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Ágrip 
 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.ed. gráðu í leikskólakennarafræðum við kennaradeild 
Háskólans á Akureyri.  Í ritgerðinni er leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig 
þróast læsi meðal leikskólabarna og hver er þáttur umhverfis í ferlinu? 

Læsi er ferli sem hefst við fæðingu, þróast og tekur breytingum alla ævina í nánu 
samspili við umhverfið.  Markviss lestrarkennsla hefur almennt ekki verið hluti af námskrám 
leikskóla en lestrarnám á sér þar stað á marga vegu í gegnum mál-, lestrar- og skriftarörvandi 
efnivið og leik. 

Í ritgerðinni er fjallað um lestrarþróunarferlið, tungumálið sem grunnundirstöðu læsis 
og hvernig mál, skrift og lestur verka saman í ferlinu.  Þá er skoðað hvaða þættir styðja hvað 
best við læsi og er sérstaklega litið til leikskólans í þeim efnum, á hvaða forsendum og með 
hvaða hætti þeir geta skapað lestrar- og skriftarhvetjandi umhverfi.  Umhverfið í þessu 
samhengi tekur til bæði áþreifanlegra þátta eins og til dæmis skipulags og efniviðar og 
óáþreifanlegra þátta svo sem samskipta kennara, barna og foreldra.  Í ljósi þess hve mikilvægu 
hlutverki barnabækur þjóna í þróun læsis er fjallað um það í lokin hvernig megi vinna með 
þær á áhrifaríkan, skemmtilegan og markvissan hátt með það meðal annars að leiðarljósi að 
auðga þátt þeirra í starfinu.  

Helstu niðurstöður eru þær að leikskólabörn þróa með sér læsi án beinnar kennslu.  
Það gerist með uppgötvunarnámi í öflugu lestrar- og ritmálsörvandi umhverfi.  Barnabækur 
og lestur fyrir börn eru veigamikill þáttur í ferlinu sem og stuðningur og hvatning fullorðinna.   
 
 
 
 
 

Abstract 
 

This thesis is a final project for the B.ed. Program at the University of Akureyri´s Teachers  
Department.  The thesis addresses and attempts to answer the following research question:  
How does literacy develop for preschool children and what is the role of the environment? 

Emergent literacy describes how literacy develops and changes over a lifetime in close 
relationship with environmental factors.  The academic approach in teaching young children 
how to read has not generally been a part of the preschool curriculum. Regardless of this, 
literacy occurs in preschools through literacy-enriched materials and play settings.   

This thesis discusses emergent literacy, how oral language is a vehicle for the 
development of writing and reading and how it serves as a companion to the development of 
both.  Emphasis will be placed on the main factors that support literacy, particularly in 
preschools, both environmental factors and social interaction.  Children´s books play an 
important role in acquiring literacy and therefore focus will be placed on how preschools can 
enrich the role of literature in children´s work and play.      

The conclusion of this thesis is that children learn about reading and writing without 
being taught how to.  This occurs through observation and interaction in a powerful literacy-
rich environment.  The use of storybooks and reading to children are very important factors in 
the development of literacy, as well as the support and encouragement of a literate adult. 
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1. Inngangsorð 

Leikskólar bera nafn með rentu.  Þar fer fram mikið nám í gegnum leik sem er 

mikilvægasta náms- og þroskaleið barna.  Leikskólanám byggist á því að efla og hlúa að 

alhliða þroska barna og örva samspil þeirra.  Það er gert á marga vegu, meðal annars í 

gegnum dagleg störf og frjálsan leik.   

 Lestrarnám er sjaldnast tengt við leikskóla en það hefur löngum verið hlutverk 

grunnskóla að kenna börnum að lesa og skrifa.  Síðustu tvo til þrjá áratugi hefur viðhorf 

til læsis breyst.  Rannsóknir hafa sýnt fram á að læsi eða hæfileikinn til þess að lesa og 

skrifa er ferli sem þróast alla ævi og að það gerist í flóknu samspili við umhverfið.  Áður 

fyrr var einblínt á það að börn væru orðin líkamlega og andlega tilbúin til þess að læra að 

lesa en nú er mönnum ljóst að lestrarnám barna hefst löngu áður en þau fá markvissa 

lestrarkennslu í grunnskóla. 

 Í þessari lokaritgerð við leikskólakennarabraut Háskólans á Akureyri verður 

leitast við að svara rannsóknarspurningunni: ,,Hvernig þróast læsi meðal barna á 

leikskólaaldri og hver er þáttur umhverfis í ferlinu?“ 

Í fyrsta hluta ritgerðarinnar verður fjallað um lestrarþróunarferlið og þá 

áhrifaþætti sem eru veigamestir í ferlinu.  Í öðrum hluta verður leikskólanám tekið fyrir, 

mikilvægt hlutverk leikskóla í málrækt og hvernig leikskólar undirbúa börn undir 

formlega lestrarkennslu með örvun tiltekinna þroskaþátta. Þriðji hluti ritgerðarinnar tekur 

á lestrar- og skriftarhvetjandi umhverfi í leikskólum.  Þar verður fjallað um hvernig 

leikskólar geta skapað námsvænlegt umhverfi með það að markmiði að efla læsi.  Í fjórða 

hlutanum er umfjöllun um notkun barnabóka í leikskólastarfi.  Barnabókmenntir eru mjög 

mikilvægur þáttur í lestrarþróunarferli barna en það hefur margoft verið sýnt fram á 

mikilvægi lestrar fyrir börn meðal annars fyrir málþroska, snemmlæsi og árangur í 

lestrarnámi síðar meir.   
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2. Þróun læsis 

Sá hæfileiki að geta lesið er ekki meðfæddur.  Lestur samanstendur af mörgum þáttum 

sem hafa áhrif þegar lesið er.  Það eru líffræðilegir og tilfinningalegir þættir eins og til 

dæmis sjón, heyrn, vitsmunaþroski, málþroski, hvatning og sjálfsímynd.  Umhverfis- og 

félagsþættir koma einnig við sögu til að mynda heimilisaðstæður, svo sem viðhorf til 

lestrar og lestrarfyrirmyndir, kennarar og kennsluaðferðir.1   

Orðið læsi er aldagamalt en fram undir tuttugustu öldina var þó fremur talað um 

lestur og skrift en læsi.  Samkvæmt fyrstu hugmyndum um lestur var einblínt á 

lestrartækni og það að hana væri ekki hægt að kenna börnum fyrr en þau væru búin að ná 

æskilegum þroska.  Samkvæmt hefðinni hófu börn lestrarnám um sex ára aldurinn en það 

var talið mjög mikilvægt að bíða með það þangað til.  Hugmyndin um það að ,,vera 

tilbúin“ (readiness) til að læra að lesa, var við lýði frá aldamótum átjándu og nítjándu 

aldar og mótaði lestrarkennslu í um sextíu ár.  Á þeim tíma voru settar fram kenningar 

um hvernig ung börn geta lært lestur í gegnum leik en þær fengu lítinn meðbyr fyrst um 

sinn.2  

 Samhliða uppgötvunum og rannsóknum á vitsmunaþroskanum spruttu upp nýjar 

hugmyndir um hvernig ung börn temja sér þekkingu og læra.  Með ritinu Understanding 

reading, sem kom út árið 1971, setti Frank Smith fram nýjar kenningar um lestrarnám.  

Kenningar Smiths voru mjög umdeildar en þrátt fyrir mikinn mótbyr náði hann að 

kollvarpa fyrri kenningum um lestrarnám og setja fram nýja sýn á læsi, meðal annars 

ungra barna.  Sú sýn byggðist meðal annars á því að þróun læsis væri flókið og 

vitsmunatengt ferli og að börn byggju yfir hæfni til þess að skilja ritmál löngu áður en 

þau hefja formlega skólagöngu.3   

Hugtakið þróun læsis (emergent literacy) hefur verið skilgreint sem: ,,Persónuleg 

reynsla barns af lestri og skrift í nánasta umhverfi sínu sem hefur mótandi áhrif á 

hugmyndir barnsins um ritmálið.“4  Í dag er ekki lengur talað um lesþroska heldur gengið 

út frá því að læsi, það er að segja að læra að lesa og skrifa og geta notað það í 

                                                 
1 Þóra Kristinsdóttir. 2000: 186 
2 Gillen, Julia og Nigel Hall. 2003: 3-4 
3 Gillen, Julia og Nigel Hall. 2003: 5  
4 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006B: 11 



 4

samskiptum við aðra, sé ferli sem hefst við fæðingu, þróast og tekur breytingum alla ævi.  

Má því segja að læsi eigi sér stað samhliða máltökunni og sé áframhald hennar.5 

   

2.1 Málþróun 

Málþroskinn eykst mjög hratt á fyrstu árum barna.  Þau uppgötva smátt og smátt töfra 

tungumálsins og hvernig það tengir þau við aðra í samskiptum sínum.  Börn þurfa mikla 

málörvun og er samband þeirra við fullorðið fólk áhrifamesti þátturinn þar.  Börn eru 

mjög áhugasöm þegar kemur að máltöku.  Talmálið er árangursríkt boðskiptatæki sem 

gerir þeim meðal annars kleift að tjá þarfir sínar, óskir og spurningar.  Á máltökuskeiði 

sínu hafa börn þörf fyrir að á þau sé hlustað og þeim svarað en þau hafa mikla þörf fyrir 

að tala.  Á aldrinum fjögurra til átta ára eru börn almennt búin að ná góðum tökum á 

tungumáli sínu.  Þau eru jafnframt í mikilli mótun og þróun móðurmáls þeirra leggur 

grunn að samskiptum þeirra við umhverfi sitt.6   

Veigamiklar breytingar eiga sér stað í vitsmuna- og málþroska barna á 

leikskólaaldri.  Fjöldi fræðimanna á sviði málvísinda og þróunarsálfræði hefur sýnt þessu 

ferli áhuga og hefur með rannsóknum sínum varpað ljósi á mikilvæg einkenni þessa 

þroskaskeiðs.  Líkt og með læsi hafa miklar viðhorfsbreytingar í garð málþróunar átt sér 

stað síðustu áratugi.  Áður fyrr takmörkuðust viðhorf við tileinkun málkerfis og orðaforða 

en varpað hefur verið ljósi á það að málþróun felur einnig í sér vitræna, tilfinningalega og 

félagslega þætti.7     

 Kenningar Piaget og Vygotsky eru taldar veita grunnskilning á þróun vitsmuna og 

máls hjá börnum.  Kenningar þeirra eru svipaðar að sumu leyti en frábrugðnar að öðru.  

Þeir voru sammála um að félagslegir þættir svo sem íhlutun kennara hefði áhrif á þróun 

máls en voru ósammála um vægi þess.8  Piaget lagði áherslu á einstaklingsnám eða 

hvernig barn tileinkar sér þekkingu af sjálfsdáðum í samspili við reynsluheim sinn.  En 

samkvæmt Vygotsky þróa börn mál sitt einungis með leiðsögn og kennslu fullorðins 

einstaklings.  Í því skyni talar hann um ,,svæði hins mögulega þroska“ (zone of proximal 

development). Innan svæðis hins mögulega þroska notar barnið málið sem tæki í 
                                                 
5 Margrét Sigurðardóttir og Sigrún Birgisdóttir. 1999: 14 
6 Rannveig A. Jóhannsdóttir: 1997: 8 
7 Rannveig A. Jóhannsdóttir: 1997: 8 
8 Sjá Eggen, Paul og Don Kauchak. 2004: 63 
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samskiptum við getumeiri einstakling og í gagnvirkum samskiptum þeirra eykur barnið 

þekkingu sína.9   

 

2.2 Mál, lestur og skrift 

Því hefur verið haldið fram að tungumálið sé grundvöllur læsis og án þess væri 

ógerningur að læra að lesa og skrifa.10  Læsi felur í sér grunnþætti móðurmálsins, tal, 

hlustun, lestur og ritun.  Þróun þessara þátta samtvinnast þegar málið er notað sem 

sjálfstætt táknkerfi og verður farvegur margvíslegra hugmynda og upplifana.11 

Málfærni barns er nátengd þróun læsis.  Fræðimenn hafa löngum bent á það að 

ríkur orðaforði er grunnundirstaða læsis og hins vegar að hæfni barna til þess að læra að 

lesa hefur áhrif á skrift þeirra.  Einnig má líta á málið þannig að tilraunir með skrift og 

reynsla af henni efli málþroskann og bætir hæfni til þess að læra að lesa.  Sem þýðir það 

að mál, skrift og lestur eru samverkandi þættir sem styrkja hver annan eins og sjá má á 

mynd eitt.12       

 

 
Mynd 1. 

 

Læsi er ekki einungis vitsmunalegs eðlis heldur þróast það í flóknu samspili við 

umhverfið og er lestrarkunnátta einnig tengd menningu þjóðar og samfélagsgerð.  

Lestrarþróun er stöðugt viðvarandi ferli og algengt er að því sé skipt upp í nokkur stig.  

