
   
 
 
 
 

 
Ljómandi lærisveinar á leið í skóla 

Flutningur barna milli skólastiga 

Anna Stefanía Vignisdóttir 

Lokaverkefni til B.ed.-prófs 
Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  1 

 

Ljómandi lærisveinar á leið í skóla 
Flutningur barna milli skólastiga 

Anna Stefanía Vignisdóttir 

Lokaverkefni til B.ed.-prófs í grunnskólakennarafræði 
Leiðsögukennari: Sigríður Sturludóttir 

 
Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2011 



  2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ljómandi lærisveinar á leið í skóla 
 
Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.ed. -prófs við 
Kennaradeild, Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

© 2011 Anna Stefanía Vignisdóttir 
Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 
 
Prentun: Prentsmiðjan Prentmet Suðurlandi 
Selfoss, Ísland og 2011 



  3 

Formáli 
Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed. prófs í grunnskólakennarafræðum við Háskóla 

Íslands með áherslu á kennslu yngstu barna í grunnskólum. Hér er um að ræða 10 

eininga verkefni af þeim 180 einingum sem námið er.  

Verkefni þetta byggir á grunnskólabyrjun ungra barna og þeirra aðila er koma 

að henni sem og hvaða leiðir hægt er að fara til þess að sem best takist til við 

flutningin úr leikskóla yfir í grunnskólann. Því fannst mér kjörið að útbúa svokallaða 

möppu – persónumöppu sem fylgt gæti hverju og einu barni þegar það lyki 

leikskólagöngu sinni og færi yfir í grunnskólann. Möppunni gaf ég nafnið Ljóma en 

fannst mér það vera lýsandi fyrir hlutverk möppunnar þ.e. að búa yfir upplýsingum 

um barnið auk þess sem orðið ljóma lýsir vel því að börnin vonandi ljóma ef vel tekst 

til með flutninginn á milli skólastiganna sem er jú tilgangur möppunnar. Í Ljómu má 

finna handgóðar og hagnýtar upplýsingar fyrir verðandi kennara þessara barna og um 

leið er verið að koma til móts við hvert og eitt barn á þess eigin forsendum. 

Leikskólakennarar í samráði við foreldra/forráðamenn barnanna og annarra fagmanna 

eða sérfræðinga skrá upplýsingarnar í möppuna. Hugmyndina af þessu verkefni fékk 

ég eftir að hafa verið á námskeiðinu Á mótum leik- og grunnskóla sem kennt var á 

haustmisseri 2010 í Háskóla Íslands.  

Í greinagerð þessari er m.a. greint frá grunnskólabyrjun barna, þeim aðilinum 

er koma þar við sögu, fjallað er um þær leiðir sem notast er við til þess að efla tengsl 

skólastiganna til þess að auðvelda grunnskólabyrjunina. Einnig er varpað ljósi á 

kenningar sem styðja stoðum undir mikilvægi samskipta leik- og grunnskóla og greint 

frá lögum er varðar tengsl skólastiganna  sem og Aðalanámskrá beggja skólanna.  

Leiðbeinandi minn var Sigríður Sturludóttir og þakka ég henni kærlega fyrir 

leiðsögnina, samstarfið og stuðninginn. Einnig á fjölskyldan mín ómældar þakkir 

skilið fyrir dyggan stuðning og þá trú sem hún hefur haft á mér og þá sérstaklega 

móðir mín Guðbjörg Vilhjálmsdóttir sem var mér mikil hjálparhella og þá sérstaklega 

við gerð möppunnar sjálfrar. Móðursystur minni Matthildi Elísu Vilhjálmsdóttur 

þakka ég einnig fyrir góða aðstoð.  

Það er einlæg ósk mín að mappa þessi verði leikskólum og skólum hvatning til 

þess að efla samstarf sín á milli þannig að leikskólalok og skólabyrjun myndi eina 

samfellu en sé ekki of stórt stökk í lífi barnanna. Að sjálfsögðu vonast ég til þess að 

Ljóma verði notuð í sem flestum leikskólum landsins. Því með henni tel ég að ná 



  4 

megi fram farsælli árangri í námi og skólagöngu barnanna. Upplýsingar möppunnar 

eru ekki aðeins mikilvægar fyrir kennara heldur einnig fyrir börnin sjálf þannig hægt 

sé að mæta sem best þörfum þeirra og áhuga. 

 

 

Anna Stefanía Vignisdóttir 

Selfoss 8. apríl 2011 
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Útdráttur (ágrip) 
Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed. prófs í grunnskólakennarafræðum við Háskóla 

Íslands og fjallar það um mikilvægi samstarfsins milli skólastiganna tveggja, þ.e. leik- 

og grunnskóla þegar börn hefja grunnskólagöngu sína. Verkefnið byggir á greinagerð 

ásamt hugmynd minni um upplýsingamöppuna Ljómu sem fylgja á börnum úr 

leikskóla yfir í grunnskóla. Það er því í hlutverki starfsfólks leikskólanna að sjá til 

þess að gæða möppuna þeim upplýsingum er hún væntir. Einnig koma foreldrar og 

forráðamenn barnanna að því verki. Upplýsingarnar sem mappan hefur að geyma á að 

koma verðandi kennurum barnanna til góða til þess að mæta þeim á þeirra forsendum. 

Það er ekki síður hagur barnanna að mappan Ljóma fylgi þeim á næsta skólastig, því 

með henni má fylgjast vel með þroska og framgangi nemenda auk þess sem þeim er 

mætt út frá getu, færni og áhuga þeirra sjálfra. Í möppunni Ljómu er aðeins að finna 

jákvæðar upplýsingar sem gagnast vel að gera nám barnanna sem farsælast.  
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Inngangur 

Það er án efa stór stund í lífi hvers barns að hefja grunnskólagöngu sína. Sumir hafa 

beðið með óþreyju eftir þessum merka degi – fyrsta skóladeginum. Aðrir hafa fyllst 

kvíða og vilja jafnvel ekki kveðja leikskóla sinn, hafi barnið verið á leikskóla. Líkt og 

börnin eru mörg eru tilfinningar þeirra og hugmyndir um skólabyrjunina mismunandi, 

engin tvö börn eru eins og því hentar ekki sama aðferðin fyrir öll börn. 

Það er því mikilvægt að kennarar beggja skólastiganna þekki til þeirra leiða 

sem hægt er að fara til þess að gera skólabyrjun barnanna sem farsælasta. Auk þess 

sem kennarar búi yfir þekkingu á aðferðum og öðrum verkefnum sem henta vel til 

þess að tengja vettvangana tvo saman þannig að reynsla barnanna úr leikskólanum 

nýtist þeim þegar í grunnskólann er komið. Huga þarf að félagslegum og 

tilfinningalegum líða barnanna því þar er eitt af lykilatriðum er hafa áhrif á velgengni 

og námsárangur barnanna í grunnskólum.  

Með góðu samstarfi milli skólastiganna tveggja má auðvelda börnunum til 

muna að hefja skólagönguna. Kennarar beggja skóla þurfa að vera upplýstir um 

aðferðir og markmið beggja skóla sem og að samræma sig að starfi hvors annars. Því 

er mikilvægt að hvor skóli fyrir sig nýti það besta í fari hins og reyni að setja sér 

sameiginleg markmið. 

