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Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverefni til B.Ed.-gráðu í leikskólafræðum við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að fjalla um leikinn sem námsleið að 

læsi. Leitast er við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er hægt að ýta undir 

læsisnám í leik barna? Athyglinni beint að því hvaða sýn fræðimennirnir John Dewey og 

Lev Vygotsky höfðu á leikinn. Hugtakið leikur er skoðað og hvað það felur í sér. Gerður er 

greinamunur á frjálsum og stýrðum leik. Fjallað er um hvernig leikur og nám fléttast 

saman og hvert hlutverk leikskólakennarans er í leiknum. Einnig er hugtakið læsi skilgreint 

og hvernig það birtist í leikskólum. Þá er líka horft til mikilvægi þess að örva málþroska 

barna, sem er einn af undirstöðuþáttum læsis með samræðum og markvissum lestri. Að 

lokum er skýrsla um málumhverfi og lestrarnám barna í tíu leikskólum sem unnin var fyrir 

Mennta- og menningarmálráðuneytið skoðuð. Auk þess er farið yfir helstu niðurstöður 

starfsendarannsókna sem unnar voru í leik- og grunnskóla og einblínt var á frjálsan leik 

sem leið að læsi. Niðurstöður ritgerðarinnar eru að kennarar á báðum skólastigum 

vanmeta frjálsa leikinn sem námsleið að læsi, þrátt fyrir að þeir segist aðhyllast leikinn 

sem leið að námi ungra barna. 
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Leikur hefur alltaf verið mér hugleikinn og það nám sem þar fer fram. Ég hef starfað við 
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Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 
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1 Inngangur 

Í hugum margra er hugtakið leikur tengt við börn að leika sér, án nokkurra ígrundunar um 

hvað fari fram í leiknum sjálfum. Í leikskólum er leikurinn rauði þráðurinn gegnum allt 

starf sem unnið er þar og eru leikskólakennarar mjög meðvitaðir um hversu mikilvægur 

leikur er fyrir börn. Í gegnum leiki fer fram nám sem er grunnur að alhliða þroska barna. Í 

lögum um leikskóla nr. 90/2008 segir „að stuðla skuli að því að nám fari fram í leik og 

skapandi starfi sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta“.  

 Á síðustu árum hefur læsi markvisst verið innleitt í leikskólastarf. 

Leikskólakennarar virðast ekki öruggir með hvað felst í hugtakinu læsi og hvaða leiðir þeir 

geti farið til að flétta því inn í annað starf í leikskólanum. Læsi hefur verið tengt við 

kunnáttu og færni einstaklinga til að lesa og skilja ritmál. Það að vera læs og skrifandi er 

talið vera undirstaða fyrir allt nám. Með nýjum rannsóknum hefur hugtakið læsi fengið 

víðari merkingu og er einn af sex grunnþáttum í nýrri Aðalnámskrá leikskóla (Mennta-og 

menningaráðuneytið, 2011).  

Mín reynsla af leikskólastarfi hefur sýnt mér að vel er hugað að undirbúningi fyrir 

læsi í mörgum leikskólum og sumir skólanna eru jafnvel með beina stafainnlögn. Það er 

mín tilfinning að kennsluaðferð leikskólakennara séu orðnar of grunnskólamiðaðar og að 

það sé ákveðin tilhneiging að líta ekki á frjálsa leikinn sem námleið að læsi. Þess vegna 

finnst mér ástæða til að fjalla um í þessu verefni, leikinn sem námsleið og skoða hvernig 

hægt er að ýta undir læsi í gegnum leik. 

 Í kennslufræðum leikskóla eru ávallt sveiflur í áherslum. Ég útskrifaðist úr 

Fósturskóla Íslands árið 1996, en þá var mikil áhersla lögð á leikinn en ekkert minnst á 

læsi. Eftir nokkur ár í starfi fór ég á fyrirlestur um námsefnið Markviss málörvun í leik og 

starfi sem fjallar um leiðir að vinnu með málörvun, hljóðkerfisvitund og skammtímaminni. 

Það varð til þess að áhugi hjá mér kviknaði á efninu og löngun til að skoða það frekar. En á 

þessum tíma var talað um undirbúning fyrir lestrarnám en ekki læsi. Ég hef starfað í sama 

leikskólanum síðan ég lauk námi og hefur starfið þar verið í stöðugri þróun með markvissa 

málörvun að leiðarljósi. Síðustu ár hefur læsishugtakið slæðst inn og miklar vangaveltur 
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hafa orðið um hvernig við gætum fléttað læsi inn í leikskólastarfið án þess að vera með 

beina kennslu. Endanleg ákvörðun að þessu verkefni kviknaði hjá mér, þegar ég heyrði 

fimm ára stúlku segja við móður sína í lok skóladags: ,,Já en mamma! Ég er ekkert búin að 

leika mér“. Mér brá frekar við þessa yfirlýsingu og fór snöggt yfir daginn í huganum. Ég 

taldi okkur starfsfólkið hafa sinnt starfi okkar vel en eftir nánari umhugsun og samræður 

við samstarfsfólk mitt, komst ég að því að starfið var búið að vera meira og minna 

kennarastýrt og lítill tími fyrir frjálsa leiki þrátt fyrir ýmsa leiki sem tengdum markvissri 

málvörun og verkefnum um læsi.  

 Í framhaldi af þessum vangaveltum ákvað ég að leita svara í lokaverkefni mínu 

hvernig læsi gæti birst í leik og hvernig börnin þroskast og læra í gegnum hann. Einnig 

ætla ég að dýpka skilning minn á hugtökunum leikur og læsi. Fræðimennirnir sem ég 

styðst við eru Lev Vygotsky en hann taldi að leikurinn væri meginuppspretta fyrir þroska 

barnsins (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 303) og John Dewey en hugmyndafræði 

hans byggist á námi í gegnum reynslu eða ,,learning by doing“ (Dewey, 1944, bls. 14). 

Verkefninu má skipta niður í fjóra meginkafla. Í fyrsta kafla er fjallað um kenningar 

fræðimanna og hugmyndir þeirra um leikinn. Í öðrum kafla er fjallað um leikinn og hvað 

hann felur í sér. Skoðaðar eru skilgreiningar á frjálsum og stýrðum leik, hvernig leikur og 

nám fléttast saman og að lokum hlutverk kennarans í leik. Í þriðja kafla er rýnt í 

læsishugtakið, hvernig læsið birtist í leikskóla og hvaða áhrif læsishvetjandi umhverfi 

hefur á læsi barna. Í fjórða kafla eru ýmsar rannsóknir skoðaðar sem sýna fram á hvernig 

hægt er að nota leikinn sem leið að læsi. 
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2 Kenningar fræðimanna um leik og nám barna 

Í þessum kafla verður fjallað um hvaða sýn fræðimennirnir John Dewey og Lev Vygotsky 

höfðu á leikinn. Kenning Deweys er áhugaverð að því leyti hvernig hann telur að barnið 

læri í gegnum reynslu og byggi ofan á hana (Dewey, 2010, bls. 57-63). Vytgotsky lagði 

fram raunsæa kenningu, sem gekk út á að barnið bæti við fyrri þekkingu og reynslu í 

samspili við getumeiri börn og fullorðna. (Vygotsky 1978; Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 

2010, bls. 20). Kenningar þeirra vöktu einnig áhuga minn að því leyti hvernig þeir höfðu 

trú á leiknum sem námsleið og sem undirstöðu fyrir alhliða þroska barnsins. 

2.1 Dewey 

John Dewey (1859 -1952) var bandarískur kennari og heimspekingur sem þekktastur er 

fyrir kenningu sína um reynslunám (Dewey, 2000, bls. 9-11). Hugmyndafræði 

endurspeglast í kjörorðinu ,,learning by doing“ (að læra í verki) eða ,,læra af reynslu“. Sá 

sem öðlast reynslu er virkur að því leyti að hann gerir eða reynir eitthvað (Dewey, 2000, 

bls. 59). Að læra af reynslu merkir að einstaklingurinn tengir athöfn og afleiðingar hennar 

bæði aftur og fram í tíma (Dewey, 1944, bls. 14). Dewey var ekki hlynntur þeirri 

kennslustefnu þar sem fyrirskipað námsefni undir stjórn kennara réði för. Heldur vildi 

hann sjá samfélagshverfa menntun sem þýddi að skólinn skyldi vera lifandi samfélag, það 

er að segja, smækkuð mynd af samfélagi sem barnið væri virkur þátttakandi í (Dewey, 

2000, bls. 13). Hann sagði að þannig lærðist að finna orsakatengsl milli afhafna og 

afleiðinga. Dewey taldi lífsreynslu einstaklingsins vera þann grunn sem námið byggðist á 

en þó vildi hann ekki leggja niður námsgreinar sem slíkar og láta stundaráhuga barnsins 

ráða. Hann taldi áhugann ekki nægilegan einan og sér heldur lagði hann áherslu á 

samfellda vinnu í langan tíma og að námsefnið ætti að vera menntandi að mati þeirra sem 

ættu að hafa þekkingu, reynslu og þroska eins og kennaranna. Að námsefnið ætti að vera 

innan reynslusviðs barnsins og það yrði síðan þróað áfram sérstaklega á fyrstu skólaárum 

barnsins (Dewey, 2000, bls. 16). Dewey taldi mikilvægt að byggja ofan á þá reynslu sem 

barnið hefði öðlast þegar það hæfi leikskólagöngu sína. Leikskólinn ætti ekki að vera 

framhald af heimilinu heldur taka mið af þeirri reynslu sem barnið hefði, nota hana til að 
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fást við ný verkefni og víkka þannig út sjóndeildarhringinn. Þegar börn byrja í grunnskóla 

gilti það sama, vinna þyrfti með þau viðfangsefni sem börnin hefðu lært í leikskóla, en ekki 

á sama hátt, heldur byggja ofan á það nám. Þannig skapist samfella á milli heimila og skóla 

eða milli leik- og grunnskóla (Dewey, 2010, bls. 57-63). 

Hér er lítið dæmi um hvernig börn læra af reynslu. Í leikskólanum „scouola 

sell´infanzia“ var lítil stúlka, tæplega 2ja ára, Sunniva að nafni sem kunni um tíu orð. Hún 

fékk tvær dollur í hendurnar með penslum sem innhéldu bláan og gulan lit. Hún byrjaði 

ófeimin að strjúka litunum yfir pappírinn og í miðju annríkinu gerðist stór merkilegur 

hlutur, blái og guli liturinn runnu saman og út kom grænt. Sunniva hoppar hæð sína yfir 

uppgötvun sinni og reyndi með öllum sínum orðaforða að tjá gleði sína: Mamma! Sko! 