                                                 
9 Sjá Glazer, Susan Mandel. 1989: 19 
10 Glazer, Susan Mandel. 1989: 19 
11 Rannveig A. Jóhannsdóttir: 1997: 10 
12 Teale, William H. og Elizabeth Sulzby. 1989: 3-4 
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Fyrstu tvö stigin kallast undirbúningsstig (emergent reading) og lestarbyrjun (initial 

reading).   Á undirbúningsstiginu átta börn sig á því að út frá rittáknum má fá ákveðna 

merkingu.  Jákvæð reynsla og upplifanir á þessu stigi leiða til þess að börn fara smátt og 

smátt að gera sér grein fyrir þeim þáttum sem mynda undirstöðuna undir áframhaldandi 

þróun læsis.13  Börn kynnast ritmálinu strax á fyrstu mánuðum ævinnar þegar til dæmis 

eru sungnar fyrir þau vögguvísur eða fyrir þau er lesið.  Þessi kynni eru byrjunin á 

ævilöngu ferli þess að læra að lesa og skrifa.  Tveggja til þriggja ára fara börn síðan að 

gera sér grein fyrir því að ritmálið stendur fyrir eitthvað sérstakt og þá fara þau að gefa 

táknum í umhverfinu gaum eins og til dæmis vörumerkjum og merkingum.14  Börn 

tileinka sér mjög snemma að fylgjast með fullorðnum og öðrum börnum í daglegum 

athöfnum sem krefjast læsis, svo sem við lestur blaða og bóka, notkun minnismiða og 

uppflettirita.  Á grundvelli þessara athugana öðlast börn sinn eigin skilning á því hvernig 

ritmálið virkar og prófa þau þessar uppgötvanir sínar í gegnum leik og við daglegar 

aðstæður.  Þannig á lestarþróunin sér stað í raunverulegu umhverfi þar sem börn dragast 

inn í heim læsis og öðlast þá sýn að lestur og skrift séu öflug tæki til þess að ná 

markmiðum í lífinu.  Það er mikilvægt að börn líti á lestur og skrift með þessum hætti í 

stað þess að líta á það sem einangraða kunnáttu sem þau verða að læra.15 

Á öðru stigi lestrarþróunarinnar eða þegar svokölluð lestrarbyrjun á sér stað, fara 

börn að þekkja einstaka orð í rituðu formi.  Það eru oftast orð sem hafa persónulega eða 

sérstaka merkingu fyrir þau eins og nafnið þeirra.  Á þessu stigi skynja börn orð sem 

myndir eða eina heild en hafa ekki fullan skilning á því að hver bókstafur í orðinu hefur 

sitt hlutverk eða hvernig setja má bókstafina saman til þess að fá út merkingu.  Með 

viðeigandi aðferðum og hvetjandi efni upplifa börn að letur felur í sér ákveðna merkingu 

og fara þau þá að velta fyrir sér hvað textinn segir.16 

 

2.2.1 Ritmálsvitund 

Börn allt niður í þriggja ára skilja mátt ritmálsins.  Það sýnir sig í þáttum eins og þegar 

þau benda á texta og spyrja hvað þar standi og þegar þau teikna á blað og velta fyrir sér 

                                                 
13 Þóra Kristinsdóttir. 2000: 187 
14 Teale, William H. og Elizabeth Sulzby. 1989: 3 
15 Teale, William H. og Elizabeth Sulzby. 1989: 3 
16 Þóra Kristinsdóttir. 2000: 187 
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hvað þau hafi skrifað.  Ritmálsvitundin kemur líka fram í hlutverkaleik þeirra þegar þau 

gera ,,eins og fullorðna fólkið,“ skrifa niður innkaupalista, minnismiða eða taka niður 

pöntun, svo einhver dæmi séu tekin.  Þau gera tilraunir með skrift og ritmálið út frá þeim 

hugmyndum sem þau hafa um það og í gagnvirkum samskiptum við fullorðna þróast 

skrift þeirra frá teikningum eða pári til hefðbundinna bókstafa.17   

Elizabeth Sulzby gerði rannsókn á því hvernig skrift barna þróast og sýndu 

niðurstöður hennar að skriftarþróunin fer fram í sjö stigum: 

1) Teikning sem skrift. 

2) Pár sem skrift. 

3) Vísun að bókstöfum. 

4) Bókstafir án myndunar orða. 

5) Skrifað með því að herma eftir texta. 

6) Skrifað út frá uppspuna. 

7) Hefðbundin skrift. 

Ritmálið þróast meðfram tilraunastarfsemi barnanna.  Sulzby komst að því að þegar börn 

gera tilraunir til þess að skrifa og setja saman texta fara þau fram og til baka í 

ofangreindu ferli.  Sulzby uppgötvaði einnig þróunarferli í sögulestri barnanna þegar 

athygli þeirra færist frá myndunum yfir á ritmálið.  Það er að gerast þegar rödd barnanna 

breytist frá því að hljóma eins og þau séu að segja frá sögu í það að vera eins og þau séu 

að lesa.18  

 

2.3 Þróun læsis hefst heima 

Hugtakið þróun læsis hefur verið áberandi í rannsóknum síðastliðna tvo til þrjá áratugi. 

Þær rannsóknir hafa einkum beinst að börnum sem hafa orðið mjög snemma læs eða fyrir 

grunnskólagöngu.  Fyrstu rannsóknir sem voru gerðar í þessu skyni sýndu fram á að 

snemmlæs börn væru meðalgreind, sem er gegn því sem áður hefur verið haldið fram um 

tengsl snemmlæsis og afburðargreindar.  Viðtöl við foreldra barnanna leiddu í ljós marga 

sameiginlega þætti svo sem að börnin sýndu snemma áhuga á ritmáli og skrift og 

foreldrarnir höfðu bæði lesið mikið fyrir börnin og gefið sér tíma til þess að svara 
                                                 
17 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 5 
18 Sjá Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 7 
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spurningum þeirra um ritmálið.  Börnin þeirra höfðu litla sem enga markvissa þjálfun 

hlotið í lestri eða skrift.  Þessar rannsóknir sýna fram á það að heimilið og foreldrar leika 

stórt hlutverk í leik barna með tungumálið, rannsóknum og uppgötvunum og þar af 

leiðandi þróun læsis.19 

 Með því að lesa fyrir börn reglulega frá fæðingu fá þau tækifæri til þess að upplifa 

bækur og það hvernig ritmálið lítur út og hljómar.  Sameiginlegur lestur fullorðinna og 

barna hefur mjög mikil og jákvæð áhrif á lestrarþróun.  Þegar lesið er fyrir börn og þau 

fylgjast með fullorðnum lesa sér til gagns og ánægju er það þeim hvatning til þess að vilja 

lesa sjálf.  Hlutverk fullorðinna felst einnig í því að sýna fram á hvernig lestur virkar og 

það gera þeir þegar þeir skrifa bréf, lesa dagblöð, hjálpa til við heimalærdóm og svo 

framvegis.  En mikilvægara hlutverk felst í því að gefa sér tíma með börnunum í 

ritmálstengdum athöfnum.  Foreldrar geta gert börn sín að þátttakendum í athöfnum 

daglegs lífs tengdum læsi.  Það er hægt að gera á skemmtilegan og hvetjandi hátt með 

samvinnu fjölskyldumeðlima.  Sem dæmi er hægt að gera hversdaglega innkaupaferð að 

lærdómsríkri athöfn.  Börn geta tekið þátt í því að útbúa innkaupalista með því að athuga 

hvað vantar í ísskápinn og hjálpað til við að skrifa það niður, sem gefur foreldrum 

tækifæri til þess að ræða ákveðna upphafsstafi, orð, vörumerki og margt fleira.  Í 

verslunarferðinni er svo hægt að hvetja börnin til þess að hjálpa til við að finna vörurnar á 

listanum.  Í gagnvirkum athöfnum og samvinnuleikjum sem þessum þróa börn meðal 

annars með sér sjálfstæða ritmálsvitund.20   

Nokkrir mikilvægir þættir vega mest í lestrarþróunarferli barna innan heimilisins. 

Fyrst ber að nefna aðgengi barna að bókum og ritmáli almennt.  Leiðin er talin greið 

að læsi þegar börn fá tækifæri til þess að njóta bókalesturs og hafa aðgengi að 

fjölbreyttum bókmenntum, annað hvort heima fyrir eða með tíðum heimsóknum á 

bókasafn.  Gott aðgengi að bókum og ritmáli er talið hafa bein tengsl við áhuga barna á 

bókalestri.  Í öðru lagi þær fyrirmyndir sem foreldrar og aðrir fullorðnir eru þegar þeir 

sýna fram á notkun lesturs og skriftar í daglegu lífi eins og komið hefur fram.  Þannig 

læra börn um notagildi og skilja virði þess að læra að lesa og skrifa.  Yndislestur foreldra 

er einnig mjög góð fyrirmynd fyrir börn.  Í þriðja lagi er stuðningur foreldra eða 

                                                 
19 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 5 
20 Teale, William H. og Elizabeth Sulzby. 1989: 3-5 
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annarra fullorðinna mjög mikilvægur.  Snemmlæsi hefur þróast hjá börnum sem hafa 

fengið góðan stuðning við tilraunir sínar og forvitni gagnvart ritmálinu.  Þá er ekki verið 

að vísa til formlegrar lestrarkennslu.  Síðast og alls ekki síst ber svo að nefna bókalestur.  

Rannsóknir sýna aftur og aftur fram á mikilvægi lesturs fyrir börn fyrir til dæmis 

málþroskann, snemmlæsi og árangur í lestrarnámi seinna meir.21   

Lestur fyrir börn styður einnig þróun læsis með eftirfarandi hætti: 

 Hann byggir upp jákvætt viðhorf gagnvart bókum og lestri. 

 Börn læra að þekkja uppbyggingu ritmálsins og lestrartækni. 

 Hann skapar aðstæður þar sem foreldrar geta óformlega kennt börnum sínum 

orðaforða og hugtök sem styður fyrstu skref barnanna í að læra að lesa. 

 Hann skapar tengsl við þær sögur og bækur sem fjölskyldan les saman, sem 

hvetur börnin til þess að langa til þess að lesa þær sjálf.22 

Leikskólar sem leggja áherslu á ritmálsörvun og læsi styðjast við svipaða þætti og eru 

áhrifamestir innan heimilisins eins og sýnilegt ritmál, sögulestur, og fjölbreytileg tækifæri 

til margs konar ritmáls og lestrarupplifana.  Þá byggja börn ofan á þann grunn sem þau 

hafa öðlast heima fyrir sem er vænlegt til árangurs.23 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                                 
21 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 7-8 
22 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 8-9 
23 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 9 
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3. Leikskólanám 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og lengi býr að fyrstu gerð.  Meginmarkmið með uppeldi 

í leikskóla eru meðal annars að búa börnum hollt uppeldisumhverfi og örugg leikskilyrði, 

gefa þeim færi á að njóta sín í starfi og leik og að efla alhliða þroska barna í samvinnu við 

heimilin.  Í leikskóla á að leggja áherslu á skapandi starf og leikinn, sem er mikilvægasta 

náms- og þroskaleið barna, lífstjáning þeirra og gleðigjafi og er því hornsteinn 

leikskólastarfsins.  Leikskólanám fer ekki fram með beinni kennslu sem stefnir að 

ákveðinni fræðilegri þekkingu heldur í gegnum leik barnanna með áherslu á 

uppgötvunarnám.24   

 

3.1 Málrækt og málörvun 

Í ljósi þess að tungumálið er mikilvægasta tæki manna til boðskipta ber leikskólum 

samkvæmt aðalnámskrá að leggja ríka áherslu á málrækt og málörvun en hana má flétta 

inn í flest alla þætti leikskólastarfsins.  Sérstaklega er litið til leiksins í þessu samhengi en 

mörg tækifæri gefast daglega í leikskólanum sem eru vel fallin til málörvunar.25  Miklar 

kröfur eru gerðar til leikskólakennara um mállega færni og málleg samskipti þó svo ekki 

sé að finna skýrt ákvæði þess efnis í aðalnámskrá.  Málþroskinn er einn af þeim 

þroskaþáttum sem leikskólakennurum ber að sinna.  Hann er samofinn öðrum 

þroskaþáttum barna og krefst mikillar örvunar sem helst gerist í miklum mállegum 

samskiptum og fjölbreyttu starfi og leik.26   

Börn læra það sem fyrir þeim er haft þannig að málumhverfi þeirra skiptir miklu 

máli.  Það þarf að viðhafa gott og vandað íslenskt mál í leikskólum og er það mikilvægt 

að kennarar geri sér grein fyrir því hve sterk fyrirmynd þeir eru hvað það varðar.  

Hlutverk þeirra krefst þess að þeir vandi mál sitt, leiðbeini börnunum og leiðrétti í 

samræmi við getu þeirra og þroska en talkennsla byggir á eðlilegri málþróun.  ,,Eðlileg 

málþróun einkennist af því að gott samspil sé á milli þriggja þátta tungumálsins, 

                                                 
24 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:  7-11 
25 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 20 
26 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2000: 23 
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merkingar, forms og notkunar.“  Það skiptir síðan máli að vinna með þætti eins og 

huglæg hugtök, málfræði, rökhugsun og að taka við og fylgja fyrirmælum.27 

Út frá forsendum leikskólanáms má draga þá ályktun að málörvun fari að mestu 

fram í gegnum leik.  Í frjálsum leik kanna börn og gera tilraunir með tungumálið og 

kynnast þannig mál- og setningafræði.  Í hlutverkaleik nota börn tungumálið sem tæki 

þegar þau skipuleggja, ræða um og þróa hann áfram.  Í því ferli þróa börn með sér 

meðvitaða málkennd (metalinguistic awareness) sem talið er að sé mikilvægur þáttur í 

þróun læsis.28  Meðvituð málkennd vísar til þess þegar barn getur greint form málsins frá 

merkingu þess og gerir sér grein fyrir því að orð hafa ólík form og ákveðin hlutverk auk 

merkingar.  Hlutverkaleikur er talinn vera ein af öflugustu leiðunum fyrir börn til þess að 

nota málið sem sjálfstætt táknkerfi.29   

Börn njóta þess að nota tungumálið á margbreytilegan hátt í jákvæðu og hvetjandi 

umhverfi sem býður upp á fjölbreytta notkun þess.  Málþroski barna eflist í umhverfi sem 

krefst þess að þau taki áhættu, á þau er hlustað og þörf er fyrir margbreytilega notkun 

málsins.30  Allir þættir leikskólanáms eru gagnlegir til málörvunar og málræktar.  

Fjölbreytni starfsins býður upp á málnotkun við fjölbreyttar aðstæður sem reynir á marga 

eiginleika málsins svo sem málfræði, orðaforða, merkingu orða og hugtaka, að byggja 

upp atburðarás í frásögn og að hlusta.31  Það gerist meðal annars í frjálsum leik, daglegu 

starfi, hópasamveru, þemastarfi, vettvangsferðum, tónlistariðkun og bókalestri. 

