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áherslu á þroska, mál og læsi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vægi 

ritgerðarinnar er 50 einingar (ECTS). Í ritgerðinni er fjallað um rannsókn sem 

gerð var á viðhorfi leikskólakennara til eflingar bernskulæsis í leikskólum. 

Um blandaða rannsókn er að ræða þar sem gögnum var, annars vegar 

safnað með spurningakönnun sem send var 600 leikskólakennurum í 

gegnum Kennarasamband Íslands og hins vegar með viðtölum við tíu 

leikskólakennara á suðvestur hluta landsins. 

Bernskulæsi vísar til þróunar á mikilvægum undirstöðuþáttum 

lestrarfærni áður en formleg lestrarkennsla hefst. Þessi þróun felur í sér að 

börn byrji mjög ung að sýna tal- og ritmáli áhuga og að þau tileinki sér vissa 

þekkingu í undirstöðuþáttum lestrarfærni áður en þau byrja í grunnskóla. 

Kveikjan að þessari rannsókn er sú aukna áhersla sem lögð er á eflingu 

bernskulæsis hjá leikskólabörnum. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) og í nýrri 

læsisstefnu fyrir leikskóla í Reykjavík eru leikskólakennarar hvattir til þess að 

leggja áherslu á markvissa vinnu með eflingu máls og læsis. Umræða um 

lélegt gengi íslenskra ungmenna í PISA könnunum hefur verið áberandi 

síðustu mánuði og hafa leikskólakennarar eflaust tekið þessa umræðu að 

einhverju leyti til sín og þeir velt því fyrir sér hvað þeir geti gert til þess að 

bæta þennan slaka árangur. Aðgerðaráætlun Samtaka sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu (2014) leggur áherslu á bætt læsi nemenda með 

markvissri málrækt og málörvun allra barna í leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar sem efling bernskulæsis verður í auknum mæli 

viðfangsefni leikskólakennara vegna þeirrar áherslu sem lögð er á eflingu 

bernskulæsis í leikskólum er rannsókn á viðhorfi leikskólakennara til eflingar 

bernskulæsis tímabær.  

Niðurstöðurnar úr rannsókninni eiga að gefa ágæta yfirsýn á landsvísu 

yfir viðhorf leikskólakennara til eflingar bernskulæsis og varpa að einhverju 

leyti ljósi á hvernig helst ætti að vinna með eflingu bernskulæsis barna í 

leikskólum með tilliti til náms og leiks.  

Steinunn Torfadóttir, lektor og Helga Sigurmundsdóttir, aðjúnkt við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands, sáu um faglega leiðsögn verkefnisins og 

færi ég þeim bestu þakkir fyrir aðstoð þeirra, ráð og tíma. Doktor Guðbjörgu 

Andreu Jónsdóttur, forstöðumanni Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands 
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færi ég þakkir fyrir aðstoð við gerð spurningakönnunarinnar og Fríðu B. 

Jónsdóttur, verkefnastjóra hjá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkur færi ég 

einnig þökk fyrir leiðsögn og hvatningu. Haraldur F. Gíslason, formaður 

Félags leikskólakennara fær sérstakar þakkir fyrir aðstoð með val á úrtaki og 

útsendingu spurningarkönnunar. Sigurði Harðarsyni, eiginmanni mínum 

þakka ég fyrir dýrmætan yfirlestur og ómetanlegan stuðning í gegnum alla 

verkefnavinnuna. Þátttakendum í rannsókninni þakka ég kærlega fyrir að 

gefa mér innsýn í viðhorf sín til bernskulæsis. Ritveri Menntavísindasviðs 

þakka ég góða handleiðslu og síðast en ekki síst ætla ég að þakka öllum 

börnunum mínum fjórum fyrir að vera mér innblástur. 
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Ágrip 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna viðhorf leikskólakennara til 

bernskulæsis í leikskólum í þeim tilgangi að athuga hvort efla mætti þætti 

bernskulæsis á markvissari hátt en nú er gert og með hvaða hætti mætti 

gera það að mati leikskólakennara. Rannsóknin var blönduð rannsókn þar 

sem gögnum var annars vegar safnað með spurningakönnun sem send var 

rafrænt til 600 leikskólakennara í gegnum Kennarasamband Íslands og hins 

vegar með viðtölum við tíu reynda leikskólakennara.  

Ein helsta niðurstaða þessarar rannsóknar er að meirihluti þátttakenda 

telur að vinna eigi á markvissari hátt með bernskulæsi í leikskólum en nú er 

gert. Athygli vekur að þátttakendur í rannsókninni töldu að vinna með 

bernskulæsi ætti að fara fram á öllum vígstöðvum, það er í frjálsum leik 

barnanna, kennslufræðilegum leik og í skipulegu starfi. Frjálsi leikurinn naut 

mests álits, þá kennslufræðilegi leikurinn og síðast skipulega starfið, en þó 

voru um þrír af hverjum fjórum á þeirri skoðun að skipulegt starf ætti að 

gegna hlutverki í vinnu með bernskulæsi í leikskólum. Flestir 

þátttakendanna segjast einnig vera að vinna með þætti bernskulæsis í 

kennslufræðilegum leik og í skipulögðu starfi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu einnig til þess að leikskólakennarar 

meti það svo að þörf sé á vettvangi fyrir tengsl og samvinnu á milli  

leikskólakennara þar sem unnið væri að því að móta sameiginlega sýn um 

eflingu bernskulæsis í leikskólum. Þátttakendur töldu líklegast að þeir 

myndu notfæra sér fyrirlestra eða símenntun og vefsíðu með 

hugmyndabanka og samskiptasvæði á netinu sem slíkan vettvang, en 

nefndu einnig ósk um samstarfsvettvang um bernskulæsi innan hverfa eða 

sveitarfélaga þar sem leikskólakennarar gætu borið saman bækur sínar og 

jafnvel fengið utanaðkomandi fræðslu.  

Vandinn við kannanir eins og þessa er sá að þátttakendur sem hafa 

áhuga á viðfangsefninu eru líklegri til að taka þátt í könnuninni en aðrir. Þar 

með verður alltaf viss hætta á að niðurstöður könnunarinnar séu skekktar. 

Svarhlutfall í könnuninni var 31%, en vert er að nefna að þar sem úrtakið var 

mjög stórt, eða 600 af 2.300 leikskólakennurum í landinu, þá nam 

svarhlutfallið 8% af þýðinu. Þar sem megindlegri rannsókn var fylgt eftir 

með viðtölum við lykilpersónur á þessu sviði var hægt að dýpka 

umfjöllunina verulega. Næstu skref gætu verið að koma á fót 
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samstarfsvettvangi leikskólakennara um bernskulæsi þar sem þeir gætu 

komið sér saman um hlutverk bernskulæsis innan leikskólanna. 
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Abstract 

Is learning to read a child’s play? 

Preschool teachers’ views and ideas on promoting emergent literacy 

 

The purpose of this research was to learn about the views of preschool 

teachers on emergent literacy, and if and how one could boost 

development of individual components of emergent literacy through play 

or more formal instruction at the preschool level. The term emergent 

literacy covers the development of important aspects of the foundations for 

literacy, before formal instruction commences at elementary school level. 

This research has its roots in the debate currently going on in society on the 

declining PISA scores of Iceland’s youth and the mass of research that 

points to the importance of the preschool years for development of 

literacy. Also, the research takes encouragement from the emphasis placed 

on emergent literacy by public bodies at national and municipal level. A 

mixed research methodology was deployed whereby data was gathered 

through a web-based poll from a sample of 600 preschool teachers, 

supported by subsequent in-depth interviews of ten seasoned teachers 

from preschools that are considered to be exemplary in their work with 

emergent literacy. 

The key findings of the research is that the teachers feel very strongly 

that work with the elements of emergent literacy must be brought into 

much sharper focus at the preschool level. Furthermore, the research found 

that while teachers say that they prefer to work with emergent literacy 

through play, they in fact report widespread practice of semi-formal 

(educational play) and more formal instruction. The research also brings out 

the need for support to the teachers to help them coming better to grips 

with the challenges posed by emergent literacy support at the preschool 

level. The polling shows strong support for development of a community of 

practice, with particular interest in such elements as a web based 

repository of tools and case studies, local face-to-face forums, lectures and 

continuous education opportunities. 
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1 Inngangur 

Málþroskinn þróast mjög hratt á leikskólaárunum og mikilvægur grunnur er 

lagður að alhliða þroska barna á þessum árum sem undirbýr þau fyrir ýmis 

flókin viðfangsefni síðar á ævinni, meðal annars lestrarnám (Scarborough, 

2002). Hugtakið bernskulæsi (e. emergent literacy) verður hér notað yfir 

þetta ferli hjá ungum börnum sem ekki eru byrjuð í grunnskóla. Bernskulæsi 

vísar til þróunar á mikilvægum undirstöðuþáttum lestrarfærni áður en 

formleg lestrarkennsla hefst. Þessi þróun felur í sér að börn byrji mjög ung 

að sýna tal- og ritmáli áhuga og að þau tileinki sér vissa þekkingu í 

undirstöðuþáttum lestrarfærni áður en þau byrja í grunnskóla, meðal 

annars bókstafaþekkingu, hljóðavitund, hljóðkerfisvitund (e. phonological 

awareness), orðaforða, málskilning og máltjáningu (Gunn, Simmons og 

Kameenui, 1995; Whitehurst og Lonigan, 2002). Börn byrja að skilja tilgang 

ritmáls og mörg börn læra fyrstu bókstafina á þessum árum. Góð málfærni 

og góð hljóðkerfisvitund á leikskólaaldri eru taldar auka líkur á farsælu 

lestrarnámi (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003; Dickinson, Freiberg og Barnes, 2011; Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). Hjá 

flestum börnum er lestrarnámið nokkuð áreynslulaust en fyrir sum börn 

getur þetta ferli verið mjög erfitt. Í rannsókn á þróun læsis frá fjögra til átta 

ára aldurs kemur fram að mikill munur er á flestum sviðum málþroska hjá 

leikskólabörnum (Freyja Birgisdóttir, 2011). Þetta er í samræmi við íslenskar 

og erlendar rannsóknir sem hafa verið gerðar á málþroska leikskólabarna 

(Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004, 

2011; Sigurgrímur Skúlason, 2011; Torppa, Poikkeus, Laakso, Eklund og 

Lyytinen, 2006).  

Kveikjan að þessari rannsókn er sú aukna áhersla sem lögð er á eflingu 

bernskulæsis hjá leikskólabörnum. Aðalnámskrá leikskóla er ákveðinn 

rammi um leikskólastarf og veitir leiðsögn um tilgang þess og markmið. Í 

Aðalnámskrá leikskóla (1999) er talað um leikinn sem hornstein 

leikskólastarfsins, en rík hefð er fyrir því á Íslandi að leggja áherslu á leikinn 

sem helstu náms- og þroskaleið ungra barna og að hlutverk 

leikskólakennara sé að styðja við nám barna í gegnum hann (Jóhanna 

Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011; Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er aukin 

áhersla lögð á málþroska og læsi, en þar er hugtakið læsi í víðri merkingu 
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sett fram sem einn af sex grunnþáttum í menntun barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í Reykjavík var nýlega gefin út læsisstefna 

fyrir leikskóla, Lesið í leik á vegum Skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar. Þar eru leikskólakennarar hvattir til þess að leggja 

áherslu á markvissa vinnu með eflingu máls og læsis barna, þar sem slík 

vinna geti meðal annars stuðlað að því að jafna tækifæri þeirra til að ná 

árangi í námi og lífinu öllu (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

Samkvæmt PISA könnunum (Program for international student 

assessment), sem eru alþjóðlegar samanburðarrannsóknir á námsárangri 

fimmtán ára nemenda í öllum OECD ríkjunum, koma íslensk ungmenni ekki 

nægilega vel út í lesskilningi. Ísland hefur lækkað umtalsvert á síðustu árum 

í lesskilningi, eða um 24 stig og stendur nú í 483 stigum. Þetta er lækkun að 

meðaltali um tvö stig á ári síðan árið 2000 (Almar Halldórsson, Ragnar F. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2013). Töluverð umræða hefur skapast í 

kringum þetta og hafa leikskólakennarar tekið þessa umræðu að einhverju 

leyti til sín. Hefur það mögulega skapað ákveðinn þrýsting á 

leikskólakennara og þeir velt því fyrir sér hvað þeir geti gert til þess að bæta 

þennan slaka árangur. Stjórnsýslan er að bregðast við þessum slaka árangri 

að einhverju leyti. Í mars 2014 kom út aðgerðaráætlun Samtaka 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu (SSH) sem ber nafnið Gæði skólastarfs í 

alþjóðlegum samanburði, framtíðarsýn og aðgerðaráætlun. Eitt af 

markmiðum SSH í skólamálum er að allir nemendur á höfuðborgarsvæðinu 

geti lesið sér til gagns fyrir lok þriðja bekkjar. Í framtíðarsýn SSH á að líta á 

læsi sem ferli frá máltöku til ritlistar á háskólastigi og því muni SSH í 

samvinnu við stjórnvöld setja markmið um árangur í lestri og læsi fyrir öll 

skólastig. Meðal annars er stefnt að bættu læsi nemenda með markvissri 

málrækt og málörvun allra barna í leikskólum (Samtök sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu, 2014). 

Þar sem efling bernskulæsis verður í auknum mæli viðfangsefni 

leikskólakennara vegna þeirrar áherslu sem lögð er á eflingu bernskulæsis í 

leikskólum er rannsókn á viðhorfi leikskólakennara til eflingar bernskulæsis 

tímabær. Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna viðhorf 

leikskólakennara til eflingar bernskulæsis í leikskólum og hvort efla mætti 

þætti bernskulæsis á markvissari hátt í leikskólum en nú er gert með tilliti til 

náms og leiks. Meðal annars að kanna með hvaða hætti mætti gera það að 

mati leikskólakennara, til dæmis hvort undirbúningur fyrir læsi eigi að eiga 

sér stað í frjálsum leik barnanna, kennslufræðilegum leik eða í skipulögðu 

starfi í leikskólum. Einnig að kanna hvaða vettvangur væri fýsilegur að þeirra 

mati fyrir fagleg tengsl og samvinnu leiksskólakennara þar sem unnið væri 
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að því að móta sameiginlega sýn um eflingu bernskulæsis í leikskólum. 

Leitast var við að svara þessum atriðum með eftirfarandi spurningum: 

1. Hver eru viðhorf leikskólakennara til eflingar bernskulæsis í leikskólum? 

2. Hvernig er að mati leikskólakennara hægt að efla bernskulæsi barna í 

leikskólum enn frekar með tilliti til náms og leiks?  

3. Hvaða vettvang kjósa leikskólakennarar helst að nýta sér til að byggja 

upp samstarf og fagleg tengsl við eflingu bernskulæsis? 

 

Ritgerðin skiptist í sex meginkafla en byrjað er á því að gera grein fyrir 

viðfangsefni rannsóknarinnar. Í öðrum kafla er fjallað um fræðilegan 

bakgrunn rannsóknarinnar sem beinist að ýmsum þáttum bernskulæsis. Í 

þriðja kafla er greint frá aðferðafræði og gagnaöflun, framkvæmd og 

tilgangi rannsóknarinnar. Í fjórða kafla er fjallað um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar og þær síðan settar í fræðilegt samhengi í fimmta kafla, 

sem er umræðukaflinn. Loks koma stutt lokaorð. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Þessi kafli setur fram fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og skilgreinir 

hvaða nýju þekkingu rannsókninni er ætlað að afla. Rannsóknin snýr að 

viðhorfi leikskólakennara til eflingu bernskulæsis og hvort unnt sé að vinna 

á markvissari hátt með eflingu bernskulæsis í leikskólum landsins en nú er 

gert, einkum hvað snertir form kennslunnar, það er hvort unnið sé með 

eflingu bernskulæsis í frjálsum leik, formlegum stundum eða einhverju þar á 

milli. Þar sem rannsóknin snýr að viðhorfum og vinnubrögðum er 

nauðsynlegt að byggja hana á haldgóðri þekkingu á viðfangsefninu sem 

viðhorfin og vinnubrögðin lúta að. Viðfangsefnið er bernskulæsi eins og 

áður kom fram og í þessum kafla verður farið yfir skilgreiningar á hugtakinu 

bernskulæsi, undirþætti þess, hvernig unnið er með það í leikskólum og að 

lokum verður farið yfir rannsóknir á viðhorfum leikskólakennara til 

bernskulæsis. Fyrstu tvö atriðin, það er bernskulæsi og undirþættir 

bernskulæsis eru andlag þeirrar vinnu í leikskólum sem er til rannsóknar, en 

seinni tvö atriðin, það er viðhorf og vinnubrögð í leikskólum snúa beint að 

rannsóknarspurningunum. Undir lok kaflans er umfjöllunin dregin saman og 

rannsóknarspurningarnar settar fram. 

2.1 Bernskulæsi  

Í þessum undirkafla verður hugtakið bernskulæsi kynnt nánar og farið yfir 

helstu skilgreiningar á því. Fjallað verður um þrjár kenningar sem 

nauðsynlegt er að kunna skil á og skilgreina stöðu þekkingar á þessu 

hugtaki. Þær kenningar og þau líkön sem fjallað verður um skilgreina 

bernskulæsi sem gagnháð (e. interdependent) ferli, skipta bernskulæsi niður 

í tvo meginþætti, það er málskilning (hlustunarskilning) og umskráningu og 

færa rök fyrir því að leiðin til læsis liggi í gegnum tengsl stafs og hljóðs með 

hljóðaaðferðinni. Að síðustu verður farið yfir stöðu þekkingar á áhrifum 

bernskulæsis á frammistöðu barna á efri skólastigum og þar með sýnt fram 

á mikilvægi þess að vinna með eflingu bernskulæsis í leikskólum. 

Lengi vel voru rannsóknir á læsi einskorðaðar við börn í grunnskóla en 

upp úr 1990 hafa rannsóknir beinst í auknum mæli að leikskólaárunum og 

farið var að horfa meira á þróun læsis áður en eiginlegt lestrarnám hefst. 

Þess konar rannsóknir vísa til fræðasviðs bernskulæsis sem lítur á læsi sem 

samfellda þróun sem eigi sér upphaf snemma í lífi barns, frekar en eitthvað 

sem hefst þegar barn byrjar í skóla. Þessi samfellda þróun læsis er flókið 
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ferli þar sem margir þroska- og færniþættir fléttast saman og reyna á ólíka 

þætti tungumálsins (Gunn o.fl., 1995; Lonigan, 2006; Whitehurst og 

Lonigan, 2002).  

Hugtakið bernskulæsi (e. emergent literacy) nær yfir þróun læsis hjá 

börnum á leikskólaaldri og hefur óljósa merkingu í hugum margra en fleiri 

hugtök hafa verið notuð yfir sömu merkinguna, meðal annars hugtökin 

byrjendalæsi, leikskólalæsi og þróun læsis. Þessi hugtök þarf að skilgreina 

betur, en með útkomu nýrrar læsistefnu fyrir leikskóla í Reykjavík haustið 

2013 má segja að hugtakið bernskulæsi hafi verið fest í sessi (Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

Sem fyrr segir vísar bernskulæsi til þróunar á mikilvægum 

undirstöðuþáttum lestrarfærni áður en formleg lestrarkennsla hefst. Börn 

byrja að skilja tilgang ritmáls, móta með sér viðhorf til læsis og mörg börn 

læra fyrstu bókstafina á þessum árum. Börn fletta bókum og taka eftir 

einkennum bókstafa og orða í texta, læra síðan að bókstafir hafa ákveðið 

hlutverk, en vitundin um hlutvert bókstafanna (e. alphabetic principle) er 

lykilatriði til að skilja lögmál ritmálsins. Krot ungra barna er góður grunnur 

og mikilvægt skref í bernskulæsi, en talið er að ritun þróist stig af stigi frá 

kroti barns og teikningum að bókstafslöguðum formum og seinna meir byrji 

börn að skrifa bókstafi handahófskennt. Seinna tengja þau bókstafi við hljóð 

þeirra og byrja að hljóða sig í gegnum orðin og fara jafnvel að geta lesið sjálf 

og ritað einföld orð áður en þau ljúka leikskóla (Ehri 2005; Gunn o.fl., 1995; 

Kress, 1997; Whitehurst og Lonigan, 2002). 

2.1.1 Kenning um gagnháð ferli 

Eins og áður er lýst lítur fræðasvið bernskulæsis á læsi sem samfellda þróun 

sem eigi sér upphaf snemma í lífi barns, frekar en eitthvað sem hefst þegar 

barn byrjar í skóla (Gunn o.fl., 1995; Lonigan; Whitehurst og Lonigan, 2002). 

Whitehurst og Lonigan (1998) settu fram kenningu um að þessi samfellda 

þróun læsis, bernskulæsi og læsi samanstandi af tveimur gagnháðum ferlum 

sem þróast jafnhliða á bernskuárunum, utanfrá-og-inn ferli (e. outside-in) og 

innanfrá-og-út ferli (e. inside-out) eins og sýnt er á mynd 1.  
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Mynd 1. Gagnháð (e. interdependent) ferli í lestri. Örvarnar sýna að það eru 
gagnháð tengsl á milli eininganna. Whitehurst og Lonigan, 2002. 

Utanfrá-og-inn ferli vísar til málskilnings og seinna lesskilnings sem er 

færni í að skilja innihald og boðskap ólíkra og mismunandi krefjandi texta. 

Það tengist færni barns til að nýta sér bakgrunnsþekkingu til að vinna úr 

texta. Þannig setur barnið textann í samhengi við eitthvað, sem tengist 

reynslu og fyrri þekkingu og gerir textann merkingarbæran. Þessi færni er 

nauðsynleg fyrir góðan lesskilning. Innanfrá-og-út ferli felst í færni barns til 

að vinna úr ritmáli, meðal annars umskrá bókstafi í hljóð og tengja hljóð við 

myndun orða og stuttar setningar. Þetta ferli byggir á hljóðavitund og 

bókstafaþekkingu. Þannig vísar þetta ferli til umskráningarinnar, sem er 

næmni barnsins fyrir hljóðum tungumálsins (hljóðavitund), sem aftur 

hjálpar barninu við að tileinka sér þekkingu á bókstöfunum. Allur skilningur 

og merkingarbærni í þessu ferli byggir á tæknilegri þjálfun í að vinna með 

þessi undirstöðuatriði. Barn sem hefur náð góðum tökum á umskráningunni 

hefur náð valdi á innanfrá-og-út ferlinu við lestur. Það getur lesið texta 

upphátt þannig að aðrir geta skilið textann. Það ræðst hinsvegar af færni 

barnsins í utanfrá-og-inn ferlinu hvort barnið sjálft hefur skilið textann og 

þar með lesið sér til gagns. Einungis einföldustu setningar eru þess eðlis að 

skilning á merkingu þeirra megi byggja á innanfrá-og-út ferlinu. Allur lengri 

og flóknari texti kallar á bakgrunnsþekkingu og ytra samhengi til að ná 

skilningi. 

Samhengi (t.d. frásagnir) 

Merking (t.d. hugmyndir)  

Mál (t.d. orð) 

Hljóðkerfi (t.d. fónem) 

Ritmál (t.d. bókstafir) 

Utanfrá-og-inn 

Innanfrá-og-út 

Lestur 
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 Innanfrá-og-út ferli vísar til umskráningarinnar og leitar að merkingu í 

táknum ritmálsins en utanfrá-og-inn ferlið vísar til málskilnings og seinna 

lesskilnings og leitar að merkingu í innihaldi texta með því að setja hann í 

eitthvert ytra samhengi. Ferlin eru gagnháð, sem felur í sér að lesandinn 

þarf að ná tökum á þeim báðum til að geta lesið sér til gagns. Styrkleikar í 

þessum tveimur undirstöðuþáttum læsis hafa veruleg áhrif á hversu vel 

barni mun ganga í lestrarnámi (Lonigan, 2006; Whitehurst og Lonigan, 

2002).  

Börn þróa færni í bernskulæsi í samskiptum við fullorðnar lykilpersónur 

sem örva þessi skilningsferli og draga athygli barnanna að bókstöfum og 

hljóðum þeirra og hjálpa þeim að skilja tilgang texta og ritmáls. 

Undirstöðurnar verða til í samskiptum við fullorðna sem einnig setja nöfn á 

hluti sem börnin eru áhugasöm um í þeim tilgangi að efla orðaforða þeirra. 

Rannsakendur á læsi hafa verið meðvitaðir um það í yfir þrjá áratugi að 

þannig læra börn tungumálið best (Dickinson, McCabe og Clark-Chiarelli, 

2004; Pianta, 2006). Hvernig þjálfunin gengur fyrir sig getur oft verið háð 

sambandi og samskiptum kennara og nemanda (Pianta 2006; Steinunn 

Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2010). Börn eiga allt sitt í þessum efnum undir góðu atlæti, 

örvun og kennslu foreldra og leikskólakennara á hinum mikilvægu 

mótunarárum frá fæðingu til grunnskólagöngu (Henry og Pianta, 2011). 

2.1.2 Kenningin um einfalda lestrarlíkanið 

Samkvæmt kenningu Gough og félaga (Hoover og Gough, 1990 og Gough og 

Tunmer, 1986) um einfalda lestrarlíkanið (e. The Simple View of Reading) 

byggist lestur annars vegar á færni í að lesa úr bókstafstáknunum, það er að 

umbreyta þeim í hljóð og orð (umskráning) og hins vegar á færni í að skilja 

texta, það er málskilningi, sem gerir lesandanum kleift að ná lesskilningi. 

Hafi nemandi góðan lesskilning og gott vald á umskráningu er hægt að segja 

að hann sé góður í lestri (Kaiser, Roberts og McLeod, 2011; Steinunn 

Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2010). 

Kenningin um einfalda lestrarlíkanið leggur áherslu á að umskráning og 

málskilningur séu tveir meginþættir lestrarnámsins og báðir þessir þættir 

séu jafn mikilvægir við að ná tökum á góðri lestrarfærni. Mynd 2 sýnir 

styrkleika og veikleika í þessum tveimur meginþáttum lesturs. Málskilningur 

og hlustunarskilningur, það er skilningur á talmálinu er undirstaða 

lesskilnings. Næmi í hljóðkerfisþætti tungumálsins er undirstaða að 

umskráningu. Bæði ferlin eru nauðsynleg til þess að ná tökum á lestri og 
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hvorugt getur staðið eitt og sér. Megininntak kenningarinnar varpar ljósi á 

að umskráning og málskilningur séu aðskilin ferli þegar kemur að hugrænni 

úrvinnslu, en að báðir þættirnir skýri að stærstum hluta þá hæfni sem 

lesendur þurfa að öðlast til að ná lesskilningi (Catts, Kamhi, Adlof, 2012). 

Einfalda lestrarlíkanið er talið skýra betur en önnur líkön þá þætti sem 

leggja þarf áherslu á í lestrarkennslu og gefa mikilvægar vísbendingar um 

undirliggjandi orsakir lestrarerfiðleika, annars vegar í málskilningi nemenda 

og hins vegar í hljóðkerfisúrvinnslu (e. phonological processing). Líkanið 

þykir trúverðugt en um leið sá fræðilegi rammi sem því var ætlað að vera 

um lestrarörðugleika og þróun lestrar (Cain, 2010; Stuart, Stainthorp og 

Snowling, 2008).  

Hægt er að nota einfalda lestrarlíkanið til að greina vísbendingar um 

styrkleika og veikleika í þessum tveimur megin undirþáttum, umskráningu 

og málskilningi (hlustunarskilningi), sem aftur gefa vísbendingar um hvernig 

börnum muni vegna í lestrarnámi (Catts, Adlof og Weismer, 2006). 

Rannsókn Catts o.fl. (2006) á nemendum í áttunda bekk þar sem 

málskilningur og hljóðkerfisúrvinnsla þriggja mismunandi hópa nemenda 

var borinn saman leiddi meðal annars í ljós að þeir nemendur sem voru með 

slakan lesskilning gátu verið með góða umskráningu, og nemendur sem 

voru með slaka umskráningu gátu verið með góðan lesskilning. Lagt var til 

Mynd 2. Einfalda lestrarlíkanið sýnir styrkleika og veikleika í 
tveimur meginþáttum lesturs (Hoover og Gough, 
1990, sbr. Lesvefurinn, Steinunn Torfadóttir, e.d.). 
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að í stað þess að flokka erfiðleika í lestri eingöngu út frá færni í lesskilningi 

ætti að flokka þá út frá einfalda lestrarlíkaninu. Þannig er hægt að skilgreina 

veikleika og styrkleika nemenda í báðum meginþáttum lestrarfærninnar, 

umskráningu og málskilningi (hlustunarskilningi) sem aftur ætti að leiða til 

markvissari kennslu í báðum þáttum. Samkvæmt þessari flokkun teljast 

nemendur með slaka umskráningu en góðan málskilning með lesblindu (e. 

dyslexia). Nemendur með slakan málskilning og góða umskráningu teljast 

vera með sértæka lesskilningserfiðleika. Nemendur með veikleika í báðum 

þáttum flokkast undir blandaðan hóp og nemendur með styrkleika í báðum 

þáttum greinast ekki með veikleika í þessum tveimur meginþáttum lestrar. Í 

helstu niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að rekja mátti grunnvanda 

barna með lesskilningserfiðleika og/eða erfiðleika við umskráningu aftur í 

tímann allt til leikskólaáranna. Marktækur munur var á hljóðkerfisfærni og 

málfærni (e. oral language) þessara barna alveg frá leikskóla og upp í 

áttunda bekk. Þessar niðurstöður sýna að hægt er að finna börn sem eru í 

áhættu hvað varðar lesskilning snemma eða strax í leikskóla og bregðast við 

vanda þeirra. Leikskólakennarar geta fylgst með þróun þessara þátta 

bernskulæsis hjá börnum í leikskóla með því nota málþroskapróf eða 

skimunarpróf (sjá kafla 2.3.3.1). Þeir þurfa að gera það með það að 

markmiði að finna börn sem eru með frávik í málskilningi og máltjáningu 

eða hljóðkerfisvitund svo hægt sá að bregðast við vanda þeirra. Þannig geta 

þeir einnig notað einfalda lestrarlíkanið til að greina áhættuhópa og vinna í 

anda snemmtækrar íhlutunar (e. early intervention) (Catts o.fl., 2006; Catts 

o.fl., 2012; Henry og Pianta, 2011). 

2.1.3 Þróun lestrar 

Kenning Ehri (2005) um þróun lestrar sýnir að leiðin liggur í gegnum tengsl 

stafs og hljóðs með hljóðaaðferðinni. Samkvæmt henni felst það að vera 

læs í því að geta lesið orð sjónrænt (e. sight word). Ehri skiptir þessari þróun 

í fjögur stig:  

1. Undanfari bókstafastigs (e. pre alphabetic phase). Börn þekkja ekki 

bókstafi og vita ekki hvert hlutverk þeirra er. Þau læra samt sem 

áður að þekkja algeng tákn sjónrænt í umhverfinu, til dæmis 

McDonalds eða Pepsi. Þau átta sig einnig á tengslum á milli hluta og 

orða. 

2. Bókstafstig að hluta (e. partial alphabetic phase). Börn þekkja 

bókstafi og nota stafaþekkinguna til að reyna að lesa sig í gegnum 
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orðin. Þau geta ef til vill einungis lesið fyrsta og síðasta bókstaf í 

orði og nota síðan ágiskun. 

3. Fullkomið bókstafastig (e. full alphabetic phase). Mikil læsisþróun 

hefur átt sér stað og börn kunna stafrófið og geta greint málhljóð í 

tungumálinu og tengt það ákveðnum bókstaf. Þau lesa orð með því 

að mynda fullkomin tengsl milli stafs og hljóðs sem er grundvöllur 

fyrir því að festa orð í minni. 

4. Samtengt/heildrænt bókstafastig (e. Consolidated alphabetic 

phase). Börn eru komin með færni til að geta lesið hvaða orð sem er 

með sjónrænum hætti, það er hratt og sjálfvirkt um leið og þau ber 

fyrir sjónir og ráða jafnframt við ritun þeirra (Ehri, 2005). 

í þessum fjórum stigum er hægt að sjá þá gagnvirku starfsemi sem á sér 

stað við að festa sjónrænan orðaforða í minni og hvernig hún þróast smám 

saman. Kenning Ehri er sú kenning sem hvað mest er vísað til nú á tímum í 

þróun umskráningar. Þróun umskráningar vísar til þess hvernig sjónrænn 

orðaforði þróast með auknum skilningi og þekkingu barns á tengslum 

bókstafa og hljóða. Börn öðlast þessa þekkingu oftar en ekki í gegnum 

markvissa kennslu í umskráningu á fyrstu árum grunnskólans. Sjónrænn 

orðaforði er lykillinn að lesfimi (e. fluency) sem stuðlar að auknum 

lesskilningi. Lesfimi er færni sem byggist á nákvæmni, sjálfvirkni og 

hrynrænum þáttum tungumálsins. Allir þessir þættir stuðla að auknum 

lesskilningi. Lesfimi er hæfileikinn til að lesa texta á skilvirkan hátt, af 

nákvæmni, hratt og án áreynslu með réttum áherslum (Ehri, 2005; 

Lesvefurinn, Steinunn Torfadóttir, e.d.; Lesvefurinn, Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d.; Kuhn, Schwanenflugel, Meisinger, 2010). 

2.1.4 Tengsl bernskulæsis við námsárangur í grunnskóla 

Rannsakendur hafa margsinnis sýnt fram á að málþroskinn styrkist og 

nærist á upplifun og reynslu barna á leikskólaárunum og að mikilvægur 

grunnur er lagður að þroska barna á þessum árum sem meðal annars eflir 

þau í bernskulæsi og undirbýr þau fyrir lestrarnám (Scarborough, 2002; 

Snow, Burns og Griffin, 1998). Þótt meðfædd hæfni barna skipti máli í 

máltökunni hefur umhverfið mikið að segja í þessum efnum og þess vegna 

gegna leikskólaárin lykilhlutverki í málþroska barna og eflingu bernskulæsis 

(Henry og Pianta, 2011). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni 

málþroska við námsárangur (Hulme og Snowling, 2009; Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011; Snow 
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o.fl., 1998). Meðal annars sýndu niðurstöður íslenskrar langtímarannsóknar 

á málþroska barna frá leikskólaaldri til fullorðinsára fram á að 

málþroskamælingar við fimm ára aldur geta spáð fyrir um námsgengi á 

samræmdum prófum í fjórða, sjöunda og tíunda bekk grunnskóla (Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011).  

Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á bernskulæsi styðja tengsl á milli 

hljóðkerfisvitundar, stafaþekkingar og málfærni á leikskólaárunum annars 

vegar og lesturs í byrjun grunnskóla þegar lestrarkennsla hefst hins vegar. 

Þessir þættir eru að nokkru leyti háðir hver öðrum, til dæmis virðist 

hljóðkerfisvitund vera að hluta til afurð þróunar orðaforða og þróunar 

stafaþekkingar. Eins virðist næmi og þróun hljóðkerfisvitundar hafa áhrif á 

stafaþekkingu. Umskráningin er háð ákveðnum undirþáttum og eftir að 

umskráningu er náð er áframhaldandi þróun í lestri, það er lesskilningur háð 

málfærni. Markviss örvun og þjálfun málþátta, hljóðkerfisvitundar og 

orðaforða getur því haft umtalsvert að segja fyrir lestrarfærni í byrjun 

skólagöngu (Hulme og Snowling, 2009; Lonigan,2006).  

Jákvæð skólabyrjun hefur mikil áhrif á skólagöngu barna og lestur er 

lykilfærni sem hefur hvað sterkust tengsl við námsárangur og almenn 

lífsgæði (Snow og Oh, 2011; Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, 

Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Það að læra að 

lesa er mikilvægur áfangi í þroska barna. Á meðan flest börn læra að lesa án 

teljandi erfiðleika, upplifir umtalsverður fjöldi barna ákveðnar hindranir og 

all nokkur hópur af börnum upplifir verulega erfiðleika (Lonigan, 2006). Ef 

lestrarnám gengur illa hefur það mikil neikvæð áhrif á námsferil barns. Þess 

vegna hlýtur lestrarnám að vera eitt mikilvægasta viðfangsefni grunnskólans 

og efling bernskulæsis eitt mikilvægasta viðfangsefni leikskólans (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhann Einarsdóttir 2003). 

2.2 Undirþættir bernskulæsis 

Hér verður byrjað á að fjalla um málþroskann, en hann er lykilþáttur 

bernskulæsis. Í framhaldi af því verður ítarleg umfjöllun um undirþætti 

bernskulæsis, það er hljóðkerfisvitund, stafaþekkingu, orðaforða, 

málskilning og máltjáningu. 

Málþroskinn er margslungið og flókið langtímaferli og einn mikilvægasti 

undirbúningsþáttur bernskulæsis (Snow o.fl., 1998). Þetta ferli byggir á 

færni í undirþáttum tungumálsins sem hver fyrir sig gegnir ákveðnu 

hlutverki í málþróuninni. Þessir þættir eru hljóðkerfisþáttur (e. phonology), 

merkingarþáttur (e. semantics), orðhlutaþáttur (e. morphology), 

setningaþáttur (e. syntax) og málnotkun (e. pragmatics.). Hljóðkerfið er sá 
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þáttur tungumálsins sem skynjar hljóðræna uppbyggingu, til dæmis er mjög 

lítill munur á hljóðunum í orðunum pota og þota en ólík fónem (e. 

phoneme) í upphafi orðanna aðgreina merkingu þeirra. Fónem er minnsta 

merkingargreinandi eining málsins. Merkingarþáttur fæst við málskilning, 

orðaforða, hugtök og merkingu þeirra. Orðhlutaþáttur fæst við orðin og 

innri gerð þeirra, til dæmis rót, stofn, forskeyti, viðskeyti og 

beygingarendingar. Setningaþáttur fæst við það hvernig orðin raðast upp í 

setningar. Málnotkun lítur að boðskiptum og hvernig tungumál er notað í 

ákveðnu samhengi. Þetta felur meðal annars í sér að geta skyggnst undir 

yfirborðið og dregið ályktanir út frá upplýsingum viðmælanda eða 

líkamstjáningum hans í stað þess að treysta bara á orðin sem sögð eru 

(Byrnes og Wasik, 2009; Caroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 

2011; Hulme og Snowling, 2009; Kamhi og Catts, 2012). 

