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Ágrip  

Þessi greinagerð er fræðilegur rökstuðningur fyrir kennsluefni sem samið er af höfundum. 

Með kennsluefninu er ætlunin að efla bernskulæsi (e..emergent literacy)  með því að örva 

hlustun og orðaforða barna á aldrinum 1-3ja ára  og nota til þess þjóðsögur og kveðskap. 

Kennsluefnið felst í myndum sem fylgja sögunni Fóa og Fóa Feykirófa, vísunum Sofa 

urtubörn auk hugmyndabanka með frekari kennsluleiðbeiningum. 

 Í greinagerðinni er leitast við að svara spuringunni hvernig má nýta þjóðsögur og vísur til 

málörvunar fyrir yngstu börnin á leikskólanum. Fjallað um hvernig efla megi bernskulæsi 

með því að leggja áherslu á að virkja hlustun og auka við orðaforða ungra barna. Einnig er 

fjallað um mikilvægi þess að efla þessa þætti hjá ungum börnum þar sem hlustun og 

orðaforði eru mikilvægar undirstöður lesturs seinna meir.  
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Formáli 

Þessi greinargerð er fræðilegur rökstuðningur fyrir kennsluefni sem samið er af 

höfundum. Kveikjan að þessu verkefni var sú að önnur okkar vann á yngstu deild leikskóla 

í Reykjavík um árabil. Þessi leikskóli vinnur mikið með þjóðsögur og styðst við 

kennsluefnið Ótrúleg eru ævintýrin.  Þegar unnið var með sögur sem ekki fylgdu með 

myndir var hún beðin um að teikna myndir til þess að nota með yngstu börnunum, þar 

sem þjóðsöguvinnan nær yfir allt starf leikskólans og er unnið á öllum deildum hans. Við 

vildum skoða nánar hvernig væri hægt að nota þjóðsögur til málörvunar fyrir yngstu börn 

leikskólans. Kennsluefnið felst í myndum sem fylgja sögunni Fóa og Fóa Feykirófa, 

vísunum Sofa urtubörn og hugmyndabanka með frekari kennsluleiðbeiningum 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

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

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri 

eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum 

öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf(ar/ir) ábyrgð á 

því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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Inngangur  

Þessi greinargerð er fræðilegur rökstuðningur fyrir kennsluefni sem samið er af 

höfundum. Með kennsluefninu er ætlunin að efla bernskulæsi (e.emergent literacy)  með 

því að örva hlustun og orðaforða barna á aldrinum 1-3ja ára og nota til þess þjóðsögur og 

kveðskap. Kennsluefnið felst í myndum sem fylgja sögunni Fóa og Fóa Feykirófa og 

vísunum Sofa urtubörn ásamt hugmyndabanka með frekari kennsluleiðbeiningum. 

Leikskólakennarar geta nýtt sér kennsluefnið til málörvunar fyrir börn á aldrinum 1-

3ja ára. Meðal annars með því að styðjast við aðferðirnar orðaspjall og samræðulestur. 

Kennsluefnið er gert með það í huga að efla bernskulæsi þar sem verið er að auka 

orðaforða og virkja hlustun barnanna. Í kennsluefninu er lögð áhersla á að leggja inn orð 

hjá börnunum þegar lesið er fyrir þau og notaðar eru myndir sem hjálpargögn. Myndirnar 

eru nýttar til þess að fanga athygli barnanna og auðvelda þeim að fylgja söguþræðinum. 

Með því að lesa þjóðsögur og ævintýri fyrir börn kynnast þau bókmenntagrein sem á sér 

hefð meðal flestra þjóða auk þess sem sögurnar hafa líka skemmtanagildi. 

Við leggjum sérstaklega áherslu á hlustun og orðaforða. Við fjöllum um mikilvægi þess 

að efla þessa þætti hjá ungum börnum þar sem hlustun og orðaforði eru mikilvægar 

undirstöður lesturs seinna meir. Hlustun og orðaforði virka samverkandi á hvert annað; 

hlustun eflir orðaforða og aukinn orðaforði gerir það að verkum að börn eiga auðveldara 

með að fylgja söguþræði í sögu. Við notumst við þjóðsögur og vísur vegna þess að þær eru 

skemmtilegar, sagnaheimur þeirra er yfirleitt einfaldur og höfða þær oft vel til barna sem 

gerir það að verkum að þau eiga auðvelt með að hlusta á þær. Í þeim er einnig oft að finna 

orð sem þau kynnast ekki í daglegu tali. 

Í fyrri hluta greinargerðarinnar er fjallað um mikilvægi þess að lesið sé fyrir ung börn 

til að efla og örva málþroska og bernskulæsi en lestur er ein áhrifaríkasta málörvunin í 

leikskólastarfi. Með lestri læra börn afar mikið um mál og ritmál. Sá fróðleikur sem sísast 

inn með lestri er nauðsynleg forsenda bernskulæsis. Með því að lesa fyrir börn er verið að 

efla marga þætti svo sem orðaforða og hlustun sem er grunnurinn af farsælu lestrarnámi 

barna í framtíðinni (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a, bls. 23). 

Í seinni hluta greinargerðarinnar er fjallað um gildi þjóðsagna og vísna og hvernig 

vinna megi með það í leikskólastarfi. Fjallað er um hvers vegna sumar þjóðsögur og vísur 

henta vel ungum börnum og hvað þau geta grætt á því að lesið sé fyrir þau og unnið með 

sögur á markvissan hátt. Við fjöllum einnig um mikilvægi vísna fyrir hljóðkerfisvitund 
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barna, en hljóðkerfisvitundin er undirstaða lestrarnáms seinna meir. Í lokin fjöllum við um 

það hvernig má nýta þjóðsögur og vísur til málörvunar fyrir yngstu börnin á leikskólanum, 

með sérstöku tilliti til hlustunar og orðaforða. 

Í greinargerðinni er leitast við að svara spuringunni hvernig má nýta þjóðsögur og 

vísur til málörvunar fyrir yngstu börnin á leikskólanum. 
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1 Málörvun og bernskulæsi 

Í Aðlalnámskrá leikskóla (2011, bls. 42-43) er talað um læsi og samskipti í stað málörvunar 

og málrækt líkt og var gert í Aðalnámskrá leikskóla (1999, bls. 20). Hugtakið bernskulæsi 

nær yfir þróun læsis hjá börnum á leikskólaaldri sem er skilgreint sem ákveðin færni, 

þekking og viðhorf og þróast sem undanfari læsis. Hér á eftir verður fjallað um málörvun í 

leikskólastarfi og hugtakið bernskulæsi kynnt. 

1.1 Málörvun í leikskólastarfi 

Þegar talað er um málörvun í leikskólastarfi er verið að tala um að leikskólakennarar þjálfi 

og örvi mál barnanna. Leggja þarf áherslu að á örva alla þætti málsins en þeir saman 

standa af tali, hlustun, orðaforða og málskilningi, lestri og ritun en þættirnir eru 

nauðsynlegur grunnur góðs málþroska og vitneskju um tungumálið, ekki síst grunnur fyrir 

bernskulæsi (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls. 9). 

Málörvun má flétta inn í allt starf leikskólans með áhugaverðum og fjölbreyttum 

aðferðum en einn stærsti liðurinn í málörvun er þó lestur með börnum og munum 

við  aðallega fjalla um þann lið málörvunnar í þessari greinargerð. Með lestri læra börn 

afar mikið, bæði um mál og ritmál. Þegar lesið er fyrir börn þjálfast meðal annars hlustun 

barna  og orðaforði þeirra eykst. Sá fróðleikur sem sísast inn með lestri er nauðsynleg 

forsenda bernskulæsis (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a, bls. 23). 