Gildi kveðskapar og söngs er mjög mikið fyrir málsþroskann og er lögð áhersla á 

þátt söngs og lesturs í aðalnámskrá.32  Bókalestur er það tæki sem gefur hvað mestan 

möguleika á að skoða fjölbreytileika og notkun tungumálsins.  Í barnabókum er að finna 

fjölbreyttan orðaforða sem börn geta tileinkað sér, en ritmálið er yfirleitt mun ítarlegra en 

talmálið.  Góður texti eflir málkennd barna og þjálfar framburð og tilfinning fyrir formi 

og hljómfalli málsins styrkist, en það á við hvort sem er sögur eða ljóð.  Að lesa fyrir 

börn eða segja þeim sögur eflir einnig tilfinningu þeirra fyrir atburðarás og styrkir 

frásagnarhæfni þeirra.  Frásagnarhæfni má svo örva með því að hvetja börn til þess að tjá 

                                                 
27 Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir. 2000: 44 
28 Frost, Joe L. og fl. 2005: 133  
29 Rannveig A. Jóhannsdóttir. 1997: 16 
30 Glazer, Susan Mandel. 1989: 20 
31 Rannveig A. Jóhannsdóttir. 1997: 15 
32 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 20-24 
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sig um eigin reynslu og að búa til þeirra eigin sögur.33  Barnabókin gerir kröfur um 

einbeitingu, félagsskap, tíma og ró sem eru aðstæður sem eru kjörnar fyrir nánar 

samræður, bæði kennara og barns og barna á milli.  Bókin í öllu sínu veldi gefur 

endalausar hugmyndir og tilefni til umræðna út frá texta, áferð og myndum.34   

       

3.1.1 Samræður 

Samtöl barna og fullorðinna skipta miklu máli fyrir málþroska barna og er ein 

mikilvægasta aðferðin sem kennarar geta nýtt til málörvunar.  Í leikskólanum skapast 

mjög náin samskipti í ljósi þess að leikskólabörn þurfa á töluverðri umönnun að halda og 

þá sérstaklega yngri börnin.  Það gefur tækifæri til örvunar orðaforða í samræðum og við 

daglegar athafnir þar sem kennarar geta hjálpað börnum að setja orð á athafnir og 

reynslu.35  Samkvæmt aðalnámskrá ber að hvetja börn til að segja frá, færa rök fyrir máli 

sínu og jafnframt að hlusta á þau af athygli.  Þá gefst vel að byggja samræður á opnum 

spurningum þar sem svarið krefst íhugunar og örva því gagnrýna hugsun.36   

Samtöl geta tengst því viðfangsefni sem fengist er við það skiptið eða þá sprottið 

upp við óformlegri aðstæður.  Það er mikilvægt að kennarinn grípi tækifærið og nýti 

stundina og áhuga viðkomandi sem umræðugrundvöll.  Með því að ýta undir vangaveltur 

barnanna og leiða þau áfram í leit að svari eru skapaðar innihaldsríkar samræður.  Það 

tekur oft sinn tíma og krefst því þolinmæði og leikni af hálfu kennarans.  Huga þarf að 

dagskipulagi leikskólans í þessu skyni, að það sé ekki of stíft og gefi því rými fyrir 

samtöl og umræður og öllum börnum tækifæri á að leggja sitt til málanna.37 

 

3.2 Lestrarundirbúningur 

Athygli fræðimanna hefur í auknum mæli beinst að frumstigi lestrarnáms í ljósi kenninga 

um að það eigi sér stað mun fyrr en formleg grunnskólaganga hefst.  Ýmsir þroskaþættir 

barna eru forsenda farsæls lestarnáms og með alhliða örvun þessara þátta aukast líkur á 

                                                 
33 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2000: 24 
34 Margrét G. Schram. 2000: 77-79 
35 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2000: 24 
36 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 20 
37 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2000: 24 
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því að börnum farnist vel á þessu sviði.38  Leikskólinn er fyrsta skólastigið og þar sem 

ung börn eyða jafnan drjúgum tíma í leikskólanum heyrir það óneitanlega undir hlutverk 

hans að huga að þessum þætti. 

Í aðalnámskrá leikskóla segir að í leikskóla beri að skapa umhverfi sem hvetji 

börn til þess að kanna leyndardóma ritaðs máls og veki löngun til þess að læra að lesa og 

skrifa.  Þar kemur einnig fram að margs konar leikir og leikföng í leikskólanum búa börn 

á eðlilegan hátt undir formlegt lestrarnám.  Leikir eins og tengingar-, röðunar- og 

tölvuleikir efla formskyn og leikir með rím, tóna og takt þjálfa hæfni barna til þess að 

greina hljóð.39 

Rannsóknir hafa verið gerðar á því hvaða þroskaþætti mikilvægast er að efla til 

þess að undirbúa börn á sem bestan hátt undir það að læra að lesa og skrifa.  

Mikilvægasta undirstaðan er talin vera ríkur orðaforði, þekking á bókstöfunum, 

ritmálsvitund og hljóðkerfisvitund.40  Rannsóknir á því hvernig spá megi fyrir um 

velgengni barna í lestrarnámi, áður en grunnskólaganga hefst, beinast ekki síst að 

hljóðkerfisvitundinni.41   

 

3.2.1 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund er skilgreind sem næmi eða vitund einstaklings fyrir hljóðrænni 

uppbyggingu orða í móðurmáli hans.  Meðal hinna mörgu sem hafa rannsakað áhrif 

hljóðgreiningarfærni í lestrarnámi er Ingvar Lundberg í Svíþjóð, en rannsóknir hans hafa 

vakið athygli víða.  Lundberg gerði frá árinu 1988 langtímarannsókn á fjögur hundruð 

börnum ásamt samstarfsmönnum sínum í Danmörku og Noregi.  Tilgangurinn var að 

rannsaka áhrif hljóðrænnar þjálfunar sem undanfara lestrarkennslu.  Niðurstaða 

rannsóknarinnar var þríþætt.  Í fyrsta lagi kom í ljós að þjálfun hljóðgreiningar auðveldar 

lestrarnám, enda þótt hún tengist ekki lestrarkennslu.  Í öðru lagi sýndu niðurstöður að 

hljóðræn þjálfun dregur úr lestrar- og stafsetningarörðugleikum og í þriðja lagi að sem 

undanfari hefðbundinnar lestarkennslu hefur hljóðræn þjálfun langtímaáhrif.  Rannsóknin 

sannaði að hægt er að styrkja hljóðvitund án tengsla við formlega lestrarkennslu.  Þjálfun 
                                                 
38 Kristín Arnardóttir. 2007: 5 
39 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 21 
40 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 11 
41 Kristín Arnardóttir. 2007: 30 
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hljóðgreiningar virðist auðvelda öllum börnum að tileinka sér lestur og stafsetningu og þá 

ekki síst börnum sem eru í áhættu varðandi lestrarörðugleika.42 

  

3.2.2 Markviss málörvun og lestrarkennsla 

Málþjálfunaráætlunin Markviss málörvun sem er meðal annars byggð á ofangreindum 

rannsóknum Lundbergs er áberandi í skólanámskrám leikskóla sem undirbúningur fyrir 

lestrarnám.  Áætlunin felur í sér kerfisbundin vinnubrögð í leik og miðar að því að tengja 

talmál og ritmál, að undirbúa tengsl stafs og hljóðs.  Markmið leikjanna er að auka 

málvitund barnanna og er leikurinn notaður til að vekja áhuga um leið og leikþörf og 

leikgleði barnanna er mætt.43  Leikirnir byggjast á eftirfarandi grunnþáttum sem styrkja 

hljóðkerfisvitund: 

 Hlustun:  Hlustun þjálfar athygli og einbeitingu og er mikilvæg undirstaða 

lestrarnáms.  Hlustunarleikir beina athygli barnanna að hljóðum í umhverfinu. 

 Rím: Rím krefst þess af börnum að þau verða að rannsaka form málsins við það 

að finna út hvað rímar og hvað ekki.  Í rími og stuðlum er lögð áhersla á bæði 

innihald og form og þulur og runur þjálfa hrynjandi og framburð.   

 Setningar og orð: Til að brúa bilið á milli talmáls og ritmáls þurfa börn að vita að 

málið skiptist í smærri einingar, setningar og orð.  Börn læra þessi hugtök í leik 

eða með því að orð eru gerð sýnileg og áþreifanleg fyrir þau. 

 Samstöfur: Eftir að hafa kannað setningar og orð er gengið skrefi lengra og 

uppgötvað að sumum orðum má skipta í minni hluta, samstöfur.  Það er til dæmis 

gert með því að telja samstöfur í orðum með klappi fyrir hvert hljóðfall. 

 Forhljóð: Fyrsta stig hljóðgreiningar er að finna forhljóð, fyrsta hljóð í orði.  Það 

er gert til dæmis með því að taka burtu fremsta hljóð eða bæta hljóði framan við 

orð.  Leikir með forhljóð byggjast á heyrnrænni greiningu málhljóða. 

 Hljóðgreining: Þegar börn hafa forhljóð á valdi sínu má fara að skipta orðunum í 

einstök hljóð og er unnið að sundurgreiningu og samtengingu hljóða.  Með því er 

lagður grunnur að skilningi barna á tengslum hljóðs og bókstafs.44  

                                                 
42 Helga Friðfinnsdóttir og fl. 2000: 6-8 
43 Helga Friðfinnsdóttir og fl. 2000: 9 
44 Helga Friðfinnsdóttir og fl. 2000: 9-12 
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Hægt er að leggja mat á hljóð- og málvitund barna með greiningartæki sem kallast 

Hljóm/Hljóm-2.  Það var hannað hér á landi með hliðsjón af greiningarathugunum sem 

gerðar hafa verið í Kanada og á Norðurlöndunum.  Hljómpróf felur í sér tíu mismunandi 

verkefni sem lögð eru fyrir börn á lokaári í leikskóla.  Athuguð er leikni barna í að ríma, 

greina á milli langra og stuttra orða, skipta orðum í atkvæði, setja saman hljóð í orð og 

finna hvaða hljóð eru í orði, finna orð sem hljóma líkt en hafa mismunandi merkingu og 

telja upp orð úr minni.  Niðurstöður prófsins gefa ákveðnar vísbendingar um hvernig 

börnunum muni ganga að læra að lesa og gefa því færi á að efla þá þætti sem vantar upp á 

ef svo er.45      

Margir hafa velt því fyrir sér hvort eigi að kenna börnum að lesa í leikskólum, 

einkum leikskólakennarar.  Áherslubreytingar í menntakerfinu hér á landi hafa skapað 

umræðu um að gera síðasta ár leikskólans að skyldu eða þá taka fimm ára gömul börn inn 

í grunnskóla.  Þessi umræða hefur gefið tilefni til vangaveltna um hvort eigi að gera 

leikskólastarfið kennslumiðaðra.46  Spurningin er hvort börn eigi að fá að læra á sínum 

eigin forsendum án íhlutunar, hvort nota eigi hvetjandi og örvandi námsefni sem byggir á 

námi í gegnum leik eða þá hvort eigi að notast við beina kennslu og nýta námsfýsi og 

getu barna til hins ítrasta?  

 Að minnsta kosti tveir leikskólar bjóða upp á markvissa lestrarkennslu hér á landi, 

annar þeirra er leikskólinn Tjarnarsel í Reykjanesbæ.  Samkvæmt námskrá Tjarnarsels 

fyrir elstu börnin, er ein af megináherslum leikskólans að skapa lestrar- og 

skriftarhvetjandi umhverfi.  Einnig býður leikskólinn elstu börnunum upp á lestrar- og 

skriftarnámskeið í tíu vikur samfleytt, fjórum sinnum í viku.  Um er að ræða 

einstaklingsmiðað nám og er stuðst við kennsluefni Helgu Sigurjónsdóttur kennara.  

Langtímamarkmið leikskólans með lestrar- og skriftarhvetjandi umhverfi er að draga úr 

sérkennslu og stuðningi í grunnskóla vegna lestrarörðugleika.  Leikskólinn setur sér 

einnig það markmið með lestrarkennslunni að hún efli sjálfstraust og sjálfsmynd 

barnanna enn frekar.  Í lok skólaárs er það síðan markmiðið að: ,,Nemendur hafi náð 

                                                 
45 Amalía Björnsdóttir og fl. 2001: 22-26 
46 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006B: 11 
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tökum á undirstöðuatriðum lestrar og geti lesið viðeigandi texta sér til ánægju og létta 

texta sér til gagns og upplýsingaöflunar.“47 

 

3.2.3 Gagnrýni á formlega lestrarkennslu í leikskólum 

Ekki eru allir á eitt sáttir við þá hugmynd að hefja formlega lestrarkennslu í leikskólum 

með kennsluaðferðum grunnskólans.  Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir skrifar í grein frá árinu 

2006, um að lestrarkennsla í leikskólum eigi rétt á sér með sínum aðferðum, byggðum á 

leik og þjálfun í leik.  Hún telur enn fremur að það eigi ekki endilega að vera markmið að 

gera öll börn læs þegar leikskólagöngunni lýkur.  Hún setur spurningamerki við orðið læs 

í þessu samhengi í ljósi þess að þróun læsis er ferli sem öll börn fara í gegnum.  Að 

hennar mati á að leggja áherslu á umhverfi barnanna og að starfið hvetji börn til náms í 

stað beinnar kennslu.48   

Curwood skrifar um áhyggjur sínar af leikskólastarfi í grein frá árinu 2007.  Þar 

talar hún um að vegna aukins skilnings á getu barna hafi myndast krafa um að börn læri 

meira og það fyrr.  Það gefur tilefni til þess að bókleg verkefni og kennslumiðaðar 

aðferðir aukist í leikskólastarfinu.  Æ fleiri börn eru orðin læs eftir leikskólann.  Þess 

vegna veltir Curwood upp þeirri spurningu hvort það gerist á kostnað leiksins og annarra 

og mikilvægra þroskaþátta sem eflast í leik, eins og til dæmis sjálfstrausts og 

samskiptahæfni.  Að hennar mati á að vera meira af leik í fyrstu bekkjum grunnskólans, 

þar sem leikur er helsta náms- og þroskaleið barna, en ekki minna af honum í 

leikskólanum.49       

Samkvæmt Vukelich og Christie er aukin þekking á getu og hæfni barna til þess 

að tileinka sér læsi, mjög jákvæð fyrir þróun gæðastarfs í leikskólum.  Kennarar eru 

meðvitaðri og upplýstari um hvernig börn læra og geta því skipulagt starfið með 

markvissari hætti.  En aftur á móti geta aukin verkefni og þrýstingur þess efnis að börn 

þurfi að fá meiri kennslu í leikskólum haft neikvæð áhrif og það á kostnað leiks og 

skapandi starfs.50 

                                                 
47 Inga María Ingvarsdóttir. 2005: 8-11 
48 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006B: 15 
49 Curwood, Jen S. 2007: 28-30  
50 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 2 
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 Þess má geta að börn í Finnlandi sýna betri námsárangur, meðal annars í lestri og 

raungreinum, en í Bandaríkjunum og Bretlandi en hefja grunnskólagöngu sína seinna og 

eyða minni tíma í skólanum dag hvern.  Þar sem börn í Bandaríkjunum og Bretlandi hefja 

,,grunnskólagöngu“ (kindergarten) sína fimm ára gömul er leikskólaganga þeirra styttri 

en finnskra barna þar sem grunnskólaganga hefst við sjö ára aldur.  Samkvæmt 

kenningum Eriksons um leik barna má álykta að þau tvö ár sem finnsk börn fá aukalega 

umfram bandarísk og bresk börn í leikskóla séu ómetanleg fyrir námsárangur síðar meir.  