Lestrarfærni þróast ekki línulega, til dæmis er talið að stafaþekking og 

hljóðkerfisvitund sé eitthvað sem þróast snemma og innan takmarkaðs tíma 

hjá börnum. Orðaforði og lesskilningur eru aftur á móti færni sem er að 

þróast í gegnum allt lífið. National Early Literacy Panel (2008) (hér eftir 

skammstafað NELP) sem er nefnd á vegum þjóðarstofnunar Bandaríkjanna 

og vinnur að framgangi læsis lét framkvæma allsherjar greiningu á 

niðurstöðum lestrarrannsókna aftur til ársins 1990. Í greiningunni kom fram 

að í árangursríkri lestrarkennslu þarf að ýta undir og þjálfa fimm þætti, það 

er hljóðkerfisvitund, tengsl stafs og hljóðs, orðaforða, lesskilning 

(málskilning) og lesfimi. Þetta eru mikilvægar upplýsingar fyrir kennara, 

bæði grunn- og leikskólakennara sem geta á grundvelli þeirra reynt að 

fyrirbyggja lestrarerfiðleika með faglegri þjálfun þessara þátta (Sigrún V. 

Heimisdóttir og Vin Þorsteinsdóttir, 2009; Steinunn Torfadóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2010).  

2.2.1 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund er, eins og áður hefur komið fram, einn af undirþáttum 

bernskulæsis og er hún sá þáttur sem hefur hvað mest verið rannsakaður og 

er talinn gegna lykilhlutverki í lestrar- og stafsetningarnámi en aðallega á 

fyrstu stigum þess þegar börn eru að ná tökum á umskráningu. Niðurstöður 

fjölda langtímarannsókna, bæði erlendra og íslenskra hafa einnig sýnt að 

hljóðkerfisvitund á leikskólaaldri er einn sterkasti forspárþátturinn fyrir 

gengi barna á fyrstu árum lestrarnáms. Forspárþáttur er skilgreindur sem 

færni sem spáir fyrir um mismunandi getu barna til að ná árangri í lestri. 

Rannsóknir á forspárþáttum í lestri byggja flestar á fylgnirannsóknum sem 



 

32 

meta tengsl milli forspárþáttarins og lestrargetu (Freyja Birgisdóttir, 2012; 

Hulme og Snowling, 2009; Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Amalía Björnsdóttir, 2011; Lonigan, 2006; Muter, 2006; Steinunn 

Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2010). 

Hljóðkerfisvitund er næmi fyrir hljóðrænni uppbyggingu tungumálsins án 

tengsla við merkingu orðanna og getu til þess að vinna með hljóðeiningar 

málsins á mismunandi máta (Snow o.fl., 1998). Samkvæmt rannsóknum ná 

börn fyrst tökum á að greina atkvæði orða en ganga síðan í gegnum millistig 

þar sem þau geta greint orð í smærri einingar en atkvæði en stærri en stök 

hljóð. Hljóðavitund er undirþáttur hljóðkerfisvitundar og í henni er fólgin sú 

vitund að hvert orð er samsett úr röð hljóða sem táknuð eru með 

bókstöfum (Snow o.fl., 1998). Hljóðavitund felur í sér næmi fyrir því að 

greina hljóð og tengja saman á mismunandi hátt og er því mikilvæg til þess 

að ná tökum á lestri og stafsetningu. Bókstafirnir standa fyrir hljóð 

tungumálsins og því er vitundin um hljóðin algjört lykilatriði til að skilja 

reglur stafrófsins.  

Hljóðkerfisvitund þróast með stigbundnum hætti og felur í sér vitundina 

um rím, atkvæði og stuðul og rím (e. onset-rime), hluta atkvæðis og stök 

hljóð orða. Börn sem eiga auðvelt með að leika sér með tungumálið eins og 

til dæmis að ríma, tengja saman og sundurgreina hljóð í orðum, bæta við 

hljóðum, eyða hljóðum úr orði og að skipta um hljóð í orði eru fljótari að 

læra að lesa (Caroll o.fl., 2011; Catts o.fl., 2012; Freyja Birgisdóttir, 2012; 

Lonigan, 2006; Paris, 2011; Walpole og McKenna, 2007).  

Hljóðkerfisvitund þróast með börnum frá unga aldri, löngu áður en 

formleg lestrarkennsla hefst (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir 

og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Börn byrja um fjögra ára aldurinn að þekkja 

rím og hafa gaman af því að tengja saman og sundurgreina atkvæði í orðum. 

Eitt af því sem eflir rímskynjun er að leyfa börnum að glíma við að búa til 

sínar eigin rímuðu þulur. Fimm ára gömul börn hafa náð nokkuð góðu valdi 

á undirstöðuþáttum móðurmálsins og öðlast hæfni til að greina stök hljóð 

orða (hljóðavitund) og eru meðal annars farin að geta rímað, flokkað eftir 

upphafshljóðum og greint í sundur atkvæði. Á síðasta árinu í leikskólanum 

eru hljóðavitundarþættir meira áberandi og börn leika sér meira með 

tungumálið eins og að greina upphafs- og endahljóð, tengja saman og 

sundurgreina hljóð í orðum, bæta við, eyða og að skipta um hljóð í orðum 

(sjá töflu 1). 
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Sundurgreining hljóða í orðum er sá undirþáttur hljóðkerfisvitundar sem 

hefur hvað mesta fylgni við lestrargetu og er um leið stærsti áhrifaþáttur 

umskráningarvandans (lesblindu) (Muter, 2006; National Reading Panel, 

2000). Almennt er hljóðkerfisvitund barna vel þróuð við upphaf grunnskóla 

og ekki mikil þörf á að eyða tíma til að þjálfa hana frekar, nema hjá þeim 

sem greinast með veikleika í hljóðkerfisþáttum. Það sem einkennir vanda 

flestra barna sem eiga erfitt með að læra að lesa (umskrá) er slök 

hljóðavitund (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey 

Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Samkvæmt Snow og 

félögum (1998) eiga börn með góða hljóðavitund auðveldara með að átta 

sig á að orð eru samsett úr röð hljóða, sem táknuð eru með bókstöfum.  

Sterkt tengsl er á milli almenns málþroska og hljóðkerfisvitundar. Börn 

sem eru með góðan málþroska eru oftast með meðalgóða eða góða 

hljóðkerfisvitund, en þau sem eru með slakan málþroska eru oftast með 

slaka eða meðalgóða hljóðkerfisvitund. Niðurstöður íslenskra og erlendra 

rannsókna benda til þess að fylgni sé á milli slakrar hljóðkerfisvitundar og 

lestrarerfiðleika. Það er því nokkuð ljóst að lestrarerfiðleikar tengjast 

slökum málþroska. Rannsóknir sýna að það er hægt að þjálfa 

hljóðkerfisvitund og að slík þjálfun eykur líkur á góðu og farsælu lestrarnámi 

(Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003; 

Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004). 

Tafla 1. Stigþyngjandi verkefni sem reyna á hljóðkerfisvitund (Muter, 2006, 
sbr. Lesvefurinn, Helga Sigurmundsdóttir, e.d.). 
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Þjálfun hljóðkerfisvitundar er því mikilvægur þáttur málörvunar í leikskólum 

þar sem grunnur er lagður að lestrarnámi barna. 

Sem fyrr segir var gerð íslensk langtímarannsókn með það að markmiði 

að kanna hvort málþroskamælingar við fimm ára aldur spái fyrir um 

námsgengi í samræmdum prófum í fjórða, sjöunda og tíunda bekk 

grunnskóla. Rannsakendur hönnuðu íslenskt mælitæki fyrir 

hljóðkerfisvitund sem kallast HLJÓM-2 (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002). Niðurstöður sýndu að tengsl eru 

þarna á milli og haldast allan grunnskólann (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). Málþroskamælingar í leikskóla 

geta því spáð fyrir um námsgengi í grunnskóla og er það í samræmi við 

niðurstöður erlendra rannsókna (Hulme og Snowling, 2009; Snow o.fl., 

1998). Leikskólakennarar nota HLJÓM-2 til þess að meta hljóðkerfisvitund 

leikskólabarna á síðasta árinu í leikskóla (sjá kafla 2.3.3.2) (Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). 

2.2.1.1 Umskráning  

Umskráning er eins og áður segir hæfni barna til þess að umbreyta 

bókstöfum í hljóð og tengja þau saman í orð. Gerð var grein fyrir þróun 

umskráningar hér að framan í kenningu Ehri þar sem ferlinu er lýst í fjórum 

stigum. Glöggt má sjá að börn á leikskólaaldri eru mörg hver að fara í 

gegnum fyrstu eitt til tvö stig lestrarþróunarinnar, þar sem lítil stafaþekking 

er til staðar og börnin giska mikið á orðin. Í upphafi þessa ferlis þarf barnið 

að hafa mikið fyrir því að hljóða sig í gegnum orð en eftir því sem þekking á 

tengslum stafs og hljóðs eykst verður umskráningin nákvæmari og smátt og 

smátt fara orð sem börnin lesa oft að festast í sjónrænu orðasafni hugans. 

Mikilvægt er að börn nái góðum tökum á umskráningu til að þau hafi 

sterkann grunn til að byggja á þegar fer að reyna meira á lesskilning (Freyja 

Birgisdóttir 2011; Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey 

Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Samkvæmt NELP (2008) 

felur þróun læsis í sér marga mismunandi færniþætti, en færni í þáttum eins 

og bókstafaþekkingu, hljóðkerfisvitund, hljóðkerfisminni (e. phonological 

memory)  og nefnuhraða (e. rapid automatized naming, RAN) er nauðsynleg 

til þess að ná færni í umskráningu. Hljóðkerfisminni vísar til hljóðrænnar 

umskráningar og gæða hljóðrænna upplýsinga í vinnsluminni. Nefnuhraði 

mælir sjálfvirkni eða sjálfvirka færni. Hann er mældur með því að biðja börn 

um að nefna kunnugleg áreiti (myndir, bókstafi, tölustafi) eins fljótt og þau 

geta. Stafaþekking og hljóðkerfisúrvinnsla (e. phonological processing) 

einstaklings eru helstu forspárþættir umskráningar sem þýðir að færni 

barns í þessum þáttum gefur vísbendingu um hvernig lestrarnámið muni 
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ganga (Bowyer-Crane, Snowling, Duff, Fieldsend, Caroll, Miles, Götz og 

Hulme, 2008; Cain, 2010; Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, 

Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Þekking á 

orðhlutum (e. morpheme) er einnig færni sem umskráningin byggir á, en 

einn orðhluti er minnsta merkingarbæra eining málsins (Freyja Birgisdóttir, 

2012). Erfiðleikar með umskráningu kallast lesblinda (e. dyslexia) og má 

rekja til veikleika í hljóðkerfisþætti tungumálsins og birtist vandinn bæði í 

lestri og stafsetningu (Hulme og Snowling 2009). Frekari þróun 

umskráningar felst í auknum hraða og sjálfvirkni. 

2.2.2 Stafaþekking 

Eins og komið hefur fram eru stafaþekking og hljóðkerfisúrvinnsla helstu 

forspárþættir umskráningar og gefur færni í þessum þáttum vísbendingu 

um hvernig lestrarnámið mun ganga. Þekking barna á heitum og hljóðum 

bókstafa er mjög mikilvæg þar sem bókstafir og hljóðin sem þeir standa fyrir 

eru grunneiningar í ritmálinu, en eins og komið hefur fram þá læra mörg 

börn fyrstu bókstafina á leikskólaaldri. Í rannsókn á þróun læsis frá fjögra til 

átta ára aldurs, sem minnst var á hér að framan kom meðal annars fram að 

stafaþekking er komin vel á veg áður en formleg lestrarkennsla hefst en 

börn eru mjög misfljót að læra stafina og misgóð í að vinna með hljóðkerfi 

tungumálsins (Freyja Birgisdóttir, 2011). 

Í rannsókn Torppa og félaga (2006) var markmiðið að kanna þróun 

stafaþekkingar og tengsl hennar við lestrarnám. Þátttakendur voru tveir 

hópar finnskra barna, annars vegar börn sem höfðu ekki fjölskyldusögu um 

lesblindu og hins vegar börn sem áttu að minnsta kosti eitt foreldri með 

lesblindu. Kannað var hvort stafaþekking þróist ólíkt hjá þessum tveimur 

hópum. Rannsóknin sýndi að veikleikar í hljóðkerfisvitund, hljóðkerfisminni 

og lélegur nefnuhraði eru þeir þættir sem valda hvað mestum erfiðleikum 

við að læra að þekkja heiti og hljóð bókstafanna. Börn sem komu úr 

fjölskyldum með sögu um lesblindu voru hægari við að leysa slík verkefni. 

Rannsóknin sýndi einnig að stafaþekking barna er ekki eingöngu háð 

umhverfisáhrifum og magni þeirrar örvunar sem í boði er fyrir þau. 

Margvísleg mál- og vitræn geta barna, einkum hljóðkerfisúrvinnsla hefur 

mikil áhrif á hversu vel þeim gengur að læra heiti og hljóð bókstafanna. 

Niðurstöðurnar benda til þess að fjölskyldusaga um lesblindu gefi til kynna 

erfðafræðilegan veikleika í hljóðkerfisúrvinnslu sem veldur börnum mikilli 

fyrirhöfn við að læra heiti og hljóð bókstafanna og því eru þau í mikilli hættu 

á að lenda í erfiðleikum með lestur (Torppa, o.fl., 2006).  
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2.2.3 Orðaforði 

Orðaforði vísar til allra orða sem við skiljum og þekkjum. Hann er lykillinn að 

málskilningi og afar mikilvæg undirstaða lesskilnings og einn af sterkustu 

forspárþáttum námsárangurs. Orðaforðinn vex jafnt og þétt fram eftir öllum 

aldri. Hann vex hægt til að byrja með í frumbernsku en eykst stórlega á milli 

þriggja og fimm ára aldurs. Orðaforði er meðal annars kominn undir því 

hversu mikinn orðaforða börn komast í tæri við í málumhverfi sínu 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004; Snow og Oh, 2011; Stuart o.fl., 2008). 

Móttækileiki barnsins skiptir einnig máli varðandi hversu hratt börn 

meðtaka orðaforða og hversu vel þau nýta sér örvunina (Bishop, 1997). 

Munur er á orðum sem við skiljum og þeim sem við notum sjálf þegar við 

tjáum okkur. Hægt er að tala um tvær víddir orðaforða, annars vegar 

breidd, sem er sá fjöldi orða sem við skiljum og þekkjum og hins vegar dýpt, 

sem segir til um hversu góðan skilning við höfum á orðum. Við skiljum 

almennt fleiri orð í gegnum hlustun og lestur heldur en við notum sjálf, 

hvort sem það er í ræðu eða riti. Virkur orðaforði er því mun minni er 

óvirkur orðaforði (Pearson, Hiebert og Kamil, 2007).  

Rannsóknir hafa sýnt að stærð orðaforða skiptir mjög miklu máli fyrir 

lesskilning. Orðaforði er mikilvægur til að skilja það sem lesið er og því meiri 

sem orðaforðinn er því betri er lesskilningurinn, ekki bara í fyrstu bekkjum 

grunnskóla heldur einnig í framhaldsskóla. Þar að leiðandi hafa börn með 

góðann orðaforða ákveðna yfirburði í námi. Stærð orðaforða tengist færni í 

að nota hljóð tungumálsins, en hljóðkerfisvitund spáir hvað best fyrir um 

lestrarhæfni og því hlýtur stærð orðaforða að skipta miklu máli í þróun 

bernskulæsis, bæði hvað varðar framtíðarfærni í umskráningu og 

lesskilningi (Caroll o.fl., 2011; Cunningham og Zibulsky, 2011; Dickinson o.fl., 

2011; Lonigan, 2006; Neuman, 2011). Til þess að börn geti lesið sér til gagns 

og skemmtunar, skilið og tileinkað sér innihald bóka þurfa þau að skilja 

meirihluta textans. Börn með góðan orðaforða í byrjun skólagöngu hafa 

ákveðna yfirburði í námi þar sem þau hafa forskot á börn sem eru með 

veikari málrænan grunn og sem reynist erfitt að þróa hann áfram. Eftir því 

sem barn þekkir fleiri orð því auðveldara er fyrir það að læra ný orð og það 

verður til þess að munurinn á orðaforða barna minnkar ekki heldur hefur 

tilhneigingu til að aukast á skólaárunum. Þetta á ekki síst við um börn sem 

eiga erfitt með að ná tökum á lestri því bóklestur er ein megin uppspretta 

aukins orðaforða þegar í grunnskóla er komið (Stanovich, 1986). 

Niðurstöður rannsókna eru því skýrar, byggja þarf upp orðaforða barna og 

málskilning áður en skólaganga hefst (Freyja Birgisdóttir, 2010; Neuman, 

2011; Walpole & McKenna, 2007).  
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Málfræði þróast hjá börnum hvort sem mikið eða lítið er talað við þau en 

stærð orðaforða tengist þeirri örvun og kennslu sem þau njóta á 

leikskólaárunum. Miklu máli skiptir að kenna börnum að tileinka sér ný orð 

til að auka orðaforða þeirra. Hægt er að gera það með óbeinum hætti með 

ríku málumhverfi, til dæmis í gegnum samtöl og frjálsan leik. Með beinum 

hætti er það helst gert með því að lesa fyrir þau sögur og útskýra og ræða 

merkingu einstakra lykilorða sem þar koma fram. Það hefur sýnt sig að slíkar 

aðferðir sem þjálfa orðaforða með beinum hætti hafa gefið góða raun og 

leitt til aukins orðaforða, sérstaklega hjá þeim börnum sem standa höllum 

fæti í þessum efnum og náð að loka að einhverju leyti því bili sem myndast 

á milli barna með góðan orðaforða og þeirra sem ekki hafa hann (Beck, 

McKeown og Kucan, 2002; Freyja Birgisdóttir, 2010). Þegar orðaforði er 

þjálfaður með beinum hætti þarf að velja orð sem eru algeng, auðvelt að 

kenna, hagnýt og sem tengjast reynslu eða fyrri þekkingu barna. Börn nota 

orðin sem þau heyra til þess að átta sig á orðum sem þau sjá síðar á prenti. 

Lykilinn að þjálfun orðaforða er að velja hagnýt orð sem börnin þurfa á að 

halda í daglegu lífi og byggja upp skilning á merkingu þeirra. Gera verður ráð 

fyrir að börn þurfi leiðsögn varðandi orðið sem þau eru að læra og þjálfun í 

notkun þess í merkingarbæru samhengi bæði beint og óbeint. Þjálfun þar 

sem orðið kemur bæði fyrir í aðalhlutverki og aukahlutverki hefur aukin 

áhrif á þjálfun orðaforða (Beck o.fl., 2002; Dickinson o.fl., 2011; Neuman, 

2011). Niðurstöður rannsókna sýna að orðaforði lærist best í 

merkingarbæru, áhugaverðu samhengi við eitthvað sem tengist reynslu eða 

fyrri þekkingu. Slíkur bakgrunnsorðaforði er mjög mikilvægur fyrir 

lesskilning og þeir sem eru góðir í lestri nota bakgrunnsþekkingu þegar þeir 

túlka texta og bera þannig saman upplýsingar úr textanum við reynslu og 

þekkingu (Caroll o.fl., 2011; Byrnes og Wasik, 2009; Pearson o.fl., 2007; 

Stuart o.fl., 2008). 

2.2.4 Málskilningur og máltjáning 

Samband á milli lestrar og málþroska einskorðast ekki einungis við 

hljóðkerfisvitund þó hún sé mjög mikilvæg fyrir fyrstu árin í lestrarnámi. 

Málskilningur er flókinn og inniheldur marga mismunandi vitsmunalega 

þætti og ferli og er orðaforði sá þáttur sem gegnir hvað viðamesta 

hlutverkinu. Málskilningur er undirstaða lesskilnings og því eiga börn með 

slakan málskilning oft í erfiðleikum með lesskilning sem getur haft áhrif á 

námsárangur þeirra til frambúðar (Bishop, 1997; Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

2004; Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 

2004; Scarborough, 2002). Þættir sem lúta að málskilningi aðrir en orðaforði 

er til dæmis hlustunarskilningur, orðhlutavitund og frásagnarhæfni. Þetta 
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eru þættir sem veita sterka forspá fyrir gengi í lesskilningi. 

Hlustunarskilningur er mikilvæg forsenda fyrir lesskilning, en börn nota 

sömu færni þegar þau hlusta á það sem er lesið og þegar þau lesa. Erfitt 

getur verið að mæla lesskilning hjá ungum lesendum og er oft gripið til þess 

ráðs að mæla hlustunarskilning í staðinn, svo sem til þess að koma auga á 

þá sem eru í áhættu með lesskilningserfiðleika (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2004). Orðhlutavitund (e. morphological awareness) hefur marktæk áhrif á 

lestrarnám barna, sérstaklega lesskilning og stafsetningu. Orðhlutavitund 

felst í skilningi barna á orðhlutum og þeim beygingar- og 

orðmyndunarreglum sem draga má af móðurmáli þeirra (Caroll o.fl., 2011; 

Feyja Birgisdóttir, 2012; Hulme og Snowling, 2009). Tal- og frásagnarhæfni 

er mjög háð þjálfun en hún er í þróun alla ævina og þekking, reynsla og 

alhliða þroski og góð málvitund er forsenda fyrir því að geta sagt góða sögu. 

Aukasetningar í sögu eru gjarnan notaðar sem mælikvarði fyrir því hversu 

flókin sagan er, en börn á grunnskólaaldri nota slíkar setningar meira en 

leikskólabörn til að skapa samloðun í sögu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004; 

Hudson og Shapiro, 1991).  

Einfaldar sögur gera oft kröfur um ákveðna bakgrunnsþekkingu og færni 

til að lesa á milli línanna, draga ályktanir og sækja í fyrri reynslu. Það að geta 

dregið slíkar ályktanir og sótt í fyrri reynslu og þekkingu er talið mjög 

mikilvægt fyrir mál- og lestrarskilning. Hulme og Snowling (2009) benda á að 

börn með sértæka lesskilningserfiðleika eigi erfitt með að draga ályktanir 

um merkingu nýrra orða út frá samhengi í texta og einnig að muna 

merkingu nýrra orða. Þetta getur aukið líkur á slökum orðaforða, en slakur 

orðaforði er talinn einn af megin orsökum lesskilningserfiðleika þessara 

barna (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir 

og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Viss hætta er á að börn með slakan 

málskilning og máltjáningu verði óvirkir hlustendur og eiga það jafnvel á 

hættu að týnast í skólastofunni. Til að koma í veg fyrir vanvirkni er 

mikilvægt að þjálfa börnin í að draga ályktanir (Carroll o.fl., 2011). 

2.2.4.1 Lesskilningur 

Lesskilningur byggist á góðum málþroska, en börn læra tungumálið með því 

að greina talmálið í umhverfi sínu og í félagslegum samskiptum og 

samræðum við fólk. Lesskilningur, eins og málskilningur byggist fyrst og 

fremst á orðaforðaþekkingu og málfræðivitund, svo sem setninga- og 

orðhlutavitund. Þau börn sem eru með slaka málfræðivitund geta lent í 

málskilningsvanda og seinna lesskilningsvanda. Lesskilningur byggir einnig á 

hlustunarskilningi, en til þess að geta lesið og skilið texta þarf 

einstaklingurinn að skilja talmálið í umhverfi sínu og þess vegna er góður 
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málskilningur undirstaða lestrarskilnings og mikil fylgni er þarna á milli 

(Freyja Birgisdóttir 2011; Dickinson o.fl., 2011; Oakhill og Cain, 2007). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl hljóðkerfisvitundar við færni í 

umskráningu en færri rannsóknir hafa skoðað áhrif málfærniþjálfunar, til 

dæmis eflingu málskilning, máltjáningar og orðaforða á lesskilning (Oakhill 

og Cain 2007). Í langtímarannsókn Nation (2006) þar sem hópi nemenda 

sem greinst höfðu með lesskilningserfiðleika á aldrinum átta til níu ára var 

fylgt eftir og lesskilningur þeirra endurmetinn á aldrinum þrettán til fjórtán 

ára kom í ljós að lesskilningserfiðleikar eru ekki tímabundið vandamál. 

Flestir nemendur með slakan málskilning fara eðlilega af stað með lestur á 

yngsta stigi í grunnskólanum en fara svo að dragast aftur úr þegar lesefni 

þyngist og það fer að reyna meira á málskilning. Ástæðan gæti verið sú að 

flest börn búa yfir nægum orðaforða og málfræðiþekkingu til að skilja þá 

einföldu texta sem unnið er með við upphaf skólagöngu (Catts o.fl., 2006).  

Oft er lögð mikil áhersla á umskráningu í fyrsta, öðrum og þriðja bekk en 

í fjórða bekk og uppúr aukast kröfur um lesskilning og þá fer að halla undan 

fæti hjá börnum með málþroskavanda. Ljóst þykir að erfiðleikar í lesskilningi 

eru líklegir til að tengjast veikri málfærni á leikskólaárunum (Catts o.fl., 

2006; Kaiser o.fl., 2011). Í rannsókn Catts og félaga (2006) kom í ljós að 

langflest þeirra barna sem lentu í erfiðleikum með lesskilning í áttunda bekk 

höfðu sögu um málskilningsvanda í leikskóla, öðrum bekk og fjórða bekk. 

Rannsakendur leggja áherslu á mikilvægi þess að greina málvanda barna 

miklu fyrr, eða strax á leikskólaaldri til að hægt sé að grípa inn með 

viðeigandi, fyrirbyggjandi þjálfun og snemmtækri íhlutun. Mun erfiðara 

hefur reynst að styðja við málfærni en aðra undirstöðufærni sem unnið er 

með hjá börnum á leikskólaaldri. Lítilsháttar aukning á málfærni með 

markvissri þjálfun snemma á lífsleiðinni, einkum færni sem snýr að 

málskilningi (lesskilningi) getur haft mikil áhrif á þroska barna (Dickinson 

o.fl., 2011). Börn geta átt létt með umskráningu en í vanda með lesskilning. 

Hjá þeim börnum getur góð málfærni og orðaforði skipt miklu máli. Það er 

því mikilvægt að huga að málskilningi og hlustunarskilningi (lesskilningi) 

strax á leikskólaaldri (Pearson o.fl., 2007). 

2.3 Vinna með bernskulæsi í leikskólum 

Hér verður fjallað um hvernig unnið er með bernskulæsi í leikskólum, það er 

kennsluform, námsefni, málþroskamat og viðbrögð við málþroskafrávikum. 

Árið 1994 var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið í íslenska 

skólakerfinu. Langflest börn á Íslandi dvelja daglangt í leikskóla frá tveggja 

ára aldri. (Hagstofa Íslands, 2013; Lög um leikskóla nr. 78/1994; Samtök 
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sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014). Sem fyrr segir er Aðalnámskrá 

leikskóla ákveðinn rammi um leikskólastarfið, en þar er lögð áhersla á 

leikinn sem helstu náms- og þroskaleið ungra barna og að hlutverk 

leikskólakennara sé að styðja við nám barna í gegnum leik. Í Aðalnámskrá 

leikskóla (2011) er hugtakið læsi sett fram sem einn af sex grunnþáttum 

starfsins í leikskólanum, en grunnþættirnir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði 

og velferð, lýðræði og mannréttindi og jafnrétti og sköpun. Námssvið 

leikskólans, sem taka mið af grunnþáttunum, eru: Læsi og samskipti, 

heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og vísindi og sköpun og menning. Þar segir: 

,,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). Viðmið sem skilgreina 

þá undirstöðuþætti sem börn þurfa að hafa í bernskulæsi þegar þau byrja í 

grunnskóla eru ekki sett fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011). 

Í Lesið í leik, læsisstefnu leikskóla Reykjavíkurborgar kemur fram að 

leikskólakennarar þurfi að vera vel að sér í þróun máls og læsis og að 

fagmennska þeirra byggi meðal annars á þekkingu þeirra á bernskulæsi og 

hvernig þeir skipuleggi leikskólastarfið í kringum það (Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013).  

2.3.1 Kennsluform 

Í skýrslu Önnu Þorbjargar Ingólfsdóttur og Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur 

(2011) um málumhverfi og lestrarnám barna í tíu leikskólum sem unnin var 

fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið kemur fram að að þó flestir 

leikskólakennaranna sem störfuðu í leikskólunum tíu telji sig vinna með 

bernskulæsi í gegnum leik barnanna, þá virðist sú vinna þó helst fara fram í 

skipulögðu starfi en síður í leik þar sem börnin ráða sjálf ferðinni. Þarna 

gætir ákveðins misræmis hjá leikskólakennurum, en ástæðan gæti verið sú 

að þeir séu óöruggir gagnvart læsi og það geti valdið því að þeir styðjast 

fremur við formlegar stundir (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2011). 

Leikurinn skiptir börn meginmáli á leikskólaárunum og það að eiga 

samskipti við önnur börn. Hann styrkir börn félagslega, æfir þau í málfærni 

og undirbýr þau fyri lestrarnám. Miller og Almon (2009) benda á að börn 

sem taka þátt í frjálsum leikjum búi yfir meiri málkunnáttu en þau börn sem 

síður taka þátt í þeim. Rannsóknir benda til þess að ýmsir þættir sem hafa 

áhrif á eflingu bernskulæsis geti þróast í leik, til dæmis þjálfast börn í 

notkun tungumálsins og orðaforði þeirra og frásagnarhæfni eykst. Til þess 

að efling bernskulæsis eigi sér stað í frjálsum leik þarf leikumhverfið að vera 
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ritmáls- og læsisörvandi og hvetja til frumleika og virkni barnsins. Börnin 

þurfa að hafa aðgang að fjölbreyttum ritmáls- og læsishvetjandi efnivið. 

Hlutverk leikskólakennarans er að styðja við leikinn, það er að vera til staðar 

og fylgjast með leiknum og örva börnin til að þróa leikinn enn frekar án þess 

að stýra honum, til dæmis með því að taka þátt í leiknum, spyrja opinna 

spurninga eða með því að bæta nýjum læsishvetjandi efnivið inn í 

leikumhverfið (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir; 

Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011; Sandvik, van Daal 

og Adèr, 2014). Leikurinn er vissulega stór þáttur í námi leikskólabarna, en 

bent hefur verið á að börn með mikil málþroskafrávik læri takmarkað í 

gegnum frjálsa leikinn því þau skorti þá boðskiptahæfni sem leikurinn krefst 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010).  

Rannsóknir styðja þá fullyrðingu að bæði frjáls leikur og skipulagðar 

stundir hafi ákveðið hlutverk í eflingu bernskulæsisfærni. Börn læra að lesa í 

grunnskólanum, en áður en að því kemur þroska þau og efla bernskulæsi í 

leikskólanum (Sandvik o.fl., 2014). Nám og leikur eru þættir sem eiga að 

tengjast og því ætti ekki að líta á leik og nám sem tvo aðskilda þætti. 

Mikilvægt er því að finna jafnvægi í námskrám leikskólanna þar sem frjáls 

leikur með þátttöku kennara getur átt sér stað á forsendum barnanna 

annars vegar og formlegri stundir hins vegar (Barnett og Frede, 2011; 

Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Í þessu samhengi hefur hugtakið 

kennslufræðilegur leikur (e. educational play) verið notað, en það hugtak 

vísar til þess þegar nám og leikur eru samþætt á markvissan hátt til þess að 

vinna að ákveðnum kennslufræðilegum markmiðum. Þá er leikurinn 

tengdur þeim námsþætti sem unnið er með hverju sinni og börnin fá að 

leika sér og rannsaka viðfangsefnið og fá þannig tækifæri til að læra í 

gegnum reynslu og það sem þeim þykir skemmtilegt að gera. Markmiðið 

með kennslufræðilegum leik er að börn öðlist námstækifæri í gegnum 

leikinn sem skapi jákvæð viðhorf til náms. 

 Lykilatriði er að vera vakandi fyrir áhuga barnanna og þannig ná að vekja 

áhuga þeirra á því sem verið er að kenna í gegnum leik. Að velja efnivið í 

samræmi við áhugasvið barnanna og skipuleggja leik- og námsumhverfi 

þeirra á markvissan hátt með ákveðin námsmarkmið í huga. Einnig er 

mikilvægt að námsreynsla barna sé merkingarbær og tengist fyrri reynslu 

þeirra. (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011; 

Halldóra Haraldsdóttir, 2012; Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2011). Mikilvægt er að byrja strax á yngstu deild í leikskólanum 

með því að gera umhverfið mál- og læsisörvandi, tengja ritmál inn í frjálsa 

leikinn og örva þannig notkun ritmáls í leik. Þá má auðvelda notkun lestrar- 

og skriftarhvetjandi efniviðar í frjálsum leik, beina lestri á sögubókum í 
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gagnvirkan farveg og þjálfa hljóðkerfisvitund í gegnum leiki, meðal annars 

rímleiki sem leggja áherslu á hljóð og málfærni. Með þessum hætti má 

byggja upp áhuga barna á lestri og gera þeim þannig auðveldara um vik að 

ná tökum á lestri þegar í grunnskólann er komið (Sandvik o.fl., 2014). 

2.3.2 Námsefni og námsaðferðir 

Markmið NELP, sem minnst var á hér að framan, með rannsóknum sínum 

var að finna árangursríkar aðferðir til eflingar bernskulæsis með það að 

markmiði að stuðla að jákvæðri lestrarþróun seinna meir, en eins og áður 

segir þá er mikill einstaklingsmunur á börnum í þáttum bernskulæsis þegar 

þau byrja í grunnskóla. Rannsóknir sem stóðust viðmið nefndarinnar á 

árangursríkum aðferðum voru valdar úr og fylgni milli færni barna í 

málþroska á leikskólaaldri og gengi í lestrarnámi seinna meir skoðuð. Í 

niðurstöðum rannsóknar NELP á árangursríkum aðferðum kom fram að 

raunprófaðar aðferðir (e. evidence based methods) til þjálfunar 

bernskulæsis í leikskóla hefðu mikil áhrif á það hversu fær börnin eru í 

þáttum bernskulæsis við upphaf skólagöngu ( Barnett og Frede, 2011; 

National early literacy panel, 2008). Raunprófaðar aðferðir eru 

þjálfunaraðferðir sem vitað er fyrirfram að virka því margar rannsóknir þar 

sem samanburðarhópar eru notaðir standa að baki hverrar aðferðar. Sem 

dæmi hafa rannsóknir sýnt fram á að kerfisbundin þjálfun sem inniheldur 

vinnu með tengsl stafs og hljóðs virkar vel fyrir nemendur með vanda í 

umskráningu og í dag innihalda flestar námsaðferðir fyrir þennan hóp slíka 

þjálfun, það er lestrarkennslu með hljóðaaðferð (Carroll o.fl., 2011).  

2.3.2.1 Hljóðkerfisvitund 

Við þjálfun hljóðkerfisvitundar í leikskólum er aðallega lögð áhersla á 

verkefni sem þjálfa meðal annars vitund um hljóð og tengsl stafs og hljóðs 

Unnið er með rím, atkvæði í orðum og sundurgreiningu og samtengingu 

hljóða í orði. Einnig er unnið með hljóðgreiningu, svo sem upphafshljóð, 

fella burt hljóð úr orðum eða bæta þeim við (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). Gefið hefur verið út kennsluefni á 

íslensku byggt á endurteknum rannsóknum sem gefa til kynna hvaða 

viðfangsefni gefi bestan árangur við að þjálfa hljóðkerfisvitund, leik- og 

grunnskólabarna til þjálfunar hljóðkerfisvitundar í leikskólum. Má þar nefna 

meðal annars Markvissa málörvun í leik og starfi, sem er verkefnabók til 

þjálfunar málvitundar og hljóðkerfisvitundar barna (Helga Friðfinnsdóttir, 

Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 2000). Lubbi finnur málbein er bók 

sem er hugsuð til málörvunar og hljóðanáms fyrir börn á aldrinum tveggja 

til sjö ára (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009). Leggðu við 
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hlustir er verkefnabók sem þjálfar á markvissan hátt mál- og hljóðvitund 

barna (Arnheiður Borg, Áslaug Hartmannsdóttir, Eiríkur Ellertsson og 

Ingibjörg Símonardóttir, 2003). Ljáðu mér eyra er bók sem vinnur með 

hljóðkerfisvitund og er tilvalin fyrir skólahópa í leikskólanum og sem 

undirbúningur fyrir lestrarnámið í fyrstu bekkjum grunnskólans (Ásthildur 

Bj. Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir, 2001). Orðahljóð eru spil sem 

þjálfa börn í að tengja málhljóð við rituð orð og bókstafi (Guðrún 

Sigursteinsdóttir, 2009). Tölum saman er málörvunarkerfi fyrir börn með 

málþroskafrávik og tvítyngd börn (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey 

Sigurðardóttir, 2005). Lærum og leikum með hljóðin er fjölbreytt 

framburðarefni sem er ætlað börnum, foreldrum og fagfólki til að undirbúa 

rétta hljóðmyndun og styrkja undirbúningsfærni fyrir lestur (Bryndís 

Guðmundsdóttir, 2008). 

2.3.2.2 Málfærni 

Eins og komið hefur fram byggist málskilningur meðal annars á orðaforða og 

farið er að vinna með orðaforða á skipulegri hátt í leikskólum en áður var 

gert og þá aðallega í tengslum við lestur barnabóka (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). Gefið hefur verið út 

námsefni til þess, eins og til dæmis Orðaspjall (Árdís H. Jónsdóttir, 2013) 

sem er sérstök leið til að efla orðaforða og hlustunarskilning barna með 

bóklestri. Stuðst var við raunprófaða orðakennsluaðferð (e. text talk) sem 

Isabel L. Beck, Margaret G. McKeown og Linda Kucan þróuðu og kynntu í 

bók sinni Bringing words to life (Beck o.fl., 2002). Orðaspjall (e. text talk) er 

sú aðferð sem er hvað mest áberandi í dag í orðaforðakennslu. Beck o.fl. 