1.2 Bernskulæsi 

Ýmis hugtök hafa verið notuð yfir hugtakið bernskulæsi en hugtakið er notað yfir það ferli 

sem börn fara í gegnum á leikskólaárum sínnum tengt lestranámi þeirra seinna meir.  Þau 

hugtök sem hafa verið notuð yfir bernskulæsi eru til að mynda byrjendalæsi, leikskólalæsi 

og þróun læsis. Halldóra Haraldsdóttir (e.d.) talar um að þessi ólíka hugtakanotkun sé afar 

óheppileg. Hún segir að hugtakið byrjendalæsi sé hugtak sem notað er yfir ákveðna 

aðferð tengda læsis kennslu grunnskólabarna og því ekki hentugt hugtak. Hugtakið læsi í 

leikskóla finnst henni heldur ekki passa vegna þess að læsið eflist ekki eingöngu í leikskóla 

því læsi eflist einnig á heimilum barnsins. Halldóra talar einnig um að henni finnist 

hugtakið þróun læsis vera þröngt þar sem það vísi til líffræðilegrar þróunar en mun meira 

þarf til að börn tileinki sér lestrarhæfni þar sem læsi tengist félagslegri virkni (Halldóra 

Haraldsdóttir, e.d.) 
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Bernskulæsi er frekar nýtt hugtak og hér áður fyrr beindust rannsóknir tengdar læsi, 

aðallega að börnum á grunnskólaaldri. Nú til dags er farið að líta á læsi sem eitthvað sem 

byrjar að þróast snemma í lífi barns frekar en eitthvað sem hefst þegar börn byrja í 

grunnskóla. Bernskulæsi er flókin þróun þar sem fléttast saman margir þroska- og 

færniþættir sem reyna á marga þætti málsins. Í bernskulæsi mótast viðhorf barns til læsis 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2013, bls. 38) og gegna því leikskólaárin, og leikskólakennarar þar 

af leiðandi, stóru og mikilvægu hlutverki. Bernskulæsi felur í sér að börn hafi skilning á 

hugtökum sem tengjast læsi samhliða hefðbundnum læsisþáttum; það er að segja 

orðaforða, málskilningi, hljóðkerfisvitund, bókstafaþekkingu, umskráningu og ritun. Það 

að börn hafi vitund um málið sem táknkerfi og hafi hæfni til þess að nota málið sem slíkt 

er mikilvægur þáttur málþroska og grundvöllur læsis. Sú vitund tekur að þróast þegar 

börn á leikskólaaldri hafa áttað sig á að málið hefur ákveðið form eins og til dæmis þegar 

börn átta sig á rími og taka upp á því að leika sér þannig með orð. Einnig þegar þau átta 

sig á að ritmál hefur ákveðinn tilgang og þau hefjast þá þegar handa við „þykjustuskrif “ 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2013. bls. 39). 

Börn sem kunna vísur við þriggja ára aldur eru líkleg til þess að þróa með sér góða 

hljóðkerfisvitund (Maclean, Bryant og Bradley, 1987, bls. 278). Börn sem kunna vísur og 

eru með góða hljóðkerfisvitund hafa ákveðið forskot þegar þau byrja að læra að lesa þar 

sem hljóðkerfisvitundin er ein af undirstöðum áframhaldandi lestrarnáms (Maclean, 

Bryant og Bradley, 1987, bls. 278 – 280 og Halldóra Haraldsdóttir, 2013, bls. 39). Það 

skiptir því miklu máli að börn fái tækifæri til þess að hlusta á og fara með vísur þegar þau 

eru á leikskólaaldri til þess að efla bernskulæsi en hlustun er eitt af lykilhugtökum 

bernskulæsis (Halldóra Haraldsdóttir, 2013, bls. 39). 

Einn af þáttum bernskulæsis er málþroski og er orðaforðinn mikilvægur partur af 

honum. Orðaforðinn hefur einnig áhrif á hljóðkerfisvitund sem er eins og áður sagði einn 

af undirstöðum lestrarnáms. Til þess að vita hvort að þau eru að lesa rétt þurfa þau einnig 

að þekkja og að skilja orðin og aukin lestrarfærni kallar á aukinn orðaforða (Halldóra, e.d.).  

Með lestri er hægt að auka orðaforða barna en þau byggja hann líka upp með 

hlustun, þegar þau læra þau orð sem eru notuð í kring um þau (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls.18). 

Hér á eftir verður sérstaklega fjallað um hlustun og orðaforða. Hlustun er einn 

mikilvægasti þáttur máltökunar og í gegnum hlustun eflist meðal annars orðaforði. 
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1.3 Orðaforði  

Þegar talað er um orðaforða  er verið að tala um þann fjölda orða sem einstaklingur hefur 

náð tökum á, skilur og notar til að hlusta, tala, lesa og skrifa. Orðaforða er skipt í virkan og 

óvirkan orðaforða. Þegar talað er um virkan orðaforða er verið að tala um þau orð sem 

einstaklingurinn notar í daglegu máli á meðan í óvirka orðaforðanum eru þau orð sem 

einstaklingur notar ekki í daglegu tali en þekkir og skilur þegar þau koma upp í texta eða 

tali. Í óvirka orðaforðanum geymir einstaklingurinn miklu fleiri orð en í virka 

orðaforðanum. Hægt er að bæta við orðaforðann sinn alla ævi og er orðaforði 

einstaklinga mjög misjafn, til dæmis er orðaforði hjá gömlum bónda allt annar en hjá 

barni. Orðaforði skiptist einnig í talmálsorðaforða og ritmálsorðaforða. Til 

talmálsorðaforðans tilheyra töluð orð sem eru sjaldséð í bókum. Í ritmálsorðaforða eru 

orð sem eru ekki eins algeng í talmáli en koma fyrir fyrst og fremst í ritmáli (Sigurður 

Konráðson, 2000, bls. 153). 

Börn þróa orðaforðann sinn afar hratt. Þau byrja yfirleitt að nota sín fyrstu orð um 9 

til 12 mánaða. Þegar börn eru 1:3 til 2:3 ára nota þau um 100 orð. Á þriðja ári vex 

orðaforðinn hratt og eru börn komin í um 3000 orð sem þýðir að barn frá tveggja ára til 

þriggja ára læri um 10 orð á dag (Sigurður Konráðson, 2000, bls. 158-159). Orðaforði vex 

þó alla ævi en mesta og hraðasta aukningin verður á fyrstu æviárunum. 

Með hlustun byggja börn upp orðaforða sinn, þau læra fyrst þau orð sem þau heyra 

notuð í samskiptum sínum við fólk.  Orð yfir ýmsa hluti og persónur sem þau heyra í 

kringum sig og orð sem þau hafa reynslu af sjálf til dæmis  „mamma“, „datt“ og „bíll“, það 

er að segja nafnorð og sagnorð (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011, bls. 18). Einstaklingsmunur á stærð orðaforða hjá börnum á 

leikskólaaldri kemur snemma fram. Ástæður fyrir því geta verið nokkrar en ein ástæðan er 

sú börn alast upp í misgóðu málumhverfi. Þau börn sem fá mikla málörvun heima fyrir, til 

dæmis með lestri eða samtölum við fullorðna, þróa sinn orðaforða mun fyrr en þau börn 

sem fá ekki eins mikla hvatningu (Freyja Birgirsdóttir, e.d.). Því er afar mikilvægt fyrir 

uppalendur að vera vakandi fyrir því að efla orðaforða barna með fjölbreyttum aðferðum. 

Að vera með góðan orðaforða er grundvallaratriði fyrir því að vera með góðan 

málskilning sem er afar mikilvægt þar sem að lesskilningur byggist á góðum málskilningi. 

