að stýra þeirri vinnu og fékk námskráin heitið 

„Uppeldisátælun fyrir dagvistarheimili“, hún kom út árið 1985. Uppeldisáætlunin 

markaði tímamót fyrir allt innra starf á dagheimilum. Dagvistarheimili og dagheimili 

voru lögð niður með lögum um leikskóla árið 1991 og leikskólar sáu um uppeldi og 

menntun barna að skólaskyldualdri. Leikskólinn var skilgreindur sem fyrsta 

skólastigið árið 1994, þá var starfsheitið fóstra lagt niður og starfsheitið 

leikskólakennari tekið upp (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:23).
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1.2 Saga grunnskólans

Árið 1907 var kveðið á í fræðslulögum að skólaskylda öll börn frá 10-14 ára aldri, 

þar sem ekki voru fastir skólar átti kennslan að fara fram á heimilum undir eftirliti 

kennara. Heimilin áttu sjálf að annast fræðslu barna að 10 ára aldri. Var gengið út frá 

því að börn væru læs og skrifandi er þau hæfu skólagöngu 10 ára gömul, vanræksla 

foreldra að þessu leyti varðaði við 1-25 króna sekt. Það varð sífellt meiri þörf á því 

að börn undir skólaskyldu aldri fengju fullnægjandi fræðslu því heimilin áttu erfitt 

með að sinna því hlutverki. Árið 1926 stofnaði Ísak Jónsson einkaskóla fyrir börn á 

aldrinum 5 – 8 ára í Reykjavík. Skólaskylda í Reykjavík var færð niður í 8 ár með 

tilkomu Austurbæjarskóla árið 1930. Árið 1936 voru enn sett ný lög um skólaskyldu 

þar sem skólaskylda var færð niður í 7 ára aldur um allt land. Í þeim lögum er ekki 

sérstaklega fjallað um kennslu yngri barna að öðru leyti en því að við 10 ára aldur 

skyldu þau geta lesið, skrifað og reiknað (Skóli Ísaks Jónssonar fimmtíu ára 1926-

1976, 1979:9-18). Árið 1970 hófst kennsla 6 ára barna í flestum grunnskólum 

Reykjavíkur og voru börnin einungis tvær kennslustundir í skólanum á dag. Markmið 

með 6 ára kennslu í Reykjavík voru aðallega þau að gefa öllum börnum rétt á að 

stunda nám frá 6 ára aldri óháð þjóðfélagsaðstöðu þeirra, gefa börnum kost á að 

umgangast börn á sama aldri, kenna þeim að fara eftir skólareglum og lúta aga. Fyrir 

áramót var lögð áhersla á að þroska almenna hæfileika barnsins, en eftir áramót var 

lögð áhersla á lestrarkennslu og áttahagafræði. Frá því að kennsla 6 ára barna hófst 

hafa miklar breytingar átt sér stað, þau eru nú skólakyld samkvæmt lögum frá 1991, 

skóladagurinn er mun lengri eða frá kl. 9 – 14 og eftir það er boðið upp á gæslu. 

Einnig hafa áherslur í kennsluaðferðum og kennsluefni tekið miklum breytingum á 

þessum tíma (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:24-25).
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2. Lög og aðalnámskrár.

2.1 Lög um leik- og grunnskóla.

Í 16.gr laga um leikskóla frá 12.júní 2008 segir „Sveitastjórn skal koma á gagnvirku 

samstarfi leikskóla og grunnskóla. Í skólanámskrá skal gera grein fyrir samstarfi 

milli leikskóla og grunnskóla og hvernig skuli standa að fræðslu og aðlögun barna 

milli skólastiga“ (Lög um leikskóla, 2008).

Í g lið 6.gr laga um grunnskóla frá 12.júní 2008 segir: „Í hverju sveitafélagi í umboði 

sveitastjórnar skal vera skólanefnd sem fer með málefni grunnskóla eftir því sem lög 

og reglugerðir ákveða og sveitastjórn eða sveitastjórnir kunna að fela henni. 

Meginhlutverk skólanefndar er sem hér segir: að stuðla að tengslum og samstarfi 

leikskóla og grunnskóla annarsvegar og grunnskóla og framhaldsskóla hinsvegar“ 

(Lög um grunnskóla, 2008).

2.2 Réttur barna til náms.

Í 1. lið 28. gr. Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna segir: „Aðildarríki viðurkenna rétt 

barns til menntunar og skulu þau, til þess að réttur þess nái fram að ganga stig af stigi 

og þannig að allir njóti sömu tækifæra koma á skyldu grunnmenntunar sem allir geta 

notið ókeypis.“ Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var fyrst samþykktur á 

allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 1989, hann var staðfestur fyrir Íslands hönd árið 

1992. Í sáttmálanum er kveðið á um að öll börn hvar sem þau eru stödd í heiminum 

eigi að hafa rétt á að alast upp við frið og öryggi. (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna).
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2.3 Aðalnámskrár leik- og grunnskóla, mikilvægi góðs samstarfs.

Eins og sjá má eftir að hafa skoðað hlutverk leik- og grunnskólanna í sögulegu 

samhengi byggja þær á ólíkum uppeldis og kennslufræðilegum hefðum.

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) sem gefin er út af Menntamálaráðuneytinu og er 

leiðarvísir fyrir alla er vinna að uppeldi og menntun barna á leikskólum segir að 

foreldrar beri meginábyrgð á uppeldi barna sinna og að leikskólinn sé viðbót við það. 

Leikskólinn er fyrir öll börn óháð andlegu og eða líkamlegu atgervi. Þar segir 

jafnframt að á leikskólum skuli leggja áherslu á leik barnsins og skapandi starf. Ekki 

skuli vera um beina kennslu að ræða, heldur skuli starfið þar vera þroskamiðað en 

ekki fagmiðað. Þar skuli rækta alhliða þroska barnsins og hlúa að öllum 

þroskaþáttum, efla þá og örva (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:5-8).

Í Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin er út af Menntamálaráðuneytinu og öllum 

grunnskólum landsins skylt að starfa eftir segir að foreldrar beri meginábyrgð á 

uppeldi og menntun barna sinna. Grunnskólinn skuli veita nemendum formlega 

fræðslu og taka þátt í félagsmótun þeirra. Grunnskólinn skuli vera fyrir öll börn óháð 

andlegu og eða líkamlegu atgervi þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999:14-15).

Það má segja að brotið hafi verið blað í gerð námskránna árið 1999 þegar í fyrsta 

sinn var unnið að samhliða námskrárgerð þessara tveggja skólastiga og með því 

stefnt að eðlilegri samfellu í námi barna sem flytja frá leikskóla yfir í grunnskóla. Í 

námskrám beggja skólastiganna er lögð áhersla á að efla tengsl og samvinnu milli 

skólastiganna og stuðlað sé að samfellu í uppeldi og menntun barna svo þau upplifi 

skólann sem eðlilegt framhald af leikskólanum. Mælt er með því að skólastjórar leik- 

og grunnskóla vinni saman og skipuleggi samstarf milli þessara tveggja skólastiga. 