(2002) skipta orðaforða í þrjú lög. Fyrsta lagið er grunnorðaforði sem flestir 

ná án aðstoðar en tvítyngd börn og börn með málþroskafrávik gætu þurft 

aðstoð við. Annað lagið er millilag orðaforðans sem er sérhæfðari orðaforði 

en grunnorðaforðinn en mikilvægur fyrir skilning á flóknari texta. Þriðja 

lagið er sjaldgæfur og sérhæfður orðaforði. Beck og fleiri benda á að 

orðaforðakennsla í öðru laginu, sem er millilag orðaforðans sé það sem 

leggja eigi áherslu á, sérstaklega í byrjun grunnskóla. Í leikskóla á að leggja 

áherslu á grunnorðaforða en mikilvægt er að leikskólabörnin læri líka orð úr 

millilagi orðaforðans og því fleiri því betra áður en þau byrja í 

grunnskólanum (Neuman, 2011). Sögugrunnurinn er námstæki sem notað 

er í leikskólum til þess að efla frásagnarhæfni og sögugerð hjá börnum, til 

dæmis uppbyggingu sögu. Börnin geta raðað saman myndum og orðum í 

sögur sem þau geta svo sagt hinum börnunum frá. Áhersla er lögð á að 

börnin geri sér grein fyrir að í sögu er upphaf, miðja og endir (Guðrún 

Sigursteinsdóttir og Rannveig Oddsdóttir, 2008). Ótrúleg eru ævintýrin er 
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námsefni sem einnig er notað í leikskólum og ætlað er til eflingar 

málvitundar barna. Markmiðið með þessu námsefni er að auka orðaforða 

barna, efla málskilning þeirra, hlustun, frásögn og samræður (Sigríður J. 

Þórisdóttir, 1993.) 

Flestir leikskólar vinna að því að örva hljóðkerfisvitund og margir vinna 

að því að efla orðaforða en almenn málörvun mætti vera mun markvissari 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). 

Námsgagnastofnun gefur út margs konar námsgögn fyrir grunnskólann. Í 

nokkrum tilvikum henta námsgögnin einnig fyrir leikskóla eins og til dæmis 

Ótrúleg eru ævintýrin en leikskólar hafa ekki stofnun eins og 

Námsgagnastofnun með námsgagnastjórn sem tekur ákvarðanir um útgáfu 

námefnis fyrir skólastigið. Námsgögn þurfa að byggja á raunprófuðum 

aðferðum sem rannsóknarniðurstöður hafa sýnt að skila árangri í þjálfun 

barna með málþroskafrávik og lestrarörðugleika og nota þarf snemmtæka 

íhlutun í samvinnu við meðferðaraðila og foreldra. Niðurstöður rannsókna 

hafa sýnt fram á að beita má þjálfunaraðferðum sem leggja annarsvegar 

áherslu á umskráningu og hins vegar á málfærni í anda snemmtækrar 

íhlutunar með góðum árangri á leikskólabörn sem eru í áhættuhópi hvað 

varðar lestrarfærni (Carroll o.fl., 2011). Marka þarf stefnu hér á Íslandi í 

þessum efnum og þróa þarf raunprófuð viðmið sem skilgreina þá 

undirstöðufærni sem börn þurfa að hafa í bernskulæsi þegar þau byrja í 

grunnskóla (Sandvik o.fl., 2014). 

2.3.3 Mat á málþroska 

Börn með dæmigerðan málþroska ganga í gegnum ákveðin stig í 

málþroskanum. Verði misbrestur á því ættu varnaðarbjöllur að klingja hjá 

þeim sem annast börnin og þá ætti að grípa til aðgerða sem gætu verið 

nánari athugun og viðeigandi inngrip í kjölfarið.  

Börn með slakan málþroska í upphafi skólagöngu hafi minni færni og 

gengur verr í lestri og lesskilningi en jafnöldrum. Færni í tungumálinu er því 

grunnur að góðum námsárangri en slök málfærni getur leitt til 

lestrarerfiðleika. Lestrarerfiðleikar í byrjun skólagöngu geta haft neikvæð 

áhrif á sjálfsmynd og leitt til námserfiðleika og minni lífsgæða síðar meir 

(Whitehurst og Lonigan, 2002; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2012). Mjög 

mikilvægt er að börn nái að yfirvinna málerfiðleika áður en skólaganga hefst 

(Catts og Kamhi 2012; Freyja Birgisdóttir, 2011; Hulme og Snowling, 2009; 

Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011; 

Snow o.fl., 1998; Torppa o.fl., 2006). Nauðsynlegt er því að geta greint 
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styrkleika og veikleika nemenda í málþroska eins fljótt og unnt er svo hægt 

sé að gera ráðstafanir um viðeigandi íhlutun. (Caroll o.fl., 2011; Cain og 

Oakhill, 2007; Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey 

Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Rannsóknir á þroska 

ungra barna hafa leitt í ljós að með margskonar íhlutun og örvun geta 

leikskólabörn náð lengra í málþroska, meðal annars lestrarþroska, en áður 

var talið (Caroll o.fl., 2011; Scarborough, 2002; Snow o.fl., 1998). 

Leikskólakennarar gegna því lykilhlutverki í því hvernig lestrarnám barna 

gengur, jafnvel þó eiginlegt lestrarnám hefjist ekki fyrr en í byrjun 

grunnskóla (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003). 

2.3.3.1 Málþroskafrávik 

Helstu einkenni barna með málþroskafrávik eru að þau eru sein til máls og 

algengt er að fyrsta orðið komi ekki fyrr en um tveggja ára aldurinn, en 

fyrstu orðin koma yfirleitt um eins árs aldurinn hjá börnum með 

dæmigerðan málþroska. Eins orða stigið getur dregist mjög á langinn hjá 

þessum börnum og tveggja orða setningar koma jafnvel ekki fyrr en löngu 

seinna. Börn með málþroskafrávik dragast því fljótt aftur úr jafnöldrum í 

málþroska. Þau geta einnig átt erfitt með að mynda hljóð eða nota réttu 

hljóðin miðað við aldur en oft eru þessir erfiðleikar á enda við upphaf 

grunnskólans og oft eftir markvissa íhlutun talmeinafræðinga (Hólmfríður 

Árnadóttir, 2004; Hulme og Snowling, 2009; Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010).  

Sum orð valda börnum með seinkaðan málþroska sérstökum 

erfiðleikum. Það eru meðal annars spurnarorð, svo sem hvað, hver, hvor og 

svo framvegis og margræð orð eins og stjarna, spaði, hlaup og orð sem 

borin eru eins fram en hafa ólíkar merkingar eins og kirkja, kyrkja (Caroll 

o.fl., 2011). Birtingarmynd vandans getur verið mismunandi, en þegar 

erfiðleikar í málnotkun eru fyrir hendi geta þeir komið, til dæmis fram í því 

að lengi er talað um mál sem ekki tengist umræðuefninu, óviðeigandi 

tjáskiptum sem eru ekki við hæfi í ákveðnum aðstæðum eða að sá sem talar 

getur ekki séð sjónarhorn þess sem hlustar (Caroll o.fl., 2011). 

Framburðarvillur eru algengar hjá börnum framan af en ef þær verða 

viðvarandi þá gæti verið um slaka hljóðkerfisvitund að ræða eða erfiðleika 

við að mynda stök hljóð. Viðvarandi vandi í hljóðkerfisvitund, til dæmis við 

sundurgreiningu hljóða getur tengst lestrarerfiðleikum, svo sem lesblindu í 

framhaldinu (Hulme og Snowling, 2009). 
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2.3.3.2 Málþroskapróf 

Málþroskafrávik eru greind og staðfest með málþroskaprófum, sem meta 

helstu undirstöðuþætti málsins, eins og til dæmis hljóðkerfi, merkingu orða 

og setninga, orðmyndun og setningagerðir. Í flestum prófunum eru bæði 

málskilningur og máltjáning metin. Við athugun á máltjáningu er virk notkun 

orða, setninga og málfræði könnuð og við athugun á málskilningi er 

skilningur á orðum og setningum kannaður. Málþroskapróf eru stöðluð próf 

sem unnin eru út frá niðurstöðum rannsókna á dæmigerðum málþroska. 

Þegar talað er um frávik í málþroska er átt við börn sem eru meira en 1,25 

staðalfráviki undir meðalgetu jafnaldra á málþroskaprófum (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra Sæunn 

Úlfsdóttir, 2012). 

Eins og áður kom fram sýndu niðurstöður íslenskrar rannsóknar að 

málþroskamælingar í leikskóla geta spáð fyrir um námsgengi í grunnskóla. 

Rannsakendur hönnuðu íslenskt mælitæki fyrir hljóðkerfisvitund sem kallast 

HLJÓM-2 og er lagt fyrir fimm og sex ára börn í leikskólum (Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). Mjög 

mikilvægt er að skima og finna börn sem eru með slaka hljóðkerfisvitund. 

Ekki á að bíða með þjálfun hljóðkerfisvitundar heldur er æskilegast að hefja 

þjálfun hennar sem fyrst áður en barnið lendir í því að mistakast í 

lestranáminu (Snowling og Hulme, 2012; Wagner, Torgersen, Rashotte, 

Hecht, Barker, Burgess, Donahue og Garon, 1997). Sem fyrr segir má rekja 

vanda í umskráningu (lesblindu) til veikleika í hljóðkerfisþætti tungumálsins. 

Flestir leikskólakennarar hér á landi nota HLJÓM-2 skimunarprófið til 

þess að meta hljóðkerfisvitund leikskólabarna á síðasta árinu í leikskóla 

(Skóla- og frístundasvið, 2011). Þessi skimun á sér yfirleitt stað í október ár 

hvert. Eftir að niðurstöður fást úr prófinu er unnið sérstaklega með þau 

börn sem ekki ná meðalfærni og síðan er staða þeirra endurmetin í febrúar. 

Notkun HLJÓM-2 hefur gert það að verkum að mikið er unnið með 

hljóðkerfisþjálfun, eins og til dæmis rím, samsett orð og heiti bókstafa og 

ritun í leikskólunum, það er þá þætti sem HLJÓM-2 byggir á.  

Til eru próf sem meta orðaforða að einhverju leyti, en þau eru meðal 

annars EFI-2 og Orðaskil. EFI-2 er skimun á málþroska barna á aldrinum 

þriggja til fjögurra ára. Markmiðið með þessu prófi er að finna börn sem eru 

með frávik í málþroska svo hægt sé að grípa inn í með aðstoð. (Elmar 

Þórðarson, Friðrik Rúnar Guðmundsson og Ingibjörg Símonardóttir, 2012). 

Orðaskil er málþroskapróf sem mælir máltjáningu barna á aldrinum átján til 

þrjátíu og sex mánaða (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). EFI-2 og Orðaskil er 

ætlað talmeinafræðingum og leikskólakennurum.  
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Nýlega kom út TRAS (n. Tidlig registrering af språkutvikling) 

skráningarlisti á málþroska barna í leik og starfi. Skráningarlistinn er ekki 

málþroskapróf heldur athugun í skráningarformi á málhegðun og málþróun 

barna. Hann er ætlaður til notkunar fyrir leikskólakennara til að fylgjast með 

máltöku tveggja til fimm ára barna (Björk Alfreðsdóttir, Hólmfríður 

Árnadóttir, Hrafnhildur Karlsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Margrét 

Tryggvadóttir, 2013). Einnig eru Íslenski þroskalistinn (Einar Guðmundsson 

og Sigurður Grétarsson, 1997) og Íslenski smábarnalistinn (Einar 

Guðmundsson og Sigurður Grétarsson, 2005) ætlaðir til notkunar fyrir 

leikskólakennara, en þeir meta ekki einungis málþroska barna heldur einnig 

hreyfigetu og sjálfsbjörg þeirra. 

Skimunarpróf og skráningarlistar eru lögð fyrir leikskólabörn í þeim 

tilgangi að finna tímanlega þau börn sem eru í áhættuhópi með 

lestrarörðugleika. Í framhaldi af slíkri skimun er ætlast til þess að unnið sé 

markviss með börn í áhættuhópum. Skimun án íhlutunar hefur engan 

tilgang og því er mikilvægt að hugað sé að einstaklingsmiðuðum 

kennslufræðilegum inngripum. Bestur árangur hefur náðst þar sem tekist 

hefur að fá foreldra í samstaf með ákveðna heimavinnu þar sem fylgt er 

eftir þeirri vinnu sem unnin er í málörvunarhópum (Bjartey Sigurðardóttir 

og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2006).  

2.3.4 Viðbrögð við málþroskafrávikum 

Helsti kennslufræðilegi ávinningur af þekkingu á bernskulæsi (e. emergent 

literacy awareness) er sá að auðveldara er að finna snemma börn sem eru 

með málþroskafrávik eða í áhættuhópi hvað varðar lestrarerfiðleika. Finna 

má börn sem eru í áhættuhóp hvað varðar lestrarerfiðleika strax á 

leikskólaárunum. Rannsóknir á þroska ungra barna hafa leitt í ljós að með 

íhlutun og örvun geta leikskólabörn náð lengra í málþroska en áður var talið 

(Caroll o.fl., 2011; Scarborough, 2002; Snow o.fl., 1998). Tvítyngd börn sem 

koma frá heimilum þar sem talað er annað tungumál en íslenska og börn 

sem koma úr fjölskyldum með sögu um lestrarerfiðleika eins og til dæmis 

lesblindu eru í sérstökum áhættuhópi hvað varðar lestrarerfiðleika (Hulme 

og Snowling, 2009; Scarborough, 2002). Það er því grundvallaratriði að finna 

börn með málþroskafrávik og lestrarerfiðleika sem fyrst á æviskeiði þeirra. 

Fyrirbyggjandi viðhorf gagnvart læsi er mun áhrifaríkara fyrir einstaklinginn 

og ódýrara fyrir samfélagið en stuðningur í framtíðinni (Stanovich, 1986). 

Snemmtæk íhlutun felur í sér að gripið er inn í mál barns með frávik eða 

seinkun eins snemma og kostur er. Fræðasvið snemmtækrar íhlutunar hefur 

sýnt fram á að hægt er að hafa áhrif á þroskaframvindu barna og 
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undirbúning þeirra fyrir lestrarnám með markvissri þjálfun (Muter, 2006). 

Það vísar til þess að hefja íhlutun eins snemma og auðið er í lífi barns eða 

strax og grunur vaknar um erfiðleika af einhverju tagi í þroskaframvindu eða 

hegðun. Ef ákveðið er að bíða og sjá til hvort hlutirnir lagist getur dýrmætur 

tími glatast á æviskeiði þar sem auðveldara er að hafa áhrif á 

þroskaframvindu (Tryggvi Sigurðsson, 2004). Þjálfun eða íhlutun á að eiga 

sér stað við sem eðlilegastar aðstæður og á að byggjast á raunprófuðum 

aðferðum sem fylgt er í nánu samstarfi við foreldra barnsins, aðra 

leikskólakennara eða leiðbeinendur sem vinna með barninu og einnig aðra 

meðferðaraðila, til dæmis sálfræðinga eða talmeinafræðinga, sem sinna 

íhlutun. Endurtekið hefur verið sýnt fram á gildi snemmtækrar íhlutunar og 

samstaf fagstétta fyrir nemendur með málþroskafrávik og lestrarerfiðleika 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010; Caroll o.fl., 2011; Kaiser o.fl., 2011; 

Roberts og Innocenti, 1999). 

2.4 Viðhorf leikskólakennara 

Nokkrar erlendar rannsóknir hafa verið gerðar á viðhorfi leikskólakennara til 

bernskulæsis. Helst má þar nefna nýlega rannsókn í Noregi og rannsókn sem 

gerð var í Ástralíu á árunum 1996-2000. Í Noregi var gerð lítil rannsókn á 

viðhorfi og vinnubrögðum leikskólakennara varðandi bernskulæsi. Þar 

kemur fram að þrátt fyrir að lögð sé ríkari áhersla á eflingu bernskulæsis í 

námskrá leikskóla í Noregi þá eyða leikskólakennarar þar í landi mjög litlum 

tíma í eflingu bernskulæsis. Einnig kemur fram að þó leikskólakennarar þar í 

landi hafi jákvæð viðhorf gagnvart hlutverki bernskulæsis í leikskólum og 

séu sammála þeim rannsóknum sem leggja áherslu á mikilvægi 

leikskólaáranna fyrir þróun læsis, þá virðast þeir gera lítið af því í raun að 

efla bernskulæsi leikskólabarna (Sandvik, van Daal og Adèr, 2014).  

Rannsókn í Ástralíu á viðhorfum leikskólakennara til bernskulæsis sýndi 

að þátttakendur voru mjög óvissir um hvert hlutverk bernskulæsis væri í 

leikskólanum. Sú undirstöðufærni sem þeir töldu að börn þyrftu að hafa í 

bernskulæsi þegar þau byrja í grunnskóla var að þau ættu að geta þekkt sitt 

eigið nafn og kannski skrifað það. Þeir óttuðust að grunnskólakennarar 

tækju það óstinnt upp ef börnin væru komin lengra enn þetta í bernskulæsi 

við upphaf grunnskóla. Í námi sínu höfðu leikskólakennarar fengið mjög 

takmarkaða fræðslu um bernskulæsi og tækifæri til þess að  bæta við sig 

þekkingu um viðfangsefnið höfðu verið fá (Ure og Raban, 2001). 

Á Íslandi hefur viðfangsefnið ekki verið rannsakað nema að takmörkuðu 

leyti. Í rannsókn Önnu Þorbjargar Ingólfsdóttur og Ingibjargar Óskar 

Sigurðardóttur (2011) sem minnst var á í kafla 2.3.1 kom fram að þó 
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leikskólakennarar segist vinna með eflingu bernskulæsis í leik barnanna, þá 

virðist sú vinna helst fara fram í skipulögðu starfi. Í rannsókn þeirra kemur 

einnig fram að fagna beri aukinni áherslu á eflingu bernskulæsis í leikskólum 

en þar þurfi að fara fram umræða um nálgun og leiðir, það er hvernig og 

eftir hvaða leiðum eigi að vinna með eflingu bernskulæsis með tilliti til náms 

og leiks. Að ef til vill þurfi að taka ýmislegt til endurskoðunar í þessum 

efnum, ekki einungis í leikskólastarfinu heldur einnig í námi 

leikskólakennara.  

 Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur um skil á skólastigum frá leikskóla til 

grunnskóla og grunnskóla til framhaldsskóla (2012) kemur fram að í raun 

hafi mikill undirbúningur fyrir lestrarnám farið fram í leikskólunum sex sem 

hún rannsakaði þrátt fyrir að leikskólakennararnir hafi ekki viljað kannast 

við að þeir væru að kenna lestur. Margar íslenskar rannsóknir hafa sýnt að 

leikskólabörn kunna margt um lestur þrátt fyrir að geta ekki beitt 

lestrartækni við byrjun skólagöngu (Freyja Birgisdóttir, 2010; Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012; Halldóra Haraldsdóttir, 2010).  

Í rannsókn Halldóru Haraldsdóttur (2012) á samfellu í læsiskennslu barna 

á mótum leik- og grunnskóla kemur fram að leikskólakennarar efla 

bernskulæsi á ólíkan hátt þrátt fyrir að það komi ekki fram í námskrám 

leikskólanna. Í engum leikskólanna sem hún kannaði var það yfirlýst 

markmið að vinna með eflingu bernskulæsis en því var þó allstaðar fléttað 

inn í starfið. Samkvæmt Halldóru snýst spurningin ekki um það hvort hvetja 

eigi börn til þátttöku í læsisathöfnum heldur hvernig. Leikskólakennarar tala 

um nám í gegnum leik en skilgreina ekki frekar hvaða nám eigi sér stað í 

leiknum. Einnig kom fram að ákveðin viðkvæmni er fyrir hendi gagnvart 

hugtakinu kennsla og nota sumir leikskólakennarar þess í stað hugtakið 

kynning. Mest virðist viðkvæmnin vera fyrir því að nota kennsluhugtakið 

tengt lestri (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 

2011). Niðurstöður rannsóknar Halldóru sýna að leikskólinn þarf að gera 

starf sitt á vettvangi bernskulæsis sýnilegra, til dæmis í námskrá leikskólans.  

Íslensku rannsóknirnar snéru í sjálfu sér ekki að viðhorfum 

leikskólakennara en veita óbeint innsýn í þau. Ákveðins misræmis virðist 

gæta hjá leikskólakennurum varðandi það sem þeir segjast gera og það sem 

þeir eru í raun að gera þegar kemur að kennsluformi bernskulæsis. Þá 

virðist hlutverk leikskólans í vinnu með bernskulæsi ekki alltaf skýrt og 

skoðanir skiptar á því hvernig eigi að vinna með það. Skilgreining 

bernskulæsis hefur verið uppspretta rökræðna um mismunandi túlkanir á 

bernskulæsi, annars vegar sem eðlilegt þroskaferli og hins vegar sem 

ákveðið námsmarkmið (Sandvik o.fl., 2014). Leikskólakennarar þurfa að 
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koma sér saman um hlutverk bernskulæsis í leikskólum og hvernig helst á 

að vinna með það. Þeir þurfa að móta sýn og setja sér skýr markmið í 

þessum efnum með niðurstöður rannsókna á bernskulæsi og mikilvægi þess 

að leiðarljósi (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 

2011; Sandvik o.fl., 2014). 

2.5 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Málþroskinn þróast hratt á leikskólaárunum og mikilvægur grunnur er 

lagður að þroska barna á þessum árum sem undirbýr þau, meðal annars 

fyrir lestrarnám. Bernskulæsi vísar til þróunar á mikilvægum 

undirstöðuþáttum lestrarfærni áður en formleg lestrarkennsla hefst og felur 

í sér að börn byrji mjög ung að sýna tal- og ritmáli áhuga og að þau tileinki 

sér vissa þekkingu í undirstöðuþáttum lestrarfærni áður en þau byrja í 

grunnskóla (Gunn o.fl., 1995; Whitehurst og Lonigan, 2002). Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni málþroska og hljóðkerfisvitundar á 

leikskólaaldri við námsárangur (Hulme og Snowling, 2009; Snow o.fl., 1998; 

Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011).  

Kveikjan að þessari rannsókn er sú aukna áhersla sem lögð er á eflingu 

bernskulæsis hjá leikskólabörnum. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er aukin 

áhersla lögð á málþroska og læsi, en þar er hugtakið læsi einn af sex 

grunnþáttunum í menntun barna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Í læsisstefnu fyrir leikskóla í Reykjavík eru leikskólakennarar hvattir til 

þessa að leggja áherslu á markvissa vinnu með eflingu máls og læsis (Skóla- 

og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013).  

Mikil umræða hefur átt sér stað í þjóðfélaginu um lélegt gengi íslenskra 

ungmenna í PISA könnunum og hafa leikskólakennarar eflaust tekið þessa 

umræðu að einhverju leyti til sín og þeir velt því fyrir sér hvað þeir geti gert 

til þess að bæta þennan slaka árangur. Í aðgerðaráætlun Samtaka 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er meðal annars stefnt að bættu læsi 

nemenda með markvissri málrækt og málörvun allra barna í leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014). 

Þar sem skólayfirvöld leggja aukna áherslu á eflingu bernskulæsis í 

leikskólum verður vinna á þessum vettvangi í auknum mæli viðfangsefni 

leikskólakennara. Rannsókn á viðhorfi leikskólakennara til eflingar 

bernskulæsis er því tímabær. 

Ákveðins misræmis virðist gæta hjá leikskólakennurum varðandi það 

sem þeir segjast gera og það sem þeir eru í raun að gera þegar kemur að  

kennsluformi bernskulæsis. Þá virðist hlutverk leikskólans í vinnu með 

bernskulæsi ekki alltaf skýrt og skoðanir skiptar á því hvernig eigi að vinna 
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með það (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 

Gerður G. Óskarsdóttir; Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Mikilvægt er að þeir 

komi sér saman um stöðu bernskulæsis í leikskólum og hvernig eigi að vinna 

með það, en fagmennska þeirra byggir meðal annars á því. 

Höfundur gerði forrannsókn vorið 2013 þar sem tekin voru viðtöl við þrjá 

leikskólakennara varðandi viðhorf þeirra til eflingar bernskulæsis. Sú 

rannsókn leiddi í ljós að ef unnt á að vera að efla þætti bernskulæsis 

markvisst í leikskólastarfinu þurfa leikskólakennarar að öðlast meiri 

þekkingu á bernskulæsi. Fram kom að þótt öll áhersla í námi þeirra hafi 

verið í þá átt að barnið lærði fyrst og fremst í gegnum leik þá voru 

leikskólakennararnir í reynd allir að þjálfa þætti bernskulæsis að einhverju 

leyti í skipulögðu starfi. Í forrannsókninni kom einnig fram þörf á faglegum, 

félagslegum tengslum leikskólakennara þar sem hægt er að koma sér saman 

um hvernig á að vinna með eflingu bernskulæsis. Meðal hugmynda sem 

fram komu voru: 

• Vefsíða með hugmyndabanka og samskiptasvæði á netinu 

• Rýnihópar/starfshópar 

• Símenntun/fyrirlestrar/fræðslufundir 

• Kynningar (þar sem leikskólakennarar miðla þekkingu, reynslu og 
vinnubrögðum sín á milli 

• Vinnustofur/Menntabúðir (þar sem leikskólakennarar hittast og fá 
utanaðkomandi fræðslu, eða miðla þekkingu og reynslu sín á milli og 
vinna að eigin starfsþróun í samfélagi við aðra leikskólakennara) 

Þessar hugmyndir nýtti höfundur sér í þessari rannsókn og verður minnst 

nánar á það í kafla þrjú hér á eftir. Markmiðið með þessari rannsókn var að 

fá fram ítarlegri upplýsingar um viðhorf leikskólakennara til eflingar 

bernskulæsis í leikskólum. Einkum var horft til þess hvort efla mætti þætti 

bernskulæsis á markvissari hátt en nú er gert og með hvaða hætti mætti 

gera það að mati leikskólakennara með tilliti til náms og leiks. Meðal annars 

hvort vinna eigi með eflingu bernskulæsis í frjálsum leik barnanna að mati 

leikskólakennara, í kennslufræðilegum leik, eða í skipulögðuð starfi í 

leikskólum og hvort leikskólakennarar telji sig hafa fengið næga fræðslu um 

bernskulæsi í námi sínu eða ekki. Þar að auki var kannað hvort þeir myndu 

notfæra sér þær hugmyndir að vefsamfélagi og viðburðum sem fram komu í 

forrannsókninni vorið 2013 til að skapa fagleg tengsl og samvinnu við aðra 

leikskólakennara og efla þannig þekkingu á sviði bernskulæsis. Leitast var 

við að svara þessum atriðum með eftirfarandi spurningum: 
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1. Hver eru viðhorf leikskólakennara til eflingar bernskulæsis í leikskólum? 

2. Hvernig er að mati leikskólakennara hægt að efla bernskulæsi barna í 

leikskólum enn frekar með tilliti til náms og leiks?  

3. Hvaða vettvang kjósa leikskólakennarar helst að nýta sér til að byggja 

upp samstarf og fagleg tengsl við eflingu bernskulæsis? 
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3 Aðferð 

3.1 Rannsóknarsnið 

Blönduð rannsóknaraðferð (e. mixed research method) var notuð til að 

svara rannsóknarspurningunum þremur. Annars vegar var upplýsinga aflað 

með megindlegum athugunum og hins vegar með eigindlegum athugunum. 

Sumir sem aðhyllast eigindlega aðferðafræði sjá það sem kost að vinna með 

nálganir megindlegrar aðferðafræði samfara þeim eigindlegu og að sama 

skapi þeir sem aðhyllast megindlega aðferðafræði nota oft eigindlega 

aðferðafræði til að dýpka og víkka niðurstöður rannsóknar sinnar. Í 

eigindlegri aðferðarfræði er byggt á upplifun einstaklinga, til dæmis með 

vettvangsathugun eða opnum viðtölum. Kostir hennar eru að hægt er að 

kafa djúpt í viðfangsefnið og fá miklar upplýsingar um afmarkað efni. 

Gallarnir eru þeir að hún er tímafrek og sú hætta er til staðar að 

rannsakandinn sé hlutlægur og nái að lita niðurstöður með viðhorfi sínu. Í 

megindlegri aðferðarfræði er unnið með tölur og mælingar, en kostir 

þeirrar nálgunar eru að hægt er að safna upplýsingum um stóran hóp á 

stuttum tíma. Gallarnir eru þeir að upplýsingar segja ekki til um orsök og 

afleiðingu heldur er verið að skoða tengsl á milli breyta en ekki hverja 

breytu fyrir sig (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Með því að nota blandaða rannsóknaraðferð var leitast við að stuðla að 

meiri áreiðanleika (Þorlákur Karlsson, 2003). Blönduð rannsóknaraðferð 

styrkir niðurstöður rannsóknarinnar þar sem hægt er að draga fram kosti og 

lágmarka galla beggja rannsóknaraðferða. Einnig telur höfundur að með 

eigindlega hluta rannsóknarinnar hafi náðst að dýpka og víkka niðurstöður 

spurningakönnunarinnar og varpa þannig skýrara ljósi á niðurstöður hennar. 

Segja má að undirbúningur þessarar rannsóknar hafi verið með eigindlegum 

hætti þegar höfundur gerði forrannsóknina vorið 2013 þar sem könnuð 

voru viðhorf nokkurra leikskólakennara til eflingar bernskulæsis. Eins og fyrr 

segir komu ýmsar hugmyndir þar fram sem hægt var að hafa til hliðsjónar 

við gerð spurningakönnunarinnar. Í þessari rannsókn var byrjað á 

megindlegri aðferð, í formi spurningakönnunar og við hönnun hennar voru 

fyrrgreindar hugmyndir hafðar að leiðarljósi. Þegar niðurstöður 

spurningakönnunarinnar lágu fyrir voru þær skoðaðar nánar með viðtölum 

við leikskólakennara til þess að dýpka skilning höfundar á sjónarhorni þess 

hóps sem tók þátt í könnuninni. Samkvæmt Creswell (2003) er þetta kölluð 
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raðbundin, útskýrandi aðferð (e. sequential explanatory strategy), en með 

þessari aðferð er algengast að byrja á að safna megindlegum- og síðan 

eigindlegum gögnum. Rannsóknaraðferðirnar tvær voru síðan samþættar 

við túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar.  

3.2 Megindleg rannsókn - Spurningakönnun 

Til þess að finna út hvaða skoðanir meirihlutinn hefur er best að leggja 

spurningakönnun fyrir stóra hópa (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Markmið 

spurningakönnunarinnar í þessari rannsókn, sem bar heitið Könnun á 

bernskulæsi var ætlunin að fá fram skoðun leikskólakennara á því hvernig 

best væri að efla bernskulæsi í leikskólum. Reynt var að fá fram viðhorf 

þátttakenda til þess hvort efla mætti þætti bernskulæsis á markvissari hátt í 

leikskólum og með hvaða hætti mætti gera það. Kannað var hvort slík efling 

ætti að eiga sér stað í frjálsum leik, kennslufræðilegum leik eða formlegri 

kennslu. Einnig var kannað hvers konar vettvangur væri bestur að mati 

þátttakenda til að mynda fagleg tengsl við aðra leikskólakennara þar sem 

hægt væri að móta sameiginlega sýn hvað varðar eflingu bernskulæsis í 

leikskólum og koma sér saman um eftir hvaða leiðum væri best að nálgast 

viðfangsefnið. 

Í spurningakönnuninni voru alls 28 spurningar. Af þeim voru 23 

fjölvalsspurningar og ein opin spurning. Svarmöguleikar flestra 

fjölvalsspurninga voru á fimm punkta Likertkvarða sem hægt var að 

umbreyta í tölugildi frá til dæmis mjög ósammála (1) til mjög sammála (5), 

og svo framvegis. Flestar spurningarnar áttu að kalla fram viðhorf og 

þekkingu þátttakenda á bernskulæsi í leikskólum. Einnig innihélt 

spurningalistinn fjórar bakgrunnsspurningar um aldur, starfsaldur, kyn og 

staðsetningu leikskóla. Sjá spurningakönnun í viðauka A. 

Margt þarf að hafa í huga við gerð spurningakönnunar, til dæmis gerð 

spurninga og svarkosta, röð þeirra, orðalag, en allt þetta skiptir máli bæði 

varðandi áreiðanleika könnunarinnar sem mælitækis og að gera svarendum 

eins auðvelt fyrir og hægt er. Við gerð spurninga og svarkosta var stuðst við 

þau atriði sem nefnd eru í kafla Þorláks Karlssonar (2003) í Handbók í 

aðferðafræði (sjá viðauka A). Spurningakönnunin á að vera þannig úr garði 

gerð að svarandi eigi sem auðveldast með að svara spurningunum. Röð 

spurninga er til dæmis mikilvæg þar sem hún getur haft áhrif á nákvæmni 

svara og einnig skipt máli fyrir þann sem svarar, það er hversu auðvelt það 

er fyrir hann að svara spurningakönnuninni.  

Almennt er mælt með notkun orðagilda í svarmöguleikum, t.d. mjög 

sammála, og voru þau orðagildi sem algengust eru í viðhorfsrannsóknum 
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hér á landi notuð í þessari rannsókn. Algengt er að notaður sé fimm punkta 

matskvarði í spurningakönnunum og er hann langalgengasti kvarðinn í 

markaðs- og viðhorfsrannsóknum á Vesturlöndum. Fimm punkta matskvarði 

var notaður í flestum svarmöguleikum í spurningakönnuninni í þessari 

rannsókn. Niðurstöður rannsókna á fjölda svarmöguleika eru misvísandi en 

það sem skiptir máli er hversu vel kvarðinn greinir á milli ólíkra skoðana, 

hversu mikið forspárréttmætið er og hversu mikill áreiðanleikinn er. 

Almennt er talið gott að hafa miðjumöguleika í svarkostum ef sá möguleiki 

er ekki nefndur í spurningunni. Ef miðjumöguleikinn er ekki hafður með er 

hætt við því að það fjölgi veit ekki svörum, það er að stærri hópur fer yfir í 

veit ekki eða sleppi því að svara. Í spurningakönnuninni í þessari rannsókn 

var boðið upp á miðjumöguleika og veit ekki og vil ekki svara möguleika 

(Þorlákur Karlsson, 2003). Í spurningakönnuninni voru ýmsar hugmyndir 

sem komu fram í forrannsókninni vorið 2013 settar fram sem 

valmöguleikar. 

3.2.1 Þátttakendur í spurningakönnun 

Sex hundruð manna úrtak var dregið tilviljunarkennt hjá Kennarasambandi 

Íslands úr 2.300 manna þýðinu Leikskólakennarar á Íslandi. Alls 187 

einstaklingar svöruðu könnuninni og var þátttökuhlutfall því 31% í heildina 

en alls 8% af þýði. Til þess að allir einstaklingarnir í þýðinu hefðu sömu líkur 

á að vera valdir í úrtakið var notað einfalt slembiúrtak (e. simple random 

sample) sem úrtaksaðferð. Úrtakið var nokkuð stórt eða 26% af þýðinu. Þar 

sem úrtakið var dregið tilviljunarkennt hafði hver og einn leikskólakennari í 

landinu jafna möguleika á að vera valinn í úrtakið. Kostir þess að nota 

einfalt slembiúrtak eru meðal annars þeir að það er líkindaúrtak og hægt er 

að treysta á niðurstöður úr rannsóknum sem byggja á slíku úrtaki innan 

reiknanlegrar óvissu. Einnig er þessi úrtaksaðferð óskekkt (e. unbiased). 

Helstu gallar við notkun einfalds slembiúrtaks eru þeir að dreifingin er ekki 

eins nákvæm og hún gæti orðið, til dæmis ef um lagskipt slembiúrtak (e. 

stratified random sample) væri að ræða, en þá er þýðinu skipt í hópa eða 

lög. Einnig er þekking um þýðið oft ekki nýtt til hlítar og getur það orðið til 

þess að tiltekinn hópur í úrtaki verður það fámennur að erfitt er að greina 

hann eða álykta um hann í þýði. (Howell, 2010; Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson, 2003). Rétt er að taka fram að í þýðinu Leikskólakennarar 

á Íslandi eru 97% einstaklinganna konur og 3% karlar. Einnig er rétt að taka 

fram að samkvæmt Kennarasambandi Íslands eru 59% einstaklinga í þýðinu 

með leikskólakennaramenntun og 41% með aðra háskólamenntun. 
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Á höfuðborgarsvæðinu var þátttökuhlutfall 49%, á Akureyri 13% og 25% 

annarsstaðar á landinu. Svör um staðsetningu leikskóla vantaði hjá 24 

svarendum (13%), en þátttakendum var frjálst að svara ekki einstaka 

spurningum. Í Reykjavík var þátttökuhlutfall um 22% en úrtakið var 

tiltölulega lítið fyrir Reykjavík, eða 26% af þýði. Um 31% leikskólakennara 

landsins starfa í Reykjavík, 63% starfa á höfuðborgarsvæðinu, þar með talin 

Reykjavík og 9% þeirra starfa á Akureyri. Tafla 2 sýnir þátttökuhlutfall eftir 

staðsetningu leikskólanna sem þátttakendur starfa við.  

Tafla 2. Þátttökuhlutfall eftir staðsetningu 

 Þýði % af 

þýði 

Svör % af 

svörum 

Reykjavík 719 31% 40 21% 

Kraginn 733 32% 52 28% 

Akureyri 200 9% 25 13% 

Annað 648 28% 46 25% 

Ekki svarað   24 13% 

Heild 2.300 100% 187 100% 

3.2.2 Framkvæmd 

Spurningakönnun var sett upp í forritinu QuestionPro og lögð fyrir 

þátttakendur á rafrænu formi í lok október 2013. Hún var send til 600 

leikskólakennara í gegnum Kennarasamband Íslands og þeir beðnir um að 

svara rafrænt. Í henni var rannsókninni lýst og helstu hugtök skilgreind 

(QuestionPro, 2013). 

