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Ágrip 

Verkefnið fjallar um starfendarannsókn, sem unnin var á tímabilinu frá 

ágúst 2014 til sumars 2015. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig 

ég vinn með læsi í leikskóla og um leið að styrkja mig sem fagmann með því 

að ígrunda eigið starf. Markmiðið var að öðlast skilning á læsi barna með 

margvíslegum hætti í gegnum leik og virka þátttöku þeirra. Einnig að bæta 

starfshætti mína varðandi læsi í leikskóla og þróa eigin starfskenningu.   

Rannsóknin fólst í starfendarannsókn þar er rannsakandi skoðaði eigið 

starf með markvissum og skipulögðum aðferðum. Þau rannsóknargögn sem 

ég notaðist við á rannsóknarferlinu voru rannsóknardagbók, myndir og 

hljóðupptökur. Megin rannsóknargagnið  var þó rannsóknardagbók mín. Í 

hana skráði ég hugleiðingar mínar og þær breytingar sem ég gerði á 

starfinu. Rannsóknin var unnin með þeim 26 börnunum sem voru á  

deildinni þennan vetur. Helstu rannsóknarniðurstöður benda til þess að 

með því að huga markvisst að námsumhverfi barna, innan og utan dyra, er 

hægt að styðja við læsisþróun hjá þeim. Vinnubrögð mín breyttust frá að 

nota eingöngu kennarastýrð verkefni yfir í að grípa tækifæri þegar áhugi 

barna birtist og vinna með læsi með margvíslegum hætti með því að nota 

umhverfið meira en ég gerði áður. Ég upplifði togstreitu í sambandi við leik 

og nám barnanna, sem fólst í því að þrátt fyrir að vera meðvituð um það að 

leikur sé mikilvæg þroskaleið barnsins voru skipulagðar stundir ofarlega í 

huga mér. Það þurfti mikla hugarfarsbreytingu til þess að ná að brjótast út 

úr viðjum vanans. Ég upplifði breytingar á starfsháttum mínum og áttaði 

mig á mikilvægi skráninga í leikskólastarfinu til að auka sýnileika faglegs 

starfs sem þar er unnið. 

Megin niðurstaða rannsóknarinnar var sú að til þess að vinna með læsi í 

leikskóla, út frá áhugasviði barna, er mikilvægt að hlusta vel á það sem börn 

segja í leik og grípa námstækifærin sem felast í leiknum. Ég gerði mér einnig 

grein fyrir því hversu mikið börn læra í útinámi sínu og hvernig hægt er 

flétta læsi með margvíslegum hætti inn í það.  

Skortur á fagfólki og mannekla getur hamlað framþróun í starfi og er 

mikilvægt að setja sér raunhæf markmið.  
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Abstract 

Enjoy the moment and pay attention in sted of being stuck on the 

hamster wheel 

 

The paper presents an action research conducted from August 2014 until 

summer 2015. The purpose of the study was to examine the way I work 

with literacy in preschool and at the same time to further myself 

professionally through self-study. 

The aim was to acquire understanding of children’s level of literacy 

through play and their active participation. 

The goal of the study was to improve my work procedures when it 

comes to literacy in preschool and to develop my own practical knowledge. 

I performed an action research, which is where the researcher examines 

his work procedures in a systematic and organized manner. The main 

research data was collected through research journals where I documented 

my speculations and the procedural changes I implemented. The children in 

the department where I worked were also important participants in the 

study. 

Main findings suggest that by systematically focusing on the children’s 

study environment, both in and outdoors, there literacy development can 

be reinforced. My methods of work changed from solely teacher-directed 

projects to seizing the opportunity when the child was engaged and 

interested and thereby working with literacy in a wider context by using the 

environment more than I did before. I experienced conflicted feelings with 

regard to play and learning. In spite of knowing that play is an important 

part of the child’s development, I found that organized learning time was 

high on my mind. I experienced changes in my work procedures and 

realized the importance of documentation in the preschool profession, 

which increases the visibility of the work that is being accomplished. 

The main lesson learned from the study was that in order to work with 

literacy based on the children’s area of interests it is important to pay 

attention to what the children are expressing or saying during play and 

seize the educational opportunities that come along during play. 

Furthermore I came to realize just how much children could learn in the 
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outdoors-learning environment and that literacy teaching can be interlaced 

with that environment as well. 
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1 Inngangur 

Læsi er einn af grunnþáttum menntunnar í Aðalnámskrá leikskóla. Síðustu 

áratugi hafa hugmyndir fræðimanna á hugtakinu læsi breyst mikið.  Áður 

fyrr var litið á læsi sem færni til að lesa, þá var miðað við að lestrarnám 

mundi hefjast við upphaf skólagöngu. Í dag er litið til læsis sem 

langtímaferlis sem varir alla ævi. Því læsi snýst ekki eingöngu um það að 

lesa af blaði heldur einnig að vera læs á það umhverfi sem við lifum í. 

„Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa 

og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á 

persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla 

og tækni sem völ er á.” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 

17). Í aðalnámskrá leikskóla kemur einnig fram að hlutverk 

leikskólakennarans sé mikilvægt í námsferli barna. Hann á að sjá til þess að 

skapa námstækifæri og styðja við nám og þroska barna í gegnum leik og 

daglegt starf. Það er jafnframt mikilvægt að hann reyni að vekja áhuga 

barna á námi, sem byggir á fyrri reynslu, áhuga og hugmyndum þeirra. Í 

gegnum þá vinnu þarf hann að sjá til þess að umhverfið sé námshvetjandi 

(Mennta- og menningamálaráðuneyti, 2012). Þar sem ég starfa sem 

deildarstjóri á elstu deild í leikskóla er það mitt hlutverk að styðja börn á 

leið þeirra til læsis. Að mörgu er að hyggja í þeirri vinnu og því mikilvægt að 

ég sem leikskólakennari sé meðvituð um hlutverk mitt og vandi til verka.  

Þegar ég hugsa til þess hvað mér finnst skemmtilegast að gera í starfi 

mínu sem leikskólakennari er eitt af því að lesa með börnum. Þegar ég fjalla 

um að lesa er ég ekki að tala um að ég sitji, horfi á bókina og börnin sitja 

óvirk á móti mér. Ég er að tala um að ég nái að virkja börnin og fá þau með 

mér til að upplifa og læra sjálf. Þegar ég næ að fanga athygli þeirra og gera 

sögustundina líflega og gagnvirka þá finnst mér starf mitt vera innihaldsríkt. 

Í sögustundunum er ég að vinna með námsþáttinn læsi. 

Þegar ég hugleiddi hvaða viðfangsefni ætti að taka fyrir í 

meistaraverkefninu varð mér hugsað til þess hvers vegna ég byrjaði að 

vinna í leikskóla. Ég lauk BA prófi í uppeldis- og menntunarfræðum, með 

íslensku sem aukagrein, árið 2007 og hóf störf í leikskóla að því loknu. 

Máltaka barna og málþroski fannst mér áhugaverð viðfangsefni og hafði ég 

áhuga á að aðstoða börn sem áttu í erfiðleikum með tungumálið. Ég stefndi 

á talmeinafræði og vildi fá reynslu af vinnu með börnum á því starfssviði. 

Starf mitt innan leikskólans átti að vera tímabundið en fljótlega kom í ljós að 
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leikskólastarfið átti vel við mig. Þar eru fáir dagar eins, áskoranir á hverjum 

degi og allt iðar af lífi. 

Haustið 2013 fór ég í launalaust námsleyfi í einn vetur og hóf nám í 

menntunarfræðum leikskóla. Námið gaf mér mikið og ég öðlaðist meiri 

skilning á því hversu mikilvægur leikurinn er í námsferli barna og hversu 

mikilvægt hlutverk leikskólakennara er í leik barna. Ég fór að velta fyrir mér 

hvernig gildi mín og sýn á börn birtast í starfi mínu og hvernig fagmaður ég 

vil vera. Sýnileiki á starfi leikskóla og námi barna er mikilvægur þáttur 

leikskólastarfsins á þann hátt að starfið þarf að vera sýnilegt fyrir börnin, 

foreldra þeirra og aðra sem koma inn í leikskólann.  

Hugmyndin um að gera starfendarannsókn varð til í námskeiði, sem ég 

tók á vorönn 2014. Það sem heillaði mig við aðferðina var að mér fannst ég 

fá tækifæri til að draga fram mína skoðun á starfinu og velta fyrir mér af 

hverju ég geri hlutina eins og ég geri en ekki á einhvern annan hátt. Ég hef 

alltaf haft áhuga á læsi í leikskóla en hef oft velt fyrir mér hvaða nálgun sé 

farsælust til að efla læsi barna. Með því að gera starfendarannsókn vonast 

ég til að styrkja mig sem fagmann í vinnu með læsi í leikskóla. Lærdómurinn 

af rannsóknarferlinu mun að mestu nýtast mér sjálfri í starfi. Með 

lærdómnum öðlast ég betri skilning á þeim tækifærum sem ég hef til að 

vinna með læsi og hvernig ég get skapað betri aðstæður til þess í starfi mínu 

sem deildarstjóri í leikskóla.   

1.1 Tilgangur og markmið 

Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvernig ég vinn með læsi í leikskóla 

og um leið styrki mig sem fagmann með því að ígrunda eigið starf. Hvernig 

mér tekst að innleiða aðferðir til að vinna með orðaforða, stafainnlögn, 

ritun og sögugerð með margvíslegum hætti. 

Helstu markmið rannsóknarinnar eru að auka þekkingu mína á eigin 

starfi, gera mér grein fyrir eigin fagmennsku og öðlast skilning á hvernig ég 

get unnið með læsi barna með fjölbreyttum hætti í gegnum leik og virka 

þátttöku þeirra. Einnig hef ég áhuga á að styðja börn í þekkingarleit þeirra 

með því að koma til móts við ólíkan áhuga og færni. Í leiðinni að bæta 

starfshætti mína varðandi læsi og þróa eigin starfskenningu. 

 

Rannsóknarspurningar fyrir rannsóknina eru: 

Hvernig vinn ég með læsi í leikskóla?  

Hvernig styrki ég eigin starfshætti með faglegri ígrundun? 
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Ég hef starfað sem deildarstjóri á elstu deild í leikskóla síðan árið 2008. 

Síðan ég hóf störf hefur áherslan á læsi stöðugt verið að aukast. 

Reykjavíkurborg hefur til að mynda innleitt sérstaka læsisstefnu, sem 

leikskólum borgarinnar ber að vinna eftir. Í henni er lögð áhersla á að vinna 

með læsi með margvíslegum hætti og nýta tækifæri sem gefast í leikjum 

barna. Hver og einn leikskóli hjá Reykjavíkurborg skipulagði eigin 

læsisáætlun, þar sem áherslur leikskólans varðandi læsi koma fram (Skóla- 

og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

Þarna liggur áhugasvið mitt og þess vegna fannst mér kjörið að nýta 

þetta rannsóknarverkefni til að vinna með læsi með margvíslegum hætti og 

reyna að vekja athygli barnanna á mikilvægi þess að lesa í umhverfið og 

velta fyrir sér þeim táknum og merkjum sem við sjáum allt í kringum okkur. 

Margt er hægt að gera í leikskólastarfi og ýmislegt má læra í gegnum leik án 

þess að bein kennsla fari fram. Mikilvægt er að leyfa sérkennum leikskólans, 

leiknum, að njóta sín. 

Það er mitt hlutverk sem deildarstjóri að leiða faglegt starf deildarinnar 

og sjá til þess að börnin fái sem bestan aðbúnað og efnivið til að þroskast, 

dafna og læra á eigin forsendum. Í starfi mínu hef ég haft frjálsar hendur og 

hef fengið að ráða þeim áherslum sem unnið er eftir á deildinni. Ég hef 

reynt að koma með ýmsar nálganir inn í starfið, til dæmis varðandi vinnu 

með orðaforða og hljóðkerfisvitund, en þær hafa ekki náð að festast í sessi 

og orðið nægilega markvissar og sýnilegar. Ég vil leggja áherslu á að starfið 

sé markvissara og sýnilegt foreldrum vegna þess að þannig myndast betra 

samstarf við heimilin og meiri virðing skapast fyrir því starfi, sem unnið er 

innan leikskólans.  

Markmiðið var að auka þekkingu á eigin starfi og öðlast skilning á því 

hvernig ég get unnið með læsi í leikskóla. Starfendarannsókn var góð leið til 

að ná því markmiði þar sem ég þekki umhverfið og börnin. Það er hægt að 

prófa margskonar leiðir til að vinna með hljóðkerfisvitund, stafaþekkingu og 

orðaforða. Ég hef áhuga á að innleiða aðferðir til að vinna markvisst með 

orðaforða barna í gegnum sögulestur og með því að nýta nærumhverfi 

leikskólans. Sem rannsakandi í starfendarannsókn mun ég fylgjast með því 

hvernig ég nýti leik og vinn út frá áhugasviði barna með læsi og ætla að 

leggja mig fram við að öðlast frekari skilning á hvernig hægt er að vinna með 

læsi með margvíslegum hætti með því að nýta vettvangsferðir.  

1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðin skiptist í fimm meginkafla. Í kafla tvö er fjallað um fræðilegan 

bakgrunn viðfangsefnisins. Hugtakið læsi verður kynnt og hvernig vinna má 
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með það í leikskóla. Í fræðilega kaflanum er rætt um leikinn og mikilvægi 

hans sem námsleið í leikskóla, ásamt því að fjallað verður um fagmennsku 

kennara og hversu jákvæð áhrif skráningar í leikskólastarfi hafa á hana. 

Mikilvægi skráninga til að gera starf leikskólans sýnilegt verður einnig til 

umfjöllunar í kaflanum.  

Í þriðja kaflanum er greint frá aðferðafræði rannsóknarinnar og fjallað 

um þátttakendur, rannsóknarvini, rýnivini, gagnaöflun, greiningu gagna og 

siðferðileg atriði.  

Í fjórða kaflanum er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar; hvernig 

tókst til við að vinna með læsi í leikskólastarfinu og þeim áskorunum sem ég 

stóð frammi fyrir, hvaða áhrif það hafði á fagmennsku mína að rýna í eigin 

starfshætti og ná fram úrbótum. 

Í fimmta kaflanum eru umræður um niðurstöður rannsóknarinnar í 

tengslum við fræðilega umfjöllun til að skoða og svara 

rannsóknarspurningunum. Þar er einnig rædd framtíðarsýn á eigin vinnu 

innan leikskólans. Lokakafli ritgerðarinnar eru lokaorð þar sem ég dreg fram 

hvernig starfendarannsóknin kemur til með að nýtast áfram í starfi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla mun ég greina frá hugmyndum um læsi, bernskulæsi og 

læsisþróun. Einnig mun ég fjalla um leik sem mikilvæga námsleið barna og 

hvernig má blanda saman leik og kennslu. Þá mun ég fjalla um fagmennsku 

kennara og hvernig nýta má skráningar til að varpa ljósi á það faglega starf 

sem unnið er innan leikskólans. 

2.1 Læsi 

Til eru margar skilgreiningar á læsi (e. literacy). Ein þeirra fjallar um læsi 

sem hæfni til að skilja og nota ritmál í mismunandi tilgangi og samhengi. 

Þær áherslur sem ég fer eftir í rannsókn minni og vinnu að þessu verkefni 

koma úr Aðalnámskrá leikskóla og frá Reykjavíkurborg vegna þess að 

leikskólinn sem ég starfa í vinnur samkvæmt þeim.  

Læsi er einn af grunnþáttum menntunnar í Aðalnámskrá leikskóla. Þar er 

lögð áhersla á samþættingu námssviða í skapandi starfi. Læsi á þar að 

fléttast inn í allt leikskólastarf. Læsi felur í sér þekkingu, hæfni og leikni 

barna í að lesa í umhverfi sitt og tjá sig á fjölbreyttan hátt um tilfinningar, 

skoðanir og upplifun sína (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 

42). 

Leikskólum í Reykjavík ber skylda til að gera læsisáætlun, þar sem hver 

og einn leikskóli mótar sína læsisstefnu. Árið 2013 gaf Reykjavíkurborg út 

læsisstefnu, sem leikskólum borgarinnar er skylt að vinna eftir. Hver og einn 

leikskóli á að útbúa eigin stefnu, sem varpar ljósi á það hvernig unnið er 

með námsþáttinn innan hvers leikskóla. Læsi snýst um það að skapa 

merkingu, samkvæmt skilgreiningu sem kemur fram í læsisáætlun 

Reykjavíkurborgar. Þar er lögð áhersla á læsi í víðum skilningi. Læsi á sér 

aldrei stað í tómarúmi heldur mótast það af þeirri reynslu sem barnið býr 

yfir hverju sinni. Börn nota orð til að koma reynslu, upplifun og tilfinningum 

sínum á framfæri. Ef börnum skortir tjáningarform ná þau ekki að koma 

hlutunum frá sér (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

Til þess að aðstoða börn við að koma skilningi og merkingu frá sér hefur 

leikskólaumhverfið mörg verkfæri. Efniviður leikskólans er umhverfið, 

náttúran, reynsla og menning og eru þetta allt þættir sem vinna má með 

þegar hugað er að námsþættinum læsi (Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar, 2013, bls. 3) 
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Til að efla læsi leikskólabarna þurfa leikskólakennarar að vera tilbúnir að 

bregðast við þörfum og áhuga þeirra hvar og hvenær sem hann birtist. 

Hvort sem kemur að orðaforða, bókstafaþekkingu, ritun eða jafnvel lestri og 

kveikja áhuga ef hann er ekki til staðar. Grípa þarf tækifærin sem gefast til 

þess að örva orðaforða, máltjáningu og hlustun (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2011).  

Á elstu deild í leikskóla er að mörgu að huga þegar kemur að læsi og 

samskiptum. Þar reynir á fagmennsku þeirra sem þar starfa að grípa 

tækifærin sem gefast í daglegu starfi og vinna með læsi á sem 

fjölbreyttastan hátt. Til þess að vekja athygli barna á því hversu mikið megi 

lesa til dæmis í umhverfið á leikskólalóðinni og í kringum leikskólann.  

Einn af mikilvægum áhrifaþáttum í námi barna er umhverfið. Vygotsky 

(1978) lagði áherslu á að nám taki mið af þeim félags- og menningarlegu 

aðstæðum sem það er sprottið úr. Hann taldi að nám barna hæfist áður en 

formleg skólaganga byrjar. Nám er menningarbundið ferli og námsmarkmið 

og leiðir eru mismunandi eftir áherslum, þekkingu og gildum sem ríkja í 

hverju samfélagi fyrir sig (Woodhead, 2003, bls. 113-114; Lillemyr, 2009, 

bls. 89). 

Nám fer fram bæði innan og utan dyra. Líta má á húsnæði, búnað, 

leikvöll og nærumhverfi, sem námsumhverfi leikskólans. Hönnun og 

skipulag þess þarf að taka mið af þörfum barna, áhuga, þroska og reynslu. 

Aðstaða til leiks og náms þarf að vera þannig að leikur geti farið fram í litlum 

hópum og hafa þarf svæði þar sem þau geta verið í ró og næði. En einnig 

þarf að vera rými til hreyfileikja. Náttúran býður einnig upp á fjölbreytt 

tækifæri fyrir börn til að rannsaka og uppgötva (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 39-40). 

Lestur er ævilangt ferli sem þróast frá unga aldri fram á fullorðinsár. 

Lestur er í stöðugri þróun. Fjölmargir þættir hafa áhrif þegar lesið er en það 

geta verið líkamlegir og tilfinningalegir þættir, eins og málþroski, 

vitsmunaþroski, heyrn, sjón, einbeiting, hvatning, áhugi og sjálfsmynd. 

Umhverfisþættir og félagslegir þættir geta líka haft áhrif á lestur, til dæmis 

lestrarfyrirmyndir, kennari, félagar og kennsluaðferð (Þóra Kristinsdóttir, 

2000, bls. 186). Hugtakið læsi er vítt en ef hugsað er út í hefðbundinn 

skilning þess orðs má segja að verið sé að fjalla um færni til að geta lesið 

eða skrifað. Grundvallarforsenda í öllu skólanámi mun vera lestur og 

lestrarkennsla, þrátt fyrir útvíkkaðan skilning á læsishugtakinu (Katrín 

Jakobsdóttir, 2010, bls. 7). 
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2.1.1 Bernskulæsi 

Bernskulæsi (e. emergent literacy) er þekking, viðhorf og færni sem þróast 

sem undanfari læsis og myndar mikilvægan grunn fyrir lestrarnám. Hugtakið 

lýsir ákveðinni lestrarhegðun barna á leikskólaaldri, áður en formleg 

lestrarkennsla hefst. Áður en börnum er kennt að lesa hafa þau þróað talað 

mál, sem er grunnur bæði að lestri orða og lesskilnings (Cain, 2010, bls. 4). 

Næmi fyrir hljóðum tungumálsins, þekking á tilgangi og hlutverki ritmáls og 

bókstafaþekking eru dæmi um hæfni eða þroska, sem hefur átt sér stað hjá 

börnum fyrir upphaf skólagöngu (Lonigan, Burgess og Anthony, 2000, bls. 

596). Fyrstu orð, krot og könnun bóka og áhugi barna á ritmáli í umhverfinu 

er einnig álitinn mikilvægur hluti af þróun læsis hjá börnum. Í bernskulæsi 

er krot barns á blað talin vera byrjun á getunni til að skrifa, jafnvel þó að 

ekki sé hægt að greina ákveðinn staf (Morrow, 2001, bls. 133). Frásagnir 

barna þegar þau segja sögu út frá myndabók sem þau þekkja með því að 

horfa á myndirnar og þykist vera að lesa telst einnig fullgild læsishegðun 

(Morrow, 2001, bls. 133; Whitehead, 2004, bls. 198). 

Þegar litið er til lestrarþróunar hjá börnum er algengt að fjalla um fjögur 

til fimm stig (Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 186). Þetta eru undirbúningsstig, 

lestrarbyrjun, breytingarstig/umskráningarstig, undirstöðulestur og 

fágunarstig. Á leikskólaárunum eru börn oft á fyrstu tveimur stigunum en 

öllum stigunum verður lýst hér á eftir. Þessi stig eru dregin hér fram til 

viðmiðunar um þá þróun sem börn fara í gegnum en það er 

einstaklingsbundið hvenær börn fara í gegnum þessi stig og hversu lengi 

þau eru á þeim.  

Undirbúningsstig (e. emergent reading) er fyrsta stigið. Mikilvægt er að 

huga vel að því að grunnurinn sé traustur. Það er ekki hægt að gera kröfu til 

barna á þessu stigi að þau geti skrifað orð út frá því hvernig það hljómar.  

Munur er á milli talmáls og ritmáls. Börn þurfa að átta sig á því að með því 

að setja saman stafi eða rittákn er hægt að búa til ákveðna merkingu. 

Upplifanir varðandi lestur og jákvæð reynsla á þessu stigi getur leitt til þess 

að börnin fari smám saman að gera sér grein fyrir þeim þáttum sem mynda 

undirstöðu undir áframhaldandi þróun læsis. Áhugi á bókum eykst og þau 

fara að leita eftir upplifunum í tengslum við lestur, fara að lesa fyrir hvort 

annað í þykjustunni eða lesa upphátt fyrir sig sjálf. Einnig átta þau sig á að 

textinn í sögubókum inniheldur söguna en ekki myndirnar. Þannig þróa þau 

með sér ákveðinn skilning á tilgangi og eðli lesturs. Börn á forskólaaldri eru 

á þessu stigi (Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 187; Vacca, Vacca, Gove, Burkey, 

Lenhard o.fl., 2006, bls. 59-61).  
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Annað stig á þessu ferli er kallað lestrarbyrjun (e. initial reading). Á þessu 

stigi fara börn að þekkja einstaka orð í rituðu formi. Þau orð sem börn fara 

að þekkja á þessu stigi eru úr þeirra reynsluheimi og hafa oft persónulega 

merkingu fyrir þau, til dæmis nöfn þeirra, merkingar í umhverfinu, heiti á 

búðum í kring og merki á umbúðum. Talið er að þau fari að vera meðvitaðri 

um merki í umhverfinu á þessu stigi. Þau átta sig á undirstöðuatriðum 

varðandi lestrarnám svo sem að lesið er frá vinstri til hægri og byrjað er efst 

og lesið er niður. Á þessu stigi líta þau á orð líkt og mynd eða sem eina 

heild, en átta sig ekki endilega á að hver stafur hefur sérstakt hljóð og að 

margir stafir eru settir saman til að mynda orð. En þau eru á þessu ferli að 

átta sig betur á því. Þau fara að tengja saman málhljóð og ná að tengja þau 

saman í merkingarbær orð (Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 187; Vacca o.fl., 

2006, bls. 59-61). Á þessu stigi er hlutverk kennara eða foreldris mikilvægt. 