Rannsóknir sýna að orðaforði leikskólabarna hefur forspárgildi um lesskilning þeirra í 

framtíðinni (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls. 12). 

Það er því mikilvægt að mikið sé lagt upp úr málörvun í leikskólum þar sem börn með 

góðan orðaforða eru líklegri til að ganga betur í námi í framtíðinni. 
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Eins og kom fram hér að ofan er lestur með börnum einn stærsti liðurinn í málörvun 

ungra barna og í næsta kafla verður fjallað um hvernig best er að hafa slíkar stundir. 
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2. Sögustund fyrir yngstu börnin 

Þegar segja á börnum á leikskólanum sögu er best að hafa eins litla hópa og hægt er og 

því yngri sem börnin eru því minni ættu hóparnir að vera (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2006a, bls. 29 og Birckmayer, Kennedy og Stonehouse, 2009, bls. 2 -3). Þegar unnið er 

með sögu í litlum hóp er auðveldara fyrir kennarann að hafa stjórn á hópnum og minni 

truflun verður af ókyrrum börnum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a, bls. 29). Ef 

kennarinn þarf ekki að eyða tíma í það að sjá til þess að allir séu að fylgjast með og enginn 

sé að trufla eru meiri líkur á því að allir geti notið og tekið þátt í sögustundinni. Í litlum 

hóp er auðveldara að fá nánd í hópinn og ekki verður jafn mikil truflun af því þegar börn 

vilja fá að snerta og skoða myndir eða endurtaka orð úr sögunni. Kennarinn á þá 

auðveldara með því að ná athygli barnanna með því að vera nálægt þeim og ná 

augnsambandi við börnin (Birckmayer, Kennedy og Stonehouse, 2009, bls. 3). Börnin 

þurfa líka að vera vel stemmd fyrir sögustund, gæta þarf að því að öllum líkamlegum 

þörfum þeirra hafi verið sinnt; allir séu með þurra bleiu eða búnir að fara á klósettið og að 

enginn sé svangur eða þreyttur (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a, bls. 30). 

Börn vilja oft heyra sömu söguna oft. Þrátt fyrir að kennurum og foreldrum gæti 

kannski leiðst það að lesa sömu söguna aftur og aftur þá er slík endurtekning góð fyrir 

málþroska barna. Rannsóknir hafa sýnt að það að lesa sömu söguna oft hefur jákvæð áhrif 

á tjáningu, söguorðaforða og skilning barna á sögunni. Það sem virðist hafa mestu áhrifin 

er að lesa sömu söguna oftar en fjórum sinnum, að sögustundin taki 20 mínútur og að 

þetta sé gert á mánaðartímabili. Annað sem hafði jákvæð áhrif var að bregðast vel við 

athugasemdum og spurningum barnanna, að spyrja þau opinna spurninga og að nota 

leikmuni og sjónræn hjálpargögn (Trivette, Simkus, Dunst og Hamby, 2012, bls. 4- 5). 

Viðmót og viðhorf kennarans skiptir miklu máli. Viðmót kennarans hefur mikil áhrif á 

það hvernig ung börn upplifa hlutina og ef kennarinn er áhugasamur og jákvæður þá 

smitar það út frá sér, en það gerir einnig neikvætt viðhorf. Kennarinn þarf að huga 

vandlega að því hvernig hann miðlar sögunni, hvernig hann notar röddina og hvað hann 

segir með andlitinu og líkamstjáningu (Birckmayer, Kennedy og Stonehouse, 2009, bls. 3). 

Líkamstjánig og leikræn tilþrif þrufa að hæfa þeirri sögu sem er verið að segja. 

Leikmunir og sjónræn hjálpargögn geta verið ágæt viðbót við sögustund. Leikmuni 

þarf þó að nota með skynsamlegum hætti en ef rétt er farið að getur notkun þeirra stutt 

börnin til þess að taka þátt og aukið skilning þeirra á því sem fram fer í sögunni 

(Birckmayer, Kennedy og Stonehouse, 2009, bls. 3). Þegar horft er til þeirra málþroska 
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markmiða sem sögustund á að hafa, getur notkun sjónrænna hjálpargagna haft jákvæð 

áhrif (Trivette og fleiri, 2012, bls. 5). 

Eins og fram hefur komið í þessum kafla hefur endurtekinn lestur jákvæð áhrif á 

málþroska barna, meðal annars með því að auka orðaforða þeirra. Í litlum hópum á 

kennarinn auðveldara með að ná athygli barna og þá er auðveldara að hvetja börnin til 

þess að vera virk. Ein mikilvægasta aðferðin til þess að efla málþroska barna eru 

samræður barna og fullorðinna.  Sögur geta þar verið gott viðfangsefni til þess að ræða 

við lítil börn. Þar sem orðaforði sagna er yfirleitt ýtarlegri og fjölbreyttari eru þær gott 

tæki til þess að efla orðaforðann hjá börnum. Ef kennarinn ætlar að nýta þema, eins og til 

dæmis einhverja tiltekna sögu, til þess að efla málþroska og orðaforða barna verður hann 

að hafa skýr markmið (Anna Þorbjörg Ingólfdóttir, 1996, bls. 24).  

Í litlum hópum á kennarinn auðveldara með að vera góð fyrirmynd í hlustun, þegar 

hann getur leyft börnunum að tjá sig um það sem er að gerast í sögunni og brugðist við 

því sem þau eru að segja. Ef við ætlum að kenna börnum að vera virkir hlustendur þurfum 

við sjálf að vera góðar fyrirmyndir í hlustun (Jalongo, 1996, bls. 21). Ef við sköpum börnum 

umhverfi þar sem þau vita að þau fá tækifæri til þess að tjá sig og að það verði hlustað á 

þau, eiga þau einnig auðveldara með að hlusta sjálf (Jalongo, 1996, bls. 22). Myndirnar 

sem fylgja kennsluefninu, sem þessi greinargerð er gerð fyrir, eru gerðar til þess að hjálpa 

börnunum við að einbeita sér að sögunni. Þær eru gerðar til þess að fanga athygli þeirra 

og til þess að hjálpa þeim að fylgja söguþræðinum. Með góðum og markvissum 

sögustundum, eins og við fjöllum um hér, væri því von á að börn fengju góða æfingu í því 

að vera virkir hlustendur en sögustundir með börnum þjálfa hlustun þeirra (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2000, bls. 24). 

Hugmyndabankinn okkar byggir á því að nota myndir sem hjálpargögn þegar segja á 

ungum börnum þjóðsögu eða vísu. Myndirnar eru gerðar til þess að fanga athygli 

barnanna og til þess að auðvelda þeim að fylgja söguþræðinum. Búið er þannig um þær 

að óhætt er að leyfa börnunum að handfjaltla myndirnar og þau geta jafnvel gert sínar 

eigin tilraunir með að setja söguna upp þegar þau eru búin að heyra söguna nokkrum 

sinnum og eru farin að kunna hana nokkuð vel. Þá getur verið tilvalið að leyfa myndunum 

að vera upp á vegg í augnhæð barnanna á því tímabili sem verið er að vinna með söguna. 

Ef börnin byrja að sýna myndunum áhuga getur verið tilvalið að grípa tækifærið og fara 

með eða rabba um söguna eða vísurnar við þau. 
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3. Þjóðsögur 

Þjóðsögur eiga sér ríka hefð sem kennsluefni fyrir börn. Þegar börn fóru að hafa kost á 

menntun á tímum endurreisnarinnar kom fram þörf fyrir lesefni fyrir þau. Þjóðsögur voru 

aðlagaðar að þörfum barna, eða því sem börn voru talin þurfa á að halda, sem var helst 

dæmisögur og viðvörunarsögur (Dagný Kristjánsdóttir, 2001, bls. 26 og 30). Það er því rík 

hefð fyrir lestri þjóðsagna fyrir börn enda höfða þær margar mjög vel til þeirra. 