Fallegt! Gult! Pabbi! Fallegt! Hún kunni ekki orðið yfir grænan lit en lærir það síðar. Með 

þessari litlu athöfn er stúlkan að læra hreyfingu, takt, liti, form og tjáningu 

(Menntamálráðuneytið, 1988, bls. 13). Í þessu dæmi sést hvernig börnin læra með því að 

gera hlutina sjálf, þrátt fyrir að þau eigi ekki orð yfir atburðinn. Síðar meir verður byggt 

ofan á fyrri reynslu þeirra og orð kemur yfir athöfnina. 

2.2 Vygotsky  

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur kennari og sálfræðingur og einn af mörgum 

fræðimönnum sem fjölluðu um leikinn. Hann taldi að leikurinn væri meginuppspretta fyrir 

þroska barnsins og leit á leikinn sem félagslegt ferli. Hann taldi að allt nám og þroski færi 

fram í félagslegum athöfnum og að gott félagslegt umhverfi væri forsenda góðra 

námsaðstæðna (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 303). Vygotsky er þekktastur fyrir 

kenningu sína um svæði hins mögulegs þroska (e. zone of proximal development), en hún 

gengur út á að barnið bæti við fyrri þekkingu og reynslu í samspili við getumeiri börn og 

fullorðna. Það er að segja að þroskasvæðið sé á milli þess sem barnið ræður við eitt og 

hámarks þess sem það ræður við með stuðningi hæfari einstaklinga. Það sem barnið getur 

sjálft, án stuðnings, er neðan við þroskasvæði þess (Vygotsky 1978; Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2010, bls. 20). Vygotsky samþykkti ekki fyrri kenningar um að skýra eðli 

leiks út frá einhverskonar vellíðunarlögmáli enda vektu ekki allir leikir vellíðan. Vygotsky 

taldi að ekki væri hægt að skilja þróun barnsins án þess að hafa í huga þarfir þess, 

tilhneigingu og hvatir til athafna. Hann gagnrýndi aðrar kenningar fyrir að líta á leikinn 
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eingöngu sem vitrænt fyrirbæri og hélt því fram að það séu þarfir og hvatir sem örvi börn 

til leiks (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 63-64).  

 Vygotsky hafði þá skoðun að börn byrjuðu að tjá sig strax eftir fæðingu en taldi 

ekki að um leik væri að ræða heldur einfalda handfjöllun hluta. Hins vegar vakni ýmsar 

hvatir og þarfir hjá börnum um þriggja ára aldur sem veki þau til athafna og leikja. Hann 

taldi að leikurinn væri mjög mikilvægur fyrir þroska barna og leysi úr tilfinningalegri 

spennu eða togstreitu varðandi hvað þau vilji, geti og megi. Hann lagði mikla áherslu á 

þykjustu- og hlutverkaleik og hélt því fram að þar gerðu börn sér grein fyrir eigin 

athöfnum og að allir hlutir hefðu sína merkingu. Leikurinn væri sjálfstjáning barna og leið 

þeirra til þroska og náms (Valborg Sigurðardóttir, 1999, bls. 64). Vygotsky var sannfærður 

um að í leiknum gætu börn prófað sig áfram í því sem þau geti ekki gert í 

raunveruleikanum, með því gætu þau eflt þroska sinn og byggt ofan á fyrri reynslu. Margir 

fræðimenn þar á meðal Vytgosky hafa haldið því fram að mikilvægt sé að fullorðnir séu til 

staðar þegar börn er í leik til að styðja þau, til dæmis með ábendingum eða spurningum 

sem leiða þau áfram til að þróa leik sinn. Hann taldi að það sem barnið gæti í dag með 

aðstoð gæti það gert án aðstoðar á morgun (Vygotsky, 1978). Hoorn og félagar (2007) 

benda á að hugmyndir Vygotskys um þroskasvæði hafi haft mikil áhrif á kennara en margir 

hafi tekið þeim of bókstaflega og túlkað þannig að hinn fullorðni ætti að stýra gjörðum 

barnsins til að færa það ofar í þroska. 
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3 Hugtakið leikur 

Hér verður aðaláherslan lögð á leikinn og hvernig hægt er að nýta hann sem leið að læsi. 

Því mun ég fjalla um hvað sé átt við með hugtakinu leikur og hvað hann feli í sér. Ég ætla 

beina sjónum mínum að því hvernig hægt sé að nota frjálsa leikinn sem námsleið að læsi. 

Síðan að skoða hver munurinn er á frjálsum og stýrðum leik, og hvort þeir nýtast í 

læsisnámi. Einnig ætla ég að segja frá hvernig leikur og nám fléttast saman og hvert 

hlutverk leikskólakennarans er í leiknum.  

3.1 Leikurinn 

Leikurinn er fjölþætt og yfirgripsmikið fyrirbæri. Ýmsir vísindamenn hafa skoðað og 

rannsakað leikinn út frá mismunandi sjónarhornum og hafa viðhorf og niðurstöður þeirra 

markast af þeim tíma og tíðaranda sem þeir hafa starfað á. Einnig hefur það áhrif út frá 

hvaða vísindagrein þeir skoða leikinn en mannfræðingur hefur t.d. ekki sömu sýn og 

sálfræðingur á sama fyrirbærið, í þessu tilfelli leikinn. Þrátt fyrir margar rannsóknir hafa 

vísindamenn ekki komist að neinni sameiginlegri niðurstöðu og leggja ekki einu sinni sömu 

merkingu í orðið leikur (Valborg Sigurðardóttir, 1991. bls. 107). 

 Þar sem börn koma saman er leikurinn í fyrirrúmi sem færir þeim gleði og frelsi. Ef 

börn eru spurð um hvað þeim finnist skemmtilegast að gera, er svarið oftast „að leika“ 

(Samuelsson og Carlsson, 2008, bls. 623). Bennett, Wood og Roger (1997) telja að 

leikurinn geri engar fyrirfram ákveðnar kröfur eða hafi fyrirfram ákveðin markmið og eru 

því litlar líkur á vonbrigðum eða mistökum fyrir börnin. Leikurinn gefur börnum mikilvæga 

reynslu og tækifæri til að æfa sjálfstjórn sem styrkir sjálfsmynd þeirra og þau læra að taka 

ábyrgð. Börn kanna áhugamál sín og uppfylla þarfir sínar í gegnum leikinn. Hann veitir 

einnig innsýn inn í hegðun barna og hvernig þau læra og þroskast (Bennett, Wood og 

Rogers, 1997, bls. 117). Leikurinn er ekki tilviljunarkenndur eða skipulagslaus athöfn, 

heldur þróast hann á ákveðinn hátt. Hann er ekki aðeins gleðigjafi heldur náms- og 

þroskaleið barna. Hann endurspeglar reynsluheim þeirra og þá menningu og samfélag 

sem þau búa við. Leikurinn hjálpar barninu einnig að vinna úr tilfinningum sínum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37) og getur að mörgu leyti verið leið 
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fyrir börnin til að leysa vandamál. Ein hlið á leiknum hefur vakið athygli á síðustu árum en 

það er mikilvægi leiksins í að þroska og styrkja skilning barnsins á sjálfu sér. Í leiknum lærir 

barnið á sjálft sig, að treysta sjálfu sér og virða og takast á við áskoranir. Með tímanum 

þróast því öryggiskenndin í tengslum við ólík verkefni á ólíkum stöðum. Í gegnum leikinn 

ganga þessir hlutir afar vel þar sem þetta gerist í aðstæðum þar sem litlar líkur eru á að 

barninu mistakist (Lillemyr, 2009, bls. 6). 

 Í upphafi 20. aldar setti Vygotsky fram félagsmenningarlega kenningu, þar sem 

hann telur menningu hvers samfélags og mismunandi tíma sögunnar hafa áhrif á þroska 

barnsins. Hann taldi að leikurinn væri meginuppspretta fyrir þroska og að í leik læri barnið 

að gera sér grein fyrir eigin athöfnum og jafnframt að allir hlutir hafa sína merkingu 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 63-64). Kennismiðurinn John Dewey sagði  að þroski 

barnsins yrði til fyrir tilstilli reynslu, ,,learning by doing“. Þrátt fyrir að hann teldi að 

reynsla væri grundvallaratriði í allri menntun þá sagði hann einnig að tilvísun í reynslu 

væri aðeins upphafið af því hvernig og þá hvaða reynsla geti verið menntandi (Dewey, 

2010, bls. 21). Kenningar þeirra beggja verða hafðar að leiðarljósi þegar fjallað verður um 

leik sem leið að námi í ritgerðinni. 

3.2 Frjáls leikur eða stýrður leikur 

Í fræðunum eru mismunandi túlkanir á leik eftir því hvort leikir eru taldir frjálsir eða 

stýrðir. Í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 segir að leikurinn sé sjálfsprottinn og 

börnum eðlislægur, börnin leiki sér af fúsum og frjálsum vilja, á eigin forsendum og að 

leikurinn sé órjúfanlegur í því sem oft er kallað frjáls leikur, því barnið stjórnar og leikur 

sér á sínum forsendum. (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 39). Í 

leikskólum hefur gjarnan verið fjallað um frjálsan leik barna ef hann er án afskipta 

kennara. Það viðhorf er aðeins að breytast en nú er talað um stuðning við leik, þ.e. að 

kennarar skipuleggi leikefnið og leikumhverfið án þess að stýra eða stjórna leik barnanna. 

Markmið þeirra er að reyna að kveikja áhuga þeirra á viðfangsefninu, til dæmis á læsi. 

(Anna Magnea Hreinsdóttir, Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2010, 

bls. 2-3). 

Vygotsky benti á að frjáls leikur innihéldi áhugaverða þversögn. Í leik geri börnin 

það sem þau langar mest að gera og að leikur barna líti út fyrir að vera frjáls og 
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sjálfsprottinn í augum fullorðinna (Berk og Winsler, 1995, bls 56). Vygotsky benti þó á að 

leikur geti aldrei verið fyllilega frjáls þar sem hann sé háður reglum sem gildi um hlutverk 

sem börnin leiki. Til dæmis ef barn fari í hlutverk hunds hagi það sér eins og það hefur 

lært að hundar hagi sér. Hann taldi að allir leikir innihéldu reglur þó að þær væru ekki 

endilega fyrirfram ákveðnar eða sýnilegar Vygotsky er þó ekki að vísa til þess að kennarar 

eða aðrir fullorðnir stýri leiknum á einhvern hátt heldur aðeins þær reglur sem börnin sjálf 

hafa tekið þátt í að búa til. (Vytgosky, 1978).   

 Tina Bruce (2001) setti fram tólf einkenni leiks sem hún taldi að gott væri að nota 

sem viðmið til að skoða hvort að leikur eigi sér stað eða ekki hjá barninu. Þau eru: 

1. Í leik nota börn eigin reynslu. 