Með því að vekja athygli barna á merkjum í umhverfinu geta börn áttað sig 

á að letur hefur ákveðna merkingu og fara þá að velta fyrir sér innihaldi 

texta. Börn eru oft á þessu tímabili rétt áður en lestrarnám hefst (Þóra 

Kristinsdóttir, 2000, bls. 187). 

Þriðja stig lestrarþróunar er nefnt breytingarstig/umskiptingastig (e. 

transitional). Þegar börn hafa náð þeirri færni sem fjallað var um á öðru stigi 

komast þau á þetta stig. Þau hafa lært að umskrá orð en á þessu stigi eru 

þau að þjálfast í umskráningarferlinu og ná að tengja hljóðin þannig að 

ferlið verður nánast sjálfvirkt. Á sama tíma fara þau að nýta eigin þekkingu 

og reynslu við lesturinn. Þá er átt við málfræðiatriði líkt og orðaröð og 

setningaskipan. Til þess að ná færni á þessu stigi þurfa börn að lesa mikið. 

Velja þarf texta við hæfi til að lesturinn geti bæði verið til gagns og gamans. 

Flest börn eru á þessu stigi í 2.-4. bekk (Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 188; 

Vacca o.fl., 2006, bls. 59-61).  

Fjórða stig lestrarþróunar nefnist undirstöðulestur (e. basic literacy). Á 

þessu stigi hafa börn áttað sig á heilum orðum og þekkja þau aftur. Þannig 

ná þau betur utan um innihald textans og ekki fer eins mikill tími í að 

umskrá. Þau verða færari í að lesa margskonar lesefni og átta sig á að texti 

er mismunandi eftir því hvort lesið er sér til skemmtunar eða verið er að 

lesa fræðitexta. Tilgangur þessa stigs er helst að auka skilning á merkingu 

orða og skilja flóknari texta (Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 188; Vacca o.fl., 

2006, bls. 59-61). 

Fimmta stig lestrarþróunar nefnist fágunarstig (e. refinement) og er 

kallað lokastig. Í því felst að lesturinn hefur náð ákveðinni fágun eða 

nákvæmni. Leshraði hefur aukist og orðaforði. Á þessu stigi eflast nemendur 

og verða hæfari í að takast á við tæknilegar upplýsingar og sértækt efni, 
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ásamt því að lestur er nýttur til ánægju og þroska. Þrátt fyrir að þetta stig sé 

kallað lokastig er ljóst að lestur þróast alla ævi. Færni okkar eykst stöðugt 

þegar við lesum (Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 189; Vacca o.fl., 2006, bls. 

59-61). 

2.1.2 Mál og læsi í leikskóla 

Lestur felur í sér tvenns konar færni. Annars vegar umskráningu (e. 

decoding) og hins vegar málskilning (e. linguistic comprehension). Þegar 

talað er um umskráningu er átt við ferlið, sem á sér stað þegar einstaklingur 

umbreytir bókstöfum í hljóð og tengir saman til að mynda orð. Þegar fjallað 

er um málskilning er átt við skilning á töluðu máli og rituðu. Til þess að börn 

nái færni í lestri er mikilvægt að þjálfa þessa þætti því þau eru notuð á sama 

tíma hjá þeim sem hafa lært að lesa. Bæði lestur og ritun þróast samhliða í 

gegnum upplifanir og samskipti við talað mál og ritað (Vacca o.fl., 2006, bls. 

227). 

2.1.3 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awarness) er yfirhugtak, en það vísar til 

færninnar við að skynja hljóðræna uppbyggingu tungumálsins, án tengsla 

við merkingu orðs (Snow, Burns og Griffin, 1998).  

Hljóðavitund (e. phonemic awerness) er sú vitund að öll orð eru 

samansett úr röð hljóða, sem eru táknuð með bókstöfum. Það er lykilatriði í 

lestri að átta sig á að bókstafirnir standa fyrir hljóð tungumálsins, því að 

þannig er auðveldara að skilja reglur stafrófsins. Þannig er lagður 

mikilvægur grunnur að hæfni við að ná tökum á umskráningu og ritun. Við 

upphaf lestrarnáms styður hljóðavitundin við hæfnina til að leita að orðum, 

sem byrja á svipuðum hljóðum innan orðasafns hugans (Snow, Burns og 

Griffin, 1998). Börn eiga oft erfitt með að átta sig á samsvörun stafs og 

hljóðs. Þau skilja til dæmis ekki alltaf af hverju Sólveig og Snædís eiga báðar 

stafinn S af ákveðinni ástæðu (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Með því 

að huga að þessum þáttum, þ.e. hljóðkerfisvitund og hljóðavitund, má 

leggja grunn að frekara lestrarnámi.  

Með hljóðkerfisvitund er átt við þann hæfileika að geta hugsað og talað 

um hljóðkerfi málsins. Hljóðkerfisvitund er hugtak sem sameinar mörg 

mismunandi viðfangsefni, sem tengjast bæði hljóðum sem við heyrum í 

umhverfinu og hljóðum í töluðu máli (McGee og Morrow, 2005). 

Hljóðkerfisvitund þróast með börnum frá unga aldri og þau nýta sér hana til 

að ná tökum á tungumálinu löngu áður en þau verða meðvituð um 

hljóðræna samsetningu orðanna (Snow, Burns og Griffin, 1998). Börn nota 
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hljóðkerfisvitund sína þegar þau klappa atkvæði, sýna hrynjanda þegar þau 

fara með ljóð og klappa samstöfur í orðum (McGee og Morrow, 2005).  

Hljóðkerfisvitund fimm til sex ára barna hefur forspárgildi fyrir lestrarfærni 

þeirra við níu til tíu ára aldur, samkvæmt bæði innlendum og erlendum 

rannsóknum (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg 

Símonardóttir, 2004; Muter, 2003). Rannsóknir hafa leitt í ljós að börn með 

þroskaða hljóðavitund átta sig yfirleitt betur en önnur börn á þeim 

lögmálum, sem eru að verki á milli bókstafs og málhljóðs (Snow, Burns og 

Griffin, 1998). 

Í leikskólanum er mikilvægt að vinna markvisst með hljóðkerfisvitund 

barna. Það má gera með því að grípa þau tækifæri sem gefast í starfinu yfir 

daginn. Sundurgreining orða, orðhlutaeyðing og rím er hægt að gera við 

matarborð þegar fjallað er um mat, til dæmis hvaða orð er myndað þegar 

sett er saman orðin fiskur og bollur, fiskibollur. Taka orð í sundur ef orðið 

snjór er tekið af orðinu snjóbolti hvaða orð verður þá eftir, bolti. Það sama 

má gera með rím, til dæmis diskur-fiskur og ríma við nöfn barnanna. Börnin 

hafa oft gaman að því leika sér með tungumálið. Einnig er hægt að spila 

margskonar spil þessu tengt. Þar má nefna spil eins og Hugur og fluga og 

Ljáðu mér eyra. 

2.1.4 Orðaforði 

Grundvallaratriði í málskilningi er orðaforði. Málskilningur barna er lagður 

hjá þeim þegar þau eru ung. Skilningur á málinu er háður því hversu ríkum 

orðaforða börn búa yfir. Orðaforði getur verið misjafn. Munur er á 

orðaforða eftir því við hvern við tölum. Við notum önnur orð þegar við 

tölum við jafnaldra okkar og vini en þegar við tölum við kennara eða 

yfirmenn. Þannig notumst við mismunandi málsnið eftir aðstæðum. Einnig 

notum við annars konar orðaforða þegar við tölum en þegar við skrifum. 

Orðaforði sem kemur fram í bókum er ítarlegri (Sigurður Konráðsson, 2000).  

Orðaforði er það orðasafn sem byggir á því hversu mikið af orðum barnið 

heyrir í umhverfi sínu og byrjar sjálft að nota. Orðaforði sem einstaklingur 

notar er nefndur virkur orðaforði en óvirkur orðaforði eru orð sem 

einstaklingur notar ekki í tali en skilur og þekkir ef þau birtist í texta eða tali. 

Því ríkari orðaforða sem barn býr yfir því betri skilning hefur það. Þegar 

börn hafa bakgrunnsþekkingu gengur þeim betur að bæta við sig nýjum 

orðum. Þá eru þau að fjalla um eitthvað sem tengist þeirra reynsluheimi 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). Það er í samræmi við það sem Freire og 

Macedo (1987) leggja áherslu á. Að vinna út frá þeim orðaforða sem kemur 
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úr umhverfinu sem barnið lifir í og varpar ljósi á hugsanir og vangaveltur 

sem þau hafa um lífið og tilveruna (Freire og Macedo, 1987, bls. 35).  

Orðaforði lærist best ef hans er aflað með fjölbreyttum hætti (Nagy, 

2005, bls. 86). Það er á ábyrgð þeirra sem umgangast barnið að skapa því 

gott málumhverfi. Það að reyna að hafa umræðuefnin sem fjölbreyttust, 

spyrja opinna spurninga og hvetja börn til frásagna. Þannig æfa þau sig í að 

nota málið. Þegar verið er að kynna ný orð fyrir börnum er gott að tengja 

það fyrri reynslu eða við eitthvað sem þau þekkja. Þess vegna er gott að lesa 

bækur, sem börnin geta tengt sig við og sett sig í spor söguhetjunnar í 

bókinni (Nagy, 2005, bls. 86). Bækurnar um Einar Áskel eru dæmi um slíkar 

bækur. Í þeim bókum  er fjallað um hversdagslega hluti. Til dæmis getur 

bókin Engan asa Einar Áskell komið af stað umræðu um það sem getur gerst 

þegar maður flýtir sér of mikið. Börnin fjalla um það hvort þau hafi lent í 

einhverju svipuðu. Það sama á við um bókina Góða nótt Einar Áskell, þar 

sem Einar Áskell vill ekki fara að sofa og fær pabba sinn til að gera ýmislegt 

til að hann geti seinkað háttatímanum.  

Orðaspjallsaðferð er ein aðferð sem leggur áherslu á kennslu orða í 

tengslum við sögulestur. Kennarinn velur með markvissum hætti bók til að 

lesa og velur síðan orð eða hugtök úr bókinni til að kenna. Bókin er lesin og 

staldrað er við þau orð sem kennarinn hefur valið. Þau orð eru útskýrð og 

samræður eiga sér stað um orðin. Rætt er um hvernig má nota þau í öðru 

samhengi og hvernig mynda má nýjar setningar með þeim (Árdís Hrönn 

Jónsdóttir, 2013, bls. 13). Í leikskólastarfi er einnig mikilvægt að grípa þau 

tækifæri, sem gefast í leik barna og aðstoða börnin við að nýta leikinn sem 

námsleið. 

Þó mikilvægt sé að lesa bækur með börnum þá eiga þau líka margar 

sögur. Ef kennarar hlusta vel eftir því sem börnin segja, til dæmis í leik má 

heyra þau búa til góðar sögur. Ímyndunarleikur er nánast eins og 

skáldskapur. Í leiknum birtast orð sem börnin hafa á valdi sínu og þau eru að 

prófa sig áfram með. Þau setja sig í ólík hlutverk sem samfélagið býður upp 

á, til dæmis mömmur, pabbar og litla barnið. Í gegnum leikinn búa börnin til 

sögupersónur og velja í hlutverk og leika síðan leikrit eða sögu (Paley, 2004, 

bls. 18). Hægt er að láta þau endurleika eða endurskapa söguna með því að 

teikna hana eða búa til ljóð um það sem þau telja vera boðskap sögunnar. 

Það má aðstoða þau við að finna orðin og jafnvel setja í bók.  

Þrátt fyrir mikilvægi læsis, orðaforða, skilnings og ritunar má leikurinn og 

leikgleðin ekki gleymast. Til að aðalsmerki leikskólans, leikurinn, gleymist 

ekki eða týnist í öllu skipulaginu reynir á athygli kennarans að fylgja eftir því 

sem börnin segja og gera. Við þurfum að vera tilbúin að skrá hjá okkur eða 
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taka upp þegar börn eru að leika sér. Þannig er hægt að draga fram nám 

barnsins og gera það sýnilegt (Paley, 2004, bls. 33).  

2.1.5 Ritun og frásagnir 

Lestri og ritun hefur verið lýst sem tveimur hliðum á sömu mynt og eru 

mikilvægir þættir í þróun læsis.  Málnotkun og ritun tengist, þar sem það 

byggist á því að breyta talmáli í skrifuð tákn (Vacca o.fl., 2006). 

Á leikskólaárunum byrjar ritun að þróast í gegnum teikningar en hún 

krefst ákveðinnar færni og þá sérstaklega hvað varðar fínhreyfingar 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991). Þegar barn þróar grip sitt um skriffæri eykur 

það einnig stjórn handar og það æfir samhæfingu augna og handa. Með því 

að teikna og lýsa teikningunni gefst barni tækifæri til að tjá sig betur 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991).  

Þegar umhverfi leikskólans er læsishvetjandi fara börn að sýna ákveðna 

læsishegðun (Vacca o.fl.). Í henni felst að athafnir þeirra eru farnar að snúa 

meira að lestri bóka eða því að skoða bækur, skrifa, skoða bókstafi og ritmál 

eða stafi í umhverfinu. Þegar lestur og ritun verður hluti af leik og starfi 

barnanna verða þau merkingarbær verkfæri í hugum þeirra. Með þessum 

hætti eykst færni þeirra í átt til hefðbundins lesturs og skriftar (Sawyer og 

DeZutter, 2007, bls. 24).  

Jóhanna Einarsdóttir (2000) gerði rannsókn á leik og læsi barna þar sem 

niðurstöður sýndu hversu jákvæð áhrif það getur haft á leik barna að bæta 

ritmáli þar inn. Ritföngum og pappír var bætt inn á leikskvæði barna og 

börnum var tryggt gott aðgengi að bókum og orðmyndir gerðar sýnilegar í 

umhverfinu. Þegar börnin höfðu verið í þessu umhverfi í nokkra mánuði 

voru börnin farin að reyna fyrir sér í þykjustuskrift og þykjustulestri og þau 

voru farin að leika það að lesa og skrifa. Þarna mátti sjá að með því að bæta 

ritföngum við leikumhverfið vaknaði áhugi barna fyrir ritun og lesmáli. 

Frásagnarstíll fimm til sjö ára barna einkennist af einfaldri málfræði og 

oft eiga þau erfitt með að setja sig í spor þess sem hlustar. Þau útskýra lítið 

og segja frá út frá eigin sjónarhorni. Þau nota mikið fornöfn, segja til dæmis 

,,hann” fór út en útskýra ekki hver ,,hann” er eða hvert ,,hann” er að fara. 

Barnið gerir ráð fyrir að sá sem hlustar viti það. Þau nota smáorð mikið eins 

og ,,og”, ,,svo” eða ,,þá”, þannig að samloðunaraðferðir eru einfaldar 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

Ýmsir fræðimenn líta á frásagnir barna sem fyrsta ritunarformið. Síðar 

má nýta frásagnir til að setja fram hugarefni sín á annan hátt til dæmis í 

gegnum ritað mál (Kress, 1997, bls. 3). Með frásögnum má efla málþroska. 

Það að segja sögu reynir á flesta þætti máls og málnotkunar. Með 
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frásögnum má sjá hvar börn eru stödd er varðar orðaforða, beygingar orða 

og setningarfræði. Ein meginforsenda þess að geta sagt sögu er að vera fær 

um að nota tungumálið sem sjálfstætt táknkerfi (Rannveig Oddsdóttir, 

2004). Það er að nota orðræðu til að lýsa einhverju sem ekki er nálægt í 

tíma eða rúmi. Ung börn hafa ekki náð þeirri færni. Frásagnir ungra barna 

eru bundnar við aðstæður og athafnir og þau gera ráð fyrir að viðmælandi 

þeirra hafa sömu vitneskju og þau sjálf. Á aldrinum fimm til níu ára verða 

miklar framfarir í sögugerð, því þá eru börn að ná tökum á því að nota málið 

til frásagnar. Frásagnir barna þróast frá því að vera sundurlaus upptalning á 

atriðum og atburðum í heilsteypta sögu með markvissri sögubyggingu. Við 

þjálfun í sögugerð má greina framfarir í öðrum þáttum máls og málnotkunar 

svo sem orðaforða og málfræði. Til þess að æfa frásagnir má leika með 

námsefnið Sögugrunn, þar sem notast er við myndir af sögupersónum og 

ritmál notað sem aukaefni (Rannveig Oddsdóttir, 2004). 

2.1.6 Læsishvetjandi umhverfi 

Broström (2006) telur að námsumhverfi leikskólans eigi að vera skipulagt út 

frá því sem hentar börnum best. Leikskólakennarar eru færir til að geta valið 

efnivið og umhverfi við hæfi. Að hans mati eiga leikskólakennarar að stækka 

reynsluheim barna og vera óhræddir við að grípa tækifærin sem gefast og 

prófa nýjar aðferðir. 

Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að taka mið af áhuga barna. 

Hvaða leið er farin að markmiðum námskrár ákveður hver leikskóli, 

barnahópur eða barn. Hlutverk kennarans og þess námsumhverfis sem 

börnum er boðið upp á er mikilvægt þó að áhugasvið barnsins ráði för. 

Kennarinn styður við þekkingarleit barnsins og sér til þess að viðeigandi 

efniviður og leikefni sé til staðar, til að barnið nái að læra á eigin forsemdum 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 24). 

Börn þurfa að vera þátttakendur í námsferlinu til að fá tækifæri til að 

skoða, gera athuganir og upplifa hluti. Þannig öðlast þau skilning og getu. 

Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir 

(2005) benda á hvernig Piaget leit á kennara og nemendur sem 

samstarfsmenn, þar sem tillitssemi og virðing væri gagnkvæm. Hann lagði 

ríka ríka áherslu á að nám ætti sér stað í samspili kennara, nemenda og 

umhverfis. Ennfremur taldi hann að vitsmunaþroski barna efldist með því 

að leyfa þeim að gera tilraunir og veita þeim tækifæri til að handfjatla hluti 

(Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 

2005, bls. 16).  
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Félagslegt umhverfi er mikilvægur áhrifaþáttur í námi barna og 

mikilvægt er að einstaklingurinn sé virkur í þekkingaröflun sinni og sköpun 

merkingar og lögð er áhersla á athafnasemi og leik fyrir vitsmunaþroska 

barna (McNaughton, 2003, bls. 41-42). Í vinnu með læsi er mikilvægt að 

börn séu að vinna að og auka þekkingu sína á viðfangsefnum sem þau hafa 

áhuga á. Í þekkingaröflun sem nemendur takast á við gegnir kennarinn 

mikilvægu hlutverki þar sem hann skapar aðstæður, tíma, pláss og efnivið, 

en hann þarf einnig að sýna börnunum hvernig þau eiga að nota efniviðinn 

og vekja athygli á því að hann sé til staðar (Vygotsky, 1978; Woolfolk, 

Hughes og Walkup, 2008).    

Í vinnu með börnum er mikilvægt að vera meðvitaður um hugmyndir um 

svæði hins mögulega þroska (e. zone og proximal development) (Vygotsky, 

1978). Með svæði hins mögulega þroska er átt við það sem barn getur eða 

skilur sjálft án aðstoðar, og það sem það getur eða skilur með hjálp hæfari 

einstaklings, til dæmis kennara eða skólafélaga. Félagsleg samskipti við aðra 

og stuðningur skiptir miklu máli í þroska barna og getur lyft þroskasvæði 

þeirra ofar. Svæðið er þá lengdin milli þess sem barnið kann nú þegar og 

þess sem það getur mögulega gert með aðstoð frá öðrum. Þegar barnið 

tekst á við verkefni í samvinnu við aðra getur þroskasvæði þess færst ofar, 

því að með stuðningi frá öðrum í gegnum samskipti breytast forsendur 

barnsins til að takast á við verkefni. Þannig eru samskipti brúin milli þess, 

sem barnið þekkir og hins óþekkta. Stuðningur kennara getur falist í því að 

skapa aðstæður og hvetjandi námsumhverfi með ögrandi viðfangsefnum og 

þar með er hvatt til félagslegra samskipta (Lillemyr, 2009, bls. 89; Berk og 

Winsler, 1995, bls. 24; Ragnhildur Bjarnadóttir, 2004, bls. 34).  

Börn læra einnig mikið í gegnum samskipti við aðra og eigin reynslu  

(Dewey, 2000). Hlutverk kennarans er að vekja forvitni, löngun og áhuga 

nemenda til að vita meira. Með því að skipuleggja athafnir með það í huga 

að virkja barnið til þátttöku getur kennari stuðlað að jákvæðri reynslu 

barnsins. Þegar vel tekst til hreyfir reynslan við barninu og það sýnir löngun 

til frekari þekkingar (Dewey, 2000, bls. 37). Eftir því sem þekking og reynsla 

kennarans er meiri verður hann hæfari til að vinna með börnum þar sem 

þau eru stödd og getur metið reynslu þeirra með því að fylgjast með 

athöfnum þeirra (Dewey, 2000, bls. 40). 

Þrátt fyrir að leikskólakennarar vinni eftir Aðalnámskrá leikskóla, ríkir hjá 

þeim mikið frelsi er varðar umhverfi og skipulag. Yfirleitt er það ekki þannig 

að það þurfi að vera búið að fara yfir fyrirfram ákveðið efni á áætluðum 

tíma. Ef það hentar í dag að fara í vettvangsferð þá er hægt að gera það án 

mikils fyrirvara. Námsumhverfi innan leikskólans getur verið mismunandi 
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eftir því hvað á að gera á hverju svæði. Til að námsumhverfi teljist 

læsishvetjandi þurfa börn að hafa aðgang að bókum og öðru lesefni. Huga 

þarf að því að börn hafi næði þar sem þau geta lesið eða skoðað bækur í 

friði. Góð lýsing og afslappað umhverfi skiptir máli. Gott er að hafa sófa þar 

sem börn geta setið saman og skoðað bók með eða án kennara. Bækur 

þurfa að vera geymdar á stað þar sem þær sjást vel og eru aðlaðandi. 

Heppilegt er að bókakápan snúi fram svo að greiðlega sé hægt að sjá 

bækurnar og nálgast þær (Bruce, 2004). 

Huga þarf að því að hafa fjölbreytt lesefni og að því sé skipt út reglulega 

(Bruce, 2004). Bókstafi úr margskonar efniviði er gott að hafa aðgengilega til 

að börn geti gengið að þeim þegar þeim hentar, til dæmis spil og púsl. 

Ritmál þarf að vera sýnilegt í umhverfinu. Heppilegt er að merkja hluti og 

hirslur innan deildarinnar til að börn sjái orðmyndina um leið og þau sjá 

hlutinn. Einnig er gott að hafa mynd af hlutunum við hliðina á orðmyndinni. 

Mikilvægt er þó að hafa í huga að umhverfið sé ekki ofhlaðið áreitum. 

Heldur að vanda til verka þegar hlutir eru hengdir upp og skipta út, til 

dæmis myndum eftir börnin (Bruce, 2004).  

2.2 Leikur sem námsleið barna 

Íslenskir leikskólar starfa eftir lögum um leikskóla nr. 90/2008 og 

Aðalnámskrá leikskóla 2011. Þar kemur fram að nám skuli fara fram í 

gegnum leik og skapandi starf, þar sem börn njóti fjölbreyttra 

uppeldiskosta. Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að leikurinn sé 

helsta náms- og þroskaleið ungra barna og að hlutverk kennarans sé að 

styðja við nám barna í gegnum leik (Mennta- og menningamálaráðuneyti, 

2012). 

Undanfarin ár hafa kröfur um nám innan leikskólans stöðugt verið að 

aukast. Rík áhersla hefur til dæmis verið lögð á námsþáttinn læsi til að börn 

læri stafina, að unnið sé með hljóðkerfisvitund, ritun og orðaforða. 

Leikskólakennarar hafa reynt að bregðast við þessu með áherslum 

leikskólans, það er í gegnum leikinn. 