Skemmtanagildi þeirra er kjörið að nýta til þess að fanga athygli og áhuga þeirra fyrir 

sögum og lestri. Í mörgum þjóðsögum er mikið af endurtekningum og sumar eru stuttar 

og einfaldar sem hentar mjög vel til lestrar fyrir ung börn.  

Bruno Bettelheim fjallar mjög ítarlega um ævintýri og gildi þeirra fyrir börn í bókinni 

The Uses Of Enchantment. Samkvæmt Bettelheim gefa þjóðsögur og ævintýri börnum 

tækifæri til þess að vinna úr sínum innri vandamálum (1976). Í ævintýrum, eins og í lífinu, 

er alltaf einhver mótstaða sem þarf að takast á við. Í gegnum þjóðsögur læra börn að 

takast á við erfiðar og jafnvel ósanngjarnar aðstæður í stað þess að forðast þær 

(Bettelheim, 1976, bls. 8). 

Heimur þjóðsagnanna er einfaldur. Persónusköpun er einföld; persónur þjóðsagna 

eru annaðhvort góðar eða slæmar sem samrýmist þeirri svarthvítu sýn sem ung börn hafa 

á umheiminn (Bettelheim, 1976, bls. 8 -9). Þrátt fyrir að mörgum gæti þótt viðfangefni 

þjóðsagna full ógnvekjandi fyrir börn kemur fram í rannsókn Þórdísar Þórðardóttur og 

Guðnýjar Guðbjörnsdóttur að börn hafa gaman af sögum þar sem þau fá að upplifa 

spennu og gefa „kítl í magann“(bls. 743), jafnframt því að þeim finnist fyndnar sögur 

skemmtilegar (Þórdís Þórðardóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2008, bls. 743). Þjóðsögur 

eru einnig merkilegur sagnasjóður sem hafa meðal annars það hlutverk að miðla og 

endurskapa menningararfinn, ala upp nýja lesendur og byggja upp menningarvitund 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a, bls. 21). 

Einfalt form þjóðsagna gerir það að verkum að margar þeirra henta ungum börnum 

mjög vel. Í gegnum þjóðsögur læra börn einnig orð og orðasambönd sem þau heyra 

vanalega ekki í daglegu tali og orðaforði þeirra eykst. Til dæmis er sagan Fóa og Fóa 

Feykirófa einföld og það er mikið af endurtekningum í henni.  Lærdómurinn af henni er 

einnig einfaldur. Við veljum söguna Fóa og Fóa Feykirófa og vísurnar Sofa urtubörn vegna 

þess að í þeim eru endurtekningar og þær fjalla um dýr sem er viðfangsefni sem börn 

virðast hafa mikinn áhuga á.  
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Þegar börn byrja að stíga sín fyrstu skref í samleik og hlutverkaleik á fyrstu árunum í 

leikskóla getur saga veitt þeim ágætis „handrit“ til þess að leika út frá. Kennarinn hefur þá 

það hlutverk að hvetja þau áfram og vera með þeim í leiknum, allavega til að byrja með. 

Börn nota leikinn til þess að æfa það sem þau læra af sögunni, leikþörfin hvetur þau síðan 

áfram til þess að stækka orðaforðann sinn (Wanerman, 2010, bls 21). 

Börn eiga að fá tækifæri á að hlusta á þjóðsögur og ævintýri. Leikskólakennarar geta 

notað sögurnar til gamans, fræðslu og umræðu. Gamlar íslenskar sögur og ævintýri eru 

upplagðar til lesturs og gamans en einnig til að styðja við menningararf okkar Íslendinga 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2001, bls. 33). 
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4. Vísur  

Það er  úr miklu að velja þegar það kemur að kveðskap fyrir lítil börn. Þar er þó fremst í 

flokki Vísnabókin sem kom út árið 1946. Bókin hefur verið mjög vinsæl frá því að hún kom 

út, það þurfti að endurútgefa hana strax tveimur árum eftir að hún kom út og selst hún 

enn í um eittþúsund eintökum á ári (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006b, bls. 42). 

Vísnabókin er sérstök fyrir það leiti að hún er með þeim fyrstu íslensku barnabókum sem 

er myndskreytt með litmyndum. Eiga þessar myndir líklega einhvern þátt í vinsældum 

bókarinnar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006b, bls. 46). Í bókinni er lögð áhersla á sígilt 

efni sem getur ef til vill skýrt hvers vegna þessi bók úreldist ekki svo auðveldlega. Helsta 

umfjöllunarefni vísnanna eru börn og dýr og er sveitalífið áberandi í bókinni (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006b, bls. 45). 

Íslenskur kveðskapur er sérstakur og á sér sína braghefð. Helsta séreinkenni íslenskrar 

bragfræði eru reglur um stuðla og höfuðstafi. Reglur um rím og stuðlun gera það að 

verkum að orðaröð og val orða er oft mjög frábrugðið talmáli. Þessar reglur leiða af sér 

ákveðið málsnið sem einkennir íslenskan kveðskap (Ragnar Ingi Aðalsteinsson, 2005, bls. 

56 – 57). 

Börn læra mikið af vísum. Þegar þau hlusta á og fara með vísur læra þau á hrynjanda 

máls og rím- og hljóðkerfivitund þeirra eykst (Lombardo, 2005, bls. 38). 

Samkvæmt langtíma rannsókn MacLean, Bryant og Bradley er hægt að sýna fram á 

hljóðkerfisvitund hjá þriggja ára börnum. Niðurstöður þeirra gáfu til kynna að börn 

öðluðust hljóðkerfisvitund löngu áður en þau byrjuðu að læra að lesa (Maclean, Bryant og 

Bradley, 1987, bls. 278). Rannsóknin gaf til kynna að sterk tengsl væru á milli þess að 

kunna barnavísur (e. nursery rhymes) við þriggja ára aldur og áframhaldandi þróun á 

hljóðkerfisvitund. Rannsóknin gaf einnig það til kynna að þau börn sem kunnu vísur og 

voru með góða hljóðkerfisvitund væru með ákveðið forskot þegar það kom að því að læra 

að lesa (Maclean, Bryant og Bradley, 1987, bls. 278- 280). Út frá þessum niðurstöðum má 

ætla að það sem börn eru búin að læra áður en þau verða þriggja ára hefur mikla þýðingu 

fyrir þau seinna meir. Þess vegna er mikilvægt fyrir börn að fá snemma að kynnast vísum 

og söngvum 
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5. Að efla hlustun og orðaforða ungra barna með þjóðsögum og vísum. 

Það að lesa fyrir börn er einn stærsti liðurinn í málörvun í leikskólastarfi. Lestur með 

börnum þjálfar þau meðal annars í hlustun og með hlustun eflist orðaforði barna.  

5.1 Hlustun 

Leikskólakennarar þurfa að leggja áherslu á, í starfi sínu með börnum, að hjálpa þeim í því 

að verða betri hlustendur, meðal annars í gegnum lestur. Þó svo að þjóðsögur geti verið 

erfiðar fyrir ung börn og þau skilji ekki alveg það sem er lesið fyrir þau eru þau samt að 

læra heilmikið á því að hlusta (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir,2011, bls. 12). Þegar á að efla hlustun með lestri er mikilvægt að 

leikskólakennari skapi börnum gott umhverfi sem veitir þeim tækifæri til að hlusta og 

einbeita sér. Það er til dæmis hægt að gera með því að útbúa spjald sem á stendur „ekki 

trufla” sem sett er á hurðina þannig að engin utanaðkomandi truflun eigi sér stað. Einnig 

þarf leikskólakennari að athuga hitastigið í rýminu því börnin geta átt erfiðara með að 

einbeita sér og hlusta ef þeim er of heitt eða kalt (Jalongo, 1996, bls 22). Það þarf þó ekki 

alltaf að vera að einhver utanaðkomandi trufli virka hlustun hjá börnunum því ýmis 

líkamleg vanlíðan hjá þeim sjálfum getur haft truflandi áhrif á virka hlustun, eins og 

svengd, þreyta, veikindi eða þörf fyrir því að fara á klósettið. Því er mikilvægt að 

leikskólakennarar sjái til þess áður en ætlast er til að börnin hlusti, að þau séu ekki svöng, 

þreytt eða þurfi að fara á klósettið (Jalongo, 1996, bls 22). 