Samkvæmt Erikson eru ímyndunar- og hlutverkaleikir mjög mikilvægir fyrir alhliða 

þroska barna.  Og ef ung börn fá ekki tækifæri til þess að læra í gegnum leik getur það 

haft afdrifarík áhrif á námsgetu þeirra síðar meir.51   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
51 Sjá Curwood, Jen S. 2007: 28-30 
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4. Lestrar og skriftarhvetjandi umhverfi leikskóla 

Hér að framan hefur verið fjallað um hvernig læsi þróast samhliða umhverfis- og 

þroskaþáttum barna og í því samhengi um mikilvægi leiksins, sem helstu námsleiðar 

þeirra.  Einnig hvernig hægt er að undirbúa leikskólabörn undir formlega lestrarkennslu í 

grunnskóla með örvun tiltekinna þroskaþátta.  Eins og fram hefur komið eru skiptar 

skoðanir á því hvenær markviss lestrarkennsla eigi að hefjast og þar af leiðandi hvort hún 

eigi heima í leikskólum.  Hvað sem rétt reynist þá er það ljóst að lestrar- og 

skriftarhvetjandi umhverfi er mikilvægur grunnur og eitthvað sem hægt er að vinna með á 

forsendum leikskóla.  Umhverfi í þessu samhengi tekur bæði til áþreifanlegra þátta, svo 

sem efniviðar, aðgengis og skipulags og félagslegra þátta, svo sem samskipta við 

kennara, félaga og foreldra.   

 Oft er vísað til umhverfis í leikskólum sem þriðja uppalandans næst barnahópnum 

og kennurum.52  Margir fræðimenn hafa lagt áherslu 

á umhverfið sem mikilvægan þátt í þróun læsis og 

námi barna almennt.  Samkvæmt kenningum Mariu 

Montessori er hlutverk kennara meðal annars fólgið í 

því að sjá til þess að umhverfið sé þroskavænlegt 

með áherslu á efniviðinn.  Hún taldi að of miklar 

aðgerðir af hálfu fullorðinna eða ónæg örvun í umhverfinu myndu trufla eðlilegt 

þroskaferli barna.53  Piaget og Dewey voru sammála um að börn leystu vandamál í virkri 

glímu við umhverfið.  Í því ferli bæta börn nýrri reynslu við þá þekkingu sem er fyrir.54 

Gæðastarf í leikskóla sem byggist á lestrar- og skriftarhvetjandi umhverfi leggur 

mjög mikilvægan grunn að eiginlegu lestrarnámi grunnskólans.  Deilt er um hvers konar 

bjargir skuli notast við í þessu samhengi og hvernig þær eru notaðar.  Námsumhverfið og 

þar af leiðandi námsefni mótast og takmarkast af viðhorfum kennara og hvernig þeir 

kjósa að setja námsefnið fram.  Víða er pottur brotinn þegar kemur að sýnilegu ritmáli í 

umhverfi leikskólanna.  Það er talið vera vegna þeirra viðhorfa sem hafa viðgengist í 

gegnum tíðina um að lestrarám tilheyri ekki leikskólastarfi.55   

                                                 
52 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 13 
53 Sjá Myhre, Reidar. 2001: 181 
54 Sjá Myhre, Reidar. 2001: 276 
55 Makin, Laurie. 2003: 330 
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 Rannsóknir styðja þá kenningu að félagslegi þátturinn sé jafn mikilvægur og 

áþreifanlegt umhverfi leikskólabarns, hvað viðkemur læsi.  Börn læra að skrifa ef 

kennarar trúa því að þau geti það.  Það gerist í lestrar- og skriftarhvetjandi umhverfi, 

þegar tími er gefinn til þess samkvæmt dagskipulagi, þegar kennarinn er jákvæð 

fyrirmynd og þegar börn fá tækifæri til þess að prófa, kanna og framkvæma ritmálstengd 

verkefni í samvinnu við félaga.56   

Við sköpun lestrar- og skriftarhvetjandi umhverfis skipta viðhorf kennara mjög 

miklu máli og eins samstarf við foreldra.  Starfið þarf að taka mið af bæði hópnum og 

einstaklingum og leikskólum ber að varast að taka upp eina aðferð sem á að henta öllum 

þar sem börn hafa ólíkar þarfir.57   

 

4.1 Að skipuleggja rými leikskólans 

Ef markmiðið er að efla lestur og skrift barna í leikskólum er nauðsynlegt að kennarar 

skapi umhverfi sem stuðlar að því enda hefur umhverfið mjög hegðunarmótandi áhrif.  

Lestrar- og skriftarhvetjandi rými byggist á tveimur lykilatriðum: 

 Bókasafni með fjölbreyttu úrvali af bókmenntum í þægilegu rými sem hvetur til 

notkunar á þeim (lestrarkrókur). 

 Sérstöku svæði ætluðu til skriftar búnu viðeigandi efniviði (skriftarkrókur). 

Bækur, pappír og ritföng ættu einnig að vera tiltæk á öllum leiksvæðum deildarinnar.58 

Vel skipulögð svæði auka áhuga barnanna á efniviðnum en slæmt fyrirkomulag 

dregur úr áhuga.  Bókasafn leikskólans á að vera sýnilegt og helst staðsett þar sem það er 

daglega fyrir augum barnanna.  Aðgengi að bókum þarf að vera þægilegt svo að bæði 

starfsfólk og börn finni það sem þau leita að.  Bókahillur sem bjóða upp á að bækur snúi 

fram eru hentugar fyrir börn þar sem bækurnar eru bæði sýnilegri og aðgengilegri þannig 

og talið er að börn velji sér frekar bækur úr þannig hillum.59  

Þar sem ung börn eru forvitin um hvernig heimurinn virkar kallar það á úrval 

bókmennta, bæði skáldsagna (myndabóka) og einnig annarra, svo sem fræðibóka, 

uppflettirita og tímarita.  Mjög mikið úrval er til af barnabókum um allt á milli himins og 
                                                 
56 Makin, Laurie. 2003: 333 
57 Sjá Makin, Laurie. 2003: 333 
58 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 24 
59 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 26 
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jarðar, eins og til dæmis þjóðsögur og ævintýri, kveðskapur, nútímasögur og sígildar 

sögur.  Íslendingar búa að mörgum frábærum barnabókahöfundum sem hafa gefið út 

fjölbreytt efni sem ætti að vera til í hverjum leikskóla.60   

Í lestrarkrók er einnig hægt að hafa geislaspilara þar sem börnin geta hlustað á 

sögur af geisladiski með heyrnartólum.  Börn vilja mörg hver hafa næði til þess að njóta 

lesturs eða hlustunar og þarf því að gera ráð fyrir svæði þar það getur átt sér stað.  Sumir 

vilja koma sér notalega fyrir í sófa eða stól og svo er hægt að hafa til dæmis teppi, púða 

og grjónapúða á gólfinu fyrir þau sem kjósa að lesa þar.61     

 Skriftarkrókur á vel heima í eða við lestrarkrókinn.  Hann þarf að vera vel búinn 

skriffærum og pappír og öðru sem hvetur til skriftar.  Þar er hægt að hafa margs konar 

efnivið, svo sem bréfsefni, umslög, kort og bækur sem gefur hugmyndir að leik með 

ritmálið.  Tölvur eru verkfæri sem eiga heima í skriftarkrók jafnt sem skriffæri og bækur.  

Tölvur eru stór þáttur í nútímaþjóðfélagi og þurfa börn því einnig að fá að kynnast þeim 

sem tæki til skriftar.62   

 Leikur barna verður þýðingarmeiri og endist lengur í notalegu og litlu en þó ekki 

of þröngu rými.  Vel getur reynst, þar sem því verður komið við, að skipta rými deildar 

niður í svæði sem hafa ákveðinn tilgang og rúma um það bil 5-6 börn.  Lítil og vel 

skipulögð svæði undirstrika efniviðinn sem er í boði, stuðla að nánum samskiptum og 

samræðum meðal barnanna og stöðugleika í leik þeirra.  Rýminu má skipta upp með 

færanlegum bókahillum, skilrúmum, borðum og öðru sem hentar til þess að skilgreina 

ákveðin svæði.  Þau svæði sem tengjast hentar að hafa hlið við hlið svo sem eins og 

skriftar- og lestrarkrók.  Hvert svæði er svo tilvalið að merkja út frá tilgangi þess, eins og 

til dæmis ,,heimiliskrókur“ eða ,,listakrókur,“ á skilti í augnhæð barnanna.  Meðfylgjandi 

mynd auðveldar síðan börnunum að ,,lesa“ á skiltin og gefur svæðinu tilgang fyrir þeim.63   

 Í jákvæðu lestrar- og skriftarhvetjandi umhverfi er líklegra að börn þrói með sér 

jákvætt viðhorf til lesturs og með sköpun þess er grunnur lagður að ævilöngum áhuga 

barna á bókum.  Gæta þarf að því að börn þurfa góðan tíma til þess að lesa bækur.  Í 

dagskipulaginu þarf að vera tími og rúm fyrir lestur, fyrir börnin sjálf og kennara til þess 

                                                 
60 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006A: 27 
61 Morrow, Lesley Mandel og Linda B. Gambrell. 2004: 13-14 
62 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 29-30 
63 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 19-23 
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að lesa fyrir bæði hópinn og einstaklinga.64  Dagskipulagið þarf að gera ráð fyrir föstum 

athöfnum sem og frjálsum leik og einnig er mikilvægt að finna jafnvægi þar á milli.65  Í 

lestrar- og skriftarhvetjandi umhverfi fer fram mikið uppgötvunarnám og börn þurfa sinn 

tíma til þess að rannsaka upp á eigin spýtur, í litlum jafnt sem stórum hóp og í samvinnu 

við félaga og kennara.66  

  

4.2 Leikur og ritmál 

Rannsóknir styðja mikilvægi þess að bjóða upp á lestrar- og skriftarörvandi efnivið og 

leik í leikskólum.  Árið 2001 gerðu Kathleen Roskos og James Christie rannsókn á 

lestrar- og skriftarörvandi leik barna.  Niðurstöður voru í aðalatriðum þessar: 

 Leikur skapar grundvöll sem stuðlar að læsi. 

 Talmál barna í leik eflir málþroska og skilning á ritmáli. 

 Leikur veitir kennurum tækifæri til þess að kenna og börnum að læra lestur.67 

Þegar börn leika sér nota þau tákn.  Dæmi um það er þegar trékubbur ,,breytist“ í bíl, 

fólk, dýr eða hvað sem hugmyndaflugið segir til um.  Talið er að sama ferli eigi sér stað 

þegar tákn er notað í leik og við lestur.  Þróun hlutverkaleiks helst sem sagt í hendur við 

þróun ritmáls.  Þegar börn nota lestur og skrift í leikjum sínum uppgötva þau tilgang þess 

og hvernig ritmálið virkar.  Í hlutverkaleik (þykjustuleik) búa börn til sögur sem hafa öll 

einkenni raunverulegrar sögu; sögupersónur, tíma, stað og söguþráð.  Sú hæfni sem börn 

temja sér til sögugerðar í leik er einnig mikilvæg fyrir lestrar- og skriftarhæfni.68   

Börn eru líklegri til þess að nota ritmálið í hlutverkaleik ef ritmálsörvandi 

leikmunir eru til staðar.  Lestrar- og skriftarhvetjandi efnivið er hægt að flétta inn í flesta 

leiki og starf í leikskólanum með það að markmiði að hvetja til ritmálshegðunar eða leiks 

með ritmálið.69  Það gerir börnunum ekki einungis kleift að meðhöndla bækur og 

skriffæri heldur hvetur þau einnig til þess að nota orðaforða og setningar í tengslum við 

þann leik sem á sér stað á viðkomandi svæði.  Jerome Bruner talar um hvernig börn setja 

sig í hlutverk læss og skrifandi einstaklings í þykjustuleik við aðstæður sem þessar.  Það 
                                                 
64 Morrow, Lesley Mandel og Linda B. Gambrell. 2004: 28 
65 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 17 
66 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 37 
67 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 31 
68 Margrét Sigurðardóttir og Sigrún Birgisdóttir. 1998:2-3 
69 Margrét Sigurðardóttir og Sigrún Birgisdóttir. 1998:3 
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gerist til dæmis þegar ,,læknirinn“ skrifar lyfseðil, ,,leigubílstjórinn“ les á umferðaskilti 

og ,,skrifstofustjórinn“ blaðar í pappírum.70 

Hægt er að örva og hvetja til hlutverkaleiks með því að útbúa þematengd svæði á 

deild eða viðkomandi leiksvæði.  Þegar tengd viðfangsefni hafa verið sett á samliggjandi 

svæði hefur það komið í ljós að börn verða meira skapandi, betri hlustendur og nota 

fjölbreyttara mál en áður.  Svokallaða þemakassa er einfalt að útbúa, merkja og hafa til 

taks á leiksvæðum.  Í þá eru settir leikmunir tengdir ákveðnum hlutverkaleik auk 

viðeigandi ritmálsefnis.  Áður en þemakassarnir eru teknir í notkun eru þeir kynntir fyrir 

börnunum og fengnar hugmyndir frá þeim um hvernig hægt er að leika sér að 

efniviðnum.  Gott er að fara með börnin í vettvangsferðir þar sem þau geta safnað efni í 

kassana og öðlast reynslu til að leika sér með.  Dæmi um þemakassa eru til dæmis 

pósthús, bakarí, banki, heimili, hárgreiðslustofa, læknastofa og svo mætti lengi telja.71 

Reynsla barns endurspeglast í leik og til þess að leikurinn geti þróast og eflst þurfa þau 

meðal annars upplifun, hugmyndaflug og efnivið.72  Það er því tilvalið er að tengja þann 

efnivið sem boðið er upp á reynsluheimi barnanna og viðfangsefnum sem þau eru 

þátttakendur í daglega.73 

Ritmálið verður að vera sýnilegt í umhverfinu og er það gert með því til dæmis að 

merkja hluti, svæði og flest það sem hefur einhvern tilgang að merkja.  Margs konar 

upplýsingar svo sem dagatal, dagskipulag og annað sem er skráð í leikskólanum á að vera 

sýnilegt og í augnhæð barnanna.74  Það er tilvalið og skemmtilegt að leyfa 

hugmyndafluginu að ráða ríkjum í merkingum, eins og til dæmis að útbúa skilti þar sem 

stendur ,,skrifið hér,” ,,lesið hér,“ eða nota vörumerki og merkingar sem börnin þekkja til 