 Með tilkomu Ljómu má auðvelda samstarfið þar sem upplýsingar möppunnar 

gera það að verkum að viðtökukennarinn þekkir styrkleika og veikleika verðandi 

nemenda sinna og getur því komið betur til móts við þarfir þeirra í upphafi 

skólagöngunnar. 
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1. Persónumöppur  

Persónumöppur eru möppur sem notast hefur verið við innan veggja sumra leikskóla 

landsins. Þær hafa gengt mismunandi hlutverki en allar átt það sameiginlegt að 

tilheyra hverju og einu barni á viðkomandi leikskóla. Þessar möppur geyma ýmsar 

upplýsingar s.s um vinnu nemenda, þá er gjarnan búið að setja afurði barnanna í 

möppurnar, skráningar eða jafnvel myndir af þeim við vinnuna eða við aðra 

skemmtilega athöfn. Þær hafa þá verið hugsaðar sem eignir barnanna og fjölskyldna 

þeirra að leikskóladvöl lokinni. Þessar möppuhugmyndir hafa aðeins verið að þróast 

og er vel við hæfi að greina hér frá því. 

 Á leikskólanum Sæborg hefur staðið yfir þróunarverkefni frá haustinu 2007  

um að þróa persónumöppur leikskólans og lauk því formlega haustið 2009. Markmið 

þessa þróunarverkefnis var fjórþætt. Í fyrsta lagi að þróa persónumöppur leikskólans á 

þann hátt að þær segðu meira um hvert barn og séreinkenni þess. Í öðru lagi að vinna  

að gerð einstaklingsnámskrám fyrir hvert og eitt barn leikskólans. Þriðja lagi að verða 

sér út um ný viðmið til að meta börnin. Í fjórða og síðasta lagi að fá 

foreldra/forráðamenn í samvinnu við gerð einstaklingsnámskrár fyrir barnið og ekki 

síður með barninu (Soffía Þorsteinsdóttir, 2007-2009:2).  

Í Mið-Englandi á Bretlandi má finna leikskóla eða svokallaða barnamiðstöð að 

nafni Pen Green Center sem lengi vel hefur unnið náið með foreldrum til þess að efla 

þroska og nám barna. Þarna hafa verið gerðar ófáar rannsóknir og er vinnan innan Pen 

Green unnin í samræmi við niðurstöður þeirra. Einnig er boðið upp á hin ýmsu 

námskeið fyrir foreldrar og snýst allt um það að efla tengslin við foreldra og vinna í 

samstarfi við þau. Meðal annars er unnið að því að búa til persónumöppur fyrir hvert 

og eitt barn með upplýsingum um Pen Green Center ásamt upplýsingum um börnin 

sem foreldrar og starfsfólk vinna að í sameiningu (Pen Green, e.d.). 

Persónumöppugerð fer fram í öllum leikskólum á Akureyri þar sem afrakstur 

nemenda er komið fyrir möppum. Í leikskólanum Hulduheimum á Selfossi eru einnig 

útbúnar persónu möppur sem og í leikskólanum Leikholti í Skeið- og 

Gnúpverjahreppi og trúlega víðar.  

Möppuhugmynd mín er þó ekki alveg í samræmi við þær persónumöppum 

sem líst hefur verið hér að ofan, þó líkust þeirri á Sæborg. Hugmynd mín var að 

möppur barnanna yrðu ekki að eign þeirra heldur fylgdu þeim upp í grunnskólann og 

því væri ekki mikið um myndir eða afurði barnanna að finna í þeim heldur þess í stað 
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upplýsingar um börnin og viðfangsefni sem þau hafa verið að fást við. Gaman væri 

samt að þróa möppuhugmynd mína við möppuhugmyndina á Sæborg þar sem búin 

væri til ein mappa en mín möppuhugmynd, Ljóma væri aðeins einn kafli af þeirri 

möppu. Þannig mætti taka þann kafla úr möppinni þegar barn væri að byrja í skóla og 

hefta hann saman og senda í skóla viðkomandi barns en hinn hluta möppunnar fengju 

börnin að halda þar sem finna mætti myndir af þeim sem og afrakstri þeirra. 

Í möppunni Ljómu má finna grunnupplýsingar um barnið sem er að hefja 

grunnskólanám sitt. Þar er meðal annars tekið fram hver trú barnsins er og hver staða 

foreldra þess er. Það getur reynst kennara vel að vita af því ef foreldrar barnsins búa 

ekki saman, t.d. ef barnið kemur alltaf með óunna heimavinnu í skólann aðra hverja 

helgi þá er hægt að taka tillit til þess þegar barnið er hjá helgarforeldri sínu.  

Aðrir kaflar sem finna má í möppunni Ljómu eru Barnið – staðan í dag þar 

sem finna má upplýsingar um samskipti, áhugamál, þekking og kunnátta, styrkleikar, 

veikleikar og þarfir barnsins og kaflann Niðurstöður prófa og kannana þar sem finna 

má upplýsingar um niðurstöður ýmissa prófa og kannana sem lagðar eru fyrir börnin í 

leikskólunum. 

Þar sem Ljóma hefur verið hugsuð til þess að auðvelda börnunum að yfirgefa 

leikskóla sinn og setjast á skóla bekk er vel við hæfi að byrja greinagerðina á 

kaflanum Að byrja í grunnskóla. 

 

2. Að byrja í grunnskóla 

Grunnskólabyrjun er eitthvað sem hver og einn upplifir aðeins einu sinni á ævinni og 

verður lengi í minnum haft og sumir gleyma henni aldrei. Þetta eru því mikil þáttaskil 

í lífi hvers og eins að yfirgefa leikskólann og hefja nám í grunnskóla. Þessi þáttaskil 

eru talin hafa í för með sér breytingar sem afmarkast ekki aðeins innan heimilanna og 

fjölskyldna heldur samfélagsins einnig. Grunnskólabyrjun barna hefur því áhrif á alla 

er að henni koma s.s foreldra og forráðamenn, börnin sjálf, kennara þeirra og annað 

starfsfólk skólans (Fabian, 2002). 

 Flestum börnum gengur vel að byrja í grunnskóla, þau eru uppfull af 

tilhlökkun og eftirvæntingu yfir því að fara í ,,stóra skólann”. Þetta á því miður ekki 

við um öll börn. Því fyrir suma er þetta alltof mikil röskun á lífinu og því er 
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breytingin þeim erfið. Breytingin endurspeglar breytingar hjá öllum börnum á 

hlutverki þeirra og stöðu innan samfélagsins (Dockett og Perry, 2007: 2) 

Það skiptir því miklu máli að allir séu vel upplýstir um stöðu barnanna sem og þær 

breytingar sem eru að eiga sér stað hjá þeim. Til þess ætti mappan Ljóma að koma að 

góðum notum fyrir verðandi umsjónakennara barnanna.  Upplýsingarnar sem þar er 

að finna hjálpa kennurum að koma til móts við barnið á þeirra forsendum og hægt 

verður að byggja námið út frá reynslu og umhverfi barnanna.  

 Í bæklingnum Að byrja í grunnskóla kemur fram að farsæl skólabyrjun leiði til 

jákvæðrar skólagöngu síðar meir og það er því fyrsta árið sem slær tóninn að öllu 

frekara námi. Gangi allt vel í upphafi getur það ráðið úrslitum um framhaldið (Elín G. 

Ólafsdóttir og fleiri. 2000:4). 