Eins og áður hefur komið fram eflir þekking á vísum og rími hljóðkerfisvitund barna og 

er hljóðkerfisvitundin undirstaðan þegar börn eru að læra að lesa. Það að kunna vísur um 

þriggja ára aldur hefur jákvæð áhrif á hljóðkerfisvitun barna (Maclean, Bryant og Bradley, 

1987). Það sýnir að það sem börn læra fyrstu árin í leikskólanum hefur mikla þýðingu fyrir 

þau seinna meir. 

5.2 Orðaforði 

Lestur er ein áhrifaríkasta leiðin til að efla orðaforða barna. Mun auðveldara er fyrir börn 

að læra orð sem koma fyrir í sögu þar sem orðin koma þar fyrir í samhengi (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls.18). Eins og kom fram hér að ofan 

læra börn ný orð þegar þau eiga í samræðum og samskiptum við aðra og er lestrarstund 

eða sögustund tilvalin leið til að eiga í gagnvirkum samræðum við börn. Lestur með 

börnum gefur tækifæri til ýmssa umræðna um hvað hefði getað orðið og hvað mögulega 
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gæti gerst auk þess sem þar koma fyrir orð sem koma ekki oft fram í daglegum 

samræðum. Til að auka skilning í kjölfar lesturs geta börnin leikið söguna, sérstaklega það 

sem er nýtt fyrir þeim (Otto, 2013, bls. 240). 

Samræðulestur (e. Dialogic Reading) er leið til að fá börn til að tala um það sem gerist 

í sögum. Með þessum hætti má auka við orðaforða barna með því að spyrja spurninga og 

veita endurgjöf.  Fimm tegundir spurninga eru notaðar í þessu vinnuferli sem 

samræðulestur byggir á. Hér koma þær: 

1.      Að ljúka setningu (e. completion question prompts): Kennari biður börnin um að 

ljúka við setningu sem hann segir. 

2.      Að rifja upp söguþráð (e. recall question prompts): Kennari rifjar upp söguna með 

börnunum með því að spyrja þau spurninga úr sögunni.  

3.      Opnar spurningar (e. open ended question prompts): Kennari spyr opinna 

spurninga, aðallega um myndir, þegar hann les.  

4.      Hvað, hvar, hvenær, af hverju og hvernig – spurningar (e. what, where, when, why 

and how question -prompts): Kennari spyr spurninga með spurnaroðunum hvað, hvar, 

hvenær, af hverju. <spurningarnar snúast einnig um myndirnar í bókunum eða sögunum. 

5.      Að vísa út fyrir bókina (e. distancing question prompts): Kennari spyr spurninga sem 

vísa út fyrir söguna. (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.). 

Orðaspjall er aðferð sem notuð er til að efla orðaforða barna með bóklestri. 

Orðaspjall er meðal annars byggt á erlendum rannsóknum sem sýna fram á að markviss 

orðakennsla hefur jákvæð áhrif á orðaforða barna og þar af leiðandi jákvæð áhrif á 

lesskilning. Orðaspjall var þróað í leikskólanum Tjarnasel undir stjórn Árdísar H. 

Jónsdóttur. 

Aðferðin fellst í því að leikskólakennari les bók fyrir börnin en áður en lesturinn hefst 

er hann búinn að velja orð úr sögunni sem hann leggur inn hjá börnunum. Á meðan lesið 

er fyrir börnin er stoppað stuttlega við orðin og þau útskýrð. Að lestri loknum útskýrir 

leikskólakennari orðin vel, ræðir merkingu þeirra og finnur samheiti. Þegar þessari 

kynningu á orðinu er lokið er farið í leiki með orðin, segja orðin upphátt og klappa í takt og 

fleira (Árdís H. Jónsdóttir, 2013, bls. 27). 

Þegar orð eru valin samkvæmt orðaspjallinu eru yfirleitt notuð orð úr millilagi 

orðaforðans en af því að hér er verið að leggja áherslu á að efla orðaforða eins til þriggja 

ára barna eru yfirleitt notuð orð úr grunnorðaforðanum. En hver er munurinn á 

grunnorðaforða og millilagi orðaforðans? Samkvæmt orðaspjallinu er í 

grunnorðaforðanum þau orð sem koma fyrir í talmáli og verða á vegi barna í samskiptum 
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við annað fólk. Þetta eru orð sem yngstu börnin í leikskóla (tveggja til þriggja ára) eru að 

bæta við í sinn orðaforða, til að mynda orð eins og mamma, pabbi, brauð, mjólk, hlusta, 

lítill, stór og dúkka. Í millilaginu eru orð sem börn rekast ekki á í daglegum samskiptum. 

Þetta eru orð sem eru algeng í ritmáli og tækifæri til að læra þessi orð koma iðulega í 

gegnum lestur bókar eða öðru rituðu máli. Til að mynda orð eins og vansæll, forviða, 

glaðvær, ónáða, tignalegur, og orðtækið að brýna rausnina. Það er ekki fyrr en við þriggja 

ára aldurinn sem er tímabært að leggja inn orð úr millilagi orðaforðans (Árdís H. 

Jónsdóttir, 2013, bls 35-37).  

Í námsefninu Ótrúleg eru ævintýrin er lagt til að tengja vinnu með þjóðsögur og vísur 

við allar námsgreinar og að unnið sé með það sem heild til þess að námið verði sem 

heildstæðast. Efnið er miðað við yngstu bekki grunnskóla en er hægt að aðlaga að 

mismunandi hópum og aðstæðum. Myndirnar sem fylgja þessu efni er aðallega ætlað 

yngstu börnunum og börnum með takmarkaðan málþroska (Sigríður J. Þórisdóttir, 1993, 

bls. 7-8). Þrátt fyrir að þetta námsefni sé ætlað yngstu börnum grunnskóla er hægt að 

vinna á svipaðan hátt með þjóðsögur og vísur í yngstu deildum leikskóla. Hægt er að 

kveikja áhuga á sögu í daglegum athöfnum eins og til dæmis í hvíld, við matarborðið eða í 

gönguferðum. Það að ætla að fá ung börn til þess að hlusta á sögu þegar þau hafa ekki 

áhuga á því getur haft þveröfug áhrif (Sigríður J. Þórisdóttir, 1993, bls. 2). Áhugann þarf 

kennarinn að kveikja og síðan fylgja eftir. 
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6. Lokaorð 

Í þessari greinargerð hefur verið farið yfir mikilvægi lesturs fyrir málörvun barna og af 

hverju þjóðsögur og vísur eigi vel við ung börn. 

Að lesa fyrir leikskólabörn er eitt af því mikilvægasta sem við gerum fyrir þau. Með því 

að efla hlustun og orðaforða ungra barna leggjum við grunninn að því sem þau læra 

seinna meir. Með hjálpargögnum eins og myndum, í sambland við markvissa málörvun, 

eflum við þau enn frekar í því að hlusta, auka orðaforða sinn og að geta notað það sem 

þau læra í leik og starfi. 