þess að merkja svæði og gefa hugmyndir að hlutverkaleik.75 

 Á árunum 1993-1995 var þróunarverkefnið ,,Leikur og ritmál“ unnið í 

leikskólunum Laugaborg og Hlíðaborg í Reykjavík.  Lagt var upp með það að markmiði 

að bjóða upp á nýja leið í vinnu með elstu börnum leikskólans.  Meginmarkmið 

verkefnisins voru að bjóða upp á þroskandi og hvetjandi viðfangsefni, gera ritmálið 

                                                 
70 Sjá Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 31 
71 Margrét Sigurðardóttir og Sigrún Birgisdóttir. 1998: 4-5 
72 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 11 
73 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 32 
74 Margrét Sigurðardóttir og Sigrún Birgisdóttir. 1998: 4 
75 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 23 
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sýnilegra og að styrkja stöðu leiksins.  Niðurstöður sýndu fram á að börnin tóku miklum 

framförum í ritmálsþroska á tímabilinu.  Meirihluti barnanna þekkti stafina, gat lesið 

einföld orð og setningar og helmingur skrifaði sjálfur orð og setningar.  Samanburður var 

gerður á ritmálshegðun barna í þeim leikskólum sem þátt tóku í verkefninu og tíu öðrum 

leikskólum í Reykjavík og þá kom í ljós að börnin á Laugaborg og Hlíðaborg sýndu mun 

meiri ritmálshegðun í leik.  Sá munur var talinn stafa að mestu leyti af því að ritmálsefni 

var ekki til staðar í hinum leikskólunum og höfðu því börnin ekki kost á að nýta sér það.76  

Taka má fram að þó svo að verkefnið hafi miðast við elstu börn leikskólanna til að byrja 

með tóku að endingu öll börn viðkomandi deildar þátt í því eða börn á aldrinum þriggja 

til fimm ára.77    

 

4.2.1 Hlutverk kennara  

Þeir kennarar sem tóku þátt í þróunarverkefninu sem lýst er hér að framan töluðu um það 

að viðfangsefni verkefnisins hefðu ekki verið ný eða byltingarkennd fyrir þá.  Það sem 

breyttist var viðhorf þeirra sjálfra gagnvart ritmálinu og þeir öfluðu sér þekkingar.  

Kennararnir urðu meðvitaðri um ritmálið og þá staðreynd að lestur og skrift eru 

samverkandi þættir í málþroska barna og að börn læra um lestur og skrift í gegnum leik.78   

Það er erfitt að setja fram rök gegn því að lestrar- og ritmálsörvandi efniviður eigi 

heima í leikskólum.  En það má ekki gleymast að kennarinn er einnig mikilvægur 

áhrifaþáttur í ferlinu.  Með íhlutun kennara fá börn mun meira út úr náminu.  Billie Enz 

og James Christie tala um þrjú mikilvæg hlutverk kennara í leik barna: 

 Sviðsstjórinn (stage manager): Hann safnar saman efniviði, leggur hann fram, 

myndar leiksvæði, og ræðir við börnin hvernig þau geta nýtt sér það. 

 Meðleikari (coplayer): Með því að taka sér lítið ,,hlutverk“ í leik barnanna getur 

kennarinn sýnt ritmálshegðun þegar það á við.  Eins og til dæmis leikið þjón sem 

skrifar reikning, bakara sem fer eftir uppskrift og svo framvegis. 

 Leiðtogi (leader): Þá tekur kennarinn að sér að dýpka eða lengja leikinn með því 

að leggja til ákveðna hegðun hjá börnunum.  Það getur hann gert með opnum 

                                                 
76 Jóhanna Einarsdóttir. 1995: 58-59 
77 Margrét Sigurðardóttir og Sigrún Birgisdóttir. 1999: 17 
78 Sigrún Birgisdóttir og Margrét Sigurðardóttir. 1996: 29 
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spurningum eða tillögum um hvernig börnin geta notast við ritmálið í leiknum í 

þeim tilgangi að hvetja börnin til frekari rannsóknar.79 

Í aðalnámskrá leikskóla segir um hlutverk kennara að þeim beri að fylgjast vel 

með leik barna og vera reiðubúnir til þess að örva eða taka þátt í honum og þá á 

forsendum barnanna.  Þannig veitir kennarinn öryggi, getur vakið áhuga, svarað 

spurningum, spurt spurninga eða frætt börnin.80  Mikilvægt er að muna að börn þurfa 

tíma og rúm fyrir frjálsan leik en það þýðir samt ekki að hann sé algjörlega án afskipta 

kennara. Það er hárfín lína sem skilur á milli þess að vera leiðandi og ráðandi og 

mikilvægt að íhlutun sé á forsendum barnanna.81    

 

4.3 Foreldrasamstarf 

Foreldrar leika mjög mikilvægt hlutverk í þróunarferli læsis.  Jákvætt foreldrasamstarf 

sýnir börnum að umönnunaraðilar þeirra vinna saman.  Þeir vinna að sameiginlegum 

markmiðum sem veitir börnum mikið öryggi í leikskólanum og eykur einnig gæði 

starfsins í þágu þeirra.  Þeir foreldrar sem eru virkir í samstarfi á milli heimilis og skóla 

gefa börnum sínum gjarnan meiri tíma, lesa og ræða meira við þau.  Börn þeirra sýna 

meðal annars betri málþroska og skilning á hugtökum.  Þau einbeita sér einnig betur og 

gefa sér meiri tíma í verkefnavinnu.82  Helstu kostir jákvæðs foreldrasamstarfs felast í 

betri sjálfsmynd barna en sterk sjálfsmynd leiðir af sér betri námsárangur og stuðlar 

einnig að jákvæðara viðhorfi og hegðun.83  Það á jafnt við lestrarþróunarferli barna sem 

og alla aðra þætti leikskólanáms.   

Foreldrar bera frumábyrgð á uppeldi og velferð barna sinna en leikskólum ber að 

veita foreldrum stuðning í uppeldinu.84  Kennarar geta hvatt og eflt foreldra sem fyrstu  

kennara barna sinna.  Fyrst ber að nefna að hvetja foreldra til þess að tala við börnin sín.  

Það er mikilvægt að foreldrar geri sér grein fyrir mikilvægi þess að gefa sér tíma til þess 

að tala við börn og að hlusta á þau.  Börn sem eru ekki hvött til þess að tala og ekki er 

mikið rætt við eiga oft í erfiðleikum með að læra að lesa.  Í öðru lagi að hvetja foreldra til 
                                                 
79 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 35 
80 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 13 
81 Frost, Joe L. og fl. 2005: 154 
82 Decker, Celia Anita og John R. Decker. 1992: 361 
83 Eggen, P. og  Kauchak D. 2004:437 
84 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 30 
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þess að leika sér að orðum með börnum.  Rímleikir eru mjög góð undirstaða fyrir 

lestrarnám og sýna hversu skemmtilegt tungumálið er.  Kennarar ættu svo ekki síst að 

hvetja foreldra til þess að lesa fyrir börnin sín.  Það verður aldrei lögð of mikil áhersla á 

mikilvægi þess.  Reglulegur lestur fyrir börn allt frá fyrstu mánuðum í lífi þess er það 

allra mikilvægasta sem foreldrar gera til þess að undirbúa börn sín undir lestrarnám.  

Samhliða lestri ættu foreldrar að tala um bókina og hvetja börnin til þess sama.  Að 

endingu ættu foreldrar að kenna börnum sínum bókstafina og kynna þeim uppbyggingu 

setninga.85 

Foreldrar geta stutt nám barna sinna með því að taka virkan þátt í 

leikskólastarfinu.  Þar sem þeir þekkja börnin sín best geta þeir veitt kennurum 

mikilvægar einstaklingsupplýsingar, sem kennarar síðan byggja ofan á í starfinu.  Eins fá 

kennarar í virku foreldrasamstarfi tækifæri til þess að upplýsa foreldrana um hvernig þeir 

sjálfir geta tekið þátt í lestrarþróunarferli barna sinna á sem skilvirkastan hátt.86  
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6. Barnabókin í leikskólastarfinu 

Bókmenntir gegna mikilvægu hlutverki í leikskólastarfi, bæði til gagns og gamans.  

Góðar barnabækur efla og móta vitsmunaþroska barna, auka skilning þeirra á veröldinni 

og hvetja þau til þess að vilja lesa.  Að kynna bókmenntir fyrir börnum og notast við þær 

í starfinu eflir meðal annars hugmyndaflug og styrkir málþroska og með því að lesa fyrir 

börn hjálpa kennarar börnum að tengjast bókum persónulegum böndum.87  Barnabækur 

eru einn skemmtilegasti efniviðurinn í leikskólanum og hægt er að nýta þær í starfinu á 

margvíslegan hátt.  Gildi barnabókmennta í starfinu er bæði menntunar- og 

menningarlegt og það er auðvelt að tengja vinnu með þær námsviðum leikskólans.  

Fræðslu- og skemmtanagildi barnabóka fléttast gjarnan mjög skemmtilega saman og á 

það sama við um notkun barnabóka í starfi með börnum ef vel er á málum haldið.88  Það 

er því óhætt að taka undir ákvæði aðalnámskrár leikskóla um að barnabækur séu 

ómissandi fyrir leikskólastarf, bæði til málörvunar og einnig til að miðla fróðleik og 

reynslu.89 

Á Íslandi er rík bókmenntahefð.  Í aðalnámskrá segir að móðurmálið tengi fólk 

saman og efli samkennd þess og að tungumálið sé snar þáttur í menningu þjóða og 

þjóðarbrota.  Þar segir einnig að móðurmálið og bókmenntaarfurinn tengi saman fortíð 

þjóðarinnar og nútíð.90  ,,Eitt af því sem gerir þjóð að þjóð er sameiginleg 

menningarreynsla.  Barnabókmenntir eru hluti af þeim reynslusjóði og börn mega því 

ekki fara á mis við þær í uppvextinum.“ 91  Bækur geta verið stór þáttur í lífi barns en það 

er undir fullorðnum komið að svo verði.92  Þekking leikskólakennara á barnabókum og 

mikilvægi þeirra í starfinu hefur áhrif á gæði bókakostsins í leikskólum.  Reynsla og 

áhugi kennara hefur líka mikið að segja um hvernig bókum er fyrirkomið í starfinu, 

hvernig þær eru nýttar, hvernig lestrastundum er háttað og hve vel tekst til að laða börn 

að bókum og ala upp bókaorma.93 

 

                                                 
87 Morrow, Lesley Mandel og Linda B. Gambrell. 2004: 2 
88 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006A: 19-20  
89 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 20 
90 Aðalnámskrá leikskóla. 1999:20 
91 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006A: 21 
92 Cullinan, Bernice E. 1989: 35 
93 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006A: 25-26 
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6.1 Að kenna börnum að meta bækur 

Mikið hefur verið rætt um stöðu bókarinnar gagnvart öðru afþreyingarefni og miðlum en 

í nútímaheimi hafa sjónvarp og tölvur ruðst inn í heim barna og tekið sér þar fasta stöðu.  

Barnabókin hefur því öðlast mikla samkeppni við auðmelt og rafrænt afþreyingarefni.   

Barnabækur í skólastarfi eru lykill að lestraránægju barna síðar meir.  Því miður 

fer bóklestur barna minnkandi og lesskilningi þeirra er ábótavant.  Ekki síst þess vegna 

þarf að auka áherslu á bókmenntauppeldi og kenna börnum að njóta lestrar.94  

Uppalendum er betur ljóst mikilvægi þess að lesa góðar bækur fyrir börnin og þær hafa 

sannað gildi sitt.  Innihald bóka hefur breyst og þróun hefur orðið til betri vegar.  Mikinn 

metnað má merkja hjá barnabókahöfundum um að gera vel.  Útlit og gerð bóka hefur 

batnað og útgefendur eru áhugasamir og vilja velja góðar bækur til útgáfu.95  

Eins og fram hefur komið er það mikið undir foreldrum og kennurum komið að 

veita börnum greiðan aðgang að bókum en einnig að sýna þeim hvað þær hafa fram að 

færa.  Heimur bókanna er fjölbreyttur og í þeim heimi getur allt gerst.  Börnum birtast í 

bókum bæði kunnuglegur og ókunnuglegur veruleiki og þannig á það að vera.  Börn hafa 

bæði gaman af bókum þar sem þau geta samsamað sig aðstæðum og persónum og einnig 

af bókum sem fást við viðfangsefni sem þau hafa ekki kynnst, eru ekki raunveruleg eða 

gerast annars staðar í heiminum.  Það er mikilvægt að kynna fjölbreytileika bóka fyrir 

börnum í þeim tilgangi að opna dyrnar að þessum einstaka heimi fyrir þeim, eða eins og 

sagt er; að ala upp bókaorma.96 

 Leikskólar vinna gott verk með því að leggja áherslu á lestrarörvandi umhverfi og 

efnivið eins og rætt var um hér að framan.  Viðhorf kennara gagnvart bókum skiptir líka 

máli.  Þeir eiga það til að vera of passasamir með bókakost leikskólans í ljósi þess að 

bækur eru oft dýrar í innkaupum og því meira sem þarf að kaupa af þeim, því stærri 

útgjaldaliður.  Varkárni með bækur má ekki verða til þess að börnin upplifi þær sem spari 

eða jafnvel bannvöru.  Því frekar á að kenna börnum hvernig á að umgangast bækur af 

virðingu og ganga þannig um þær að þær endist vel og lengi.  Umgengni um bækur má 

gera að leik eins og flest allt annað í leikskólanum.  Það er bæði skemmtilegt og áhrifaríkt 

að persónugera bækur fyrir börnum.  Það gefur þau skilaboð að þær hafi tilfinningar eins 
                                                 
94 Brynhildur Þórarinsdóttir. 2006: 38 
95 Margrét G. Schram. 2000: 76 
96 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006A: 19 



 28

og fólk.  Það má til dæmis gera með því að vísa til bóka sem vina sem hafa tilfinningar 

alveg eins og börnin sjálf.  Ef bók týnist er hægt að leita að henni á þeim forsendum að 

hún sé villt, líði illa og vilji komast til barnanna.  Ef bók rifnar geta börnin farið með hana 

til ,,læknis“ sem annast hana og límir saman og bækur sem ekki hefur verið gengið frá má 

biðja börnin um að hjálpa til við að fylgja heim til sín.97  

 