2. Börn búa til reglur þegar þau leika sér og hafa þannig stjórn á leiknum. 

3. Börn búa til leikmuni. 

4. Börn velja að leika sér. Það er ekki hægt að láta börn leika sér 

5. Börn æfa framtíðina þegar þau leika sér. 

6. Börn látast þegar þau leika sér. 

7. Börn leika sér stundum ein. 

8. Börn ( og/fullorðnir ) geta leikið sér hlið við hlið, í tengslum hvert við annað 

eða í samvinnu hvert við annað. 

9. Hver og einn þátttakandi í leiknum hefur eigið handrit án þess þó að gera sér 

alltaf grein fyrir því. 

10. Börn eru djúpt sokkin í leikinn og erfitt er að trufla þau. 

11. Börn prófa sig áfram og endurskapa nýlega reynslu, færni og hæfni þegar leika 

sér. Þau virðast æfa það sem þau hafa lært . 

12. Þegar börn leika sér samræma þau hugmyndir sínar og tilfinningar og öðlast 

skilning á tengslum sínum við fjölskylduna, vini og nánasta umhverfi.  

Bruce taldi að ef sjö eða fleiri af þessum einkennum væru sýnileg þá væri um leik 

að ræða. Ef leikurinn er of skipulagður getur skapast hætta á að ekki sé lengur um leik að 

ræða (Bruce, 2001; Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 167-168). 

Hlutverka- og ímyndunarleikur er ein tegund leiks sem oft er leikinn frjáls og 

óháður. Þar setur barnið sig í hlutverk sem endurspeglar reynsluheim þess og um leið 
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menninguna og samfélagið sem barnið býr í (Menntamálaráðuneytið, 1993, bls. 53). Það 

er í samræmi við kenningu Vytgotsky þar sem hann taldi að menning og samfélag hefðu 

sterkustu áhrif á þroska barnsins (Valborg Sigurðardóttir, 1999, bls. 63). Hlutverkaleikur 

einkennist af hugmyndaflugi barnanna og þar sameinast hugmyndir frá reynslu barnanna 

og það gefur leiknum yfirleitt mikla þýðingu (Frost o.fl., 2008, bls. 144-172). Dewey segir 

að barnið læri af reynslunni og má því segja að barnið læri í gegnum það að endurspegla 

reynslu sína í hlutverkaleiknum (Dewey, 2000, bls. 59). Í leikskólum er hægt að sjá dæmi 

um endurspeglun er þegar barnið raðar upp dúkkum og tekur sér bók í hönd og les fyrir 

dúkkurnar með tilheyrandi orðforða og hrynjanda í röddinni; stjórnar samverustundinni á 

sama hátt og kennarinn hafði gert stuttu áður með barnahópnum.  

 Andstaðan við frjálsan leik er stýrður leikur en honum er stjórnað á einhvern hátt 

af utanaðkomandi öflum. Leikur er stýrður, þegar kennarinn ákveður nákvæmlega hvað 

börnin eiga að gera. Hann segir að í dag sé kubbastund og börnin eiga að byggja hús úr 

einingakubbum. Í rannsókn Guðbjargar Pálsdóttur (2013) eru dæmi um stýrðan 

kapplakubbaleik. Þar fá börnin fyrirmæli um að byggja hús fyrir dýr og dýr úr tuttugu 

kubbum. Markmiðið hjá kennurunum var að finna skilning barna á meginhugmyndum 

stærðfræðinnar. Börnin gera eins og þeim er sagt, óháð því hvort þau hafi áhuga á því eða 

ekki. Um leið og kennarinn býður fram ýmsar tegundir kubba og leyfir börnunum að 

stjórna leiknum, þá er leikurinn orðinn frjálsari. Annað dæmi um stýrðan leik getur verið 

bein innlögn á bókstaf, jafnvel þó það sé gert með leikjum sem kennarinn stýrir. Ef 

kennarinn bætir við nýjum efnivið í leik, eins og bókstöfum og bíður eftir því að barnið fái 

sjálft áhuga á því að leika sér með þá, er hægt að tala um að barnið sé að læra í gegnum 

frjálsan leik. 

 Í leikskólanum er oft farið í leiki sér til skemmtunar með börnunum sem stýrðir eru 

af kennaranum, en stundum eru höfð ákveðin námsmarkmið í huga með þessum leikjum. 

Leikir eins og ,,Hóký póký eða í Grænni lautu“ eru vinsælir, en þar stjórnar kennarinn og 

farið er eftir föstum reglum leiksins. Frost og félagar telja að börnin læri reglurnar í 

gegnum leikinn, þurfi að vita sín mörk sem og annarra þátttakenda í leiknum og skilja að 

án þeirra gengur leikurinn ekki upp. Í regluleik er samvinnu barnanna krafist og börnin 

þurfa að sýna þolinmæði og biðlund. Þau þurfa að sætta sig við þær reglur sem gilda og 
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sýna sjálfsstjórn. Frjáls leikur getur misst gildi sitt og orðið að stýrðum leik, ef kennarinn 

stjórnar leiknum og skipar börn hlutverk.(Frost o.fl., 2008, bls. 144-172).  

 Í bókinni Markviss málörvun eftir Helgu Friðfinnsdóttur, Sigrúnu Löve og Þorbjörgu 

Þóroddsdóttur (1999) eru að finna marga kennarastýrða leiki með það að markmiði að 

auka orðaforða, þjálfa hljóðkerfisvitund og fleira. Þar er m.a. fjallað um búðarleik, sem 

kennarinn stýrir og segir barninu hvað það á að gera stjórnun barnsins er í lágmarki. Í 

þessari ritgerð verður einblínt á frjálsa leikinn og hvernig hægt er að nota hann sem leið 

að læsi. 
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4 Leikur og nám 

Hér verður fjallað um hugtakið nám og hvernig hægt er tengja saman leik og nám ásamt 

því að skoða hvernig hægt er að kenna barninu í gegnum leikinn í leikskóla. 

4.1 Nám í leikskóla 

Í 2. grein laga um leikskóla nr. 90/2008 stendur:  

Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu 

starfi. Veita skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og 

hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla 

skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn 

njóta fjölbreyttra uppeldiskosta.  

Starfsfólk leikskólanna verður því að vera vel vakandi yfir umhverfi barnanna og 

þeim efnivið sem boðið er upp á í leikskólum. Leikskólinn er viðkenndur sem fyrsta 

skólastigið en er ekki skyldunám, hann er fyrir öll börn, óháð andlegu og líkamlegu atgervi, 

menningu og trú (Menntamálaráðuneytið, 1999). Flest börn á Íslandi á aldrinum 1 - 5 ára 

dvelja í leikskólum alla virka daga og þar fer fram nám í gegnum leik og daglegar athafnir. 

Nám er vítt hugtak sem fræðimenn hafa velt sín á milli og var yfirleitt aðskilið frá leik. 

Skilgreiningin á orðinu nám hefur tekið breytingum í kjölfar nýrra kenninga. Oft á tíðum 

hefur verið litið á að raunverulegt nám í leikskólum fari fram við afmörkuð verkefni sem 

eru oftast skipulögð af kennurum þar sem stefnt er að ákveðnu markmiði og árangri. 

Þetta nám fer oftast fram í svokölluðum hópstarfi þar sem tekin er fyrir málörvun, tónlist 

eða hreyfing en frjáls leikur er skilgreindur á öðrum tíma (Jóhanna Einarsdóttir og Anna 

M. Hreinsdóttir, 2011, bls. 2). Í dag er gengið út frá að nám felist í leik og leikur felist í 

námi. Í gegnum leikinn eigi barnið mjög auðvelt með að læra, það þori að reyna ýmsa 

hluti og sé ekki feimið við að mistakast. Í gegnum leikinn sé hægt leggja áherslu á ýmsa 

námsþætti eins og lýðræði, jafnrétti og félagslegan þroska, tilfinninga og vitræna hæfni, 

vísindi og umhverfi, stærðfræði og læsi (Samuelsson og Carlsson, 2008, bls. 623-641; 

Samuelsson og Johansson, 2006, bls. 47-65). 
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 Í Aðalnámskrá leikskóla sem gefin var út 1999 er bent á að leikurinn sé lífstjáning 

barnsins og náms-og þroskaleið þess. Í leiknum fer fram mikið sjálfsnám og sprettur ný 

þekking, nýjar tilfinningar, nýjar athafnir og leikni. Barnið lærir margt í gegnum leikinn 

sem engin getur kennt því. Leikurinn er undirstaða náms í leikskólum og á leikskólinn að 

veita börnum gott uppeldisumhverfi, viðfangsefni sem hæfa þroska þeirra, áhuga og getu 

(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 11). Aðalnámskráin 2011 tekur í sama streng, þar 

segir að leikurinn sé meginnámsleið barnsins, sé órjúfanlegur þáttur bernskuáranna og 

þungamiðja leikskólastarfsins. Leikurinn geti verið markmið í sjálfum sér og leið í 

leikskólastarfi til að ná ákveðnum árangri (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, 

bls. 37-38). Það er því greinilegt bæði á lögum og Aðalnámskrá að börnum sé ætlað að 

læra í gengum leik í leikskóla. Mikilvægt er því að vera á verði gagnvart áhuga barnanna 

og vinna markvisst með það sem börnin eru að fást við og hafa áhuga á.  

 Ingrid Pramling Samuelson og samstarfsfólk hennar við Gautaborgarháskóla hafa 

unnið að rannsóknum um hvernig hægt sé að tengja leik og nám á markvissan hátt, bæði í 

leik- og grunnskólum. Niðurstöður þeirra voru að skilin á milli leiks og náms séu oft óskýr, 

það færi eftir því hvernig barnið sjálft liti á leikinn. Það sem er leikur í augum eins barns 

gæti verið nám hjá öðru barni. Eins gæti það sem er leikur einn daginn verið nám næsta 

dag hjá sama barninu. Niðurstöður þeirra sýndu einnig að hlutverk kennarans skipti 

sköpum til þess að leikur og nám gætu mæst á markvissan hátt (Johansson og  Samuelson, 

2006; Jóhanna Einarsdóttur, 2007, bls. 168-169) og er það í samræmi við hugmyndir 

Vygotsky um að fullorðnir ættu að finna krefjandi viðfangsefni fyrir börnin svo að þau læri 

og þroskist um leið og þau leiki sér (Vytgosky, 1978). 