Þátttakendum var gerð grein fyrir því að könnunin væri nafnlaus þannig 

að svör yrðu ekki rekjanleg til einstakra þátttakenda. Einnig að þeim væri 

frjálst að neita þátttöku eða hætta hvenær sem er og ekki væri nauðsynlegt 

að svara öllum spurningum listans. Þeim væri frjálst að sleppa spurningum 

sem þeir teldu sig ekki hafa þekkingu eða vilja til að svara. Gefnar voru tvær 

vikur til að svara listanum. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar.  

3.2.3 Úrvinnsla 

Tölfræði forritið SPSS var notað við greiningu fjölvalsspurninganna í 

spurningakönnuninni. Hlutföll, meðaltöl og dreifing sýna hver eru ríkjandi 

viðhorf þátttakenda (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Kíkvaðratprófi var beitt 

með 95% marktektarmörkum til að skoða samband breytanna, til dæmis 
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starfsaldurs og viðhorfs. Slíkt próf bera saman væntitíðni og rauntíðni, það 

er núlltilgátuna sem segir að það séu engin tengsl og frávikið frá henni. 

Forsendur kíkvaðratsprófs eru að mælingar byggist á tíðni (fjölda), að 

mælingar séu óháðar, það er að hvert stak eða hver einstaklingur komi 

aðeins fyrir í einu hólfi krosstöflunnar, að ekkert hólf töflunnar sé með 

væntitíðni undir 1,0 og að í mesta lagi 20% hólfanna séu með væntitíðni 

undir 5,0 (Moore, McCabe og Craig, 2012). Til að flokka aldur og starfsaldur 

í fjóra jafnstóra flokka voru tíðnitöflur skoðaðar. Þar var hægt að finna 

uppsafnað hlutfall þátttakenda og voru þær upplýsingar notaðar til að 

skipta úrtakinu í fjóra jafnstóra hópa. Þannig var búin til ný breyta sem 

innihélt upplýsingar um skiptingu úrtaksins í aldursflokka (Kjartan Ólafsson, 

2003). 

3.3 Eigindleg rannsókn - viðtöl 

Eins og komið hefur fram var markmiðið með eigindlegri viðtalsrannsókn að 

skoða niðurstöður spurningakönnunarinnar nánar þegar þær lægju að 

einhverju leyti fyrir og dýpka þannig skilning höfundar á sjónarhorni 

þátttakenda. Ætlunin var að hlusta á það sem viðmælendur hefðu að segja 

um viðhorf sín og hugmyndir til eflingar bernskulæsis. Hvort efla mætti að 

þeirra mati þætti bernskulæsis á markvissari hátt í leikskólum og með hvaða 

hætti mætti gera það. Hvort slík efling eigi sér stað í frjálsum leik, 

kennslufræðilegum leik eða formlegri kennslu í leikskólunum sem 

viðmælendur starfa við og hvernig hún eigi sér stað. Einnig hvers konar 

vettvangur væri bestur að mati þátttakenda til að mynda fagleg tengsl við 

aðra leikskólakennara þar sem hægt væri að móta sameiginlega sýn hvað 

varðar eflingu  bernskulæsis í leikskólum og koma sér saman um eftir hvaða 

leiðum væri best að nálgast viðfangsefnið. 

3.3.1 Þátttakendur í viðtölum 

Þátttakendur voru tíu starfandi leikskólakennarar með mikla reynslu, sem 

starfa á suðvesturhluta landsins. Við val á þátttakendum var hugað að 

tilgangi rannsóknarinnar og markvisst úrtak (e. purposive sample) notað 

sem úrtaksaðferð (Silverman, 2010). Um er að ræða úrtak sem ekki er byggt  

á líkindum og má þess vegna gera ráð fyrir að kerfisbundin úrtaksskekkja sé 

mun meiri í því en í líkindaúrtaki. Það hentar því ekki vel til þess að alhæfa 

um þýðið. Tilgangurinn með eigindlegri viðtalsaðferð er ekki sá að alhæfa 

um hlutföll og meðaltöl í þýði. Þátttakendur voru valdir af rannsakanda eftir 

því hvort þeir væru líklegir til þess að gefa góðar upplýsingar um 

viðfangsefnið (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Þeir þurftu 
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að hafa brennandi áhuga á bernskulæsi og helst að starfa á elstu deildum í 

leikskólum þar sem unnið væri markvisst og áhugavert starf á sviði 

bernskulæsis. Æskilegt þótti að starfið í þessum leikskólum hefði 

mismunandi nálgun á viðfangsefnið til að fá sem fjölbreyttasta mynd af því 

hvernig unnið er með bernskulæsi leikskólabarna. Viðtöl voru tekin við einn 

leikskólastjóra, tvo aðstoðarleikskólastjóra sem leysa að hluta til af á elstu 

deildum leikskólans sem þeir starfa við, tvo sérkennslustjóra og fimm 

deildarstjóra á elstu deild leikskólanna sem þeir starfa við. Nokkrir þeirra 

hafa lokið framhaldsmenntun, til dæmis í stjórnun og sérkennslu eða eru í 

framhaldsnámi.  

3.3.2 Gagnasöfnun 

Gagnasöfnun fór fram með hálfopnum einstaklingsviðtölum í janúar og 

febrúar 2014. Hálfopin viðtöl fela í sér öflun rannsóknargagna með beinum 

orðaskiptum rannsakanda og viðmælanda þar sem stuðst er við 

viðtalsramma með lykilspurningum, en að öðru leyti fá viðtölin að þróast 

eftir því sem viðmælendur kjósa (Helga Jónsdóttir, 2003; Silverman, 2010). 

Leitast var við að byggja upp traust hjá viðmælendum til að fá fram traustar 

frásagnir og ef þörf var á var spurt frekari spurninga (e. probing) og þannig 

reynt að laða fram viðhorf hans og hugmyndir til að tryggja réttmæti 

(Lichtman, 2013). Viðtölin stóðu yfir í 35-60 mínútur og voru tekin á 

vinnustöðum viðmælenda.  

3.3.3 Gagnagreining 

Viðtölin voru hljóðrituð og afrituð orðrétt. Þau voru síðan lykluð, flokkuð í 

þemu og túlkuð samkvæmt túlkunarfræðilegri greiningu. Í 

túlkunarfræðilegri greiningu leggur rannsakandinn áherslu á að skilja þá 

merkingu sem viðmælandinn leggur í aðstæður og beitir til þess lýsandi 

túlkun. Hver efnisríkur bútur í viðtalinu er skoðaður, jafnvel aftur og aftur í 

ljósi heildarinnar þar sem reynt er að setja hlutina í samhengi. Þegar búið er 

að ná góðu innra samhengi í textanum er túlkunin búin (Silverman, 2010; 

Kvale, 1996). Við greiningu gagna eða textans í viðtölunum leitaði ég eftir 

þemum og einhverju sem textarnir úr viðtölunum ættu sameiginlegt. Ég 

reyndi að finna rauðan þráð varðandi það sem allir viðmælendur sögðu. 

Leitast var við að samþætta gögnin úr viðtölunum og könnuninni á 

túlkunarstigi rannsóknarinnar. 
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3.3.4 Réttmæti  

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn aðal verkfærið í öflun 

þekkingar og rannsóknartækið eða spurningalistinn sem síar upplýsingar 

viðmælanda í gegnum persónulega reynslu, þekkingu og getu, en hlutverk 

viðmælanda sem rannsóknin beinist að er ekki síðra. Viðmælendur segja frá 

þeirri reynslu sem þeir hafa upplifað og leggja þannig til grunn að 

gagnaöfluninni (Kvale, 1996; Lichtman, 2013; Silverman, 2010). Höfundur 

leitaðist við að vera ekki hlutdrægur rannsakandi, meðal annars með því að 

skrá eigin skoðanir í sviga í rannsóknarnótur sínar (Lichtman, 2013). Hjá 

Helgu Jónsdóttur (2003) kemur fram að forsenda þess að viðtöl séu 

árangursrík sé að nota virka hlustun. Lichtman (2013) talar um boðorðin 

þrjú í viðtölum, en þau eru, að spyrja opinna spurninga, hlusta og spyrja 

nánar. Í þessari rannsókn var leitast við að spyrja opinna spurninga og nota 

virka hlustun, meðal annars til þess að skilja sýn viðmælenda eða setja sig í 

spor þeirra og spyrja nánar ef þörf krafði. Einnig reyndi höfundur að vera 

hlutlaus, sem var stundum erfitt þar sem hann hefur sjálfur unnið sem 

leikskólakennari í mörg ár.  

3.3.5 Siðferðileg álitamál 

Mikilvægt er að verja viðmælendur eins vel og kostur er á svo þeir verði ekki 

fyrir skaða með þátttöku sinni í rannsóknum. Fengið var upplýst samþykki 

þátttakenda fyrir viðtölunum í þessari rannsókn og eins og fyrr segir er 

nafnleynd haldið til að tryggja trúnað og nafni vinnustaða einnig breytt. 

Þátttakendum var gerð grein fyrir því að þeir gætu hætt þátttöku hvenær 

sem væri án þess að þurfa að gefa skýringu á því. Leyfi var fengið hjá 

viðmælendum til að taka viðtölin upp og voru þeir látnir vita að þau yrðu 

afrituð og afritunum yrði síðan eytt að rannsókninni lokinni. Einnig að 

upplýsingar yrðu ekki persónugreinanlegar og trúnaði yrði haldið gagnvart 

þeim. Viðmælendur fengu þar að auki útskýringu á því út á hvað rannsóknin 

gengi og hver tilgangurinn með henni væri (Kvale, 1996; Silverman, 2010). 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Við 

greiningu gagna komu fram fimm þemu og er umfjölluninni komið fyrir í 

jafn mörgum undirköflum. Niðurstöðum úr könnuninni og viðtölunum er 

hvoru tveggja gerð skil undir hverju þema. 

Af þeim 187 leikskólakennurum sem svöruðu könnuninni voru 96% 

konur og 1% karlar. Svör um kyn vantaði hjá fimm svarendum (3%). 

Meðalaldur þátttakenda var 43 ár og meðalstarfsaldur tólf ár. Svör um aldur 

og starfsaldur vantaði hjá fimm svarendum (3%). Tafla 3 sýnir meðalaldur 

og meðalstarfsaldur þátttakendanna í spurningakönnuninni, ásamt 

staðalfráviki. 

Tafla 3. Meðalaldur og meðalstarfsaldur þátttakenda í könnuninni 

 N Meðaltal Staðalfrávik 

Aldur 182 43 ár 8,5 

Starfsaldur 182 12 ár 8,3 

 

Kynning á viðmælendum og leikskólunum sem þeir starfa á er sett upp í 

töflu 4. Þar kemur fram starfsheiti viðmælenda, aldur, starfsaldur og stærð 

leikskólans sem þeir starfa við. Nafnleynd er haldið til að tryggja trúnað og 

hefur nafni viðmælenda og nafni vinnustaða þeirra því verið breytt í 

töflunni. 
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Tafla 4. Upplýsingar um þátttakendur í viðtölunum 

Nafn Starfsheiti Aldur Starfs- 

aldur 

Nafn 

leikskóla 

Stærð 

leikskóla* 

Sigríður Aðst.leik.stj. 41 7 Bangsabær 4 /86 

Katrín Sérk.stj. 38 8 Hundakot 6/122 

Dísa Deildar.stj 51 18 Selakot 4/80 

Guðlaug Deildar.stj. 42 8 Gríslingaholt 10/190 

Kristín Deildar.stj.   Hundakot 6/122 

Gísli Aðst.leik.stj. 45 18 Kisuberg 4/84 

Ingibjörg Leikskólastj. 58 28 Hestheimar 4/90 

Elsa Deildar.stj. 49 8 Andabær 6/140 

Jóna Deildar.stj. 42 8 Krummabær 4/76 

Sólveig Sérk.stj. 58 24 Hestheimar 4/90 

*Fjöldi deilda/fjöldi barna 

 

Meðalaldur viðmælenda var 47 ár, en svar um aldur vantaði hjá einum 

þeirra. Meðalstarfsaldur viðmælenda var 14 ár, en svar um starfsaldur 

vantaði einnig hjá einum þeirra. 

4.1 Viðhorf til eflingar bernskulæsis  

Hér verður fjallað um niðurstöður spurningakönnunarinnar og viðtalanna 

varðandi viðhorf þátttakenda til eflingar bernskulæsis og þekkingu þeirra á 

viðfangsefninu. 
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4.1.1 Könnun 

Langflestir þátttakenda sem svöruðu könnuninni töldu sig hafa mjög eða 

frekar mikinn áhuga á bernskulæsi í leikskólum (87%), sjá töflu 5. Mynd 3 

sýnir að langflestir þátttakenda hafa áhuga á bernskulæsi. 

Tafla 5. Hefur þú mikinn eða lítinn áhuga á bernskulæsi í leikskólum: 

   Fjöldi % 
 Mjög mikinn 88 48% 
 Frekar mikinn 72 39% 
 Hvorki mikinn né lítinn 21 11% 
 Frekar lítinn 1 1% 
 Mjög lítinn 1 1% 
 Samtals 183 100% 
 Meðaltal 1,66 

 Staðalfrávik 0,74   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 183 98% 
 Veit ekki  / Vil ekki svara 3 2% 
 Fjöldi svarenda 186 100% 
  

 

Mynd 3. Fjöldi þátttakenda sem hefur áhuga á bernskulæsi í leikskólum 

 

  



 

64 

Aðeins 21% svarenda töldu sig hafa fengið mjög eða frekar mikla fræðslu 

um bernskulæsi í leikskólakennaranámi sínu, en 37% þeirra töldu sig hafa 

fengið mjög eða frekar litla fræðslu um viðfangsefnið, 33% sæmilega og 8% 

töldu sig ekki hafa fengið neina fræðslu um bernskulæsi í námi sínu (sjá 

töflu 6). Á mynd 4 sést hversu mikla fræðslu þátttakendur fengu um 

bernskulæsi í námi sínu. 

Tafla 6. Hversu mikla eða litla fræðslu fékkst þú um bernskulæsi í 
leikskólakennaranámi þínu:  

  Fjöldi % 
 Mjög mikla 6 3% 
 Frekar mikla 32 18% 
 Sæmilega  59 33% 
 Frekar litla 46 26% 
 Mjög litla 20 11% 
 Enga 14 8% 
 Samtals 177 100% 
 Meðaltal 3,47 

 Staðalfrávik 1,23   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 177 97% 
 Vil ekki svara 5 3% 
 Fjöldi svarenda 182 100% 
  

 

Mynd 4. Fræðsla sem þátttakendur fengu um bernskulæsi í námi sínu 
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Einungis 6% þátttakanda voru mjög ánægðir með þá fræðslu sem þeir 

fengu um bernskulæsi í námi sínu, en 30% voru frekar ánægðir, sjá nánar 

töflu 7. Ánægju þátttakenda með þá fræðslu sem þeir fengu um 

bernskulæsi í námi sínu er hægt að sjá á mynd 5. 

Tafla 7. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þá fræðslu sem þú fékkst 
um bernskulæsi í leikskólakennaranámi þínu: 

  Fjöldi % 

Mjög ánægð(ur) 10 6% 

Frekar ánægð(ur) 49 30% 

Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 52 32% 

Frekar óánægð(ur) 43 26% 

Mjög óánægð(ur) 9 6% 

Samtals 163 100% 

Meðaltal 2,95 
 Staðalfrávik 1,02   

Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 163 89% 

Veit ekki  / Vil ekki svara 20 11% 

Fjöldi svarenda 183 100% 
 

 

Mynd 5. Ánægja þátttakenda með fræðslu um bernskulæsi í námi sínu 

 
  



 

66 

Meira en helmingur eða 52% svarenda voru mjög eða frekar sammála 

því að þeir þyrftu að auka þekkingu sína til að geta unnið með bernskulæsi í 

leikskólanum, sjá töflu 8. Mynd 6 sýnir fjölda svarenda sem telur sig þurfa 

að auka þekkingu sína á bernskulæsi. 

Tafla 8. Fullyrðing: „Ég þarf að auka þekkingu mína til að geta unnið með 
bernskulæsi í leikskólanum“ 

  Fjöldi % 
 Mjög sammála 26 15% 
 Frekar sammála 64 37% 
 Hvorki sammála né ósammála 43 25% 
 Frekar ósammála 17 10% 
 Mjög ósammála 22 13% 
 Samtals 172 100% 
 Meðaltal 2,68 

 Staðalfrávik 1,22   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 172 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 2 1% 
 Fjöldi svarenda 174 100% 
  

 

Mynd 6. Fjöldi svarenda sem telur sig þurfa að auka þekkingu sína á bernskulæsi 
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Kannað var hvort tengsl væru á milli aldurs þátttakenda og þarfar þeirra 

til að auka þekkingu sína til að geta unnið með bernskulæsi í leikskólanum. 

Á mynd 7 koma í ljós nokkuð greinileg tengsl þarna á milli. Þar sést að þörf 

þátttakenda fyrir að auka þekkingu sína til að geta unnið með bernskulæsi í 

leikskólanum verður minni með aldrinum 

 

 

Mynd 7. Fjöldi þátttakenda í hverjum aldurshóp sem telur sig þurfa að auka 
þekkingu sína á bernskulæsi til að geta unnið með það í leikskólanum 
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Í töflu 9 sést að þeir þátttakendur sem eru mjög eða frekar sammála því 

að þeir þurfi að auka þekkingu sína til þess að vinna með bernskulæsi eru 

flestir í yngsta aldurshópnum, eða 64% og fæstir í elsta aldurshópnum, eða 

43%. 

Tafla 9. Hlutföll þáttakenda innan hvers aldurshóps sem telur sig þurfa að auka 
þekkingu sína á bernskulæsi 

 Aldurshópar þátttakenda 

Auka þekkingu 24-36 

ára 

37-42 

ára 

43-49 

ára 

50-65  

ára 

Mjög sammála 36% 10% 15% 3% 

Frekar sammála 28% 36% 44% 40% 

Hvorki né 20% 32% 24% 20% 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

3% 

13% 

8% 

14% 

15% 

2% 

15% 

23% 

 

Niðurstöður kíkvaðratsprófs sýndu greinileg tengsl á milli aldurs 

leikskólakennara og þarfar þeirra til að auka þekkingu sína til að geta unnið 

með bernskulæsi í leikskólanum χ2 (12, N=170) = 29,89; p < 0,003. Prófið er 

marktækt miðað við alpha 0,05.  

Niðurstöður kíkvaðratsprófs á tengslum á milli starfsaldurs 

leikskólakennara og þarfar þeirra til að auka þekkingu sína til að geta unnið 

með bernskulæsi í leikskólanum sýndu einnig greinileg tengsl χ2 (12, N=170) 

= 36,45; p < 0,001. Prófið er marktækt miðað við alpha 0,05. 
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Rúmlega helmingur þátttakenda sem tóku þátt í könnuninni töldu sig 

hafa fengið mjög eða frekar mikla fræðslu um dæmigerðan málþroska 

barna í leikskólakennaranámi sínu (54%), sjá töflu 10. Á mynd 8 sést hversu 

mikla fræðslu þátttakendur fengu um dæmigerðan málþroska í námi sínu. 

Tafla 10. Hversu mikla eða litla fræðslu fékkst þú um dæmigerðan málþroska 
barna í leikskólakennaranámi þínu: 

  Fjöldi % 
 Mjög mikla 14 8% 
 Frekar mikla 81 46% 
 Sæmilega  58 33% 
 Frekar litla 17 10% 
 Mjög litla 6 3% 
 Enga 2 1% 
 Samtals 178 100% 
 Meðaltal 2,58 

 Staðalfrávik 0,97   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 178 98% 
 Vil ekki svara 4 2% 
 Fjöldi svarenda 182 100% 
  

 

Mynd 8. Fræðsla sem þátttakendur fengu um dæmigerðan málþroska í námi sínu 
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Um 63% svarenda voru mjög eða frekar ánægðir með þá fræðslu sem 

þeir fengu um málþroska barna, sjá töflu 11. Á mynd 9 sést hversu ánægðir 

svarendur voru með þá fræðslu sem þeir fengu um dæmigerðan málþroska 

í námi sínu. 

Tafla 11. Hversu ánæg(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þá fræðslu sem þú fékkst 
um dæmigerðan málþroska barna í leikskólakennaranámi þínu: 

  Fjöldi % 

Mjög ánægð(ur) 14 8% 

Frekar ánægð(ur) 95 55% 

Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 38 22% 

Frekar óánægð(ur) 22 13% 

Mjög óánægður 4 2% 

Samtals 173 100% 

Meðaltal 2,46 
 Staðalfrávik 0,90   

Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 173 95% 

Veit ekki  / Vil ekki svara 10 5% 

Fjöldi svarenda 183 100% 

 

 

Mynd 9. Ánægja svarenda með þá fræðslu sem þeir fengu um dæmigerðan 
málþroska í námi sínu 
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Yfirgnæfandi meirihluti þátttakenda sem svöruðu könnuninni voru mjög eða 

frekar sammála því að vinna eigi á markvissari hátt með bernskulæsi í 

leikskólum (95%), sjá töflu 12. Á mynd 10 sést að meirihluti þátttakenda er 

sammála því að vinna eigi á markvissari hátt með bernskulæsi í leikskólum. 

 

Tafla 12. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að vinna eigi á markvissari 
hátt með bernskulæsi í leikskólum almennt: 

  Fjöldi % 
 Mjög sammála 112 63% 
 Frekar sammála 57 32% 
 Hvorki sammála né ósammála 7 4% 
 Frekar ósammála 3 2% 
 Mjög ósammála 0 0% 
 Samtals 179 100% 
 Meðaltal 1,45 

 Staðalfrávik 0,65   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 179 98% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 4 2% 
 Fjöldi svarenda 183 100% 
  

 

Mynd 10. Fjöldi þátttakenda sem telja að vinna eigi á markvissari hátt með 
bernskulæsi í leikskólum 
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Kannað var hvort tengsl væru á milli áhuga þátttakenda á bernskulæsi og 

þess að þeir telji að vinna eigi á markvissari hátt með bernskulæsi í 

leikskólum. Á mynd 11 koma Í ljós afgerandi tengsl þarna á milli. Þar sést að 

eftir því sem áhugi þátttakenda fyrir bernskulæsi er meiri því líklegra er að 

þeir telji að vinna eigi á markvissri hátt með bernskulæsi í leikskólum.  

 

 

Mynd 11. Fjöldi þátttakenda sem hafa áhuga á bernskulæsi og telja að vinna eigi á 
markvissri hátt með bernskulæsi í leikskólum. 
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í töflu 13 sést að þeir þátttakendur sem hafa áhuga á bernskulæsi eru 

mjög eða frekar sammála því að vinna eigi á markvissari hátt með það í 

leikskólum. 

Tafla 13. Hlutföll þeirra sem vilja vinna á markvissari hátt með bernskulæsi eftir 
áhuga 

Vinna á markvissari hátt 

Áhugi á bernskulæsi 

Mjög Frekar Hvorki né/ 

ósammála 

Mjög sammála 78% 54% 30% 

Frekar sammála 17% 40% 60% 

Hvorki né eða ósammála 5% 6% 10% 

 

Niðurstöður kíkvaðratsprófs sýndu greinileg tengsl á milli áhuga 

þátttakenda á bernskulæsi og þess að finnast að vinna eigi á markvissari 

hátt með bernskulæsi í leikskólum χ2 (4, N=178) = 21,26; p < 0,001. Prófið er 

marktækt miðað við alpha 0,05. 

4.1.2 Viðtöl 

Fram kom í viðtölunum að allir viðmælendurnir hafa brennandi áhuga á 

bernskulæsi og starfa í leikskólum þar sem mikil áhersla er lögð á eflingu 

bernskulæsis. Í nokkrum þeirra hafa verið unnin þróunarverkefni sem 

tengjast bernskulæsi og eru þeir leikskólar flestir forystuskólar og 

frumkvöðlar á þessu sviði hér á landi og hafa langa og mikla reynslu af slíku 

starfi. Leikskólarnir hafa mjög líkar áherslur á vinnu með bernskulæsi en í 

sumum þeirra er lögð áhersla á þjálfun orðaforða og hlustun og í öðrum er 

áhersla lögð á ritmál og sögugerð. Allir eiga þeir það þó sameiginlegt að 

leggja áherslu á eflingu bernskulæsis. Reynt er að flétta eflingu bernskulæsis 

inn í allt starf í leikskólunum, til dæmis list, hreyfingu, vettvangsferðir og 

fleira. Einnig er reynt að tengja það við alla þætti daglegs starfs eins og í 

fataklefanum, við matarborðrið og svo framvegis. Aðstæður eru misjafnar í 

leikskólunum sem viðmælendur starfa við, til dæmis hafa flestir 

leikskólanna starfað lengi og eru í grónum hverfum en nokkrir hafa starfað 

stutt og eru staðsettir í nýlegum hverfum. Þar að auki er þó nokkur munum 

á hlutfalli starfsfólks með leikskólakennaramenntun í þessum leikskólum en 

í þeim flestum starfar einnig fólk með aðra fagmenntun, til dæmis 

grunnskólakennaramenntun eða sálfræðimenntun. Ýmis heiti eru notuð yfir 

bernskulæsi, sumstaðar er það kallað þróun læsis, annars staðar 
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læsishvetjandi vinna eða ritmálsörvun og fleira. Flest sveitafélögin sem 

leikskólarnir starfa í hafa annaðhvort lagt aukna áherslu á að vinna eigi með 

eflingu bernskulæsis í leikskólum í sínu sveitarfélagi eða eru að undirbúa 

það að auka slíka áherslu, en leikskólar viðmælanda hafa án efa flestir mikið 

forskot á hina leikskólana í sveitarfélaginu sem ekki hafa lagt eins mikla 

áherslu á þetta viðfangsefni. 

Þeir viðmælendur sem starfa í leikskólum í Reykjavík líta margir hverjir á 

Lesið í leik , nýju læsistefnuna (Skóla- og frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 

2013), sem ákveðna biblíu í starfi sínu og reyna að vinna með bernskulæsi á 

þann hátt að það rími vel við læsistefnuna þó einhverjum þeirra þyki hún of 

víðtæk. Nokkrir viðmælenda töldu að nýja Aðalnámskrá leikskóla væri of víð 

og í lausu lofti varðandi bernskulæsi og að leikskólakennarar þyrftu að koma 

sér saman um það hvernig ætti helst að vinna með bernskulæsi í 

leikskólunum.  

Allir viðmælendur voru sammála því að mjög mikilvægt væri að vinna 

markvissa vinnu með alla þætti bernskulæsis í leikskólum. Börn væru 

sérstaklega móttækileg á þessum aldri og hefðu gaman af þessari vinnu og 

auðvelt væri að vinna með þætti bernskulæsis í gegnum leik. ,,Það þarf að 

vinna markvisst með bernskulæsi og ég vona að það séu fáir 

leikskólakennarar sem eru ekki með það ofarlega í þankaganginum svona 

dags daglega því þetta er sú rækt sem við þurfum einna mest að leggja 

hugann við”, sagði Gísli. Hann lagði áherslu á að það þyrfti að vinna 

markvisst með bernskulæsi í merkingarbæru samhengi. Málskilningur 

barnanna væri háður þekkingu og reynsluheimi þeirra og samhengi þar sem 

börnin gætu tengt nýja reynslu við fyrri reynslu og þekkingu. Katrín benti á 

að mjög mikill munur væri á því hvaða bakgrunn börn hafa þegar þau byrja í 

grunnskólunum í Reykjavík. ,,Það er bara himinn og haf. Þau koma öll úr 

leikskólum Reykjavíkur en það er mjög mikill munur á þeim og þess vegna er 

ég mjög hrifin af nýrri læsistefnu Reykjavíkur því það er svolítið verið að 

gera grunn að því að í leikskólum Reykjavíkur eigi börnin að fara svona 

undirbúin á næsta skólastig”. Hún telur að útkoma nýju læsistefnunnar í 

Reykjavík hafi verið ótrúlega flottur liður í því að efla mál og sömuleiðis alla 

þætti bernskulæsis í leikskólum Reykjavíkur. Í Selakoti er það 

langtímamarkmið leikskólans með eflingu bernskulæsis að draga úr 

sérkennslu og stuðningi í grunnskóla vegna lestrarörðugleika. 

Fram kom hjá viðmælendum að áhugi og innri hvöt barnanna væri 

lykilatriði þegar kemur að eflingu bernskulæsis og að sú vinna sem fram færi 

yrði að vera skemmtileg. Þeim fannst mikilvægt að byrja snemma að leggja 

áherslu á þætti bernskulæsis og sú áhersla ætti helst að hefjast um leið og 
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börnin byrja í leikskólanum. Nauðsynleg væri þó að byrja með einfalda 

þjálfun og passa þyrfti að hafa hana skemmtilega og áhugaverða fyrir börnin 

en þau þyrftu að hafa getuna til þess að áhuginn kviknaði hjá þeim. Síðan 

stigþyngist þessi vinna og verður miklu flóknari hjá elstu börnum 

leikskólanna. Þar sem verið er að vinna meðvitað mjög markvisst með 

eflingu bernskulæsi frá því börnin eru um tveggja ára aldur er það lítið mál 

fyrir þau að fara í umskráninguna þegar þau byrja í grunnskóla og sum börn 

eru orðin læs í lok leikskólans. 

Nokkrir viðmælendur töldu að leikskólakennarar væru of feimnir að nota 

kennsluhugtakið. Þeir bentu til dæmis á það að börnin grípa hlutina ekki úr 

lausu lofti heldur væru leikskólakennarar að kenna þeim ákveðna hluti eða 

þætti sem nauðsynlegir eru sem undirstaða undir lestrarkennslu og 

foreldrar væru líka að kenna börnunum sínum ákveðna hluti. Þó verið sé að 

kenna börnunum í leikskólanum er ekki verið að nota sömu leiðir og 

grunnskólinn í kennslunni. ,,Ég er leikskólakennari og ég er að kenna, en ég 

kenni í gegnum leikinn. Börnin eru ekki í frjálsum leik allann daginn og við 

komum líka eitthvað inn í leikinn þannig að ég held að við séum að kenna í 

leiðinni og ég er líka að kenna í fataklefanum og við matarborðið, til dæmis 

borðsiði og kurteisi”, sagði Dísa. Hún telur að allir leikskólakennarar séu að 

kenna eitthvað en þeir séu að reyna að gera þetta sem mest í gegnum 

leikinn. ,,Spurningin snýst um það hvað eigi að kalla þessa kennslu, til 

dæmis væri hægt að kalla þetta kennslufræðilegan leik. Ég held að góður 

kennari geti gert þetta allt saman í gegnum leik og börnin hafa ekki 

hugmynd um að þau séu að læra eitthvað þó þau séu að læra heilan 

helling”, sagði Dísa. ,,Börnin upplifa þetta oft sem leik eða jafnvel 

rannsóknir”, benti Sigríður á.  

Aðrir viðmælendurnir lögðu mikla áherslu á að ekki sé verið að kenna 

börnunum að lesa heldu sé verið að undirbúa þau fyrir lestur. ,,Það er ekki 

markmið okkar að kenna barni að lesa en okkur finnst það bónus ef barnið 

læsir að lesa og fer læst frá okkur”, sagði Ingibjörg. Ef áhugi barnsins fyrir 

viðfangsefninu er fyrir hendi þá er reynt að ýta undir það. Kristín sagðist 

ekki vera að kenna börnunum að lesa í leikskólanum en hún notaði hugtakið 

stafainnlögn hiklaust yfir þá þjálfun sem hún notar til eflingar bernskulæsis. 

Hún notar bókina Lubbi finnur málbein (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra 

Málsdóttir, 2009) til eflingar hljóðkerfisvitundar og segist hún vera að leggja 

inn stafina og hljóðin. Gísli sagði að börnunum væri ekki kenndur einn 

einasti bókstafur í leikskólanum en þau lærðu þá fyrir því. Hann leggur 

áherslu á að börnin merki myndirnar sínar svo þær glatist ekki og svo hægt 

sé að vita hver teiknaði þær. Þetta sé því merkingarbær verknaður fyrir 

börnin og það skipti miklu máli að vinna markvisst með eflingu bernskulæsis 
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í merkingarbæru samhengi. Að börnin nái þessari tækni óvart vegna þess að 

þau þurfa á málinu að halda og það að geta dregið saman texta. ,,Ég held 

við verðum bara að fara að skoða það svolítið hvort við getum ekki bara 

útskýrt kennsluhugtakið á annan hátt í leikskólanum. Við erum stundum 

svolítið að rífast um hluti sem kannski skipta ekki megin máli, nær væri að 

við kæmum okkur saman um hvað þeir þýða”, sagði Sigríður. 

4.2 Kennsluform og –umhverfi í leikskólum 

Hér verður fjallað um niðurstöður sem beinast að því hvernig hægt er að 

efla bernskulæsi með tilliti til náms og leiks og hvar efling bernskulæsis fer 

helst fram í leikskólum. 

4.2.1 Frjáls leikur og formlegar stundir  

4.2.1.1 Könnun 

Rúmlega helmingur þátttakenda í könnuninni voru mjög eða frekar 

sammála því að í leikskólakennaranámi þeirra hafi verið lögð áhersla á 

mikilvægi þess að vinna með bernskulæsi í frjálsum leik (51%) og 92% voru 

mjög eða frekar sammála því að þeim finnist að vinna eigi með bernskulæsi 

í frjálsum leik. Þá töldu 84% sig í reynd vera að gera það, sjá töflu 14. Mynd 

12 sýnir áherslu í námi þátttakenda, viðhorf þeirra og hvort þeir segjast 

vinna með bernskulæsi í frjálsum leik. 
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Tafla 14. Frjálsi leikurinn; áhersla í námi á að vinna með bernskulæsi í frjálsum 
leik, viðhorf þátttakenda („mér finnst …“) til vinnu með bernskulæsi í 
frjálsum leik og að hvaða marki þátttakendur segjast vinna með 
bernskulæsi í frjálsum leik 

  Nám Viðhorf Vinna 

Mjög sammála 17% 52% 40% 

Frekar sammála 34% 40% 44% 

Hvorki sammála né ósammála 30% 6% 10% 

Frekar ósammála 12% 1% 2% 

Mjög ósammála 8% 1% 3% 

Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 168 176 173 
 

 

Mynd 12. Áhersla í námi, viðhorf þátttakenda og hvort þeir segjast vinna með 
bernskulæsi í frjálsum leik 
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Alls 40% þátttakenda í könnuninni voru mjög eða frekar sammála því að í 

leikskólakennaranámi þeirra hafi verið lögð áhersla á mikilvægi þess að 

vinna með bernskulæsi í kennslufræðilegum leik, en 81% voru mjög eða 

frekar sammála því að þeim finnist að vinna eigi með bernskulæsi í 

kennslufræðilegum leik. Þá töldu 78% sig í reynd vera að gera það, sjá töflu 

15. Mynd 13 sýnir áherslu í námi þátttakenda, viðhorf þeirra og hvort þeir 

segjast vinna með bernskulæsi í kennslufræðilegum leik. 

 

Tafla 15. Kennslufræðilegi leikurinn; áhersla í námi á að vinna með bernskulæsi í 
kennslufræðilegum leik, viðhorf þátttakenda („mér finnst …“) til vinnu 
með bernskulæsi í kennslufræðilegum leik og að hvaða marki 
þátttakendur segjast vinna með bernskulæsi í kennslufræðilegum leik 

  Nám Viðhorf Vinna 

Mjög sammála 7% 33% 31% 

Frekar sammála 33% 48% 47% 

Hvorki sammála né ósammála 32% 11% 14% 

Frekar ósammála 17% 5% 4% 

Mjög ósammála 11% 3% 4% 

Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 162 172 170 
 

 

Mynd 13. Áhersla í námi, viðhorf þátttakenda og hvort þeir segjast vinna með 
bernskulæsi í kennslufræðilegum leik 
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Alls 39% þátttakenda í könnuninni voru mjög eða frekar sammála því að í 

leikskólakennaranámi þeirra hafi verið lögð áhersla á mikilvægi þess að 

vinna með bernskulæsi í skipulegu starfi, en 74% voru mjög eða frekar 

sammála því að þeim finnist að vinna eigi með bernskulæsi á þessum 

grundvelli. Þá töldu 77% sig í reynd vera að gera það, sjá töflu 16. Mynd 14 

sýnir áherslu í námi þátttakenda, viðhorf þeirra og hvort þeir segjast vinna 

með bernskulæsi í skipulögðu starfi. 

 

Tafla 16. Skipulagt starf (formlegar stundir); áhersla í námi á að vinna með 
bernskulæsi í skipulögðu starfi, viðhorf þátttakenda („mér finnst …“) til 
vinnu með bernskulæsi í skipulögðu starfi og að hvaða marki 
þátttakendur segjast vinna með bernskulæsi í skipulögðu starfi 

  Nám Viðhorf Vinna 

Mjög sammála 8% 30% 35% 

Frekar sammála 31% 44% 42% 

Hvorki sammála né ósammála 31% 14% 12% 

Frekar ósammála 18% 8% 6% 

Mjög ósammála 12% 4% 5% 

Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 164 178 174 
 

 

Mynd 14. Áhersla í námi, viðhorf þátttakenda og hvort þeir segjast vinna með 
bernskulæsi í skipulögðu starfi  
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4.2.1.2 Viðtöl 

Í leikskólunum sem viðmælendur starfa við fer efling bernskulæsis fram í 

frjálsum leik, kennslufræðilegum leik og einnig í skipulögðum eða 

formlegum stundum að einhverju leyti. Í flestum þeirra er lögð rík áhersla á 

að flétta eflingu bernskulæsis sem mest inn í leik barnanna og litið er á 

leikinn sem ráðandi afl og drifkraft í námi barnanna. Eitthvað er þó um 

formlegar stundir þar sem börnunum er raðað í litla hópa, til dæmis 

málörvunarhópa þar sem unnið er með hljóðkerfisvitund eða orðaforða og 

málfærni. Viðmælendur töldu að ekki færi fram formleg lestrarkennsla í 

leikskólunum sem þeir starfa við, en í flestum þeirra starfa þó skólahópar 

sem annað hvort starfa allan veturinn, um það bil tvisvar til þrisvar í viku 

eða þá að haldin eru lestrarnámskeið í nokkrar vikur þar sem verið er að 

vinna krefjandi verkefni til eflingar bernskulæsis. Í skólahópunum eru börn 

sem eru á síðasta árinu í leikskólanum. Oft er allur skólahópur leikskólans 

saman í þessum hópum sem eru jafnvel fimmtán og upp í tuttugu börn. Í 

Selakoti er sú vinna skipulagðari en í hinum leikskólunum en jafnframt er 

lagt upp úr því að hún fari fram í gegnum leik og á forsendum barnanna. 