Ung börn meðtaka allt sem við gerum með þeim og búa að því alla ævi. Það að lesa 

sögu á að vera gefandi ferli bæði fyrir börn og fullorðna. Með því að gera lestur þjóðsagna 

og vísna að reglulegum hlut í almennu leikskólastarfi eflum við bæði mál og 

tilfinningaþroska barna. Sögur og vísur gefa þeim svo mikið. Góðar sögur og vísur úreldast 

ekki og því eiga klassískar þjóðsögur og gamlar vísur vel við nútíma börn. Ásamt því að efla 

málþroska þeirra er þeim gefið svið til þess að leika með tilfinningar og innstu þrár. Vísur, 

eins og má finna í Vísnabókinni, kynna börnum fyrir gamla tímanum, ásamt því að fjalla 

um það sem þau upplifa í sínu daglega lífi, það er að segja samskipti við fólk og dýr. 

Mikilvægt er að ung börn kynnist menningararfi íslensku þjóðarinnar en þjóðsögur 

eru merkilegur sagnasjóður og mikilvægur hluti af menningararfinum. Þjóðsögur má vel 

nýta í málörvun með ungum börnum þar sem lestur með börnum er einn stærsti liðurinn í 

málörvun barna. Með lestri læra börn afar mikið um mál og ritmál og sá fróðleikur sem 

síast inn með lestri er nauðsynleg forsenda bernskulæsis. Það skiptir þó máli hvernig 

lesstundin er framkvæmd þannig að hún skili sem bestum árangri. Til að mynda skiptir 

máli að hafa barnahópinn eins lítinn og hægt er þannig að kennarinn eigi auðveldara með 

að ná athygli barnanna, til dæmis með augnsambandi, og þurfi ekki að eyða miklum tíma í 

að stoppa börnin af ef of mikil truflun á sér stað.  Einnig er mikilvægt að kennarinn sé 

jákvæður og áhugasamur og hlusti á börnin með virkri hlustun. 

Með hugmyndabankanum og myndunum sem honum fylgir viljum við gefa 

leikskólunum grunn sem hægt er að byggja á. Myndirnar er í raun hægt að nota á 

fjölbreyttan hátt en tilgangur þeirra er að fanga athygli barnanna og að aðstoða þau við 

það að fylgja söguþræðinum. 
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Viðauki 1:Hugmyndabanki 

Sögur fyrir kríli 

Þjóðsögur og vísur 

-Málörvun fyrir 1-3ja ára börn- 

Hugmyndabankinn er kennsluefni sem leikskólakennarar geta nýtt til málörvunnar fyrir 

börn á aldrinum 1-3ja ára. Það að lesa fyrir börn er einn mikilvægasti liðurinn í málörvun í 

leikskólastarfi. Með lestri þjálfast börn meðal annars í hlustun, auk þess sem orðaforði 

þeirra eykst.  

Við ákváðum að nota sígildar þjóðsögur og vísur af því að við vildum nota efni sem 

myndi seint úreldast. Þjóðsögur eru yfirleitt einfaldar í sniðum og henta því ungum 

börnum vel. Vísur eru bráðhollar fyrir málþroska barna eins og farið hefur verið yfir í 

greinargerðinni sem fylgir þessu kennsluefni. Í hugmyndabankanum eru þjóðsagan Fóa og 

Fóafeykirófa og vísurnar Sofa urtubörn. Við völdum að nota þessa sögu og þessar vísur 

vegna þess að í þeim er mikið af endurtekningum. Þær fjalla einnig um dýr sem er efni 

sem ung börn virðast oft hafa mikinn áhuga á að heyra um.  

Auk hugmyndabankans fylgja myndir með sögunni og vísunni sem leikskólakennarar 

nota sem hjálpargögn þegar þeir lesa fyrir börnin. 

 

Helstu markmið kennsluefnisins er að: 

 Efla bernskulæsi með því að virkja hlustun og auka við orðaforða barna. 

 Gefa börnunum tækifæri til að kynnast þjóðsögum, vísum og þar af leiðandi þeim 

hluta af menningararfinum.   

 Að börnunum líði vel og hafi gaman af stundinni. 

Leiðir að markmiðum: 

 Litlir hópar, minni truflun 

Lagt er upp úr því að hafa litla hópa þegar lesið er fyrir börnin og passa að engin truflun 

eigi sér stað. Þegar unnið er með sögu í litlum hóp eru meiri líkur á því að allir geti notið 

sín og tekið þátt í sögustundinni. Í minni hópum er auðveldara að fá nánd í hópinn og ekki 

verður jafn mikil truflun af því þegar börn vilja fá að snerta og skoða myndir eða 
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endurtaka orð úr sögunni. Kennarinn á þá auðveldara með því að ná athygli barnanna 

með því að vera nálægt þeim og ná augnsambandi við börnin (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006, bls. 29). 

 Börnin vel stemmd 

Börnin þurfa líka að vera vel stemmd fyrir sögustundina, gæta þarf að því að öllum 

líkamlegum þörfum þeirra hafi verið sinnt; allir séu með þurra bleiu eða búnir að fara á 

klósettið og að enginn sé svangur eða þreyttur (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 30). 

 Orðaspjallsaðferðin 

Í kennsluefninu er gert ráð fyrir því að kennari velji orð úr þjóðsögunni eða vísunni til þess 

að leggja inn hjá börnunum. Á meðan hann les söguna útskýrir hann stuttlega orðin sem 

hann tekur fyrir. Eftir söguna er hægt að ræða orðin betur  (Árdís H. Jónsdóttir, 2013, bls. 

27). 

 Samræðulestur  

Mikilvægt er að börnin séu virk í sögustundinni en því er hægt að ná fram með því, til 

dæmis, að spyrja börnin opinna spurninga út frá sögunni og myndunum (Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d.). 

 Virk hlustun 

Þegar lesið er fyrir börn er verið að  hjálpa þeim í því að verða betri hlustendur. Mikilvægt 

er að leikskólakennari sé góð fyrirmynd og hlusti á börnin þegar þau vilja segja frá 

einhverju eða spyrja á meðan sagan er lesin. Kennarinn fari til að mynda í augnhæð 

barnanna, hlusti á barnið til enda og reyni að ná merkingu þess sem barnið vill segja 

(Jalongo, 1996, bls. 21). 

 Að lesa þjóðsögur og vísur 

Með því að lesa þjóðsögur og ævintýri fyrir börn kynnast þau bókmenntagrein sem á sér 

hefð meðal flestra þjóða en þjóðsögur eru merkilegur sagnasjóður og mikilvægur hluti af 

menningararfinum auk þess sem sögurnar hafa líka skemmtanagildi. Einfalt form 

þjóðsagna gerir það að verkum að margar þeirra henta ungum börnum mjög vel. Til 

dæmis er sagan Fóa og Fóa Feykirófa einföld og það er mikið af endurtekningum í henni. 