Bodrova (2008) telur að með því að vinna eftir hugmyndum Vygotskys, 

þar sem fjallað er um stuðning kennarans við leik barna geti 

leikskólakennarar staðið undir þessum væntingum. Hún bendir á að 

Vygotsky hafi lagt mikla áherslu á hlutverkaleiki, þar sem börn skapa 

ímyndaðar aðstæður, leika hlutverk og fylgja reglum. Þar hafi Vygotsky talið 

vera helstu uppsprettu þroska fyrir börn á leikskólaaldri og með því að 

fylgjast með leiknum má sjá merki um þroska mun fyrr en í öðrum 

aðstæðum (Bodrova, 2008; Paley, 2004).  
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2.2.1 Leikur 

Sjálfsprottinn leikur er börnum eðlislægur. Þau leika sér af fúsum og 

frjálsum vilja og á eigin forsendum. Leikur getur falið í sér ýmislegt, svo sem 

valdabaráttu og átök, en getur líka veitt gleði og vellíðan. Leikur er 

þungamiðja leikskólastarfsins og órjúfanlegur þáttur leikskólaáranna. Það 

má segja að leikur sé meginnámsleið barna og í honum skapast tækifæri til 

að læra á og skilja umhverfið, tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og 

þróa félagsleg tengsl við önnur börn (Paley, 2004, bls. 26). 

Í leik vakna spurningar hjá börnum og þau leysa vandamál, sem koma 

upp á eigin forsendum. Vitrænir og skapandi þættir eflast í leik. Í leik vinnur 

barnið með fjölbreytta notkun tungumálsins, hreyfingu, félagsleg samskipti 

og tilfinningatengsl. Þannig getur leikur verið markmið og leið til að vinna 

með læsi. Þegar starfsfólk leikskólans fléttar námssviðin við leik barna er 

hægt að vinna markvisst með markmiðin (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2012, bls. 37). 

Leikur og nám hafa verið aðskilin hugtök í gegnum tíðina. Leikur hefur 

verið talið afmarkað viðfangsefni tengt frumbernsku barnsins. Hlutverk 

kennarans hefur falist í því að sjá til þess að börnin fái næði og að aðstæður 

séu fyrir hendi til að þau geti leikið sér. Þetta sjónarmið gerir ekki ráð fyrir 

leik sem námsaðferð, heldur er lögð áhersla á að leikurinn sé frjáls, 

ánægjulegur og áhyggjulaus. Nám tengist á hinn bóginn afmörkuðum 

verkefnum við sérstakar aðstæður, sem oftast eru skipulagðar og stjórnað 

af kennara.  

Hugmyndir fræðimanna hafa breyst og tengsl leiks og náms hafa verið 

skoðaðar vel til að tengja þessa þætti saman. Leikur og nám eru fyrirbæri 

sem tengjast innbyrðis og leikur er mikilvægur hluti af námsferli ungra 

barna (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 8; Paley, 2004, bls. 23).  

2.2.2 Kennslufræðilegur leikur 

Í kennslufræðilegum leik (e. educational play) er leik og kennslufræðilegum 

markmiðum blandað saman. Þá er byggt á styrkleika barna og áhugasviði, 

sem er að leika sér, og það tengt við ákveðin námsmarkmið. Leikurinn 

verður þannig skipulögð leikreynsla, þar sem ýmsir námsþættir tengjast og 

samþættast, en um er að ræða eina tegund leiks. Með tengingu leiks og 

náms fá börnin tækifæri til að byggja upp þekkingu sína á merkingarbæran 

hátt og þróa með sér jákvætt viðhorf til náms. Þannig verður hlutverk 

kennarans að tengja námskrána og leikinn, örva sköpun og kynna nýja 

möguleika (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 4).  
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Kennslufræðilegur leikur hefur verið gagnrýndur, þar sem 

spurningarmerki er sett við það að líta á leik sem tæki til að koma námsefni 

og námsmarkmiðum fullorðinna að. Tengsl milli leiks og hefðbundinna 

hugmynda um leik bjóða upp á hagsmunaárekstra. Kennslufræðilegur leikur 

gengur út frá sjónarmiðum fullorðinna, sem bjóða upp á umhverfi og nota 

aðferðir sem styðja við kennsluferlið og námið fremur en leikinn (Brooker, 

2011, bls. 154) 

Þrátt fyrir að kennarinn setji rammann eiga þarfir og áhugi barna að vera 

leiðarljósið. Nám barnsins er gagnkvæmt samspil milli nemandans og 

kennarans, en þar skapast sameiginleg reynsla. Verkefnin mega ekki vera of 

stýft afmörkuð heldur þarf kennarinn að kenna á afslappaðan og opinn hátt 

þar sem fara fram samræður meðal jafningja (Emilson og Folkeson, 2006, 

bls. 221).  

2.3 Fagmennska 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, viðhorfum,  

þekkingu og siðferði starfsins. Með markvissum samskiptum og góðri 

kennslu má stuðla að námi og aukinni hæfni barna og ungmenna. En 

fagmennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. 

Hlutverk kennarans felst meðal annars í að miðla þekkingu og ekki síður að 

veita börnum tækifæri til að afla sér þekkingar, leikni og efla frjóa hugsun 

með hvetjandi námsumhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012, 

bls. 11). Líta má á Aðalnámskrá leikskóla sem faglegan ramma fyrir 

leikskólastarfsfólk á Íslandi til að vinna eftir. 

Nám leikskólakennara varð að fimm ára meistaranámi árið 2008 og 

þannig uppfyllir menntunin þær kröfur sem gerðar eru til fagstéttar og 

löggilds starfsheitis. Eftir lengingu námsins ættu leikskólakennarar að vera 

betur undirbúnir til að koma til móts við þær faglegu kröfur, sem gerðar eru 

til stéttarinnar (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís 

Garðarsdóttir, 2013). Ragnhildur Bjarnadóttir (2004) skilgreinir starfshæfni 

kennara sem faglega kunnáttu, sem samanstendur af því sem hann hefur 

lært í kennaranámi sínu, með persónulegri sjálfsþekkingu og trú hans á eigin 

getu til að ráða við viðfangsefnið. Fagmennska kennarans er mikilvæg þar 

sem hún er undirstaða alls þess sem starf kennara byggist á. Þannig mótar 

hann sjálfan sig og stefnu sína, aðkomu og nálgun á eigið starf og nemendur 

sína og er meðvitaður um eigin markmið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 

3). Fagmennska kennara felst meðal annars í því að vera meðvitaður um 

eigin starfskenningu. Fagleg starfskenning samanstendur af starfi 

kennarans, það er því sem hann gerir og hvernig hann tengir það við  
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fræðilega þekkingu sem hann fékk í námi sínu, og þau siðferðilegu gildi sem 

hann býr yfir. 

Kennari sem býr yfir fagmennsku þarf að ráða yfir þekkingu, menntun og 

ábyrgð og geta komið til móts við þarfir nemenda. Af eigin innsæi og 

þekkingu þarf hann að taka ákvarðanir ásamt því að ígrunda stöðu sína af 

kostgæfni (Jóhanna Einarsdóttir, 2002).  

Á starfsferli kennarans verður skilningur hans á eigin starfi fyrir stöðugu 

áreiti og mótast og endurmótast í samskiptum við samstarfsfólk, nemendur 

og foreldra. Til þess að þróun verði í fræðilegri umræðu kennara um starfið 

þarf umræðan að byggja á skilningi á því að bak við framkvæmdina 

(kennsluna) eru oft ómeðvitaðar kennslufræðilegar kenningar (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2004). 

Hafdís Guðjónsdóttir og Mary Dalmau (2004) gerðu starfendarannsókn 

með starfandi kennurum þar sem þeir ígrunduðu eigið starf og starfshætti. 

Þar kom fram að það reyndist kennurum erfitt að velta fyrir sér eigin 

starfsháttum. Þess vegna þróuðu þær sérstök amboð til að sýna tengsl og 

samspil framkvæmdar, fræðilegrar þekkingar og siðfræðilegra raka. Það 

gerðu þær til þess að ná fram umræðum meðal kennara um faglega 

starfskenningu. Þau eru kölluð amboð faglegrar þekkingar.  

Á mynd 1 má sjá þessi þrjú amboð, sem tengjast saman líkt og tannhjól. 

Þegar litið er til framkvæmdarhlutans er átt við starf kennarans, þar með 

talið hvernig hann hagar kennslu sinni, hvað hann gerir, hvernig hann talar 

um starf sitt, hvernig hann háttar samvinnu sinni og myndar tengsl við 

nemendur og fjölskyldur þeirra. Þessi hluti snýr einnig að þeim undirbúningi 

sem kennarinn leggur á sig fyrir kennslu og hvernig hann metur árangur 

nemenda.   
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Mynd 1  Amboð faglegra starfskenninga  

(Heimild: Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 34). 

 

Fræðileg þekking er þekkingin sem myndast hjá kennara þar sem hann 

starfar, hvort sem um er að ræða í skólastofu eða leikskóla. Í þessum hluta 

gefst kennara tækifæri til að útskýra hvað það er sem gerist í framkvæmd 

og hvaða skilning hann leggur í það. Með reynslunni byggist upp ákveðin 

þekking sem kennari býr að. Með því að leita í eigin reynsluheim og tengja 

hann við fræðileg viðmið og kenningar getur kennarinn rökstutt það sem 

hann gerir og hvað það er sem styður að hann sé að kenna á réttan hátt. 

Þannig getur góður fræðilegur skilningur kennarans á læsi hjálpað til við að 

efla læsi barna.   
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Með siðferðilegum rökum er átt við það hvernig viðhorf kennara til 

lífsins er og gildi hans endurspegla hann sem kennara og hvernig kennari 

hann vill vera. Þannig fá kennarar tækifæri til að rökstyðja það sem liggur að 

baki framkvæmdinni. Í umræðunni um fagmennsku má ekki gleyma 

siðferðlegum hluta hennar. Hugtök eins og virðing og umhyggja eru 

mikilvæg í vinnu með börnum. Það má segja að umhyggja sé 

regnhlífarhugtak, sem á að ná yfir alla þætti í leikskólastarfi. Hlutverk þeirra 

sem þar starfa er að skapa gott umhverfi innan leikskólans, þar sem 

samskiptin einkennast af virðingu og umhyggju. Umhyggja 

leikskólakennarans birtist í viðhorfum og sýn á börn og barnæsku. Það gerir 

hann með því að veita hverju barni athygli, mæta þörfum þess og með því 

að hvetja það áfram í námi (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2009). 

Niðurstöðurnar úr rannsókn Hafdísar og Dalmau leiddu í ljós að umræða 

kennara einkenndist af því sem átti sér stað innan skólastofunnar, en þeim 

reyndist erfiðara að skoða og ræða starfið í stærra samhengi. Amboðin 

hjálpuðu til við að mynda umræðugrundvöll kennaranna á milli. Mikilvægt 

er að kennarar reyni á markvissan hátt að skoða það sem viðkemur 

framkvæmdarhlutanum í starfinu. Hvað það er sem liggur að baki þeim 

ákvörðunum og leiðum sem þeir velja og hvernig þeir ná að vinna í 

samræmi við eigin gildi. 

Hafdís (2004) greinir einnig frá mikilvægi þess að kennarar tali um og 

útskýri starf sitt á faglegan hátt en það sé nauðsynlegt til að styrkja 

sjálfsmynd og sjálfstæði kennara. Þannig er fagmennskan í stöðugri þróun 

og kennarastarfið getur verið margbreytilegt (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004). 

Faglegt starf leikskólakennara er ekki alltaf áberandi og utanaðkomandi 

einstaklingar gera sér oft ekki grein fyrir því.  

2.4 Skráningar í leikskólastarfi 

Faglegt starf innan leikskóla er ekki alltaf sýnilegt. Margskonar starf er unnið 

á leikskóla, sem foreldrar eru ekki alltaf meðvitaðir um. Til að gera faglegt 

starf innan leikskólans sýnilegt má notast við skráningar í leikskólastarfi. 

Hugmyndafræðin á bak við skráningar til að styðja barn í námi kemur frá 

borg á Ítalíu sem heitir Reggio Emilia. Skráningar þjóna margvíslegum 

tilgangi. Skráningar auðvelda kennurum að skilja börn betur, að meta eigin 

vinnu og skiptast á hugmyndum við aðra kennara. Skráningar sýna einnig 

börnum að vinna þeirra sé metin að verðleikum. Þær gera foreldra einnig 

meðvitaða um reynslu barna sinna. Að lokum, skapa skráningar safn um 

sögu skólans og ánægjuna af námsferlinu (Gandini, 1993, bls. 99). 
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Eitt af helstu markmiðum skráninga er að skoða og skrá tilgátur barna. 

Með því að rýna í skráningarnar má hlusta eftir hugmyndum þeirra og skoða  

þau námsferli sem þau fara í gegnum. Þær geta verið margskonar, til dæmis 

hljóð- og myndbandsupptökur, ljósmyndir, skriflegar skráningar frá 

vettvangsathugunum, samtöl við börn og samskipti þeirra á milli. Skráningar 

snúast um að fanga augnablik innan leikskólastarfsins og gera grein fyrir 

námi barna og gera þau sýnileg (Rinaldi, 2006, bls. 65). 

Skráningar í leikskólastarfi eru gott verkfæri til að mæta þeim kröfum 

sem gerðar eru til starfs með ungum börnum. Auk þess gefst starfsfólki 

tækifæri til að fara yfir starfshætti sína með því að skoða skráningarnar og 

þróast áfram í starfi (Rinaldi, 2006, bls. 62-63). 

Skráningar geta gefið þeim sem skráir og rýnir í skráninguna skýrari 

mynd af barninu í leik og starfi, hver viðhorf þess eru og hvaða færni og 

getu það býr yfir. Sú sýn sem hinn fullorðni fær af barninu er raunsæ og 

einblínir á styrkleika barnsins í stað þess að einblína á það sem barnið getur 

ekki. Með því að byggja á styrkleikum barnsins til að stuðla að 

áframhaldandi námi er jafnframt stuðlað að eflingu sjálfstrausts og vellíðan 

barnsins (Kristín Karlsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2008, bls. 142-143).  

Skráningar gefa starfsfólki tækifæri til að gera nám barna sýnlegt með 

margvíslegum hætti. Ekki er eingöngu átt við veggi þakta af allskonar 

ljósmyndum og verkum, heldur nýtist skráningin ekki síður til að fara yfir 

liðna atburði, ígrunda þá í sameiningu og velta fyrir sér lærdómnum sem átt 

hefur sér stað. Þannig gefst kennurum meðal annars tækifæri til að meta 

starfið í sameiningu og til þess að efla sig faglega (Rinaldi, 2006, bls. 69). 

Með skráningum læra og leita leikskólastarfsmenn að þekkingu í 

samvinnu við börnin. Þannig verður skráning samstarfsverkefni starfsfólks, 

sem telur að nám barna geti farið fram með margvíslegum hætti. Með 

skráningum er átt við að hlustað er á raddir barna. Því er lýst sem gerist í 

leik og starfi barnanna og ferlið í leiknum er skoðað. Í gegnum skráningar er 

fylgst með áhugasviði barna og teknar eru myndir, skrifað niður eða tekið 

upp það sem fram fer í leik og starfi. Að skráningu lokinni geta  

leikskólastarfsmenn og börn skoðað skráninguna saman og rætt um 

upplifun barnsins og hver reynsla  þeirra var af viðkomandi atburði. Spurt er 

opinna spurninga til að barnið fái tækifæri til að tjá sig og eiga samtal um 

það sem gert var (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 23). 

Skráningarnar eiga að snúast um það sem börnin eru að gera hverju 

sinni, hvað það er sem vekur áhuga hjá þeim og eiga að nýtast bæði fyrir 

börnin sjálf og fullorðna. Skráningin nýtist börnum til dæmis á þann hátt að 

hún varðveitir minningar þeirra og skapar tækifæri til að rifja upp liðna 
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atburði. Þar má nefna samvinnu milli leikskóla og foreldra, til dæmis þegar 

foreldrar koma með myndaskráningu úr sumarfríi barnsins. Með því að 

skoða myndir með barni er hægt að hvetja það til frásagnar og fá það til að 

ræða um upplifanir sínar. Barnið er að segja frá eigin reynsluheimi og nýtir 

þann orðaforða sem það býr yfir. Í daglegu starfi geta skráningar nýst til að 

skilja betur athafnir barna og hvernig nám á sér stað í gegnum daglegar 

athafnir. 

Þegar uppeldisfræðileg skráning er notuð við mat á námi barna er verið 

að koma til móts við áhuga barna og þar með virða margbreytileika og 

leggja áherslu á persónueinkenni hvers og eins. Með skráningunum safnast 

mikilvæg gögn, sem gefa góða mynd bæði af námsferli barnsins og 

kennarans sem rannsakanda. Þegar unnið er með námsþáttinn læsi er gott 

að notast við skráningar. Á þann hátt er til dæmis hægt að fylgjast með 

frásögnum barna og sjá það ferli sem þau fara í gegnum.    

2.5 Samantekt 

Í þessum kafla hef ég fjallað um hugtakið læsi og bernskulæsi var útskýrt og 

hvernig það þróast á leikskólaárunum. Einnig var fjallað um 

hljóðkerfisvitund, orðaforða, ritun og frásagnir og mikilvægi þess að vinna 

með þessa þætti á leikskóla árunum. 

Fagmennska leikskólakennara og starfskenning var til umfjöllunar þar 

sem áhersla var lögð á mikilvægi þess að kennarar rannsaki og ígrunda eigið 

starf. Skráningar í leikskólastarfi voru kynntar og greint frá því hvernig hægt 

er að nota þær til að varpa ljósi á faglegt starf sem unnið er innan 

leikskólans. 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Ég byrja á 

að kynna markmið og rannsóknarspurningar. Síðan fjalla ég um 

starfendarannsóknir sérstaklega, þátttakendur rannsóknarinnar,  

gagnaöflun og úrvinnslu gagna. Að lokum mun ég kynna siðferðileg atriði. 

3.1 Rannsóknarspurningar og markmið 

Í þessari rannsókn skoða ég starf mitt sem deildarstjóri á elstu deild 

leikskóla í Reykjavík og nálgun mína í vinnu með grunnþáttinn læsi. Ég rýni í 

það sem vel er gert og skoða hvernig hægt er að breyta því sem betur má 

fara. Tilgangur þessarar rannsóknar er að skoða hvernig ég vinn með læsi í 

leikskóla. Með því að skoða starf mitt vonast ég til að öðlast betri skilning á 

læsi barna með margvíslegum hætti og hvernig hægt er að vinna með það í 

gegnum leik og virka þátttöku þeirra. Markmiðið með rannsókninni er að 

bæta starfshætti mína varðandi læsi í leikskóla og styrkja mig sem fagmann 

með því að þróa eigin starfskenningu í gegnum ígrundum.  

 

Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í upphafi eru: 

Hvernig vinn ég með læsi í leikskóla?  

Hvernig styrki ég eigin starfshætti með faglegri ígrundun? 

3.2 Starfendarannsóknir 

Eitt aðal einkenni starfendarannsókna er að þar skoðar rannsakandi eigin 

starfshætti með það að leiðarljósi að skilja bæði eigin viðhorf og starf sitt 

betur til að vera fær um að bæta starfshætti sína (Mcniff og Whitehead, 

2005, bls. 1). Rannsakandi þarf að vera gagnrýninn á starf sitt og spyrja 

sjálfan sig erfiðra spurninga eins og: Hvers vegna geri ég hlutina svona? Get 

ég starfað á þennan hátt (staðið fyrir þessu) sem fagmaður? Get ég gert 

betur? (McNiff og Whitehead, 2005, bls. 1). Hlutverk rannsakanda í 

starfendarannsóknum er tvíþætt. Annars vegar er hann kennarinn á 

vettvangi, sem leggur sig fram um að gera eins vel og hann getur. Hins vegar 

er hann rannsakandinn, sem leitar vísbendinga um hvernig hann sinnir 

starfinu og hvort hægt sé að þróa það frekar (Hafþór Guðjónsson, 2011, bls. 

8).  
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Við upphaf rannsóknar ígrunda kennarar eigið starf með því að velta fyrir 

sér eigin starfsháttum og gildismati. Á þann hátt geta þeir gert sér grein fyrir 

því hvernig þeir starfa og vilja starfa með nemendum. Kennarar verða 

þannig meðvitaðri um eigin starfshætti og þau gildi sem þeir vilja starfa 

eftir. Ef kennari telur að hann vinni með öðrum hætti en hann álítur rétt 

skoðar hann hvað stendur í vegi fyrir að hann vinni á réttan hátt og finnur 

leiðir til vinna úr þeim hindrunum (Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 6). 

Ákveðið ferli fer í gang í starfendarannsóknum. Skýringarmynd af slíku 

ferli er hægt að skoða á mynd 2.  

Í starfendarannsóknum dregur rannsakandi fram þekkingu sína, reynslu 

og leiðir sem hann hyggst nýta til að þróa starf sitt áfram. McNiff (2010) 

telur kennara vera í góðri aðstöðu til að taka faglega afstöðu. Reynsla 

kennara og þekking gerir þeim kleift að meta eigið starf og að finna leiðir til 

að bæta það. Kennarar geta á þann hátt sjálfir tekið ákvarðanir um það 

hvernig hægt er að þróa kennslu út frá eigin athugunum, en þurfa ekki 

utanaðkomandi aðila til að meta hvernig best er að haga kennslunni 

(McNiff, 2010, bls. 4). Það er mikilvægt fyrir kennara að fá tækifæri til að 

ræða saman og velta því fyrir sér hvernig þeir vinna með börnum og hvaða 

áherslur þeir vilja miða við.  

Samtöl og sameiginleg ígrundun er mikilvæg í starfi kennara. Ef 

kennarahópur tekur þátt í starfendarannsókn getur hann lært af ferlinu á 

sama tíma og hann vinnur að breytingum. Þannig getur hópurinn styrkst 

faglega, skapað nýja þekkingu og aðferðir sem nýtast strax (Edda 

Kjartansdóttir, 2010, bls. 4).  

3.3 Starfendarannsóknin mín 

Tilgangur þessarar starfendarannsóknar er að skoða hvernig ég vinn með 

læsi í leikskóla og styrki mig sem fagmann með því að ígrunda eigið starf. Í 

þessari rannsókn skoða ég starf mitt með gagnrýnum hætti til að koma auga 

á hvernig ég vinn með læsi og hvernig ég get bætt mig sem kennara. Í vinnu 

á vettvangi verður kennari oft samdauna starfinu og áttar sig ekki á að hægt 

er að bæta sig í starfi. Til að sporna við því álít ég spurningu McNiff (2010) 

um fagmennsku í starfi vera mikilvæga. Í hraða hversdagsleikans gerir ég oft 

hluti án þess að velta mikið fyrir mér hvers vegna ég geri þá á þann hátt. Í 

þessari rannsókn nýti ég þessa spurningu til að ígrunda vinnu mína með læsi 

og hvernig ég get styrkt mig sem fagmanneskju þegar kemur að þessum 

þætti. Ég spyr sjálfa mig hvort ég vinni sem fagmaður? Einnig velti ég því 

fyrir mér hvernig ég get gert faglegt starf í leikskólanum sýnilegt.  
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Þessi rannsókn var ekki bein leið með ákveðnum upphafspunkti og 

línulegri framvindu. Heldur fór ég fram og til baka með hugsanir mínar og 

ígrundaði starfshætti. Ég mun fjalla um ýmsar áskoranir og hindranir, sem 

ég varð að vinna úr á leiðinni. Ferðin var lærdómrík og lærði ég ekki síst 

margt um sjálfa mig. 

Í rannsóknarferlinu fór ég í gegnum ferlið sem lýst er á mynd 2. 

 

Mynd 2  Ferli starfendarannsókna  

(Heimild: Jóhanna Einarsdóttir, 2009, bls. 9) 

Ígrunda starfshætti 
og gildi 

Setja fram 
rannsóknarspurningu 

Skipuleggja 

Framkvæma 

Safna gögnum 

Meta 

Endurskipuleggja 
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Ég byrjaði á því að velta fyrir mér eigin starfsháttum og gildum. Ég velti fyrir 

mér hvernig ég starfaði með læsi, af hverju ég vann hlutina eins og ég gerði 

þá og hvað hvaða skoðun ég hafði á starfsháttum mínum og gildum. Ég setti 

fram rannsóknarspurningu og skipulagði starf mitt með 

rannsóknarspurninguna í huga. Í framkvæmd leitaðist ég við að breyta 

nálgun minni í starfi og prófaði margar mismunandi aðferðir sem tengdust 

læsi barna. Í rannsóknardagbók safnaði ég gögnum um ferlið sem ég fór í 

gegnum í þessari vinnu og tók einnig ljósmyndir. Við mat á gögnunum 

reyndi ég að draga fram það sem átti sér stað og velti fyrir mér hvernig 

hægt væri að vinna að frekari úrbótum.  