Gagnkvæmar heimsóknir nemenda leik- og grunnskóla er góð leið til að tengja 

skólastigin. Lögð er áhersla á að leikskólakennarar sem vinna með elstu börnin í 

leikskólanum og grunnskólakennarar sem taka við þeim í fyrsta bekk þekki vel til 

starfshátta, hugmynda og vinnubragða hvers annars. Þeir ræði saman um uppeldi, 

nám og kennslu og hvaða kröfur er hægt að gera til barna á mismunandi 
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þroskaskeiðum. Þeir kynni fyrir hvor öðrum áherslur í starfi hvers skólastigs svo að 

auðvelda megi barninu breytingarnar á námi þess og skólalífi þegar það flytur frá 

leikskóla yfir í grunnskóla. Því færra sem kemur börnum og foreldrum á óvart við 

flutninginn milli skólastiganna og því betri samfella sem skapast, aukast líkur á 

farsælli skólabyrjun (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:33 og Aðalnámskrá grunnskóla, 

1999:8-9).

Eins og sjá má af þessu er lögð á það áhersla að leik- og grunnskólar hafi góða 

samvinnu sín á milli og skipuleggi samstarf svo eðileg samfella haldist í námi barna. 

Mikilvægt er fyrir börnin að fá að kynnast grunnskólanum áður en þau hefja þar nám. 

Algengt er að samvinna milli leik- og grunnskóla byggist á heimsóknum, þar sem 

væntanlegum skólabörnum er boðið í heimsókn í grunnskólann þar sem þau fá að 

skoða skólann og heilsa upp á starfsfólk hans. Þetta veitir þeim öryggistilfinningu, 

því margir eru kvíðnir fyrir þessum breytingum.

3. Flutningur milli skólastiga.

Hér að framan hefur verið minnst á að miklar breytingar eigi sér stað í lífi barna 

þegar þau flytjast úr leikskóla yfir í grunnskóla, en í hverju eru þessar breytingar 

fólgnar og hvað er mikilvægt að hafa í huga svo börn og fjölskyldur þeirra upplifi 

þessi tímamót á sem bestan og jákvæðastan hátt.

3.1 Úr leikskóla í grunnskóla.

Við upphaf skólagöngu grunnskólabarna má sjá að eftirvænting og gleði skín úr 

hverju andliti en jafnframt kvíði. Væntingarnar eru miklar og flestir afar spenntir að 

byrja að læra. Mörg barnanna hafa beðið lengi eftir að byrja í skóla og myndað sér 

hugmyndir um skólagönguna. Þá fylgir fyrstu kaupum á skóladóti svo sem 

skólatösku og pennaveski mikill spenningur.
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Fyrstu dagana í tíu ára langri grunnskólagöngu barnsins tekst það á við miklar 

breytingar. Flest þeirra hafi gengið í leikskóla í mörg ár en þrátt fyrir það er skrefið 

yfir í grunnskólann stórt, enda margir nýir hlutir að læra og tileinka sér. 

Grunnskólarnir eru yfirleitt í mun stærri byggingum en leikskólarnir, þar stunda fleiri 

nemendur nám og bekkjardeildirnar eru mun fjölmennari en deildirnar á 

leikskólanum. Í flestum skólum er börnunum skipt í bekki eftir aldri, en í 

leikskólunum hafa börnin oft verið á aldursblönduðum deildum. Í skólanum eru þau 

hluti af yngsta hópnum og þurfa að læra að bjarga sér í mun stærra samfélagi. Þar 

kynnast þau nýjum félagahópi því þar eru börn frá mörgum leikskólum. Þó að 

grunnskólarnir séu mun stærri í sniðum er hverju barni ætlað minna pláss en í 

leikskólunum og skipulag skólastofunnar ólíkt því sem börnin eiga að venjast af 

leikskóladeildunum (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a:209-210).

Börnin kynnast nýju skipulagi á skóladeginum sem yfirleitt er skipt niður í 40-50 

mínútna kennslustundir með frímínútum á milli og er því tími til útiveru og leikja 

mun minni en í leikskólanum og sveigjanleiki í dagskipulaginu minni. Leiksvæði við 

skólana eru opnari og minna vernduð en í leikskólunum. Í grunnskólunum kynnast 

þau nestistímum og sérgreinatímum. Börnin þurfa að sitja lengur kyrr og fara eftir 

fyrirmælum kennarans og vinna verkefni sem fyrir þau eru lögð. Þau kynnast nýju 

fullorðnu fólki sem annast þau og oft á tíðum er mun minni tími fyrir 

einstaklingsaðstoð því í grunnskólunum eru fleiri börn á hvern fullorðinn, og 

samskiptin verða því með öðrum hætti en þau eru vön úr leikskólanum. Á 

leikskólanum hefur aðaláherslan verið lögð á nám í gegnum leik, en í skólanum tekur 

við formlegt nám eins og lestur og stærðfræði. Væntingar til barnanna breytast bæði 

frá foreldrum, kennurum og nærumhverfi, gerðar eru kröfur um að börnin standi sig 

vel við þessar nýju aðstæður (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:66-67).  

3.2 Hvað skiptir máli við flutning milli skólastiga

Eins og fram hefur komið hér að framan takast börn á við miklar breytingar og nýja 

hluti þegar þau flytjast úr leikskóla í grunnskóla. Það tímabil í lífi barnanna telja 

margir mjög viðkvæmt og þess vegna afar mikilvægt að vel sé að því staðið á báðum 
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skólastigum. Margir halda því hreinlega fram að eigi barn við erfiðleika að stríða við 

upphaf skólagöngu geti það haft áhrif á framtíðarskólagöngu þess (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2004a:210).

Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er fyrir barnið að hafa stuðning frá kennurum, 

foreldrum og félögum við upphaf skólagöngu. Mikilvægt er að kennarinn sem tekur á 

móti börnum í 1. bekk sýni hverju og einu barni áhuga, sé nærgætinn og uppörvandi. 

Einnig hefur komið í ljós að þau börn sem eiga vin/vini í sínum bekk hafa eftir 

tveggja mánaða dvöl í skólanum jákvæðari viðhorf til þess að vera í skóla en þau 

börn sem ekki eiga vin. Því er talið mjög mikilvægt að félagatengsl séu í brennidepli 

þegar skipta á börnum í bekki og að góð samvinna ríki milli leikskólakennara, 

kennara og foreldra í því ferli. Markmið með þessari vinnu er að barnið upplifi 

öryggi og gleði við upphaf skólagöngu (Broström, 2001:56-61). Til að gera þessar 

breytingar sem eðlilegastar bæði fyrir börn og foreldra skiptir miklu máli að vel sé að 

þeim staðið og að samfella og samvinna ríki á milli skólastiganna (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003).