Lærdómurinn af henni er einnig einfaldur. 
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Myndirnar 

Myndir með sögum geta gengt ýmsum hlutverkum. Myndir fanga athygli barna og er gott 

að nota þær með ungum börnum sem hafa takmarkaðan orðaforða. Þær geta komið 

ýmsu til skila, eins og til dæmis persónusköpun, tilfinningum og stemmningu, sem erfiðara 

er að segja með orðum á þann hátt að börn skilji. Myndir undirstrika samhengið í sögunni 

og það hjálpar börnum við að tileinka sér ný orð og hugtök. Með myndskreytingum er 

hægt að tengja myndir, sem ung börn eiga auðveldara með að skilja, við lesið mál og efla 

með því skilning á því sem að gerist í sögunni (Fang, 1996, bls. 132, 138 og 140). Þau skilja 

þá betur söguþráð og þema sögunnar, sem gerir þeim auðveldara fyrir þegar að vinna á 

með söguna á ítarlegri hátt (Wanerman, 2010, bls. 22). Rannsóknir hafa gefið það til 

kynna að notkun sjónrænna hjálpartækja hefur jákvæð áhrif þegar unnið er að því að efla 

málþroska barna (Trivette, Simkus, Dunst og Hamby, 2012, bls. 5). Leikskólakennari notar 

myndirnar til að sýna börnunum á meðan sagan er sögð til þess að fanga athygli barnanna 

og til þess að auðvelda þeim að fylgja söguþræðinum. Myndirnar með Fóu og Fóu 

Feykirófu eru sjálfstæðar og hreyfanlegar, þannig er hægt að setja þær upp með ýmsu 

móti og er vel hægt að gera tilraunir með börnunum. Búið er þannig um þær að óhætt er 

að leyfa börnunum að handfjaltla myndirnar og þau geta jafnvel gert sínar eigin tilraunir 

með að setja söguna upp þegar þau eru búin að heyra söguna nokkrum sinnum og eru 

farin að kunna hana nokkuð vel. 

Orðabanki 

Í hugmyndabankanum eru hugmyndir af orðum sem hægt er að leggja inn hjá börnunum. 

Til að byrja með er gott að leggja inn eitt orð í sögustundinni svo er hægt að bæta inn fleiri 

orðum þegar börnin hafa náð orðinu vel.  

Með yngstu börnunum skiptir máli að leggja áherslu á grunnorðaforðann, það er að 

segja þau orð sem koma fyrir í talmáli. Þetta eru orð sem að yngstu börnin í leikskóla 

(tveggja til þriggja ára) eru að bæta við í sinn orðaforða (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls 

31). 
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Fóa og Fóa feykirófa 

Einu sinni voru tvær kerlingar. Önnur hét Fóa en hin Fóa feykirófa. Fóa bjó í heitum og 

feitum helli, en Fóa feykirófa í köldum og klakafullum helli. Einn góðan veðurdag var Fóa 

að elda graut. Þá kom Fóa feykirófa og rak hana út úr sínum heita og feita helli i sinn kalda 

og klakafulla.  

Þá fór Fóa suður fyrir vegg og fór að skæla. 

Nú er þess að geta, að lamb eitt bar þar að, sem Fóa var; það kenndi í brjósti um Fóu og 

sagði: „Hvað gengur að þér, Fóa?“ 

„Hún Fóa feykirófa rak mig út úr mínum heita og feita helli i sinn kalda og klakafulla.“ 

 „Ég skal reka hana út,“ sagði lambið. Það fór nú upp á eldhússtrompinn og sagði: „Hver er 

þar?“  

„Það er hún Fóa feykirófa.“ 

„Hvað ertu að gera?“ 

„Ég er að prjóna börnum mínum bláa sokka og mér sjálfri silkihúfu.“   

„Farðu út,“ sagði lambið.  

„Ég skal skvetta vögu minni, þvögu minni um hálsinn á þér, ef þú þegir ekki,“ sagði Fóa 

feykirófa.  

Þá fór lambið suður fyrir vegg og fór að skæla. 

Þá kom ærin og sagði: „Me-e, hvað gengur að þér, lamb?“  

„Spurðu Fóu að því.“  

„Hvað gengur að þér, Fóa?“  

„Hún Fóa feykirófa rak mig úr mínum heita og feita helli í sinn kalda og klakafulla.“  

„Ég skal reka hana út,“ sagði ærin. Hún fór nú upp á eldhússtrompinn og sagði: „Hver er 

þar?"  

„Það er hún Fóa feykirófa.“  

„Hvað ertu að gera?“  

„Ég er að prjóna börnum mínum bláa sokka og mér sjálfri silkihúfu.“  

„Farðu út,“ sagði ærin.  
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„Ég skal skvetta vögu minni, þvögu minni um hálsinn á þér, ef þú þegir ekki,“ sagði Fóa 

feykirófa.  

Þá fór ærin suður fyrir vegg og fór að skæla. 

Þá kom sauðurinn þar og sagði: „Me-e-e, hvað gengur að þér, ær?“  

„Spurðu lambið að því.“  

„Hvað gengur að þér, lamb.“  

„Spurðu Fóu að því.“  

„Hvað gengur að þér, Fóa?“ 

„Hún Fóa feykirófa rak mig út úr mínum heita og feita helli í sinn kalda og klakafulla.“ 

„Ég skal reka hana út,“ sagði sauðurinn. Hann fór nú upp á eldhússtrompinn og sagði: 

„Hver er þar?“  

„Það er hún Fóa feykirófa.“  

„Hvað ertu að gera?“  

„Ég er að prjóna börnum mínum bláa sokka og mér sjálfri silkihúfu.“  

„Farðu út,“ sagði sauðurinn.  

„Ég skal skvetta vögu minni, þvögu minni um hálsinn á þér, ef þú þegir ekki.“  

Þá fór sauðurinn suður fyrir vegg og fór að skæla. 

Þá kom hrúturinn og sagði: „Me-e-e-e, hvað gengur að þér, sauður?“  

„Spurðu ána að því.“ 

„Hvað gengur að þér, ær?“  

„Spurðu lambið að því.“  

„Hvað gengur að þér, lamb?“  

„Spurðu Fóu að því.“  

„Hvað gengur að þér, Fóa?  

„Hún Fóa feykirófa rak mig út úr mínum heita og feita helli í sinn kalda og klakafulla.“  

„Ég skal reka hana út," sagði hrúturinn. Hann fór nú upp á eldhússtrompinn og sagði: 

„Hver er þar?“  

„Það er hún Fóa feykirófa.“  
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„Hvað ertu að gera?“ 

„Ég er að prjóna börnum mínum bláa sokka og mér sjálfri silkihúfu.“  

„Farðu út,“ sagði hrúturinn.  

„Ég skal skvetta vögu minni, þvögu minni um hálsinn á þér, ef þú þegir ekki.“ 

Þá stökk hrúturinn ofan af eldhússtrompinum og inn í eldhús, þar sem Fóa feykirófa var að 

hræra í grautarpottinum, rak hornin í rassinn á Fóu feykirófu, svo að hún steyptist á 

höfuðið ofan í grautarpottinn. Hljóp hann síðan út og sagði tíðindin, og glaðnaði nú yfir 

Fóu. Var nú grautarpotturinn tekinn af hlóðunum, grautnum hellt út á haug og nýr grautur 

settur upp. Síðan var slegið upp veislu, og í þeirri veislu giftist ærin hrútnum og Fóa 

sauðnum, og höfðu þau lambið fyrir fósturbarn.  