 Í greininni „The Playing Learning Child“ eftir Samuelsson og Carlsson (2008) kemur 

fram dæmi um hvernig barnið getur lært og leikið sér á eigin forsendum á sama tíma. Þær 

taka dæmi um dreng sem er að púsla og á erfitt með að sitja kyrr og klára það. Kennarinn 

reynir að halda athygli hans að púsluspilinu, notar tækifærið og spyr hvað er á 

púslukubbunum. Meðan á þessu stendur fangar drengurinn athyglina á dúkku og vill að 

hún sitji hjá sér. Spinnst mikill leikur í kringum dúkkuna jafnframt því sem hann púslar og 

hefur samskipti við kennarann. Þarna má sjá að barnið gerir engan greinarmun á leik eða 

námi. Í niðurstöðum höfunda segir að börn gera ekki greinamun á leik og námi jafnvel 

þegar þau eru spurð í grunnskóla (Samuelsson og Carlsson, 2008, bls. 625). Fleiri hafa 
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bent á að mörkin á milli leiks og annarra athafna eins og vinnu, afhafna og náms séu ekki 

alltaf skýr (Hughes, 1995, bls. 2). Við góðar aðstæður er hægt að ná fram margs konar 

leiðum til að læra, kanna ýmislegt með tilraunum og rannsóknum. Búa til jákvætt viðhorf 

sem ýtir undir tengsl milli lærdóms og leiks. Dewey segir að barnið læri í krafti reynslu og 

að sú þekking og færni, sem það tileinkar sér við ákveðnar aðstæður, þurfi að nýtast við 

aðrar aðstæður. Ákveðin yfirfærsla þarf að eiga sér stað svo frekara nám verði (Dewey, 

2000, bls. 45). Er því hægt að segja að með því að skipuleggja ritvænt umhverfi í kringum 

barnið, lesa fyrir það og leyfa því að handfjatla bækur, séum við að skapa aðstæður sem 

geta kveikt áhuga barnsins á læsi. 

4.2 Hlutverk leikskólakennarans 

Oft hefur vafist fyrir leikskólakennurum hvert hlutverk þeirra sé í frjálsum leik barna. 

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið hér á landi benda til þess að 

leikskólakennarar líti svo á að hlutverk þeirra sé aðallega að sjá til þess að börnin fái næði 

og góðar aðstæður til að leika sér (Jóhanna Einarsdóttir, 1999, bls. 35-53; 2001, bls. 149-

165). Í MA ritgerð Ingibjargar Óskar (2010, bls. 24, 30) segir hún,  að Hoorn og félagar 

(2007) hafi bent á að leikvænt umhverfi sé ekki til þess fallið að leikskólakennarar dragi sig 

út úr aðstæðunum heldur krefjist það þátttöku þeirra með því að skipuleggja umhverfi 

sem ýti undir þroska barna af þeirra frumkvæði. Þeir telja einnig að leikskólakennarar 

verði að vera meðvitaðir um þroskasvæði barna og gera sér grein fyrir því að það verður 

til með leik.  

 Í Aðalnámskrá frá 1999 kemur fram að kennarinn eigi ekki að vera aðgerðarlaus á 

meðan börn leiki sér, annars vegar eigi hann að fylgjast vel með leiknum og vera ávallt 

reiðubúinn að örva eða taka þátt í leiknum á forsendum barnanna. Í bókinni ,,Play, 

learning and the early childhood curriculum“ er bent á ef hlutverk kennara verði 

markvissara í leik og námi barnanna, geti orðið hætta á að viðfangsefnið verði of 

kennarastýrt þar sem námsmarkmiðin verða aðalatriðin. En hins vegar gæti afskiptaleysi 

kennarans orsakað að leikurinn þróist ekki og að jafnvel enginn leikur eigi sér stað (Wood 

og Attfield, 2005 ). Til að leikskólakennarinn geti sinnt hlutverki sínu og greint hvenær 

þörf hans nýtur við í leik, þarf hann að fylgjast vel með börnunum í leik og vera næmur á 

andlegar og líkamalegar þarfir þeirra. Til þess þarf kennarinn að gefa sér tíma til 
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athuganna og skráninga á atferli barnanna, styrkleika og veikleika, áhuga, hæfni og 

þroska, hvort sem barnið er eitt eða í samspili við barnahóp (Menntamálaráðuneytið, 

1999, bls. 13-14). Hlutverk leikskólakennarans í þroskaferli barna er ábyrðarmikið starf. 

Viðhorf og afstaða kennarans hefur því mikið að segja um hvort leikurinn fái nægilegt 

pláss innan leikskólans (Lyllemyr, 2009).  

 Hlutverk kennarans er einnig að skapa fjölbreytilegt leikumhverfi og bjóða upp á 

leikefni sem hvetur börn til að rannsaka, finna lausnir og skapa hvort sem það er inni eða 

úti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 38). Velja þarf viðfangsefni og 

leikmuni sem hafa þann tilgang að örva vitræna og félagslega þætti sem tengjast 

námsgreinum eins og t.d. læsi, og að leiknum sé gefinn nægilegur tími og að kennarinn sér 

virkur þátttakandi (Johnson, Christie og Wardle, 2005 ). Bodrova (2008, bls. 357-369) telur 

að leikskólakennarar þurfi að styðja mun meira við leik í leikskólum en gert er. Hún segir 

að kennarar þurfi að standa undir væntingum sem gerðar eru til þeirra um að undirbúa 

leikskólabörn undir formlegt nám en jafnframt að leyfa þeim að læra og þroskast í 

gegnum leik. 
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5 Hugtakið læsi 

Í þessum kafla verður fjallað um hugtakið læsi¸ hvernig það birtist í leikskólum og hvaða 

leiðir eru farnar í átt að læsishvetjandi umhverfi og hvaða áhrif það hefur á læsi. 

5.1 Læsi 

Læsi (e. Literacy) er hugtak sem er komið úr latínu og merkir táknsetning með bókstöfum. 

Læsi byggist á þremur megin þáttum, þ.e. lestækni, lesskilningi og ritun. Til að teljast læs 

verður einstaklingur að geta nýtt sér lestur, lesskilning og ritun í daglegum athöfnum. 

Hann fæðist ekki með færni í lestækni og verður því að læra hana og þjálfa. Lestækni 

byggist á að þekkja bókstafina og hljóð þeirra af öryggi og geta lesið fumlaust úr 

bókstafstáknum ritmálsins. Lesskilningur er hæfni til að skilja ólíka texta í mismunandi 

samhengi og byggist á orðaforða og málskilningi einstaklingsins. Til að öðlast góða færni í 

ritun og stafsetningu þarf að byggja á öllum þáttum tungumálsins. Það reynir mikið á 

hljóðkerfisvitundina sem er færni til að sundurgreina hljóð orðanna til að geta ritað 

bókstafina rétt á blað (Lesvefurinn, e.d). 

 Öll börn þurfa að geta tjáð sig og er máltjáning því mikilvægur þáttur í 

leikskólastarfi. Börn þurfa meðal annars að læra að eiga frumkvæði að samtali og taka 

virkan þátt í samtölum. Þau þurfa að læra að hlusta á aðra og svara viðmælanda sínum í 

samræmi við umræðuefnið, geta haldið uppi samræðum í einhvern tíma. Einnig verða þau 

að gera sig skiljanleg og geta leiðrétt misskilning sem upp getur komið í samtalinu 

(Sandvik og Spurkland, 2011). Leikskólakennarinn þarf að vera tilbúin að svara áhuga 

barnanna hvar og hvenær sem er, hvort sem það er í leik eða öðrum athöfnum. Þegar 

áherslan er lögð á læsi er mikilvægt að nota hvert tækifæri sem gefst til að örva og þjálfa 

hlustun barnanna, efla máltjáningu þeirra og auka orðaforða. Kveikja áhuga barnanna á 

lestri og ritmáli og geta svarað þeim með viðeigandi hætti í skólastarfi (Anna Ingólfsdóttir, 

2011, bls. 5). Hlustun er einn af mikilvægustu þáttum máltökunnar, hún er virkt ferli sem 

breytir málhljóðum og töluðu máli í merkingarbærar einingar og heildir í huganum. Það 

þarf því að kenna börnum að hlusta þótt þau skilji ekki það sem sagt er. Mikilvægt er að 

tala við barnið frá fæðingu, með því byggir það upp orðaforða sinn og lærir að skilja talað 
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mál áður en það lærir sjálft að tala. Í öllum samskiptum er virk hlustun mikilvæg, ekki síst í 

leik þar sem barnið verður að læra að hlusta á aðra og skilja til að geta brugðist á 

viðeigandi hátt. Virk hlustun er einn af grundvallarþáttum í félagslegum tengslum (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011, bls. 12-14). 

 Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness ) „er meðvituð færni tengd hljóðum 

málsins. Vísar til vitundar um tengsl málhljóða og hvernig unnt er að greina talmál í 

einingar, t.d. orð í hljóðeiningar, setningar í orð, orð í atkvæði og atkvæði í einstök hljóð“ 

(Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007; Halldóra Haraldsdóttir,2007, bls. 8).  

Undirstöðuþættir læsis eru orðaforði og málskilningur. Orðaforði eru þau orð sem 

einstaklingur hefur á valdi sínu, notar og er lykill að hverju tungumáli, óaðskiljanlegur hluti 

lestrar og náms. Orðaforði þróast í gegnum tal, hlustun, lestur og ritun. Hægt er að bæta 

við orðaforða alla ævi og er hann mjög misjafn eftir einstaklingum (Sigurður Konráðsson, 

2000, bls. 151–170). 

 Í aldanna rás hefur hugtakið læsi verið tengt við kunnáttu og færni fólks til að geta 

fært hugsun sína í letur og skilið prentaðan texta. Með nýjum rannsóknum hefur hugakið 

breyst og fengið víðari merkingu. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla 2011 er læsi einn af 

sex grunnþáttum til menntunar. Læsi er talinn mikilvægur þáttur í samskiptum og er því 

félagslegt í eðli sínu. Það fjallar um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í 

hverju samfélagi fyrir sig. Rannsóknir fræðimanna á hugtakinu læsi eru ekki einungis 

ástæða fyrir víðari merkingu orðsins heldur stafræn tækni sem hefur rutt sér leið á 

undanförnum áratugum. Þar ber að nefna tölvur, síma og önnur stafræn samskiptatæki. 

Jafnframt hafa orðið til heiti eins og miðlamennt og miðlalæsi svo eitthvað sé nefnt 

(Menntamálaráðuneytið, 2011, bls. 16-17). 

 Menntastefna sem leggur nýja merkingu fyrir læsishugtakið gerir í sjálfum sér ekki 

upp á milli þeirra leiða sem börn vilja nota til skilnings og tjáningar svo framarlega að sátt 

sé í samfélaginu um merkingu hugtaksins. Mestu máli skiptir að allir fái að nota þær leiðir 

sem hentar þeim best. Verður því jafngilt að ná tökum á lestri og ritun í hefðbundnum 

skilningi, eins og að geta tjáð sig með talmáli, myndmáli, tónlist, kvikmynd eða í leiklist 

(Baldur Sigurðsson, e.d.). Þrátt fyrir víðari skilning á læsishugtakinu verður lestur og 
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lestrarkennsla alltaf að vera grundvallarforsenda í öllu námi (Katrín Jakobsdóttir, 2010, 

bls. 7). 