3.3 Samfella í námi

Hvað er átt við þegar talað er um samfellu í námi barna ? „Samfella þýðir að eðlilegt 

flæði og samhengi sé á milli þeirra krafna sem gerðar eru til barna í stað snöggra 

umskipta. Framvinda gefur til kynna hreyfingu fram á við, samþættingu þess sem á 

undan er komið við það sem kemur síðar“ (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a:211). Í grein 

sinni „Frá leikskóla til grunnskóla“ vitnar Jóhanna Einarsdóttir í Kagan sem segir að 

til að hægt sé að tala um samfellu milli skólastiga þurfi að vera samhengi í 

hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a:211).

Erlendar rannsóknir sýna að samfella í námi barna á þessum tímamótum er mjög 

mikilvæg. Aðferðir sem stuðla að því að mynda sem besta samfellu milli 

skólastiganna hafa víða verið þróaðar og markmið þeirra er einna helst að tengja 
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skólann, fjölskyldur og samfélagið í þeim tilgangi að styðja barnið á þessum 

tímamótum. Mikilvægt er að sameiginlegar áherslur séu ríkjandi milli skólastiganna 

og að opin og góð samskipti ríki á milli leik – og grunnskólakennara því báðar þessar 

stéttir búa yfir sérþekkingu sem nýtist hinni (Jóhanna Einarsdóttir, 2004a:210-212). 

Mikilvægt er að börnin upplifi skólann sem eðlilegt framhald af því sem fram fer á 

heimilum þeirra og leikskólanum þ.e. að barnið finni fyrir samhengi (heild) í lífinu 

(Broström, 2001:16).

Góð tengsl heimila og skóla eru einnig talin mikilvæg. Allir þessir þættir ættu að 

auðvelda börnum þessar breytingar, en mikilvægast er að þau þekki nýja umhverfið 

vel. Jóhanna Einarsdóttir gerði á því könnun hvaða aðferðir leikskólakennarar og 

fyrstu bekkjar kennara í Reykjavík notuðu til að tengja skólastigin og auðvelda 

börnum flutning á milli þeirra. Þar kom í ljós að flestir töldu að sex ára börn eigi ekki 

í erfiðleikum í upphafi grunnskólagöngu. Þátttakendur voru einnig spurðir að því 

hvaða erfiðleikar væru algengastir við upphaf skólagöngu. Flestir nefndu að börnin 

ættu erfitt með að fara eftir fyrirmælum, vinna sjálfstætt, vinna í hópi og semja við 

önnur börn. Grunnskólakennarar nefndu einnig að börn í fjölmennum bekkjum ættu 

frekar í erfiðleikum. Í rannsókninni kom í ljós að á flestum stöðum var um einhverja 

samvinnu að ræða milli skólastiganna og algengastar voru heimsóknir leikskólabarna 

ásamt leikskólakennurum í grunnskólann, sem fólu í sér að kynna grunnskólann fyrir 

leikskólabörnunum. Ekki var unnið markvisst að því að skapa samfellu í námi 

skólastiganna, þó að margir þátttakendanna teldu það æskilegt. Það kom í ljós að 

leikskólakennararnir voru mun áhugasamari um samvinnu en grunnskólakennararnir. 

Þegar kom að aðlögun barna í grunnskólanum var algengasta aðferðin sú að halda 

upplýsingafund fyrir alla foreldra og viðtal með foreldrum og barni áður en skóli 

hófst. Einnig kom í ljós að samvinna milli skólastiganna hér á landi hefur verið 

fremur lítil þó að kveðið sé á um hana í lögum og námskrám (Jóhanna Einarsdóttir, 

2004a:209-223).

 13



Niðurstöður Jóhönnu eru m.a. þessar að:

Leikskóla- og grunnskólakennarar vinna almennt ekki að 

samræmingu námskrár eða kennsluaðferða á þessum 

skólastigum þó svo að margir telji það æskilegt. Samfella í 

hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi skólastiganna 

virðist því ekki vera í sjónmáli. Ef til vill er skýringuna að 

finna í því að menntun þessara starfsstétta er töluvert ólík. 

Hins vegar virðast kennarar telja æskilegt að stuðla að 

tengslum þessara skólastiga með ýmsum leiðum. Þær aðferðir 

sem fyrst og fremst voru notaðar fóru fram í lok 

leikskóladvalarinnar og var markmið þeirra að kynna 

grunnskólann fyrir leikskólabörnunum. Niðurstöðurnar benda 

til þess að vistfræðileg sýn þar sem lögð er áhersla á tengsl 

milli barnsins og fjölskyldu þess, leikskólans, grunnskólans 

og samfélagsins sé ekki í brennidepli hjá íslenskum leik- og 

grunnskólakennurum (Jóhanna Einarsdóttir, 2004, bls.223).

3.4 Væntingar barna til skólagöngu.

Á síðustu misserum hafa fræðimenn lagt á það ríka áherslu að hlusta á það sem börn 

hafa að segja um málefni er þau varðar. Ástæða þessarar umræðu má rekja til 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna en í 1.lið 12. greinar hans segir:

„Aðildarríki skulu tryggja barni sem myndað getur eigin skoðanir rétt til að láta þær 

frjálslega í ljós í öllum málum sem það varða, og skal tekið réttmætt tillit til skoðana 

þess í samræmi við aldur þess og þroska“ (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna).

Á seinni árum hafa rannsakendur áttað sig á því að börn geta mun meira en áður var 

talið og þau eru talin gefa gagnlegar og áreiðanlegar upplýsingar ef notaðar eru réttar 

aðferðir við að spyrja þau (Jóhanna Einarsdóttir, 2003).

Árið 2003 framkvæmdi Jóhanna Einarsdóttir rannsókn á viðhorfum 5 ára barna til 

leik - og grunnskóla. Markmið þeirrar rannsóknar var að kanna viðhorf elstu barna 
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leikskólans til leik og grunnskólans. Í þeirri rannsókn kom í ljós að flest börn höfðu 

myndað sér skoðun á því hvað fram fer í grunnskólanum og að þau telja 

fyrirkomulagið í grunnskólanum mjög ólíkt því sem þau eru vön á leikskólanum. 

Börnin telja að það sem bíði þeirra í grunnskólanum sé lestur, skrift og stærðfræði. 

Þar eigi þau að sitja hljóð við borð með skriffæri, hlusta á kennarann og gera eins og 

hann segir. Einnig telja þau sig þurfa að læra margar nýjar reglur og siði í 

grunnskólanum, þar eiga þau að taka með sér nesti, fara í íþróttir og sund og venjast 

nýjum hugtökum eins og frímínútum og skólabjöllu.

Þegar börnin voru spurð að því hvort þau hefðu lært eitthvað í leikskólanum töldu 

mörg þeirra svo ekki vera, raunverulegt nám hæfist í grunnskólanum. Í leikskólanum 

séu viðfangsefnin allt önnur, þar má leika frjálst, mála, teikna og vera úti. Börnin 

töldu að þau myndu sakna félaganna úr leikskólanum, strafsfólksins og leiksins þegar 

þau byrja í grunnskólanum. Börnunum fannst skemmtilegasta sem þau gerðu á 

leikskólanum að leika við vini sína.