Vinna með skólahópinn fer aðallega fram í sal leikskólans þar sem farið er í 

nokkurskonar stöðvarvinnu í bland við hreyfingu og einnig er mikið farið í 

vettvangsferðir. Misjafnt er hversu formlegar þessar stundir eru í leikskólum 

viðmælenda en í lok vetrar eru mörg börn orðin stautfær eða jafnvel farin 

að lesa.  

Elsa taldi sig ekki vera með neinar formlegar stundir til eflingar 

bernskulæsis en þegar líða tók á viðtalið kom í ljós að hún er þrisvar í viku 

með formlegar stundir á deildinni sem hún starfar á í Andabæ þar sem 

hljóðkerfisvitund barnanna er þjálfuð og er sú þjálfun byggð á PALS 

kennsluaðferðinni. Peer Assisted Learning Strategies (PALS) hefur verið 

íslenskað sem Pör að læra saman. Það er raunprófuð lestrarkennsluaðferð 

sem byggir á paravinnu, en nemendur sem eru á mismunandi getustigi 

vinna saman í pörum. (McMaster, Fuchs og Fuchs, 2006). Þar að auki er Elsa 

að vinna með bókina Markviss málörvun í leik og starfi (Helga 

Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir) einu sinni í viku í 

formlegum stundum, einnig til eflingar hljóðkerfisvitundar. Sem fyrr segir er 

reynt að nýta tímann í leikskólunum sem viðmælendur starfa við til að 

spjalla um bókstafi og hljóð þeirra og oft tengist það því sem verið er að 

gera hverju sinni. Þess konar málörvun fer meðal annars fram í 

samverustundum, í fataklefanum, við matarborðið, í útiveru og í 

vettvangsferðum. ,,Við eflum bernskulæsi í gegnum vísur og þulur og lesum 

mjög mikið en það er aðallega í samverustundum en við nýtum tímann líka í 
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matartímanum og fataklefanum”, sagði Kristín. Einnig er reynt að grípa 

tækifærið í frjálsa leiknum og þar eru börnin meðal annars hvött til að skrifa 

og teikna og eru ritföng ávallt í boði. Flestir leikskólanna eru með 

þemakassa, til dæmis bangsaspítalakassa, skrifstofukassa, búðarkassa, 

heimiliskassa, kubbakassa og fleira. Lagt er upp úr því að kössunum fylgi 

ávallt ritföng. Sem dæmi má nefna að í Bangsabæ voru börnin mikið fyrir að 

búa til peninga fyrir búðarleikinn og í Kisubergi var passað upp á að 

uppskriftabók fylgdi heimiliskassanum svo ritmálið væri sýnilegt. Í Selakoti 

er meðal annars boðið upp á skólakrók í valinu en þar hafa börnin aðgang 

að læsishvetjandi efnivið. Einnig fá börnin á flestum leikskólunum að vera 

með ritföng í vinnu með einingakubba og holukubba þar sem þau geta 

meðal annars búið til skilti á húsin sem þau byggja. Í Gríslingaholti hafa 

börnin til dæmis haft gaman af því að klippa nöfn ýmissa verslana úr 

auglýsingum í dagblöðum og líma á byggingar sínar.  

,,Áhugi barnanna kemur meira fyrst að þau vilja læra að skrifa nafnið sitt 

og það gerist í frjálsum leik”, sagði Jóna. Á elstu deild í Krummabæ hangir 

blað uppi á vegg þar sem sýnt er hvernig á að draga til starfs.  

Oft fer efling bernskulæsis mikið eftir áhuga barnanna samkvæmt 

viðmælendum og þá taka þau jafnvel upp á því sjálf að vinna með efniviðinn 

þegar þeim hentar. Á ákveðnu tímabili höfðu börnin í Bangsabæ mikinn 

áhuga fyrir því að búa til bækur og voru aðallega að vinna með þær í 

hópastarfi. Sum þeirra gátu skrifað venjulegan texta, önnur skrifuðu 

bulltexta og sum teiknuðu myndir. ,,Börnin höfðu svo mikinn áhuga og vildu 

gera meira og eftir síðdegishressinguna náðu þau í bókina sína sem þau 

voru að búa til í hópastarfi og bættu við hana og sumir voru komnir með 

margar bækur”, sagði Sigríður. Vinna við bækurnar fór því fram í skipulögðu 

hópastarfi og einnig í frjálsum leik. Í Hundakoti var áhugi barnanna á elstu 

deild helst bundinn við leikræna tjáningu, en þau voru að vinna með 

ákveðna sögu og fannst gaman að vinna með söguna í frásagnarformi og 

jafnvel nota leikmuni eins og til dæmis skuggaleikhús. Í Kisubergi er lagt 

meira upp úr ritun, að börnin merki myndirnar sínar sjálf og skrifi gjarnan 

eitthvað um þær og þá er þeim gefin forskrift. Þau hafa mjög gaman af því 

að skrifa, en sum þeirra teikna og önnur skrifa. 
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4.2.2 Læsishvetjandi umhverfi, inni og úti 

4.2.2.1 Könnun 

Langflestir þátttakenda í könnuninni voru mjög eða frekar sammála því að 
þeir leggi upp úr því að hafa umhverfið í leikskólanum læsishvetjandi (93%), 
sjá töflu 17. Á mynd 15 sést að langflestir velja læsishvetjandi umhverfi. 

Tafla 17. Fullyrðing: „Ég legg upp úr því að hafa umhverfið í leikskólanum læsis-
hvetjandi (þ.e. hafa bókstafi sýnilega, bækur og skriffæri aðgengileg 
o.s.frv.“) 

  Fjöldi % 
 Mjög sammála 114 64% 
 Frekar sammála 52 29% 
 Hvorki sammála né ósammála 8 4% 
 Frekar ósammála 3 2% 
 Mjög ósammála 2 1% 
 Samtals 179 100% 
 Meðaltal 1,47 

 Staðalfrávik 0,76   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 179 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 1 1% 
 Fjöldi svarenda 180 100% 
  

 

Mynd 15. Fjöldi þátttakenda sem leggur mikið upp úr læsishvetjandi umhverfi 
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Meirihluti þátttakenda eða 69% voru mjög eða frekar sammála því að 

þeir ynnu með bernskulæsi aðallega á innisvæði, en aðeins 13% svarenda 

voru mjög eða frekar sammála því að þeir ynnu með bernskulæsi aðallega á 

útisvæði. Þá voru 59% svarenda mjög eða frekar sammála því að þeir ynnu 

með bernskulæsi bæði á úti- og innisvæði sjá töflu 18. Á mynd 16 er hægt 

að sjá hlutfall þeirra sem vinna með bernskulæsi á innisvæði, útisvæði og 

bæði á inni- og útisvæði. 

Tafla 18. Fullyrðing: „Ég vinn með bernskulæsi aðallega á innisvæði / útisvæði / á 
úti- og innisvæði“ 

  Inni Úti Bæði 

Mjög sammála 33% 3% 25% 

Frekar sammála 36% 10% 34% 

Hvorki sammála né ósammála 19% 39% 24% 

Frekar ósammála 8% 36% 12% 

Mjög ósammála 4% 12% 5% 

Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 172 163 170 
 

 

Mynd 16. Hlutfall þátttakenda sem vinna með bernskulæsi á innisvæði, útisvæði 
og bæði á inni- og útisvæði 
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4.2.2.2 Viðtöl 

Umhverfið er haft læsishvetjandi í öllum leikskólunum sem þátttakendur 

starfa við og máli og ritun er fléttað inn í umhverfið eins og mögulegt er. 

Ekki er unnið markvisst með bernskulæsi á útisvæðum eða í 

vettvangsferðum í öllum leikskólum viðmælenda. Nokkrir þeirra leggja þó 

mikið upp úr að vinna með bernskulæsi í vettvangsferðum. Í Selakoti eru 

vettvangsferðir stór hluti af eflingu bernskulæsis og taldi Dísa að það skildi 

jafn mikið eða jafnvel meira eftir sig heldur en að sitja við borð í formlegum 

málörvunarstundum. Farið er í vettvangsferðir og lesið og spáð í umhverfið, 

svo sem í skilti og auglýsingar. Börnin læra ný orð í slíkum ferðum og bæta 

þannig við orðaforða sinn, sem er mikilvægur þáttur bernskulæsis. Einnig er 

unnið með bókstafina á margvíslegan hátt í þessum ferðum, til dæmis er 

leitað að þeim bókstöfum sem verið er að vinna með hverju sinni í 

umhverfinu. Í Bangsabæ er markviss útikennsla þar sem einn hópur fer á 

ákveðið útisvæði og vinnur ýmis verkefni og er hluti af því vinna með 

bernskulæsi, svo sem að búa til bókstafi úr náttúrulegum efnivið. Einnig 

koma börnin inn með efnivið úr náttúrinni og vinna með hann í tengslum 

við bókstafina. 

4.3 Námsefni og námsaðferðir í leikskólum 

Hér verður fjallað um helsu niðurstöður úr könnuninni og viðtölunum 

varðandi þá undirþætti hljóðkerfisvitundar og málfærni sem þátttakendur í 

rannsókninni vinna mest með og einnig það námsefni og þær námsaðferðir 

sem helst eru notaðar til eflingar bernskulæsis í þeim leikskólum sem 

þátttakendur starfa við. Í framhaldinu verður fjallað um niðurstöður 

varðandi það hvort námsefni til eflingar bernskulæsis eigi að vera 

raunprófað eða ekki og hversu lokað eða opið það eigi að vera að mati 

þátttakenda.  

4.3.1 Hljóðkerfisvitund 

4.3.1.1 Könnun 

Þeir undirþættir hljóðkerfisvitundar sem þátttakendur í könnuninni töldu sig 

mest vinna með til eflingar bernskulæsis eru rím, klappa atkvæði og 

bókstafir og hljóð þeirra. Í töflu 19 kemur fram hlutfall þeirra undirþátta 

hljóðkerfisvitundar sem þátttakendur í könnuninni vinna mjög eða frekar 

mikið með. 
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Tafla 19. Hlutfall þeirra undirþátta hljóðkerfisvitundar sem mest er unnið með 

Undirþættir hljóðkerfisvitundar  % 

Atkvæði (Klappa atkvæði)  81 

Rím (Hvaða orð ríma? Sól-ól)  78 

Bókstafir og hljóð  73 

Upphafshljóð (Hvað er fyrsta hljóðið í orðinu?, /s/ /ó/ /l/ = sól)  63 

Sundurgreiningu hljóða í orðum (Hvaða hljóð heyrast í orðinu 

mús? Mús = /m/ /ú/ /s/) 

 38 

Samtengingu hljóða í orð (Hvaða orð er í /r/ /ó/ /s/? = rós)  36 

 

Í viðauka D er hægt að skoða nánar gögnin sem tafla 19 byggir á. 

Kannað var hvort tengsl væru á milli starfsaldurs leikskólakennara og 

hversu mikið þeir vinna með sundurgreiningu hljóða í orðum til eflingar 

hljóðkerfisvitundar. Á mynd 17 er hægt að sjá tengsl þarna á milli. Þar sést 

að elsti starfsaldurshópurinn (þeir sem hafa yfir sextán ára starfsreynslu) 

vinnur meira með þennan undirþátt hljóðkerfisvitundar heldur en hinir 

hóparnir. 

 

Mynd 17. Fjöldi þátttakenda í hverjum starfsaldurshóp eftir því hversu mikið þeir 
vinna með sundurgreiningu hljóða í orðum  



 

86 

Í töflu 20 sést að elsti starfsaldurshópur þátttakenda (þeir sem hafa yfir 

sextán ára starfsreynslu) vinnur mest með sundurgreiningu hljóða í orðum, 

eða 56%. 

Tafla 20. Hlutföll innan hvers starfsaldurshóps þátttakenda eftir því hversu mikið 
þeir vinna með sundurgreiningu hljóða í orðum 

Unnið með sundur- 

greiningu hljóða  

Starfsaldurshópar þátttakenda 

< 6 

ár 

7-10 

ár 

11-15 

ár 

16 >  

ár 

Mjög sammála 16% 7% 15% 17% 

Frekar sammála 23% 24% 12% 39% 

Hvorki né 21% 38% 38% 30% 

Frekar ósammála 

Mjög ósammála 

20% 

20% 

22% 

9% 

29% 

6% 

7% 

7% 

 

Niðurstöður kíkvaðratsprófs sýndu greinileg tengsl á milli starfsaldurs 

þátttakenda og hversu mikið þeir vinna með sundurgreiningu hljóða í 

orðum til eflingar hljóðkerfisvitundar χ2 (12, N=176) = 21,04; p < 0,05. Prófið 

er marktækt miðað við alpha 0,05. 

4.3.1.2 Viðtöl 

Leikskólarnir sem viðmælendur starfa við leggja allir mikla áherslu á að efla 

hljóðkerfisvitund og eru að vinna með bókstafi og hljóð þeirra á einn eða 

annan hátt og börnin eru flest mjög upptekin af bókstöfunum. Margir þeirra 

nota bækurnar Markviss málörvun í leik og starfi (Helga Friðfinnsdóttir, 

Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 2000) og Lubbi finnur málbein 

(Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009) til eflingar 

hljóðkerfisvitundar. Kristín notar bókina um Lubba til að leggja inn hljóðin 

,,þetta eru málhljóðin sem verið er að leggja inn en ég legg líka inn hvað 

stafurinn heitir og þau fá líka að læra hvernig þau segja stafinn á táknmáli”, 

sagði Kristín. Lubba er fylgt eftir á leið sinni í kringum landið og merkt er á 

landakort, sem hangir á veggnum á deildinni, hvar hann finnur hvaða hljóð 

eða málbein eins og það er nefnt í bókinni, til dæmis /a/ á Akureyri og /b/ á 

Bolungarvík. Í Gríslingaholti fá börnin stílabók í hvíldinni eða samverunni 

eftir hádegið og skrifa stafinn sem tekinn var fyrir í Lubbastund fyrir hádegi 

og teikna. Þau eru hvött til að skrifa orð sem byrja á þessum bókstaf og oft á 

tíðum skrifa þau einnig orðin sem hin börnin finna. Bókin Lærum og leikum 

með hljóðin (Bryndís Guðmundsdóttir, 2008) er einnig notuð í þeim tilgangi 



 

87 

að efla hljóðkerfisvitund bæði inn á deildum og í sérkennslu, sérstaklega 

með þeim börnum sem eiga í erfiðleikum með hljóð. Í Bangsabæ er verið að 

nota Orðahljóð (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009) til eflingar 

hljóðkerfisvitundar en það er bingóspil sem eflir þekkingu á bókstöfum og 

hljóðum þeirra.  

Byrjað að vinna með hljóðkerfisvitund á yngstu deildunum í öllum 

leikskólunum sem viðmælendur starfa við með því meðal annars að klappa 

atkvæði, ríma í samverustundum og síðan er byggt ofan á þetta og á eldri 

deildum er farið að vinna með upphafshljóð, sundurgreiningu hljóða í 

orðum og samtengingu orða og fleira. Í Hestheimum voru útbúin hefti upp 

úr bókinni Markviss málörvun í leik og starfi sem voru miserfið eftir því fyrir 

hvaða deild eða árgang leikskólans þau voru ætluð. Hljóðkerfisvitund er 

einnig efld í gegnum vísur og þulur og í Hundakoti og Bangsabæ eru ljóð 

eftir Þórarinn Eldjárn mjög vinsæl og texti og innihald ljóðanna gjarnan 

rædd. Í Gríslingaholti búa börnin til sínar eigin vögguvísur sem eflir 

rímskynjun þeirra. 

4.3.2 Málfærni og ritun 

4.3.2.1 Könnun 

Þeir undirþættir málfærni sem þátttakendur í könnuninni vinna mest með 

til eflingar bernskulæsis eru orðaforðakennsla með óbeinum og beinum 

hætti, hlustun og tal- og frásagnarhæfni. Í töflu 21 kemur fram hlutfall 

þeirra undirþátta málfærni sem þátttakendur í könnuninni vinna mjög eða 

frekar mikið með. 
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Tafla 21. Hlutfall þeirra undirþátta málþroska, þ.e. málskilnings, máltjáningar og 
orðaforða sem mest er unnið með 

Undirþættir málþroska/málfærni % 

Orðaforða/hugtakaforða (með óbeinum hætti, s.s. í gegnum 

samtöl, frjálsan leik og almennan lestur) 

 96 

Orðaforða/hugtakaforða (með beinum hætti, s.s. í gegnum 

sögu- og bóklestur ásamt útskýringum og kennslu á merkingu 

lykilorða) 

 91 

Hlustunarfærni (að þjálfa hlustun)  91 

Tal- og frásagnarhæfni  80 

Ályktunarhæfni* (færni í að draga ályktanir út frá lestexta)  51 

Hæfni til að skilja og þekkja uppbyggingu sögu/texta  44 

*Ályktunarhæfni er hæfileiki til að álykta og byggir á því að skynja þær aðstæður sem lýst er í texta, 

t.d. að sjá eitthvað fyrir sér. Börn geta t.d. ímyndað sér (dregið ályktanir) hvað gerist ef...þú missir egg á 
gólfið? 

Í viðauka D er hægt að skoða nánar þau gögn sem tafla 21 byggir á. 

4.3.2.2 Viðtöl 

Leikskólarnir sem viðmælendur starfa við leggja flestir mikla áhersla á 

málfærni, það er orðaforða, málskilning og máltjáningu. Þrír þeirra eru að 

vinna með Orðaspjall (Árdís H. Jónsdóttir, 2013). Í Hestheimum var reyndar 

löngu byrjað að vinna með Text talk aðferðina áður en Árdís kynnti hana hér 

á landi sem Orðaspjall. Starfsmenn leikskólans höfðu kynnst þessari vinnu í 

ferð til Skotlands fyrir mörgum árum. Þar sáu þeir meðal annars hvernig 

unnið er með sögupoka. Starfsmenn Hestheima og Selakots eru að vinna 

með slíka sögupoka en þá er bók sett í poka ásamt leikmunum, til dæmis 

brúðum eða tuskudýrum sem tengjast sögunni í bókinni. Þeir þrír leikskólar 

sem eru að vinna með Text talk aðferðina eru aðallega að vinna með hana í 

hópastarfi þar sem unnið er með orðaforða með beinum hætti með 

útskýringum og kennslu á merkingu lykilorða. Þá er spjallað um einstök orð 

og þau skrifuð á renninga sem eru hengdir upp á vegg. Strax á yngstu deild 

er farið að vinna með orðskýringar og þá er verið að vinna með einföld orð 

eins og til dæmis góður.  

Tal- og frásagnarhæfni er talin gríðarlega mikilvæg í öllum leikskólunum 

og eru flestir þeirra að nota Sögugrunninn (Guðrún Sigursteinsdóttir og 

Rannveig Oddsdóttir, 2008) eða Ótrúleg eru ævintýrin (Sigríður J. 

Þórisdóttir, 1993) í tengslum við þær sögur sem verið er að vinna með. Tal- 

og frásagnarhæfni ásamt söguuppbyggingu er efld með því að börnin eru 



 

89 

hvött til að segja frá hverju sem er, til dæmis búa sjálf til sögu. Einnig eiga 

margir leikskólanna ræðupúlt og er framsögn barnanna þjálfuð með því að 

þau tala fyrir framan aðra. Byrjað er á að þjálfa börnin í því að segja, til 

dæmis frá því hvað þau heita og hvar þau eiga heima. Síðan eru þau þjálfuð 

í að segja frá því sem þau voru að gera um helgina og sum barnann láta 

jafnvel skrifa á miða heima fyrir það sem þau ætla að segja frá og vita hvað 

stendur á miðanum. Mismikið er lagt upp úr hlustun í leikskólunum, en í 

Hestheimum er mikið lagt upp úr því að vinna með hlustun og börnin 

þjálfast í því að gefa hljóð þegar barn stendur í púlti og segir frá og í lokin 

segir barnið jafnvel ,,takk fyrir gott hljóð”. Þar er notaður hljóðnemi í 

framsöguþjálfun og telur Sólveig að það sé mjög gott fyrir börnin í 

framtíðinni að kunna að standa upp og tjá sig. 

Mjög mikið er lesið fyrir börnin í leikskólunum sem viðmælendur starfa 

við og fer lesturinn yfirleitt fram í hvíld eða samverustund eftir 

hádegismatinn. Oft er unnið með Sögugrunnin eða Ótrúleg eru ævintýrin í 

tengslum við söguna sem verið er að lesa og þá er barnahópunum yfirleitt 

skipt í tvennt. Í Hundakoti eru Ótrúleg eru ævintýrin aðal námsefni þeirra. 

Yfirleitt er sama sagan lesin í öllum leikskólanum og eru því öll börnin að 

vinna með orðin úr sömu sögunni og þau eru útskýrð á sama máta á öllum 

deildum. Gerðar er ólíkar kröfur til barnanna í þessari vinnu eftir því hvort 

þau eru tveggja ára eða sex ára, til dæmis er myndlæsi mikið notað á yngstu 

deildinni. Unnið hefur verið meðal annars með söguna um Búkollu sem var 

lesin upp úr Þjóðsögunum en það er bók sem bundin er inn í skinn með 

engum myndskreytingum og því ekki hægt að segja að hún sé af léttara 

taginu. Oft er það sögumaður sem segir söguna og sagan meðal annars sýnd 

í skuggaleikhúsi þar sem börnin nota sitt eigið orðalag. Sú vinna sem fer 

fram í tengslum við ákveðnar sögur tengist inn í öll námssviðin, svo sem 

listsköpun, hreyfingu, leikræna tjáningu, vettvangsferðir og fleira. Í sumum 

tilfellum búa börnin til leikrit út frá sögunni og það er jafnvel tekið upp á 

myndband. Söguteppi fylgir Ótrúleg eru ævintýrin og er það notað á marga 

vegu í leikskólunum sem eru að vinna með þetta námsefni. Til dæmis eru 

börnin að para samskonar eða skyld orð saman þegar verið er að vinna með 

ákveðið orð úr sögunni. Einnig klippa þau setningarnar niður í orð þannig að 

þau geti raðað þeim aftur í setningar. Þannig nýta börnin orð og myndir til 

að leika sér með og raða saman og jafnvel skrifa eftir. Á elstu deild 

Hundakots gera börnin mikið af því að fletta orðum sem þau skilja ekki upp í 

orðabók. 

Í Kisubergi er lögð mikil áhersla á ritmál og þar er unnið markvisst með 

ritmál, ásamt sögu- og bókagerðgerð. Þar búa börnin til sínar eigin bækur 

með myndum og texta út frá framhaldssögunni sem verið er að lesa í 
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hvíldinni hverju sinni og byggjast á upprifjun þeirra á sögunni. Sum þeirra 

eru farin að hljóða sig í gegn um orð og þeim þarf ekki að hjálpa en öðrum 

er gefin forskrift. Sú forskrift er í raun samvinnuritun því þá er frásögn 

barnsins skrifuð niður og það getur nýtt sér það sem forskrift og síðan er 

hún lesin fyrir barnið. Á flestum leikskólanna hafa börnin aðgang að 

spjöldum með nöfnunum sínum sem þau nota til að herma eftir þegar þau 

vilja skrifa nafnið sitt á eitthvað sem þau vilja merkja sér, til dæmis á myndir 

sem þau teikna eða mála. 

Gísli sérhæfir sig í að segja börnunum sögur og telur hann að 

skilningarvit barnanna séu hundrað prósent opin þegar þeim er sögð saga. 

,,Myndir eru ekki notaðar þannig að börnin verða að búa sér til myndir í 

höfðinu eða nota ímyndunaraflið og draga upp mynd af sögunni í 

huganum”, sagði Gísli. Hann hefur í einstaka tilfellum notað loðtöflu þegar 

hann segir börnunum sögu. Dagbók er rituð í flestum leikskólunum en þar 

skráir starfsfólk hvað gert er í leikskólanum yfir daginn. Í Kisubergi er hún 

rituð með börnunum og sett fram í fataklefa í lok dags og þá geta foreldrar 

lesið sér til um hvernig dagurinn gekk fyrir sig í leikskólanum. ,,Þannig fá 

börnin skilning á því að bókstafatákn bera upplýsingar á milli manna”, sagði 

Gísli.  

Í Hundakoti koma börnin á elstu deild með frétt að heiman úr 

dagblöðunum og ekki er óalgengt að það séu tvö til þrjú börn sem koma 

með frétt á hverjum degi. Þá er skoðað hvaða orð eru í fréttinni og hvaða 

orð börnin skilja og hvaða orð börnin skilja ekki. Hvaða orð eru notuð dags 

daglega og hvaða orð eru aðeins notuð í rituðu máli. Síðan er athugað 

hvaðan fréttin kemur á landakorti sem hangir uppi á vegg. Einnig er unnið 

með orðaforða með því að taka fyrir ákveðin orð tengd árstíðunum, svo 

sem réttir og farfuglar á haustin, jólin og þorrinn yfir veturinn og svo 

framvegis.  

Í Gríslingaholti og Kisubergi hefur verið útbúinn póstkassi og börnin geta 

komið með bréf að heiman sem þau hafa skrifað sjálf með hjálp foreldra 

sinna eða útbúið þau í leikskólanum með hjálp starfsfólksins þar og sett í 

póstkassann. Bréfin eru síðan lesin í samverustundum. Þau börn sem lengst 

eru komin í þessum efnum eru farin að rita bréfin sjálf. Í Krummabæ er 

námsefninu Stig af stigi fléttað inní þjálfun hljóðkerfisfærni en í 

Gríslingaholti er því fléttað inn í þjálfun málfærni. Námsefnið Stig af stigi er 

ætlað til eflingar félags- og tilfinningarþroska og hægt er að kenna ýmis 

hugtök tengd tilfinningum í tengslum við þá vinnu til eflingar orðaforða 

(Committee for Children, 2002). 
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4.3.3 Námsefni til eflingar bernskulæsis 

4.3.3.1 Könnun 

Miklum meirihluta svarenda fannst þeir hafa almennt mjög eða frekar 

góðan aðgang að námsefni og aðferðum til eflingar hljóðkerfisvitundar í 

leikskólum (72%), sjá töflu 22. Á mynd 18 er hægt að sjá hversu góðan 

aðgang þátttakendur hafa að námsefni til eflingar hljóðkerfisvitundar. 

Tafla 22. Telur þú að leikskólakennarar hafa almennt góðan eða slæman aðgang 
að námsefni og aðferðum til eflingar hljóðkerfisvitundar í leikskólum: 

  Fjöldi % 
 Mjög góðan 27 16% 
 Frekar góðan  95 56% 
 Hvorki góðan né slæman 39 23% 
 Frekar slæman 8 5% 
 Mjög slæman 0 0% 
 Samtals 169 100% 
 Meðaltal 2,17 

 Staðalfrávik 0,75   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 169 92% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 15 8% 
 Fjöldi svarenda 184 100% 
  

 

Mynd 18. Aðgangur að námsefni til eflingar hljóðkerfisvitundar 
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Meirihluta þátttakenda fannst þeir hafa almennt mjög eða frekar góðan 

aðgang að námsefni og aðferðum til eflingar málfærni, það er málskilnings, 

máltjáningar og orðaforða í leikskólum (70%), sjá töflu 23. Mynd 19 sýnir 

hversu góðan aðgang þátttakendur hafa að námsefni til eflingar málfærni.  

Tafla 23. Telur þú að leikskólakennarar hafa almennt góðan eða slæman aðgang 
að námsefni og aðferðum til eflingar málfærni, þ.e. málskilnings, 
máltjáningar og orðaforða í leikskólum: 

  Fjöldi % 
 Mjög góðan 26 15% 
 Frekar góðan 94 55% 
 Hvorki góðan né slæman 45 26% 
 Frekar slæman 7 4% 
 Mjög slæman 0 0% 
 Samtals 172 100% 
 Meðaltal 2,19 

 Staðalfrávik 0,74   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 172 94% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 11 6% 
 Fjöldi svarenda 183 100% 
  

 

Mynd 19. Aðgangur að námsefni til eflingar málfærni, þ.e. málskilnings, 
máltjáningar og orðaforða 



 

93 

Alls voru 73% þátttakenda mjög eða frekar ánægðir með það hvernig 

unnið er með bernskulæsi í leikskólunum sem þeir starfa við, sjá töflu 24. Á 

mynd 20 sést hversu ánægðir þátttakendur eru með það hvernig unnið er 

með bernskulæsi í leikskólanum sem þeir starfa við. 

Tafla 24. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með það hvernig unnið er með 
bernskulæsi í leikskólanum 

  Fjöldi % 
 Mjög ánægð(ur) 33 19% 
 Frekar ánægð(ur) 97 54% 
 Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 43 24% 
 Frekar óánægð(ur) 5 3% 
 Mjög óánægð(ur) 0 0% 
 Samtals 178 100% 
 Meðaltal 2,11 

 Staðalfrávik 0,73   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 178 97% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 6 3% 
 Fjöldi svarenda 184 100% 
  

 

Mynd 20. Ánægja þátttakenda með hvernig unnið er með bernskulæsi í 
leikskólanum sem þeir starfa við 
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Mikill meirihluti þátttakenda sem svöruðu könnuninni töldu að námsefni 

til eflingar bernskulæsis ætti að vera opið að hluta (82%), en þá byggir það 

að hluta til á útgefnu námsefni sem jafnvel er búið að flokka og þætta í 

stigþyngjandi röð. Aðeins 17% þeirra töldu að námsefnið ætti að vera mjög 

opið, en þá byggir það alfarið á hugmyndum og útfærslu 

leikskólakennarans. Mjög fáir svarenda töldu að námsefnið ætti að vera 

mjög skipulagt, en þá byggir það alfarið á útgefnu námsefni sem búið er að 

flokka og þætta í stigþyngjandi röð. Sjá nánar í töflu 25. 

Tafla 25. Hversu opið (óformlegt) eða skipulagt (formlegt) ætti námsefni til 
eflingar bernskulæsis að vera að þínu mati: 

    Fjöldi % 

Mjög opið  29 17% 

Opið að hluta  141 82% 

Mjög skipulagt  3 2% 

Samtals   173 100% 

Meðaltal 
 

1,85 
 Staðalfrávik   0,40   

Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 
 

173 95% 

Veit ekki / Vil ekki svara 
 

10 5% 

Fjöldi svarenda   183 100% 
 

90% svarenda fannst að leggja ætti mjög eða frekar mikla áherslu á 

raunprófaðar aðferðir til eflingar bernskulæsis, en eins og áður hefur komið 

fram þá eru það aðferðir sem búið er að staðfesta með rannsóknum að virki 

betur en aðrar, sjá töflu 26. Á mynd 21 sést að langflestir þátttakendur 

leggja mjög eða frekar mikla áherslu á notkun raunprófaðra 

kennsluaðferða. 
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Tafla 26. Hversu mikla eða litla áherslu ætti að leggja á notkun raunprófaðar 
aðferða (þ.e. aðferðir sem er búið að staðfesta með rannsóknum að virki 
betur en aðrar) til eflingar bernskulæsis að þínu mati: 

  Fjöldi % 
 Mjög mikla 28 18% 
 Frekar mikla 111 72% 
 Frekar litla 12 8% 
 Mjög litla 2 1% 
 Enga 1 1% 
 Samtals 154 100% 
 Meðaltal 1,94 

 Staðalfrávik 0,61   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 154 85% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 28 15% 
 Fjöldi svarenda 182 100% 
  

 

Mynd 21. Fjöldi þátttakenda sem leggja áherslu á notkun raunprófaðra 
kennsluaðferða 

4.3.3.2 Viðtöl  

Í viðtölunum kom fram að yfirleitt er byrjað að vinna með bernskulæsi á 

yngstu deildunum í leikskólunum sem viðmælendur starfa við. Það er meðal 

annars gert með því að hafa myndir og ritmál vel sýnilegt, til dæmis með því 

að merkja ýmsa hluti, svo sem efnivið og húsbúnað með heiti. 
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Myndstuðningur er við ritmálið hjá yngri börnunum en þau byrja jafnvel að 

þekkja nöfnin sín sjónrænt mjög snemma. Bernskulæsi er eflt í 

samverustundum þar sem verið er að klappa og ríma og einnig er það eflt í 

gegnum vísur og þulur. Mikið er lesið fyrir börnin og bækur hafðar 

aðgengilegar og þeim leyft að handfjatla þær eins mikið og þau vilja.  

Allir leikskólarnir eiga mjög mikið af námsefni til eflingar bernskulæsis og 

starfsmenn þar hafa verið duglegir að kaupa flest allt útgefið efni sem ætlað 

er til eflingar bernskulæsis á leikskólastiginu. Einnig eiga þeir fjölbreyttan 

efnivið, svo sem ritföng, forskriftar- og verkefnablöð, ýmiskonar spil, 

bókstafi í öllum stærðum og gerðum, kubbastafi, nöfn barnanna á spjöldum 

og jafnvel útklippta bókstafi sem börnin hafa yfirleitt frjálsan aðgang að. Í 

leikskólunum er yfirleitt unnið með bókstafina í fjölbreyttum leikjum. Í 

Selakoti er mikið til af skemmtilegum efnivið til að vinna með bókstafina. 

Farið er í nokkurskonar stöðvarvinnu með skólahópinn þar sem verið er að 

leika með bókstafina. Á sumum stöðvunum er kennsla tengd hreyfingu eða 

hreyfileikjum, til dæmis að henda bolta með áprentuðum bókstöfunum á 

milli og þegar barn grípur hann á það að segja hvaða bókstaf 

þumalfingurinn lendir á og jafnvel einnig að hljóða hann. Bókstafir eru 

krítaðir á mjúkar mottur og börnin hvött til að hoppa á ákveðinn bókstaf á 

mottunni ofan af borði. Einnig er bókstöfum kastað í körfur sem eru 

merktar ákveðnum bókstöfum og fleira. Ýmislegt er einnig gert til eflingar 

bernskulæsis sem tengist listinni. Eins og fyrr segir eru búnar til bækur eða 

teiknað og ritað út frá sögum sem verið er að lesa og bókstafir búnir til úr 

laufum, perlum eða leir. Flestir leikskólanna leggja mikla áherslu á 

barnabækur og búa yfir heilmiklum bókakosti og margir fara með börnin í 

skipulagðar ferðir á bókasöfn í næsta nágrenni. 

Öllum viðmælendum fannst mikilvægt að námsefni væri að minnsta 

kosti hálf opið þar sem í mörgum tilfellum væri gott að þurfa ekki að fara 

nákvæmlega eftir bókinni. Vinna með Ótrúleg eru ævintýrin (Sigríður J. 

Þórisdóttir, 1993), Sögugrunninn (Guðrún Sigursteinsdóttir og Rannveig 

Oddsdóttir, 2008) og Orðahljóð (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009) var nefnd 

sem dæmi en hægt er að fara mismunandi leiðir í vinnu með þessi námsefni 

og heimfæra eftir þörfum og aldri barnahópsins sem verið er að vinna með 

hverju sinni. Til dæmis er hægt að nýta myndirnar í Sögugrunninum sér og 

orðmyndirnar sér. Sigríður taldi að nauðsynlegt væri að geta þróað 

námsefni áfram þar sem góðir leikskólakennarar gætu auðveldlega fundið 

nákvæmlega út á hvaða stigi hvert og eitt barn væri statt og þannig þróað 

námsefnið í vinnu með einstaklingnum eftir því. Nokkrir viðmælenda 

nefndu að mikilvægt væri að námsefni væri hálfopið þar sem börnin vilji oft 

breyta ferlinu. Sem dæmi má nefna vinnuna með söguna af Búkollu á 
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Hundkoti, en þar vildu börnin helst einblína á leikræna tjáningu í tengslum 

við söguna. ,,Ég hafði hugsað mér að fara aðra leið með þessa vinnu en 

núna flýt ég bara með í ferlinu”, sagði Kristín. Að sjálfsöguð væri ákveðið 

utan um hald í verkefnavinnunni og það hvernig hlutirnir eru lagðir upp. Í 

Hestheimum var ákveðið verkefni í gangi í tvo mánuði þó í upphafi hafi 

verið lagt upp með að vinna það í nokkar vikur. Katrín taldi að 

leikskólakennarar þyrftu að vera opnir fyrir því að börnin kæmu með 

hugmyndir í verkefnavinnu þannig að námsaðferðin þyrfti að vera nokkuð 

opin. Viðmælendum fannst mikilvægt að sú vinna sem fram fer til eflingar 

bernskulæsis sé skemmtileg og áhugaverð fyrir börnin. ,,Börnin þurfa að 

hafa gaman af þessu”, sagði Dísa.  

Flestum þátttakenda þótti mikilvægt að nota raunprófaðar 

kennsluaðferðir til eflingar bernskulæsis þar sem sú vinna væri markvissari 

og að hægt væri að vita með vissu að slíkar aðferðir væru að virka. Allir 

viðmælendur rannsóknarinnar eru að vinna með raunprófaðar aðferðir að 

mestu leyti en margir þeirra eru einnig að nota ýmis spil og þar að auki 

námsefni sem þeir hafa búið til sjálfir í gegnum árin. 