Kennarar sem starfa til dæmis í leikskólum búa yfir dýrmætri reynslu og 

þekkingu, sem má segja að sé falin þekking. Með starfendarannsóknum 

gefst tækifæri til að draga fram ómeðvitaða þekkingu og gera hana 

sýnilegri. Það að fá tækifæri til að rannsaka eigið starf álít ég að hjálpi mér 

að skilja betur hvernig ég vinn og hvað má gera betur á leið minni að því að 

verða betri leikskólakennari. 

Þrátt fyrir að vera búin að velja starfendarannsókn til að nálgast 

viðfangsefnið var ég stöðugt að efast í gegnum rannsóknarferlið um að 

þessi rannsóknaraðferð væri sú rétta fyrir mig. Ég efaðist á köflum um eigið 

ágæti sem rannsakanda og fór fram og til baka í huganum um það hvort það 

hefði verið rétt ákvörðun hjá mér að velja þessa rannsóknaraðferð. 

Rannsóknarferlið tók verulega á mig því hugurinn var stöðugt við verkefnið. 

Ég velti því mikið fyrir mér hvaða leið væri farsælast að fara til að ná 

markmiðum mínum. Mér fannst mér ekkert miða áfram og ég átti erfitt 

með að sjá heildarmyndina. Ég var lengi að átta mig á því að púslin í 

púsluspilinu voru margir litlir hlutir á víð og dreif í mínu starfi, sem saman 

mynduðu eina heild. Ég er frekar bráðlát að eðlisfari og ég vil að hlutirnir 

gangi hratt fyrir sig. Ég þurfti að læra að hægja á mér til að átta mig á því 

sem var að gerast.  

Það sem mér finnst pínu óþægilegt við þessa rannsóknaraðferð 
er að ég get ekki bara sest niður og demt mér í að vinna með 
rannsóknina. Tekið viðtöl, hljóðritað, græjað þetta, keyrt þetta 
í gang. Mér finnst rannsókninni miða áfram á hraða snigilsins, 
það hentar mér ekkert sérstaklega vel (Rannsóknardagbók, 18. 
nóvember). 

Það flæktist fyrir mér að rýna í starfið mitt á sama tíma og ég vann það. Ég 

þurfti að finna leiðir til að afla gagna um eigið starf og fara að skoða litlu 
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hlutina, sem ég notaði í starfinu á hverjum degi sem mikilvæg gögn í 

rannsókninni minni.  

Góðir hlutir gerast hægt er orðatiltæki sem ég nota óspart til að 

hughreysta sjálfa mig. Það var ekki bara lokaáfangastaðurinn sem dró mig 

áfram, þ.e. tilhugsunin um að klára meistaraverkefnið mitt. Heldur líka 

þörfin fyrir það að gera betur í dag en í gær í mínu starfi. Suma daga fannst 

mér bæði rannsóknin og vinnan mín vonlaus og erfið. Ég upplifði 

aðstæðurnar eins og ekkert væri að ganga upp. Ég áttaði mig síðan á að 

hugsanlega væri það einmitt ástæða þess að mikilvægt væri að rannsaka 

eigið starf, því að þannig er hægt að finna lausnir. Með því að gera 

starfendarannsókn á starfi mínu í leikskólanum skapaði ég tækifæri til að 

varpa ljósi á hversdagslegan veruleika innan leikskólans og koma skoðunum 

mínum á framfæri.  

Í gegnum þessa vinnu kom ég auga á að ég var stundum í mótsögn við 

sjálfa mig. Eina stundina kvartaði ég undan því að ekkert væri að gerast en 

gaf mér ekki tíma til að stoppa og sjá það sem fyrir augum bar. Ég prófaði 

nýjar aðferðir, gerði breytingar á námsumhverfinu, dagskipulagi og ýmislegt 

fleira. Ég var opin fyrir nýjum hugmyndum. Eftir á að hyggja var ég kannski 

of opin fyrir nýjungum, því að ég ætlaði mér of mikið með þessari rannsókn. 

Í gegnum rannsóknarferlið þurfti ég að búta verkefnið betur niður, afmarka 

viðfangsefnið og koma skipulagi á hugsanir mínar. 

3.4 Þátttakendur 

Ég er deildarstjóri á elstu deild í leikskóla í Reykjavík. Á deildinni eru 26 börn 

og þar af 16 börn sem fara í grunnskóla næsta haust. Deildin er því ekki 

aldurshrein. Rannsóknin snýr að mér sjálfri og eldri börnunum á deildinni. 

Sextán börn fædd árið 2009, tíu strákar og sjö stelpur, tóku þátt í 

rannsókninni minni. Í upphafi ætlaði ég mér að huga mest að svokölluðum 

skólahóp, þ.e. þeim börnum sem eru elst í leikskólanum. Þegar leið á ferlið 

áttaði ég mig á að ég vann með deildina sem eina heild. Ég er starfandi á 

deildinni og er auðvelt fyrir mig að nálgast barnahópinn. 

3.5 Rannsóknarvinir/rýnivinir 

Rannsóknarvinir geta verið gagnlegir við vettvangsathuganir og þegar rýnt 

er í gögnin. Betur sjá augu en auga þannig að það getur verið hjálplegt að 

skoða gögn með öðrum. Hvort sem verið er að skoða myndbandsupptökur, 

færslur í dagbók eða að fylgjast með í starfi (McNiff, 2010). 

Rannsóknarvinir aðstoðuðu mig í vinnu minni í rannsóknarferlinu. 

Punktar úr umræðunni voru skrifaðir í rannsóknardagbókina. Fyrrum 



 

40 

samstarfsfélagi minn, sem er leikskólakennari með mikla reynslu, var 

rannsóknarvinur minn í ferlinu. Ég sýndi henni þau gögn sem ég var búin að 

safna og fannst ég þurfa að ræða frekar. Við rýndum í þau saman og veltum 

fyrir okkur áherslum í starfinu og hvernig halda mætti áfram. Við funduðum 

reglulega og ég fann að það var mikil hvatning fyrir mig að vera með 

eitthvað í höndunum til að sýna henni þegar við hittumst. Einnig fannst mér 

mikill stuðningur í því fólginn að geta rætt sigra mína og ósigra við 

rannsóknarvin. 

 Annar rannsóknarvinur bættist óvænt í hópinn á leiðinni. Við kynntumst 

í náminu og unnum báðar að starfendarannsókn. Við skiptumst á 

skoðunum, lesefni og hugmyndum, sem var ómetanlegt í rannsóknarferlinu. 

Stuðningurinn var mikilvægur þar sem við vorum báðar að feta okkar fyrstu 

spor í starfendarannsóknum. Hún bjó yfir reynslu um læsi, leikskólamál og 

sérkennslu og gat miðlað til mín. Ég sýndi henni gögnin mín og stundum 

hjálpaði hún mér að koma auga á mikilvæg atriði sem ég áttaði mig ekki á 

sjálf. 

3.6 Gagnaöflun 

Í starfendarannsóknum líkt og í öðrum rannsóknum er unnið með gögn. 

Gögnin í rannsóknum af þessu tagi gefa vísbendingar um það sem er 

rannsakað og það má segja að þau staðfesti það ferli sem rannsakandinn fer 

í gegnum í starfi sínu því að án gagna er engin rannsókn (McNiff, 2010 bls. 

100). 

Vinnubrögð rannsakanda þurfa að vera nákvæm, vel skipulögð og 

vönduð til að tryggja áreiðanleika rannsóknarinnar (Hafdís Guðjónsdóttir, 

2011 bls. 3). Í þessari rannsókn safnaði ég margvíslegum gögnum til að 

varpa ljósi á viðfangsefni mitt. Þessi gögn felast í rannsóknardagbók, sem ég 

hélt á rannsóknartímabilinu ágúst 2014 til júní 2015, en einnig safnaði ég  

verkum barna svo sem teikningum og frásögnum til að raddir þeirra fengju 

að heyrast. Einnig notaði ég ljósmyndir, upptökur af samtölum við börnin og 

af frásögnum barna. Hér að neðan mun ég fjalla um hvert þessara gagna og 

útskýra hvernig þau hjálpa mér að varpa ljósi á hvaða leiðir ég nýti til að 

vinna með  læsi með 5 ára börnum í leikskóla.  

3.6.1 Rannsóknardagbók 

Í starfendarannsóknum er dagbók eitt aðal rannsóknargagnið. Í hana skrifar 

rannsakandi hugleiðingar sínar, framkvæmdir, upplifanir,  lærdóm,  líðan og 

tilfinningar. Hann skrifar hvað hann hefur gert og af hverju hann gerir það 

sem hann gerir. Þannig nær hann að halda utan um framkvæmdir með 
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dagbókinni. Þar veltir rannsakandi fyrir sér þeirri þróun og lærdómi, sem átt 

hefur sér stað. Til lengri tíma litið má nýta dagbókina til að draga fram þær 

breytingar sem hafa orðið á starfinu. Með því að rýna í hana má komast að 

því hvernig framgangurinn er (McNiff, 2010, bls. 37). 

Ég skrifaði niður reynslu mína og upplifun af því að vinna með börnum, 

hugsanir mínar og vangaveltur í tengslum við það sem við vorum að gera og 

þau verkefni sem unnin voru. Dagbókarskrifin voru stundum erfið og mér 

fannst ég vera með ritstíflu. Þrátt fyrir að eiga sjaldan í vandræðum með að 

tala um leikskólamál eða almennt um það sem mér liggur á hjarta fannst 

mér erfiðara að skrifa um það.  

Mér finnst ég ekki vera með neitt í höndunum einhvern vegin, 
ég þarf að komast í meira flæði í skrifunum. Ég ætti að prófa að 
taka bara viðtal við sjálfa mig (Rannsóknardagbók, 27. október 
2014). 

Ég prófaði að taka viðtal við sjálfa mig, tók það upp og hlustaði á það og 

skrifaði niður. Vegna þess að ég átti auðveldara með að tala en skrifa. Þá 

komu betur í ljós þær hugmyndir, sem ég var að velta fyrir mér en átti erfitt 

með að koma frá mér með skrifum. Eftir viðtalið fannst mér ég komast 

örlítið áfram með rannsóknardagbókina. 

Dagbókarskrifin komust upp í vana. Mér fannst ég samt þurfa að setja 

mig í ákveðnar stellingar þegar ég fór að skrifa. Ég valdi mér stað heima þar 

sem ég gat átt rólega stund með kaffibolla að kvöldi og góða tónlist. Ég, 

kaffibollin og Ásgeir Trausti vorum orðnir góðir félagar. Fyrst var ég föst í því 

að skrifa um allt sem gerðist, en fór síðan að skrifa oftar um hugleiðingar 

sem tengdust verkefninu. 

Sögustundin gekk vel, börnin hlustuðu af áhuga en ég sá að 
þetta var kannski of krefjandi fyrir suma. Mér leið vel og mér 
fannst starf mitt mikils virði (Rannsóknardagbók, 5. nóvember 
2014). 

Þarna var ég aðeins að komast af stað en þurfti að þjálfa mig í að skrifa í 

dagbókina og vera hnitmiðaðri í því sem ég skrifaði. Til dæmis af hverju gekk 

stundin vel? Hvað var það sem gerði það að verkum? Ég þurfti að vanda mig 

og vera lýsandi en ekki skrá með almennum orðum það sem var að gerast. 

Aðalatriðið var að koma hugleiðingum mínum á blað. 
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Með því að skrifa um starfið í rannsóknardagbókina náði ég að draga 

fram þær hugsanir og vangaveltur, sem liggja að baki því sem ég geri í starfi 

mínu sem leikskólakennari þegar ég vinn með læsi. 

3.6.2 Verk barna 

Verk barna geta verið mikilvæg gögn í starfendarannsóknum. Með því að 

hafa áþreifanleg gögn frá þeim fékk ég innsýn inn í það hversu hæfileikarík 

þau eru og um leið tækifæri til að skyggnast inn í þeirra hugarheim. Þannig 

gat ég fylgst með framförum þeirra á ýmsum sviðum, til dæmis 

frásagnarhæfni. Þau verkefni sem ég nýti til að varpa ljósi á þær leiðir sem 

ég nýti í vinnu minni með læsi í þessari rannsókn eru frásagnir barna, 

teikningar, ritun og sögugerð. 

3.6.2.1 Frásagnir barna, teikningar, sögugerð og ritun 

Ég æfði mig í að hlusta á það sem börnin sögðu. Eftir vettvangsferðir bað ég 

þau um að teikna myndir og segja frá því sem þeim fannst athyglisvert. 

Teikningar barna geta verið þeirra tjáningarform og eru því mikilvæg gögn í 

rannsóknum með börnum. Einnig æfðu börnin sig í frásögnum með því að 

nota Sögugrunn.  

Í rannsókninni nýti ég frásagnir barna til að varpa ljósi á hugmyndir 

þeirra og vangaveltur. Með því að fylgjast með sögugerð þeirra gafst mér 

tækifæri til að koma auga á og vinna með þann orðaforða sem þau hafa til 

að koma hugmyndum sínum á framfæri. Þau verkefni sem börnin tóku sér 

fyrir hendur, sem reyndu á ritun notaði ég sem gögn til þess að sjá þróunina 

sem átti sér stað hjá þeim.   

 

Ljósmyndir 

Ljósmyndir af verkum barna voru notaðar sem rannsóknargögn og myndir 

sem voru teknar úr starfinu á rannsóknartímabilinu. Ég tók myndir til dæmis 

af börnum í leik, þegar við unnum með stafainnlögn, Sögugrunn og ritun. 

Með því að skoða myndirnar tókst mér að endurheimta minningar frá því 

sem átti sér stað til dæmis í vettvangsferðum og í daglegu starfi. 

 

Myndbands- og hljóðupptökur 

Þegar myndbandsupptökur eru notaðar í starfendarannsóknum er hægt að 

fylgjast með því sem gerist aftur og aftur. Þannig gefst kostur á því að fanga 

bæði yrt og óyrt skilaboð. Á myndbandsupptökunum sá ég og heyrði 



 

43 

ýmislegt, sem ég hefði ekki tekið eftir hefði ég ekki notað þær (McNiff, 

2010, bls. 78). 

Ég nýtti mér hljóðupptökur þegar ég tók upp svör og samtöl barna. 

Einnig notaði ég myndbandsupptökur úr spjaldtölvu þegar ég tók upp 

frásagnir þeirra í sögugerð.  

3.7 Greining gagna 

Við greiningu gagna las ég og endurlas rannsóknardagbókina mína. Ég 

skoðaði verk barnanna og ljósmyndir, sem teknar voru í rannsóknarferlinu. 

Þannig átti ég auðveldara með að endurkalla aðstæður og augnablik til þess 

að draga fram það sem átti sér stað.  

Í fyrstu þegar ég las yfir gögnin var ég með fyrirfram ákveðnar 

hugmyndir um það sem ég leitaði að og fann því að mínu mati ekki neitt. Ég 

var með ákveðnar hugmyndir um hvað læsi væri og mér fannst ég ekki 

skynja að ég væri að vinna með þann þátt. Það sem ég þurfti að gera var að 

slaka aðeins á og reyna að horfa á gögnin með opnum huga. Þegar ég fór að 

rýna betur í rannsóknardagbókina áttaði ég mig á ákveðnum þemum í 

rannsókninni. Stundum var ég að vinna ómeðvitað með læsi. Ég las gögnin 

margoft yfir og litaði með mismunandi litum þegar ég var að fjalla um 

ákveðna þætti í rannsóknardagbókinni og skipti því upp í ákveðin þemu. 

Þemun sem ég fann eru námsumhverfi, vinna með læsi, fagmennska og 

skráningar. Niðurstöður rannsóknarinnar byggjast á þessari greiningu. Út frá 

hverju þema reyni ég að segja sögu úr rannsóknarferli mínu.  

3.8 Siðferðileg atriði 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Leikskólastjóri leikskólans, þar 

sem rannsóknin fór fram veitti rannsakanda samstarfsheimild (Viðauki A). 

Foreldrar fengu kynningu á verkefninu og veittu samþykki fyrir þátttöku 

barna þeirra. Nafni leikskólans og barnanna var breytt ef nöfn koma fram. 

Foreldrar skrifuðu undir samþykkisbréf (Viðauki B). Í bréfinu kom fram 

markmið rannsóknarinnar og að ekki væri hægt að rekja upplýsingar til 

einstaklinga þar sem nöfnunum var breytt. 

3.9 Samantekt 

Í þessum kafla var greint frá aðferðinni, sem ég notaði í 

starfsendarannsókninni minni. Ég gerði grein fyrir því hvað felst í að gera 

starfendarannsókn og hvers vegna þetta rannsóknarform varð fyrir valinu 

og markmið og rannsóknarspurningar voru kynntar. Það hvernig gagnaöflun 
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var háttað og hvernig ég nýtti rannsóknardagbókina var útskýrt. 

Þátttakendur í rannsókninni og rannsóknarvinir voru kynntir. Að síðustu var 

farið í greiningu gagna og siðferðileg atriði nefnd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 

4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Tilgangur 

hennar var að sjá hvernig ég sem leikskólakennari vinn með námsþáttinn 

læsi og hvernig ég styrki mig sem fagmann á því sviði. Niðurstöðurnar sýna 

vinnu mína með börnum og hvernig til tókst að vinna með læsi með 

margvíslegum hætti og út frá áhuga þeirra. Í rannsóknarvinnunni ígrundaði 

ég starfshætti mína og kynntist á þann hátt hvernig kennari ég er og 

fagmaður. Niðurstöðurnar fjalla um það ferli sem ég fór í gegnum í 

rannsóknarvinnunni og er þeim skipt niður í þemu sem urðu til við greiningu 

gagnanna. Þemun sem unnið verður með í þessum kafla eru námsumhverfi,  

vinna með læsi, ígrundun um starfskenningu og skráningar.  

4.1 Námsumhverfi 

Námsumhverfið og aðstæður sem eru skapaðar til leiks í leikskólanum eru 

mikilvægar. Umhverfið þarf að skipuleggja á þann hátt að börn geti tekið 

þátt í margskonar leikjum, hafi næði til að athafna sig og að tekið sé tillit til 

þarfa þeirra. Í leikskólastarfi er stundum fjallað um umhverfið sem þriðja 

kennarann. Þegar ég leit yfir námsumhverfið á deildinni minni með það í 

huga að vinna með læsi var ég ekki alveg sátt við skipulagið. Ég velti því fyrir 

mér hvernig ég, sem kennari, gæti skipulagt það betur sem námshvetjandi 

umhverfi fyrir börnin. Ég taldi það vera eitt af hlutverkum mínum að 

skipuleggja námsaðstæður þannig að börnin nái að læra sem mest, leika sér 

sem best, líði vel og nái að blómstra. Mér fannst vanta svolítið upp á það hjá 

mér (Rannsóknardagbók 17. október 2014). 

Í upphafi leið mér eins og deildin væri frekar óskipulögð. Börnin höfðu 

lítið næði til að leika sér og mér fannst ég ekki ná að skapa nægilega góðar 

námsaðstæður fyrir þau. Í náminu hafði ég lesið um það að eitt af 

hlutverkum kennarans væri að skipuleggja umhverfið eftir þörfum barna. 

Mér fannst ég vera að bregðast þessu hlutverki mínu sem kennari og velti 

því fyrir mér hvernig ég gæti bætt úr þessu. Ég byrjaði á að hugsa um það 

hvað ég gæti gert til að skapa betri aðstæður innan deildarinnar.  

Ég áttaði mig á því að mér var umhugað um að hafa umhverfið fallegt og 

vel skipulagt. Ég þurfti að æfa mig í að hugsa um umhverfið sem vinnusvæði 

barna en ekki bara sem heimilislegt og huggulegt umhverfi. Ég lét setja upp 

hillur þar sem við settum blóm og lampa til að gera umhverfið hlýlegra. 
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Börnin höfðu samt áfram greiðan aðgang að margskonar efnivið, eins og til 

dæmis kubbum, dúkkum og eldhúsdóti. Ég merkti kassana eftir innihaldi og 

raðaði skipulega í skúffurnar til að börnin hefðu gott aðgengi að þeim. Við 

þessa endurskipulagningu þurfti ég stöðugt að vera að minna mig á að þetta 

er verkstæði barnanna og þar er stundum skipulögð óreiða. 

Inni í aðalrými deildarinnar voru holukubbar, matarborð sem var einnig 

notað fyrir margskonar borðvinnu og tölva. Inn af aðalrýminu var herbergi 

þar sem einnig var matarborð og leikrými. Leikur í holukubbum yfirgnæfði 

allt fremra rýmið. Af þessum sökum skapaðist mikill erill í of litlu rými og 

mér fannst börnin ekki ná að sökkva sér í leikinn og þróa hann áfram. 

Bókaskápurinn var í sama rými við hliðina á kubbunum og þar náðist heldur 

ekki næði til að setjast niður og skoða bækur. Börnin náðu ekki að njóta sín 

nægilega vel í þessu umhverfi og taldi ég að gera þyrfti breytingar á því. Ég 

gerði ákveðnar breytingar sem ég lýsi í dagbókarfærslunni að neðan. 

Í dag ákvað ég að prófa að flytja eitt borð í salinn. Þannig 
losnaði innra herbergið á deildinni. Ég setti holukubbana 
þangað inn, þá er hægt að loka því rými. Ég fann strax hvað það 
létti mikið á deildinni að hafa þetta svona. Það varð 
einhvernvegin miklu meiri ró yfir öllu (Rannsóknardagbók, 11. 
nóvember 2014). 

Eftir þessa litlu breytingu var námsumhverfið orðið betra að mínu mati. Við 

starfsfólkið fundum hvað það munaði miklu hávaðalega séð og börnin fengu 

meira næði til að þróa leikinn áfram og vera í friði. Þarna sköpuðust góðar 

leikaðstæður þar sem börnin léku sér lengur og komust í dýpri leik. Ég 

studdi við leikinn með því að taka þátt í honum og lét börnin hafa aukaefni, 

til dæmis svuntur, eldavél og lyklaborð sem þjónaði tilgangi búðarkassa. Í 

þessu rými útbjuggu þau til dæmis veitingastað, þar sem þjónar tóku niður 

pantanir á blað og skiptust á að elda mat. Þarna gafst börnunum tækifæri til 

að setja sig í ólík hlutverk. Prófa orðaforða sem hentaði hverju hlutverki 

fyrir sig og nota ritun á merkingarbæran hátt. Þarna kom ég auga á hvernig 

hægt er að nýta leikinn sem leið til læsis.  

Eftir að hafa hólfað leiksvæðin betur niður, nýttist rýmið betur til 

margskonar leikja og dró þessi breyting úr hávaða. Það er gluggi á innra 

herberginu og var því auðvelt að fylgjast með þeim þar inni. Rýmið í heild 

sinni var nú afslappaðra og leikjavænna. 

 



 

47 

4.1.1 Læsishvetjandi umhverfi 

Læsi var mér ofarlega í huga og vildi ég útbúa góðar læsishvetjandi 

aðstæður. Ég hvatti leikskólastjórann til að kaupa sófa til að hafa inn á 

deildinni til að börnin gætu setið og lesið bækur og við haft læsiskrók. 

Bókaskápur var einnig staðsettur á deildinni og ég sá til þess að nýjar bækur 

bættust í hann með tíðum heimsóknum á bókasafnið í hverfinu. Strax um 

haustið skipulagði ég heimsóknir þangað tvisvar í mánuði. Með þeim vildi ég 

vekja áhuga barna á bókum og um leið kenna þeim að bókasafnsheimsóknir 

væru eðlilegur hluti í lífi þeirra. Þannig gætu þau áttað sig á því að þangað 

væri hægt að fara til að nálgast bækur til þess að lesa og skoða. Á 

bókasafninu tók á móti okkur starfsmaður og las hann sögu fyrir börnin. Þau 

höfðu gaman af heimsókninni og völdu sér bækur í kjölfarið, sem þau tóku 

með í leikskólann. Bókunum var raðað í bókaskápinn til að börnin gætu 

gluggað í þær þegar þeim hentaði. 