6.2 Gildi barnabóka 

Góðar barnabækur innihalda gott, athyglisvert og fjölbreytt mál.  Það þarf ekki að hafa 

áhyggjur af því að textinn sé of erfiður eða torskilinn fyrir börnin því þau tileinka sér orð 

þegar þau heyra þau hvort sem þau skilja orðin strax eða seinna meir.98  Orðaforða er 

gjarnan skipt í virkan og óvirkan orðaforða.  Virki orðaforðinn samanstendur af þeim 

orðum sem við notum helst í daglegu tali en sá óvirki tekur til orða sem við þekkjum og 

skiljum þegar við þurfum á því að halda.  Það gerist þegar börn heyra ný orð úr bókum, 

þá lenda þau orð í óvirka orðaforðanum því að aðstæður bjóða ekki upp á umræður um 

þetta tiltekna efni í daglegu lífi barnanna.  Ef börnin skilja merkingu orðsins geta þau 

gripið til þess síðar þegar svo ber við en ef ekki geymist það í óvirka orðaforðanum og 

bíður tengingar sem lýkur merkingu þess upp fyrir þeim.  Ekki má svo gleyma því að 

börn skilja líka sínum skilningi, þau skapa merkingu og reyna að fá vit í það sem þau 

heyra.99 

 Ásamt því að vera tæki til lestrarþjálfunar gera góðar barnabækur börn læs á 

samfélag sitt og menningu.100  Viðfangsefni barnabóka eru fjölbreytt og því vel til þess 

fallin að veita börnum margvíslega sýn og auka þekkingu þeirra á heiminum.  Það kyndir 

undir ímyndunarafl barna og gefur þeim hugmyndir sem skila sér í leik þeirra og hvetur 

þau til að kanna ýmislegt á eigin spýtur.  Barnabækur veita börnum margvíslegar 

fyrirmyndir.  Persónur í barnabókum takast á við fjölbreytta reynslu og tilfinningar sem 

gefur góð tækifæri til umræðna.  Söguefni bóka gefa einnig tilefni til þess að fást við til 

dæmis tölur, flokkun, samanburð og mat á ýmsum viðfangsefnum.101  

                                                 
97 Gottschall, Susan M. 1995: 32 
98 Cullinan, Bernice E. 1989: 37 
99 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006A: 23 
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Viðfangsefni barnabóka ætti að vera eitthvað sem börn geta samsamað sínu lífi.  

Það þýðir þó ekki að þær eigi einungis að fjalla um kunnuglega hluti og reynsluheim 

barna þar sem bækur eiga líka að veita upplýsingar og upplifun.102  Bækur eru einnig 

uppbót fyrir reynslu sem börn hafa ekki tækifæri til að öðlast í eigin lífi eða sviðsetning á 

veruleika sem börn eru ekki þátttakendur í.  Þegar vel tekst til víkkar viðfangsefnið 

sjóndeildarhring barnanna sem á jafnt við um viðhorf og hugmyndir sem framandi 

umhverfi.  Efni barnabóka sem falla undir þessar skilgreiningar skapa skemmtilegar 

umræður samhliða bókalestri en börn eru miklir heimspekingar og hafa gaman að því að 

velta ýmsu fyrir sér.103  Viðfangsefni barnabóka fela oft í sér dulin skilaboð eins og að 

kenna góða siði og rétta hegðun, sem hefur löngum tíðkast, en það læra börnin sem fyrir 

þeim er haft.104 

 Með því að lifa sig inn í aðstæður sögupersóna læra börn meðal annars að setja sig 

í spor annarra og efnistök sögunnar geta vakið þau til umhugsunar um ýmis gildi sem ef 

til vill er ekki rætt um við þau dags daglega.105  Það skiptir máli hvernig efni er sett fram 

fyrir börn.  Atburðarás sögunnar þarf að vera skýr og hnitmiðuð og það þarf líka alltaf 

eitthvað að vera að gerast sem heldur athygli barnsins og áhuga.  Ef efnistök eru 

viðkvæm þarf að fjalla um þau af virðingu og skilningi.  Það má í raun skrifa um hvað 

sem er í barnabókum en það er ekki sama hvernig það er gert.  Það skiptir miklu máli 

hvernig söguhöfundur leiðir persónur sínar í gegnum erfiðleika og háska og það er 

grundvallaratriði í barnabókum að endirinn sé góður.106    

Flestar bækur sem eru ætlaðar fyrir leikskólabörn eru myndabækur.  Myndabækur 

eru fyrsta reynsla barna af list og er þær tilvaldar til þess að kynna myndlist fyrir börnum 

og ýta undir fagurfræðilegan þroska þeirra.  Margbreytilegar myndir og mismunandi stíll 

í myndabókum gera það að verkum að börn öðlast reynslu og þekkingu við að meta 

myndefnið.  Skoðun myndanna og einnig sköpun eigin mynda gefur tilefni til þess að 

ræða um aðferðir, liti og línur.107  Myndabókum má gróflega skipta í fjóra flokka: 

 

                                                 
102 Cullinan, Bernice E. 1989: 37 
103 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006A: 28 
104 Silja Aðalsteinsdóttir. 1999: 80 
105 Ragnheiður Gestsdóttir. 2005: 109 
106 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006A: 28 
107 Margrét G. Schram. 2000: 77 
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 Bendibækur fyrir yngstu börnin sem eru án söguþráðar og stundum án orða. 

 Myndabækur sem segja sögu, með eða án texta. 

 Myndabækur sem innihalda ríkulega myndskreyttan texta, sem kemst illa eða 

ekki af án mynda. 

 Myndskreyttar sögubækur þar sem textinn hefur yfirhöndina.  Í þeim nægja 

myndirnar ekki einar og sér til þess að segja sögu en textinn þarf þó ekki að 

vera langur.108 

Barnabækur þurfa að vera úr endingagóðu efni sem þolir meðferð lítilla handa. 

Ytri búningur bóka skiptir máli hvað varðar bæði endingu og sem aðdráttarafl.109  

Aðlaðandi kápa grípur athygli barna og vekur löngun til þess að vita meira.  Það er einnig 

mikilvægt við val á bókum fyrir leikskólabörn að þær haldi athygli kennarans.  Ef 

viðkomandi bók höfðar til kennarans og hann hefur gaman af henni eru meiri líkur á að 

hann hrífi börnin með í lestrinum.110 

 Sitt sýnist hverjum um hvað telja vera gæði í barnabókum.  Hver og einn leikskóli 

hefur sínar áherslur hvað það varðar, eins og með allt annað.  Annað hvort eru keyptar 

vinsælar og nýútgefnar bækur í viðbót við þann kjarna sem til er eða þá að kennarar velja 

bækur sem þeir telja að séu við hæfi barnanna.  Þó nokkuð er til af bæði umdeildum 

barnabókum og einnig bókum sem taldar eru börn síns tíma.  Nýlegt dæmi um það er 

bókin Negrastrákarnir, eftir Guðmund Thorsteinsson, sem var endurútgefin árið 2007 en 

útgáfan olli miklum deilum sem snérust um kynþáttafordóma.  Í ljósi þess að bjóða skal 

upp á fjölbreyttar barnabókmenntir í leikskólum, má spyrja sig hvort tína eigi út það sem 

ekki telst lengur æskilegt í ljósi breytts tíðaranda eða þá hvort nota megi viðkomandi 

bækur sem umræðugrundvöll.    

Að velja og kaupa bækur inn í leikskóla krefst þess af kennurum að þeir séu vel að 

sér í barnabókmenntum og bókmenntum almennt.  Þeir þurfa meðal annars að fylgjast 

með umfjöllunum, kynna sér nýtt efni og leggja faglegt mat á það sem er í boði.  Það 

skiptir máli hvað er lagt á borð fyrir börnin og hvernig það er borið fram sem gerir það að 

verkum að val á bókum er krefjandi starf sem ber að vanda til.  
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6.3 Lestrarstundir 

Lestrarstundir í leikskóla eiga að vera notalegar og skemmtilegar.  Það veldur oft mikilli 

truflun þegar til dæmis er verið að lesa á sama tíma og þegar þarf að huga að öðrum 

þáttum, svo sem að leggja á borð, salernisferðum eða handþvotti.  Sá sem les getur þá 

hæglega misst stjórnina á lestrarstundinni og þar af leiðandi verður minni ánægja af 

henni.  Í lestri fyrir hóp skal leitast við að hafa eins fá börn og mögulegt er og því yngri 

sem börnin eru því færri.  Það þarf líka að koma því fyrir að lesa fyrir eitt barn í einu.111 

Börn sem hafa ekki gott aðgengi að bókum heima fyrir og lítið sem ekkert er lesið 

fyrir hafa mikið gagn af því að lesið sé fyrir þau ein í leikskólanum.  Það vantar töluvert 

upp á lestrarþróunarferlið hjá þessum börnum og bæta slíkar lestrarstundir þeim það upp 

sem vantar.  Einnig hjálpar það til við að byggja upp jákvætt viðhorf barnanna gagnvart 

bókum og lestri.  Í slíkum lestrarstundum (one on one reading) hefur kennarinn gott 

tækifæri til þess að virkja viðkomandi barn og hvetja það til þess að spyrja og velta 

hlutunum fyrir sér samhliða lestrinum.  Því oftar sem tækifæri gefst til slíkra stunda því 

betra og við hvert skipti eflist barnið og tekur virkari þátt, fer að taka meira eftir ritmálinu 

og að tengja saman hljóð og staf.  Ekki má þó gleyma því að öll börn hafa gagn og gaman 

af slíkum stundum og á að leggja áherslu á þær jafnt sem hóplestur.  Lestur fyrir eitt barn 

gefur kennaranum tækifæri til þess að sjá hvað barnið veit og hvað það langar til að vita.  

Í stórum hóp þarf oftast að takmarka spurningar barnanna svo að sagan fái að flæða, en 

með einu barni eða litlum hóp fara fram nánari umræður og börnin koma fleiru að sem 

þau langar til þess að segja.112 

Til þess að lestrarstundir takist vel þarf að undirbúa þær.  Velja þarf lesefnið af 

kostgæfni og þarf sá sem les að þekkja börnin og lesefnið vel.  Gott er að fanga athygli 

barnanna og skapa eftirvæntingu með því að vekja áhuga barnanna á bókinni áður en 

lesturinn hefst.  Það má gera með því til dæmis að skoða kápu bókarinnar,  heiti hennar 

og höfund.  Mikilvægt er að leyfa börnunum að taka sem mest þátt og virða það að með 

því að toga í bókina, fletta, benda og spyrja spurninga eru börnin að sýna áhuga fyrir 

lestrinum.113  Best er að sitja í sömu hæð og börnin svo að þau sjái myndirnar og textann 

um leið og lesið er.  Þannig sjá börnin hvernig er haldið á bók þegar hún er lesin, að lesið 
                                                 
111 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006A: 29 
112 Morrow, Lesley Mandel og Linda B. Gambrell. 2004: 48-51 
113 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. 2006A: 30 
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er frá vinstri til hægri og byrjað efst og lesið niður blaðsíðuna.  Einnig skynja þau að 

sagan hefur byrjun, miðju og endi og að ritmálið má lesa aftur og aftur.114  Tafla eitt sýnir 

leiðbeiningar sem kennarar geta nýtt sér við lestur myndabókar fyrir börn með það að 

markmiði að efla lesskilning og ritmálsvitund þeirra.  
 
 

Leiðbeiningar um lestur myndabókar fyrir börn 
 
Áður en lestur hefst: 

 Segðu börnunum frá því að bók sem þessa geti þau lesið sjálf ef þau hlusta og 
horfa vel og vandlega á textann og myndirnar. 

 Hvettu börnin til þess að reyna að lesa titil bókarinnar og ræddu um sýnileg orð 
sem börnin þekkja. 

 Biddu börnin um að spá fyrir um hvað bókin fjallar út frá kápu og titli bókarinnar.
 Ræddu við börnin um þeirra eigin reynslu tengda viðfangsefni sögunnar. 

 
Á meðan lestri stendur: 

 Leyfðu þeim börnum, sem vilja og geta, að lesa með upplestrinum. 
 Reyndu að fá börnin til þess að bera kennsl á orð í textanum. 
 Spurðu börnin hvernig þau fóru að því að þekkja viðkomandi orð. 

 
Eftir lesturinn: 

 Rifjaðu stuttlega upp söguþráðinn út frá viðbrögðum barnanna til þess að leggja 
áherslu á einstök atriði eða atburði. 

 Skoðaðu textann aftur með börnunum og hvettu börnin til þess að taka undir 
ákveðin orð. 

 Gefðu börnunum tækifæri á að rannsaka ritmálið með því að prófa að skrifa orð 
úr textanum. 

 Dýpkaðu upplifun barnanna á sögunni með því að hvetja þau til þess að skrifa 
upp textann, teikna myndir út frá sögunni eða reyna að semja svipaðan texta. 

 Veittu börnunum tækifæri til þess að lesa og skoða bókina ein.115 
 

 

Tafla 1. 

 

6.4 Lesskilningur 

Við gerum gjarnan ráð fyrir því að börn skilji uppbyggingu bóka og tilgang þeirra.  

Raunin er að mörg börn gera sér ekki vel grein fyrir þessu og ættu kennarar því ekki 

                                                 
114 Gottschall, Susan M. 1995: 30-31 
115 Mason, Jana M. og fl. 1989: 61 
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einungis að lesa bækur við hvert tækifæri heldur einnig leggja áherslu á að skoða bókina 

samhliða lestrinum og nota lestraraðferðir eins og rætt er um hér að framan.  Tilurð bókar 

gefur margs konar tilefni til umræðna: Hver skrifaði bókina?  Hver gerði myndirnar og 

hvernig?  Hvernig var bókin búin til?  Um hvað fjallar hún?  Og svo framvegis.  Stórar 

myndabækur eru oft hentugar til þess að ræða og útskýra uppbyggingu bóka.  Þær 

innihalda stóra og skýra bókstafi og myndir sem hjálpa börnum að skynja uppbyggingu 

textans og merkingu hans.  Stórir og skýrir bókstafir og setningar auðvelda börnum að 

skynja lesáttina þegar upp úr bókinni er lesið.  Þau læra smátt og smátt að bókstafirnir 

mynda setningarnar sem lesnar eru og að textinn hefur merkingu.  Börn þurfa einnig að 

þróa með sér lesskilning og er hægt að beita ákveðnum lestraraðferðum sem stuðla að 

honum.  Lesskilningur er mikilvægur þáttur í þróun læsis.  Hæfni til þess að lesa eða 

hlusta og skilja texta, þróast á mun skilvirkari hátt í lestri með fullorðnum þegar börn 

hafa tækifæri á að ræða um söguna samhliða upplestri.116 

Upplestur fyrir bæði lítinn og stóran hóp barna gefur þeim færi á að hlusta á 

upplesinn samfelldan texta (fluent reading) og eflir meðal annars hlustun.117  Í fyrsta 

skiptið sem viðkomandi bók er lesin er hún tilvalin til þess að æfa hlustun en ef hún hefur 

verið lesin margoft er tilvalið að hvetja börnin til þess að taka þátt í lestrinum og efla 

þannig lesskilning.118  Það má gera með eftirfarandi aðferðum:   

 Endurtekinn lestur bókar: með því að lesa sömu bókina oft fara börnin að 

þekkja og kunna vel við hana og geta því tekið undir lesturinn.   