5.2 Læsishvetjandi umhverfi 

Læsishvetjandi umhverfi er einn af mikilvægustu þáttum varðandi læsi í leikskóla. Það er 

að segja að ritmál sé sýnilegt; hlutir og húsbúnaður séu merktir með heiti þeirra, bók- og 

tölustafir hangi uppi á vegg og einnig að börnin geti nýtt sér stafina í leik. Mikilvægt er að 

börnin hafi gott aðgengi að bókum og hafi sem fjölbreyttastan efnivið til þess að kanna og 

prófa sig áfram með ritmál. Einnig að verkefni þeirra séu sýnileg á veggjum leikskólans, 

svo einhver dæmi séu nefnd (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 

2011, bls. 11). Út frá þessu má sjá að mikilvægt er að umhverfi barnanna sé notalegt, 

þannig að þeim líði vel en jafnframt hvetjandi til þroska . 

 Samkvæmt skýrslu Önnu Þorbjargar og Ingibjargar Óskar (2011) um málumhverfi 

barna í leikskólum var mismikið lagt í ritvænt umhverfi. Í leikskólalögum nr. 90/2008 segir 

að búa eigi börnum hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi. Þá getur sýnilegt ritmál í 

umhverfinu meðal annars verið læsishvetjandi. Með því að sýna börnum alls kyns hagnýta 

texta er verið að auka þekkingu þeirra á fjölbreytileika texta og þá eru meiri líkur á því að 

börn nýti sér þessa þekkingu í leik (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 111-114). Er það í 

samræmi við kenningu Vygotsky (1978) því hann taldi að fullorðnir ættu að sjá börnunum 

fyrir örvandi og hvetjandi leikumhverfi, finna krefjandi viðfangsefni fyrir þau svo þau læri 

og þroskist um leið og þau leika sér. Hægt er að líta á læsishvetjandi umhverfi sem góða 

viðbót við leikinn og einnig leið til læsis.  

5.3 Læsi í leikskóla 

Í lögum um leikskóla frá 1994 var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið og fór þá 

að bera á auknum kröfum um að sinna öllum þroskaþáttum barnsins. Eitt af megin 

markmiðunum var áherslan á hljóðkerfisvitundina. En hvaðan kemur krafan um að 

undirbúa börnin fyrir lestur í leikskóla og hvað varð til þess að leikskólar fóru að sinna í 

ríkari mæli beinni kennslu í markvissari málörvun? Hvorki í lögum um leikskóla nr. 

90/2008 eða í Aðalnámskrám leikskóla frá 1999 eða 2011 er fjallað um beina 

lestrarkennslu. Hins vegar stendur „að læsi sé í víðum skilningi þess orðs mikilvægur 
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þáttur samskipta. Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni og hæfni barna til að lesa í 

umhverfi sitt og tjá upplifun  

sína, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt“ (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 42). Í Aðalnámskránum er lagt upp úr því að allt nám í leikskóla fari fram í 

gegnum leik. En til að svara spurningunni hvaðan þessi áhersla á beina kennslu kemur má 

meðal annars velta fyrir sér hvort niðurstöður úr Pisa-rannsókninni hafi haft áhrif á aukna 

áherslu á þessa þróun, en þær sýndu fram á að lestrarkunnátta íslenskra barna væri mjög 

ábótavant. Pisa-rannsókn er framkvæmd á þriggja ára fresti um allan heim og metur hún 

þá þekkingu og hæfni sem nemendur verða að fylgja í nútímasamfélagi eins og til dæmis í 

lesskilningi og stærðfræði, samkvæmt fyrirfram ákveðnum viðmiðum (Almar M. 

Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013, bls. 9). Mikil opinber 

umræða um slakt gengi íslenskra barna í lesskilningi varð til þess að kennarar á öllum 

skólastigum fóru að vinna markvissara með lesskilning og fór athyglin meðal annars að 

beinast meira að leikskólabörnum í þessu samhengi (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, 

bls. 2). 

 Niðurstöður margra rannsókna hafa leitt í ljós að börn á leikskólaaldri geta náð 

meiri þroska á ýmsum sviðum en áður var haldið, meðal annars í lestri (Scarborough, 

2003; Storch og Whitehurst, 2002). Þessar niðurstöður gætu því einnig haft áhrif á það 

sem er að gerast í leikskólum en vangaveltum varðandi það verður ekki svarað hér þó þær 

séu vissulega áhugaverðar. En undanfarið hafa verið unnin mörg þróunarverkefni og 

gerðar starfsendarannsóknir í tengslum við læsi í leikskólum og verður farið yfir helstu 

niðurstöður þeirra hér á eftir.  
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6 Ýmsar rannsóknir á læsi barna 

Í þessum kafla verður rýnt í skýrslu um málumhverfi og lestrarnám barna í tíu leikskólum 

sem gefin var út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og einnig verður farið yfir 

helstu niðurstöður íslenskra starfendarannsókna sem fjalla um frjálsa leikinn sem leið að 

læsi. 

6.1 Málörvun og lestrarnám barna 

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar hér á Íslandi undanfarin ár um hvernig leikskólar 

hafa lagt grunninn að lestrarnámi barna. Samkvæmt skýrslu frá 2011, sem Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir unnu fyrir Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, kom fram að í auknum mæli fari fram stýrð lestrarkennsla í 

leikskólum landsins. Markmiðið með skýrslunni var að skoða hvernig leikskólarnir stóðu 

að málörvun og lestrarnámi barna. Úttekt var gerð hjá tíu leikskólum landsins sem allir 

unnu metnaðarfullt starf á sviði málörvunar og læsis. Skólarnir sem urðu fyrir valinu voru 

annaðhvort í þróunarverkefnum á þessu sviði eða höfðu nýlokið slíku verkefni. Einnig var 

gætt að því að þeir gæfu sem fjölbreyttustu mynd af þeim leiðum sem leikskólarnir 

notuðu til að örva mál og læsi leikskólabarna. Starfshættir leikskólanna voru kannaðir 

með áherslu á leikinn sem náms- og þroskaleið. Einstaka þættir voru skoðaðir sem 

tengjast málörvun og lestrarnámi eins og hljóðkerfisvitund og hlustun, orðaforði og 

málskilningur, máltjáning og frásagnir, ritun og sögugerð, barnabækur og söngur (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 4-5). Áherslur og vinnuaðferðir skólanna voru mjög líkar 

og unnin voru svipuð verkefni sem tengdust málörvun og læsi. 

 Hljóðkerfisvitund barna var þjálfuð skipulega í öllum skólunum. Hún fólst í að 

klappa samstöfur í orðum eða nöfnum þeirra og spjalla um hversu margar þær eru. Unnið 

var mikið með rím og voru æfingar fengnar úr verkefnabókum eða heimatilbúnu efni. 

Höfundum skýrslunnar fannst að vekja mætti meiri athygli barnanna á söngtextum og 

þulum sem ríma. Jafnvel að leyfa þeim að búa til sína eigin rímuðu þulur. Einnig var unnið 

með hljóðgreiningu sem er hluti af þjálfun hljóðkerfisvitundar og fór sú þjálfun fram í 

ýmiskonar leikjum sem starfsfólkið útbjó. Í nokkrum skólum var unnið með 
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sundurgreiningu og samsetningu orða, það er að segja að tvö orð eru sett saman í eitt. Til 

dæmis verða orðin bók og skápur að orðinu bókaskápur, síðan er hægt að taka orðið í 

sundur og gera eitt orð af tveimur (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 

2011, bls. 14-15). Einnig unnu allir skólarnir að markvissri hlustunarþjálfun en á 

mismunandi hátt. Notaðir voru hefðbundnir hlustunarleikir og spiluð hlustunarspil. Í 

tónlistarstundum var athyglisgáfa barna þjálfuð, hlustun og einbeiting og samhæfing 

hugar og handar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011, bls. 12-

14). 

 Í fyrstu læra börnin orð sem notuð eru í daglegum samskiptum eins og orð yfir 

persónur og hluti í umhverfi sínu, þau læra einnig merkingu þeirra með því að upplifa 

sjálf. Besta leiðin til að auka orðaforða barnanna er að lesa barnabókmenntir. Bendibækur 

og myndabækur eru yfirleitt fyrstu bækurnar sem eru notaðar. Eftir því sem barnið 

þroskast og eldist verða bækurnar flóknari og textinn þyngri. Flestir skólanna kenna 

börnunum að bera virðingu fyrir bókunum og leggja mikla áherslu á notkun þeirra og 

nánast í öllum skólum er mikið lesið (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2011, bls. 18). Í skýrslunni segir að margir af skólunum vinni með 

orðaforðann og skilning í gegnum nærumhverfið og noti vettvangsferðir til náms. Til 

dæmis eru fyrirtæki og aðrar stofnanir eins og slökkvistöð og lögreglan heimsótt, örnefni 

og heiti í náttúrunni eru notuð til að auka orðaforðann. Starfsfólk skólanna er mjög 

meðvitað að setja orð á athafnir í dagsins önn. Sérstakar söngstundir eru í öllum skólunum 

og sungið er á hverjum degi. Lögin sem verða fyrir valinu eru oftast tengd árstíðum eða 

ákveðnu þema og eru textarnir oftast hefðbundinn kveðskapur með háttbundinni 

hrynjanda og rími (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011, bls. 18-

21). Einnig var unnið með máltjáningu og voru börnin æfð í að tala fyrir framan aðra, þau 

eru til dæmis fengin til að kynna hvað sé á dagskrá á sameiginlegum samkomum en voru 

ekki þvinguð til þess. Oftast er byrjað í minni hópum þar sem börnin voru hvött til að segja 

hvað þau heita, hvað þau voru að gera og svo framvegis. Nokkrir skólar hafa komið sér 

upp púlti sem börnin geta notað við slík tækifæri. Aðrir skólar eins og Hjallastefnuskólar 

hafa teiknað eða ímyndað sér sól í miðju rýminu þar sem börnin koma saman til að æfa 

máltjáningu. Þessar mismunandi aðferðir skapa öryggi hjá börnunum, þ.e. þegar athyglin 

beinist að þeim. Hlutverk kennarans er einnig að tala við börnin þegar færi gefst (Anna 
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Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011, bls. 15). Sýnt hefur verið fram á 

tengsl milli máls og lestrar með fjölda rannsókna. Börn sem eiga auðvelt með að tjá sig í 

mæltu máli og hafa góðan orðaforða eru mun líklegri til þess að eiga auðvelt með lestur 

og ritun (Scarborough, 2003). 

 Allir skólarnir áttu einhverjar kennslu- og verkefnabækur sem tengjast málörvun 

sem ætlaðar eru leikskólastiginu. Þar má nefna: Markvissa málörvun (1999), Lubbi finnur 

málbeinið (2009), Ljáðu mér eyra (2001/2010) og Lærum og leikum með hljóðin (2008) 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011, bls. 27). 