Það var gaman að fara á bókasafnið í dag, við tókum nokkrar 
bækur. Flestir í hópnum vildu velja sér bækur. Við fundum 
flotta flugvélabók sem ég og Ólafur skoðuðum saman. Það var 
svo gaman að sjá hvað hann hefur mikinn áhuga á flugvélum. 
Hann sagðist ætla að vinna við að laga flugvélar þegar hann 
væri orðinn stór (Rannsóknardagbók, 6. janúar 2015). 

Í gegnum þessa samveru með börnunum fannst mér ég kynnast þeim enn 

frekar þegar ég velti því fyrir mér hvaða bækur þau höfðu valið sér. Þá 

áttaði ég mig á hvar áhugi þeirra liggur og gat nýtt mér þá vitneskju til að 

vinna áfram með í leikskólanum. Ég las bækurnar með þeim og hvatti þau til 

frásagnar um þær ef þau hefðu upplifað eitthvað svipað, eins og 

sögupersónuna eða vildu sjálf segja frá innihaldi bókarinnar. Ég spurði þau 

hvort þau hefðu lesið bókina áður og bað þau um að teikna myndir eftir 

sögustundina. Börnin höfðu áhuga á margskonar bókum, sem við tókum 

með í leikskólann til dæmis myndasögur, lestrarbækur, sögubækur og 

bækur um fyrstu orðin mín.   

Við fengum sófa á deildina til okkar í desember. Þá gátu krakkarnir haft 

það notalegt í honum og lesið og skoðað bækur. Þessi sófi var mikið 

notaður. Ein stelpa í hópnum var orðin læs og stundum sat hún í sófanum 

og las fyrir nokkur börn í einu. 

Ég var ánægð með þessa breytingu á deildinni. Því að með sófanum gat 

ég skapað góðar aðstæður til lestrar þar sem börn gátu upplifað öryggi, 

nánd og hlýju. Við vorum komin með góðan bókakrók þar sem börnin gátu 
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sest saman í næði og skoðað bækur, með eða án kennara. Í janúar til dæmis 

þegar dimmt og kalt var úti þegar börnin komu í leikskólann var notalegt að 

setjast með þeim undir teppi í sófanum og lesa bók saman. Ég vonaðist til 

að börnin upplifðu jákvætt viðhorf til bóka og lesturs almennt.  

Ég hélt áfram með margskonar stuðning við þróun læsis í umhverfi 

barnanna. Stuðningurinn fólst að mestu í því að hafa efnivið við hæfi og 

grípa áhuga þeirra þar sem þau voru stödd.  Inn á deildinni höfðum við til að 

mynda efnisveituvagn þar sem við geymdum meðal annars liti, lím og blöð. 

Þar höfðu börnin aðgang að nöfnum sínum, sem þau gátu skrifað eftir og 

heimilisföng sín líka. Með því að hafa þetta alltaf aðgengilegt og sýnilegt 

vildi ég vekja áhuga þeirra á ritun. Bókstafir voru sýnilegir á veggjum 

deildarinnar. Einnig höfðu krakkarnir aðgengi að bókstöfum úr frauði sem 

þau gátu handfjatlað og leikið sér með. 

Það sem ég vildi leggja áherslu á með umhverfinu á deildinni var að hafa 

litlar kveikjur þar sem ritmálið væri sýnilegt í umhverfinu á ýmsum stöðum, 

sem börnin gátu gengið í og haft fyrir framan sig. Dæmi um slíkar kveikjur 

eru merkingar á hlutum innan deildarinnar og rímspjöld, sem mátti leika sér 

með. Þannig vildi ég að umhverfið væri afslappað og börnin gætu á eigin 

forsendum nálgast efniviðinn. Ég hélt áfram að hvetja til ritunar með 

ýmsum hætti. Fyrir framan deildina setti ég borð og tvo stóla þar sem 

börnin gátu skrifað sig inn þegar þau mættu í leikskólann á morgnana. Ég 

setti á borðið stórt hvítt blað og nöfnin þeirra hafði ég til taks við hliðina. 

Einnig hafði ég blað með bókstöfum á borðinu þar sem þau gátu séð 

hvernig átti að draga til stafs. Í fyrstu var eingöngu skrifuð dagsetningin efst 

á blaðið og krakkarnir skrifuðu sig inn með stórum stöfum yfir allt blaðið. 

Þegar þessi aðstaða hafði verið í nokkrar vikur bætti ég við línum á blaðið til 

að krakkarnir æfðu sig í að skrifa minni stafi og á línu. Krakkarnir virtust hafa 

gaman af þessu og ráku á eftir mér að setja blaðið á borðið ef það var ekki 

komið þegar þau komu í leikskólann að morgni. Þeim fannst þetta 

spennandi, sátu mörg lengi við og veltu fyrir sér nafninu sínu og nöfnum 

vina sinna. Ég hvatti þau til að prófa að skrifa sig inn en það var ekki skylda. 

Þau sem vildu það gerðu það, önnur ekki. Foreldrum barnanna fannst þetta 

áhugavert og gáfu sér margir góðan tíma í að aðstoða börnin sín við að 

skrifa nafnið sitt þegar þau komu eða áður en þau fóru heim. Tilgangurinn 

var að hvetja börnin til að skrifa en það skipti ekki öllu máli hvenær á 

deginum það var gert. Í umhverfinu inn á deildinni var mikið um merkingar 

og ég beindi athygli barnanna að fyrirmyndum í umhverfinu. 

Með bættu námsumhverfi vildi ég stuðla að þróun bernskulæsis án þess 

að vera eingöngu með skipulagðar stundir. Þær breytingar sem ég gerði á 
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deildinni höfðu jákvæð áhrif á aðgengi barnanna og höfðu bein áhrif á nám 

þeirra. Börnin voru farin að skoða bækur oftar og velta þeim fyrir sér á  eigin 

forsendum. Þau voru farin að gera fleiri tilraunir með ritmálið og ritun 

þeirra þróaðist.  

4.2 Lesið í umhverfið  

Það er góð tilbreyting á degi barnanna að fara út og njóta þess sem 

umhverfið í kringum okkur hefur upp á að bjóða. Ég tel að börn læri mest á 

því að fá tækifæri til að handfjatla hluti, snerta, smakka og lykta. Þess vegna 

legg ég áherslu á það í starfinu að fara út fyrir girðingu leikskólans og um 

leið víkka sjóndeildarhring barnanna. Ég hef lagt áherslu á gönguferðir í 

starfinu áður, en ekki með markvissum hætti og núna vildi ég breyta því og 

gera ferðirnar skipulagðari og leggja meiri áherslu á að gefa börnunum 

tækifæri til að lesa í eigið umhverfi og læra að koma orðum að hlutum sem 

þau sáu í umhverfinu. Við fórum í margskonar gönguferðir í nágrenninu og 

einnig í heimsóknir í Húsdýragarðinn, Árbæjarsafnið, í fjöruferðir og fleiri 

gönguferðir. 

Þegar komið er út fyrir hlið leikskólans er við hliðina á honum grýttur 

jarðvegur og þar vaxa ber og stutt er í margskonar leiksvæði. Ég tel 

mikilvægt að börnin fái tækifæri til að leika sér og upplifa fleira en eingöngu 

leikskólalóðina. Utan dyra geta börnin hreyft sig meira og reyna meira á sig 

líkamlega og öðruvísi skynjun á sér stað. Börnin upplifa náttúruleg fyrirbæri 

á annan hátt en þegar þau tala um þessa hluti innan dyra. Rýmið og 

umhverfið býður upp á mun fleiri möguleika. Svæðin sem við heimsóttum 

voru mismunandi en áttu það sameiginlegt að ýta undir þroska barnanna og 

vekja athygli þeirra á nýju umhverfi og aðstæðum. Árstíðirnar gefa tækifæri 

á ólíkri reynslu og upplifun. Í einni ferðinni fórum við að tína ber. 

Í dag fórum við í gönguferð, krökkunum finnst svo gaman að fá 
að fara út fyrir lóðarmörkin og leika á öðrum svæðum. Mig 
langaði að leyfa þeim að smakka nokkrar tegundir af berjum. 
Við fundum krækiber, rifsber og sólber. Ég leyfði þeim sem 
vildu að smakka fuglaber. Þeim fannst þau ekki góð. Þetta var 
skemmtileg upplifun svona learning by doing 
(Rannsóknardagbók, 2. september 2014) .  

Þessi gönguferð var ekki langt frá leikskólanum, þar sem göngusvæðið var 

hinum megin við götuna. Hlutverk mitt skipti máli í þessari gönguferð vegna 

þess að ég var virk í að spyrja börnin hvað þau sæju, hvað þau fundu og 

hvatti þau til að segja frá upplifun sinni. Þannig kynnast þau 
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nærumhverfinu, æfðu sig í að nota tungumálið og bæta við orðaforða sinn 

um hluti sem þau sjá. Með því að fara á vettvang og smakka berin lærðu 

þau hvernig berjategundir líta út, hvernig þau bragðast og mynduðu sér 

persónulegan smekk á því hvaða ber voru góð og hvaða ber þeim finnst 

síður góð.  

Þegar við komum inn aftur hélt ég áfram að nota orðin sem við notuðum 

í ferðinni til dæmis sólber, krækiber og rifsber. Við æfðum okkur í að taka 

orðin í sundur og klappa atkvæðin í nöfnum berjanna. Þetta var skemmtileg 

æfing í orðhlutagreiningu og atkvæðaklappi. Að lokum máttu börnin prófa 

að skrifa orðin eftir forskrift á blaðrenninga. Börnin höfðu mismikinn áhuga 

á að skrifa og ég sá fljótt hver hefðu eitthvað prófað að skrifa og hver ekki. 

Með þessu vildi ég nýta tækifærið og hvetja til ritunnar. Einnig teiknuð sum 

börn myndir eftir að við komum inn. Þannig gafst þeim tækifæri á að koma 

hugsunum sínum og upplifun á framfæri.  

Í gönguferðunum reyndi ég að grípa tækifærin til að koma inn nýjum 

orðum, til dæmis að ganga rösklega, halda hópinn og vera fremstur og 

aftastur. Einnig veltum við fyrir okkur margskonar merkjum, þ.e.a.s. til 

dæmis hvað heitir búðin með bleika svíninu og á hvaða staf byrjar hún og 

ræddum um það hvort einhver í hópnum ætti upphafsstafinn B í nafni sínu 

eins og Bónus. 

Gönguferðir í nærumhverfi leikskólans geta falið í sér mikið nám fyrir 

börnin. Þannig fá þau tækifæri til að lesa í umhverfið sitt, náttúruna, fólk og 

mannvirki. Við heimsóttum fleiri staða í kringum leikskólann, til dæmis 

fjöruna og íþróttahöll sem er í göngufæri. Um leið og börnin skoðuðu 

umhverfið kynntust þau líka sjálfum sér við mismunandi aðstæður.  

4.2.1 Lesið í umhverfið: Þemavinna með vatn 

Þemavinna er hluti af starfi leikskólans sem ég starfa í. Undanfarin ár höfum 

við unnið með þemavinnu sem stendur yfir allt árið. Í þeirri vinnu er áhersla 

lögð á námsferlið en ekki útkomuna.  

Í vetur höfðum við verið með þemavinnu um vatn í leikskólanum. Við 

veltum fyrir okkur hvernig vatn birtist okkur í daglegu lífi, til dæmis með 

úrkomu. Einnig veltum við fyrir okkur því sem lifir í vatni. Til þess að sjá það 

sem lifir í vatninu fórum við í heimsókn í vísindatjald Húsdýragarðsins og 

fengum fræðslu um það sem lifir í sjónum. 

Í dag fórum við í heimsókn í Húsdýragarðinn, það var frábært 
við fengum fræðslu um það sem lifir í sjónum, starfsmaður í 
Húsdýragarðinum sem tók á móti okkur sýndi okkur fiska og 
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leyfði krökkunum að halda á sæbjúga og krossfisk, þau sáu líka 
krabba og marga fiska (Rannsóknardagbók, 1. október 2014). 

Það var skemmtilegt að sjá hvað börnin nutu sín í þessari ferð. Þau stilltu sér 

upp við kar fullt af vatni og sjávardýrum. Starfsmaður Húsdýragarðsins rétti 

þeim krossfisk og sæbjúga, sem þau máttu prófa að halda á. Sumir voru 

hugrakkir og þorðu að halda á þeim. Aðrir potuðu aðeins í þá og sum börnin 

létu sér nægja að horfa á þau. Sæbjúgað er fyrst eins og útblásinn belgur en 

eftir smá stund eftir að það kom upp úr vatninu losaði það sig við vatnið og 

sprautaði því út úr sér. Börnunum fannst það fyndið og hlógu mikið að því 

að sæbjúgað væri að pissa. Að lokum kíktum við út og sáum þegar verið var 

að gefa selunum síld að éta. Þarna sáu börnin seli við aðstæður, þar sem 

verið var að kasta mat til þeirra. Síðar sáu þau seli í sínu náttúrulega 

umhverfi í sjónum, þar sem þeir sátu á skeri og stungu sér í sjóinn. Börnin 

voru ánægð með þessa heimsókn í Húsdýragarðinn og voru upptekin af því 

að hafa séð krossfisk og krabba, sem þau tengdu við teiknimynd um Svamp 

Sveinsson. Þarna mátti sjá hvernig þau tengdu sína barnamenningu inn í 

það sem við vorum að fást við. 

Í þessari ferð fengu börnin tækifæri til að skyggnast í lífið í sjónum, sjá 

lifandi fiska til dæmis ýsu sem þau borða oft í leikskólanum. Þau sáu hvernig 

lifandi krabbi skríður og hvernig krossfiskur lítur út.  

4.2.2 Lesið í umhverfið: Fjaran 

Í gegnum rannsóknarferlið hélt ég áfram að vinna með það að upplifa og 

lesa í umhverfið. Áherslan var  á upplifun barnanna af umhverfinu og að þau 

fengju tækifæri til að sjá og læra meira um það sem er í náttúrunni. Rétt hjá 

leikskólanum er fjara. Við fórum í gönguferð í fjöruna. Á leiðinni fylgdumst 

við með því sem við sáum í umhverfinu. Þar sem við vorum búin að vera 

með þemavinnu um vatnið þá skoðuðum við hvernig var að upplifa að 

skoða vatn. Við sáum rennandi vatn og frosið vatn. Þegar við komum í 

fjöruna sáum við að það var flóð. Börnin óðu aðeins út í sjóinn og skoðuðu 

steina og skeljar. 

Þau léku sér frjáls í fjörunni og skoðuðu margskonar hluti, sem vöktu 

athygli þeirra. Það var gaman að fylgjast með þeim vaða út í sjóinn og velta 

fyrir sér hvernig sjórinn féll að stígvélunum þeirra. Sum þeirra héldu sig í 

fjörunni en önnur óðu og köstuðu steinum í sjóinn.   

Þar sem ég stóð og fylgdist með börnunum að leik var ég á báðum áttum 

um það hvort ég ætti að vera með einhverskonar innlögn eða kennslu um 

það sem var í umhverfinu. Þetta skapaði ákveðna togstreitu hjá mér því mér 
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var ofarlega í huga að ferðin mundi skilja eitthvað eftir í huga barnanna, 

eins og eftirfarandi dagbókarfærsla ber vitni um.  

Mig langaði aðeins að fá að kenna þeim í leiðinni. Ég var samt á 
báðum áttum. Átti ég að leyfa þeim bara að skoða sjálf og njóta 
sín og leika sér eða átti ég að vera með einhverskonar fræðslu? 
Mér fannst ég verða að kenna  þeim eitthvað svo að ég bað 
þau að setjast niður og var með smá fræðslu 
(Rannsóknardagbók 12. nóvember 2014). 

Í vinnu minni með börnunum var ég stöðugt með hugann við kennslu en ég 

var efins um hvernig nálgunin átti að vera. Ég velti hlutverki mínu sem 

kennara mikið fyrir mér þarna í fjörunni og hugsaði um lærdóminn sem átti 

sér stað. Börnin lærðu ýmislegt af því umhverfi sem þau voru í. Við fundum 

rusl í fjörunni og veltum því fyrir okkur hvaðan það kæmi, þau veltu steinum 

og fundu skordýr. Þau æfðu sig einnig í félagslegum samskiptum, þegar þau 

léku sér í fjörunni. Til dæmis lærðu þau að taka tillit til hvers annars þegar 

þau hentu steinum í sjóinn, pössuðu að henda ekki í næsta barn eða skvetta 

svo mikið að næsta barn við hliðina blotnaði.   

Þrátt fyrir þann lærdóm sem þau fengu með því að vera í og upplifa 

fjöruna á sinn hátt ákvað ég að vekja athygli barnanna enn frekar á 

umhverfinu í kringum þau. Ég ákvað að vekja aðallega athygli þeirra á 

sjávarföllunum og hvernig umhverfið væri af því að það var flóð. Ég kallaði 

börnin til mín og fékk þau til að setjast með mér í sandinn þar sem þau 

horfðu öll beint í átt að sjónum. Við sátum þarna saman og ég bað þau að 

sýna mér hluti sem vakti athygli þeirra. Sum þeirra náðu í steina, önnur 

náðu í þang og fleira. Við veltum þessu hlutum fyrir okkur og ég kenndi 

þeim nöfnin á þeim hlutum sem ég þekkti. Mörg börnin voru áköf í að sýna 

mér allt mögulegt og spurðu mikið. Mig langaði til að kenna þeim meira en 

mér fannst ég ekki vera nógu undirbúin.  

Ég var búin að ákveða að koma aftur, betur undirbúin og þá mundu 

börnin fá tækifæri til að sjá hversu mikil breyting væri á umhverfinu eftir því 

hvort það er flóð eða fjara.  

Í seinna skiptið sem við fórum í fjöruna var ég vel undirbúin til að vera 

með einhverskonar fræðslu í fjörunni. Ég vildi fara þegar það var fjara og 

valdi tímasetningu eftir því. Áður en við fórum af stað gerðum við hugarkort 

um það sem börnin héldu að þau myndu sjá og finna í fjörunni. Þau nefndu 

til dæmis skeljar, steina, fiska, þara og seli. Ég var búin að prenta út og 

plasta inn myndir af margskonar skeljum, fuglum og þangi til að taka með. 
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Með þessu móti var ég búin að undirbúa leiðir fyrir börnin til að koma orði á 

þá hluti og fyrirbæri sem þau fundu í náttúrunni. 

Þegar við komum í fjöruna settumst við í hring og börnin litu í 
kringum sig og veltu fyrir sér umhverfinu og sáu að landslagið 
var öðruvísi núna en síðast. Núna gátum við farið út í skerið 
sem var í fjörunni. Við skoðuðum myndirnar sem ég tók með 
og ég lagði þær í sandinn, svo áttu krakkarnir að finna til dæmis 
bláskeljar og leggja við myndina og fara svo og finna meira 
(Rannsóknardagbók, 19. nóvember 2014).  

Þegar við komum í leikskólann aftur teiknuðu krakkarnir myndir af því sem 

þau höfðu séð og sögðu frá því sem þeim fannst skemmtilegt. Ég hafði 

útprentuðu myndirnar á efnisveituvagninum og eitthvað af skeljum sem við 

týndum í fjörunni. Þannig gátu börnin leikið sér áfram með þær og byggt 

áfram á reynslu sinni og velt hlutunum fyrir sér.  

Að vinna með læsi á margvíslegan hátt er skemmtileg og krefjandi vinna. 

Það reynir á hugmyndaflug og útsjónasemi kennarans. Þar þarf hann að 

vera leiðandi en ekki of stýrandi og hvetja börn til umhugsunar um það sem 

þau sjá í umhverfinu. Ég fann að vinna með þessum hætti með 

einhverskonar útikennslu átti vel við mig. Ég upplifði mig sem faglegan 

starfsmann, sem styður börn á leið sinni til læsis. Samt sem áður vildi ég 

áfram vinna með læsi á hefðbundinn hátt.  

Ég hugsaði mikið um þessi hugtök, læsi og læsi í víðum skilningi. Áður var 

fjallað um málrækt í leikskóla og mér fannst auðvelt að halda utan um það. 

Nú var ég stöðugt að glíma við það hvernig ég ætlaði að vinna með 

grunnþáttinn læsi. Ég áttaði mig á því seint á rannsóknarferlinu að það er 

ekki annað hvort hefðbundið læsi eða læsi í víðum skilningi. Heldur tengist 

læsi því að koma reynslu, upplifun og þekkingu í orð. 

4.3 Að vinna með læsi 

Við upphaf rannsóknarinnar var ætlunin að sjá hvernig ég vinn með 

grunnþáttinn læsi í leikskólastarfi sem deildarstjóri elstu deildar. Það sem ég 

ætlaði að gera var að prófa margskonar nálganir þar sem unnið var með leik 

og læsi út frá áhugasviði barnanna og með margvíslegum hætti. 

4.3.1 Að grípa áhuga barnanna 

Það kom tímabil í rannsóknarferlinu þar sem mér fannst ekkert vera að 

gerast sem tengdist læsi. Ég hafði búist við að áhugi barnanna væri meiri 
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fyrir stöfum og að draga til stafs. Sumir börnin sýndu stöfum og ritun lítinn 

áhuga og völdu frekar leika með kubba en að sitja við borð og skrifa, teikna 

eða dunda sér. Ég velti því fyrir mér hvernig ég gæti vakið áhuga þeirra á 

læsi. 

Ég fylgdist því með hóp af strákum, sem voru að leika sér með holukubba 

til að athuga hvort eitthvað við þennan leik væri hægt að nýta við 

annarskonar vinnu í leikskólastarfinu. Þeir voru búnir að byggja lítinn turn 

og voru að raða kubbum slétt í kringum turninn. Þetta var holræsið þeirra 

og þeir léku sér í Turtles leik. Þeir voru mjög áhugasamir í leiknum og ég sá 

að þeir skiptust á um að vera Donnatello, Rafael og fleiri leikjapersónur. Ég 

ákvað að grípa þennan áhuga og prentaði út myndir af Turtles körlunum og 

nöfnum þeirra til að fá strákana til að skrifa nöfn þeirra. Einn úr hópnum átti 

erfitt með að halda á blýanti og hafði augljóslega ekki mikið æft sig í að 

skrifa. Með þessum hætti fékkst hann til að setjast niður og að minnsta 

kosti prófa að skrifa. Þarna vildi ég mæta áhuga barnanna og styðja þau 

áfram með því að taka lítil skref í einu. Ég hafði myndirnar á 

efnisveituvagninum í langan tíma. Sum þeirra skrifuðu öll nöfnin oft en aðrir 

eitt nafn einu sinni.  

Í staðinn fyrir að halda áfram að fylgjast með leik strákanna og vinna enn 

frekar með Turtles karlana lét ég þar við sitja. Þegar ég las gögnin mín áttaði 

ég mig á því að þarna voru mörg tækifæri til náms. Ég hefði getað hlustað 

betur eftir orðaforða og samskiptum strákanna, hvatt þá til frásagnar með 

því að biðja þá um að segja frá leiknum, búa til sögu eða þróa leikinn út í 

leikrit. En ég greip ekki tækifærin þrátt fyrir að í náminu hafði ég lært 

heilmikið um að grípa tækifæri í leik barnanna. Ég var uppteknari af 

formlegri verkefnum og virtist vera föst í viðjum vanans, að sitja við borð og 

skrifa. Við lestur gagnanna skildi ég ekkert í sjálfri mér að vera ekki duglegri 

að grípa tækifærin almennt í leik barnanna. Oft gafst einfaldlega ekki tími til 

þess þar sem ég þurfti einnig að sinna ýmsu öðru. Ég ætlaði mér að bæta úr 

þessu og vera duglegri að grípa tækifærin.  

Áhugi barnanna var mér hugleikinn og ég hafði stöðugt í huga að vinna 

sem mest út frá þeirra áhugasviði, til að nám þeirra væri á þeirra 

forsendum, fjölbreytt og skemmtilegt. Í foreldraviðtali við eina móður 

greindi hún frá því hvað sonur hennar hefði mikinn áhuga á bílum. Ég hafði 

einnig orðið vör við það því umræðuefni hans voru oftar en ekki um bíla. Ég 

ákvað að grípa þennan áhuga. Einn morguninn í samverustund spurði ég 

hver vildi koma í gönguferð með mér að skoða bíla. Ég ásamt nokkrum 

börnum fórum af stað og tókum með okkur penna og blaðrenninga. Bílar 

voru skoðaðir og börnin skrifuðum niður nöfn þeirra og við veltum fyrir 
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okkur merkjunum á þeim. Börnin réðu leiðinni sem farin var og höfðu mikið 

að segja um það hvernig gönguferðinni var háttað.  