4.4 Málþroskamat og íhlutun 

Hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir niðurstöðum á viðhorfum 

þátttakenda til málþroskafrávika barna, hvaða málþroskapróf verið er að 

nota í þeim leikskólum sem þátttakendur starfa við og hvort þeir telji að þar 

sé verið að beita snemmtækri íhlutun. 

4.4.1 Málþroskafrávik 

4.4.1.1 Könnun 

Mikill minnihluti þeirra sem svöruðu könnuninni eða einungis 19% töldu sig 

hafa fengið mjög eða frekar mikla fræðslu um tal- og málþroskafrávik barna 

í leikskólakennaranámi sínu, sjá nánar í töflu 27. Mynd 22 sýnir að mjög fáir 

þátttakendanna fengu mikla fræðslu um málþroskafrávik í námi sínu. 
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Tafla 27. Hversu mikla eða litla fræðslu fékkst þú um tal- og málþroskafrávik 
barna í leikskólakennaranámi þínu: 

  Fjöldi % 
 Mjög mikla 4 2% 
 Frekar mikla 30 17% 
 Sæmilega  59 33% 
 Frekar litla 44 25% 
 Mjög litla 32 18% 
 Enga 8 5% 
 Samtals 177 100% 
 Meðaltal 3,53 

 Staðalfrávik 1,17   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 177 97% 
 Vil ekki svara 6 3% 
 Fjöldi svarenda 183 100% 
  

 

Mynd 22. Fræðsla um tal- og málþroskafrávik í námi þátttakenda 

Um 27% þátttakenda voru mjög eða frekar ánægðir með þá fræðslu sem 

þeir fengu um viðfangsefnið, sjá nánar í töflu 28. Á mynd 23 sjást viðhorf 

þátttakenda til þeirrar fræðslu sem þeir fengu í námi sínu um tal- og 

málþroskafrávik. 
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Tafla 28. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þá fræðslu sem þú fékkst 
um tal- og málþroskafrávik barna í leikskólakennaranámi þínu 

  Fjöldi % 
 Mjög ánægð(ur) 5 3% 
 Frekar ánægð(ur) 42 24% 
 Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 53 31% 
 Frekar óánægð(ur) 52 30% 
 Mjög óánægð(ur) 21 12% 
 Samtals 173 100% 
 Meðaltal 3,24 

 Staðalfrávik 1,04   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 173 95% 
 Veit ekki  / Vil ekki svara 10 5% 
 Fjöldi svarenda 183 100% 
  

 

Mynd 23. Viðhorf þátttakenda til fræðslu um tal- og málþroskafrávik í námi 
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4.4.1.2 Viðtöl 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar töldu mikilvægt að finna börn sem eru í 

áhættuhópi hvað varðar slakan málþroska eða sem eru með 

málþroskafrávik af einhverju tagi sem fyrst. Þeir töldu einnig mikilvægt að 

hefja íhlutun að einhverju leyti strax og grunur vaknar um erfiðleika af 

einhverju tagi í málþroskaframvindu barns þó það hafi ekki fengið 

greiningu. Sigríður taldi að það væri miklu erfiðara að byrja að vinna með 

slík vandamál þegar börnin væru komin í grunnskólann. Ef ekki er hægt að 

koma börnunum að í málörvunarhópum er reynt að hjálpa viðkomandi á 

deildinni í samráði við sérkennslustjóra. Viðmælendur töldu að 

deildarstjórar í leikskólunum sem þeir starfa við tækju börn með 

málþroskavanda mjög meðvitað í sérstakt fóstur til að styrkja skilning þeirra 

á máli og málumhverfi, meðal annars með því að draga þau inn í samræður 

hvort sem það væri í fataklefanum, við matarborðið eða á skiptiborðinu. ,,Ef 

ég tek eftir því að barn er ekki að hlusta á sögu þá spyr ég það út í söguna 

og þá byrjar það oft að hlusta af því að það veit að kannski koma spurningar 

um söguna”, sagði Guðlaug. Þegar mörg börn á sömu deild þurfa á sérstakri 

athygli að halda eða eru talin slök í málþroska er reynt að vinna markvissara 

með þau í minni hópum á deildunum, svo sem í hópastarfinu. Íhlutun hefst 

þó ekki fyrir alvöru fyrr en barn er búið að fá greiningu. ,,Sem 

leikskólakennari er ég alltaf mjög hugsi gagnvart hljóðu börnunum, en sem 

betur fer kemst ég oftast að því að þau geta meira en þau láta uppi. En að 

draga hlédrægt barn út úr fylgsni sínu og fá það til að taka það pláss sem því 

ber og á skilið finnst mér mjög erfitt og það eru í raun erfiðu börnin í 

leikskólanum”, sagði Gísli. 

4.4.2 Málþroskapróf 

4.4.2.1 Könnun 

Þegar leikskólakennarar sem tóku þátt í könnuninni voru beðnir um að 

merkja við hvaða málþroskaskimanir eða skráningar væru notaðar í 

leikskólunum sem þeir starfa við kom í ljós að allir merktu við HLJÓM-2. Alls 

merktu 36% við Orðaskil, 23% við TRAS og 19% við EFI-2, sjá nánar í töflu 

29. Á mynd 24 má sjá útbreiðslu málþroska skimana í leikskólum sem 

þátttakendur starfa við. 
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Tafla 29. Vinsamlegast merktu við hvaða málþroskaskimanir/skráningar eru 
notaðar í leikskólanum sem þú starfar á: 

Fjöldi % 
 Orðaskil 66 36% 

EFI-2 35 19% 

TRAS 42 23% 

HLJÓM-2 181 100% 

Annað 11 6% 

Fjöldi tilgreininga 181 - 

      

Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 181 97% 

Veit ekki / Vil ekki svara 6 3% 

Fjöldi svarenda 187 100% 

 

 

Mynd 24. Útbreiðsla málþroska skimana og skráninga í leikskólum þátttakenda 

4.4.2.2 Viðtöl 

Í leikskólunum sem viðmælendur starfa við er HLJÓM-2 prófið (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002) lagt fyrir 

öll elstu börnin í leikskólanum á haustin til að meta hljóðkerfisvitund þeirra. 

Í Kisubergi er það ekki lagt fyrir þau börn sem eru farin að lesa. Þegar 

niðurstöður úr HLJÓM-2 liggja fyrir er sérstaklega unnið með þau börn sem 

koma slök út úr því. Unnið er með þau í þeim atriðum sem þarf að efla þau í 
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og svo eru þau prófuð aftur að vori. Í Selakoti er Orðaskil (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 1998) lagt fyrir öll börn á yngri deildunum. Þar finnst þeim 

gott að prófa öll börnin í málþroskanum og vinna svo með þau í framhaldinu 

út frá þeim niðurstöðum sem koma út úr prófinu. Í Hundakoti er EFI-2 

prófið (Elmar Þórðarson, Friðrik Rúnar Guðmundsson og Ingibjörg 

Símonardóttir, 2012) lagt fyrir þau börn sem eru talin slök.  

4.4.3 Snemmtæk íhlutun 

4.4.3.1 Könnun 

Þegar spurt var um viðbrögð leikskólans við málþroskafrávikum barna kom 

fram að mikill minnihluti eða aðeins 16% voru mjög eða frekar sammála því 

að leikskólinn biði með íhlutun og sæi til hvort erfiðleikar barns lagist ekki 

með tímanum, en meira en helmingur svarenda eða alls 63% voru mjög eða 

frekar sammála því að íhlutun hæfist um leið og barn er búið að fá greiningu 

um málþroskafrávik. Flestir þátttakenda voru mjög eða frekar sammála því 

að íhlutun hæfist strax og grunur vaknar um erfiðleika af einhverju tagi í 

málþroskaframvindu barns þó það hafi ekki fengið greiningu (78%), sjá töflu 

30. Á mynd 25 sjást viðbrögð leikskóla þátttakenda við málþroskafrávikum. 

Tafla 30. Hvernig bregst leikskólinn við málþroskafrávikum; eru fyrstu viðbrögð 
þau að bíða og sjá, er lögð áhersla á að fá greiningu eða hefst íhlutun 
strax og grunur vaknar:  

  Bíða Greina Grunur 

Mjög sammála 5% 41% 35% 

Frekar sammála 11% 22% 43% 

Hvorki sammála né ósammála 11% 8% 8% 

Frekar ósammála 33% 17% 8% 

Mjög ósammála 40% 12% 5% 

Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 180 182 180 
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Mynd 25. Viðbrögð leikskólans við málþroskafrávikum 

Meiri hluti þátttakenda var mjög eða frekar sammála því að þær 

aðgerðir sem beitt er til íhlutunar í leikskólanum séu byggðar á 

hugmyndafræði um snemmtæka íhlutun, það er aðgerðir sem miða að því 

að veita inngrip í náms- og þroskavanda barna snemma í lífi þeirra (79%). 

Langflestir töldu að íhlutun ætti sér stað í nánu samstarfi við foreldra (93%). 

Aðeins færri eða alls 83% töldu að íhlutun ætti sér stað í nánu samstarfi við 

aðrar fagstéttir eða meðferðaraðila, eins og til dæmis leikskólaráðgjafa, 

talmeinafræðinga eða sálfræðinga. Alls voru 74% svarenda mjög eða frekar 

sammála því að á meðan á íhlutun stæði væri framkvæmt reglubundið mat 

á árangri íhlutunarinnar. Sjá töflu 31. Mynd 26 sýnir þær aðgerðir sem beitt 

er til íhlutunar í leikskólunum sem þátttakendur starfa við. 
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Tafla 31. Útbreiðsla snemmtækrar íhlutunar og vinnubragða sem einkenna hana, 
s.s. náið samstarf við foreldra og aðra meðferðaraðila og mat á árangri 

 

 

 

Mynd 26. Snemmtæk íhlutun, samstarf við foreldra og aðra meðferðaraðila og 
mat á árangri íhlutunar 

4.4.3.2 Viðtöl 

Fram kom hjá viðmælendum að verið væri að vinna samkvæmt 

snemmtækri íhlutun varðandi málþroska í leikskólunum sem þeir starfa við. 

,,Snemmtæk íhlutun skiptir ótrúlega miklu máli og hér erum við mjög 

meðvituð um það og vinnum mjög meðvitað með það alveg niður á yngstu 

deild í nánu samstarfi við deildarstjórana. Ef barn hefur lítinn sem engan 

orðaforða um tveggja og hálfs árs aldurinn fara varnaðarbjöllur að klingja”, 

sagði Katrín. 

Mjög sammála 43% 62% 44% 36%

Frekar sammála 36% 31% 39% 38%

Hvorki né 15% 2% 10% 18%

Frekar ósammála 4% 1% 3% 6%

Mjög ósammála 3% 3% 3% 3%

Fjöldi sem tekur afstöðu 171 181 178 174

Snemmtæk

íhlutun
Foreldrar

Aðrir 

meðferðar

aðilar

Mat
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Misjafnt er eftir leikskólum hvort talmeinafræðingar koma í leikskólann 

til að skima fyrir málþroskafrávikum eða hvort foreldrar þurfa að fara til 

þeirra en það fer aðallega eftir sveitafélögum hvernig þeirri þjónustu er 

háttað. Þjónusta vegna greiningar er því misgóð en allir þátttakendur töldu 

að biðin eftir talmeinafræðingi væri allt of löng. Eins og fyrr segir er reynt að 

láta þetta ekki bitna um of á börnunum og byrjað að vinna með þau að 

einhverju leyti strax, til dæmis í málörvunarhópum. Erfitt sé þó fyrir 

leikskólakennara að efla framburð hjá börnum þar sem það sé maður á 

mann verkefni og hver sé sérfræðingar á sínu sviði. Gott samstarf er við 

foreldra barna sem þurfa á íhlutun að halda og einnig er gott samstarf við 

aðrar fagstéttir eða meðferðaraðila, til dæmis í þjónustumiðstöð hverfisins 

eða sveitafélagsins. Í sumum tilfellum var lítið samstarf í gangi við 

talmeinafræðing viðkomandi barns en í öðrum tilfellum var mjög gott 

samstarf. Sérkennslustjórarnir í Hestheimum og Hundakoti hafa fengið að 

fara í talþjálfun með börnum og fylgst með og fengið leiðbeiningu um hvað 

best væri að leggja áherslu á í vinnu með börnum. ,,Það er alltaf hægt að 

gera eitthvað í leikskólanum”, sagði Katrín. 

4.5 Fagleg tengsl við aðra leikskólakennara 

Hér verður fjallað um niðurstöður könnunarinnar og viðtalanna í tengslum 

við hvers konar vettvangur er talinn bestur að mati þátttakenda til að 

mynda fagleg tengsl við aðra leikskólakennara þar sem hægt væri að móta 

sameiginlega sýn hvað varðar eflingu bernskulæsis í leikskólum og koma sér 

saman um eftir hvaða leiðum væri best að nálgast viðfangsefnið. 

4.5.1 Könnun 

Langflestir, eða rétt tæplega 90% þátttakenda sem svöruðu könnuninni 

töldu sig mjög eða frekar líklega til að notfæra sér vefsíðu með 

hugmyndabanka og samskiptasvæði sem vettvang til að mynda fagleg 

tengsl við aðra leikskólakennara til að efla bernskulæsi í leikskólum, sjá töflu 

32. Mynd 27 sýnir hversu líklegt er að þátttakendur myndu notfæra sér 

vefsíðu með hugmyndabanka og samskiptasvæði til að mynda fagleg tengsl 

við aðra leikskólakennara. 
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Tafla 32. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú myndir notfæra þér vefsíðu með 
hugmyndabanka og samskiptasvæði til að mynda fagleg tengsl við aðra 
leikskólakennara til að efla bernskulæsi í leikskólum: 

  Fjöldi % 
 Mjög líklegt 97 54% 
 Frekar líklegt 62 35% 
 Hvorki líklegt né ólíklegt 13 7% 
 Frekar ólíklegt 4 2% 
 Mjög ólíklegt 3 2% 
 Samtals 179 100% 
 Meðaltal 1,63 

 Staðalfrávik 0,85   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 179 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 2 1% 
 Fjöldi svarenda 181 100% 
  

 

Mynd 27. Fjöldi þátttakenda sem telur líklegt að þeir myndu notfæra sér vefsíðu 
með hugmyndabanka og samskiptasvæði til að mynda fagleg tengsl 
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Einnig töldu 91% þátttakenda símenntun eða fyrirlestra sem mjög eða 

frekar líklegan vettvang til að mynda fagleg tengsl við aðra leikskólakennara 

til að efla bernskulæsi í leikskólum, sjá töflu 33. Mynd 28 sýnir hversu líklegt 

er að þátttakendur myndu notfæra sér símenntun eða fyrirlestra til að 

mynda fagleg tengsl við aðra leikskólakennara. 

Tafla 33. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir notfæra þér símenntun/ 
fyrirlestra til að mynda fagleg tengsl við aðra leikskólakennara til að efla 
bernskulæsi í leikskólum:  

  Fjöldi % 
 Mjög líklegt 62 35% 
 Frekar líklegt 99 56% 
 Hvorki líklegt né ólíklegt 10 6% 
 Frekar ólíklegt 4 2% 
 Mjög ólíklegt 3 2% 
 Samtals 178 100% 
 Meðaltal 1,80 

 Staðalfrávik 0,78   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 178 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 2 1% 
 Fjöldi svarenda 180 100% 
  

 

Mynd 28. Fjöldi þátttakenda sem telur líklegt að þeir myndu notfæra sér 
símenntun eða fyrirlestra til að mynda fagleg tengsl 
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Aðeins færri, eða 82% þátttakenda töldu sig mjög eða frekar líklega til að 

notfæra sér annars vegar fræðslufundi og hins vegar kynningar 

leikskólakennara þar sem þeir miðla þekkingu, reynslu og vinnubrögðum sín 

á milli, sjá töflur 34 og 35. Myndir 29 og 30 sýna hversu líklegt er að 

þátttakendur muni notfæra sér fræðslufundi og kynningar. 

Tafla 34. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir notfæra þér fræðslufundi til að 
mynda fagleg tengsl við aðra leikskólakennara til að efla bernskulæsi í 
leikskólum:  

  Fjöldi % 
 Mjög líklegt 41 24% 
 Frekar líklegt 100 58% 
 Hvorki líklegt né ólíklegt 23 13% 
 Frekar ólíklegt 4 2% 
 Mjög ólíklegt 5 3% 
 Samtals 173 100% 
 Meðaltal 2,03 

 Staðalfrávik 0,85   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 173 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 2 1% 
 Fjöldi svarenda 175 100% 
  

 

Mynd 29. Fjöldi þátttakenda sem telur líklegt að þeir myndu notfæra sér 
fræðslufundi til að mynda fagleg tengsl 
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Tafla 35. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir notfæra þér kynningar (þar 
sem leikskólakennarar miðla þekkingu, reynslu og vinnubrögðum sín á 
milli) til að mynda fagleg tengsl við aðra leikskólakennara til að efla 
bernskulæsi í leikskólum: 

  Fjöldi % 
 Mjög líklegt 48 28% 
 Frekar líklegt 89 51% 
 Hvorki líklegt né ólíklegt 26 15% 
 Frekar ólíklegt 7 4% 
 Mjög ólíklegt 4 2% 
 Samtals 174 100% 
 Meðaltal 2,02 

 Staðalfrávik 0,89   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 174 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 2 1% 
 Fjöldi svarenda 176 100% 
  

 

Mynd 30. Fjöldi þátttakenda sem telja líklegt að þeir myndu notfæra sér 
kynningar leikskólakennara til að mynda fagleg tengsl 

63% svarenda töldu sig mjög eða frekar líklega til að notfæra sér 

vinnustofur eða menntabúðir þar sem leikskólakennarar hittast og fá 

utanaðkomandi fræðslu, eða miðla þekkingu og reynslu sín á milli og vinna 

að eigin starfsþróun í samfélagi við aðra leikskólakennara, sjá töflu 36. 
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Mynd 31 sýnir hversu líklegt er að þátttakendur muni notfæra sér 

vinnustofur eða menntabúðir til að mynda tengsl við aðra leikskólakennara. 

Tafla 36. Hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir notfæra þér vinnustofur/ 
menntabúðir þar sem leikskólakennarar hittast og fá utanaðkomandi 
fræðslu, eða miðla þekkingu og reynslu sín á milli og vinna að eigin 
starfsþróun í samfélagi við aðra leikskólakennara, til að mynda fagleg 
tengsl við aðra leikskólakennara til að efla bernskulæsi í leikskólum:   

  Fjöldi % 
 Mjög líklegt 41 24% 
 Frekar líklegt 67 39% 
 Hvorki líklegt né ólíklegt 44 25% 
 Frekar ólíklegt 14 8% 
 Mjög ólíklegt 8 5% 
 Samtals 174 100% 
 Meðaltal 2,32 

 Staðalfrávik 1,06   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 174 98% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 3 2% 
 Fjöldi svarenda 177 100% 
  

 

Mynd 31. Fjöldi þátttakenda sem telja líklegt að þeir myndu notfæra sér 
vinnustofur / menntabúðir til að mynda fagleg tengsl 
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4.5.2 Viðtöl 

Flestir þátttakendanna í viðtölunum töldu að það væri mjög gott að hafa 

einhverskonar vettvang fyrir samvinnu á milli leikskólakennara. Katrín hittir 

alla sérkennsluráðgjafana í sínu hverfi á tveggja mánaða fresti til að bera 

saman bækur sínar, til dæmis hvaða gögn þeir eiga til og hvernig þeir vinna 

með ákveðin frávik hjá börnum og telur hún að þarna sé í mikinn brunn að 

sækja. ,,Ég var kannski að byrja að vinna í fyrsta skipti með barn með 

ákveðna örðugleika og þarna var einhver sem var búinn að vinna með barn 

með sömu örðugleika í tvö ár og gat deilt því með mér hvernig best væri að 

vinna með börn með slíka örðugleika”, sagði Katrín. Sérkennslustjórarnir í 

hverfinu skiptast á hugmyndum þegar þeir hittast á fundum í 

þjónustumiðstöð hverfisins en þeir hafa einnig fengið sérfræðinga til að 

koma og fræða þá um þeirra sérsvið eins og til dæmis talmeinafræðing og 

hjúkrunarfræðing. Hún telur að deildarstjórar leikskóla myndu gjarnan vilja 

hittast svona og bera saman bækur sínar. Þetta gætu verið litlir hópar eins 

og til dæmis deildarstjórar elstu deildar innan sama hverfis í Reykjavík. Hún 

telur að slíkir fundir gætu komið að mjög miklu gagni en þeir þurfi að vera 

mjög markvissir og vel skipulagðir. Sólveig hittir alla sérkennslustjórana í 

sínu sveitarfélagi einu sinni í mánuði þar sem þeir bera saman bækur sínar. 

Ingibjörg hittir aðra leikskólastjóra í sínu sveitafélagi tvisvar sinnum í 

mánuði og í sama sveitarfélagi hittast aðstoðarleikskólastjórar einu sinni í 

mánuði. Fram kom hjá viðmælendum að deildarstjórar í leikskólunum sem 

þeir starfa við hitta ekki aðra deildarstjóra hverfisins eða sveitarfélagsins 

reglulega til að bera saman bækur sínar fyrir utan einn leikskóla. Í því 

sveitarfélagi sem sá leikskóli er staðsettur í hittast deildarstjórar reglulega 

yfir árið og kynna ýmislegt sem verið er að vinna með í leikskólunum þar. 

Þrír viðmælenda nefndu Stóra leikskóladaginn sem haldinn er á vegum 

Reykjavíkurborgar sem mjög góðan vettvang til að kynna sér nýjar 

hugmyndir, sem verið er að vinna með í öðrum leikskólum. Guðlaug segist 

alltaf fara á Stóra leikskóladaginn og þar hafi hún fengið ýmsar hugmyndir 

til að vinna með til eflingar bernskulæsis. ,,Maður veltir því oft fyrir sér hvað 

maður getur tekið inn í starfið í leikskólanum”, sagði hún. Að hennar mati 

mættu vera fleiri leikskólar að kynna starfsemi sína á Stóra 

leikskóladeginum og jafnvel leikskólar frá fleiri stöðum á landinu. Fram kom 

hjá Sigríði að gott væri að hafa einhverskonar vefsíðu með hugmyndabanka 

þar sem hægt væri að leita að efni varðandi eflingu bernskulæsis en að 

hennar mati hafa flestar tilraunir til að útbúa slíkan hugmyndabanka fallið 

um sjálft sig. Facebook gæti þó verið nokkur góður vettvangur fyrir slíkt. 

Hún var ánægð með kynningar á læsistefnu Reykjavíkurborgar sem haldnar 
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voru um það leyti sem læsistefnan kom út. Þar voru leikskólar sem eru að 

vinna markvisst starf til eflingar bernskulæsis að kynna starfsemi sína. Hún 

sagði að þeir deildarstjórar í leikskólanum sem hún starfar við sem fóru á 

þessar kynningar og kynntu sér hvað verið er að gera í öðrum leikskólum 

hefðu komið uppfullir af hugmyndum til baka. ,,Ég tek ofan fyrir því hvað 

Reykjavíkurborg er búin að vera að gera mikið fyrir leikskólana í formi 

fræðslu”, sagði Sigríður. Margir viðmælendanna hafa heimsótt aðra 

leikskóla til að kynna sér starfið þar og fundist þeir græða á því. Einnig hafa 

þeir fengið heimsóknir frá öðrum leikskólum eða kynnt starfið sitt í öðrum 

leikskólum svo sem á skipulagsdögum eða starfsmannafundum eða á 

annarskonar samkundum á vegum sveitarfélagsins.  

Fram kom hjá flestum viðmælendum að mannekla væri eitthvað sem 

gerði þeim erfitt um vik að komast á fundi, fyrirlestra eða kynningar, en 

yfirleitt væri hægt að senda einn starfsmann sem gæti tekið myndir og sýnt 

starfsmönnunum í leikskólanum, til dæmis á starfsmannafundum eða 

skipulagsdögum. Sigríður er ákveðin í því að koma sem flestum 

starfsmönnum í Bangsabæ á Stóra leikskóladaginn í Reykjavík í maí næst 

komandi svo þeir geti kynnt sér það sem aðrir leikskólar eru að gera og því 

hefur verið ákveðið að hafa skipulagsdag leikskólans þann sama dag. Hún 

taldi að það væri gott að efla faglega starfið og fagvitund almennt og að 

foreldrar sjái hvað verið er að gera í leikskólanum og hvað starfið með 

börnunum er skemmtilegt. Gísli telur að þeir sem vilja bæta starfshætti sína 

í leikskólanum hljóti að fara á kynningar eða kíkja í heimsókn til þeirra 

leikskóla sem eru að vinna gott starf varðandi eflingu bernskulæsis. 

4.6 Rödd leikskólakennarans 

Hér verður gerð grein fyrir því sem þátttakendur vildu koma á framfæri, 

annars vegar í opinni spurningu í lok könnunarinnar og hins vegar það sem 

viðmælendur vildu fá að segja að loknum viðtölunum. 

4.6.1 Könnun 

Í opinni spurningu þar sem þeir leikskólakennarar sem svöruðu könnuninni 

voru spurðir hvort þeir vildu koma einhverju á framfæri kom meðal annars 

fram að fagna beri allri umræðu um bernskulæsi í leikskólum og margir 

svarenda lýstu ánægju sinni yfir því að verið væri að rannsaka þetta 

viðfangsefni. Einnig kom fram að hér áður fyrr hafi ekki verið til umræðu að 

,,fikta við” að kenna bernskulæsi, en sem betur fer sé þessi hugsun að 

breytast og farið sé að horfa til bernskulæsis í leikskólum með opnari huga. 

Að byrja þyrfti miklu fyrr að kenna bernskulæsi eða um leið og börn byrji í 
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leikskólanum og kennslan þyrfti að vera markvissari. Að horfa þyrfti meira á 

yngsta aldurshópinn heldur en gert hefur verið hingað til og hafa nám þeirra 

markvissarara. ,,Hamra járnið meðan það er heitt og halda glóðinni í 

kolunum”, komst einn leikskólakennari að orði og bætti því við að mikilvægt 

væri að vinna vel á þessum mótunarárum barnsis.  

Einum svarenda fannst skrítið hvernig leikskólakennarar tipla á tánum og 

forðast að tala um nám og kennslu og skilur ekki af hverju má ekki tala um 

nám og kennslu bernskulæsis. Öðrum fannst skipulagðar stundir ganga á 

rétt barna til frjáls leiks og vill helst nýta áhuga barnanna sem mest. Sumir 

segjast vinna allt starf tengt bernskulæsi í leik og þemavinnu. 

Fram kom hjá nokkrum leikskólakennurum að þó áhugi sé fyrir hendi að 

bæta sig í starfi með börnunum þá séu þeir lúnir vegna álags, manneklu og 

of mörgum börnum á deild og eigi einnig erfitt með að komast frá vinnu til 

að sækja fróðleik og þekkingu. Ekki sé mikill undirbúningur fyrir hendi og 

svo ótalmargt sem þurfi að gera á þessum stutta tíma. Að málþroskinn væri 

á niðurleið vegna hávaða, fjölda barna á deild og svo framvegis. 

Sumir vildu koma því á framfæri hvernig þeir ynnu með bernskulæsi: 

,,Nota söng og þulur, Lubba og málhljóðin og markvissa málörvun einu sinni 

á dag, klapp, rím og fleira ásamt söngstund og sögulestri. Ritmál allstaðar 

sýnilegt og þau byrja að skrifa bókstafi fjögurra ára og merkja myndirnar 

sínar. Mörg útskrifast læs og flest stautfær”. 

4.6.2 Viðtöl 

Í lok viðtalanna var þátttakendum boðið að segja nokkur orð að lokum 

og  hér verður því komið á framfæri. Rödd leikskólakennara birtist í þeirra 

eigin orðum: 

,,Þróun læsis byrjar ekki þegar maður er fimm eða sex ára. Þetta byrjar 

við fæðingu og svo er verið að byggja ofan á þetta og svo heldur það áfram 

og maður er alltaf að læra eitthvað nýtt. Það þarf að leggja áherslu á að lesa 

og lesa og nálgast bækur”, sagði Dísa að lokum.  

Gísli sagði að lokum: ,,Það er þetta með merkingarbærnina og læsi. Það 

skiptir ekki máli nema af því að það ber með sér merkingu. Við erum að 

byggja ofan á það sem við þekkjum fyrir. Ég set þetta upp eins og Vygotsky 

gamli. Þetta tengist því sem barnið þekkti áður en ýtir samt við hugsuninni. 

Það er þessi félagslega uppspretta náms sem er lykillinn að hugsuninni um 

læsi. Læsi er ekki bara, heldur vegna þess að félagsleg tilvera okkar krefst 

þess að við finnum út úr því. Það sem börnin þekkja í umhverfi sínu, það er 

auðvelt að byggja ofan á það. Víkka það út, það er reynsluheiminn og það 



 

114 

gildir fyrst og síðast að gefa börnum færi á að kynnast sem flestu og gildi 

vettvangsferða koma hér sterkt inn í, það að börnin fái að reyna sem flest”.  

,,Barnahóparnir í leikskólum eru mjög misjafnir ár frá ári og þó maður 

hafi gert eitthvað ákveðið með barnahópnum í fyrra, þá er kannski ekki 

hægt að gera það eins í vetur með nýja barnahópinn. Maður þarf alltaf að 

fara eftir áhuga barnanna. Þess vegna er þetta svona skemmtilegt”, sagði 

Guðlaug að lokum. 
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5 Umræða 

Bernskulæsi vísar til þróunar á mikilvægum undirstöðuþáttum lestrarfærni 

áður en formleg lestrarkennsla hefst. Þessi þróun felur í sér að börn byrji 

mjög ung að sýna tal- og ritmáli áhuga og að þau tileinki sér vissa þekkingu í 

undirstöðuþáttum lestrarfærni áður en þau byrja í grunnskóla. Markmiðið 

með þessari rannsókn var að kanna viðhorf leikskólakennara til eflingar 

bernskulæsis í leikskólum. Sérstaklega var horft til þess hvort efla mætti 

þætti bernskulæsis á markvissari hátt en nú er gert og með hvaða hætti 

mætti gera það að mati leikskólakennara. Meðal annars var kannað hvort 

að efling bernskulæsis eigi að eiga sér stað í frjálsum leik, 

kennslufræðilegum leik eða skipulögðu starfi að mati þátttakenda. Einnig 

hvaða vettvangur væri fýsilegur að þeirra mati fyrir fagleg tengsl og 

samvinnu leiksskólakennara þar sem unnið væri að því móta sameiginlega 

sýn um eflingu bernskulæsis í leikskólum. Rannsóknin var blönduð rannsókn 

og var gögnum safnað, annarsvegar með spurningakönnun sem send var 

rafrænt til 600 leikskólakennara í gegnum Kennarasamband Íslands og hins 

vegar með viðtölum við tíu leikskólakennara á suðvesturhluta landsins sem 

starfa í leikskólum þar sem mikil áhersla er lögð á eflingu bernskulæsis. Í 

nokkrum þeirra hafa verið unnin þróunarverkefni sem tengjast bernskulæsi 

og eru þeir leikskólar flestir forystuskólar og frumkvöðlar á þessu sviði hér á 

landi og hafa langa og mikla reynslu af slíku starfi. Í þessum kafla eru helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar dregnar saman og tengdar fræðilegri umræðu 

um bernskulæsi. 

Ein helsta niðurstaða þessarar rannsóknar er að meirihluti þátttakenda 

telur að vinna eigi á markvissari hátt með bernskulæsi í leikskólum en nú er 

gert. Leikskólastigið virðist vera að ganga inn í umbreytingartíma vegna 

þeirrar auknu áherslu sem lögð er á eflingu bernskulæsis í leikskólum og 

þátttakendur í rannsókninni eru flestir sammála um að unnt sé að gera 

betur á þessu sviði. Leikskólakennarar telja að til þess að svo megi verða sé 

þörf á að koma sér saman um hvernig fara skuli að því.  

Ekki verður fram hjá því litið að einungis 21% þátttakenda töldu sig hafa 

fengið nægjanlega fræðslu um bernskulæsi í leikskólakennara námi sínu og 

meira en helmingur taldi sig þurfa á frekari fræðslu að halda á þessu sviði. 

Ekki er ólíklegt að þessar sláandi niðurstöður séu fyrst og fremst að 

endurspegla fjölbreyttan menntunarlegan bakgrunn þátttakenda, en 

könnunin náði til úrtaks starfandi leikskólakennara óháð því hvort þeir væru 
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með menntun sem slíkir eða störfuðu sem leikskólakennarar á grundvelli 

annarrar háskólamenntunar eins og algengt er. 

Athygli vekur að þátttakendur í rannsókninni töldu að vinna með 

bernskulæsi ætti að fara fram á öllum vígstöðvum, það er í frjálsum leik 

barnanna, kennslufræðilegum leik og í skipulegu starfi. Frjálsi leikurinn naut 

mests álits, þá kennslufræðilegi leikurinn og síðast skipulega starfið, en þó 

voru um þrír af hverjum fjórum svarenda spurningakönnuninnar á þeirri 

skoðun að skipulegt starf ætti hlutverki að gegna í vinnu með bernskulæsi í 

leikskólum. Flestir þátttakendanna segjast einnig vera að vinna með þætti 

bernskulæsis í kennslufræðilegum leik og í skipulögðu starfi. Þessar 

niðurstöður eru að nokkru leyti í samræmi við skýrslu um málumhverfi og 

lestrarnám barna í tíu leikskólum sem unnin var fyrir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið árið 2011, þar sem kemur fram að þó flestir 

leikskólakennaranna sem störfuðu í leikskólunum tíu telji sig vinna með 

eflingu bernskulæsis í gegnum leik barnanna, þá virðist sú vinna þó helst 

fara fram í skipulögðu starfi en síður í leik þar sem börnin fá að ráða 

ferðinni.  

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að skimun í leikskólum í dag nær fyrst og 

fremst til hljóðkerfisvitundar barna, en skimun sem metur málfærni barna, 

það er orðaforða, málskilning og máltjáningu, hefur ekki verið innleidd í 

leikskólastarfið nema að takmörkuðu leyti. Þá er vert að nefna að vinna 

með sundurgreiningu hljóða virðist ekki útbreidd, en vísbendingar eru um 

að sundurgreining hljóða í orðum sé sá undirþáttur hljóðkerfisvitundar sem 

hefur hvað mesta fylgni við lestrargetu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu einnig til þess að leikskólakennarar 

meti það svo að þörf sé á vettvangi fyrir fagleg tengsl og samvinnu 

leikskólakennara þar sem unnið væri að því móta sameiginlega sýn um 

eflingu bernskulæsis í leikskólum. Þátttakendur töldu líklegast að þeir 

myndu notfæra sér fyrirlestra eða símenntun og vefsíðu með 

hugmyndabanka og samskiptasvæði á netinu sem slíkan vettvang, en 

nefndu einnig ósk um samstarfsvettvang um bernskulæsi innan hverfa eða 

sveitarfélaga þar sem leikskólakennarar gætu borið saman bækur sínar og 

jafnvel fengið utanaðkomandi fræðslu. 

5.1 Viðhorf til eflingar bernskulæsis 

Leikskólakennarar gegna lykilhlutverki við að undirbúa börn undir farsælt 

lestrarnám, en ákveðins misræmis og óöryggis gætir hjá þeim um hlutverk 

bernskulæsis í leikskólum og hvernig eigi að vinna með það (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003; Anna 



 

117 

Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir; Jóhanna Einarsdóttir 

og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Meirihluti þátttakenda 

spurningakönnunarinnar taldi sig hafa mikinn áhuga fyrir bernskulæsi, eða 

87% og allir viðmælendur rannsóknarinnar höfðu brennandi áhuga á 

viðfangsefninu. Einnig taldi meirihluti þátttakenda í spurningakönnuninni, 

eða 95% og allir viðmælendur að vinna eigi á markvissari hátt með 

bernskulæsi í leikskólum. Niðurstöður spurningakönnunarinnar sýndu 

greinileg tengsl á milli áhuga þátttakenda á bernskulæsi og þess að þeir telji 

að vinna eigi á markvissari hátt með bernskulæsi í leikskólum. Mikilvægt er 

að leikskólakennarar séu vel að sér um þróun bernskulæsis á 

leikskólaárunum þar sem fagmennska þeirra byggir meðal annars á þeirri 

þekkingu og hvernig þeim tekst að skipuleggja leikskólastarfið (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011; Skóla- og 

frístundarsvið Reykjavíkurborgar, 2013). Minni hluti þátttakenda í 

spurningakönnuninni, eða aðeins 21% töldu sig hafa fengið nægilega 

fræðslu um bernskulæsi í leikskólakennaranámi sínu og meira en helmingur 

þátttakenda töldu sig þurfa að auka þekkingu sína til að geta unnið með 

eflingu bernskulæsis í leikskólanum. Niðurstöður spurningakönnunarinnar 

sýndu greinileg tengsl á milli aldurs og starfsaldurs þátttakenda og þörf 

þeirra til að auka þekkingu sína til þess að geta unnið með eflingu 

bernskulæsis. Í ljós kom að þörf þátttakenda fyrir að auka þekkingu sína til 

að geta unnið með bernskulæsi í leikskólanum verður minni með aldrinum. 

Leikskólarnir sem viðmælendur í rannsókninni starfa við eru flestir 

forystuskólar á sviði  bernskulæsis og því frumkvöðlar á þessu sviði hér á 

landi og hafa langa reynslu af slíku starfi. Fram kom hjá viðmælendum að 

þeir telja að mikill munur sé á málþroska leikskólabarna og þekkingu þeirra 

á hinum ýmsu þáttum bernskulæsis í lok leikskóla og rímar það við 

niðurstöður rannsóknar á þróun læsis frá fjögurra til átta ára aldurs, en þar 

kom fram að mikill munur er á flestum sviðum málþroskans hjá 

leikskólabörnum við upphaf skólagöngu (Freyja Birgisdóttir, 2011). Hjá 

nokkrum viðmælendum sem starfa í Reykjavík kom fram að með mótun 

læsisstefnu innan borgarinnar sé það von þeirra að unnið verði markvissari 

vinna með alla þætti bernskulæsis í leikskólum. Það gæti svo orðið til þess 

að minnka þennan mun hjá leikskólabörnum við upphaf skólagöngu. 