Flest börnin hlökkuðu til að byrja í skóla og en þó voru tilfinningar sumra blendnar. 

Sum nefndu það að þau væru hrædd um að vera strítt, yrðu kannski feimin við hina 

krakkana. Sum nefndu að þau væru hrædd við skólastjórann og í skólanum væri 

unglingar sem gætu strítt þeim. Mörg nefndu að þau væru kvíðin fyrir öllum nýju 

hlutunum sem þau þurfa að læra og tileinka sér eins og t.d. að fara í leikfimi og sund 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2003).

4. Nám barna.

4.1 Þroski 6 ára barna.

Flest börn hefja skólagöngu árið sem þau ná 6 ára aldri, en þrátt fyrir það er oft 

mikill munur á andlegum og líkamlegum þroska þeirra. Þroskabreytingar eru örar í 

tilfinninga-, félags-, vitsmuna- og hreyfiþroska og þau taka oft vaxtakipp og eru 

hreyfingar þeirra oft grófar og óöruggar (Persson, 1995:78). Á þessum aldri eru börn 

fróðleiksfús og með frjótt ímyndunarafl, það má líkja þeim við heimspekinga því þau 

þyrstir í að skilja og fá vitneskju um heiminn í kringum sig og leita að tilgangi með 

tilverunni. Leikurinn er börnum enn mjög mikilvægur og ein aðalleið þeirra til að 
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kanna umhverfi sitt og vinna úr upplifunum sínum og reynslu. En þrátt fyrir 

mikilvægi leiksins getur hann ekki gefið svör við öllum spurningum sem vakna hjá 

barni á þessum aldri. Fullorðnir eru þeim mikilvægastir til að auka þekkingu sína og 

skilning á hlutum og hafa þau mikla þörf fyrir að umgangast og spjalla við fullorðið 

fólk og fá svör við spurningum sínum. Þau sætta sig þó ekki alltaf við svörin og vilja 

fá frekari útskýringar á þeim, því það er þeim mikilvægt að skilja hugsanir 

fullorðinna. Þau bera mikið traust til fullorðinna og eru oft viðkvæm fyrir skoðunum 

þeirra því þau hafa þörf fyrir að vera tekin alvaralega. Hugsun þeirra er hlutbundin en 

verður skipulegri, eins aðferðir þeirra til að muna. Hæfni þeirra til að leysa bókleg og 

verkleg verkefni batnar og jafnframt orðaforðinn og skilningur þeirra á hugtökum og 

óhlutbundnum orðum (Diderichsen, Rabul Hansen og Thyssen, 1994:19-40).

Oft eiga börn á þessum aldri í erfiðleikum með að greina mun á réttu og röngu, þau 

eru sjálflæg og mörgum þeirra reynist erfitt að setja sig í spor annarra, vinna 

markvisst með öðrum og skilja afleiðingar gerða sinna. Að fara eftir reglum getur 

reynst þeim erfitt og þurfa fyrirmæli að vera einföld og skýr (Elín G. Ólafsdóttir, 

Guðbjartur Hannesson og Sigríður Jónsdóttir, 2006:7-8).                                       

Fræðimenn telja stjórnunarfærni (executive functions) skipta miklu máli í tengslum 

við velgengni í skóla sem og annars staðar. Þessi færni er: 1. hömlunarstjórn 

(inhibitory control), að breyta út af venju og standast freistingar og truflanir, 2. 

vinnsluminni (working memory), halda í og nota upplýsingar, og 3. vitsmunalegur 

sveigjanleiki (cognitive flexibility), hæfileiki til að aðlagast breytingum. (Adele 

Diamond). Rannsóknir hafa bent til þess að stjórnunarfærni skiptir meira máli en 

greind, lestrar- og reiknifærni í byrjun skólagöngu. Þessi færni er mikilvæg í gegnum 

alla skólagönguna. Mörg börn sýna skort á þessari færni í upphafi skólagöngu, en til 

eru aðferðir til að auka hana hjá leikskólabörnum. „Tools of the Mind“ aðferðin var 

þróuð af Bodrova og Leong (1996) og byggir á kenningum Luria og Vygotskys um 

vitsmunaþroska. Aðferðin grundvallast m.a. á þeim kenningum að börn mynda sína 

eigin þekkingu, að vitsmunaþroska er ekki hægt að aðskilja frá félagslegum 

aðstæðum (social context), að lærdómur getur leitt þroska og að tungumál sé 

mikilvægt í vitmunaþroska. Í „Tools“ aðferðinni er lögð megináhersla á að þjálfa 
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ákveðna undirstöðuleikni, þar á meðal að börn læri að stjórna sinni eigin félags- og 

vitsmunahegðan, að læra að beina athyglinni og muna hluti í ákveðnum tilgangi og 

notkun hugtaka (symbolic representation). Einnig er lögð áhersla á þá leikni sem er 

talin forsenda fyrir lestri og skrift, þ.e. talað mál, hljóðkerfisvitund, þekking á 

bókstöfum, svo og undirstöðu reiknisfærni, þ.e. telja, tengja hluti, mynsturgreining 

og þekking á tölustöfum. „Tools of the Mind“ aðferðin samanstendur af 40 æfingum 

(activities), þar á meðal að segja sjálfum sér upphátt hvað maður á að gera („self-

regulatory private speech“), leikir og hjálpartæki til að örva minni og athygli. 

Kennarar taka virkan þátt í að skipuleggja og stjórna þessum æfingum, en leikurinn 

er aðalatriðið.

Adele Diamond og aðrir gerðu rannsóknir á 147 leikskólabörnum. Áttatíu og fimm 

börn fengu „Tools of the Mind“ kennslu og 65 fengu annarskonar kennslu (Balanced 

Literacy curriculum (dBL)). Eftir árið var stjórnunarfærni mæld og var niðurstaðan 

sú að „Tools“ börnin sýndu meiri stjórnunarfærni í lok rannsóknartímans en hin 

börnin. Höfundarnir komust að þeirri niðurstöðu að leikur, eins og hann er 

skilgreindur af Vygotsky, getur skipt sköpum fyrir þroska barna (Diamond, 

2007:1387-1389).

Einn þáttur stjórnunarfærni er hæfileikinn til að setja sig í spor annarra, stundum 

kallað „Theory of mind“. Í þessu felst t.d. að geta sér til um hvaða skoðanir aðrir hafa 

á tilteknu málefni eða hvaða tilfinningar þeir hafa gagnvart einhverju og geta borið 

saman við sínar eigin. Fullorðnir sýna meiri færni í að setja sig í spor annarra og 

komið hefur í ljós að mismunur er á heilastarfsemi barna og fullorðinna í þessu 

sambandi. M. Dosch og fleiri fundu að hjá börnum er heilastarfsemin dreifðari. 