 Það er margt sem breytist þegar börn hefja nám í grunnskólum. Oft er talað 

um að þau fari úr einni menningu yfir í aðra og þurfa því að takast á við hinar ýmsu 

breytingar er verða við þessi umskipti. Í bók Jóhönnu Einarsdóttur, Lítil börn með 

skólatöskur er fjallað um margar rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessum 

breytingum meðal barna og eru það sjö eftirfarandi atriði er lúta að breytingunum: 

1) Formleg kennsla í skólum tekur gjarnan við af þeirri óformlegu kennslu sem á 

sér stað innan veggja leikskólanna. Því verður kennarinn í grunnskólanum 

meira í brennidepli stjórnunar en kennarinn í leikskólanum. 

2) Mun meiri áhrif eru frá námskránni í grunnskólunum en í leikskólum hvað 

stýringu varðar á starfið í skólunum. Sama er að segja um  kennslubækur því 

þær stýra einnig starfinu. 

3) Meiri þrýsting um velgengni er að finna frá foreldrum grunnskólabarna. 

4) Námskröfu til barna eru meiri þegar upp í grunnskólann er komið og þau eru 

þá gjarnan metin eftir því hvernig námsárangur þeirra er. Því má segja að um 

samanburð milli barna er að ræða. 

5) Minni tími fyrir hvert og eitt barn er fyrir kennarann þegar upp í grunnskóla er 

komið. 

6) Það umhverfi er snýr að grunnskólanum er flóknara í sniðum en umhverfi 

leikskólans má þar nefna félagslega- og skólaumhverfið. Þar að auki þurfa 

börn í grunnskólum að eiga í samskiptum við mun fleiri einstaklinga en þau  

þurftu í leikskólanum. 

7) Það er gjarnan sem stuðningur foreldra minnki þegar börn hefja 

grunnskólanám sitt. Þau mæta oft ein í skólann og þátttaka foreldra í starfi 
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grunnskólans verður oft minni en hún var í leikskólanum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007:160). 

 

Þrátt fyrir þáttaskilin og breytingarnar er ekki þar með sagt að þetta eigi að markast 

sem stórt stökk fyrir hvert og eitt barn að byrja í skóla. Þvert á móti, leikskóli og 

grunnskóli skulu reyna eftir fremsta megni að stuðla að samfellu sín á milli þannig 

flutningurinn á milli skólastiganna verði öllum börnum sem farsælastur. Til þess að 

þessi samfella náist þurfa kennarar að vinna í samráði við foreldra/forráðamenn sem 

og börnin og verður fjallað nánar um þessa mikilvægu aðila í grunnskólabyrjun 

barnanna í kaflanum hér á eftir. 

 

3. Mikilvægir aðilar í grunnskólabyrjuninni  

Komið hefur í ljós að börn, foreldrar og kennarar búi yfir ólíkum skilningi á því sem 

skiptir máli þegar flutningur barna á milli skólastiga á sér stað og þar að auki hafa 

þessir einstaklingar ólíkar væntingar til flutningsins og því sem honum fylgir (Fabian, 

2007: 4-5). Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að þegar börn upplifa svipaðar 

væntingar frá heimilum sínum og skólum leiði það til þess að skólabyrjun þeirra verði 

þeim auðveldari en ef væntingarnar séu ólíkar (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008:4). Því skiptir máli að samstarf milli allra þessa aðila eigi sér stað 

og þeir þekki inná hvern annan þannig má skapa svipaðar væntingar allra aðila til 

námsins og skólagöngunnar og skilningur þeirra verður svipaðri. Það eru 

foreldrarnir/forráðamennirnir sem standa frammi fyrir mikilvægu hlutverk í námi 

barna sinna því þeir eru tengiliðirnir sem tengja skólana og börnin saman. Séu þessi 

tengsl milli heimilanna og skólanna góð má ná fram góðri samfellu í lífi barnanna 

(Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008:4). 

3.1. Kennarar 

Skólastarfið hefur breyst mikið á síðustu áratugum og orðið mun fjölbreyttara vegna 

aukinna væntinga samfélagsins til skólanna og breytinga sem hafa orðið á þörfum 

nemenda. Þar af leiðandi hefur kennarastarfið sjálft tekið breytingum og þær kröfur 

sem gerðar eru til kennara hafa aukist og má segja að starfið sé fjölbreyttara en áður 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2004:27). Hlutverk kennara er veigamikið og að mörgu er að 

hyggja. Það eru þeir sem eru fagmennirnir og eiga að þekkja vel til fræðanna og hvað 
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það er sem hentar best hverju sinni. Því eiga þeir ekki síður að þekkja vel til þeirra 

leiða og aðferða sem gefið hafa góða raun í farsælli skólabyrjun nemenda sinna.  

 Trausti Þorsteinsson (2003) bendir á að lykillinn í hinni „nýju fagmennsku“ sé 

liðsheildin. Með því á hann við að áhersla sé lögð á samstarf og samvirkni kennara og 

valddreifingu sem leiðir til þess að ábyrgð og fjármagn er líka í höndum foreldrar og 

skólasamfélagsins. Einnig bendir hann á það sé ekki aðeins í höndum kennara og 

nemenda að taka þær ákvarðanir er varða nám og starf í skólanum heldur foreldranna 

einnig. Foreldarnir eru ekki síður hluti af liðsheildinni þar sem þeir hafa full réttindi 

og ekki síður skyldur gagnvart uppeldi og menntun barna sinna og til þessa þarf 

skólastarfið að taka tillit til. Valddreifingin styrkir tengslin á milli skólanna sem og 

umhverfis og ekki síður milli kennara og skólastjórnendur (Trausti Þorsteinsson, 

2003:198). Því skipta foreldrarnir ekki minna máli en kennararnir í menntun 

barnanna. 

3.2. Foreldrar/forráðamenn 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að margir foreldrar/forráðamenn upplifi sterkar 

tilfinningar þegar barn þeirra byrjar í skóla. Þeir greina frá því að mikilvægt sé að 

mynda tengsl við aðra foreldra barna sem eru að byrja í skóla, einnig kennara 

barnanna í skólanum. Auk þess hefur komið fram í rannsóknum að foreldrar telji 

flutning barna sinna úr leikskólum yfir í grunnskólanna hafa í för með sér breytingar á 

aðstæðum og því verði að leita jafnvægis milli vinnu, heimilis og skuldbindinga er 

varða skólann (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:141-142).   

Væntingar foreldra og það sem þau hræðast en vonast til um leið hefur áhrif á 

börn þeirra. Því hefur þátttaka foreldra og áhugi verið helstu rökin fyrir því að 

foreldrar standi í nánum samskiptum við skólanna og hefur það sýnt fram á jákvæð 

áhrif á námsgengi barnanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:144). 

Foreldrum líkar vel að börn þeirra taki framförum í námi og því er það 

skiljanlegt að þeir vilji fylgjast með skólagöngu barna sinna og hafa áhrif á 

vinnubrögð og starfsemi skólans. Því skiptir máli að foreldrum sé greint frá hvaða 

forsendur liggi að baki þegar frammistaða barna þeirra er metin er varðar félagslega 

og tilfinningastöðu barnsins sem og námsárangur. Það skiptir því máli að skólar geri 

sér grein fyrir mikilvægi þess að koma til móts við þessar væntingar og byggja upp 

samstarf við foreldra/forráðamenn sem hefur samvinnu og samábyrgð að leiðarljósi. 