Mikilvægt væri að byrja snemma að leggja áherslu á þætti bernskulæsis eða 

um leið og börnin byrja í leikskólanum. Að nauðsynlegt sé þó að byrja með 

einfalda þjálfun og passa að hafa hana áhugaverða og skemmtilega þar sem 

áhugi og innri hvöt barnanna væru lykilatriði. Það rímar ágætlega við 

skilgreininguna á kennslufræðilegum leik þar sem leikurinn er tengdur þeim 

námsþætti sem unnið er með hverju sinni og börnin fá að læra í gegnum 
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reynslu og með viðfangsefnum sem þeim þykir skemmtilegt að fást við. 

Lykilatriðið er að vera vakandi fyrir áhuga barnanna á því sem verið er að 

kenna í gegnum leik (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011, Halldóra Haraldsdóttir, 2011; Jóhanna Einarsdóttir og 

Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Einnig kom fram hjá nokkrum 

viðmælendum að leikskólakennarar væru oft of feimnir að nota 

kennsluhugtakið og bentu á að börn grípa ekki hlutina úr lausu lofti. Þetta er 

í samræmi við rannsókn Halldóru Haraldsdóttur (2012) og skýrslu Önnu 

Þorbjargar Ingólfsdóttur og Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur (2011) þar sem 

fram kom að ákveðin viðkvæmni væri til staðar hjá leikskólakennurum fyrir 

því að nota hugtakið kenna. Í leikskólum væri litið svo á að kennsla væri 

hugtak sem tilheyrði öðrum skólastigum. Viðkvæmastir virðast 

leikskólakennarar þó fyrir því að nota kennsluhugtakið í tengslum við lestur 

en síður þegar það er tengt öðrum viðfangsefnum, eins og til dæmis að 

kenna börnum litina.  

Flestir viðmælendanna töldu að markmiðið væri ekki að kenna börnum 

lestur heldur að undirbúa þau fyrir lestrarnám. Mismunandi hugtök eru 

notuð yfir bernskulæsi í leikskólunum sem viðmælendur starfa við, til 

dæmis er það sumstaðar kallað þróun læsis, annars staðar læsishvetjandi 

vinna eða ritmálsörvun. Margir þeirra töldu að leikskólakennarar þyrftu að 

koma sér saman um hugtök er varða bernskulæsi og það hvernig helst eigi 

að vinna með það í leikskólum og í raun þyrfti að útskýra merkingu 

kennsluhugtaksins á annan hátt í leikskólanum en í grunnskólanum. Þetta er 

í samræmi við skýrslu um málumhverfi og lestrarnám barna í tíu leikskólum 

(2011) þar sem fram kemur að skýra þurfi merkingu hugtaka á borð við 

nám, leikur, kennsla og læsi í leikskóla og setja það í samhengi við 

hugmyndafræði leikskólanna (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011).  

5.2 Kennsluform og –umhverfi í leikskólum 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er lögð áhersla á leikinn sem megin náms- og 

þroskaleið ungra barna og hlutverk leikskólakennara sé að styðja við nám 

barna í gegnum leik (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Rannsóknir styðja þá fullyrðingu að bæði frjáls leikur og skipulagðar stundir 

hafi ákveðið hlutverk við eflingu bernskulæsis (Sandvik o.fl., 2014). 

Rannsóknir benda meðal annars til þess að ýmsir þættir sem hafa áhrif á 

eflingu bernskulæsis geti þróast í leik, til dæmis orðaforði og 

frásagnarhæfni, en til þess að það geti orðið þarf leikumhverfið að vera 

ritmáls- og læsisörvandi og hvetja til frumleika og virkni barnsins (Anna 
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Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011; Jóhanna 

Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011; Sandvik o.fl., 2014). 

Í spurningakönnuninni var spurt að því hvort þátttakendur teldu að vinna 

eigi með eflingu bernskulæsis í frjálsum leik, kennslufræðilegum leik eða í 

skipulögðu starfi. Hlutfall þeirra þátttakenda sem töldu sig vilja vinna með 

viðfangsefnið í frjálsum leik var mest, eða 92%, en aðeins lægra hlutfall af 

þátttakendum töldu sig í raun vera að vinna með eflingu bernskulæsis í 

frjálsa leiknum, eða 84%. Hlutfall þeirra sem töldu sig vilja vinna með 

viðfangsefnið í kennslufræðilegum leik var 81% og 78% þátttakenda töldu 

sig í raun vera að vinna með viðfangsefnið í kennslufræðilegum leik. Hlutfall 

þeirra þáttakenda sem töldu sig vilja vinna með eflingu bernskulæsis í 

skipulögðu starfi var 74% og 77% töldu sig í raun vera að vinna með 

viðfangsefnið í skipulögðu starfi. Niðurstöður sýna að þátttakendur 

spurningakönnunarinnar eru ekki alltaf að vinna með eflingu bernskulæsis á 

þann hátt sem þeir helst kjósa. Ástæðan gæti verið sú að þeir séu óöruggir 

gagnvart eflingu bernskulæsis í leikskólanum og það geti valdið því að þeir 

styðjast fremur við skipulagt starf (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2011). Niðurstöður sýna einnig að þátttakendur eru að vinna 

með eflingu bernskulæsis í frjálsum leik, kennslufræðilegum leik og í 

skipulögðum stundum, en mismikið. 

Í viðtölunum kom fram að flestir viðmælendur vilja vinna með 

bernskulæsi sem mest í leik en eru þó einnig að vinna með það í skipulögðu 

starfi, eins og til dæmis í skólahópum. Hefð hefur skapast innan leikskólans 

þar sem unnið er með elstu börnunum í verkefnum sem tengjast læsi í 

skipulögðu starfi. Þetta kemur að einhverju leyti heim og saman við 

rannsókn Önnu Þorbjargar Ingólfsdóttur og Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur 

(2011) þar sem fram kom að þótt leikskólakennarar telji að undirbúningur 

fyrir lestrarnám í leikskóla eigi helst að fara fram í leik barnanna þá nota 

þeir gjarnan skipulagt starf í ýmsum þáttum lestrarnáms en síður í leik þar 

sem börnin ráða sjálf ferðinni.  

Þarna gætir ákveðins misræmis hjá leikskólakennurum varðandi hvernig 

þeir telji að eigi að vinna með eflingu bernskulæsis í leikskólum og hvernig 

þeir eru í raun að vinna með eflingu þess. Ein hugsanleg skýring gæti verið 

hið mikla umfang rannsókna sem leggja áherslu á mikilvægi leikskólaáranna 

fyrir þróun læsis og sú aukna áhersla sem verið er að leggja á læsi í 

leikskólum, meðal annars í Aðalnámskrá leikskóla (2011) og í nýrri 

læsisstefnu fyrir Reykjavík. Efling bernskulæsis virðist því vera í auknum 

mæli viðfangsefni leikskólakennara. Þetta, ásamt kröfum um opinbert mat á 

skólastarfi hefur haft töluverð áhrif á starfið í leikskólunum og gæti hafa 
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skapað þrýsting á leikskólakennara að nota skipulagt starf eða formlega 

kennslu til að ná ákveðinni færni hjá börnum í þáttum bernskulæsis (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Leikskólakennarar tala um nám í gegnum leik 

en skilgreina ekki frekar hvaða nám eigi að eiga sér stað í leiknum. Þeir 

þurfa að geta fundið jafnvægi í þjálfun bernskulæsis, annars vegar í frjálsum 

leik barnanna með þátttöku kennara og hins vegar í formlegri stundum, til 

dæmis í kennslufræðilegum leik (Barnett og Frede, 2011; Halldóra 

Haraldsdóttir, 2012). Nám og leikur eru þættir sem eiga að tengjast og því 

ætti ekki að líta á leik og nám sem tvo aðskilda þætti (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011; Jóhanna Einarsdóttir og 

Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). 

Efling bernskulæsis þarf ekki endilega að fara fram í skipulögðum 

stundum, heldur getur hún fléttast inn í allt starf leikskólans. Það krefst hins 

vegar undirbúnings og ígrundunar af hálfu leikskólakennara svo eflingin sé 

markviss (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). 

Viðmælendur sögðust reyna að flétta eflingu bernskulæsis inn í leik og 

daglegt starf og nýta tímann, til dæmis í samverustundum, í fataklefanum, 

við matarborðið, í útiveru og í vettvangsferðum til málörvunar, en 

vettvangsferðir eru fastur liður í öllum leikskólum viðmælenda. Einnig er 

ritmáls- og læsishvetjandi efniviður sem börnin geta auðveldlega náð í alltaf 

í boði í frjálsum leik, til dæmis fylgja ritföng þemakössum þar sem þeir eru í  

boði. Viðmælendur töldu að áhugi barnanna fyrir ritmáli kæmi fyrst og 

fremst í ljós þegar þau vilja læra að skrifa nafnið sitt, til dæmis á myndir sem 

þau hafa teiknað eða málað.  

Málskilningur barna er háður reynslu og samhengi og mikilvægt er að 

námsreynsla leikskólabarna sé merkingarbær og tengist fyrri reynslu þeirra 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011; Jóhanna 

Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Margir leikskólanna sem 

viðmælendur starfa við vinna þemavinnu í tengslum við ýmis viðfangsefni 

og nokkrir þeirra eru með markvissa útikennslu. Í þeim flestum er lagt mikið 

upp úr vettvangsferðum þar sem unnið er með eflingu bernskulæsis í 

tengslum við nærumhverfi leikskólans.  

Ríkt mál- og læsisumhverfi í leikskóla er nauðsynlegt ef efla á þætti 

bernskulæsis hjá börnum. Það er meðal annars hluti af læsis- og 

ritmálsörvandi umhverfi að hafa bókstafi sýnilega í leikskólanum (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011; Sandvik o.fl., 

2014). Langflestir þátttakenda í spurningakönnuninni, eða 93% töldu sig 

leggja mikið upp úr því að hafa umhverfið í leikskólanum læsishvetjandi og í 
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öllum leikskólunum sem viðmælendur starfa við er mikið lagt upp úr því að 

hafa ríkt mál- og læsisumhverfi. 

5.3 Námsefni og námsaðferðir í leikskólum 

Meiri hluta svarenda í spurningakönnuninni töldu sig hafa góðan aðgang að 

námsefni og aðferðum til eflingar bernskulæsis, eða 72%. Hvort sem um 

væri að ræða námsefni til eflingar hljóðkerfisvitundar eða eflingu málfærni í 

leikskólum.  

Viðmælendur voru flestir starfandi eða á einhvern máta viðloðnir elstu 

deild leikskólans og voru að vinna með flesta undirþætti hljóðkerfisvitundar 

og málfærni. Í leikskólum viðmælenda eru mismunandi áherslur lagðar á 

þætti bernskulæsis. Í sumum þeirra er meðal annars lögð áhersla á þjálfun 

orðaforða og hlustun og í öðrum er lögð áhersla á ritmál og sögugerð. Allir 

eiga það þó sameiginlegt að þar er lögð mikil áhersla á eflingu bernskulæsis. 

Mikið er lagt upp úr barnabókum og bóka- og sögulestri enda er það einn 

mikilvægasti liðurinn í eflingu bernskulæsis og ekkert jafn áhrifamikið fyrir 

börn til að efla skilning þeirra á eðli ritmáls (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). Einnig er farið í reglulegar heimsóknir á 

bókasafnið í flestum leikskólanna. Efniviður sem notaður er til eflingar 

bernskulæsis er mjög fjölbreyttur í þeim flestum og aðgengi að honum 

yfirleitt mjög gott. 

5.3.1 Hljóðkerfisvitund 

Niðurstöður fjölda langtímarannsókna hafa sýnt að hljóðkerfisvitund á 

leikskólaaldri er einn sterkasti forspárþátturinn fyrir gengi barna á fyrstu 

árum lestrarnáms. Þjálfun hljóðkerfisvitundar er því mikilvægur þáttur 

málörvunar í leikskólum þar sem grunnur er lagður að lestrarnámi og þar 

gegna leikskólakennarar lykilhlutverki (Freyja Birgisdóttir, 2012; Hulme og 

Snowling, 2009; Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2011; Lonigan, 2006; Muter, 2006; Steinunn Torfadóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2010). Hljóðkerfisvitund þróast með stigbundnum hætti og felur meðal 

annars í sér vitundina um rím, atkvæði og upphafshljóð, hluta atkvæðis og 

stök hljóð orða. Börn sem eiga auðvelt með að leika sér með tungumálið 

eins og til dæmis að ríma, tengja saman og sundurgreina hljóð í orðum, 

bæta við hljóðum, eyða hljóðum úr orði og að skipta út hljóðum í orði og 

svo framvegis eru fljótari að læra að lesa (Caroll o.fl., 2011; Catts o.fl., 2012; 

Freyja Birgisdóttir, 2012; Lonigan, 2006; Paris 2011; Walpole & McKenna, 

2007).  
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Í spurningakönnuninni kom í ljós að þátttakendur vinna mest með rím, 

atkvæði og bókstafi og hljóð þeirra til eflingar hljóðkerfisvitundar. Töluvert 

er unnið með hljóðgreiningu, til dæmis upphafshljóð í orðum, en minna 

með sundurgreiningu og samtengingu hljóða í orðum. Niðurstöður sýndu 

tengsl á milli starfsaldurs þátttakenda og þess að vinna mikið með 

sundurgreiningu hljóða í orðum. Þeir þátttakendur sem tilheyra elsta 

starfsaldurshópnum, (þeir sem hafa meira en sextán ára starfsreynslu) eru 

marktækt að vinna meira með sundurgreiningu hljóða í orðum en aðrir 

aldurshópar þátttakenda. Sundurgreining hljóða í orðum er sá undirþáttur 

hljóðkerfisvitundar sem hefur hvað mesta fylgni við lestrargetu (National 

Reading Panel, 2000). 

Í leikskólum viðmælenda byrjar efling bernskulæsis á yngstu deildum 

með því að myndir og ritmál er haft sýnilegt. Hljóðkerfisvitund er þjálfuð 

með því að klappa atkvæði og ríma í samverustundum. Á elstu deildum er 

aðallega unnið með rím, bókstafi og hljóð þeirra, sundurgreiningu og 

samsetningu hljóða í orð. Eitt af því sem eflir rímskynjun er að leyfa börnum 

að glíma við að búa til sínar eigin rímuðu þulur (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). Fram kom hjá viðmælendum að 

flestir þeirra leyfa börnunum að glíma við eitthvað slíkt, meðal annars að 

búa til sínar eigin rímuðu þulur eða vísur, til dæmis vögguvísur. 

Viðmælendur vinna með bækur eins og Lubbi finnur málbein (Eyrún Ísafold 

Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009), Markviss málörvun í leik og starfi 

(Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 2000), Lærum 

og leikum með hljóðin (Bryndís Guðmundsdóttir,2008) og námsefni eins og 

Orðahljóð (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009) er notað til eflingar 

hljóðkerfisvitundar á elstu deildunum. Margir nota landakort með efninu 

um Lubba og fylgja honum þannig eftir á ferð hans í kringum landið í leit að 

hljóðunum. Í sumum leikskólunum eru ýmis konar spil búin til í tengslum við 

eflingu hljóðkerfisvitundar og einnig er nokkuð um að hefti séu útbúin fyrir 

hverja deild leikskólans út frá bókinni Markviss málörvun í leik og starfi. 

5.3.2 Málfærni 

Orðaforði er lykillinn að málskilningi og afar mikilvæg undirstaða lesskilnings 

og einn af sterkustu forspárþáttum námsárangurs. Orðaforðinn vex jafnt og 

þétt fram eftir öllum aldri. Hann vex hægt til að byrja með í frumbernsku en 

eykst stórlega á milli þriggja og fimm ára aldurs. Stærð orðaforða er kominn 

undir því hversu mikinn orðaforða börn komast í tæri við í málumhverfi sínu 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004; Snow og Oh, 2011; Stuart o.fl., 2008). 

Miklu máli skiptir að kenna börnum að tileinka sér ný orð til að auka 
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orðaforða þeirra. Hægt er að gera það með óbeinum hætti með ríku 

málumhverfi, til dæmis í gegnum samtöl og frjálsan leik. Með beinum hætti 

er það helst gert með því að lesa fyrir þau sögur og útskýra og ræða 

merkingu einstakra lykilorða sem þar koma fram. Það hefur sýnt sig að slíkar 

aðferðir sem þjálfa orðaforða með beinum hætti hafa gefið góða raun og 

leitt til aukins orðaforða, sérstaklega hjá þeim börnum sem standa höllum 

fæti í þessum efnum. Með slíkum aðferðum hefur tekist að brúa það bil sem 

myndast á milli barna með góðan orðaforða og hinna sem ekki hafa hann 

(Freyja Birgisdóttir, 2010). 

Í spurningakönnuninni kom fram að þátttakendur vinna mest með 

orðaforða með óbeinum hætti, orðaforða með beinum hætti og 

hlustunarfærni í leikskólum til eflingar málfærni. Töluvert er unnið með tal- 

og frásagnarhæfni en minna með ályktunarhæfni og hæfni til að skilja og 

þekkja uppbyggingu sögu. Einfaldar sögur gera oft kröfur um ákveðna 

bakgrunnsþekkingu og færni til að geta lesið á milli línanna, draga ályktanir 

og sækja í fyrri reynslu og er það talið mikilvægt fyrir mál- og lestrarskilning. 

Viss hætta er á að börn með slakan málskilning og máltjáningu verði óvirkir 

hlustendur og eiga það jafnvel á hættu að týnast í skólastofunni. Til að 

koma í veg fyrir vanvirkni er mikilvægt að þjálfa börnin í að draga ályktanir 

(Carroll o.fl., 2011). 

Í leikskólum viðmælenda byrjar efling bernskulæsis á yngstu deildum 

með því að efla hlustun og orðaforða með óbeinum hætti. Á eldri 

deildunum vinna viðmælendur aðallega með námsefni eins og Orðaspjall 

(Árdís H. Jónsdóttir, 2013), Sögugrunninn (Guðrún Sigursteinsdóttir og 

Rannveig Oddsdóttir, 2008) og Ótrúleg eru ævintýrin (Sigríður J. Þórisdóttir, 

1993). Í Orðaspjalli er unnið með orðaforða með beinum hætti og renningar 

með lykilorðum sem verið er að leggja áherslu á hverju sinni eru hengdir 

upp á vegg. Einnig er notaður sögupoki sem inniheldur bók og leikmuni sem 

tengjast sögunni í bókinni. Sögugrunnurinn og Ótrúleg eru ævintýrin er 

námsefni sem oft er notað í tengslum við sögulestur, frásagnarhæfni og 

uppbyggingu sögu. Oft er efni sagnanna sem lesnar eru hverju sinni fléttað 

inn í allt starf leikskólans með samþættingu námsviða, til dæmis í skapandi 

starfi eins og list eða hreyfingu og í vettvangsferðum. Unnið er með þetta 

námsefni á marga vegu, til dæmis með því að klippa setningar niður í stök 

orð og þeim raðað síðan aftur í setningar. Einnig eru orðum og myndum 

raðað saman og búnar til sögur og börnin æfa frásögn með því að segja frá 

þeim og það er jafnvel tekið upp á myndband. Börnin geta gert sínar eigin 

kannanir með samsetningu orða og bókstafa og leikið sér með ritmálið og 

þjálfað orðhlutavitund í leiðinni. Einnig er unnið með sögu- og bókagerð í 

nokkrum leikskólanna. Markvisst er unnið að því að æfa börnin í að tala fyrir 
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framan aðra. Í flestum leikskólum viðmælenda eru ræðupúlt eða eitthvað 

annað sem nýtist sem slíkt þar sem börnin æfa einnig frásögn með því að 

tala fyrir framan aðra, en þar læra þau líka að hlusta á meðan aðrir tala. 

Einn viðmælendanna býður börnunum á deildinni að koma með frétt að 

heiman úr dagblöðum og þá er verið að skoða orð í fréttinni, til dæmis 

hvaða orð börnin skilja og hvaða orð þau skilja ekki. Tveir viðmælenda hafa 

útbúið póstkassa sem stillt er upp á deildinni sem þeir starfa á. Börnin geta 

komið með bréf að heiman sem þau hafa skrifað með hjálp foreldra sinna 

eða útbúið sjálf í leikskólanum og sett í póstkassann og síðan eru þau lesin í 

samverustundum. Í flestum leikskólanna hafa börnin aðgang að spjöldum 

með nöfnunum sínum og forskriftarblöðum.  

Í mörgum tilfellum væri hægt að flokka vinnu viðmælenda við eflingu 

bernskulæsis undir kennslufræðilegan leik þar sem nám og leikur er 

samþætt á markvissan hátt þegar unnið er með ákveðin kennslufræðileg 

markmið. Leikurinn er þá tengdur þeim námsþætti sem unnið er með 

hverju sinni og börnin fá að leika sér og rannsaka viðfangsefnið og fá þannig 

tækifæri til þess að læra í gegnum reynslu og það sem þeim þykir 

skemmtilegt að gera. (Halldóra Haraldsdóttir, 2012; Jóhanna Einarsdóttir og 

Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Þetta ætti að varpa að einhverju leyti 

ljósi á hvernig helst ætti að vinna með eflingu bernskulæsis barna í 

leikskólum með tilliti til náms og leiks, en sem fyrr segir starfa viðmælendur 

í leikskólum þar sem mikil áhersla er lögð á eflingu bernskulæsis. Í nokkrum 

þeirra hafa verið unnin þróunarverkefni sem tengjast bernskulæsi og eru 

þeir leikskólar flestir forystuskólar og frumkvöðlar á þessu sviði hér á landi 

og hafa langa og mikla reynslu af slíku starfi. 

5.3.3 Námsefni til eflingar bernskulæsis 

Í spurningakönnuninni kom í ljós að meirihluti þátttakenda kýs námsefni 

sem er opið að hluta til eflingar bernskulæsis, en slíkt námsefni byggir að 

hluta á útfærslu leikskólakennarans og að hluta til á útgefnu námsefni. Segja 

má að í viðtölunum hafi að einhverju leyti komið fram hver ástæðan fyrir 

því er. Viðmælendum finnst mikilvægt að geta aðlagað námsefni eftir 

þörfum hvers barns og aldri barnahópsins hverju sinni. Einnig finnst þeim 

mikilvægt að börnin geti fengið að koma með sínar hugmyndir í 

verkefnavinnu og jafnvel breytt ferli verkefnisins ef þess er þörf. Þannig sé 

verkefnavinnan meira á forsendum barnanna. 

National Early Literacy Panel (NELP) er nefnd á vegum þjóðarstofnunar 

Bandaríkjanna, sem vinnur að framgangi læsis, en hún lét framkvæma 

allsherjar greiningu á niðurstöðum lestrarrannsókna aftur til ársins 1990. Í 
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niðurstöðum rannsóknar NELP á árangursríkum aðferðum kom fram að 

raunprófaðar aðferðir til þjálfunar bernskulæsis í leikskólum hefðu mikil 

áhrif á það hversu fær börnin verða í þáttum bernskulæsis við upphaf 

skólagöngu (National early literacy panel, 2008). Niðurstöður 

spurningakönnunar og viðtala benda til þess að meirihluti þátttakenda leggi 

áherslu á notkun raunprófaðra aðferða til eflingar bernskulæsis, en það eru 

aðferðir sem búið er að staðfesta með rannsóknum að virki betur en aðrar. Í 

viðtölunum kom meðal annars fram hjá viðmælendum að vinna með 

raunprófað námsefni væri markvissari vinna þar sem hægt væri að vita með 

vissu að slíkar aðferðir virkuðu. Þannig má leiða líkum að því að tíma 

barnanna í leikskólanum sé vel varið. 

5.4 Málþroskamat og íhlutun 

Íslenskar og erlendar rannsóknir hafa sýnt að mikill munur er á málþroska 

barna við upphaf skólagöngu og ef ekki er brugðist við á markvissann hátt 

strax í leikskóla þá mun þessi munur breytast lítið þegar lengra er komið í 

námi. Því er mjög mikilvægt að börn nái að yfirvinna málerfiðleika áður en 

skólaganga hefst (Freyja Birgisdóttir, 2010; Gerður G. Óskarsdóttir, 2012; 

Hulme og Snowling, 2009; Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Amalía Björnsdóttir, 2011; Snow o.fl., 1998; Torppa o.fl., 2006). Börn með 

tal- og málþroskafrávik eiga flest í erfiðleikum með að læra lestur og ritun 

og eru í mikilli áhættu hvað varðar námsörðugleika með tilheyrandi 

fylgiþáttum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall 

Jörgensen og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2012). Spurningakönnunin leiddi í ljós 

að fæstir þátttakenda töldu sig hafa fengið nægjanlega fræðslu um tal- og 

málþroskafrávik barna í námi sínu, eða aðeins nítján prósent þeirra. 

Helsti kennslufræðilegi kostur vitundar um bernskulæsi er sá að 

auðveldara er að finna börn sem eru með tal- og málþroskafrávik eða í 

áhættuhópi hvað varðar lestrarerfiðleika snemma á æviskeiði þeirra. 

Fyrirbyggjandi viðhorf gagnvart læsi er mun áhrifaríkara og ódýrara fyrir 

samfélagið en stuðningur í framtíðinni (Stanovich, 1986). Hægt er að finna 

börn sem eru í áhættuhóp hvað varðar lestrarerfiðleika strax á 

leikskólaárunum og íhlutun er nauðsynleg. Rannsóknir á þroska ungra barna 

hafa leitt í ljós að með íhlutun og örvun geta leikskólabörn náð lengra í 

málþroska og bernskulæsisfærni, en áður var talið og hefur það haft mikil 

áhrif á leikskólastarf (Caroll o.fl., 2011; Scarborough, 2002; Snow o.fl., 

1998). Flestir þátttakenda í spurningakönnuninni töldu að í leikskólunum 

sem þeir starfa við sé aðgerðum og íhlutunum sem byggja á hugmyndafræði 

um snemmtæka íhlutun beitt þegar um tal- og málþroskavanda barna er að 



 

126 

ræða, eða 79%. Niðurstöður íslenskrar rannsóknar sýndu að 

málþroskamælingar í leikskóla geta spáð fyrir um námsgengi í grunnskóla, 

en rannsakendur hönnuðu íslenskt mælitæki fyrir hljóðkerfisvitund sem 

kallast HLJÓM-2 og er lagt fyrir fimm og sex ára börn í leikskólum (Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). 

Spurningakönnunin sýndi að allir leikskólar þátttakenda eru að nota HLJÓM-

2 málþroska skimunina án undantekninga.  

Til eru próf sem meta orðaforða að einhverju leyti, en þau eru EFI-2 og 

Orðaskil. EFI-2 er skimun á málþroska barna á aldrinum þriggja til fjögurra 

ára (Elmar Þórðarson, Friðrik Rúnar Guðmundsson og Ingibjörg 

Símonardóttir, 2012). Orðaskil er málþroskapróf sem mælir máltjáningu 

barna á aldrinum átján til þrjátíu og sex mánaða (Elín Þöll Þórðardóttir, 

1998). Nýlega kom út TRAS skráningarlisti á málþroska barna í leik og starfi. 

Hann er ætlaður til notkunar fyrir leikskólakennara til að fylgjast með 

máltöku tveggja til fimm ára barna (Björk Alfreðsdóttir, Hólmfríður 

Árnadóttir, Hrafnhildur Karlsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Margrét 

Tryggvadóttir, 2013). Í ljós kom í spurningakönnuninni að leikskólarnir sem 

þátttakendur eru að starfa við nota málþroskaskimanir og skráningar, svo 

sem Orðaskil, TRAS og EFI-2 miklu minna en HJÓM-2 málþroska skimunina. 

Alls merktu 36% þátttakenda við Orðaskil, 19% við EFI-2 og 23%við TRAS. 

Skimunarpróf eru lögð fyrir leikskólabörn í þeim tilgangi að finna 

tímanlega þau börn sem eru í áhættuhópi vegna lestrarörðugleika. Í 

framhaldi af slíkri skimun er ætlast til þess að unnið sé markvisst með börn í 

áhættuhópum þar sem greining án íhlutunar hefur lítið að segja en verður 

að leiða til einstaklingsmiðaðra kennslufræðilegra aðgerða. Bestur árangur 

næst þegar vel tekst að fá foreldra í samstarf með ákveðna heimavinnu þar 

sem fylgt er eftir þeirri vinnu sem unnin er í málörvunarhópum (Bjartey 

Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2006; Robert og Innocenti, 

1999; Tryggvi Sigurðsson, 2004). Flestir þátttakendanna í 

spurningakönnuninni töldu að íhlutun í leikskólunum sem þeir starfa við 

hefjist að einhverju leyti um leið og grunur vaknar um erfiðleika af einhverju 

tagi í málþroskaframvindu barns þó það hafi ekki fengið greiningu, eða 78%. 

Rúmlega helmingur þátttakendanna taldi að íhlutun hefjist um leið og búið 

er að fá greiningu um málþroskafrávik. Langflestir þátttakendanna í 

spurningkönnuninni töldu að íhlutun í þeirra leikskóla eigi sér stað í nánu 

samstarfi við foreldra (93%) og aðrar fagstéttir eða meðferðaraðila, svo sem 

talmeinafræðinga og sálfræðinga (83%). 
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5.5 Fagleg tengsl við aðra leikskólakennara 

Fram kom hjá nokkrum viðmælendum að leikskólakennarar þurfi að 

koma sér saman um það hvernig helst á að vinna með bernskulæsi í 

leikskólum. Það er í samræmi við skýrslu Önnu Þorbjargar Ingólfsdóttur og 

Ingibjargar Óskar Sigurðardóttur (2011) en þær telja að fara þurfi fram 

umræða um nálgun og leiðir í þessum efnum, það er hvernig og eftir hvaða 

leiðum eigi að vinna að eflingu bernskulæsis með tilliti til náms og leiks. Að 

leikskólakennarar þurfi að móta sýn og setja sér skýr markmið í þessum 

efnum. Spurningin snýst ekki um það hvort efla eigi bernskulæsi barna 

heldur hvernig (Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Niðurstöður rannsóknarinnar 

bentu einnig til þess að leikskólakennarar meti það svo að þörf sé á 

vettvangi fyrir fagleg tengsl og samvinnu leikskólakennara þar sem unnið 

væri að því að móta sameiginlega sýn um eflingu bernskulæsis í leikskólum. 

Þátttakendur töldu líklegast að þeir myndu notfæra sér fyrirlestra eða 

símenntun og vefsíðu með hugmyndabanka og samskiptasvæði á netinu 

sem slíkan vettvang, eða 90%, en nefndu einnig ósk um samstarfsvettvang 

um bernskulæsi innan hverfa eða sveitarfélaga þar sem leikskólakennarar 

gætu borið saman bækur sínar og jafnvel fengið utanaðkomandi fræðslu. 

Slíkur samstarfsvettvangur minnir óneitanlega á vettvang sem nefnist 

Starfssamfélög. Starfssamfélög eru mynduð til að efla þekkingu, hvetja til 

samvinnu og skapa vettvang fyrir fólk til að deila þekkingu og reynslu á sínu 

sviði. Þau deila áhuga eða ástríðu fyrir viðfangsefninu sem verið er að fást 

við og læra hvernig hægt er að bæta árangur í gegnum regluleg samskipti 

þar sem fólk deilir upplýsingum, sögum og persónulegri reynslu sem leiðir til 

aukinnar þekkingar (Wenger, 2004). 

Þeir viðmælendur sem starfa í Reykjavík nefndu margir Stóra 

leikskóladaginn sem haldinn er á vegum Reykjavíkurborgar sem mjög góðan 

vettvang til að kynna sér nýjar hugmyndir, sem verið er að vinna með í 

öðrum leikskólum. Viðmælendur töldu flestir að mannekla væri eitthvað 

sem gerði þeim þó erfitt um vik að komast á slíkar kynningar en yfirleitt 

væri hægt að senda einn starfsmann sem gæti deilt reynslunni með restinni 

af starfsmönnum leikskólans og tekið myndir og sýnt, til dæmis á 

starfsmannafundum eða á skipulagsdögum. 

5.6 Ályktun 

Sú meginályktun sem draga má af þessari rannsókn er að þátttakendur 

hennar hafa mikinn áhuga á bernskulæsi og vilja að unnið sé á markvissari 

hátt með eflingu þess í leikskólum en nú er gert. Margir telja sig þó þurfa 

meiri fræðslu um bernskulæsi og tækifæri til að efla þekkingu sína á nýjustu 
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rannsóknum á því sviði. Eins og fram hefur komið hafa ekki allir 

þátttakendur spurningakönnunarinnar formlega leikskólakennaramenntun, 

svo þessi niðurstaða kemur ekki á óvart. Leikskólakennarar þurfa að koma 

sér saman um hlutverk bernskulæsis innan leikskólans með tilliti til náms og 

leiks, til dæmis hvernig best væri að vinna með viðfangsefnið. Ákveðins 

áherslumunar gætir hjá þeim varðandi kennsluvettvanginn (74% hafa álit á 

skipulögðu starfi á móti 92% á frjálsa leiknum), en í framkvæmd virðast 

leikskólakennarar vera að nota alla kennsluvettvanga nokkuð jöfnum 

höndum í vinnu með bernskulæsi, það er frjálsan leik, kennslufræðilegan 

leik og skipulagðar stundir (á bilinu 77% - 84%). Þetta gæti verið tilkomið 

vegna aukinnar áherslu á eflingu bernskulæsis í leikskólastarfinu og 

rannsókna sem leggja áherslu á mikilvægi leikskólaáranna fyrir þróun læsis, 

sem óneitanlega stangast á við þá ríku áherslu sem verið hefur á frjálsan leik 

í leikskólastarfi hér á landi.  

Niðurstaðan úr viðtalsrannsókninni ætti að einhverju leyti að varpa ljósi 

á hvernig helst ætti að vinna með eflingu bernskulæsis í leikskólum með 

tilliti til náms og leiks þar sem viðmælendur starfa í leikskólum þar sem mikil 

áhersla er lögð á eflingu bernskulæsis. Í nokkrum þeirra hafa verið unnin 

þróunarverkefni sem tengjast bernskulæsi og eru þeir leikskólar flestir 

forystuskólar og frumkvöðlar á þessu sviði hér á landi og hafa langa og mikla 

reynslu af slíku starfi. 

Hægt er að álykta sem svo að leikskólakennarar þurfi raunprófuð viðmið 

sem skilgreina þá undirstöðufærni sem börn þurfa að hafa í bernskulæsi 

þegar þau byrja í grunnskóla í viðbót við þann ramma sem Aðalnámskrá 

leikskóla gefur. Þar að auki þarf að innleiða markvissa skimun í leikskóla, 

sem metur málfærni barna, það er orðaforða, málskilning og máltjáningu í 

viðbót við þá skimun sem flestir leikskólar nota og metur eingöngu 

hljóðkerfisvitund barna.  

Næstu skref gætu verið að koma á fót samstarfsvettvangi 

leikskólakennara um bernskulæsi þar sem þeir gætu komið sér saman um 

hlutverk bernskulæsis innan leikskólanna. 

5.7 Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

5.7.1 Helstu styrkleikar 

Helstu styrkleikar þessarar rannsóknar eru meðal annars að 8% af þýðinu 

Leikskólakennarar á Íslandi tóku þátt í henni. Svörun við könnuninni var 

31%, en það er 8% af þýði og niðurstöðurnar ættu því gefa ágæta yfirsýn á 

landsvísu yfir viðhorf og hugmyndir leikskólakennara til eflingar 
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bernskulæsis. Einnig styrkir það rannsóknina að notuð var blönduð 

rannsóknaraðferð við öflun gagna, en með því að nota slíka aðferð er verið 

að leitast við að stuðla að meiri áreiðanleika. Blönduð rannsóknaraðferð 

styrkir niðurstöður rannsóknarinnar þar sem hægt er að draga fram kosti og 

lágmarka galla beggja rannsóknaraðferða. Niðurstöður ættu því að gefa 

nokkuð skýra mynd af rannsóknarefninu og gera niðurstöðurnar 

trúverðugar. 

Fyrri hluti rannsóknarinnar, spurningakönnunin, sem var send út í 

upphafi rannsóknarinnar var send til 26% af þýðinu Leikskólakennarar á 

Íslandi. Sex hundruð manna úrtak var dregið tilviljunarkennt hjá 

Kennarasambandi Íslands úr 2.300 manna þýði. Úrtakið var því mjög stórt, 

en almennt gildir sú regla að því stærra sem úrtakið er þeim mun 

nákvæmara er það. Til þess að allir einstaklingarnir í þýðinu hefðu sömu 

líkur á að vera valdir í úrtakið var notað einfalt slembiúrtak sem 

úrtaksaðferð. Kostir þess að nota einfalt slembiúrtak eru meðal annars þeir 

að það er líkindaúrtak og hægt er að treysta á niðurstöður úr rannsóknum 

sem byggja á slíku úrtaki innan reiknanlegrar óvissu. Einnig er þessi 

úrtaksaðferð óskekkt (Howell, 2010; Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur 

Karlsson, 2003). 

Viðtölum, sem tekin voru í seinni hluta rannsóknarinnar, var ætlað að 

dýpka og víkka niðurstöður spurningakönnunarinnar og varpa þannig 

skýrara ljósi á niðurstöður hennar, meðal annars hvernig leikskólakennarar 

sem starfa í forystuskólum á sviði bernskulæsis eru að vinna með eflingu 

bernskulæsis. Hvaða námsefni þeir nota og hvernig og af hverju þeir kjósa 

námsefni sem er opið að hluta til fram yfir það sem er alveg lokað eða opið. 

Lítið er til af rannsóknum um þetta efni og er einn af styrkleikum 

rannsóknarinnar sá að hún getur skapað umræðu um það hvernig efling 

bernskulæsis eigi helst að fara fram í leikskólum og hvert hlutverk 

leikskólakennarans í þeim efnum eigi að vera.  