Börnin nota sömu heilastöðvar og fullorðnir þegar þau reyna að setja sig í spor 

annarra, en að auki aðrar stöðvar auk þess sem það tekur þau lengri tíma, sem bendir 

til að hjá fullorðnum sé þessi færni orðin sérhæfari. Börn nota mikið framheilann 

(prefrontal cortex) og báðar hliðar (parietal lobes) en með aldrinum færist þessi 

heilastarfsemi aftar og í vinstri hluta heilans (Dosch, Loenneker, Bucher,  Martin og 

Klaver, 2010: 837–846)
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4.2 Félagsþroski

Hjá ungum börnum eru foreldrar það mikilvægasta í lífi þeirra, frá þeim fá þau öryggi 

og hlýju. Á leikskólaaldri byrjar félagsskapur annarra barna að skipta þau meira máli. 

Vinskapur fer að myndast milli þeirra þó að sambandið sé ekki jafn náið og hjá eldri 

börnum, en þau mynda tengsl við nokkra einstaklinga innan ákveðins hóps.

Hjá sex ára börnum ristir vinskapurinn ekki eins djúpt og seinna meir. Vinirnir eru 

fyrst og fremst leikfélagar sem gaman er að leika sér með í skólanum og heimsækja 

eftir skóla. Það er á þessum aldri sem vináttan byrjar að þróast og er það mikilvægt 

skref í félasþroska þeirra.

Barnið byrjar að sýna jafnöldrum sínum áhuga sem manneskjum ekki bara 

leikfélögum. Þau byrja að sýna hvert öðru skilning, tillitssemi og umhyggju. Þau 

hætta að láta athafnir sínar eingöngu stjórnast af eigin þörfum (Diderichsen, Rabul 

Hansen og Thyssen, 1994:90-91).

 

4.3 Leikurinn og félagsleg samskipti.

„Leikurinn er ekki aðeins gleðigjafi, hann er barninu nám og starf. Það er því 

nauðsynlegt að hafa það hugfast í öllu uppeldi og skólastarfi að leikurinn er náms- og 

þroskaleið, leið til þekkingar, sjálfstjáningar og sjálfsnáms“ (Leikur og leikgleði, 

1992:48).

Leikurinn er hluti af barnamenningu, alls staðar í heiminum leika börn sér en á 

mismunandi hátt þó, því leikurinn tengist menningarumhverfi þeirra. Leikur barna 

endurspeglar það menningar-umhverfi sem þau alast upp í (Persson, 1995:89).

Börn hafa mikla þörf fyrir að leika sér frjálst og á eigin forsendum og þau velja sjálf 

hvort þau vilja vera þátttakendur í leiknum. Börn leika sér því það er skemmtilegt 

(Brúum bilið, 1997:15). Athöfnin að leika skiptir mestu máli en ekki hvað kemur út 

úr leiknu eins og t.d. þegar barn byggir turn úr kubbum, svo lætur það turninn hrynja 

og byggir nýjan. Í leiknum getur barnið skapað þykistuheim þar sem allt er mögulegt 
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og þar mistekst því ekki (Persson, 1996:89-90). Mikilvægt sjálfsnám fer fram í 

gegnum leik, börn rannsaka umhverfi sitt og þjálfa með sér ýmiss konar færni og 

vinna úr upplifunum sínum og reynslu á sinn persónulega hátt (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991:133).

Hægt er að flokka og skilgreina leiki á ýmsa vegu. Í Uppeldisátælun fyrir leikskóla 

eru leikir barna flokkaði á eftirfarandi hátt.

• skynfæra- og hreyfileikir

• sköpunar- og byggingaleik

• þykjustu- og hlutverkaleikir

• regluleikir

Í skynfæra- og hreyfileikjum sem iðkaðir eru bæði úti og inni eflist alhliða þroski 

barna og eykur líkamlega og andlega vellíðan. Í sköpunar- og byggingaleik þroskar 

barnið með sér sköpunarhæfni, sköpunargleði og sköpunarþörfinni er fullnægt. Þau 

öðlast margs konar færni við að kanna og handfjatla ýmiss konar efnivið. Í þykjustu- 

og hlutverkaleikjum tjá börn tilfinningar sínar, þau setja sig í spor annarra og leika 

fyrirmyndir sínar. Þau fá útrás fyrir tilfinningar sínar svo sem reiði, væntumþykju, 

gleði og hræðslu. Þessi tegund leikja eflir félagsþroska þar sem þau sjálf búa til 

leikreglur, skipa í hlutverk og þróa leikinn út frá eigin forsendum. Þessir leikir ýta 

undir málörvun og málnotkun hjá börnunum. 

Undir regluleiki flokkast t.d. spilaleikir, hring- og hreyfileikir og boltaleikir. Yngri 

börn þurfa oft handleiðslu fullorðinna í slíkum leikjum, því reglur þurfa að lærast. Í 

regluleikjum eflist félags- og siðgæðisþroski (Brúum bilið, 1997:16-17 og Valborg 

Sigurðardóttir, 1991:133-134).

Eins og fyrr segir hefur leikurinn mikla þýðingu fyrir börn sem eru að hefja 

skólagöngu og þau hafa mikla þörf fyrir að leika sér og geta þau mörg hver dundað 

sér í leik klukkutímum saman. Allar gerðir leikja eru mikilvægar og ná ímyndunar- 

og hlutverkaleikir hámarki á þessum aldri. Sex ára börn eiga erfitt með að sitja lengi 

kyrr og er þess vegna mjög mikilvægt að nota leikinn sem kennsluaðferð og gefa 

börnunum gott svigrúm til frjálsra leikja (Diderichsen, Rabul Hansen og Thyssen, 
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1994:41-43). Á þessum aldri er leikurinn aðal tjáningaform barna og í gegnum 

leikinn vinna þau úr upplifunum sínum, þess vegna er leikurinn þeim dýrmætur. 

Leikurinn hefur einnig mikla þýðingu fyrir félags- tilfinninga og vitsmunaþroska 

þeirra (Persson, 1995:90). Eins og fyrr segir fer ómeðvitað nám fram í gegnum leik 

barna, hugarheimur þess örvast frá ómeðvituðu námi til meðvitaðs náms, þau fara að 

hafa áhuga á að leysa flóknari vekefni og finnst áhugavert og skemmtilegt að leysa 

verkefni þar sem unnið er með form, tölur, stærð og stafagerð. Þegar námið er orðið 

meðvitað ferli hefur barnið farið frá því að vera leikandi barn yfir í að vera lærandi 

barn (Persson, 1995:90-91 og Diderichsen, Rabul Hansen og Thyssen, 1994:91-92).

Leikurinn er fyrst og fremst leikur sem veitir börnunum gleði, og það er einmitt 

gleðin sem er mikilvæg í sambandi milli barnanna. Þau sækja í að leika saman af því 

þeim finnst það skemmtilegt og það veitir þeim ánægju (Diderichsen, Rabul Hansen 

og Thyssen, 1994:89).