 Sýnilegt ritmál er mjög mismunandi frá því að vera fremur lítil upp í mjög mikið, 

allstaðar er þó eitthvað. Á mörgum stöðum er stafrófið hangandi upp á vegg, einnig eru 

húsgögn og aðrir hlutir merktir, ritmál sem tengdist daglegum upplýsingum um börnin, 

skipulag dagsins, veðurkort og annarskonar merkingar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Ingibjörg Sigurðardóttir, 2011, bls. 31). 

 Í öllum þessum skólum var verið að vinna öflugt og gott starf sem tengdist 

málörvun. Þrátt fyrir að aðferðir og leiðir starfsfólks að markmiðunum væru nánast þær 

sömu tóku sumir leikskólanna skýrt fram að um beina lestrarkennslu væri að ræða á 

meðan aðrir skólar töldu sig vera að vinna að undirbúning fyrir lestrarfærni í gegnum leik. 

Anna Þorbjörg og Ingibjörg benda á að munurinn geti legið í mismunandi túlkun og 

skilningi starfsfólks á því „að kenna“ og ,,að leika“. Einnig bar þó nokkuð á því að skólarnir 

litu á nám og leik sem aðskilda þætti (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011, bls. 38). Kennslan fór oftast fram í skipulögðum stundum sem 

leikskólakennarinn stýrði. Þrátt fyrir að þessar stundir færu fram í leikjaformi voru þær 

iðulega kennslumiðaðar og fengu börnin ekki að ráða ferðinni sjálf nema að litlu leyti 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 5). 

6.2 Leiðir að læsi 

Fjölbreyttar leiðir hafa verið farnar hjá leikskólakennurum til að undirbúa börn fyrir lestur. 

Margir leikskólar vinna með bókina Markviss málörvun (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve 

og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 1999). Í henni eru verkefni sem þjálfa rím, klappa samstöfur, 

samsetningu orða, orðhlutaeyðingu og hljóðgreiningu. Bókalestur, frásagnir, söngvar og 

þulur eru stór partur af leikskólastarfi. Kennslan fer oftast fram í skipulögðum tímum sem 
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stýrðar eru af kennara og eru frekar grunnskólamiðaðar. Minna hefur verið hugað að 

leiknum sem leið að læsi, það er að segja að þjálfunin fari fram í leik barnanna og á þeirra 

forsendum. Á síðustu árum hefur starfenda- og almennum rannsóknum fjölgað sem hafa 

horft á leikinn sem leið að læsi. 

 Í Reykjavík hafa leik- og grunnskólakennarar unnið saman að starfendarannsókn í 

þremur leik-og grunnskólum. Markmið rannsóknarinnar var að stuðla að samstarfi 

kennara, auka tengsl skólastiga og skapa samfellu í námi ungra barna. Rannsóknin var 

hluti af verkefninu „Á sömu leið“. Þar kom fram að í upphafi töldu grunnskólakennarar sig 

ekki geta notað frjálsa leikinn í námi barna á meðan leikskólakennarar aðhyllast hann sem 

námsleið, til dæmis fyrir læsi. Í lok rannsóknarinnar, kom í ljós að kennarar vanmeta þá 

læsisreynslu sem börn öðlast í gegnum leik og dagleg samskipti á óformlegan hátt og það 

er í samræmi við niðurstöður fleiri rannsókna (Foot, Smith og Ellis, 2004; Jóhanna 

Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2013, bls. 89 og 109-110). Einnig að fylgjast með 

hvernig hugmyndir kennaranna þróuðust á meðan rannsókninni stóð yfir (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2013. bls. 89; Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 

1). Hér verður fjallað um starfendarannsóknir sem fóru fram í leik- og grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu þar sem markmiðið var að þróa vinnu með tengsl leiks og læsi. 

6.3 Starfendarannsókn í leikskóla 

Í grein Jóhönnu Einarsdóttur og Önnu Magneu Hreinsdóttur (2011) er sagt frá 

starfsendarannsókn sem framkvæmd var í leikskóla á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin 

var samstarf kennara á vettvangi og rannsakenda á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Tveir kennarar tóku þátt í rannsókninni og beindu þeir athyglinni að eigin starfi þar sem 

þeir prófuðu sig áfram með nýjar leiðir. Kennararnir höfðu báðir langa reynslu af 

leikskólastarfi. Ásamt þeim unnu tveir sérfræðingar frá Menntavísindasviði og 

meistaranemi, sem var tengiliður og starfsmaður hópsins. Markmiðið var að þróa vinnu 

með tengsl leiks og læsis og fylgjast með hvernig hugmyndir um þau tengsl þróuðust hjá 

kennurunum. Gögnum var safnað með myndböndum, ljósmyndum, athugunum, 

viðtölum, fundargerðum og dagbókarskrifum. Í byrjun verkefnisins var kennurunum kynnt 

hugmyndafræði og aðferð starfsendarannsókna. Í framhaldi af því tóku þeir ákvörðun um 
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að beina rannsókn sinni að tenglum leiks og læsis (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2011, bls. 5). 

 Áður en starfsendarannsóknin hófst hafði eingöngu verið unnið með málörvun í 

hópstarfi. Á haustin voru börnin prófuð með HLJÓM-2 sem er staðlað próf og prófar 

hljóðkerfisvitund barna. Eftir að niðurstöður prófsins urðu ljósar var börnunum getuskipt 

niður í hópa og þar var unnið markvisst með ýmsa þætti sem þjálfa hljóðkerfisvitundina. 

Einu sinni í viku sóttu elstu börnin málfund þar sem rædd voru ýmis mál og rifjaðar upp 

vettvangsferðir. Tvisvar í viku voru þau í svokölluðu ,,elstu barna starfi“, það fól í sér 

annars vegar gönguferðir eða jóga og hins vegar skrifleg verkefni sem tengdust 

undirbúningi fyrir grunnskóla. Almennt virtust kennarar vera ánægðir með þetta skipulag 

(Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 6-7). 

 Þegar kennarar fóru að skoða hvaða leiðir þeir gætu notað sem undirbúning að 

læsi, kom upp hugmynd um að setja upp stöðvaverkefni, þar sem væri boðið upp á spil og 

leiki sem tengdust lestri og tjáningu. Þegar leið á vinnuna fóru kennararnir að velta fyrir 

sér hvernig hægt væri að tengja ritmál inn í það starf sem fyrir var í skólanum. Kennararnir 

fengu kynningu á fjölbreyttum leiðum og eftir að hafa rætt málin var tekin sú ákvörðun að 

vinna með fjögur verkefni sem ýttu undir ritmál og tjáningu í gegnum leik (Jóhanna 

Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 8). 

 Kennararnir útbjuggu þemakassa með leikefni sem tilheyrði viðfangsefnunum. Í 

fyrsta þemakassanum var efniviður fyrir ritmálsörvun. Settur var upp búðarleikur sem 

kennararnir stýrðu töluvert í byrjun. Þeir töldu að búðarleikurinn gæti örvað ritmál og 

tjáningu barnanna á markvissan hátt. Þeim fannst mikilvægt að áhuginn kviknaði hjá 

börnum og kennararnir gætu kennt þeim í gegnum leikinn að fara í röð, bjóða góðan 

daginn, tjá sig um hvað þau vildu kaupa og skrifa innkaupalista. Þau voru hvött til að tala 

saman í röðinni um hvað þau ætluðu að kaupa og til hvers þau ætluðu að nota hlutinn 

(Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 5-10). 

 Í dagbókarfærslum kennara má sjá að þeir velta vöngum sínum yfir því hvernig 

megi bæta leikinn og hvaða hlutverki þeir þjóna. Þeim fannst búðin vera læsishvetjandi og 

góð viðbót við annað starf. Kennararnir settu upp brúðuleikhús til að örva tjáningu og 

málþroska barnanna í leik. Einnig bjuggu þeir til tvö leikrými með það fyrir augum að örva 
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ritmál í leik. Þeir settu blöð og skriffæri inn á kubbasvæði og hlutverkaleiksvæði. Í fyrstu 

var leikefnið aðeins ætlað elstu börnunum en síðar fengu öll börnin aðgang að því. Fram 

kemur hjá kennurunum að leikurinn gekk vel, börnin voru dugleg að merkja hluti sem þau 

bjuggu til og leikurinn varð rólegri. Eftir nokkurn tíma og með hvatningu frá kennara voru 

börnin farin að kunna að nota viðbótarefnið, þ.e. blöðin og skriffærin í leiknum (Jóhanna 

Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 5-10). 

 Í hópstarfi var unnið áfram með ritmál. Þar lögðu kennararnir fram bókstafi í ýmsu 

formi og hvöttu börnin til að leika sér með þá. Börnin skrifuðu og klipptu út stafi og 

röðuðu þeim saman. Þau gátu leikið sér með ritmálið að vild án þess að um beina 

stafainnlögn væri að ræða. Vinnubrögð kennaranna höfðu breyst á meðan 

starfendarannsóknin stóð yfir, þau voru ekki eins stýrð og áður (Jóhanna Einarsdóttir og 

Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 11-12). 

6.4 Starfendarannsókn í grunnskóla 

Í bókinni Á sömu leið er fjallað um samskonar starfendarannsókn sem unnin var í 

grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu í samstarfi við ofangreindan leikskóla. Rannsóknin var 

byggð upp á sama hátt og hjá leikskólanum. Tveir reyndir grunnskólakennarar tóku þátt 

ásamt tveimur sérfræðingum frá Menntavísindasviði og meistaranema sem var tengiliður 

eins og hjá leikskólanum. Aðferðir við gagnaöflun voru einnig þær sömu og hjá 

leikskólanum. Spurningarnar sem voru hafðar að leiðarljósi voru: Hvernig 

grunnskólakennarar litu á tengsl milli leiks og byrjendalæsis og hvernig þeir unnu með þá 

þætti áður en rannsóknin hófst? Einnig hvernig hugmyndir kennaranna þróuðust á meðan 

rannsóknin stóð yfir? (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 93). Í byrjun verkefnisins 

vildu kennarar finna leiðir til að nýta leikinn sem kennsluaðferð í því efni sem fyrir lá. Þeir 

gerðu engan greinarmun á skipulögðum leikjum eða frjálsum leik og vildu finna leiki sem 

þeir kunnu til að geta tengt við námsefnið (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 100). 

 Öðrum kennaranum fannst erfitt að bera saman skólastigin þar sem grunnskólinn 

er með fræðsluskyldu samkvæmt lögum á meðan leikskólinn hefur meira frelsi til að 

mæta sínum skyldum gagnvart barninu þar sem það er statt í þroska. Þá kom fram að 

hinum kennaranum fannst að skólaganga barnsins byrjaði ekki fyrr en í grunnskóla og væri 

ákveðin kaflaskil í lífi þess. Er það samræmi við rannsókn Halldóru Haraldsdóttur (2012), 
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þar sem hún rannsakaði samfellu í námi á milli skólastiga, þó einkum læsi, kom fram að 

grunnskólakennarar töldu sig ekki þurfa að fá mál- og læsisupplýsingar frá leikskóla 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2012, bls. 14) Í samtali við annan kennarann kom fram að hann 

taldi fyrsta bekkinn vera framhald af leikskólanum (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 

95 og 98). 