(Ólafur Davíðsson, 1980, Íslenzkar Þjóðsögur – Fjórða Bindi, bls. 287-289) 
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Hugmyndir af orðum úr sögunni Fóa og Fóa feykirófa 

Orð Útskýring Hugmyndir 

Kerling Kona sem er orðin gömul Leikræn tjáning bæði börn og leikskólakennari geta leikið 
kerlingu, sýna myndir af kerlingu 

Heitur  Eitthvað sem gefur frá sér hita Leikræn tjáning, setja heitt vatn í skál og leyfa börnunum að finna 
vatnið 

Kaldur Eitthvað sem gefur frá sér kulda Leikræn tjáning, setja kalt vatn í skál og leyfa börnunum að finna 
vatnið 

Ær Kvenkyns kind sem er orðin 
fullorðin 

Leikræn tjáning börn og leikskólakennari geta leikið ær, Sýna 
myndir af ám, vera með plastkind og sýna börnunum 

Hrútur Karlkyn dýr/kind Leikræn tjáning, myndir, plastdýr 

Lamb Ung kind, annað hvort karlkyns 
eða kvenkyns 

Leikræn tjáning, myndir, plastdýr 

Jarma Hljóð sem kind eða geit gefur frá 
sér 

Leikræn tjáning, gefa frá sér hljóð 

Blár Blár litur Er á litinn eins og himininn, fjöll í fjarska, djúpur sjór. Vera með 
myndir af ýmsu bláu og sýna börnunum 

Skæla Gráta hátt Leikræn tjáning, gefa frá sér hljóð bæði börn og leikskólakennari 

Stökkva Spyrna sér upp af jörðinni og vera 
í lausu lofti dálitla stund 

Leikræn tjáning, börnin og leikskólakennari stökkva 

Feitur Til dæmis breiður og stór. Það var 
stórt pláss í hellinum 

Leikræn tjáning, hvernig erum við feit, stór? Börn og 
leikskólakennari leika sér með það. 
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Samræðulestur fyrir söguna Fóa og Fóa Feykirófa 

Samræðulestur Leiðbeiningar Hugmyndir 

1. Að ljúka setningu Leikskólakennari biður börnin um að ljúka við 
setningu sem hann segir. 

Einu sinni voru tvær kerlingar. 
Önnur hét Fóa en hin Fóa 
feykirófa. Börnin segja orðið 
Fóa Feykirófa 

2. Að rifja upp söguþráð Leikskólakennari rifjar upp söguna með 
börnunum með því að spyrja þau spurninga um 
söguna. 

Hvar átti Fóa feykirófa heima? 

Hver átti heima í helli? 

Hver fór að skæla? 

Hvað gerði Fóa Feykirófa við 
fóu? 

3. Opnar spurningar Leikskólakennari spyr opnar spurningar, 
aðallega um myndir, þegar hann les.   

Nota myndirnar á meðan lesið 
er. Af hverju má Fóa Feykirófa 
ekki fá hellinn hennar Fóu? 

4. Hvað, hvar, hvenær, 
af hverju og hvernig – 
spurningar 

Leikskólakennari spyr spurninga með 
spurnaroðunum hvað, hvar, hvenær, af hverju. 
<spurningarnar snúast einnig um myndirnar í 
bókunum eða sögunum. 

Hvað heitir hún? Kennari sýnir 
mynd af Fóu  

5. Að vísa út fyrir bókina Kennari spyr spurninga sem vísa út fyrir söguna Farið þið stundum að skæla?  
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Sofa urtubörn  

Sofa urtu börn 

á útskerjum, 

veltur sjór yfir, 

og enginn þau svæfir. 

 

Sofa kisu börn 

á kerhlemmum, 

murra og mala, 

og enginn þau svæfir. 

 

Sofa Grýlu börn 

á grjóthólum, 

urra og ýla, 

og enginn þau svæfir. 

 

Sofa bola börn 

á grjóthólum, 

moð fyrir múla, 

og engin þau svæfir. 

 

Sofa manna börn 

í mjúku rúmi, 

bía og kveða, 

og pabbi þau svæfir 

(Vísnabókin, 1983, bls 27) 
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Orð úr vísunum Sofa urtubörn  

Orð Útskýring Hugmyndir 

Urta Kvenkyns selur Myndir, plastdýr, leikræn tjáning 

Svæfa Að koma barni í svefn  Leikræn tjáning, myndir 

Boli Naut Myndir, plastdýr, leikræn tjáning 

Sofa Að vera sofandi Leikræn tjáning, myndir, taka myndir af börnunum sofandi í 
hvíld og sýna þeim 

Sjór 

 

Til dæmis hafið sem er í kringum Ísland Myndir, fara í fjöruferð  

Börn Ung manneskja Benda á börnin og segja að þau séu börn, leikræn tjáning, 
börn og kennari leika börn. 

Mjúkur eitthvað sem er slétt eða sem gefur 
eftir við snertingu 

Vera með eitthvað mjúkt til að sýna börnunum, til dæmis 
kodda eða mjúkan bangsa 
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Samræðulestur fyrir vísurnar Sofa urtubörn 

Samræðulestur Leiðbeiningar Hugmyndir 

1. Að ljúka setningu Leikskólakennari biður börnin um að ljúka við 
setningu sem hann segir. 

Sofa urtu börn á útskerjum, 

veltur sjór yfir,og enginn 
þau svæfir. Börnin segja 
orðin enginn þau svæfir 

2. Að rifja upp söguþráð Leikskólakennari rifjar upp söguna með 
börnunum með því að spyrja þau spurninga úr 
söguna. 

Hver svæfði kisubörnin? 

Hvar sofa mannabörnin? 

Hver svæfir mannabörnin? 

3. Opnar spurningar Leikskólakennari spyr opinna spurninga, aðallega 
um myndir, þegar hann les.   

Nota myndirnar 

Af hverju sofa Grýlubörnin á 
grjóthólum? 

4. Hvað, hvar, hvenær, af 
hverju og hvernig – 
spurningar 

Leikskólakennari spyr spurninga með 
spurnaroðunum hvað, hvar, hvenær, af hverju. 
<spurningarnar snúast einnig um myndirnar í 
bókunum eða sögunum. 

Hvar sofa mannabörnin? 

Hvar sofa kisubörnin? 

Hvar sofa bolabörnin? 

Kennari sýnir myndir á 
meðan hann spyr. 

5. Að vísa út fyrir bókina Kennari spyr spurninga sem vísa út fyrir söguna Hvar sofið þið? 

Hver svæfir ykkur? 
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Viðauki 2: Myndir 

Þessar myndir má skanna í tölvu svo að hægt sé að prenta þær og klippa út. Best er að 

plasta þær svo að þær endist sem best. Fyrir myndirnar sem fylgja Sofa urtubörn er gert 

ráð fyrir að textinn undir hverri mynd sé skrifður á bakhlið. 

Myndir fyrir Fóa og Fóa Feykirófa 

.  

Mynd 1. Fóa 
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Mynd 2. Skælandi Fóa 
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Mynd 3. Fóa Feykirófa. 

 

Mynd 4. Lamb. 
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Mynd 5. Ær. 

 

Mynd 6. Sauður. 
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Mynd 8. Vaga/þvaga 

 

Mynd 7. Hrútur. 

 

Mynd 9. Hlóðir 
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Mynd 10. Pottur 
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Mynd 11. Kaldur og klakafullur hellir.
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Mynd 12. Heitur og feitur hellir.
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Mynd 13. Veggur. 
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Hugmyndir að uppsetningu á myndum fyrir Fóa og Fóa Feykirófa 

Mynd 14. Sögubyrjun. 

 

Mynd 15. Sauður reynir að reka Fóu Feykirófu út á meðan Fóa, lambið og ærin skæla 
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Mynd 16. Hrúturinn stangar Fóu Feykirófu ofan í grautarpottinn 
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Myndir fyrir Sofa urtubörn. 

 

Mynd 17. Á bakhlið: Sofa urtubörn á útskerjum,  

 

Mynd 18.Á bakhlið: veltur sjór yfir, og enginn þau svæfir 
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Mynd 19. Á bakhlið: Sofa kisubörn á kerhlemmum 

 

Mynd 20. Á bakhlið: Murra og mala, og enginn þau svæfir 
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Mynd 21. Á bakhlið: Sofa Grýlubörn á grjóthólum 

 

Mynd 22. Á bakhlið: Urra og ýla, og enginn þau svæfir 



51 

 

23. Á bakhlið: Sofa bolabörn á báshellum 

 

Mynd 24. Á bakhlið: Moð fyrir múla, og enginn þau svæfir. 
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Mynd 25. Á bakhlið: Sofa mannabörn í mjúku rúmi 

 

Mynd 26. Á bakhlið: Bía og kveða, og pabbi þau svæfir  