Skólar þurfa að sýna foreldrum/forráðamönnum að þeim sé annt um að taka vel á 
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móti þeim og vilji fá ábendingar og uppbyggilega gagnrýni um það sem betur mætti 

fara. Fyrir suma foreldra/forráðamenn er það enginn hægðarleikur að nálgast skólann, 

sérstaklega ef eitthvað bjátar á. Því er það mikilvægt að þeir viti að þeir séu ávallt 

velkomnir og að þeir séu sérfræðingar í mörgu er skiptir barnið máli og það ber að 

virða og nýta (Rúnar Sigþórsson og fleiri, 1999:60-61). 

3.3. Börnin 

Rúnar og félagar (1999) komast vel að orði í bók sinni og benda á að nemendur eru 

allt annað og meira en aðeins „hráefni“ sem skólinn verði að vinna úr. Hugmyndir 

barnanna og hegðun þeirra hafa áhrif á allt það starf sem fer fram innan veggja 

skólans. Þar af leiðandi eftir því sem nemendur eru virkari í námi og hafa eitthvað að 

segja um viðfangsefni, námshraða og vinnubrögð þeim mun líklegra er að betri 

námsárangur náist. Þeir nefna einnig sjö þætti sem rannsóknir hafi sýnt að nemendur 

nefni til þess að skapa megi gott starfsumhverfi: 

 
• Skólastjóri aðgengilegur og sé sjáanlegur 

• Stuðningur frá kennurum 

• Öruggt umhverfi  

• Samskipti milli nemendahópa séu góð 

• Fjölbreytt viðfangsefni innan skólans fyrir utan hefðbundið nám 

• Ákvörðun er tekin með nemendum 

• Góður aðbúnaður (Rúnar Sigþórsson og fleiri, 1999:60-61). 

 

Jóhanna Einarsdóttir fjallar í bók sinni um áhrif síðtímahugmynda á börn þar sem 

greint er frá því að börn eru í eðli sínu sterk og hæf, geta sagt skoðanir sínar og þeim 

ber að taka alvarlega. Þegar áhugi, viðhorf og þekking barna er athuguð er besta leiðin 

að ná tali af barninu sjálfu og sjá hvað það hefur fram á að færa (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007:120). Því er það góð leið að heyra hvað börnin sjálf hafa að segja um 

skólabyrjun sína, hvað það er sem þau hlakki mest til, óttast eða vilja vita um nýja 

vettvanginn sem bíður þeirra. Þetta eru allt upplýsingar sem gott getur verið að hafa í 

möppunni Ljómu. 
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3.4. Félagar 

Þegar börn byrja í grunnskóla hafa flestar rannsóknir sýnt fram á að félagar og 

félagatengsl  skipti sköpum hjá börnunum á þessum tímamótum. Því börn sem byrja í 

skóla með vinum sínum eða þekkja til vina eða ættingja í skólanum búa yfir jákvæðari 

mynd af nýja vettvangnum og aðlagast nýja umhverfinu betur en þau börn sem ekki 

búa yfir slíku (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:93). 

 Af þessu má sjá að það er ekki aðeins í höndum kennara skólastiganna tveggja 

að undirbúa farsæla skólabyrjun barnanna. Í framhaldi af því að hafa nefnt þá 

mikilvægu aðila er varða grunnskólabyrjun barnanna er vel við hæfi að skoða 

samstarf þessa tveggja skólastiga eða hvernig því skuli best háttað og verður greint frá 

því í næsta kafla. 

 

4. Skólarnir 

Umræður um samstarf leik- og grunnskóla hafa færst í aukana núna á síðustu árum og 

rannsóknir farnar að sýna fram á mikilvægi þessa samstarf. Samstarf þessa tveggja 

skólastiga hefur verið að eflast en er þó misjafnlega að því staðið. Finna má samstarf 

sem byggir aðeins á óformlegum heimsóknum milli skólanna tveggja upp í það að 

skipulögð séu markviss verkefni að hálfu kennara beggja skólanna sem unnin eru 

bæði í leikskólaheimsóknum og skólaheimsóknunum. Þegar skoðuð eru lög þessara 

skólastiga sem og aðalnámskár kemur í ljós að þessum tveimur skólastigum ber að 

eiga í samstarfi sín á milli svo að allt gangi sem best fyrir sig hjá börnunum. 

4.1. Leikskólinn  

Í lögum beggja skólastiganna (lög um leikskóla, nr. 90/2008) og (lög um grunnskóla, 

nr.  91 /2008) er greint frá því að tengsl og samstarf skuli eiga sér stað milli leik- og 

grunnskóla en hvernig því skuli háttað er betur greint frá í Aðalnámskrám hvors skóla 

fyrir sig. Í nýjustu lögum um leikskóla sem samþykkt voru árið 2008 kemur fram 

undir 16. grein laganna að það sé í höndum sveitastjórnar að koma á samstarfi milli 

skólastiganna tveggja og að greint sé frá þessu samstarfi í Aðalnámsskrá leikskóla líkt 

og fram hefur komið hér að ofan. Þar er einnig kveðið á um að persónuupplýsingar 

skuli fylgja barninu í grunnskólann er þær varða velferð þess og betri aðlögun í nýja 

umhverfinu. Krafist er fullra þagnarskyldu og málsmeðferðar líkt og lög og um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga gera ráð fyrir. Foreldrar eiga fullan rétt 
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á þátttöku og vitund um þessar upplýsingar. Skal það vera í höndum leikskólastjóra 

eða annarra sérfræðinga á vegum sveitafélaganna að annast meðferð þessara 

upplýsinga. Í lokin er sagt frá því að það sé ráðherra sem setji reglugerð um það 

hvernig þessum upplýsingum á milli skólanna sé skilað og miðlað þar sem m.a. er 

greint frá hvaða upplýsingar það eru sem falla undir þessa 16. grein, meðferð þeirra, 

eyðingu og miðlun upplýsinga milli skólanna. Einnig um stöðu og rétt 

foreldra/forráðamanna að upplýsingunum er varða börn þeirra (Lög um leikskóla, 

2008:2). 

Fram kemur í Aðalnámsskrá leikskóla að mikilvægt sé að samstarf ríki á milli 

leik- og grunnskóla þannig hægt sé að stuðla að samfellu í uppeldi og menntun 

barnsins og einnig til þess að barnið upplifi skólabyrjun sína sem eðlilegt framhald af 

leikskóladvöl sinni. Auk þess er mælt með því að skólastjórar beggja skóla séu í 

samvinnu og skipuleggi samstarf milli skólanna tveggja og beri ábyrgðina. Kennarar 

úr báðum skólastigunum verða því að kunna vel skil á hugmyndum og vinnubrögðum 

hvers annars. Mikilvægt er að þeir ræði saman og skiptist á skoðunum um börn, 

uppeldi, nám og kennslu og hvernig greina megi þær kröfur sem gerðar eru til barna á 

ólíkum þroskaskeiðum. Kennarar þurfa að gera grein fyrir uppeldisstarfi og áherslum 

skóla sinna. Auk þess þurfa þeir að láta í té upplýsingar til hvors annars um það 

hvernig létta megi á barninu þær breytingar sem verða á námi og skólalífi þess þegar 

það skiptir um skóla. Fram kemur að það sé ekki minna gagnlegt fyrir foreldrana og 

foreldrarfélögin í þessum tveimur skólum að búa yfir samvinnu og samráði sín á milli. 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:33). Þessar kröfur má vel uppfylla með möppunni 

Ljómu þar sem finna má upplýsingar um hvert og eitt barn til þess að auðvelda þeim 

grunnskólabyrjunina.  