 Kennararnir töldu mikilvægt að ekki væri notað sama námsefni í grunnskólanum 

og í leikskólanum. Þeir báru við tímaleysi, þrengsli og skipulögðum ramma sem hamlaði 

því að þeir gætu notað frjálsa leikinn meira inn í kennslu (Anna Magnea Hreinsdóttir, 

2013, bls. 101). 

 Þegar sérfræðingarnir frá Menntavísindasviði höfðu kynnt fyrir kennurunum, 

hvernig þeir gætu nýtt leikinn sem námsleið og um möguleika leiks í námi, áttuðu þeir sig 

betur á muninum á milli leiks og leikja. Annar kennarinn sagði á einum fundinum: „Ég held 

að stundum getum við bara sett samasemmerki við að það að læra geti stundum verið 

leikur. Það er leikur að læra það er engin vitleysa.“ (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 

100). 

 Þegar líða tók á rannsóknina samþykktu kennararnir að taka þemavinnu inn í 

starfið eftir að þeir uppgötvuðu að hægt væri að tengja hugmyndirnar við 

fjölgreiningakenningu Gardners (2006). Þeir notuðu brúðuleikhúsþema til að efla tjáningu 

barnanna og lestur og einnig gat fylgt mikil sköpun sem tengdust læsi, til dæmis að semja 

sögur og leika þær. Búðarleikurinn var annað þema sem þær notuðu í þeim tilgangi að 

örva tjáningu og byrjendalæsi í leik. Aðferðin var sú sama og í leikskólanum, því gátu 

börnin byggt ofan á fyrri reynslu. Þau lærðu á heildrænan hátt margt sem tengdist læsi, 

stærðfræði, tjáningu og félagslegum samskiptum. Leiknum var komið að, þar sem hægt 

var, í skólanum. (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 89-110). 
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7 Samantekt 

Í leikskólum er barnið ávallt í brennidepli og þar er hugað að alhliða þroska þess. 

Samkvæmt Aðalnámskrá skal leikurinn vera kjarninn í leikskólastarfi og er leikurinn talinn 

besta námsleið ungra barna. Tilgangur ritgerðarinnar er að varpa ljósi á hvernig hægt er 

að vinna með læsisnám í gegnum leik. 

 Margir fræðimenn hafa rannsakað og skoðað leikinn, þeir fræðimenn sem getið er 

hér um í ritgerðinni hafa mismunandi sýn á leikinn. Dewey talar um að barnið byggi ofan á 

fyrri reynslu og leggur áherslu á að börnin séu virk og skapandi (Dewey, 2010, bls. 57-63) 

en Vytgotsky leit á leikinn sem félagslegt ferli þar sem nám og þroski færi fram (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 303). Leikir geta verið ýmist frjálsir eða stýrðir. Talað er 

um frjálsan leik ef áhuginn kemur frá barninu sjálfu og það stjórnar ferðinni, en stýrður 

leikur er þegar kennarinn ákveður nákvæmlega hvað börnin eiga að gera. Algengt er að 

leikskólakennarar líti svo á að hlutverk þeirra sé aðallega að sjá til þess að börnin fái næði 

og góðar aðstæður til að leika sér (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Í 

Aðalnámskrá frá 1999 stendur að kennarinn eigi ekki að vera aðgerðarlaus á meðan börn 

leika sér, hann eigi að fylgjast vel með leiknum og vera ávallt reiðubúinn að örva eða taka 

þátt í leiknum á forsendum barnanna.  

Þar sem barnið dvelur lungann úr deginum í leikskóla gegnir hann mikilvægu 

hlutverki í málfarslegu uppeldi barnsins. Leikskólakennarar hafa því í hendi sér tækifæri til 

að vinna með markvissa málrækt. Málörvun er ekki eingöngu mikilvæg fyrir lestur heldur 

einnig fyrir barnið til að geta tjáð sig og þroskað félagsleg tengsl. Úttekt var gerð hjá tíu 

leikskólum landsins sem allir unnu metnaðarfullt starf á sviði málörvunar og læsis. 

Niðurstöður þeirra skýrslu var að leikskólarnir eru allir að vinna gott starf sem tengdist 

málörvun. Aðferðirnar og leiðir eru svipaðar hjá skólunum, til þess að ná markmiðunum, 

það er að segja leikirnir voru kennarastýrðir (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg 

Sigurðardóttir, 2011, bls. 38). Sjálfsagt eru allir sammála um að kennarar og annað 

starfsfólk verði að vanda til verka og vera góð fyrirmynd í málfari og málfarsnotkun sem 

og öðru.  
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 Markmiðið var að leita svara við spurningunni, hvernig er hægt að ýta undir 

læsisnám í leik barna? Til þess, voru starfendarannsóknir skoðaðar, sem hafa verið gerðar 

í leik- og grunnskólum sem voru með það að leiðarljósi að nota frjálsa leikinn fyrir 

námsleið að læsi. Í þessum rannsóknum var markmiðið að þróa vinnuaðferðir kennara, 

fyrir undirbúning barna að læsi í gegnum leik. Virtist leikur og nám vera aðskildir þættir í 

leikskólastarfinu þar sem tímanum var skipt niður í frjálsan leik og skipulagt starf en þar 

fór aðallega fram mál- og læsisþjálfun. 

 Fyrstu hugmyndirnar kennaranna voru frekar grunnskólamiðaðar en þegar fór að 

líða á rannsóknina fóru kennararnir að huga meira að tengingu læsis við leik og breyttust 

starfsaðferðirnar þeirra í takt við breyttar hugmyndir. Þeir fóru að taka eftir hvernig 

börnin notuðu ritmálið í leik og urðu meðvitaðri um hvernig leikurinn þróast hjá 

börnunum. Kennararnir í leikskólanum virtust sannfærðir um að börnin lærðu í gegnum 

leik áður en rannsóknin hófst. Að í leik sé barnið höfðinu hærra en það er og sýni sína 

bestu getu eins og Vygotsky taldi (Vygotsky, 1978). Kennararnir voru sammála um að 

starfendarannsóknin hefði ekki breytt viðhorfi þeirra og aðferðum heldur styrkt þá í því 

sem þeir voru að gera fyrir. Þeir töluðu um að þátttaka þeirra í rannsókninni hefði orðið til 

þess að þeir hefðu farið að undirbúa leikumhverfið betur og á markvissari hátt. 

Rannsóknin hefði ýtt undir og stutt trú þeirra á gildi leiks í leikskóla (Jóhanna Einarsdóttir 

og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 13-14). 

 Í 2. grein leikskólalaga nr. 90/2008 kemur fram að stuðla skuli að því að allt nám 

fari fram í gegnum leik og skapandi starf. Þá má velta því fyrir sér hvort leikskólarnir séu á 

réttri leið, hvað með kenningu John Deweys ,,að læra af reynslunni“. Það væri vert að 

skoða hvort börnum sé gefin nægur tími og svigrúm til að læra í gegnum leik. Börn læra 

best í leik ef þau fá sjálf að stjórna honum og ef hann er á þeirra eigin forsendum. Engin 

stýrð athöfn af fullorðnum er talin hafa sömu áhrif á nám barna eins og leikurinn (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 5). 

 Í grunnskólanum fannst kennurunum starfsendarannsóknin hafa opnað augu 

þeirra fyrir möguleikum leiks sem námsleið og þeir vildu gjarnan hafa meiri tíma fyrir 

þemavinnu. Töldu þeir að leikurinn væri ekki nógu sýnilegur sem námsleið þar sem krafist 

er þess að færni barnanna kæmi fram í sýnilegum afrakstri námsins.  
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Niðurstöður rannsóknanna segja að „leikskólakennarar aðhyllast ,,frjálsan leik“ á 

forendum barnanna, grunnskólakennarar „skipulagðan leik“ á forsendum kennarans sem 

setur leiknum reglur og námsmarkmið“ (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2013, bls. 109). 

Niðurstöður þessara rannsókna eru í samræmi við kenningu Vytgosky (1978) en hann hélt 

því fram að leikurinn væri ekki aðeins skemmtun heldur gætu börnin sýnt sína bestu getu 

og þroskast í gegnum leik. Að mati hans eiga fullorðnir að sjá börnum fyrir verkefnum 

ásamt því að leiðbeina þeim og vera til staðar þegar þörf krefur (Vytgosky 1978). 

 Í vetur hef ég gert óformlega rannsókn í leikskólanum þar sem ég starfa með 

verkefnið mitt í huga. Með því að leggja inn ritmál markvisst inn i frjálsa leikinn. Til dæmis 

í dúkkuleiknum bætti ég inn bókum og las fyrir dúkkurnar í eitt skipti. Í skrifstofuleikinn 

bætti ég inn spennandi ritföngum og stílabókum. Í kubbaleiknum setti ég skilti sem stóð á 

götuheiti. Í búðarleiknum voru umbúðir merktar með ritmáli og peningum bætt inn. Allt 

starfsfólk deildarinnar hefur verið meðvitað um að benda börnunum á ritmál þegar færi 

gefst. Einnig hefur verið passað upp á að hafa læsishvetjandi umhverfi. Þó að ekki sé um 

formlega rannsókn að ræða þá hef ég séð breytingar sem meðal annars má sjá á því að í 

flestum foreldraviðtölunum töluðu foreldrar um hversu mikinn áhuga börnin þeirra hefðu 

á bókstöfum og töldu það eingöngu leikskólanum að þakka. 
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8 Lokaorð 

Hér áður fyrr var leikurinn talinn vera eingöngu afþreying fyrir börn og nánast talinn óþörf 

tímaeyðsla. Með fjölda rannsókna um leikinn hefur viðhorfið breyst og í dag er hann 

orðinn viðurkennd námsleið, þrátt fyrir mjög mismunandi skoðanir fræðimanna. Leikurinn 

hefur ýmsa kosti sem oft eru ekki augljósir við fyrstu sýn.  

 Ætlun verkefnisins hjá mér var að leita svara við því hvernig hægt sé að ýta undir 

læsisnám í gegnum leik. Eftir að hafa skoðað rannsóknir sem gerðar hafa verið um hvernig 

staðið er að innlögn læsis í leikskólum,kom það í ljós að vel er staðið að marvissri 

málaörvun í leikskólum, en aðferðin sem slík fer oftast fram í beinni kennslu.  

 Hugtakið læsi þekktist lítið sem ekkert á fyrstu starfsárum mínum en mikið hefur 

verið talað um það undanfarin ár í leikskólasamfélaginu og miklar framfarir hafa átt sér 

stað í undirbúningi fyrir lestrakennslu. Þar gegna leikskólakennarar veigamiklu hlutverki. 