 

Mynd 3  Bílanöfn skrifuð 

Hugmyndin var að fara út og skoða bíla. Það var gert en margt annað var 

skoðað í leiðinni því þegar komið var út fyrir girðingu leikskólans sáum við 

ýmislegt annað áhugavert. Á leiðinni stoppuðum við fyrir utan heimili eins 

stráksins í hópnum vegna þess að hann vildi sýna okkur húsið sitt. Í 

framhaldinu fórum við að velta fyrir okkur götuheitum og húsnúmerum 

vegna þess að annar strákur átti heima í sömu götu en húsið sem hann bjó í 

var með annað húsnúmer. Þegar inn var komið prentaði ég út götuheiti og 
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bætti þeim við á efnisveituvagninn og þar með var fleira komið sem hægt 

var að skrifa eftir og vinna áfram með ritun. 

Ég tel að börn læri mest ef þau hafa áhuga á því sem fjallað er um og geti 

tengt það við eitthvað sem þau þekkja. Það að komast út undir beran himin 

og ferskt loft jók virknina og sýndi mér enn og aftur mikilvægi þess að fara 

út og hreyfa sig og uppgötva. 

4.3.2 Innri togstreita um nám barna 

Ég upplifði mikla innri togstreitu um nám barnanna. Ég fann fyrir því, sem 

deildarstjóri á elstu deild í leikskólanum, að kröfur eru sífellt að aukast 

varðandi starfsemi á leikskólanum. Kröfurnar um að þar fari fram nám fyrir 

börnin, sem undirbúi þau undir að fara á næsta skólastig. Margsinnis hef ég 

fengið þær spurningar frá foreldrum hvort starfsfólk í leikskólanum séu 

farnir að kenna börnunum stafina. Ég finn fyrir kröfum frá foreldrum og frá 

yfirvöldum. Krafan um að börnin hafi náð ákveðnum hæfnisviðmiðum við 

lok leikskólagöngu kemur frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og er 

til dæmis hægt að lesa um þær kröfur í heftinu Þemahefti um námsmat í 

leikskólum. Þar kemur fram að börn eigi að hafa fengið tækifæri til þess að 

átta sig á hljóðum stafa, merkingu orða og orðasambanda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Innra með mér var þessi stöðuga togstreita milli þess að kenna börnum í 

gegnum formlegra kennsluhætti og óformlegra. Þrátt fyrir að viðhorf mitt á 

starfinu sé að börnin læri mest í gegnum leik var ég stöðugt að velta fyrir 

mér hvernig ég ætlaði að kenna þeim. Ég hafði hugsað út í það að hafa 

umhverfið sem mest læsishvetjandi, en mér fannst það ekki nóg. Krafan um 

að í leikskólanum fari fram markviss þjálfun, til dæmis í hljóðkerfisvitund. Í 

námi mínu var lögð rík áhersla á að börn eru á ákveðnu næmiskeiði í 

málþroska á þessum tíma og því beri okkur sem vinnum í leikskóla að vinna 

með það. Ég vildi standa undir þessum væntingum og kröfum og nýta 

tímann sem best.  

4.3.3 Vinna með hljóðkerfisvitund 

Í vinnu minni vildi ég að gleði væri einkennandi í starfinu. Þess vegna fannst 

mér viðeigandi að vinna með hljóðkerfisvitund í gegnum söng, þulur, og rím. 

Ég hafði áður unnið með rím í gegnum vísur, til dæmis þegar við lásum 

bókina Lubbi finnur málbein. Bókin er byggð upp á vísum þar sem lögð er 

áhersla á hvern bókstaf eða málhljóð fyrir sig og þau eru sungin.  

Bókin er kennsluefni sem byggir á því að læra málhljóð og stafi á 

skemmtilegan hátt. Höfundar bókarinnar eru Eyrún Ísold Gísladóttir og Þóra 
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Másdóttir. Þær eru báðar talmeinafræðingar. Söguhetja bókarinnar er 

íslenski fjárhundurinn Lubbi og hann vil læra að tala. Til að geta lært að tala 

þarf hann að læra öll íslensku málhljóðin. Málhljóðin eru á málbeinum, sem 

eru á víð og dreif um landið. Lagt er af stað í ferðalag til að finna málbeinin 

hans Lubba. Hvert málbein hefur einn staf eða málhljóð (Eyrún Ísold 

Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009).  

Vísurnar úr bókinni vöktu mikla lukku hjá börnunum. Þau höfðu gaman 

af því að skoða bókina aftur og aftur og syngja vísurnar margoft. Það var 

skemmtilegt að sjá hvað þeim fannst endurtekningin góð. Við sungum 

Lubba vísurnar fram að áramótum og vorum þá búin að syngja og lesa um 

mörg málhljóð. Mig langaði að athuga hvernig staðan væri hjá börnunum; 

hvort að þau væru farin að þekkja marga stafi eftir þessa yfirferð með 

Lubba. Ég hafði með mér myndir, sem tengjast bókinni Lubbi finnur málbein 

og sýndi þeim.  

Ég prófaði í dag að gera létta athugun á stafaþekkingu hjá 
börnunum. Ég fékk þau með mér afsíðis eitt og eitt til að sjá 
hvort þau þekktu stafina sem voru á myndinni. Það kom mér á 
óvart hvað það voru margir sem þekktu ekki stafina, þau gátu 
sungið vísurnar en gátu ekki sagt mér hvað stafurinn hét eða 
hvað hann mundi segja (Rannsóknardagbók, 14. janúar 2015). 

Þrátt fyrir að þetta væri ekki formleg athugun og ég hafði ekki gert slíka 

athugun í upphafi vetrar þá fannst mér þetta benda til þess að ef eitt af 

markmiðunum með vinnu með Lubba bókina væri að börnin þekktu stafina 

þyrfti ég að þróa þá vinnu eitthvað áfram.  

Það sem ég gerði í framhaldinu var að búa til aukavinnuefni fyrir bókina. 

Þar kom inn efni sem börnunum fannst skemmtilegt og ég vildi nýta það 

áfram. Ég valdi úr bókinni orð sem hægt var að leggja áherslu á í textanum. 

Þannig var hægt að vinna markvisst með orðaforða í leiðinni og börnin 

fengu líka tækifæri til að bæta við eigin orðum ef þau vildu. Ég vildi að 

stafurinn, sem unnið væri með í hverri viku, væri sýnilegri og að unnið væri 

markvissara með efnið inni á deildinni. Ég tók einnig úr textanum orð sem 

rímuðu. 

Með því að hafa tilbúið efni vonaðist ég til að það væri auðvelt fyrir 

hvern sem er að hafa samveru eða vinna með lítinn hóp þar sem farið væri í 

þessa þætti. Með þessu var ég að reyna finna lausn á því að þegar vantaði 

starfsfólk þá myndi faglegt starf ekki falla niður heldur væri hægt að grípa í 

tilbúið efni. Hugsanlega var þetta of mikil krafa á starfsfólkið en mér fannst 
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ég þurfa að bregðast við og hafa eitthvað tilbúið þar sem markmiðin voru 

skýr.  

Ég náði ekki að ljúka við að útbúa allt efnið en það sem ég notaði fyrst 

fannst mér koma vel út. Börnin voru ánægð með þessa viðbót. Ég prentaði 

út myndir af fleiri hlutum sem byrjuðu á sama staf til dæmis A fyrir ananas, 

akkeri og armband og þau máttu skiptast á að sækja sér myndir úr poka 

sem var á staðnum. Ég hafði líka hluti með ef verið væri til dæmis verið að 

hugsa um stafinn P, þá hafði ég penna, pez karl, plástur og fleiri hluti sem 

dregnir voru upp úr poka. Við klöppuðum atkvæðin í orðunum og veltum 

fyrir okkur hljóðum stafanna. Mér fannst þetta skemmtileg vinna og sá að 

börnin höfðu gaman af þessu. Það sem ég upplifði var að ég fangaði athygli 

barnanna betur, þarna höfðu þau eitthvað sem þau gátu handfjatlað sjálf í 

stað þess að horfa eingöngu á bókina og hlusta á diskinn. Ég var með lítinn 

hóp í einu og ég fann að þetta höfðaði til þeirra. En alltaf var ég samt með 

hugann við það hvort að þetta væri of mikil kennsla eða ekki. Togstreitan 

um nálgun til að efla læsi barna var stöðugt til staðar. Ég velti því fyrir mér 

hvor ég væri að skipuleggja um of. Hvort börnin hefðu í raun mikið um það 

að segja hvernig námi þeirra væri háttað.  

Í allri þessari vinnu með læsi velti ég oft fyrir mér spurningunni um það 

hvernig ég upplifði þessa vinnu sem fagmaður. Ég velti fyrir mér hvernig 

starfsmaður ég vildi vera í leikskólanum.  Ég vil að börnum finnist gaman, að 

þau bæti við sig þekkingu með margskonar hætti og að þau fái að gera 

hlutina á sínum forsendum. Hópurinn sem var með mér í þessu verkefni 

vildi koma með mér. Það var ekki skylda og það þurftu ekki allir að gera það 

sama. Börnin þekktu stafinn og mér fannst tilgangi mínum náð. Þannig var 

ég sátt við það sem ég gerði í vinnunni þann daginn.  

Ég vann líka með hljóðkerfisvitund með því að spila með börnunum. Ég 

hef ekki notað þetta spil mikið áður en það heitir Hugur og fluga. Það var 

skemmtilegt spil og býður upp á nokkra möguleika. Það er eins og 

myndalottó. Hvert barn spilar eitt eða nokkur saman í liði og hafa fyrir 

framan sig spjald með myndum og skiptast á um að draga myndir úr bunka, 

sem búið er að raða á borðið. Sá sem dregur segir hvað er á myndinni og 

þeir sem eru að spila með líta á spjaldið sitt til að athuga hvort þau voru 

með eitthvað sem rímar við myndina, til dæmis ef einhver dregur mynd af 

mús þá er mynd af húsi á einhverjum af spjöldunum sem börnin eru með. 

Með þessum hætti unnum við með rím, orðhluta og fyrsta hljóð í orði.  

Þarna var spilið leikur og mér fannst ég geta tengt saman nám og leik. 

Börnin æfðu sig í að skiptast á, bíða, samvinnu og þjálfuðu hljóðkerfisvitund. 

Ég bauð börnunum upp á að koma með mér að spila og sum þeirra vildu 
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koma oft að spila spilið en þau sem höfðu ekki mikinn áhuga komu sjaldnar, 

en ég reyndi þó að hvetja þau til að koma að spila.  

Ég gerði það sama með annarskonar spil sem voru spilastokkar, sem 

heita Ljáðu mér eyra. Með honum má líka vinna með rím, samstöfur, fyrsta 

staf í orði, orðhlutaeyðingu og fleira. Áfram var hugsunin að námið færi 

fram í gegnum leik. Mér fannst ég ná vel til barnanna og námsefnið var 

skemmtilegt. Þau sóttu í það að spila með mér. Ég upplifði að ég væri að 

gera rétt, þarna fór fram nám í gegnum kennslufræðilegan leik og að hluta 

til á forsendum barnanna, þar sem þau gátu valið hvort þau tóku þátt eða 

ekki.  

Til að börnin gætu leikið sér með rím á eigin forsendum útbjó ég 

rímspjöld á efnisveituvagninn, sem þau gátu gengið að þegar þeim hentaði. 

Þetta voru myndaspjöld með segli aftan á, sem þau gátu sett upp á 

segultöflu. Í fyrstu skoðaði ég með þeim hvað rímaði og passaði saman svo 

gátu þau leikið sér með þau þegar þau vildu eftir það.  

Sumir strákarnir á deildinni hafa engan áhuga sýnt því að ríma, 
skrifa eða einhverjum svoleiðis verkefnum. Í dag sá ég þá vera 
að leika sér sjálfir með rím spjöldin inni í innra herberginu. Ég 
var svo glöð, laumaðist til að taka mynd af þeim án þess að þeir 
tækju eftir mér, ég vildi ekki trufla leikinn (Rannsóknardagbók, 
mars 2014). 

Ég var búin að reyna að fá þessa stráka með mér að spila og gera ýmislegt 

annað en þeir voru ekki mjög áhugasamir um það. Þess vegna var ég 

sérstaklega glöð með að sjá þá leika sér með þetta og velta myndunum fyrir 

sér að eigin frumkvæði. Þetta var einn af litlu sigrunum þann daginn. Þarna 

hafði mér tekist að skapa námshvetjandi umhverfi, sem virkaði sem 

aukakennari í leikskólastarfinu. 

Ég vildi vinna áfram á þennan hátt með fleiri þætti í starfinu og prófaði 

mig áfram með stafainnlögn. 

4.3.4 Vinna með stafainnlögn 

Ég ákvað að halda áfram að vinna með bókstafina. Ég hafði einbeitt mér að 

því að gera umhverfi deildarinnar læsishvetjandi á þann hátt að ritmál og 

bókstafir væru sýnilegir. Í framhaldi af því vildi ég blanda saman leik og læsi. 

Vorið 2014 fór ég á námskeið sem heitir Leikur að læra, þar sem meðal 

annars er unnið með bókstafi í gegnum leik og hreyfingu. Ég ákvað að koma 

með það efni inn í starfið hjá mér.  
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Ég hóf starfið á að fara á stafaveiðar með börnunum. Sex börn tóku þátt í 

leiknum í sal leikskólans og settust á dýnur. Ég raðaði frauðstöfum saman í 

hrúgu á gólfið og börnin máttu fara og skiptast á og ná sér í stafi, 

upphafsstafina í nafninu þeirra. Þau máttu ráða hvernig þau færu að því að 

ná sér í staf en máttu ekki labba. Þau máttu skríða eins og könguló, björn, 

ormur, hoppa á öðrum fæti eða á hvern þann hátt sem þeim datt í hug. 

Katrín hoppaði á öðrum fæti og náði sér í K, Snorri vandaði sig við að skríða 

eins og könguló og fann stafinn í stafahrúgunni, lagði stafinn á magann og 

skreið aftur til baka eins og könguló. Börnunum fannst gaman og þau vildu 

endilega halda áfram og ná í fleiri stafi. 

Eftir þennan morgun var ég stolt af starfi mínu. Það gekk vel 
allir voru glaðir og ánægðir (Rannsóknardagbók, 1. nóvember 
2014). 

Þarna náði ég að blanda saman leik og læsi. Þessi aðferð heppnaðist vel og 

ég greindi áhugann á andlitum barnanna. Ég hélt áfram með þessa aðferð 

og valdi öðruvísi útfærslur af leik með hreyfingu og stöfum. Ég prentaði út 

myndir af stuttum orðum til að börnin myndu tengja þau við stafina og 

gerði svipaðar æfingar.  

Í dag bauð ég nokkrum börnum með mér í salinn í stafaleik, 
þau voru svo glöð að við værum að fara í stafaleik. Yes þetta!!  
sagði einn strákurinn í hópnum (Rannsóknardagbók, 12. mars 
2014). 

Þarna fannst mér ég hafa fangað athygli þeirra þegar ég vann með stafina í 

gegnum leikinn. Ég upplifði að ég hefði verið að vinna á réttan hátt, þar sem 

þau voru mjög áhugasöm um að koma með mér aftur í þennan leik og voru í 

leiðinni að læra bókstafina og nutu sín í gegnum leikinn. Einnig skipulagði ég 

myndalottó þar sem þau átti að tengja saman staf og mynd. Börnin héldu 

áfram að leika sér, hreyfa sig og læra á sama tíma. Með þessari aðferð 

fannst mér ég vera að vinna með kennslufræðilegan leik.  

4.3.5 Vinna með frásagnir og sögugerð 

Eitt af markmiðum mínum var að vinna með frásagnir og sögugerð barna. 

Ég notaðist við námsefnið Sögugrunn. Hann er námstæki sem styður við 

frásagnir og sögugerð barna. Í honum eru myndir af sögupersónum og 

margskonar aukahlutum sem festa má á segultöflu. 
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Ég byrjaði á að hafa fjögur til fimm börn í hóp í einu. Við vorum í lokuðu 

rými innan deildarinnar til þess að truflun yrði sem minnst. Í sameiningu 

völdum við sögupersónur og hluti. Við komum okkur saman um að hvert 

barn mætti nota um fimm myndir í hverja sögu til þess að afmarka leikinn 

aðeins.  

Við fórum í Sögugrunn í dag með krökkunum. Það kom mér 
mjög mikið á óvart hversu mis langt börnin eru komin í 
sögugerð, sum er enn í því að benda á og telja bara upp 
myndirnar, og svo kom þessi og þessi og þessi. Á meðan aðrir 
eru komnir lengra alveg með upphaf og endi 
(Rannsóknardagbók, nóvember 2014). 

Þarna gat ég nýtt sögugerð til þess að varpa ljósi á hugmyndir barnanna 

þegar kom að sögugerð og þeim orðaforða, sem þau nota til að koma þeim 

á framfæri. 

Með þessari námstækni fá börnin að handfjatla og leika sér með 

efniviðinn en það álít ég vera mjög mikilvægt í námi þeirra. Myndirnar í 

Sögugrunninum tengjast fólki og heimilum og þess vegna ættu börnin að 

geta tengt efnið við sinn reynsluheim. 

Ég tók frásagnirnar upp á spjaldtölvu, skrifaði þær inn í tölvu og tók 

mynd af krökkunum við söguna þeirra, sem þau höfðu hengt á segultöflu. 

Hugsunin var að börnin gætu horft á sig aftur í tölvunni eða spjaldtölvunni. 

Saga krakkanna og myndin af þeim þegar þau voru að segja söguna fór í 

ferilmöppu þeirra. Ég hafði aldrei notað Sögugrunninn á þennan hátt áður 

en það var skemmtilegt að sjá hvað börnin höfðu gaman af því að horfa á 

sig sjálf í spjaldtölvu eftir sögustundina. Þannig gat ég einnig séð 

framfarirnar í frásögnunum.  

4.3.6 Sögugerð og teikningar 

Að vinna út frá áhugasviði barna tel ég vera eitt af lykilatriðunum í 

leikskólastarfi.  

Á deildinni voru stelpur sem fannst gaman að teikna og vildi ég fá þær til 

að tjá sig meira um teikningarnar sem þær bjuggu til. Teikningar barna geta 

sagt margt og gefa tækifæri til að skyggnast inn í hugarheim þeirra.  

Ég fékk til mín nokkrar stelpur í einu og spurði þær hvort þær vildu búa 

til sögubók. Þær fengu hvítt A4 blað, sem ég braut upp á, og bað þær um að 

teikna mynd efst á blaðið og að því loknu myndum við skrifa sögu fyrir 

neðan í sameiningu. Ég sagði þeim líka að þær mættu biðja mig um blað og 
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búa til sögu hvenær sem þær vildu. Um leið og við spjölluðum saman spurði 

ein þeirra hvort við ættum ekki að hafa bókarkápu á bókinni, sem þær voru 

að skrifa. Niðurstaðan varð að þær ákváðu allar að búa til bókarkápu í lokin. 

Fjórar stelpur hófust strax handa og byrjuðu að teikna myndir. Ég fékk þær 

til mín afsíðis eina í einu til að segja mér sögurnar. Ég skrifaði niður sögurnar 

jafn óðum og þær sögðu frá. Stundum notaði ég spjaldtölvu til að taka 

frásagnirnar upp til að stelpurnar næðu flæði í frásögnina og þyrftu ekki að 

stoppa ef ég náði ekki að skrifa þær niður. Þeim fannst þetta spennandi og 

sumar gerðu strax tvær sögur á fyrsta degi.  

Ég ákvað að bíða og sjá hvort þær hefðu frumkvæði af því að segja sögu. 

Ástæðan fyrir því var að ég vildi að sögugerðin væri á þeirra forsendum. Ein 

stelpan í hópnum var spenntust fyrir sögugerðinni og bað hún nánast 

daglega um að fá segja mér sögu.  

Í útiveru í dag kom Lára hlaupandi til mín, Sigrún! ég er sko 
með eina sögu sem ég ætla að segja þér. Ég fylltist svo miklu 
stolti, hún var svo spennt fyrir þessu söguverkefni 
(Rannsóknardagbók, mars 2015).   

Lára var spenntust fyrir verkefninu og var búin að gera margar sögur. Hún 

fylgdist vel með því þegar ég skrifaði söguna hennar niður á blað. Hún var 

orðin fær í sögugerð og byrjaði nánast allar sögur sínar á einu sinni var og 

sögurnar lengdust með hverjum degi. Hún fylgdist með því hvað ég skrifaði 

á blaðið og reyndi að gera söguna það langa að hún mundi ná niður allt 

blaðið, sem ég var að skrifa á. Stelpurnar skrifuðu allar að minnsta kosti sex 

sögur.  

Sögurnar voru skemmtilegar smásögur. Það mátti heyra að sumar voru 

endursögn af teiknimyndum sem þær höfði séð, aðrar voru ævintýrasögur 

og enn aðrar voru byggðar á þeirra reynsluheimi. Mynd 3 og mynd 4 sýna 

sögur sem tvær stelpur bjuggu til með myndum og textum.  
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Mynd 4  Saga sem stelpa skrifaði 
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Mynd 5  Saga sem stelpa skrifaði 

 

Í lok vetrar settumst við niður og þær völdu sér lit á forsíðu bókarinnar, sem 

þær voru búnar að semja. Þær teiknuðu mynd og gáfu bókunum nöfn. Ein 

bókin hét Rósalind og fallegi regnboginn og önnur hét Prinsessan í Álfalandi 
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og týndi bróðirinn. Þær skrifuðu titlana á bækurnar sínar sjálfar eftir 

forskrift á forsíðu bókanna. 

Ég kláraði sögubækurnar í dag með stelpunum. Það var 
ótrúlega gaman að sjá hvað þær voru stoltar af bókunum 
sínum. Ég batt þær inn með krulluborða og stelpurnar pössuðu 
uppá þær eins og gull (Rannsóknardagbók, maí 2015). 

Gleði stelpnanna með útkomuna af fyrstu bókinni sinni var mér 

eftirminnileg. Þær voru svo stoltar af sér. Ég var einnig ánægð með hvernig 

til tókst, þar sem mér þótti gott að hafa eitthvað í höndunum sem sönnun 

þess að hafa verið að vinna merkilega vinnu í leikskólanum. Ég var upptekin 

af því að láta það starf sem unnið var á deildinni sjást. Ég álít starf 

leikskólans vera það mikilvægt og merkilegt að mig langaði til að aðrir 

áttuðu sig á því líka. Ef til vill tengist það virðingu fyrir leikskólanum og því 

mikilvæga hlutverki sem hann gegnir í uppeldi barna. 

4.3.7 Vinna með orðaforða 

Í vinnu minni með börnum hef ég lagt það í vana minn að tala mikið við þau 

og orða athafnir, sérstaklega þegar börnin eru að lítil. Ég ræði líka við þau í 

fataklefanum og við matarborðið. Þannig fer fram málörvun allan daginn. 

Sögustundir áttu einnig fastan sess í dagskipulaginu eftir hádegismatinn og 

vildi ég bæta mig þar og gera þær enn markvissari. Það sem ég vildi gera var 

að nota Orðaspjallsaðferð, sem ég hafði heyrt um að notuð væri í 

leikskólanum Tjarnaseli í Reykjanesbæ. Aðferðin felst í því að vinna 

markvisst að því að auka orðaforða barna. Ég las Orðaspjallsbókina vel og 

taldi mig vera nokkuð vel undirbúna í það sem ég var að fara að gera. Aftast 

í bókinni er listi yfir bækur sem mælt er með fyrir ákveðinn aldur og búið var 

að taka orð úr textanum til að leggja áherslu á þau.  

Í dag fórum við á bókasafnið og ég safnaði saman bókum sem 
við ætluðum að nota í orðaspjallið. Þetta voru fullt af bókum 
sem ég tók. Ég gluggaði aðeins í þær, ég er svo spennt. Við 
tókum þær og fleiri bækur sem krakkarnir völdu með í 
leikskólann (Rannsóknardagbók, 17. september).  