 Í Aðalnámsskrá leikskóla er bent á leiðir sem hægt er að fara til þess að tengja 

skólastiginn saman og eru þær að skipuleggja heimsóknir milli beggja skólanna þar 

sem hægt er að kynna fyrir börnunum grunnskólann og öllu því sem honum fylgir s.s. 

byggingunni, starfseminni, skólalóðinni, starfsfólki og fleiru. Efla má tengslin milli 

barnanna á síðasta ári í leikskóla og þeirra sem eru á fyrsta ári í grunnskóla með því 

að vinna að sameiginlegum verkefnum er tengjast skólunum og umhverfi þeirra 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:33). 

 Þegar skoðuð eru drögin að nýju Aðalnámskrá leikskóla sem vænta má innan 

tíðar má glögglega sjá að ekki sé verið að draga úr mikilvægi tengslana á milli 

skólastiganna. Þvert á móti er lögð enn meiri áhersla á það að mynda samfellda heild í 
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skólagöngu barnanna þannig að fyrri reynsla og nám nýtist öllum börnum á næsta 

skólastigi. Þar er kveðið á um að mikilvægt sé að það nám og uppeldi sem fer fram 

innan veggja grunnskólans byggi á reynslu þeirra og námi úr leikskólanum þannig 

skapa megi börnunum meira öryggi og ný námstækifæri. Þannig að svo megi verða 

þarf sú þekking og þau viðfangsefni sem börnin voru að fást við í leikskólanum að 

verða sá grunnur sem námið í grunnskólanum byggir á, auk þess sem börnin fái 

tækifæri á því að takast á við krefjandi verkefni og fá þá nýja reynslu (Drög að 

Aðalnámskrá, e.d:15). 

 Í þessum drögum má finna nýjan tón í tengslum skólanna þar sem fram kemur 

að við lok leikskólagöngu liggi fyrir í leikskólum allskyns upplýsingar um börnin. 

Með því er hægt að tryggja að nám barnanna sé byggt á fyrra námi, reynslu og að 

aðlögun þeirra verði háttað eins og best verður á kosið hverju sinni. Mikilvægt er að 

nauðsynlegar upplýsingar um einstök börn er varða velferð þeirra og þroska fylgi 

þeim upp í grunnskólann. Þessar upplýsingar skulu vera einstaklingsmiðaðar og eiga 

því ekki að byggja á samanburði milli barna eða barnahópa. (Drög að Aðalnámskrá, 

e.d:15). Segja má að þetta séu bestu rökin fyrir möppuna Ljómu þar sem hægt verður 

að framfylgja þessu. Þrátt fyrir að hér sé aðeins nefnt að upplýsingar eigi að fylgja 

einstökum börnum, er hugmynd mín sú að Ljóma fylgi hverju og einu barni. 

Munurinn verður þá trúlega sá að fleiri og ítarlegri upplýsingar verði í möppum 

þessara einstöku barna en þá minna af upplýsingum hjá hinum börnunum. Með því tel 

ég að hægt sé að láta í té líka upplýsingar um þau börn sem eru virkilega sterk og á 

góðu róli og þurfa kannski enn meira krefjandi viðfangsefni en annars er ætlast til að 

börn fái á þessum aldri. Trúlega er þetta tímafrek og krefjandi vinna en sem vonandi 

skilar sínu og þá er mikilvægt að fá foreldra/forráðamenn til liðs við sig við 

upplýsingaöflunina. 

 Enda kemur fram í drögunum að foreldrar og börnin skuli taka þátt í að veita 

þessar upplýsingar og láta í ljós sínar skoðanir á þeim gögnum er fylgja börnunum 

upp í grunnskólann. Því foreldrar/forráðamenn eru nauðsynlegir tengiliðir milli 

skólastiganna. Þeir geta komið til skila upplýsingum um börn sín og leikskólagöngu 

þeirra og eiga því fullan rétt á að vita hvaða upplýsingar það eru sem grunnskólunum 

eru færðar frá leikskólagöngu barna sinna (Drög að Aðalnámskrá, e.d:15). Því fengju 

foreldrar og forráðamenn ávallt að vera með í ráðum þegar upplýsingar yrðu settar í 

möppuna Ljómu og þeim leyft að lesa hana yfir áður en henni yrði skilað inn til 

skólanna. 
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4.2. Grunnskólinn  

Í Aðalnámsskrá grunnskóla er greint frá meginhlutverki leikskólans sem er „að skapa 

umhverfi og aðstöðu til uppeldis og þroska þar sem hlúð er að líkamlegri og andlegri 

vellíðan barna“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006:5). Það er leikskólinn sem býr börnin 

á ýmsan hátt undir það nám sem býður þeirra í grunnskólunum. Leikurinn markar þar 

stóran þátt en hann þroskar og eflir börnin ásamt öðru skipulögðu starfi. Í leikskólum 

læra börn að öðlast sjálfstæði, efla og styrkja sjálfsmynd sína og lært að vinna í 

samvinnu við önnur börn. Fengist er við margvísleg viðfangsefni sem stuðla öll að 

undirbúningi fyrir formlega námið er bíður barnanna í grunnskólunum. Þetta eru 

verkefni er snerta: íslensku, stærðfræði, náttúruskoðun, tónlist, myndlist og hreyfingu 

og hafa þau öll gildi og eru þroskandi glíma fyrir daglegt líf (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2006:6). 

Tekið er í sömu strengi í Aðalnámskrá grunnskóla er varðar tengsl 

skólastiganna. Þar sem greint er frá mikilvægi þess að skólarnir tveir efli með sér 

tengsl sín á milli og komi á sambandi og samstarfi milli þeirra kennara er varða þau 

börn sem eru að hefja grunnskólanám sitt. Því er það hagur barnanna að kennarar 

hvors skólastigs fyrir sig þekki viðfangefni, starfshætti og vinnuskipulag hvers annars. 

Enda því minna sem kemur foreldrum/forráðamönnum og börnunum á óvart þegar 

þau hefja nám í grunnskólum og því meiri og betri sem samfellan er á milli leik- og 

grunnskóla þeim mun meiri líkur eru á góðu upphafi grunnskólagöngunnar og farsælu 

námi síðar meir (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006:6).  

 Komið er inná sömu hugmyndir og nefndar voru í Aðalnámskrá leikskóla að 

heimsóknir á milli skólastiganna stuðli að farsælli færslu á milli skólastiganna. Gott 

fyrir leikskólabörnin að kynnast vettvangi skólans og því sem honum fylgir. Ekki 

verra að fara með börn í fyrsta bekk í heimsókn í gamla leikskólann sinn, það er talið 

styrkja tengslin enn frekar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006:6). 

 Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að markmið grunnskólans er í 

samvinnu við heimilin að búa nemendur undir líf og starf með formlegri fræðslu og 

taka þátt í félagslegri mótun þeirra. Grunnskólinn á að taka mið af þörfum nemenda 

og stuðla að alhliða þroska hvers og eins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2006:8). 