5. Samstarf heimila og skóla.

Menntun og velferð nemenda er sameiginlegt verkefni 

heimila og skóla og samstarfið þarf að byggjast á 

gagnkvæmri virðingu, gagnkvæmu trausti, samábyrgð og 

gagnkvæmri upplýsingamiðlun. Mesta áherslu ber að leggja á 

samstarf heimila og skóla um hvern einstakling nám hans og 

velferð og heimili og skóla sem vettvang menntunar.

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2006, bls.20).

„Þrír hópar mynda skólasamfélagið í hverjum skóla, þ.e. nemendur, starfsfólk 

skólans og foreldrar og er mikilvægt að þessir hópar vinni vel saman“ (Helga 

Margrét Guðmundsdóttir, 2005).

Við upphaf skólagöngu eru foreldrar mikilvægir stuðningsaðilar fyrir barnið. Fjöldi 

erlendra rannsókna hafa verið gerðar á mikilvægi þátttöku foreldra við upphaf 

skólagöngu barna. Þar hefur komið í ljós að jákvætt viðhorf, góð samskipti og 

þátttaka foreldra í skólastarfinu hefur áhrif á velgengni og líðan barna í skólanum. 
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Þegar foreldrar taka virkan þátt í skólastarfinu öðlast þeir betri skilning á því sem þar 

fer fram, vita til hvers er ætlast af þeim og barninu og geta með því stutt betur við 

nám barna sinna. Einnig hafa rannsóknir leitt í ljós að „gott foreldrasamstarf er 

ávísun á betri námsárangur barna“ (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:94). Foreldrar þekkja 

börn sín best og því er mikilvægt að þeir veiti kennara barnsins upplýsingar um veik- 

og styrkleika þess og reynslu barnsins af leikskólagöngu sinni, með því skapast meiri 

samfella við flutninginn milli skólastiganna og kennarinn áttar sig betur á þörfum 

barnsins. Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á það „ að börn, sem upplifa svipaðar 

væntingar og hugmyndir í skóla og á heimili, eiga auðveldara með 

grunnskólabyrjunina og sá stuðningur, sem börnin fá frá fjölskyldu sinni við 

flutninginn úr leikskóla í grunnskóla skiptir miklu máli“ (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007:94-95).

Mikilvægt er að foreldrar geri sér grein fyrir á hvern hátt grunnskólinn er 

frábrugðinn leikskólanum og þeim nýju kröfum sem gerðar eru bæði til barna og 

foreldra. Einnig er mælt með því að foreldrahópar á báðum skólastigum hafi með sér 

samvinnu (Elín G. Ólafsdóttir, Guðbjartur Hannesson og Sigríður Jónsdóttir, 

2006:26).

Það verða ekki einungis tímamót hjá börnum við flutning frá leikskóla yfir í 

grunnskóla, þetta er ekki síður breyting fyrir foreldrana, og í raun fjölskylduna alla. 

Jóhanna Einarsdóttir vitnar í könnun sem var gerð á viðhorfum foreldra 5 og 6 ára 

barna í Reykjavík við upphaf skólagöngu. Þar kom í ljós að foreldrar gerðu ráð fyrir 

miklum breytingum í lífi barnanna og að kröfur til þeirra myndu aukast. Sumir höfðu 

áhyggjur af því að þau myndu ekki standa undir þeim auknu kröfum sem til þeirra 

yrðu gerðar. Sumum foreldrum fannst börnin of ung til að hefja grunnskólagöngu og 

höfðu áhyggjur af því að barnið gæti átt í erfiðleikum að bjarga sér í svo stóru 

samfélagi eins og skólinn er, eins og t.d. að rata um skólabygginguna og bjarga sér í 

mun stærri barnahópi. Margir óttuðust að barnið myndi lenda í einelti. Foreldrar 

nefndu að barnið færi að lifa mun sjálfstæðara lífi en áður og samband þeirra við 

kennarann yrði ekki eins náið og við leikskólakennara barnsins (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007:141-156).  
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Eins og sjá má er að mörgu að hyggja þegar börn flytjast frá leikskóla yfir í 

grunnskóla og það lýtur ekki eingöngu að barninu sjálfu heldur fjölskyldunni og 

nánasta umhverfi þess.

6. Aðferð.

Gagnasöfnun fór fram í formi viðtala og var safnað beint af vettvangi, spurningar 

voru lagðar fyrir kennara í 1. bekk og leikskólastjóra á leikskóla fyrir fimm ára börn. 

Við gagnasöfnun var beitt eigindlegri rannsóknaraðferð (qualitiative), en helstu 

einkenni þeirrar aðferðar eru þær að veruleikinn sé byggður á skynjun hvers og eins. 

Rannsakendur afla gagna um það hvernig fólk túlkar aðstæður sínar og umhverfi. 

Eigindlegar rannsóknir eru framkvæmdar í náttúrlegu umhverfi fólks. Í eigindlegum 

rannsóknum er mismunandi tilgangur tengdur við sérstakar spurningar, aðferðir við 

söfnun gagna og greiningu (McMillan, 2004).

7. Niðurstöður.

7.1 Hvernig er samvinnu háttað í Öldutúnsskóla í Hafnarfirði.

Hér á eftir birti ég viðtal við Önnu Ólafsdóttur kennara í 1.bekk í Öldutúnsskóla í 

Hafnarfirði um hvernig samvinnu við heimili væntanlegra nemenda er háttað og 

einnig samvinnu milli skólans við hverfisleikskólana Hvamm og Kató. Þar á eftir er 

viðtal Ragnhildi Birnu Hauksdóttur leikskólastjóra á Álfabergi sem er leikskóli fyrir 

5 ára börn.

Samvinna við hverfisleikskóla

Í Öldutúnsskóla í Hafnarfirði er höfð samvinna við tvo hverfisleikskóla, Kató og 

Hvamm. Að hausti eru haldnir samráðsfundir með leikskólakennurum elstu barnanna 

á leikskólanum og kennurum 1.bekkjar. Á þeim fundi eru heimsóknir barna af 

leikskólanum í skólann og heimsóknir skólabarnanna á gamla leikskólann sinn 

ákveðnar.
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Í október bjóða leikskólarnir 1. bekkingunum í heimsókn á gamla leikskólann. Þessar 

heimsóknir eru gerðar til að treysta böndin enn meir og leyfa skólabörnunum að hitta 

gömlu félagana og starfsfólkið á leikskólanum. Þessar heimsóknir mælast mjög vel 

fyrir hjá börnunum. Heimsóknir leikskólabarnanna í skólann eru að meðaltali fjórar 

yfir veturinn. Markmið þessara heimsókna er að auðvelda leikskólabörnunum 

skólabyrjunina með því að gefa þeim tækifæri til að skoða skólann og kynnast 

starfsemi hans. Yfirleitt eru það deildarstjórar, bókasafnsfræðingur og kennarar 1. 

bekkjar sem taka á móti börnunum í þessum heimsóknum.