5.7.2 Helstu veikleikar 

Helstu veikleikar rannsóknarinnar eru meðal annars að í könnunum eins og 

hér var gerð eru þátttakendur sem hafa áhuga á viðfangsefninu líklegri til að 

taka þátt í könnuninni en aðrir. Þar með verður alltaf viss hætta á að 

niðurstöður könnunarinnar séu skekktar. Leið til að bæta fyrir slíkan ágalla 

væri til dæmis að samtvinna hluta af spurningum þessarar könnunar í 

annarri könnun sem væri víðtækari og höfðaði til stærri hóps og endurtaka 

síðan leikinn þar til fengist hefðu svör við öllum spurningum könnunarinnar. 
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Einnig er það veikleiki að við notkun einfalds slembiúrtaks er dreifingin 

ekki eins nákvæm og hún gæti orðið, til dæmis ef um lagskipt slembiúrtak 

væri að ræða, en þá er þýðinu skipt í hópa eða lög. Í Reykjavík var 

þátttökuhlutfall um 22% en úrtakið var tiltölulega lítið fyrir Reykjavík, eða 

26% af þýði (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). Í þýðinu 

Leikskólakennarar á Íslandi eru 96,6% einstaklinganna konur og 3,4% karlar. 

Því var lítið hægt að vinna með breytuna kyn í þessari rannsókn. Einnig eru 

59% einstaklinga í þýðinu með leikskólakennaramenntun og 41% með aðra 

háskólamenntun samkvæmt upplýsingum frá Kennarasambandi Íslands. Það 

er því skiljanlegt að stór hluti þátttakenda telji sig ekki hafa fengið mikla 

fræðslu um bernskulæsi í námi sínu. Þetta sýnir einnig hvernig leikskólar eru 

mannaðir í raun og veru og að illa gengur að ráða leikskólakennara. Þar sem 

höfundur er leikskólakennari gæti rannsóknin eitthvað hafa litast af hans 

reynslu. Skoðanir hans gætu hafa stýrt að einhverju leyti því sem spurt var 

um í viðtölunum og þannig haft áhrif á þátttakendur. 

Ekki var spurt um aldur barna sem þátttakendur í spurningakönnuninni 

eru að vinna með og hluti leikskólakennaranna sem svöruðu 

spurningkönnuninni eru væntanlega ekki að starfa með elstu börnunum í 

leikskólanum eins og er, en margir þeirra hafa líklega einhvern tíma starfað 

með þeim og hafa því reynslu af því hvaða þætti er unnið með á elstu 

deildum leikskólans. Á yngri deildum leikskólans er hljóðkerfisvitund, til 

dæmis aðallega efld með því að klappa atkvæði og ríma. Unnið er með 

málfærni aðallega með því að efla hlustun og orðaforða með óbeinum 

hætti. Ekki er farið að vinna með þætti eins og hljóðgreiningu, svo sem 

sundurgreiningu hljóða í orðum og ályktunarhæfni fyrr en á eldri deildum 

leikskólans.  

Í framtíðinni væri fróðlegt að spyrja eingöngu þá sem eru menntaðir 

leikskólakennarar og kanna aldur barna sem þátttakendur eru að vinna 

með. Einnig væri fróðlegt að skoða hvort framhaldsmenntun hefði áhrif á 

viðhorf leikskólakennara gagnvart bernskulæsi. 
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6 Lokaorð 

Málþroskinn þróast hratt á leikskólaárunum og mikilvægur grunnur er 

lagður að þroska barna á þessum árum sem undirbýr þau, meðal annars 

fyrir lestrarnám og líf og starf í þjóðfélagi sem gerir ráð fyrir að allir 

þjóðfélagsþegnar hafi tök á lestri. Bernskulæsi vísar til þróunar á 

mikilvægum undirstöðuþáttum lestrarfærni áður en formleg lestrarkennsla 

hefst. Þessi þróun felur í sér að börn byrji mjög ung að sýna tal- og ritmáli 

áhuga og að þau tileinki sér vissa þekkingu í undirstöðuþáttum lestrarfærni 

áður en þau byrja í grunnskóla. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á fylgni 

málþroska og hljóðkerfisvitundar á leikskólaaldri við námsárangur (Hulme 

og Snowling, 2009; Snow o.fl., 1998; Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011).  

Kveikjan að þessari rannsókn var sú aukna áhersla sem lögð er á eflingu 

bernskulæsis hjá leikskólabörnum. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er áhersla 

lögð á læsi sem einn af sex grunnþáttum í menntun barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Í nýrri læsisstefnu fyrir leikskóla í 

Reykjavík eru leikskólakennarar hvattir til þess að leggja áherslu á markvissa 

vinnu við eflingu máls og læsis (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 

2013). Á undanförnum árum hefur umræða um lélegt gengi íslenskra 

ungmenna í PISA könnunum verið áberandi og hafa leikskólakennarar tekið 

þessa umræðu að einhverju leyti til sín og hefur það mögulega skapað 

ákveðinn þrýsting á leikskólakennara og þeir velt því fyrir sér hvað þeir geti 

gert til þess að bæta þennan slaka árangur. Í aðgerðaráætlun Samtaka 

sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu er meðal annars stefnt að bættu læsi 

nemenda með markvissri málrækt og málörvun allra barna í leikskólum á 

höfuðborgarsvæðinu (Samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu, 2014). 

Þar sem efling bernskulæsis verður í auknum mæli viðfangsefni 

leikskólakennara vegna þeirrar áherslu sem lögð er á eflingu bernskulæsis í 

leikskólum er rannsókn á viðhorfi leikskólakennara til eflingar bernskulæsis 

tímabær.  

Í þessari rannsókn var leitast við að kanna viðhorf leikskólakennara til 

eflingar bernskulæsis í leikskólum og hvort efla mætti þætti þess á 

markvissari hátt og með hvaða hætti mætti gera það að mati 

leikskólakennara. Athygli vekur að þátttakendur í rannsókninni töldu að 

vinna með bernskulæsi ætti að fara fram á öllum vígstöðvum, það er í 
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frjálsum leik barnanna, kennslufræðilegum leik og í skipulegu starfi. Frjálsi 

leikurinn naut mests álits, þá kennslufræðilegi leikurinn og síðast skipulega 

starfið, en þó voru um þrír af hverjum fjórum á þeirri skoðun að skipulegt 

starf ætti hlutverki að gegna í vinnu með bernskulæsi í leikskólum. Flestir 

þátttakendanna segjast einnig vera að vinna með þætti bernskulæsis í 

kennslufræðilegum leik og í skipulögðu starfi. Þetta er í nokkru samræmi við 

skýrslu um málumhverfi og lestrarnám barna í tíu leikskólum sem unnin var 

fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið árið 2011, þar sem fram kemur 

að þó flestir leikskólakennaranna sem störfuðu í leikskólunum tíu telji sig 

vinna með bernskulæsi í gegnum leik barnanna, þá virðist sú vinna þó helst 

fara fram í skipulögðu starfi en síður í leik þar sem börn fá sjálf að ráða 

ferðinni. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna einnig að leikskólakennarar 

þurfa að koma sér saman um hlutverk bernskulæsis innan leikskólans og 

hvernig helst ætti að vinna með viðfangsefnið. Þeim finnst þörf á vettvangi 

fyrir tengsl og samvinnu á milli leikskólakennara þar sem hægt er að móta 

sameiginlega sýn hvað varðar eflingu bernskulæsis í leikskólum. 

Þátttakendur töldu líklegast að þeir myndu notfæra sér fyrirlestra eða 

símenntun og vefsíðu með hugmyndabanka og samskiptasvæði sem slíkan 

vettvang, en nefndu einnig ósk um samstarfsvettvang um bernskulæsi innan 

hverfa eða sveitarfélaga þar sem leikskólakennarar gætu borið saman 

bækur sínar og jafnvel fengið utanaðkomandi fræðslu. 

Sú meginályktun sem draga má af þessari rannsókn er að 

leikskólakennarar vilja að unnið sé á markvissari hátt með eflingu 

bernskulæsis í leikskólum en nú er gert. Þeir þurfa þó að koma sér saman 

um hlutverk bernskulæsis innan leikskólans og hvernig helst eigi að vinna 

með það með tilliti til náms og leiks. Titill þessa lokaverkefnis var 

spurningin: Er það leikur að læra að lesa? Niðurstaða höfundar er sú að þar 

sem nám og leikur eru samþætt á markvissan hátt, til dæmis þegar unnið er 

með ákveðin kennslufræðileg markmið í kennslufræðilegum leik upplifir 

barnið að það sé í leik, en á bak við leikinn hefur mikill formlegur 

undirbúningur og markvisst skipulag átt sér stað sem stuðlar að því að efla 

þá færni sem auðveldar öllum börnum að ná tökum á lestri. 

Næstu skref gætu verið að koma á fót samstarfsvettvangi 

leikskólakennara um bernskulæsi þar sem þeir gætu komið sér saman um 

hlutverk bernskulæsis innan leikskólanna. 
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Viðauki A 

Nálgun við gerð spurninga 

Við gerð spurninga var meðal annars horft til eftirfarandi atriða: 

• nota einföld orð og skýrar spurningar 

• forðast skammstafanir 

• eitt efnisatriði í hverri spurningu 

• forðast neitandi spurningar 

• nota efnislega réttar spurningar 

• varast leiðandi spurningar 

Við röðun spurninga í lista var meðal annars horft til eftirfarandi atriða: 

• léttar spurningar fyrst og erfiðar seinna 

• byrja á áhugaverðum spurningum 

• hafa bakgrunnsspurningar síðast 

• hafa efnislegar svipaðar spurningar saman 

• aðal viðfangsefni rannsóknar í miðju  

    (Þorlákur Karlsson 2003). 

Nálgun við gerð svarkosta 

Við gerð svarkosta var meðal annars horft til eftirfarandi atriða: 

• tæmandi svarkostir og engin skörun 

• fleiri svarkosti en færri 

• svarkostur kemur fram í spurningarformi 

• er jafn í báðar áttir 

• skýr fyrirmæli um merkingar og svör 

• lokaðar spurningar oftar en opnar 

    (Þorlákur Karlsson 2003). 
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Við uppsetningu og útlit listans voru þau atriði sem Þorlákur Karlsson 

(2003) telur upp höfð í huga en það eru atriði eins og: 

• að hafa góða aðgreiningu spurninga og spurningakafla 

• að aðgreina spurningastofn svarkosti og fyrirmæli með skýrum hætti  

• að aðgreina svarkosti vel 

• að skipta ekki spurningum á milli síðna o.fl.  

Spurningalistinn 

Ágæti þátttakandi. 

 

Ég er nemandi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og vinn nú að 

lokaverkefni til meistaragráðu. Verkefnið felst í að kanna viðhorf 

leikskólakennara til berskulæsis og eflingu þess innan leikskólanna. 

Bernskulæsi (e. emergent literacy, stundum nefnt byrjendalæsi, 

leikskólalæsi eða þróun læsis) vísar til þróunar á mikilvægum 

undirstöðuþáttum lestrarfærni áður en formleg lestrarkennsla hefst. Þá er 

m.a. átt við hljóðkerfisvitund, bókstafi og hljóð þeirra, málskilning og 

þekkingu barna á algengnum hugtökum sem tengjast ritmáli. Málskilningur, 

hlustun, tjáning og tilfinning fyrir hljóðum og uppbyggingu tungumálsins 

þróast mjög hratt á leikskólaárunum. Þar er því lagður mikilvægur grunnur 

að þroska barna sem undirbýr þau fyrir ýmis flókin viðfangsefni síðar á 

ævinni, ekki síst lestrarnámið. 

Ég yrði afar þakklát ef þú sæir þér fært að svara meðfylgjandi 

spurningum. Það tekur u.þ.b. 10-15 mínútur að svara könnuninni og þér er 

að sjálfsögðu frjálst að hætta þátttöku hvenær sem er eða sleppa því að 

svara einstaka spurningum. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og 

ekki er hægt að rekja svör til þátttakenda. 

 

1. Hefur þú mikinn eða lítinn áhuga á bernskulæsi í leikskólum? 

� Mjög mikinn 

� Frekar mikinn 

� Hvorki mikinn nér lítinn 

� Frekar lítinn 

� Mjög lítinn 
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� Vil ekki svara 

� Veit ekki  

2. Hversu mikla eða litla fræðslu fékkst þú um bernskulæsi í 

leikskólakennaranámi þínu?  

� Mjög mikla 

� Frekar mikla 

� Sæmilega  

� Frekar litla 

� Mjög litla 

� Enga 

�  Vil ekki svara 

� Veit ekki  

3. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þá fræðslu sem þú 

fékkst um bernskulæsi í leikskólakennaranámi þínu? 

� Mjög ánægð(ur) 

� Frekar ánægð(ur) 

� Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

� Frekar óánægð(ur) 

� Mjög óánægð(ur) 

� Vil ekki svara 

� Veit ekki  
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4. Hversu mikla eða litla fræðslu fékkst þú um dæmigerðan 

málþroska barna í leikskólakennaranámi þínu? 

� Mjög mikla 

� Frekar mikla 

� Sæmilega  

� Frekar litla 

� Mjög litla 

� Enga 

�  Vil ekki svara 

� Veit ekki  

5. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þá fræðslu sem þú 

fékkst um dæmigerðan málþroska barna í leikskólakennaranámi 

þínu? 

� Mjög ánægð(ur) 

� Frekar ánægð(ur) 

� Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

� Frekar óánægð(ur) 

� Mjög óánægður 

�  Vil ekki svara 

� Veit ekki  
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6. Hversu mikla eða litla fræðslu fékkst þú um tal- og 

málþroskafrávik barna í leikskólakennaranámi þínu?  

� Mjög mikla 

� Frekar mikla 

� Sæmilega  

� Frekar litla 

� Mjög litla 

� Enga 

�  Vil ekki svara 

� Veit ekki  

7.  Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þá fræðslu sem þú 

fékkst um tal- og málþroskafrávik barna í leikskólakennaranámi 

þínu? 

� Mjög ánægð(ur) 

� Frekar ánægð(ur) 

� Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

� Frekar óánægð(ur) 

� Mjög óánægð(ur) 

� Vil ekki svara 

� Veit ekki  
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8. Vinsamlegast merktu við hvaða málþroskaskimanir/skráningar eru 

notaðar í leikskólanum sem þú starfar á: 

Orðaskil 

EFI-2 

TRAS 

Hljóm-2 

Annað, 

______________________________________________________ 

� Vil ekki svara 

� Veit ekki  
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9. Vinsamlegast merktu við hversu sammála eða ósammála þú ert 

eftirfarandi fullyrðingum um viðbrögð leikskólans sem þú starfar 

á, við málþroskafrávikum barna:  

 M

S 

F

S 

H

N 

F

Ó 

M

Ó 

VE/ 

VES 

Beðið er með íhlutun og séð til hvort 

erfiðleikar barnsins lagist ekki með 

tímanum 

      

Íhlutun hefst um leiða og barnið er búið 

að fá greiningu um málþroskafrávik 

      

Íhlutun hefst strax og grunur vaknar um 

erfiðleika af einhverju tagi í 

málþroskaframvindu barns þó það hafi 

ekki fengið greiningu 

      

Þær aðgerðir sem beitt er til íhlutunar 

eru byggðar á hugmyndafræði um 

snemmtæka íhlutun (þ.e. aðgerðir sem 

miða að því að veita inngrip í náms- og 

þroskavanda barna snemma í lífi þeirra) 

      

Íhlutun á sér stað í nánu samstarfi við 

foreldra 

      

Íhlutun á sér stað í nánu samstarfi við 

aðra meðferðaraðila 

      

Á meðan á íhlutun stendur er 

framkvæmt reglubundið mat á árangri 

      

MS = Mjög sammála 

FS = Frekar sammála 

HN = Hvorki sammála né ósammála 

FÓ = Frekar ósammála 

MÓ = Mjög ósammála 

VE/VES = Veit ekki / Vil ekki svara 
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10. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með þá íhlutun sem 

beitt er í leikskólanum sem þú starfar á? 

� Mjög ánægð(ur) 

� Frekar ánægð(ur) 

� Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

� Frekar óánægð(ur) 

� Mjög óánægð(ur) 

� Vil ekki svara 

� Veit ekki  

  



 

153 

11. Vinsamlegast merktu við hversu sammála eða ósammála þú ert 

eftirfarandi fullyrðingum um leikskólakennaranám þitt: 

 M

S 

F

S 

H

N  

F

Ó 

M

Ó 

VE/ 

VES 

Í námi mínu var áhersla lögð á mikilvægi þess 

að vinna með bernskulæsi í frjálsum leik 

(óformlegum stundum) 

     

Í námi mínu var áhersla lögð á mikilvægi þess 

að vinna með bernskulæsi í 

kennslufræðilegum leik (formlegum 

stundum). Kennslufræðilegur leikur (e. 

educational play) er leikur þar sem 

kennarinn ýmist leggur til hugmynd eða 

efnivið í leikinn með ákveðin námsmarkmið í 

huga 

     

Í námi mínu var áhersla lögð á mikilvægi þess 

að vinna með bernskulæsi í skipulögðu starfi 

(formlegum stundum) 

     

MS = Mjög sammála 

FS = Frekar sammála 

HN = Hvorki sammála né ósammála 

FÓ = Frekar ósammála 

MÓ = Mjög ósammála 

VE/VES = Veit ekki / Vil ekki svara 
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12. Vinsamlegast merktu við hversu sammála eða ósammála þú ert 

eftirfarandi fullyrðingum sem snúa að því hvernig þér finnst að 

eigi að vinna með bernskulæsi: 

 M

S 

F

S 

H

N  

F

Ó 

M

Ó 

VE/ 

VES 

Mér finnst að vinna með bernskulæsi eigi að 

fara fram í frjálsum leik (óformlegum 

stundum) 

     

Mér finnst að vinna með bernskulæsi eigi að 

fara fram í kennslufræðilegum leik (formlegri 

stundum) 

     

Mér finnst að vinna með bernskulæsi eigi að 

fara fram í skipulögðu starfi (formlegum 

stundum) 

     

MS = Mjög sammála 

FS = Frekar sammála 

HN = Hvorki sammála né ósammála 

FÓ = Frekar ósammála 

MÓ = Mjög ósammála 

VE/VES = Veit ekki / Vil ekki svara 
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13. Vinsamlegast merktu við hversu sammála eða ósammála þú ert 

eftirfarandi fullyrðingum um hvernig þú vinnur með bernskulæsi: 

 M

S 

F

S 

H

N  

F

Ó 

M

Ó 

VE/ 

VES 

Ég vinn með bernskulæsi í frjálsum leik 

(óformlegri stundum) 

     

Ég vinn með bernskulæsi í 

kennslufræðilegum leik (formlegri stundum) 

     

Ég vinn með bernskulæsi í skipulögðu starfi 

(formlegum stundum) 

     

MS = Mjög sammála 

FS = Frekar sammála 

HN = Hvorki sammála né ósammála 

FÓ = Frekar ósammála 

MÓ = Mjög ósammála 

VE/VES = Veit ekki / Vil ekki svara 
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14. Vinsamlegast merktu við hversu sammála eða ósammála þú ert 

eftirfarandi fullyrðingum: 

 M

S 

F

S 

H

N  

F

Ó 

M

Ó 

VE/ 

VES 

Ég legg upp úr því að hafa umhverfið í 

leikskólanum læsishvetjandi (þ.e. hafa 

bókstafi sýnilega, bækur og skriffæri 

aðgengileg o.s.frv. 

     

Ég vinn með bernskulæsi aðallega á 

innisvæði  

     

Ég vinn með bernskulæsi aðallega á útisvæði       

Ég vinn með bernskulæsi á úti- og innisvæði       

Ég þarf að auka þekkingu mína til að geta 

unnið með bernskulæsi í leikskólanum 

     

MS = Mjög sammála 

FS = Frekar sammála 

HN = Hvorki sammála né ósammála 

FÓ = Frekar ósammála 

MÓ = Mjög ósammála 

VE/VES = Veit ekki / Vil ekki svara 
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15. Vinsamlegast merktu við hversu mikið eða lítið þú vinnur með 

eftirtalda undirþætti hljóðkerfisvitundar til eflingar bernskulæsis: 

 M

M 

F

M 

H

N 

F

L 

M

L 

VE/ 

VES 

Rím (hvaða orð ríma? Sól-ól)       

Atkvæði (klappa atkvæði)       

Upphafshljóð (hvert er fyrsta hljóðið í 

orðinu?, /s/ /ó/ /l/ = sól) 

      

Sundurgreiningu hljóða í orðum (hvaða hljóð 

heyrast í orðinu mús? Mús = /m/ /ú/ /s/) 

      

Samtengingu hljóða í orð (hvaða orð er í /r/ 

/ó/ /s/? = rós) 

      

Bókstafir og hljóð       

MM = Mjög mikið 

FM = Frekar mikið 

HN = Hvorki mikið né lítið 

FL = Frekar lítið 

ML = Mjög lítið 

VE/VES = Veit ekki / Vil ekki svara 
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16. Vinsamlegast merktu við hversu mikið eða lítið þú vinnur með 

eftirtalda undirþætti málþroska, þ.e. málskilnings og máltjáningar 

til eflingar bernskulæsis:  

 M

M 

F

M 

H

N 

F

L 

M

L 

VE/ 

VES 

Orðaforða/hugtakaforða (með óbeinum 

hætti, s.s. í gegnum samtöl, frjálsan leik og 

almennan lestur) 

      

Orðaforða/hugtakaforða (með beinum 

hætti, s.s. í gegnum sögu- og bóklestur 

ásamt útskýringum og kennslu á merkingu 

lykilorða) 

      

Hlustunarfærni (að þjálfa hlustun)       

Tal- og frásagnarhæfni       

Ályktunarhæfni, þ.e. færni í að draga 

ályktanir út frá lestexta. (Hæfileiki til að 

álykta byggir á því að skynja þær aðstæður 

sem lýst er í texta, t.d. að sjá eitthvað fyrir 

sér. Börn geta t.d. ímyndað sér (dregið 

ályktanir) hvað gerist ef þú missir egg á 

gólfið? 

      

Hæfni til að skilja og þekkja uppbyggingu 

sögu/texta 

      

MM = Mjög mikið 

FM = Frekar mikið 

HN = Hvorki mikið né lítið 

FL = Frekar lítið 

ML = Mjög lítið 

VE/VES = Veit ekki / Vil ekki svara 
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17. Hversu ánægð(ur) eða óánægð(ur) ert þú með það hvernig unnið 

er með bernskulæsi í leikskólanum? 

� Mjög ánægð(ur) 

� Frekar ánægð(ur) 

� Hvorki ánægð(ur) né óánægð(ur) 

� Frekar óánægð(ur) 

� Mjög óánægð(ur) 

� Vil ekki svara 

� Veit ekki  

18. Hversu sammála eða ósammála ert þú því að vinna eigi á 

markvissari hátt með bernskulæsi í leikskólum almennt? 

� Mjög sammála 

� Frekar sammála 

� Hvorki sammála né ósammála 

� Frekar ósammála 

� Mjög ósammála 

� Vil ekki svara 

� Veit ekki 

19. Telur þú að leikskólakennarar hafa almennt góðan eða slæman 

aðgang að námsefni og aðferðum til eflingar hljóðkerfisvitundar í 

leikskólum? 

� Mjög góðan 

� Frekar góðan  

� Hvorki góðan né slæman 

� Frekar slæman 

� Mjög slæman 

� Vil ekki svara 

� Veit ekki 



 

160 

20. Telur þú að leikskólakennarar hafa almennt góðan eða slæman 

aðgang að námsefni og aðferðum til eflingar málfærni, þ.e. 

málskilnings, máltjáningar og orðaforða í leikskólum? 

� Mjög góðan 

� Frekar góðan 

� Hvorki góðan né slæman 

� Frekar slæman 

� Mjög slæman 

� Vil ekki svara 

� Veit ekki 

21. Hversu opið (óformlegt) eða skipulagt (formlegt) ætti námsefni til 

eflingar bernskulæsis að vera að þínu mati? 

� Mjög opið (byggir alfarið á hugmyndum og útfærslu 

leikskólakennarans) 

� Opið að hluta (byggir að hluta á útfærslu 

leikskólakennarans og að hluta til á útgefnu námsefni sem 

búið er að flokka og þætta í stigþyngjandi röð) 

� Mjög skipulagt (byggir alfarið á útgefnu námsefni sem búið 

er að flokka og þætta í stigþyngjandi röð) 

� Vil ekki svara 

� Veit ekki 
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22. Hversu mikla eða litla áherslu ætti að leggja á notkun 

raunprófaðra aðferða (þ.e. aðferðir sem er búið að staðfesta með 

rannsóknum að virki betur en aðrar) til eflingar bernskulæsis að 

þínu mati? 

� Mjög mikla 

� Frekar mikla 

� Frekar litla 

� Mjög litla 

� Enga 

� Vil ekki svara 

� Veit ekki 
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23. Vinsamlegast merktu við hversu líklegt eða ólíklegt er að þú munir 

notfæra þér eftirfarandi vettvang til að mynda fagleg tengsl við 

aðra leikskólakennara til að efla bernskulæsi í leikskólum:  

 M

L 

F

L 

H

N 

F

Ó 

M

Ó 

VE/ 

VES 

Vefsíðu með hugmyndabanka og 

samskiptasvæði 

      

Rýnihópa/Starfshópa       

Símenntun/Fyrirlestra/ 

Fræðslufundi 

      

Kynningar (þar sem leikskólakennarar miðla 

þekkingu, reynslu og vinnubrögðum sín á 

milli) 

      

Vinnustofur/Menntabúðir (þar sem 

leikskólakennarar hittast og fá stundum 

utanaðkomandi fræðslu/fyrirlestra og 

stundum miðla þeir þekkingu og reynslu sína 

milli og vinna að eigin starfsþróun í samfélagi 

við aðra leikskólakennara) 

      

MM = Mjög líklegt 

FM = Frekar líklegt 

HN = Hvorki líklegt né ólíklegt 

FL = Frekar ólíklegt 

ML = Mjög ólíklegt 

VE/VES = Veit ekki / Vil ekki svara 
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24. Hver er starfsaldur þinn sem leikskólakennari (í árum):  

Svar: ________  

 

25. Hvort ert þú kona eða karl? 

Kona 

Karl 

 

26. Hver er aldur þinn (í árum): 

Svar: ________  

 

27. Í hvaða póstnúmeri er leikskólinn sem þú starfar á: 

Svar: ________ 

 

28. Er eitthvað annað sem þú vilt koma á framfæri? 
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Viðauki B 

Viðtalsramminn 

 

Viðhorf og þekking á benskulæsi: 

• Mig langar til að biðja þig um að segja mér hvað kemur upp í huga 

þér þegar þú hugsar um bernskulæsi í leikskóla? 

 

Kennsluform og umhverfið í leikskólanum: 

• Hvernig skipuleggur þú vinnu með bernskulæsi? 

o Hvernig vinnur þú helst með eflingu bernskulæsis? 

o Leggur þú upp úr því að hafa umhverfið læsishvetjandi? 

 

Námsefni og námsaðferðir í leikskólanum: 

• Hvaða leiðir hefur þú til að efla hljóðkerfisvitund barna?  

• Hvers konar námsefni og aðferðir eru notaðar í þessum leikskóla til 

eflingar hljóðkerfisvitundar? 

• Hvaða leiðir hefur þú til að efla málfærni, s.s. orðaforða barna og 

hvar fer sú efling fram? 

• Hvers konar námsefni og aðferðir eru notaðar í þessum leikskóla til 

eflingar málfærni barna? 

• Hversu mikið leggur þú upp úr því að hafa umhverfið í leikskólanum 

læsishvetjandi? 

 

Markviss vinna með bernskulæsi 

• Hversu markvisst finnst þér að eigi að vinna með bernskulæsi í 

leikskólum almennt? Finnst þér að vinna eigi með bernskulæsi á 

markvissari hátt en nú er gert í leikskólum eða ekki? 

o Með hvaða hætti finnst þér að mætti gera það? Hvernig 

sérðu fyrir þér að hægt væri að efla þessa þætti í leikskólum 

almennt? 

o Hversu snemma finnst þér að það mætti byrja að vinna með 

eflingu bernskulæsis? 
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o Hversu opið (óformlegt) eða skipulagt (formlegt) finnst þér 

að námsefni til eflingar bernskulæsis eigi að vera og af 

hverju? 

o Finnst þér að leggja eigi áherslu á raunprófaðar aðferðir til 

eflingar bernskulæsis eða ekki og af hverju?  

o Hvernig lítur þú á eflingu bernskulæsis í leikskóla? (t.d. sem 

kennslu eða þjálfun?  

 

Málþroskapróf og snemmtæk íhlutun 

• Hvaða málþroskapróf eru lögð fyrir í þessum leikskóla? 

• Hvernig vinna fer af stað ef grunur vaknar um erfiðleika af einhverju 

tagi í málþroskaframvindu barns? 

• Hvenær byrjar íhlutun? 

• Hvernig eru þær aðgerðir sem beitt eru til íhlutunar. Eru þær í anda 

snemmtækrar íhlutunar? 

• Hvernig er samstarfið við foreldra? 

• Hvernig er samstarfið við aðra meðferðaraðila? 

 

Vettvangur fyrir fagleg tengsl og fræðslu 

• Hvernig væri best að þínu mati að mynda fagleg tengsl við aðra 

leikskólakennara? 

• Telur þú að þú gætir notfært þér slíkan vettvang vandræðalaust eða 

ekki?  (s.s. vegna álags, manneklu, of mörg börn á deild o.s.frv.) 

 

Að lokum 

• Er eitthvað sem þú vilt bæta við? 

 

Þakka þér fyrir að taka þátt í þessu viðtali. 
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Viðauki C 

 

Yfirlýsing um samþykki 

 
 

Viðhorf leikskólakennara til eflingar bernskulæsis 

 
Ég samþykki með undirritun minni að nota megi þær upplýsingar sem 

koma fram í viðtali við mig í rannsókn sem er hluti af lokaverkefni MA 

nema við Menntavísindasvið Háskóla Íslands með því skilyrði að fyllsta 

trúnaðar verði gætt.  

 

Mér er ljóst að ég get hætt þátttöku hvenær sem er án þess að þurfa 

gefa skýringu á því. Einnig er mér ljóst að vitalið verður tekið upp og 

afritað en síðan eitt af afritun lokinni. Mér er einnig kunnugt um að 

upplýsingar verða ekki persónugreinanlegar. 

 

 

 

 

 

Undirskrift: ………………………………………………..                    Dags.: ……………. 
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Viðauki D 

Undirþættir hljóðkerfisvitundar 

Tafla 37. Hversu mikið eða lítið vinnur þú með rím (hvaða orð ríma? Sól - 
ól) til eflingar bernskulæsis? 

  Fjöldi % 
 Mjög mikið 55 31% 
 Frekar mikið 87 49% 
 Hvorki mikið né lítið 23 13% 
 Frekar lítið 10 6% 
 Mjög lítið 4 2% 
 Samtals 179 100% 
 Meðaltal 2,00 

 Staðalfrávik 0,93   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 179 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 2 1% 
 Fjöldi svarenda 181 100% 
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Tafla 38. Hversu mikið eða lítið vinnur þú með atkvæði (klappa atkvæði) 
til eflingar bernskulæsis? 

  Fjöldi % 
 Mjög mikið 68 38% 
 Frekar mikið 79 44% 
 Hvorki mikið né lítið 22 12% 
 Frekar lítið 9 5% 
 Mjög lítið 1 1% 
 Samtals 179 100% 
 Meðaltal 1,86 

 Staðalfrávik 0,86   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 179 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 2 1% 
 Fjöldi svarenda 181 100% 
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Tafla 39. Hversu mikið eða lítið vinnur þú með upphafshljóð (hvert er 
fyrsta hljóðið í orðinu?, /s/ /ó/ /l/ = sól) til eflingar bernskulæsis? 

  Fjöldi % 
 Mjög mikið 44 24% 
 Frekar mikið 71 39% 
 Hvorki mikið né lítið 35 19% 
 Frekar lítið 21 12% 
 Mjög lítið 10 6% 
 Samtals 181 100% 
 Meðaltal 2,35 

 Staðalfrávik 1,13   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 181 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 1 1% 
 Fjöldi svarenda 182 100% 
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Tafla 40. Hversu mikið eða lítið vinnur þú með sundurgreiningu hljóða í 
orðum (hvaða hljóð heyrast í orðinu mús? Mús = /m/ /ú/ /s/)til eflingar 
bernskulæsis? 

  Fjöldi % 
 Mjög mikið 24 13% 
 Frekar mikið 45 25% 
 Hvorki mikið né lítið 56 31% 
 Frekar lítið 34 19% 
 Mjög lítið 20 11% 
 Samtals 179 100% 
 Meðaltal 2,89 

 Staðalfrávik 1,19   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 179 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 1 1% 
 Fjöldi svarenda 180 100% 
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Tafla 41. Hversu mikið eða lítið vinnur þú með samtengingu hljóða í orð 
(hvaða orð er í /r/ /ó/ /s/? = rós) til eflingar bernskulæsis? 

  Fjöldi % 
 Mjög mikið 22 12% 
 Frekar mikið 42 24% 
 Hvorki mikið né lítið 52 29% 
 Frekar lítið 32 18% 
 Mjög lítið 29 16% 
 Samtals 177 100% 
 Meðaltal 3,02 

 Staðalfrávik 1,26   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 177 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 2 1% 
 Fjöldi svarenda 179 100% 
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Tafla 42. Hversu mikið eða lítið vinnur þú með bókstafi og hljóð til 
eflingar bernskulæsis? 

  Fjöldi % 
 Mjög mikið 51 29% 
 Frekar mikið 80 45% 
 Hvorki mikið né lítið 28 16% 
 Frekar lítið 12 7% 
 Mjög lítið 7 4% 
 Samtals 178 100% 
 Meðaltal 2,12 

 Staðalfrávik 1,03   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 178 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 1 1% 
 Fjöldi svarenda 179 100% 
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Undirþættir málfærni 

Tafla 43. Hversu mikið eða lítið vinnur þú með orðaforða/hugtakaforða 
(með óbeinum hætti, s.s. í gegnum samtöl, frjálsan leik og almennan 
lestur) til eflingar bernskulæsis? 

  Fjöldi % 
 Mjög mikið 103 57% 
 Frekar mikið 71 39% 
 Hvorki mikið né lítið 6 3% 
 Frekar lítið 1 1% 
 Mjög lítið 0 0% 
 Samtals 181 100% 
 Meðaltal 1,48 

 Staðalfrávik 0,59   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 181 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 1 1% 
 Fjöldi svarenda 182 100% 
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Tafla 44. Hversu mikið eða lítið vinnur þú með orðaforða/hugtakaforða 
(með beinum hætti, s.s. í gegnum sögu- og bóklestur ásamt útskýringum 
og kennslu á merkingu lykilorða) til eflingar bernskulæsis? 

  Fjöldi % 
 Mjög mikið 91 51% 
 Frekar mikið 73 41% 
 Hvorki mikið né lítið 14 8% 
 Frekar lítið 1 1% 
 Mjög lítið 1 1% 
 Samtals 180 100% 
 Meðaltal 1,60 

 Staðalfrávik 0,71   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 180 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 1 1% 
 Fjöldi svarenda 181 100% 
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Tafla 45. Hversu mikið eða lítið vinnur þú með hlustunarfærni (að þjálfa 
hlustun) til eflingar bernskulæsis? 

  Fjöldi % 
 Mjög mikið 72 40% 
 Frekar mikið 93 51% 
 Hvorki mikið né lítið 13 7% 
 Frekar lítið 3 2% 
 Mjög lítið 0 0% 
 Samtals 181 100% 
 Meðaltal 1,71 

 Staðalfrávik 0,67   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 181 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 1 1% 
 Fjöldi svarenda 182 100% 
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Tafla 46. Hversu mikið eða lítið vinnur þú með tal- og frásagnarhæfni til 
eflingar bernskulæsis? 

  Fjöldi % 
 Mjög mikið 54 30% 
 Frekar mikið 91 51% 
 Hvorki mikið né lítið 26 14% 
 Frekar lítið 8 4% 
 Mjög lítið 1 1% 
 Samtals 180 100% 
 Meðaltal 1,95 

 Staðalfrávik 0,82   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 180 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 1 1% 
 Fjöldi svarenda 181 100% 
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Tafla 47. Hversu mikið eða lítið vinnur þú með ályktunarhæfni, þ.e. færni 
í að draga ályktanir út frá lestexta til eflingar bernskulæsis? (Hæfileiki til 
að álykta byggir á því að skynja þær aðstæður sem lýst er í texta, t.d. að 
sjá eitthvað fyrir sér. Börn geta t.d. ímyndað sér (dregið ályktanir) hvað 
gerist ef einhver missir egg á gólfið?) 

  Fjöldi % 
 Mjög mikið 34 19% 
 Frekar mikið 57 32% 
 Hvorki mikið né lítið 59 33% 
 Frekar lítið 19 11% 
 Mjög lítið 9 5% 
 Samtals 178 100% 
 Meðaltal 2,51 

 Staðalfrávik 1,07   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 178 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 2 1% 
 Fjöldi svarenda 180 100% 
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Tafla 48. Hversu mikið eða lítið vinnur þú með hæfni til að skilja og 
þekkja uppbyggingu sögu/texta til eflingar bernskulæsis? 

  Fjöldi % 
 Mjög mikið 27 15% 
 Frekar mikið 53 30% 
 Hvorki mikið né lítið 59 33% 
 Frekar lítið 32 18% 
 Mjög lítið 7 4% 
 Samtals 178 100% 
 Meðaltal 2,66 

 Staðalfrávik 1,06   
 Fjöldi sem tekur efnislega afstöðu 178 99% 
 Veit ekki / Vil ekki svara 2 1% 
 Fjöldi svarenda 180 100% 
  

 
 