 Í Aðalnámskrá leikskóla frá 1999 kemur fram að leikskólinn býður upp á 

barnamiðuð viðfangsefni og þar læra börnin í gegnum leik og samskipti við aðra. 

Litið er á leikinn sem náms- og þroskaleið. Ekki er um beina kennslu að ræða heldur 
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er lögð áhersla á skapandi starf og sjálfsprottinn leik barnsins.  Lögð er rækt við 

alhliða þroska barnsins, hlúð að mismunandi þáttum hans og samspil þeirra örvað 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:8). 

Á þessu má sjá að skólarnir tveir hafi ólíka sýn á nám og kennsluhætti, en 

þrátt fyrir það kemur það skýrt fram í námskrám beggja skólaanna að mikilvægt sé að 

hafa samstarfi milli skólastiganna líkt og fram hefur komið hér að ofan. 

Jóhanna Einarsdóttir (2004) bendir á að mikilvægt sé fyrir velferð og 

framtíðarskólagöngu barna að samfella sé í námi þeirra. Auk þess leggur hún áherslu 

á að aukin samvinna á milli skólastiga geti gefið möguleika á að tengja saman ólíka 

sýn og aðferðir og nýtt það besta frá báðum skólahefðum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2004:59).    

4.3. Tengsl skólanna  

Nýlegar rannsóknir benda til þess að hvor skóli fyrir sig er með ólíkar áherslur sem og 

starfshætti. Þrátt fyrir þessar ólíku áherslur og starfshætti hafa verið þróuð ýmis 

prógrömm og aðferðir á síðustu árum sem henta vel á báðum þessum skólastigum 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2008: 159-163). Ekki verður greint ítarlega frá þessum 

prógrömmum og aðferðum hér í þessari greinagerð, heldur þess í stað verður stiklað á 

stóru hvað þær varðar og þær lítilega kynntar. Þetta eru kennsluaðferðir á borð við 

Könnunaraðferðina, Söguaðferðina, leikinn og kennslufræðilegan leik. 

 Könnunaraðferðin - gengur út á það að kafað sé djúpt í ákveðið efni/verkefni 

sem börnin hafa áhuga á. Byrjað er á umræðum með börnunum og í þeim er athugað 

hvað það er sem þau vilja taka fyrir og þegar það er ákveðið hjálpar kennarinn við að 

afmarka efnið. Hugmyndir barnanna um efnið eru skráðar niður. Þau setja fram 

spurningar sem þau vilja fá svör við. Síðan er farið að leita svara við spurningunum 

og má gera það á margvíslegan hátt og í mismunandi hópum. Í lokin draga börnin 

saman það sem þau hafa lært og kynna það gjarnan fyrir öðrum s.s. öðrum börnum á 

leikskólanum eða foreldrum/forráðamönnum. 

 Söguaðferðin - nafnið segir ýmislegt um aðferðina enda minnir skipulag 

þessarar aðferðar á sögu. Aðferðin hefur ákveðna byrjun, söguþráð sem skiptist í kafla 

sem tengjast og ákveðinn endi. Kennari skipuleggur svokallaðan söguramma sem 

hann vinnur eftir. Í sögurammanum má finna öll þau verkefni sem vinna skal, 

markmið, gögn, lykilspurningar sem unnið er með og fleira. 
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 Leikurinn - hann þarf vart að kynna. Í leikskólum er mikil áhersla lögð á leik 

barna en minna hefur farið fyrir honum innan veggja grunnskólanna. Leikur barna 

hefur góð áhrif á þroska þeirra og nám.  

 Kennslufræðilegur leikur - hér í þessari aðferð er reynt að blanda saman leik 

og kennslufræðilegum markmiðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 163-171). 

Við þessar aðferðir hér að ofan mætti bæta við ART, Stig af Stigi, Bright Start og 

Vinir Zippys –lífsleiknikennsluaðferð sem notuð hefur verið á báðum skólastigunum, 

þ.e. elstu í leikskóla og yngstu grunnskóla (og uppúr). 

Allar þessar aðferðir og eflaust fleiri eru vel til þess fallnar að hvor skóli fyrir 

sig þrói þær með sér í sínum starfsháttum. Með því tel ég að enn betra samstarf náist 

milli skólanna og auk þess verður það auðveldara fyrir börnin sem koma í fyrsta bekk 

að aðlagast nýja umhverfinu þegar þau þekkja til aðferðanna sem notast er við í 

skólanum út frá reynslu sinni úr leikskólanum. 

Hvarvetna um heiminn hafa verið fundnar og þróaðar leiðir til þess að tengja 

skólastigin tvö saman. Flestar þeirra búa yfir þeim tilgangi að tengja saman skólana, 

fjölskyldur og samfélagið þannig veita megi börnum sem mestan stuðning þegar þau 

yfirgefa leikskólann og fara yfir í grunnskólann. Fjallað verður um þessar leiðir hér í 

næsta kafla.  

 

5. Leiðir til þess að tengja skólastigin saman 

Í bók Jóhönnu (2007) kemur fram að rannsóknir og athuganir hafi leitt í ljós að 

viðbrigðin við það að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla verði minni en ella ef börnin 

þekki til hinna nýju aðstæðna sem bíða þeirra. Þar að auki skiptir máli að foreldrar séu 

vel upplýstir um nýja vettvang barna sinna, að skólinn fái upplýsingar um börnin sem 

eru að koma og reynslu þeirra, þannig hægt sé að byggja námið á reynslu þeirra 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 105). Í þessu sambandi ætti mappan Ljóma að koma að 

góðum notum þar sem hún mun geyma upplýsingar sem þessar, sem skráðar eru af 

forráðamönnum og leikskólakennurum.  

Jóhanna bendir á að Sue Dockett og Bob Perry hafi kannað hvað einkenni þær  

leiðir sem tengja skólastiginn saman til að sem farsælasti ávinningur náist. Þau settu 

þetta upp sem tíu árangursríkar leiðir og eru þær eftirtaldar: 

1. Að sambandið milli barna, foreldra og kennara sé jákvætt 
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2. Sú hæfni sem börn hafa náð í leikskólum sé grunnur að því námi sem 

grunnskólinn byggir á og hlútt er að þessari reynslu. 

3. Greint sé á milli kynningar á grunnskólanum sem og tengsla skólastiganna 

sem ná yfir lengra tímabil. Grunnskólagangan hefur áhrif á breytingar innan 

allra fjölskyldunnar. 

4. Samstaða sé um að þær aðferðir sem tengja skólanna tvo saman krefjast tíma, 

mannafls og peninga. 

5. Greint frá því að tengsl skólastiganna snerti nokkra hagsmunaaðila s.s. barnið, 

foreldra, kennara, annað starfsfólk grunnskólans og skólagæslu. 

6. Mikilvægt er að leggja áherslu á gott skipulag þar sem markmið eru skýr og 

þróuð í samvinnu við alla hagsmunaaðila sem taka þátt í að meta árangurinn. 

7. Sveigjanleiki þarf að ríkja þannig hægt sé að taka tillit til allra hagsmunaaðila 

er varðar þarfir og áhuga þeirra – allir þátttakendur. 

8. Andrúmsloft þarf að vera gott og byggja á trausti og virðingu allra aðilanna og 

skoðanir allra virtar. Sé það gert eru mun meiri líkur á því að allir leggi sitt að 

mörkum. 