Ég var mjög áhugasöm að prófa þessa aðferð, eins og ýmsar aðrar nýjar 

hugmyndir. Það hefði mögulega verið betra að ætla mér ekki svona mikið í 

upphafi. Eins og áður þá ætlaði ég mér of mikið. Í stað þess að huga að  

innleiðingarferli þessarar aðferðar í litlum skrefum vildi ég vinna þetta of 
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hratt.  Ég og samstarfskona mín vorum spenntar og ætluðum okkur að vinna 

með eina bók í eina viku, eins og sagt er frá í Orðaspjallsbókinni. Ég byrjaði 

með minn hóp á því að kynna bókina fyrir honum. Við skoðuðum 

bókarkápuna og bakhliðina og veltum fyrir okkur um hvað bókin væri og 

sögupersónur hennar. Við fjölluðum lengi um bókina áður en ég byrjaði að 

lesa. Þegar lesturinn hófst stoppaði ég við ákveðin orð, sem lagt var upp 

með og bað börnin um að stoppa mig ef þau skildu ekki einhver orð. Ég 

skrifaði orðin á renninga og hengdi þau upp á vegg. Börnunum fannst þetta 

skemmtilegt og voru flest dugleg að hlusta og rétta upp hönd þegar þau 

áttuðu sig ekki á merkingu orðsins. Þegar við lásum til dæmis söguna um 

Mjallhvíti, þar sem hún var lögð í rekkju, spurðu börnin hvað orðið rekkja 

þýddi. Í sögunni var einnig sagt að húð hennar væri hvít sem mjöll, þar 

lærðum við annað orð yfir snjó.  

Við lékum sum orðin og notuðum til þess látbragð. Ákveðið var að breyta 

um aðferð og lesa nokkrar bækur í viku þar sem okkur þótti ein vika með 

hverja bók vera of langur tími. 

Þarna leið mér vel með starfið og upplifði eins og núna væri ég að vinna 

rétt. Ég fann þó að hugsanlega væri þörf fyrir að skipta hópnum upp á 

annan hátt, því börnin voru á misjöfnum stað varðandi orðaforðann. Til 

dæmis var tvítyngdur strákur í hópnum, sem ég upplifði að skildi textann 

ekki nógu vel og stelpa sem var orðin fluglæs með góðan málskilning. Það 

var mikill munur á skilningi hjá þessum tveimur börnum. Ég hugleiddi mikið 

hvernig ég ætti að bregðast við þessu, þar sem stefna leikskólans er að 

leggja áherslu á einstaklingsmiðað nám. Þarna þurfti að bregðast við og 

skoða hópaskiptinguna betur. Einnig velti ég því fyrir mér hvort að ég ætti 

ekki að leyfa börnunum að hafa meiri áhrif, til dæmis um það hvaða bók 

væri lesin og hvaða orð væru valin úr. Ef til vill hefði verið heppilegast að 

velja þá leið þegar við vorum að byrja að þjálfa okkur í þessari aðferð. Ég 

setti blað upp á vegg fyrir framan deildina þar sem fram kom hvaða bók við 

myndum lesa hvern dag og þau orð sem við myndum taka úr textanum. 

Með þessu fannst mér ég vera að vinna faglegt starf, sem fagmaður. 

Þrátt fyrir að þetta hafi gengið vel, aðferðin hafi verið góð, skemmtileg 

og höfðaði vel til barnanna náði ég ekki að halda þessu starfi áfram. 

Lestrarstundirnar urðu ekki eins markvissar. Við lásum fyrir börnin, spurðum 

út í efni bókarinnar, skrifuðum ekki niður orðin, lékum með þau eða héldum 

áfram með vinnu úr bókinni.  

Eftir áramótin byrjuðum við aftur af krafti. Við völdum þá bækur af 

handahófi en það voru bækur sem börnin völdu á bókasafninu, komu með 

að heiman eða sem voru teknar úr bókaskápnum á deildinni. Við tókum orð 
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úr textanum í sameiningu með börnunum og skrifuðum þau á blað. Við 

límdum orðin á orðaskjóðu, sem við teiknuðum og hengdum upp á vegg. 

Við klöppuðum atkvæði orðanna og veltum merkingu þeirra fyrir okkur.  

Þetta var skemmtileg vinna en aftur reyndi á úthaldið og að ná að halda 

okkur við efnið.  

Ég hef ekki enn áttað mig á því hvað þarf að gera til að halda betur út 

með þessar lestarstundir. Ef til vill væri betra að hafa fastar markvissar 

stundir tvisvar í viku og að sami starfsmaður sjái um þær. Hugsanlega væri 

hægt að skipta hópunum betur upp þannig að hvert barn fái sögustund við 

hæfi. Þannig gætu nokkrir starfsmenn skipt með sér sögustundum í minni 

hópum. Ég tel að aðalatriðið til að ná markvissu starfi sé að skipuleggja það 

nógu vel þannig að starfsfólkið viti nákvæmlega hvert þeirra hlutverk er og 

hvað á að gera hverju sinni. 

Ég stend sjálfa mig að því að mig langar stundum að vinna eftir 
ákveðnu skipulagi þar sem hægt er að vera með ákveðna 
innlögn og svolítið tikka í boxin að búið sé að vinna með 
eftirfarandi þátt í starfinu þann daginn. En þegar ég hugsa 
þannig finnst mér ég vera að gera eitthvað rangt, má ekki vera 
neitt þannig plan án þess að það sé of stýrð kennsla? 
(Rannsóknardagbók, 12. mars).  

Hérna er ég að velta því fyrir mér hvernig farsælast er að vinna faglegt starf 

án þess að gera það of kennarastýrt. Togstreitan sem ég var að kljást við 

kom stundum fram. Togstreitan um það hvaða nálgun sé heillavænlegust. 

Engin lokaniðurstaða varð til um þetta hjá mér og ég hélt áfram að velta 

nálguninni fyrir mér með faglegri ígrundun.  

4.4 Ígrundum um eigin fagmennsku 

Starfskenning mín og fyrir hvað ég vil standa í starfi mínu í leikskólanum er 

mér hugleikið. Ég er meðvituð um gildi mín í vinnu með börnum. Ég vil 

starfa af virðingu, gleði, jákvæðni og ég hef mikinn metnað fyrir því að 

standa mig vel. Þær kröfur sem ég finn fyrir í starfinu eru því ekki síður frá 

mér sjálfri komnar en foreldrum, yfirmönnum og yfirvöldum.   

Það að vinna í leikskóla getur verið krefjandi og erfitt starf. Það reynir 

mikið á deildarstjóra og ég gegni margvíslegum hlutverkum á degi hverjum. 

Ég sé til dæmis um það sem snýr að uppeldi og menntun barna, 

foreldrasamstarfi og starfsmannamálum. 
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Í rannsóknarferli mínu var ætlunin að skoða hvernig ég vinn með læsi í 

leikskóla og kom ýmislegt fram um það í dagbókarfærslunum en einnig 

annað. Þar greindi ég frá álagi og margskonar erfiðleikum og oft féllust mér 

hendur því ég vissi ekki hvernig ég átti að láta daginn ganga upp. Ég vildi láta 

faglegt starf ganga fyrir en skipulagðar stundir féllu oft niður vegna 

manneklu. Þrátt fyrir að rannsóknin hafi ekki átt að snúast um þessa þætti, 

þá höfðu þeir vissulega áhrif á það hvernig ég starfa, þannig að ég get ekki 

litið fram hjá þeim.  

Ég upplifi mig alltaf á hamstrahjólinu, mér finnst ég alltaf 
hlaupandi og rjúkandi í það að gera eitthvað í vinnunni. Ég er 
strax komin í það sem ég ætlaði mér ekki að vera, þessi 
hlaupandi kennari alltaf á fullu í stað þess að setjast niður og 
fylgjast með því sem er að gerast í leiknum 
(Rannsóknardagbók, 19. nóvember 2014). 

Það helsta sem ég upplifði voru vonbrigði, bæði með sjálfa mig og 

umgjörðina sem ég vinn í. Þegar ég kom úr námsleyfi var ég með margar 

hugmyndir, sem mig langaði til að framkvæma en umhverfið sem ég vann í 

gaf ekki alltaf kost á því. Þrátt fyrir að ég væri mjög áhugasöm að koma með 

nýjungar inn í starfið til að sinna starfi mínu vel og hafi verið staðráðin í að 

láta allt ganga upp komst ég takmarkað áfram. 

Eitt af því sem hefur neikvæð áhrif á mína fagmennsku og hægir á þróun 

í starfi er skortur á öðru fagfólki til að vinna með og ör skipti á starfsfólki. 

Þegar starfsmannavelta er mikil fer mikill tími í að kenna og leiðbeina nýju 

starfsfólki hvernig starfa á með börnin. Innan leikskólans er unnið út frá 

ákveðinni sýn á börn og borin er virðing fyrir leik þeirra og því sem verið er 

að gera. Oft þarf að kenna nýju starfsfólki ýmislegt, til dæmis eftir hvaða 

stefnu við vinnum, hvar hlutirnir eru geymdir, hvernig á að vera virkur með 

börnunum og hvernig á að aðstoða níu börn við að borða svo fátt eitt sé 

nefnt. Margskonar vandamál geta komið upp, til dæmis hvað varðar 

símanotkun, lengd á kaffitímum og almennt hvernig starfa á meðal barna.  

Margir dagar í rannsóknarferlinum einkenndust af því að ég gat ekki 

komist í að vinna það starf sem ég ætlaði mér vegna þess að það var skortur 

á starfsfólki. Ég fann til vonleysis og velti því fyrir mér hvers vegna ég valdi 

mér þetta starf. Mér fannst ég vera sítuðandi yfir ástandinu í leikskólanum. 

Ég er alveg að bugast, svo búin á því, ég finn það þegar ég keyri 
heim með slökkt á útvarpinu í bílnum og vil bara fá að vera 
aðeins í friði. Það er eitthvað sem er ekki alveg að virka, ég er 
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ekki á góðum stað núna ég finn það. Mig langar að láta 
verkefnið mitt heita Leikskólakennarinn sem ég ætlaði ekki að 
vera. Ég verð að fara að hugsa í lausnum og hætta að vera 
neikvæða Nína og verða frekar raunsæa Ragga 
(Rannsóknardagbók, 25. nóvember). 

Á þessum tímapunkti þurfti ég virkilega að velta fyrir mér starfi mínu í 

leikskólanum. Ég þurfti að reyna að hugsa í lausnum en ekki einblína á 

vandann.  

Ég leiddi hugann að þeim gildum sem ég vildi vinna eftir og velti því fyrir 

mér hvort að það sæist í starfi mínu með börnunum eða hvort ég hefði 

misst sjónir af þeim í smá stund. Ég vildi að starf mitt í leikskólanum 

einkenndist af gleði, virðingu og jákvæðni og vildi ekki tapa þeim hluta 

starfsins. Þrátt fyrir mótbyr var ég staðráðin í því að halda áfram í þeirri trú 

að geta haft jákvæð áhrif á nám barna í leikskóla. Ég vildi láta það sjást hvað 

við værum að gera góða hluti í leikskólanum þrátt fyrir að aðstæður væru 

erfiðar. 

Það sem styrkti mína fagmennsku á rannsóknartímabilinu var þessi 

stöðuga ígrundun, sem átti sér stað. Eftir að hafa gert eitthvað með 

barnahópnum hugsaði ég strax út í það hvað hefði gengið vel og hvað hefði 

ekki gengið jafn vel og af hverju. Ég var stöðugt að meta eigið starf. Það sem 

ég þurfti að æfa mig í var að vera ekki of gagnrýnin á sjálfa mig, því ég var 

alltaf tilbúin að finna það sem miður fór en ekki jafn tilbúin að hampa því 

sem vel var gert. 

Sjálfsgagnrýnin er að fara með mig. Mér finnst einfaldlega 
ekkert vera nógu gott. Af hverju lætur maður svona við sjálfa 
sig. Ætli ég muni einhvern tímann þroskast og hætta þessu. Ég 
þarf stöðugt að minna mig á að tala mig ekki niður og rakka 
ekki allt niður sem ég geri. Eitthvað hlýtur að vera í lagi sem ég 
geri (Rannsóknardagbók, 11. mars 2015). 

Það samtal sem ég átti við sjálfa mig var oft á þessum nótum. Það sem mér 

fannst neikvætt við starf mitt yfirskyggði oftast það sem vel var unnið og 

einnig hvatann til að halda áfram.  

Þrátt fyrir að á þessum tímapunkti hafa komið yfir mig sú tilfinning að 

ekkert væri að ganga eftir þá komst ég að öðru þegar ég fór að skoða 

gögnin mín í heild sinni. Ég áttaði mig á því að ég hafði í rauninni gert margt 

gott um veturinn en kappsemin í mér vildi alltaf gera enn betur. 
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Þessi sjálfskoðun var mikilvægur þáttur í þróun fagmennsku minnar og 

hélt mér við efnið þennan vetur. Ég vildi standa mig vel í því sem ég gerði, 

hafði mikinn metnað og bar virðingu fyrir starfinu mínu því mér fannst 

starfið mikilvægt. Ég vildi að fleiri áttuðu sig á mikilvægi þess. Þess vegna 

fannst mér það kærkomið að taka upp skráningar í leikskólanum. Þennan 

sama vetur byrjuðum við með ferlimöppur og með þeim fannst mér skapast 

tækifæri til að vekja athygli á því faglega starfi sem unnið var í leikskólanum.  

4.5 Faglegt starf gert sýnilegt. Skráningar í leikskólastarfi 

Skráningar í leikskólastarfi álít ég mikilvægar til að varpa ljósi á námið og 

faglegt starf sem fer fram í leikskólanum. Skráningaformið getur verið 

margskonar en algengastar eru ljósmyndataka, mynd- og hljóðupptökur og 

skriflegar skráningar. Með þeim fannst mér ég fá tækifæri til að sjá það 

merkilega starf sem við í leikskólanum vorum að vinna. Í leikskólanum 

mínum höfum við verið að bæta okkur í skráningum um leikskólastarfið og 

námsferli barnsins. Þær skráningar sem við höfðum unnið áður voru mikið í 

formi ljósmynda, sem við hengdum upp á vegg eftir ferðir eða viðburði. Þær 

voru svo teknar niður og sendar heim með börnunum eða þeim jafnvel 

hent. Það sem við vildum gera var að gera skráningarnar eigulegri, 

einstaklingsmiðaðri og að þær væru aðgengilegri fyrir börnin.  

Sumarið 2014 tók starfsfólkið í mínum leikskóla þá ákvörðun að taka upp 

ferilmöppur. Í hana ætluðum við að safna saman verkum barna og gera 

námsferlið sýnilegt. Við settum okkur markmið um skráningar og ætluðum 

að byrja á því að vera með sjálfsmynd sem börnin teiknuðu, klippiverkefni 

og hæð barnanna í kubbum að hausti og vori. Strax um haustið hófumst við 

handa við að byrja á skráningunum til að geta nýtt þær meðal annars í 

foreldraviðtölum til að sýna foreldrum námsferli barnanna. 

Ég fór með ferilmöppurnar í foreldraviðtölin í dag. Það var gott 
að hafa eitthvað í höndunum þegar ég var að tala um börnin. 
Þó að það væri ekki mikið komið í möppurnar þá var komin 
sjálfsmynd, klippiverkefni og myndir úr starfinu 
(Rannsóknardagbók, 22. október 2014). 

Með skráningunum opnaðist ákveðin umræðugrundvöllur í viðtölunum en 

eftir því sem bættist meira í möppurnar því meira hafði ég til að sýna frá 

starfinu og námsferlinu. Strax um jólin voru komnar margskonar skráningar 

í möppurnar, flestar þeirra ljósmyndaskráningar með skýringum á ferlinu, 

sem foreldrar og börn gátu skoðað. 
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Ég vildi bæta upplýsingaflæði til foreldra og reyna að vekja áhuga þeirra 

á starfinu. Fyrir framan deildina setti ég dagbók til að skrifa í það sem helst 

var haft fyrir stafni þann daginn. Settar voru myndir með og stundum 

teiknuðu börnin myndir fyrir neðan. Með þessu vildi ég vekja athygli á því 

þegar við vorum til dæmis að vinna með hljóðkerfisvitundarspil, frásagnir og 

ýmislegt fleira.  

Öll innleiðing tekur tíma. Það tók tíma fyrir okkur kennarana að æfa 

okkur í því hlutverki að skrá niður það sem við sáum í leiknum. Ég þarf að 

æfa mig og læra að lesa í leik barna. Þegar ég las gögnin mín sá ég hvað ég 

hafði missti af mörgum skráningartækifærum vegna þess að ég áttaði mig 

ekki á því hversu merkilegir hlutir áttu sér stað í leikjunum.  

Oft reyndi ég að hlusta á börnin með því að skoða með þeim teikningar 

þeirra og spyrja þau í leiðinni hvað væri á myndunum. Eftir heimsókn á 

leikfangasýninguna í Árbæjarsafni bað ég börnin um að teikna þeirra 

upplifun af heimsókninni. Á meðan þau teiknuðu spurði ég börnin hvað þau 

væru að teikna og notaði spjaldtölvu til að taka upp svörin þeirra. Ég sat við 

borð ásamt átta börnum, sem teiknuðu og töluðu saman. Ég spurði hvert og 

eitt þeirra hvað væri á þeirra mynd og bað þau að segja mér frá þeirra 

upplifun af heimsókninni. Þegar ég spurði Andra þá sagði hann: þetta er ég 

á Árbæjarsafni og svo hélt hann áfram að teikna. Ég leit á myndina og sá að 

hann var búinn að teikna mikið og vanda sig með smáatriði. Hann vildi ekki 

tjá sig mikið um myndina við mig. Þegar ég hlustaði á upptökuna heyrði ég 

umræðuna sem áttu sér stað barnanna á milli.  

Andri sagði vini sínum frá því að þarna væri hann í Lúllabúð að selja 

gosvatn og kaffi. Þarna væri hann að telja peningana og að þarna væri 

Latabæjarsíminn, sem væri svolítið skrýtinn af því að það voru engir takkar á 

honum bara hringur.  

Þarna sá ég hvað það getur verið dýrmætt að taka upp samræður 

barnanna. Eftir að hafa hlustað á samræðurnar gat ég farið aftur með 

myndina til Andra og spurt hann betur út í myndina og hvatt hann til frekari 

frásagnar. Ég gat skráð samtalið niður og þar með vakið athygli hans á því 

sem hann lærði í þessari ferð. Ég áttaði mig á því hvað hlustunin er 

mikilvæg. Stundum er gott að fá að vera líkt og fluga á vegg og hlusta á það 

sem börnin hafa að segja án þess að vera stöðugt að spyrja þau. Ég áttaði 

mig á því að ef ég ætlaði mér að skrá það sem fór fram í leikskólastarfinu þá 

yrði ég að hægja á mér og stíga af hamstrahjólinu, njóta ferðarinnar og 

fylgjast með.  

Með skráningunum vildi ég vekja athygli barnanna á eigin námi. Þegar 

við fórum á stafaveiðar og unnum með stafainnlögn tók ég myndir og 
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skrifaði við myndirnar og setti í ferilmöppurnar. Það sama má segja um 

fjöruferðirnar og annars konar útinám. Ég vildi gera nám barnanna sýnilegt 

þeim sjálfum og foreldrum þeirra. Það var vinsælt hjá börnunum að sitja 

með möppurnar og fletta þeim og skoða það sem þau voru búin að vera að 

gera.  

Vinnan við skráningarnar var tímafrek en skemmtileg en vegna mikils 

áhuga og metnaðar var ég staðráðin í að koma ferilmöppunum af stað. 

Nokkur kvöld og helgarvinna var unnin í leikskólanum til að koma þessari 

vinnu af stað en annars hefði ekki náðst að koma þessum möppum í gagnið. 

Þrátt fyrir góðan vilja náði ég ekki að ígrunda mjög vel hverja skráningu fyrir 

sig, þær urðu að svolítilli færibandavinnu og náðu ekki að verða eins 

uppeldisfræðilegar og ég hefði viljað.  

Skráningarnar höfðu samt sem áður jákvæð áhrif á mig, því mér fannst 

ég styrkjast faglega í starfinu og fá viðurkenningu fyrir vinnuna. Ég var mjög 

upptekin að því að koma umræðum um leikskólastarfið á umræðustig um 

mikilvægi starfsins. Umræðan einkennist oft af launamálum og erfiðleikum 

en ég vildi ná umræðunni úr því fari og komast í það að tala um hvað börn 

eru hæfileikarík, úrræðagóð og virkir þátttakendur í þekkingaröflun sinni og 

læra mikið á þessu fyrsta skólastigi sem leikskólinn er.  

4.6 Samantekt 

Í þessum kafla hef ég tekið saman niðurstöður út frá þeim gögnum sem ég 

aflaði í rannsóknarferlinu. Ég greindi frá reynslu minni af ferlinu og upplifun 

minni af verkefninu. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að hægt var að nota 

námsumhverfið, sem börnin höfðu í leikskólanum, og önnur umhverfi til 

þess að styrkja börnin á leið sinni til læsis. Ég áttaði mig á mikilvægi þess að 

grípa áhuga barna, nota umhverfið og hversu mikið þau læra þegar farið er í 

vettvangsferðir. Greint var frá togstreitu, sem ég upplifði í nálgun í námi 

barna og hvernig ég vann með hljóðkerfisvitund, stafainnlögn, orðaforða, 

sögugerð og teikningar. Í lok kaflans greindi ég frá upplifun minni af 

ígrundun á eigin fagmennsku og hvernig ég notaði skráningar til að varpa 

ljósi á faglegt starf sem unnið er innan leikskólans. 
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5 Umræða 

Í þessum umræðukafla dreg ég fram helstu niðurstöður og tengi við þau 

fræði sem rædd voru hér að framan. Tilgangur þessarar rannsóknar var að 

skoða hvernig ég vinn með læsi í leikskóla og um leið styrki mig sem 

fagmann með því að ígrunda eigið starf. Markmiðið var að öðlast skilning á 

hvernig hægt er að vinna með læsi barna í gegnum leik, og virka þátttöku 

þeirra. Í rannsóknarferlinu vildi ég bæta starfshætti mína varðandi læsi í 

leikskóla og þróa eigin starfskenningu. Rannsóknin var starfendarannsókn 

og þess vegna var áherslan á mig sem kennara í samvinnu við börnin í 

leikskólanum.  

Vinna með læsi er eitt af því skemmtilegasta sem ég geri í 

leikskólastarfinu og ég var staðráðin í að afla mér þekkingar á því sviði. Í 

upphafi rannsóknarinnar fannst mér ég hafa nokkuð góða þekkingu á læsi 

og fagmennsku. Við ritgerðarskrifin öðlaðist ég frekari þekkingu á hvernig 

hægt er að vinna með læsi og gerði mér betur grein fyrir því á hversu 

mikilvægu þroskaskeiði börn í leikskóla eru. Það er mikilvægt að grípa ýmis 

námstækifæri í leikskólanum til að kenna börnunum en hafa samt alltaf í 

huga að aðalnámsleiðin er leikurinn í leikskólanum. Í rannsókninni gerði ég 

mér grein fyrir mikilvægi umhverfisins og hversu mikilvægt er að nýta 

nærumhverfið til að sameina leik og kennslu. 

Í starfi mínu og námi hef ég upplifað auknar kröfur til læsis í 

leikskólanum. Þá er verið að leggja áherslu á næmisskeið, sem börn eru fara 

í gegnum á leikskólaárunum. Þrátt fyrir að það komi hvergi fram í lögum eða 

námskrám að það skuli kenna lestur eru margir leikskólar með markvissa 

kennslu í lestri (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 1). Niðurstöður 

rannsóknar Önnu Þorbjargar Ingólfsdóttur og Ingibjargar Óskar 

Sigurðardóttur (2011) sýndu fram á að verið er að vinna með læsi í 

leikskólum með margvíslegum hætti. Á sumum leikskólum er lögð áhersla á 

lestur og í öðrum er unnið með hljóðkerfisvitund, stafainnlögn og ritun, en 

það er í samræmi við þá nálgun sem ég hafði á mínu rannsóknarverkefni.  

Fræðimenn leggja áherslu á hlutverkaleik barna, þar sem börn skapa 

ímyndaðar aðstæður, leika hlutverk og fylgja reglum. Þegar unnið er eftir 

þessum hugmyndum um leik barna með stuðningi kennarans þarf að íhuga 

hvernig leikskólakennarar geta staðið undir þeim kröfum sem lagðar eru á 

þá varðandi læsi í leikskóla (Bodrove, 2008; Paley, 2004, bls. 85).  Ég studdi 

við leik barna í starfi mínu með því að koma með aukaefni í leik þeirra og 
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vera hluti af leiknum og reyndi þannig að leiða þau áfram í þekkingarleit 

sinni á leið til læsis. En kúnstin er að kunna að leiða og vera leiddur. Því að 

það er ekki síður mikilvægt í vinnu með læsi að nálgast börnin út frá þeirra 

áhuga og reynsluheimi og leyfa þeim að leiða kennarann áfram.  