Í fyrstu heimsókninni er leikskólabörnunum sýndur skólinn. Þar eru m.a. skólastofur 

og sérgreinastofur skólans skoðaðar en í lokin fá börnin leika á skólavellinum.

Í annarri heimsókninni er börnunum boðið á söngstund yngrideildar (1.-4.bekk) í sal 

skólans. Í þriðju heimsókninni heimsækja börnin bókasafnið og bókasafnsfræðingur 

les sögu fyrir þau. Í fjórðu heimsókninni sem fer fram að vori taka leikskólabörnin 

þátt í skólastarfinu. Leikskólahópnum er skipt í hópa og fer hver hópur í heimsókn í 

kennslustund hjá 6 ára nemendum. Umsjónarkennarar fyrstu bekkja undirbúa 

verkefni sem nemendur og leikskólabörn vinna í sameiningu. Þeirri heimsókn lýkur 

með að hóparnir leika saman bæði úti og inni.

Leikskólakennararnir hafa verið hvattir til að nýta sér skólabókasafnið og koma sem 

oftast með börnin þangað í heimsóknir yfir veturinn, einnig er þeim velkomið að 

koma og leika á skólavellinum hvenær sem þau óska eftir því. Í Öldutúnsskóla koma 

börn frá öðrum leikskólum en Hvammi og Kató og er þeim einnig boðið í heimsókn 

að skoða skólann.

Foreldrasamstarf.

Að vori eru tilvonandi foreldrar barna í 1.bekk boðaðir á kynningarfund í skólanum.

Á þeim fundi kynna skólastjórar og tilvonandi kennarar 1. bekkja meginmarkmið 

skólastarfsins.

Leiðarljós Öldutúnsskóla eru virðing, vellíðan og virkni. 
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• Kynntar eru áherslur í kennslu 6 ára barna.

• Námsgreinar og fjöldi þeirra á viku.

• Daglegur skólatími 1. bekkjar.

• Fylgd í sund og íþróttir

• Nesti og mataráskrift

• þjónusta – skólaselið (heilsdagsskóli)

• Hlutverk skólaliða

Í byrjun ágúst er foreldrum sent bréf þar sem börnin eru boðin velkomin í skólann. Í 

bréfinu eru einnig upplýsingar um daglegan skólatíma nemenda, þá þjónustu sem er í 

boði og skipulag viðtala í skólabyrjun kynnt. Einnig er að finna hagnýtar upplýsingar 

um gæslu utan skólatíma.

Fyrstu tveir skóladagar að hausti eru notaðir til foreldraviðtala. Þá eru foreldrar 

ásamt barni boðaðir í 30 mínútna viðtal hjá umsjónarkennara. Í upphafi skólagöngu 

er mikilvægt að góð samskipti, trúnaður og traust ríki milli foreldra, kennara og 

barns og að skipst sé á upplýsingum um barnið. Kennarinn verður með því 

meðvitaðri um þarfir barnsins, veik- og styrkleika þess og um leið verða foreldrarnir 

öruggari yfir því sem koma skal.

Eftirfarandi atriði eru tekin fyrir í viðtalinu:

•  Börnin eru spurð um fjölskylduhagi t.d. hve mörg systkini þau eiga, nöfn 

þeirra og aldur.

•  Hvort og hvar þau hafi verið í leikskóla.

•  Hvort þau þekki einhvern, eigi vin í bekknum eða skólanum.

•  Áhugamál þeirra.

•  Hvort þau viti hvað stafurinn sinn heitir, hvort þau kunni að skrifa nafnið sitt 

og hvort þau kunni fleiri stafi.
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•  Hvernig þeim líði að byrja í skólanum, eru þau spennt, kvíðin, hrædd eða 

glöð.

Síðan eru börnin beðin um að teikna mynd og eftir viðtölin eru myndir frá öllum 

börnunum hengdar upp í skólastofuna og er tilgangurinn sá að hver eigi sína mynd 

uppi á vegg þegar hann byrjar í skólanum. Foreldrar/forráðamenn eru beðnir að gefa 

upplýsingar um heilsufar barns.

Þá fer kennari yfir eftirtalin atriði:

• Markmið með kennslu í 1.bekk.

• Mikilvægi stundvísi og að tilkynna þurfi forföll á skrifstofu.

• Mikilvægi málörvunar í skóla og heima. Mikilvægi þess að lesa fyrir börnin 

heima og sýna skólagöngu barnsins áhuga.

• Ekki gera óraunhæfar kröfur til barnsins eða skólans.

Að lokum er farið yfir „praktísk“ atriði eins og heimavinnu, innkaupalista, klæðnað 

og margt fleira. Foreldrum er afhent stundaskrá og blöð og bæklingar frá 

skólaskrifstofu Hafnarfjarðar.

Fræðlukvöld foreldra.

Að hausti eru foreldrar 1. bekkjar boðaðir á fræðslukvöld. Efni þess fundar er:

• Skólastjóri ávarpar foreldra og fer yfir helstu markmið í starfi skólans sem 

eru að:

• Leggja áherslu á jákvætt námsumhverfi þar sem nemendur fá tækifæri til að 

efla sjálfa sig, styrki sjálfsmynd sína og taki sífellt meiri ábyrgð á sjálfum sér 

og námi sínu eftir því sem aldur þeirra og þroski gefur tilefni til.

• Skólastarfið mótast af nútímalegum vinnubrögðum er gefandi og skapandi. 

Stundaðir séu fjölbreyttir kennsluhættir sem koma til móts við þarfir nemenda 

með áherslu á styrkleika þeirra.
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• Veita nemendum þekkingu til undirstöðu fyrir frekara nám og starf. Að efla 

þau í sjálfstæðum vinnubrögðum og samvinnu sem mótast af virðingu og 

víðsýni gagnvart samferðafólki.

• Stunda gagnkvæmt samstarf og upplýsingamiðlun milli heimilis og skóla sem 

styrki báða aðila að búa börnunum góð námsskilyrði.

• Sálfræðingur frá skólaskrifstofunni er með kynningu á PMT foreldrafærni og 

SMT skólafærni.

• Öldutúnsskóli starfar eftir Olweusareineltisáætluninni markmið með henni er 

að:

• Skapa jákvæðan skólabrag og bekkjaranda

• Skapa umhverfi í skólanum sem einkennist af, hlýju og hlutdeild fullorðinna. 

Virku eftirliti fullorðinna í skólanum, og á skólalóð. Taka af festu á 

óviðunandi atferli og slæmri framkomu með virkri hlutdeild foreldra og 

barnsins.

• Fulltrúi Foreldrafélags Öldutúnsskóla kynnir starfsemi félagsins.

• Hjúkrunarfræðingur fer yfir mikilvægi hollustu í fæði barnanna.

Í lok fræðslukvöldsins fara foreldrar ásamt umsjónarkennara í skólastofurnar þar sem 

kennarinn kynnir hverja námsgrein frekar og starfsemi vetrarins. Reynt er að skapa 

„heimilislegt“ andrúmsloft á fræðslukvöldinu, foreldrum er boðið upp á léttan 

kvöldverð þar sem þeim gefst tækifæri á að kynnast og spjalla saman.