9. Byggja þarf á samskiptum og samvinnu þátttakennda. Þar sem kennarar og 

ekki síður foreldrar þekkja vel til barnanna sem og börnin sjálf. Samvinna 

þessara aðila þarf því að byggja á opnum samskiptum þar sem velferð 

barnanna er haft að leiðarljósi. 

10. Tillit þarf að taka til félagslegs samhengis. Því börn eru undir áhrifum frá 

umhverfi sínu og hafa einnig áhrif á það. Það þarf því að meta og viðurkenna 

sérkenni barnanna og ekki síður sérkenni fjölskyldna þeirra. (Jóhanna 

Einarsdótti, 2007:105-106). 

 

Í framhaldi af þessu er vel við hæfi að skýra frá íslenskri rannsókn sem gerð var árið 

2004 í Reykjavík á öllum elstu börnum leikskólanna og öllum börnum á fyrsta ári í 

grunnskólunum. Kannaðar voru aðferðir kennara þessa tveggja skólastiga.   

 Í ljós kom að ekki væru það mörg börn sem ættu í erfiðleikum með 

grunnskólabyrjunina eða aðeins um 30%. Þessir erfðileikar fólust fyrst og fremst í því 

að fara eftir fyrirmælum, vinna sjálfstætt, vinna í hópi og semja við önnur börn og ber 

þessum niðurstöðum saman við erlendar rannsóknir. Þegar samvinnan var könnuð 

milli skólastiganna mátti sjá að í flestu tilfellum var um einhverja samvinnu að ræða. 
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Kennarar fengu lista með 16 aðferðum sem notaðar eru til þess að tengja skólastigin 

saman og merktu þeir við þær aðferðir sem skóli þeirra notaðist við. 

Algengasta aðferðin sem greint var frá var að leikskólakennari heimsækir 

grunnskólann með börnunum áður en formleg skólaganga hefst. Aðferðin á eftir henni 

var að grunnskólinn byði elstu börnum leikskólans að koma í skólann og taka þátt í 

viðburðum skólans. Síðan kom aðferðin að leikskólakennarar fari í grunnskólann og 

fylgist með starfseminni þar. Þær aðferðir sem sjaldnast voru notaðara voru: Að 

kennarar beggja skólastiganna héldu sameiginlegan fund með foreldrum, að kennarar 

beggja skólastiganna kenndu saman í 1. bekk og loks má nefna aðferðina að 

leikskólakennari fylgi börnum sínum í skólann og kenni þeim þar. 

Kennarar greindu frá því að fyrir ákveðna hópa t.d. börn með einhverskonar 

sérþarfi, fylgdu með þeim upplýsingar úr leikskólanum um reynslu þeirra og stöðu. 

Flestar þær leiðir sem farnar voru byggðust á því að kynna starfsemi grunnskólans 

fyrir börnunum. Sjaldan var farin sú leið í samstarfinu þar sem reynt væri að hafa sem 

mesta samfellu í skólagöngu barnanna þar sem unnið væri að sameiginlegri 

hugmyndafræði, kennslufræði og skipulagi skólanna tveggja en mörgum kennurum 

þótti það samt mikilvægt (Jóhanna Einarsdóttir, 2007: 109-110). 

 Leitt var að sjá hversu fáir leikskólar létu upplýsingar eða einhverskonar 

skýrslur um reynslu barna og stöðu þess fylgja því upp í grunnskólann. Það voru rétt 

um 10% sem það gerðu samkvæmt rannsókninni en samt þegar kennararnir voru 

spurðir út í þær aðferðir sem þeir teldu vera æskilegast var þessi aðferð ein af þeim 

þremur sem grunnskólakennarar nefndu. Með tilkomu möppunnar Ljómu vonast ég til 

að breyting verði á þessu, því ég tel það ekki aðeins vera hag kennaranna að 

upplýsingar um börnin fylgi þeim í grunnskóla heldur einnig hagur barnanna. 

 Í framhaldi af því sem fram hefur komið er varðar farsælan flutning barna á 

milli skólastiga er rétt að nefna þær kenningar sem hæfa vel þessum breytingum í lífi 

barnanna. Kenningar hafa lengi vel sett svip sinn á skólastarfið hvort sem um er að 

ræða í leikskólum eða grunnskólum og eiga trúlega eftir að gera það um ókomna tíð. 

Hér í næsta kafla verður stiklað á kenningum tveggja fræðimanna þar sem þær 

tengjast vel viðfangsefni þessa verkefnis, að fara úr leikskóla yfir í grunnskóla á 

farsælan hátt. Þetta eru kenningar John Dewey um mikilvægi reynslunnar og samfellu 

í námi barna og kenning Bronfenbrenners um þróun barnisins sem einstakling út frá 

ólíkum þáttum samfélagsins sem allir hafa áhrif þegar barn fer úr leikskóla yfir í 

grunnskóla. 
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6. Kenningar 

6.1. John Dewey 

Dewey hefur lagt mikla áherslu á reynslu barna og telur að börn eigi að læra af sinni 

eigin reynslu. Hann telur að óhjákvæmileg tengsl séu á milli náms og menntunar og 

persónulegrar reynslu. Mikilvægt er að fólk geri sér grein fyrir því hvað reynsla sé og 

að hún sé ekki öll góð og stuðli þar af leiðandi ekki öll að sannri og góðri menntun. 

Það skiptir máli hvers eðlis reynslan sé og er þá um tvær hliðar að ræða. Fyrst má 

nefna þá hlið sem er geðfelld eða ógeðfelld og loks þau áhrif sem fylgja seinni 

reynslunni (John Dewey, 1938:35-37).  
„ En áhrif reynslu liggja ekki í augum uppi. Þau verða vandi kennarans.  
Það er í hans verkahring að skipuleggja þær athafnir sem annars vegar  
vekja ekki andúð nemandans heldur virkja hann í þátttöku og eru á hinn  
bóginn meira en stundargaman með því að þær stuðla að æskulegri reynsu  
nemenda síðar“ (John Dewey, 1938:37). 
 

Því er mikilvægt að kennarar beggja skólastiganna þekki inná starf og hlutverk hvers 

annars og stuðli að samvinnu sín á milli. Þeir geta skipulagt skólastörf sín út frá 

þekkingu og kenningum hvors annars og lagt það besta fram frá hvor öðrum. 

Með því má ná fram betra flæði þegar nemendur hefja nám í grunnskólum. 

Kennara sem taka á móti börnunum úr leikskólunum þekkja þá inná starfið og vita 

hvað börnin hafa verið að fást við í leikskólagögnu sinni og geta þá byggt nám þeirra í 

skólanum út frá þeirri reynslu sem þau öðluðust í leikskólanum. Með þessu má ná 

fram mun betri samfellu en ella hefði annars náðst. 

 Enda bendir John Dewey á að frumreglan um samfellu reynslunnar sé sú að 

hver og ein athöfn og upplifun taki bæði eitthvað frá þeim athöfnum og upplifunum 

sem hafa átt sér stað á undan sem og að breyta þeim sem á eftir koma með ýmsum 

hætti. Umhverfið mótar þá reynslu sem hver og einn öðlast í samspili við þarfir sínar, 

langanir, áform og hæfileika. Ólíkar aðstæður taka við hverjar af öðrum en samkvæmt 

samfellureglunni flyst eitthvað frá fyrri aðstæðum til þeirra sem á eftir kemur (John 

Dewey, 1938:45-54). 