Á síðustu áratugum hafa hugmyndir um læsi verið að þróast. Þegar 

unnið er með læsi nægir ekki að einblína eingöngu á vinnu með tungumálið, 

heldur verður að huga að því að hvernig við túlkum heiminn í gegnum ólíkar 

samskiptaleiðir og vekja börn til meðvitundar um það. Í rannsóknarferlinu 

tók ég eftir breytingum á sjálfri mér. Það var ekki eingöngu nálgun mín á 

læsi sem breyttist heldur einnig skilningur minn á því hvað geti talist læsi og 

þannig kom ég auga á fleiri möguleika í starfi mínu til að vinna með 

námsþáttinn. Aukinn skilningur á ólíkum hugmyndum um læsi eykur 

möguleika kennara til að grípa þau tækifæri sem finnast í skólastarfi til að 

vinna með læsi. Til að efla læsi í leikskólum tel ég að skapa þurfi 

einhverskonar lærdómssamfélag þar sem leikskólakennarar geta komið 

saman til að styrkja þennan þátt í eigin stafi og víkkað hugmyndir sínar um 

læsi. 

Kennarar verða að skoða á meðvitaðan hátt hvernig þeir geta búið 

börnum umhverfi sem hvetur til læsis. Í ferlinu hugaði ég betur að 

umhverfinu og reyndi að nálgast viðfangsefnið með margvíslegum hætti. 

Þegar ég gerði breytingar á námsumhverfi leikskólans tókst mér að vekja 

áhuga barna á læsi. Með því að setja námsumhverfið skipulega upp til að 

börnin hafi aðgang að efnivið, sem tengdist námsþáttum, til dæmis læsi, má 

tengja saman leik og nám (Johnson, Christie og Wardle, 2005). Það kom mér 

á óvart hvað umhverfið innan deildarinnar hafði mikið að segja. Þegar 

börnin gátu til dæmis gengið í rímspjöld, stafi, blöð og skriffæri eins og þau 

vildu sá ég þau oft ganga í þessa efnisveitu og leika sér með það sem þar var 

að finna. Kennarinn er ábyrgur fyrir því að sjá til þess að börn hafi viðeigandi 

efnivið sem tengist læsi og málörvun, að hann hvetji börn áfram og kveiki 

áhuga þeirra  (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 7). Ég tel mikilvægt að 

leikskólakennarar leiti leiða til að nálgast börnin út frá þeirra áhugasviði og 

reyni að grípa það sem þeir heyra þau tala um í leik eða sjá að höfðar til 

þeirra.  

Náttúran býður upp á margvísleg tækifæri fyrir börn til að rannsaka og 

uppgötva. Dewey (2000) fjallar um menntandi reynslu og mikilvægi þess að 

skapa jákvæða upplifun af námi og að gefa börnum tækifæri til að læra með 

því að uppgötva sjálf. Ég hafði það í huga þegar við nýttum nærumhverfi 

leikskólans til þess að læra af, til dæmis þegar við fórum í fjöruferðir og 

ýmsar vettvangsferðir.  Ég reyndi að grípa það sem börnin fjölluðu um í leik 
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sínum og halda áfram með það til dæmis í ritun. Áherslan var alltaf á að 

börnin hefðu gaman af viðfangsefninu og að kennslan færi fram í gegnum 

leik.   

Leikur er aðalnámsleið leikskólabarna og áhersla lögð á það bæði í lögum 

og í Aðalnámskrá leikskóla. Ýmsir fræðimenn hafa fjallað um mikilvægi þess 

að nálgast nám barna í gegnum leik (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2012; Lög um leikskóla nr. 90/2008; Lillemyr, 2009, bls. 34). Í 

rannsóknarferlinu mátti greina hjá mér togstreitu um nálgun í kennslu 

barna. Ég vildi að námið færi fram í gegnum leik en hann var að miklu leyti 

kennarastýrður, um kennslufræðilegan leik var að ræða. Við fórum til 

dæmis á stafaveiðar þar sem við unnum með stafainnlögn og lékum okkur 

með rímspil. Kennslufræðilegur leikur (e. educational play) er form leiks, þar 

sem reynt er að blanda saman leik og kennslufræðilegum markmiðum. Í 

honum eru ákveðin námsmarkmið og börn fá tækifæri til að byggja upp 

þekkingu sína á jákvæðan hátt (Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 4). Upplifun 

mín var í fyrstu á þann veg að ég væri að gera eitthvað rangt og ég fann til 

óöryggis. Ég þurfti að hugsa vel út í það sem ég var að gera og rökstyðja fyrir 

sjálfri mér að þetta værir rétt nálgun. Í ferlinu áttaði ég mig á því að 

kennslufræðilegur leikur hentaði mér vel. Viðbrögð barnanna sögðu mér að 

ég væri að gera rétt. Ég var að tengja saman námskrána og leik. Þann 

lærdóm sem draga má af rannsóknarferli mínu með kennslufræðilegan leik 

er að mikilvægt er að vinna með læsi á margvíslegan hátt. Mikilvægt er að 

leikskólakennari hafi þekkingu til að koma auga á tækifæri til að vinna með 

læsi í frjálsum leik barna og jafnframt þarf kennari að vita hvernig hægt er 

að vinna með ákveðna færniþætti sem tengjast læsi í gegnum leik, þ.e.a.s. 

kennslufræðilegan leik.  

Orðaforði lærist best ef hans er aflað með fjölbreyttum hætti. Í þessari 

rannsókn prófaði ég ýmsar leiðir til að auka orðaforða barnanna og  vinna 

með hann. Orðaspjallsaðferðin var ein þeirra leiða. Sú aðferð leggur áherslu 

á kennslu orða í tengslum við sögulestur. Kennarinn velur með markvissum 

hætti bók til að lesa og velur síðan orð eða hugtök úr bókinni til að kenna. 

Bókin er lesin og staldrað er við þau orð sem kennarinn hefur valið. Þau orð 

eru útskýrð og samræður eiga sér stað um orðin og hvernig má nota þau í 

öðru samhengi og hvernig mynda megi nýjar setningar með þeim (Árdís 

Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 9). Ég gerði tilraunir til þess að taka upp þessa 

aðferð í rannsóknarferlinu. Í fyrra skiptið heppnaðist það ekki, þá reyndi ég 

að taka aðferðina beint upp og gera nákvæmlega eins og fjallað er um í 

bókinni. Ég taldi að með því að vera með tilbúið efni til þess að fylgja eftir 

þá mundi það heppnast. Ég ætlaði mér of mikið þannig að það heppnaðist 

ekki og var lagt til hliðar í smá stund. Eftir áramótin tók ég aðferðina upp 
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aftur en ég aðlagaði hana að leikskólanum mínum og því sem hentaði okkur 

á þeim tíma. Útkoman var ekki nákvæmlega eins og ég ætlaði mér í upphafi 

en kom mér af stað. Mér tókst að leggja inn orð hjá börnunum og við 

gerðum okkar útfærslu af orðaspjalli. Ég mun halda áfram að vinna með 

þessa nálgun því að börnin höfðu gaman af orðaspjallinu og ég sá að vinnan 

bar árangur. Til að innleiða nýjar leiðir og nálganir í vinnu með læsi kom í 

ljós að kennarar þurfa til þess tíma og stuðning.  

Hljóðkerfisvitund fimm til sex ára barna hefur forspárgildi fyrir 

lestrarfærni þeirra við níu til tíu ára aldur. Því er mikilvægt að unnið sé með 

hljóðkerfisvitund með markvissum hætti innan leikskólanna (Jóhanna 

Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004; Muter, 

2003). Í starfi mínu sem leikskólakennari leita ég margvíslegra leiða til að 

vinna með hljóðkerfisvitund. Ég byrjaði á að vinna með bókina Lubbi finnur 

málbein. Börnin sungu vísurnar og við lásum söguna sem fylgdi hverju 

málhljóði. Ég útbjó einnig aukaefni með bókinni til þess að tengja saman 

hljóðkerfisvitund og stafainnlögn. Aðferðin höfðaði til barnanna og tókst 

vel. Börnin bættu við sig stafaþekkingu í gegnum leik. Þarna áttaði ég mig á 

mikilvægi þess að kennari nái að lesa í þann barnahóp sem hann vinnur með 

hverju sinni til þess að geta aðlagað námsefnið að hópnum.  

Með faglegri ígrundun getur kennari öðlast nýjan skilning á starfinu, sem 

leiðir til betri starfshátta (Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 33). Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar kom fram að ígrundun á starfi mínu styrkti 

mig á rannsóknarferlinu og ég hugsaði mikið um það fyrir hvað ég vildi 

standa, hvernig ég gerði hlutina og af hverju. Persónuleg reynsla mín var 

nýtt og varð grunnur að frekari mótun nýrrar þekkingar og skilnings. Með 

því að rýna í vinnu mína með læsi og hverju ég væri að reyna að ná fram í 

gegnum þær breytingar sem ég gerði á starfi mínu var ég að þróa 

starfskenningu mína.  Í gegnum rannsóknarferðlið áttaði ég mig á því hversu 

flókið það getur verið að nálgast eigin kennslu á rannsakandi hátt. Ég átti 

erfitt með að tileinka mér það að setjast niður og fylgjast með leik barna og 

setja upp gleraugu rannsakandans. Ég var virkari í hlutverkari 

gagnrýnandans.  

Grunnur sérþekkingar kennara er lagður í grunnnámi þeirra og má segja 

að það sé fyrsta skrefið í starfsþroska. Þar er lagður grunnur að fagmennsku 

þeirra. Það er svo undir skólaumhverfinu komið þar sem kennarar starfa 

hvort að frekari þróun muni eiga stað (Rúnar Sigurþórsson, 2004, bls. 3; 

Hafdís Guðjónsdóttir, 2004, bls. 33). Mikill tími fer oft í að útbúa áætlanir og 

skýrslugerð, sem skila litlu ef ekki gefast tækifæri til velta því fyrir sér 

hvernig á að vinna eftir þeim. Það er upplifun mín að umræða fari mikið í 
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það hvernig eigi að láta dagana ganga upp og almennt um amstur dagsins. 

Umræðurnar ná ekki að komast dýpra. Tími til sameiginlegrar faglegrar 

ígrundunar er af skornum skammti. Ef þróun á að verða innan leikskólanna 

verða leikskólakennarar að fá tækifæri til þess að setjast niður og ræða um 

starfið. 

Í umræðunni um fagmennsku má ekki gleyma siðferðlegum hluta 

hennar. Því að virðing og umhyggja eru mikilvæg hugtök í vinnu með 

börnum. Það má segja að umhyggja sé regnhlífarhugtak, sem á að ná til allra 

þátta í leikskólastarfi, þar sem hlutverk þeirra sem þar starfa er að skapa 

gott umhverfi innan leikskólans en samskiptin þurfa að einkennast af 

virðingu og umhyggju. Umhyggja leikskólakennarans birtist í viðhorfum og 

sýn á börn og barnæsku. Leikskólakennari þarf að veita hverju barni athygli 

og mæta þörfum þess, ásamt því að hvetja það áfram í námi (Sigríður Síta 

Pétursdóttir, 2009). Ég nýtti ólíkar leiðir til að velta fyrir mér þeim gildum 

sem ég hef í lífinu almennt og hvernig ég vil að þau endurspeglist í starfi 

mínu með börnum. Þau gildi sem ég hef haft að leiðarljósi í mínu starfi er 

virðing, gleði og umhyggja. Það geri ég með því að koma fram af virðingu við 

börn og tala við þau af virðingu, beygja mig í hnjánum og vera í þeirra hæð, 

hlusta á það sem þau hafa að segja og sýna því áhuga. Með því að koma 

fram af virðingu má leggja grunn að jákvæðum samskiptum en við þannig 

aðstæður tel ég að flestum líði vel. Þegar komið er fram við börn af virðingu 

er hugað að sjálfsvirðingu, sjálfstrausti og sjálfsáliti barnsins. Virðing getur 

komið fram með margskonar hætti, til dæmis með framkomu, orðafari og 

raddblæ (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 77). Mikilvægt er fyrir kennara 

að átta sig á þeim gildum sem þeir hafa að leiðarljósi í starfi sínu þannig að 

þeir geti betur starfað í samræmi við þau. Á ákveðnum tímapunkti í þessari 

rannsókn fannst mér ég missa sjónar af þessum gildum mínum vegna álags í 

vinnu og þá var gott að geta dregið þau fram aftur og spyrja sjálfa mig hvað 

það væri sem ég vildi setja í forgrunn. Þess vegna er mikilvægt að gefa 

kennurum rými til að ígrunda eigin gildi í starfi. Ég tel að með því að fá 

tækifæri til þess að tala við aðra kennara á þessum nótum geti orðið þróun 

á starfsháttum kennara.  

Fullan (2005) telur að til þess að breytingarferli í skólastarfi nái árangri 

þurfi að vera samvinna milli yfirvalda, stjórnvalda og skóla. Með því að 

vinna saman að stefnumótun náist frekar árangur. Kennarar þurfa því að 

taka virkan þátt í ferlinu hvað varðar rannsóknir og stefnumótun. Eftir að 

hafa unnið að þessari starfendarannsókn sá ég hversu mikilvægt það var 

fyrir mig að fá tækifæri til að rýna í eigið starf. Rannsóknin snéri að mér 

sjálfri og því hvernig ég vinn sem deildarstjóri í leikskóla. Minn 

reynsluheimur er líklega ekki frábrugðin heimi annarra leikskólakennara en 
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með þessu móti er ég búin að gefa innsýn í starf mitt og vekja athygli á því 

hvernig er að vinna í grasrótinni. Ég tel að leikskólakennarar ættu að vera 

duglegri að gera rannsóknir á eigin starfi til að öðlast betri skilning á starfi 

sínu. Þannig skapast umræðugrundvöllur milli fagmanna á eigin sviði. Án 

ígrundunar, rannsókna og þátttöku kennara verður engin þróun. 

Barnafjöldi í leikskólunum, stöðugar mannabreytingar og skortur á 

samstarfsfólki hefur neikvæð áhrif á fagmennsku leikskólakennara. 

Starfsskilyrðin geta verið krefjandi og tilhneiging er til að draga úr 

fagmennskunni til að allir geti verið jafnir innan leikskólans (Arna H. 

Jónsdóttir, 2005, bls. 134).  

Í vetur vann ég að þessari rannsókn sem var drifin áfram vegna þess að 

ég vissi af því að lokatakmarkmið mitt var útskrift. Ef þessi gulrót sem 

útskriftin er hefði ekki verið til staðar hefði ég hugsanlega gefist upp á miðri 

leið vegna þess að aðstæður innan leikskólans eru oft krefjandi og erfiðar. 

Ég velti því fyrir mér hvort innan leikskólanna sé nægilega sterkt faglegt 

samfélag til að standa undir þeim væntingum sem lagðar eru til dæmis á 

herðar deildarstjóra. 

Fjöldi fagfólks innan hvers leikskóla er mismunandi og hefur það áhrif á 

starfsskilyrði leikskólanna. Í sumum leikskólum eru leikskólakennarar í 

flestum stöðum en öðrum starfa þrír til fjórir leikskólakennarar og sömu 

kröfur eru gerðar til allra leikskóla. Það gefur augaleið að það eru 

óraunhæfar kröfur og erfitt er að halda uppi jafn góðu faglegu starfi þar 

sem skortur er á leikskólakennurum. Því er mikilvægt að hafa skýra sýn á 

það hvernig á að nýta mannauðinn í hverjum leikskóla svo að hvert barn fái 

kennslu við hæfi.  

Aukning hefur orðið á umsóknum í leikskólakennaranám og eflaust 

kemur það til vegna þess að sveitarfélögin eru að reyna að bregðast við 

þeim skorti sem er á leikskólakennurum. En betur má ef duga skal og 

breytingar verður að gera á aðbúnaði leikskólakennara. Miðað við auknar 

kröfur sem gerðar eru til deildarstjóra þurfa undirbúningstímar að vera fleiri 

eða skipulag starfsins að vera með öðrum hætti, til dæmis að kennsla verði 

til klukkan 14 á daginn og eftir þann tíma afþreying. Þá væri hægt að nýta 

tímann eftir hádegi til undirbúnings og almennrar faglegrar umræðu. 
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6 Lokaorð 

Megin tilgangur þessarar rannsóknar var að sjá hvernig ég sem verðandi 

leikskólakennari vinn með námsþáttinn læsi með fjölbreyttum hætti. Ég 

vildi prófa margskonar aðferðir og breyta starfsháttum mínum og 

nálgunum. Markmið starfendarannsóknar minnar var að ígrunda vinnu mína 

með læsi og hvernig ég gæti bætt fagmennsku mína í starfinu.  

Starfendarannsókn hentaði mér vel til að rannsaka eigin starf og í 

leiðinni að nýta lærdóminn til að breyta starfsháttum mínum með stöðugu 

endurmati og finna nýjar og betri námsleiðir. Það að vera rannsakandinn og 

viðfangsefnið á sama tíma fannst mér vera krefjandi. Ég þurfti að læra að 

grípa námstækifærin, sem gáfust og koma auga á það jákvæða og nota það í 

stað þess að einblína eingöngu á það sem miður fór. 

Í heild sinni fannst mér rannsóknin hafa haft góð áhrif á mig vegna þess 

að ég varð mun meðvitaðri um allt sem ég gerði í starfinu. Það hentaði mér 

vel að skrifa dagbók vegna þess að oft fannst mér ég ekki vera að gera neitt 

en þegar ég las dagbókina sá ég að ég hefði gert margt gott. Ég tel dagbók 

vera gott tæki fyrir leikskólakennara til að skrásetja það sem verið er að 

gera. Með dagbókarfærslum kemur í ljós hvað gengur vel og hvað ekki og 

hægt er að nota hana til að meta hvaða nýjar aðferðir er hægt að nota til að 

gera starfið betra og markvissara.  

Í rannsóknarferlinu gerði ég mér grein fyrir því að innra með mér var 

mikil togstreita og óöryggi með það hvernig nálgun á að vera í námi barna. 

Þegar ég notaði kennslufræðilegan leik fannst mér ég stundum vera að stýra 

of mikið. Þá var gott að velta fyrir sér upplifun barnanna. Ef þau hafa 

jákvætt viðhorf til þess sem verið er að gera og eru opin fyrir nýrri þekkingu 

á að grípa þau tækifæri. 

Þegar ég kom til baka úr námsleyfi langaði mig að gera miklar breytingar 

á starfinu. Þegar ég lít til baka sé ég að markmiðin voru ekki raunhæf. Til að 

ná fram breytingum þarf að hafa viðfangsefnin afmörkuð, skýr og skipulega 

fram sett. Það er jafnframt nauðsynlegt að velta stundum fyrir sér eigin 

gildum og viðhorfum til náms. Með þeim hætti er auðveldara að staðsetja 

sig í fræðum og átta sig á þeirri sýn sem kennarar starfa eftir. Það getur 

verið gott að hafa einhverskonar leiðarvísi í upphafi til að fara eftir til að 

halda sig við efnið.  

 



 

80 

Rannsóknin mun nýtast mér áfram þar sem ég hef náð náð að tileinka 

mér þau vinnubrögð að rýna í eigið starf og velta fyrir mér hvers vegna ég 

geri hlutina eins og ég geri og hvaða fræði liggja þar að baki. Ég hvet fleiri 

leikskólakennara til að gera rannsóknir á eigin starfi og nota það sem 

samræðugrundvöll við aðra kennara. Kennarar eru oft að velta fyrir sér 

sömu hugmyndum og umræða þeirra á milli gæti skapað nýja starfshætti 

eða námsleiðir. Leikskólakennarar eru í leikskólanum bæði til að kenna og til 

að læra. Þá reynir á listina að kunna að leiða og einnig að kunna að vera 

leiddur. 

6.1 Horft til framtíðar 

Þegar ég lít fram á veginn þá mun ég halda áfram að vinna með þær 

áherslur sem ég byrjaði með í rannsóknarferlinu. Margar af þessum 

nálgunum sé ég fram á að þróa áfram á næstu vetrum. Til dæmis má þar 

nefna sögugerð og aukaefnið, sem ég var byrjuð að vinna með út frá Lubbi 

finnur málbein. Þau verkefni tókust vel til því ég fann að ég náði til 

barnahópsins og þau sóttust í að gera meira. En ég þarfnast frekari 

undirbúnings til að útfæra verkefnin enn betur. 

Ég áttaði mig á því að útikennsla og það að nýta þau námstækifæri sem 

gefast í vettvangsferðum áttu vel við mig. Ég sé fyrir mér að útbúa 

einhverskonar efni í samvinnu við börnin, sem má vinna markvisst með 

víðsvegar í umhverfi leikskólans og í vettvangsferðum. Til dæmis í vinnu 

með stafainnlögn og merki og tákn í umhverfinu.  

Með þessari rannsókn safnaði ég dýrmætri reynslu í reynslubankann, 

sem ég veit að ég get nýtt mér áfram í starfi. Það sem ég hef lært um sjálfa 

mig er að ég þarf að læra að hægja á mér og stoppa og fylgjast með. Ég ætla 

að temja mér það að staldra við og fylgjast enn betur með leik barna og 

grípa námstækifærin þar. Þrátt fyrir að mér hafi tekist það að einhverju leyti 

í rannsóknarferlinu má alltaf gera betur. 
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Viðauki A 

Samstarfsheimild leikskólastjóra 

Samstarfsheimild 

 

Til leikskólastjóra  

 

Efni þessa bréfs er að óska eftir samstarfsheimild í tengslum við M.ed. 

verkefni mitt sem ég er að vinna að við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

 

Skólaárið 2014-2015 mun ég vinna að rannsókn í tengslum við 

meistaraverkefni mitt sem ég mun klára að hausti 2015. Rannsóknin er 

starfendarannsókn og snýr að starfi mínu sem kennari á elstu deild  

leikskólans. Einkenni starfendarannsókna eru meðal annars að 

rannsakendur skoða og ígrunda starf sitt með það að markmiði að þróa það 

og bæta. Tilgangur rannsóknar minnar er prófa ýmsar aðferðir til að vinna 

með læsi á elstu deild leikskólans. 

 

Nafn leikskólans mun ekki koma fram og nöfn barnanna verða dulnefnd og 

ekki verður hægt að rekja verkefni til þeirra. 

Undirskrift þín gefur til kynna að þú hafi veitt leyfi fyrir þessari rannsókn 

eftir að hafa haft tækifæri til að spyrja út í rannsóknina. 

 

Samstarfskveðja,        

 

________________________  ________________________ 

Sigrún Bragadóttir     Leikskólastjóri                                              
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Viðauki B 

Samþykki foreldra fyrir þátttöku barna í rannsókninni 

       September 2014  

 

Ágætu foreldrar og forráðamenn 

 

Nú í vetur mun ég vinna að lokaverkefni mínu í Mastersnámi í 

Leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. 

Lokaverkefni mitt er starfendarannsókn sem snýr að starfi mínu sem 

kennari á elstu deild í leikskóla. Einkenni starfendarannsókna eru meðal 

annars að rannsakendur skoða og ígrunda starf sitt með það að markmiði 

að þróa það og bæta. Tilgangur rannsóknar minnar er prófa ýmsar aðferðir 

til vinna með læsi á elstu deild í leikskóla. 

Markmið rannsóknarinnar er að finna leiðir sem virka til að kveikja áhuga 

barna á læsi, í gegnum leik. Ég tel að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst 

fyrir frekara starf innan leikskólans og komi sér vel í samstarfi við 

grunnskólann.  

Upplifun barnanna mun koma fram en öllum nöfnum verður breytt svo að 

ekki verður mögulegt að rekja upplýsingar til þeirra. 

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar og leyfi hefur verið 

fengið hjá leikskólastjórnendum. 

Ég óska vinsamlegast eftir samþykki þínu sem forráðamanns að barn þitt 

taki þátt í rannsóknarverkefni þessu. 

 

Ég __________________________________________________ sem 

foreldri barns á Leikskólanum XXX samþykki að barn mitt taki þátt í þessari 

rannsókn. 

 

Með fyrirfram þökk 

Sigrún Bragadóttir deildarstjóri  