 ,,Bergmálslestur“ (ecco reading):  þá les kennarinn eina setningu í einu og 

börnin endurtaka hana.  Eftir lesturinn á bókin síðan að vera uppi við þar sem 

börnin hafa aðgang að henni og geta skoðað/lesið hana eftir á.  

Bergmálslesturinn er áhrifaríkari með bók sem börn þekkja og hefur oft verið 

lesin fyrir þau.   

 ,,Hvísl-lestur“ (whisper-reading): þá er bergmálslestur tekinn upp á 

segulband sem börnin geta síðan notast við með þeim hætti að hlusta á 

upptökuna og taka undir lesturinn. 

                                                 
116 Morrow, Lesley Mandel og Linda B. Gambrell. 2004: 38-39 
117 Morrow, Lesley Mandel og Linda B. Gambrell. 2004: 43 
118 Morrow, Lesley Mandel og Linda B. Gambrell. 2004: 44 
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Bækur sem börn þekkja eru tilvaldar til þess að efla læsi.  Þær geta börn ,,lesið“ án þess 

að vera orðin læs, sem gerir fyrstu tilraunir þeirra til lesturs ánægjulegar og 

áreynslulausar.  Það hefur þau áhrif að þau halda áfram að vilja og prófa að lesa upp á 

eigin spýtur. Marglesin bók eflir skynjun barna á orðum, ritmáli og bókum almennt og 

endurtekinn lestur ýtir undir sjálfstæðan lestur.119 

Nokkrir fræðimenn, þar á meðal Morrow, hafa gert rannsóknir á viðbrögðum 

barna við endurteknum lestri bóka bæði heima fyrir og í leikskóla.  Niðurstöður þessara 

rannsókna hafa leitt í ljós að börn tala mun meira um bækur og sögur sem þau hafa oft 

heyrt en aðrar.  Börn sýna einnig önnur viðbrögð við kunnuglegum sögum á þann hátt að 

þau spyrja fleiri spurninga og gera fleiri athugasemdir á meðan lestrinum stendur.120 

Könnun Morrow frá árinu 1988, tók til hóps fjögurra ára barna sem var skipt 

niður í þrjá hópa.  Fyrir fyrsta hópinn var sama bókin lesin vikulega í tíu vikur, fyrir 

annan hópinn voru þrjár mismunandi bækur lesnar endurtekið yfir tímabilið og fyrir þann 

þriðja voru lesnar margar mismunandi bækur.  Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að 

börnin í fyrsta og öðrum hópnum spurðu mun fleiri spurninga og gerðu fleiri 

athugasemdir á meðan lestrinum stóð en börnin í þeim þriðja.  Börnin í fyrsta hópnum 

komu með athugasemdir og tóku undir lesturinn og  börnin í öðrum hópnum spurðu fleiri 

spurninga.  Morrow dregur þær ályktanir að endurtekin reynsla barna af sömu sögunni 

dýpki skilning þeirra verulega á textanum, uppbyggingu hans og efli lesskilning.121 

 

6.4.1 Endursögn  

Að hvetja börn til þess að endursegja sögur sem þau hafa heyrt og þekkja eflir orðaforða 

þeirra, lesskilning og skilning á setningafræði.  Það eykur einnig skilning þeirra á  

uppbyggingu sagna.  Endursögn gefur börnum tækifæri á að segja söguna með þeirra 

eigin orðaforða og að flétta inn í frásögnina eigin reynslu og upplifunum.  Endursögn 

þjálfar frásagnarhæfni og skilning á uppbyggingu texta og hún gefur börnunum til kynna 

þeirra eigin skilning á samhengi sögunnar, það sem þau lærðu eða vakti eftirtekt þeirra.  

                                                 
119 Morrow, Lesley Mandel og Linda B. Gambrell. 2004: 44 
120 Sjá Martinez, Miriam og fl. 2003: 227-228 
121 Sjá Martinez, Miriam og fl. 2003: 228 
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Að endursegja sögu er ekki auðvelt verkefni fyrir börn en með æfingunni verða þau æ 

öruggari.122 

 Að skrifa upp og lesa sögur í sameiningu (shared writing) er síðan mjög góð 

aðferð til þess að sýna börnum fram á samband máls og ritmáls.  Það er gert með því að 

kennarinn skrifar upp sögu sem barn semur með sínum eigin hætti og orðaforða.  Því 

næst les kennarinn söguna upp fyrir barnið eins og hún kemur fyrir og gefur því síðan 

tækifæri á að lesa söguna.  Þetta er hægt að gera í hóp barna á töflu eða þá með einu barni 

á blað.  Með þessari aðferð má koma börnum í skilning um að það sem þau segja getur 

breyst í ritmál og að ritmálið getur síðan breyst í talað mál.123 

 

6.5 Barnabækur og námsvið leikskóla 

Hægt er að vinna mjög markvisst með bækur í leikskóla með því að flétta þær inn í 

starfið.  Mikil áhersla er lögð á námsvið leikskóla í aðalnámskrá sem eru áhersluþættir í 

leikskólauppeldi.  Námsviðin eru samofin leikskólastarfinu og er því tilvalið að skoða 

hvernig má vinna með barnabækur samkvæmt þeim.  Námsvið leikskóla eru málrækt, 

hreyfing, náttúra og umhverfi, myndsköpun, tónlist, menning og samfélag.124  

 Eftirfarandi dæmi sýna hvernig vinna má með söguna um Pétur og úlfinn, með 

tilliti til námsviðanna.  Barnasagan Pétur og úlfurinn er eftir tónskáldið Sergei Prokofief 

og er til í íslenskri þýðingu bæði í bókaformi og á geisladiski, þar sem Bessi Bjarnason 

les söguna og tónlist er leikin af Philadephia orchestra.  Mjög skemmtilegt og áhrifaríkt 

er að nota bókina og geisladiskinn samhliða í verkefnavinnunni svo börnin geti einnig 

notið tónlistarinnar, sem skipar stóru hlutverki í upphaflegri útgáfu verksins. 

 

Málrækt 

Lestur bókarinnar fyrir börnin felur til að byrja með í sér mjög mikla málörvun eins og 

komið hefur fram.  Sagan gefur tilefni til umræðu á margan hátt en í henni koma fyrir 

bæði mennskar persónur og dýr, náttúra, fjölskyldutengsl, barátta milli góðs og ills, 

réttlæti og/eða ranglæti eftir því hvernig á það er litið.  Með því að lesa bókina og hlusta 

                                                 
122 Morrow, Lesley Mandel og Linda B. Gambrell. 2004: 54-55 
123 Vukelich, Carol og James Christie. 2004: 9 
124 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 19 
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aftur og aftur á söguna af geisladiski fara börnin að þekkja hana vel og geta lesið með.  

Sjálfstæður lestur og hlustun hvetur einnig börnin til þess að ræða um söguna sín á milli 

og lesa saman.   

 Ef tilgangurinn er að vinna markvisst með söguna er hægt að hafa bókina uppi 

við, vel sýnilega og jafnvel mörg eintök af henni.  Umræða um söguna gæti farið fram 

með einu barni samhliða lestri eða þá í hóp í hópasamveru eða samverustund.  Gott er að 

styðjast við flettitöflu eða tússtöflu þar sem hugmyndir barnanna eða tiltekin orð úr 

sögunni eru rituð samhliða umræðunni.  Taflan getur þá einnig verið uppi við á öðrum 

stundum þar sem börnin geta skoðað hana, skrifað og lesið af henni. 

 

Hreyfing, náttúra og umhverfi 

Náttúran skipar stórt hlutverk í sögunni.  Í henni kemur fyrir tré þar sem skemmtilegir og 

spennandi atburðir eiga sér stað.  Vettvangsferð á stað þar sem er að finna stór og 

stæðilegt tré skapar sögusvið þar sem börnin geta túlkað og sett upp söguna með aðstoð 

kennarans.  Í þematengdu starfi með söguna er mjög skemmtilegt að fara í slíka 

vettvangsferð eftir að hafa lesið og unnið með söguna í nokkurn tíma.  Þá er hægt að 

fylgjast með börnunum og athuga hvort sögusviðið gefi þeim innblástur og hugmynd að 

því að túlka söguatburði.  En einnig er hægt að hjálpa börnunum að setja söguna á svið og 

bjóða þeim jafnvel upp á búninga sem setur þau í ákveðin hlutverk.  Vettvangsferð sem 

slík býður upp á mikla hreyfingu og myndi leikur sem þessi auka hana enn meir.  Börnin 

geta hlaupið undan ,,úlfinum,“ klifrað upp í tré, marserað og svo mætti lengi telja af því 

sem atburðir sögunnar gefa tilefni til.   

 Flétta má einnig atburði sögunar inn í aðra þætti svo sem í rannsókn á 

umhverfinu.  Börnin geta farið í skrúðgöngu og marserað um umhverfið í til dæmis leit 

að bókstöfum, vörumerkjum og tölustöfum eða þá að úlfum, fuglum, öndum og 

veiðimönnum.  

 

Myndsköpun 

Börn hafa mikla þörf fyrir að tjá sig með myndmáli og er myndsköpun þeim mikilvægur 

tjáningarmiðill.125  Í myndsköpun eru óendanlegir möguleikar og um að gera að leyfa 

                                                 
125 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 22 
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hugmyndaflugi og sjálfstæðri sköpun barnanna að njóta sín.  Túlka má söguna með til 

dæmis leir, málningu, blýantsteikningum og með opnum og verðlausum efnivið.  Hægt er 

að týna til hluti úr náttúrunni í vettvangsferðum, svo sem laufblöð og trjágreinar og nota 

við myndsköpunina.  Tilvalið er að hvetja börnin til þess að nota fígúrur og annað sem 

þau skapa úr endingagóðum efnivið svo sem leir, í leik.  Þær mætti nota með til dæmis 

einingakubbum, legókubbum og öðrum opnum efnivið svo sem pappír og efnisbútum. 

Börnin geta búið til sína eigin búninga út frá persónum sögunnar og notað til þess að 

túlka þær í leiklist, dans og hlutverkaleik.   

 

Tónlist 

Pétur og úlfurinn er tónlistarævintýri og því ekki úr vegi að veita börnunum tækifæri á að 

hlusta á geisladiskinn jafnt sem lesa bókina.  Út frá tónlistinni má gera margt eins og til 

dæmis dansa eftir henni, leika atburði samkvæmt henni, túlka hana með hljóðfærum, 

mála út frá henni og svo mætti lengi telja.   

 Börn tengja oft hljóð og tóna við reglubundnar líkamshreyfingar, þau hreyfa sig 

eftir tónlist, snúa sér í hringi, rugga sér og hoppa.  Börnum er eðlilegt að tengja raddhljóð 

við hreyfingu og hrynjandi.126  Tilvalið er að nota leik að hljóðfærum svo sem hristum, 

trommum og sleglum til þess að æfa takt, hrynjandi og talningu.  Þá er hægt að telja og 

slá atkvæði, orð og setningar úr sögunni og tengja þannig málfræði inn í leikinn.   

 

Menning og samfélag 

Menning og samfélag fléttast inn í vettvangsferðir.  Á leið frá og til leikskólans má meðal 

annars leggja áherslu á umferðareglur, byggingar, stofnanir og kennileiti.  Samhliða 

fræðslu er hægt að flétta inn leik út frá sögunni. Hægt er að leita af því hvar Pétur og afi 

hans geti mögulega átt heima, finna hús þar sem er hlið, velta fyrir sér hvort og hvar 

Pétur sæki skóla, fari í búð, hvar hann leiki sér og svo framvegis.  

 Hægt er að fá að heimsækja og skoða tónlistarskóla bæjarins og skipuleggja 

jafnvel eitthvert verkefni sem hægt er að framkvæma í samvinnu við hann.  Eins má 

heimsækja verslanir svo sem byggingarvöruverslun og afla tilheyrandi efniviðar sem 

börnin geta notað til myndsköpunar. 

                                                 
126 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 24 
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Tölvur 

Það er einnig lögð áhersla á notkun tölva í leikskólum í ljósi þess hver ríkur þáttur þær 

eru í daglegu lífi manna.127  Það er mikilvægt að börn kynnist tölvunni sem verkfæri til 

þekkingarleitar.  Í verkefnavinnu með söguna um Pétur og úlfinn geta kennarar og börn í 

sameiningu leitað upplýsinga um höfundinn á internetinu, um heimaland hans eða önnur 

verk.  Einnig má fletta upp margs konar upplýsingum sem börnunum dettur í hug út frá 

sögunni svo sem um úlfa, skoða náttúruvefi, hlusta á tónlist eftir tónskáldið og svo 

framvegis. 

 

Samantekt 

Ofangreindur listi verkefna er langt frá því að vera tæmandi.  Möguleikarnir eru 

endalausir og er það undir kennaranum komið að vekja áhuga og hvetja börnin til þess að 

koma með hugmyndir.  Hugmyndir og athugasemdir barnanna nýtast kennaranum til þess 

að móta verkefnavinnuna og þróa hana á forsendum barnanna.   