 Mappan Ljóma ætti því að innihalda eitthvað af því sem barnið hefur verið að 

fást við, kann nú þegar eða hefur ekki náð tökum á og getur því stutt kennarann í 

ákvarðanatöku sinni um það hvað hann skuli fá barninu í hendur svo að nám eigi sér 

stað. Einnig ættu upplýsingar um áhuga barnsins að finnast í möppunni því það 

virkjar barn enn frekar til náms þegar það fæst við eitthvað sem það hefur virkilega 
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áhuga á. Þetta væru upplýsingar sem kennarar beggja skólastiganna kæmu sér saman 

um að væru mikilvægar. Með því næst góð samfella. Jóhanna Einarsdóttir skilgreinir 

samfellu út frá kenningu Deweys að samfella sé ...„frumreglan um óslitinn þráð 

reynslunnar“ (Jóhanna Einarsdóttir, 2007:80). Ljóma yrði því notuð í þeim tilgangi að 

sjá til þess að stökkið yfir í grunnskólann yrði ekki eins mikið og annars hefði orðið ef 

samstarf kennara beggja skólastiganna hefði ekki átt sér stað. 

6.2. Bronfenbrenner 

Þannig hægt sé að vinna út frá reynslu nemenda líkt og hugmyndir Dewey ganga útfrá  

þarf að vera gott samstarf á milli leik- og grunnskóla. Einnig skipta foreldrar barnanna 

ekki síður máli í þessu samstarfi því þau þekkja börn sín ekki minna en kennaranir og 

þar kemur kenning Bronfenbrenners um vistkerfislíkanið sterk inn. Hún skiptir 

umhverfi barnins í nokkur kerfi sem öll hafa áhrif á hvert annað og hvernig börnunum 

tekst til í lífinu og þar með hafa foreldrarnir ekki síður áhrif á það hvernig börnunum 

gengur að byrja í skóla líkt og skólarnir hvor um sig. 

Vistkerfislíkan Bronfenbrenners skoðar og sýnir tengsl barnsins við ólíka þætti 

umhverfisins. Bronfenbrenner skiptir umhverfi barnsins/ einsaklingsins í fjögur megin 

kerfi þar sem tengsl móta það mynstur sem hefur áhrif á þroska barnsins. Þessi kerfi 

kallast nærkerfi (míkró), millikerfi (mesó), stofnanakerfi (exó) og lýðkerfi (makró). Í 

nærkerfinu eru þeir þættir sem standa barninu næst eins og fjölskylda, skóli, vinir og 

nánasta umhverfi. Millikerfið myndi þá vísa til tengsla eða samskipta á milli nærkerfa 

barnsins. Stofnanakerfið hefur óbein áhrif á líf barnsins með stofnanauppbyggingu 

eins og skólakerfi, vinnustaður foreldra o.s.frv. Sama er með lýðkerfið, áhrifin eru 

ekki bein heldur í gegnum þætti eins og menningu, efnahagslíf, gildi o.s.frv. (Berns, 

2004:14-17). Millikerfið spannar því tengsl heimila og skóla og hafa öll þessi kerfi 

áhrif á líf barnanna, hvert á sinn hátt. Millikerfið hefur áhrif á það hvernig til tekst 

með flutninginn milli skólastiganna. Upplýsingarnar sem Ljóma hefur að geyma 

auðvelda grunnskólabyrjunina með samstarfi heimila og skóla þar sem 

leikskólakennarar ásamt foreldrum og forráðamönnum hjálpast að við að setja réttar 

upplýsingar í möppuna. 
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Lokaorð 

Ástæðan fyrir þessum skrifum er fyrst og fremst sú að ég tel vera mikilvægt fyrir 

einstaklinga sem eru að ljúka leikskólagöngu sinni og þá fagmenn sem taka á móti 

þeim þegar þau byrja í grunnskóla, að gagnlegar upplýsingar fylgi þeim, svo hægt sé 

að koma á móts við þau á þeirra forsendum. Þannig er hægt að vinna með styrkleika 

og veikleika hvers og eins. Auk þess er hægt að byggja á þeirri reynslu sem þau hafa 

öðlast í leikskólanum.  

Markmiðið með þessu verkefni er m.a. að efla tengslin á milli skólastiganna 

og auðvelda börnunum flutninginn yfir í grunnskólann. Það að búa til möppuna 

Ljómu tel ég geta gagnast vel þeim fagaðilum sem koma að börnunum, má þar nefna 

leikskólakennara grunnskólakennara og þroskaþjálfa o.fl. til þess að mæta 

markmiðum mínum. Það er ekki síður mikilvægt fyrir börnin að upplýsingar líkt og 

finna má í Ljómu komist til skila þannig hægt sé að koma sem best til móts við þau og 

þeirra styrkur nýttur í námið. Einnig tel ég að með tilkomu Ljómu verði samstarf við 

foreldra/forráðamenn meira og betra og ekki síður persónulegra en annars hefði orðið 

þar sem upplýsingarnar sem Ljóma hefur að geyma nýtast kennaranum vel til þess að 

mæta barni þeirra út frá forsendum þess sem upplýsingarnar láta í té. Auk þess verður 

auðveldara að kafa dýpra í barnið útfrá þessum grunnupplýsingum sem kennari hefur 

fengið í upphafi fyrsta bekkjar og fylgjast með þroska og framgangi nemandans út frá 

honum sjálfum, þá sérstaklega ef einhver vandi steðjar að.  

Vinnan við þessi skrif hefur verið einkar lærdómsrík og skemmtileg þar sem 

hún sýndi fram á hversu marga það varðar er barn byrjar í skóla. Það verður ekki 

aðeins breyting í lífi barnsins, heldur allra þeirra er koma að barninu s.s. foreldra/ 

forráðamanna, kennara þess og annarra fagmanna og er mikilvægt að huga að þeim 

öllum til þess að sem best gangi með grunnskólabyrjun barnanna. Allir þessir aðilar 

geta lagt sitt að mörkum svo að skólaganga barnanna verði sem farsælust.  

Greinagerð þessa verkefnis á án efa eftir að gagnast mér vel út á vettvangi í 

framtíðinni þegar greina þarf frá mikilvægi tengsla skólastiganna sem og þeirra aðila 

er koma að börnunum. Hægt er að greina frá því á fyrstu foreldrafundunum eða 

öðrum fundum s.s. kynningarfundum í upphafi skólaárs.  

Með tilkomu Ljómu styrkist samstarf skólanna sem og annarra fagmanna sem 

koma að skráningu í Ljómu. Einnig verður starf þeirra einstaklinga er koma að gerð 

möppunnar faglegar. Þrátt fyrir töluverða vinnu sem mun fylgja því að skrá 
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upplýsingarnar í Ljómu tel ég að ávinningurinn af þeirri vinnu verði óborganlegur 

fyrir alla aðila, þá sérstaklega börnin sjálf. Við viljum þeim allt það besta og sem 

fagmenn er það skylda okkar að veita þeim það og mun Ljóma þá vonandi auðvelda 

það til muna. Það er því von mín að skólar hér á landi sjái hag sinn í notkun Ljómu í 

starfi sínu í framtíðinni.  
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