Samkvæmt viðtali við Önnu Ólafsdóttur kennara þann 18.mars 2010.

7.2 Leikskólinn Álfaberg

Leikskólinn Álfaberg í Hafnarfirði er leikskóli einungis fyrir 5 ára börn. 

Námsefni þar er sérstaklega valið fyrir þann aldurshóp. Áherslunámsþættir 

leikskólans eru stærðfræði, íslenska, hreyfing, tónlist, leikur og félagsleg samskipti.

Etirfarandi þættir eru hafðir að leiðarljósi í starfinu:

• að mynda samfellu í námi barnanna, sem byggist á því að næsta skólastig sé 
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eðlileg þróun í skólagöngu þeirra.

• að skapa sérhæfingu til að mæta þörfum fimm ára barna, hvort sem um er að 

ræða umhverfi, efnivið eða menningu.

• að efla sjálfræði og samábyrgð barnanna.

• að hvert barn viti hvað af því er ætlast. 

• fara í mál að jákvæðni og með lausn í huga.

• koma auga á sterkar hliðar hvers einstaklings og veikar hliðar hans 

viðurkenndar.

• minni streita meiri vellíðan.

Faglegar stoðir leikskólans eru byggðar á kenningum Hovard Gardner, Lev Vygotsky 

og John Dewey. Unnið er með íslensku í gegnum markvissa málörvun, stærðfræði, 

listir og lífsleikni í lotum. Í íslensku er unnið með stafainnlögn og sér 

grunnskólakennari um hana. Leitast er við að styðjast ekki við sömu bækur og eru 

notaðar í 1. bekk grunnskóla, vinna með stafina fer að mestu leyti fram í gegnum leik 

og mismunanandi verkefni unnin á mismunandi stöðvum. Oft er farið í 

vettvangsferðir tengt náminu. Þegar unnið var með bókstafinn R var farið til 

Reykjavíkur og staðir sem byrjuðu á R skoðaðir eins og t.d. Ráðhúsið í Reykjavík. Í 

íslenskunni er einnig lögð áhersla á rím, orð og setningar og margt fleira.

Í stærðfræði er líka unnið í gegnum leik þar sem börnin ráða ferðinni að miklu leyti. 

Unnið er með hugtök eins og fjölda, magn, plús og mínus. Sem dæmi um 

vettvangsferð í stærðfræði er farið út og fjöldi rauðra-, blárra- og grárra bíla taldir og 

er svo unnið með það á margvíslegan hátt þegar heim er komið, t.d. búið súlurit.

Mjög gott samstarf er við Lækjarskóla í Hafnarfirði og áhersla er lögð á að börnin 

kynnist grunnskólaumhverfinu vel. Þangað fara börnin daglega og borða hádegisverð 

í nemendamötuneyti skólans. Börnunum er boðið í heimsókn einu sinni yfir veturinn 

og fá þá að taka þátt í starfi með 1.bekk. Að vori bjóða 1.bekkingar 

nágrannaleikskólum á hátíð þar sem leikskólabörn og nemendur 1. bekkjar gera sér 

glaðan dag saman. Leikskólabörnin bjóða einnig 1. bekk úr Lækjarskóla í heimsókn 

á leikskólann einu sinni yfir veturinn. Leikskólinn hefur einnig samstarf við 

Tónlistarskóla Hafnarfjarðar en þangað fara leikskólabörnin einu sinni í viku í 
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tónlistartíma og er það tónlistarkennari við skólann sem sinnir þeirri fræðslu og  er 

hverjum tíma líkt við ævintýri.

Börnin á Álfabergi fara einu sinni í viku í íþróttasal Bjarkanna þar sem hreyfiþörfinni 

er fullnægt. Stundatafla (dagskipulag) er sett upp á svipaðan hátt og í grunnskólum 

og notuð eru sömu hugtök og í grunnskólanum, einnig er taflan sett upp myndrænt.

Samkvæmt samtali við Ragnhildi Birnu Hauksdóttur þann 23.mars 2010.

8. Umræður

Á þessum niðurstöðum má sjá að mikil fagleg vinna er unnin við að undirbúa börn 

fyrir skólagöngu og gera upphaf hennar sem eðilegast bæði fyrir börn og fjölskyldur 

þeirra. Eins og fram hefur komið eru börn misjafnlega stödd í þroska um sex ára 

aldur og mikilvægt að kröfur séu í samræmi við það. Á þessum tíma eykst færni 

þeirra og áhugi á að leysa flóknari verkefni, eins og að lesa, skrifa og reikna. 

Fræðimenn telja stjórnunarfærni (executive functions) mikilvægan þátt og þjálfa 

þurfi hann markvisst fyrir skólagöngu og besta leiðin til þess sé að nota leikinn, því 

hann er börnunum eðlilegur. Sýnt hefur verið fram á að aðferðir sem byggja á 

kenningum Vygotskys um vitsmunaþroska séu vel fallnar til að efla þroska barna og 

búa þau undir grunnskólagöngu. Ekki veit ég til þess að „Tools of the Mind“ aðferðin 

sé notuð í leikskóla hér á landi, en þær aðferðir, sem notaður eru á Álfabergi, má 

segja að líkist þeirri aðferð, þar sem unnið er m.a. út frá kenningum Vygotsky. Þar er 

unnið á fjölbreytilegan hátt með viðfangsefnin og lögð áhersla á undirstöðufærni 

fyrir lestrar og stærðfræðinám, t.d. með markvissri stafainnlögn, markvissri 

málörvun og innlögn á stærðfræðihugtökum eins og fjölda, magni, plús og mínus. En 

mestu máli skiptir eins og í „Tools of the Mind“ aðferðinni að námið fari fram í 

gegnum leik og börnin fái að ráða ferðinni og síðast en ekki síst að hafa gleðina og 

ánægjuna að leiðarljósi í starfi með börnum.
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Lokaorð

Eftir vinnu mína við þessa ritgerð finnst mér ánægjulegt að sjá að margt hefur breyst 

hvað varðar samvinnu leik og grunnskóla á síðustu árum, en alltaf má gera betur. Það 

eru ekki mjög mörg ár síðan börn byrjuðu í grunnskóla án þess að hafa fengið 

tækifæri til að fara þangað í heimsókn meðan á leikskóladvöl þeirra stóð. Með 

tilkomu nýrra laga og greina í aðalnámskrám beggja skólastiga hefur orðið mikil 

vakning meðal fagfólks um mikilvægi góðs samstarfs. Samt má gera betur því enn 

þann dag í dag virðist samvinnan aðalega fólgin í heimsóknum barna milli skólastiga 

en lítil samvinna er milli kennara skólastiganna. En ég er sannfærð um að sameining 

menntunarstofnana þessara starfsstétta eigi eftir að hafa jákvæð áhrif þar á.  
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