Þegar talað er um læsi í leikskóla er ekki átt við beina lestrarkennslu heldur fjallar það 

frekar um að vekja áhuga barna á læsi með mörgum leiðum og aðferðum í gegnum 

leikinn. Niðurstöður rannsóknanna sem sagt hefur verið frá hér að ofan hafa m.a. vakið 

hjá mér spurningar um hvort að leikskólakennarar séu farnir að nota starfaðferðir 

grunnskólanna of mikið, á kostnað leiksins. Í starfendarannsóknunum notuðu kennararnir 

til dæmis aðallega beina kennslu bæði í leik- og grunnskóla við innlögn að læsi. Þrátt fyrir 

að þeir væru búnir að fá leiðbeiningar um hvernig hægt væri að nota frjálsa leikinn, sem 

leið að læsi, örlaði enn á efasemdum. 

 Niðurstöður mínar eru þær að ég hef enn áhyggjur af því að frjálsi leikurinn sé á 

undanhaldi og bein kennsla sé orðin í of miklu mæli í leikskólum landsins. Að barnið fái 

ekki að njóta sín á sínum eigin forsendum, þ.e. að áhugahvöt og frumkvæði barnsins sé 

ekki höfð í fyrirrúmi í starfi leik- og grunnskólakennara. Því dreg ég þá ályktun og er 

staðföst í þeirri trú að það þurfi að standa vörð um frjálsa leikinn. Að verkefni 

framtíðarinnar sé að leiðbeina kennurum á báðum skólastigum hvernig sé hægt að ýta 

undir læsi í gegnum leikinn. 



 

35 

 

Heimildaskrá 

Aldís Unnur Guðmundsdóttir. (2007). Þroskasálfræði. Lengi býr að fyrstu gerð. Reykjavík: 
Mál og menning. 

Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson. (2013). Helstu 
niðurstöður Pisa 2012. Læsi nemenda á stærðfræði og náttúrufræði og lesskilningur. 
Reykjavík. Noecd. Sótt af 
http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_skyrslur/PISA_2012.pdf  

Anna Magnea Hreinsdóttir. (2013). „Þau náttúrulega læra af öllu sem þau gera“ Jóhanna 
Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir (ritstjórar). Á sömu leið (bls.89-115) Reykjavík: 
Rannung. Háskólaútgáfan.  

Anna Magnea Hreinsdóttir, Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir. (2010). 
Leikur – ritmál – tjáning. Starfsendarannsókn um aukið samstarf leikskóla og 
grunnskóla. Netla – Ráðstefnurit. Sótt af 
http://skemman.is/stream/get/1946/7819/20411/1/003.pdf  

Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir. (2011). Leikur og læsi í leikskólum. Netla – Veftímarit um 
uppeldi og menntun. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/13616  

Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir. (2011). Skýrsla um 
málumhverfi og lestrarnám barna í tíu leikskólum. Reykjavík: Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið. 

Baldur Sigurðsson. (e.d.). Hvað er læsi. Sótt af http://lesvefurinn.hi.is/node/132  

Bennett, N., Wood, L. and Rogers, S. (1997). Teaching through play: Teacher´s thinking 
and classroom practice. Buckingham: Open University Press.  

Bennett – Armistead, V. S., Duke, N. K. og Moses, A. M. (2005). Literacy and the youngest 
learner: best practices for educators of children from birth to 5. New York: Scholastic. 

Berk, L. E., og Winsler, A. (1995). Scaffolding, children´s learning: Vygotsky and early 
childhood education. Washington: National Association for the Education of Young 
Children. 

Bodrova, E. (2008). Make–believe play versus academic skills: Vygotskian approach to 
today‘s dilemma of early childhood education. European Early Childhood Education 
Research Journal, 16(3), 357–369.  

Bruce, T. (2001). Learning thought play: Babies, toodlers and the foundation years. 
London: Hodder & Stoughton. 

Dewey, J. (1944). Democracy and Education. New York: Mcmillan. 

Dewey, J. (2000). Reynsla og menntun. Þýðing: Gunnar Ragnarsson. Reykjavík: 
Rannsóknarstofnun Kennaraháskóla Íslands. (Upphaflega gefin út 1938). 

http://www.namsmat.is/vefur/rannsoknir/pisa/pisa_skyrslur/PISA_2012.pdf
http://skemman.is/stream/get/1946/7819/20411/1/003.pdf
http://hdl.handle.net/1946/13616
http://lesvefurinn.hi.is/node/132


 

36 

 

Jóhanna Einarsdóttir. (2010). Reynsla og nám. Í Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll 
Jónsson (ritstjórar), John Dewey í hugsun og verki: Menntun, reynsla og lýðræði (bls. 
57-73). Reykjavík: Háskólaútgáfan. 

Foote. L., Smith, J., og Ellis, F. (2004). The impact og teachers´ beliefs on the literacy 
experiences of young children: A New Zealand perspective. Early Years, 24(2), 135-147. 

Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir. (e.d). Hvað er læsi. Sótt af: 
http://lesvefurinn.hi.is/lestur  

Frost, J. L., Wortham, S. C. og Reifel, S. (2008). Play and Child Development (3. útgáfa). 
New Jersey: Pearson Education. 

Garnder, H. (2006). Multiple intelligences: New horizons. New York:  Basic Books. 

Guðbjörg Pálsdóttir. (2013). Stærðfræðinám í byggingarleik. Jóhanna Einarsdóttir og 
Bryndís Garðarsdóttir (ritstjórar). Á sömu leið (bls.65-87) Reykjavík. Rannung. 
Háskólaútgáfan. 

Halldóra Haraldsdóttir. (2007). Læsi í leikskóla. Þróunarstarf í leikskólanum Flúðum á 
Akureyri 2006–2007. Akureyri: Skólaþróunarsvið Kennaradeildar Háskólans á Akureyri. 

Halldóra Haraldsdóttir. (2012). Er samfella í læsikennslu barna á mótum leik- og 
grunnskóla? Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af: 
http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/018.pdf  

Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir. (2007). Orðaskrá í lestrarfræðum. Akureyri: 
Höfundar. 

Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir. (1999). Markviss málörvun: 
Þjálfun hljóðkerfisvitundar. Reykjavík: Námsgagnastofnun. 

Hoorn, J. V., Nourot, P. M., Scales, B. og Alward, K. R. (2007). Play at the center of the 
curriculum (4. útgáfa). New Jersey: Pearson 

Huges, F. P. (1995). Children, play & development. Boston; Allyn and Bacon. 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir. (2010). „Við getum kennt þeim svo margt í gegnum leik“ 
Hlutverk leikskólakennara í leik barna (óútgefin meistararitgerð). Háskóli Íslands, 
Reykjavík. Sótt af http://skemman.is/item/view/1946/14562   

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir. (2012). Við getum kennt þeim svo 
margt í gegnum leik. Sótt af http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/007.pdf  

Johansson, E. og Samuelson, I. P. (2006). Lek och läroplan: Möten mellan barn och Lärer i 
förskola och skola. Göteborg: Göteborg Universitet. 

Johnson, J. E., Christie, J. F. og Wardle, F. (2005). Play, development, and early education. 
New York: Pearson. 

Jóhanna Einarsdóttir. (1999). Þáttur starfsfólks leikskóla í hlutverkaleik barna. Uppeldi og 
menntun, 8, 35–53.  

http://lesvefurinn.hi.is/lestur
http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/018.pdf
http://skemman.is/item/view/1946/14562
http://netla.hi.is/greinar/2012/ryn/007.pdf


 

37 

 

Jóhanna Einarsdóttir. (2001). Starfsaðferðir og sannfæring leikskólakennara. Uppeldi og 
menntun, 10, 149–165. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2007). Lítil börn með skólatöskur. Tengsl leikskóla og grunnskóla. 
Reykjavík: Háskólaútgáfan og Rannsóknarstofa í menntunarfræðum ungra barna. 

Jóhanna Einarsdóttir. (2010). Reynsla og nám barna. Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll 
Jónsson (ritstjórar), John Dewey í hugsun og verki. (bls. 57-72). Reykjavík: 
Háskólaútgáfan.  

Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir. (2011). Við hugsum kannski meira um 
námið sem leikurinn felur í sér. Netla – Veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af 
http://netla.hi.is/greinar/2011/ryn/007.pdf  

Katrín Jakobsdóttir. (2010). Læsi sett í öndvegi í nýrri menntastefnu. Skíma 33(2), 6-7. 

Lightfoot, C., Cole, M. og Cole, S. R. (2009). The development of children (6. útgáfa). New 
York: Word Publishers. 

Lyllemyr, O. F. (2009). Taking play seriously. Children and play in early childhood 
education-an exiciting challenge. Charlotte.Information Age Publishing:. 

Lög um leikskóla nr. 90/2008 

Menntamálaráðuneytið. (1988). Börn hafa hundrað mál. , Reykjavík: Höfundur 

Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá leikskóla. Reykjavík: Höfundur. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2011). Aðalnámskrá leikskóla. Reykjavík: 
Höfundur. 

Samuelsson, I.P. og Carlsson, M. A. (2008). The playing learning child: Towards a 
pedagogy of early childhood. Scandinavian Journal of Educational Research, 52(6), 
623–641.  

Samuelsson, I. P. og Johansson, E. (2006). Play and learning – inseparable dimensions in 
preschool practice. Early Child Development and Care, 1, 47–65. 

Sandvik, M. og Spurkland, M. (2011). Jeg vil lære dansk før skolstart! Sprogudvikling i den 
flerkulturelle børnehave. Frederikshavn: Dafolo 

Scarborough, H. S. (2003). Connecting early language and literacy to later reading 
(dis)ability: Evidence, theory, and practice. Í S. B. Neuman og D. K. Dickinson 
(ritstjórar), Handbook of early literacy research (bls. 97–110). New York: Guilford Press. 

Sigurður Konráðsson. (2000). Orðaforði. Í Heimir Pálsson (ritstjóri), Lestrarbókin okkar. 
Greinasafn um lestur og læsi (bls.151–170). Reykjavík: Rannsóknarstofnun 
Kennaraháskóla Íslands og Íslenska lestrarfélagið 

Storch, S. A. og Whitehurst, G. J. (2002). Oral language and code-related precursors to 
reading: Evidence from a longitudinal structural model. Developmental Psychology, 38, 
934–947. 

Valborg Sigurðardóttir. (1991). Leikur og leikuppeldi. Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

http://netla.hi.is/greinar/2011/ryn/007.pdf


 

38 

 

Vygotsky, L. S. (1978). Mind in society: The development of higher psychological 
processess. Cambridge: Harvard University. 

Wood, E. og Attfield, J. (2005). Play, learning and the early childhood curriculum (2. 
útgáfa). London: Paul Chapman.  