 Eins og sjá má þá fléttast námsviðin saman í öllum verkefnum þó svo áherslan sé 

á ákveðið námsvið hverju sinni.  Það gerist í öllu starfi leikskólans þar sem námsviðin 

skarast og eru samofin undirstöðuþáttum starfsins: leik, daglegri umönnun og almennri 

lífsleikni.128    

 

6.6 Lifandi lestur 

Þemastarf er vinsæl kennsluaðferð í leikskólum.  Í þematengdri vinnu er unnið með 

viðfangsefni sem börnin kjósa sér út frá þeirra eigin áhuga og reynslu.  Þemastarf byggir 

meðal annars á gagnvirku samstarfi barna og kennara í þekkingarleit og 

uppgötvunarnámi.  Barnabækur leika þar mikilvægt hlutverk sem uppspretta upplýsinga, 

hugmynda og reynslu.129  Barnabók sem slík er einnig tilvalin sem viðfangsefni eða 

útgangspunktur þemastarfs.  Gott dæmi um það er þróunarverkefnið ,,Lifandi lestur“  sem 

unnið var í leikskólanum Holti í Reykjanesbæ á árunum 2003-2006.  

Verkefninu var hrundið af stað samhliða þróunarverkefni Reykjanesbæjar 

,,Lestrarmenning í Reykjanesbæ,“ sem var sett á laggirnar með það að markmiði að efla 
                                                 
127 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 28 
128 Aðalnámskrá leikskóla. 1999: 28 
129 Morrow, Lesley Mandel og Linda B. Gambrell. 2004: 63-65 
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lestrarfærni og málskilning barna í bæjarfélaginu.  Í verkefninu voru barnabækur í 

brennidepli og unnið var með þær samkvæmt könnunaraðferðinni.  Markmið 

könnunaraðferðarinnar er meðal annars að þróa með börnum ákveðna vitsmunalega 

afstöðu gagnvart umhverfi sínu og námi.  Þegar unnið er samkvæmt aðferðinni skipta 

forvitni og áhugi barnanna miklu hvað varðar viðfangsefni og stefnu vinnunnar.  Þegar 

áhugi er fyrir hendi aukast líkur á virkni og sköpun barnanna í ferlinu.  Áhugi barnanna 

verður hvati í námi þeirra.  Vinnuferli könnunaraðferðarinnar skiptist gróflega í þrjú stig: 

 Að finna út hversu mikið börnin vita um viðfangsefnið. 

 Að rannsaka viðfangsefnið í raun meðal annars með athugunum, tilraunum, 

umræðum, lestri, vettvangsferðum og heimsóknum. 

 Að koma vinnunni á framfæri við aðra.130 

Leikskólinn fór af stað í verkefnið með það að leiðarljósi að styðja við 

lestrarmenningarátak Reykjanesbæjar.  Leikskólinn vann verkefnið á þeim forsendum að 

bækur og lestur væru mikilvægur undirbúningur læsis og að það væri mikilvægt hlutverk 

leikskólakennara að hlúa að áhuga barna fyrir bókum.  Það var gert meðal annars með því 

að gera lestrarstundir ánægjulegar og bækur að spennandi viðfangsefni.  Með verkefninu 

vildi leikskólinn leggja sitt af mörkum til að auka málskilning, orðaforða og undirbúa 

börnin fyrir lestrarnám.  Leikskólinn vildi einnig efla tengsl milli foreldra og skólans og 

hvetja til lesturs heima fyrir.  Meginmarkmið verkefnisins voru: 

 Að njóta gleði við lestur og í málörvunarstundum. 

 Að auka málskilning og orðaforða. 

 Að undirbúa börnin fyrir lestrarnám. 

 Að efla tengsl milli foreldra og leikskóla 

 Að gera leikskólastarfið sýnilegra.131  

Framkvæmd verkefnisins hófst með því að hverju barni leikskólans var færð bók 

að gjöf sem bókmenntafræðingur, kennarar og foreldrar tóku ákvörðun um í sameiningu 

og ætlunin var að vinna með um veturinn.  Öll börn leikskólans tóku þátt.  Bókin var svo 

lesin í hverjum hóp fyrir sig í leikskólanum og einnig fyrir börnin ein heima fyrir.  

Samkvæmt fyrsta stigi könnunaraðferðarinnar sendu kennarar bréf heim til foreldra um 

                                                 
130 Leikskólinn Holt. [án ártals]: 3-4 
131 Leikskólinn Holt. [án ártals]: 5 
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verkefnið.  Foreldrarnir voru þá hvattir til þess að lesa bókina fyrir börnin sín og kanna 

hvað vekti mestan áhuga þeirra í sögunni.  Eftir það var tekin ákvörðun um það 

viðfangsefni, sem áætlað var að kanna nánar út frá hugmyndum barnanna.  Sem dæmi var 

einn árgangur leikskólans með bókina Mánasteinar í vasanum eftir Brian Pilkington.  Út 

frá henni spannst mikill áhugi hjá börnunum fyrir sjóræningjaskipi sem birtist á einni 

blaðsíðu bókarinnar og voru þá skip þar með ákveðin sem viðfangsefni þess hóps.132   

Áður en lagt var af stað í verkefnavinnu með börnunum undirbjuggu kennarar sig 

með því að afla sér upplýsinga um viðfangsefnið og útbúa hugmyndabanka um mögulega 

verkefnavinnu.  Því næst var ráðist í vefgerð með börnunum þar sem viðfangsefnið var 

rætt og hugmyndir barnanna og spurningar skráðar niður.  Vefkortið, eða hugmyndir 

barnanna, gegndi því hlutverki að gefa hugmyndir að verkefnum.  Spurningar barnanna 

sem unnu með skip voru til dæmis: Til hvers er netið notað? Hvað heita hliðarnar á 

bátum? Af hverju sökkva bátar?  Þarf alltaf að nota bensín á skip?133     

 Samkvæmt öðru stigi könnunaraðferðarinnar var farið af stað í frekari rannsókn á 

viðfangsefninu og leit að svari við spurningum.  Þá voru farnar vettvangsferðir og í 

heimsóknir, sungin lög, teiknaðar myndir, lesnar fleiri bækur og fleira í þeim dúr.  Hver 

og einn hópstjóri skráði verkefnavinnuna jafnóðum og þar með hugmyndir barnanna sem 

leiddu rannsóknarvinnuna áfram.  Lögð var áhersla á það að hafa ritmálið sýnilegt 

meðfram verkefnavinnunni og eldri börnin tóku þátt í að ,lesa“ og skrifa þegar því var 

komið við. Margs konar verkefni voru unnin í rannsóknarvinnunni sem meðal annars 

voru tengd námsviðum leikskóla. Í lok vetrar eða samkvæmt þriðja stigi 

könnunaraðferðarinnar var svo haldin sýning sem börnin útbjuggu út frá fenginni 

þekkingu og því sem þau vildu miðla. 134 

Niðurstöður verkefnisins voru í hnotskurn: 

 Áhugi barnanna á bókum og bókstöfum, orðaforði og málskilningur jókst til 

muna. 

 Sjálfstraust, sjálfstæði og meðvitund barna jókst. 

 Ánægja og metnaður kennara jókst 

 Ánægja fyrir lestrarstundum jókst verulega bæði meðal barna og kennara. 

                                                 
132 Leikskólinn Holt. [án ártals]: 12 
133 Leikskólinn Holt. [án ártals]: 12-13 
134 Leikskólinn Holt. [án ártals]: 13-14 
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 Foreldrasamstarf og viðhorf foreldra til leikskólastarfsins batnaði. 

Mat á verkefninu var þríþætt,  Einn þáttur snéri að kennurum, annar að foreldrum og 

þriðji þátturinn að börnunum.135   

 Kennarar leikskólans telja að ,,lifandi lestur“ gagnist öðrum leikskólum í ljósi 

þess að þetta er skemmtileg aðferð fyrir börn, kennara og foreldra til að vinna með bækur 

og sem undirbúningur læsis.  Leikskólinn réðst í myndbandagerð þar sem verkefnið er 

útlistað og einum hóp fylgt eftir í verkefnavinnu sem dæmi um ferlið.  Þátttakendur í 

verkefninu og gerð myndbandsins vonast til þess að það nýtist öðrum sem leiðbeining um 

könnunaraðferðina og vinnu með bækur í leikskólum.136 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

                                                 
135 Leikskólinn Holt. [án ártals]: 23-29 
136 Leikskólinn Holt. [án ártals]: 29 
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7. Samantekt 

Að framangreindu má vera ljóst að börn þróa með sér læsi allt frá fæðingu.  

Lestrarþróunarferlið tekur síðan breytingum alla ævi, í samspili við umhverfið.  Margir 

þættir, svo sem félagslegir og vitsmunalegir, hafa veigamikil áhrif á ferlið.  Upplifun 

barna af lestri er mismunandi og þá ekki síst vegna umhverfisaðstæðna. 

Læsi á sér stað samhliða máltöku barns og er áframhald hennar.  Málfærni er 

nátengd þróun læsis og er því óhætt að segja að tungumálið sé grundvöllur þess að læra 

að lesa og skrifa.  Börn tileinka sér tungumálið bæði af sjálfsdáðum og með leiðsögn og 

kennslu fullorðinna eða getumeiri einstaklings.  Börn þurfa mikla málörvun á 

máltökuskeiði sínu sem gerir þá kröfu til foreldra og kennara að vera meðvituð um að 

hvetja börnin, hlusta á þau og gefa þeim tækifæri til þess að tjá sig. 

Mál, lestur og skrift eru samverkandi þættir.  Börn þróa með sér ritmálsvitund 

með því að fylgjast með og herma eftir fólki í ritmálstengdum athöfnum.  Það er 

mikilvægt að ýta undir þennan áhuga barna og það geta foreldrar til dæmis gert með því 

að hvetja þau áfram í þekkingarleit sinni og gera ritmálstengdar athafnir að leik. 

Rannsóknir á þróun læsis hafa ekki síst beinst að snemmlæsum börnum.  Þær 

rannsóknir hafa einblínt á þá þætti heimilisins sem efla læsi en oft er vísað til foreldra 

sem fyrstu kennara barna sinna.  Rannsóknir hafa leitt í ljós að nokkrir þættir eru 

veigamestir í lestrarþróunarferli barna innan heimilisins og eru það þeir þættir sem 

snemmlæs börn eiga helst sameiginlegt.  Það er fyrst og fremst aðgengi að bókum og 

ritmáli almennt, lestrarfyrirmyndir, stuðningur foreldra eða forráðamanna og bókalestur.  

Bókalestur fyrir börn er talinn vera það allra mikilvægasta sem foreldrar geta gert til þess 

að undirbúa þau undir eiginlegt lestrarnám.  Ef börn fá að njóta bókalesturs er leiðin greið 

að læsi. 

Í leikskólum hér á landi hefur ekki verið kenndur lestur með beinum eða 

formlegum hætti, fyrir utan örfáar undantekningar.  Það hefur verið hlutverk 

grunnskólans en með breyttum áherslum í menntakerfinu hafa kröfur breyst.  Áherslan 

hefur aukist á beina kennslu meðal elstu barna leikskólans með það að markmiði að 

undirbúa þau á sem bestan hátt undir grunnskóla og jafnvel að þau verði orðin læs þegar 

þangað er komið.  Upp hafa komið gagnrýnisraddir á þessa þróun þess efnis að það séu 

ekki réttar forsendur leikskólanáms.  Það vekur óneitanlega upp þær spurningar hvaða 
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kostnað bein kennsla í leikskólum hefur í för með sér.  Leikurinn er helsta náms- og 

þroskaleið barna og er það umdeilanlegt hve miklu, ef einhverju, má skipta út af honum 

fyrir beina og markvissa kennslu. 

Í leikskólum fer fram mikið nám.  Það gerist jafnan með uppgötvunarnámi í 

gegnum leik.  Leikskólar leggja margir hverjir áherslu á örvun tiltekinna þroskaþátta sem 

undirbúning fyrir læsi.  Það er meðal annars gert með markvissri málörvun með það að 

markmiði að efla hljóðkerfisvitund.  Hljóðkerfisvitund er næmi eða vitund einstaklings 

fyrir hljóðrænni uppbyggingu orða í móðurmáli hans og er talin auðvelda lestrarnám og 

minnka líkur á lestrarörðugleikum.  Í leikskólum er jafnan einnig lögð áhersla á lestrar- 

og skriftarhvetjandi umhverfi sem byggist meðal annars á fjölbreyttu úrvali 

barnabókmennta og skriftarörvandi efniviði.  Áherslan er þá helst á bókalestur, ritmálið, 

söng, rímleiki og þulur svo einhver dæmi séu tekin.   

Með öflugu foreldrasamstarfi vinna umönnunaraðilar barna að sameiginlegu 

markmiði í þeirra þágu.  Kennarar geta leiðbeint foreldrum á margan hátt um hvernig þeir 

stuðla að og efla læsi barna sinna og öfugt.  Ekki síst ber að hvetja foreldra til þess að lesa 

fyrir börnin sín, svara spurningum þeirra um ritmálið og kenna þeim í gegnum samræður 

og leik. 

Það er undir bæði foreldrum og kennurum komið að veita börnum greiðan aðgang 

að bókum og sýna þeim hvað þær hafa fram að færa.  Það þarf að kenna börnum að meta 

bækur og njóta lestrar eða með öðrum orðum; ala upp bókaorma.  Barnabækur eru einn 

skemmtilegasti efniviðurinn í leikskólanum og með þær er hægt að vinna á margan hátt 

til gagns og gamans.  Það er um að gera að láta hugmyndarflugið njóta sín og nýta  

viðfangsefni bóka í starfinu á allan mögulegan hátt. 

Út frá ofangreindu má álykta að lestrarnám eigi sér stað inn á heimilum og í 

leikskólum jafnt sem í grunnskólum.  Það fer þó fram með öðrum hætti og á öðrum 

forsendum.  Þróun læsis barna á leikskólaaldri felur í sér mikilvægan grunn undir það að 

læra að lesa og skrifa og leiðir jafnvel til læsis barns af sjálfdáðum.  Í ljósi þeirra áherslna 

á lestrar- og skriftarhvetjandi umhverfi í leikskólum og þess sem það leiðir af sér, er 

óhætt að segja að þarf fari fram lestrarkennsla.  Það má velta upp þeirri spurningu hvort 

leikskólar séu smeykir við það að fara alla leið í kennslunni og hvort ríkjandi viðhorf til 

hlutverks leik- og grunnskóla valdi því?  Burt séð frá þeim vangaveltum er góð 
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lestrarfærni eitt það allra mikilvægasta í lífi fólks og því ætti að leggja metnað og alúð við 

lestrarnám barna á hvað vettvangi sem er.  

 

 

Reykjanesbær, 30. apríl 2008.      

  Harpa Mjöll Magnúsdóttir 
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