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Formáli 

Meistaraverkefni þetta er lagt fram til fullnustu M.Ed.-gráðu við Háskóla 

Íslands. Um er að ræða 30 eininga verkefni sem ég hef unnið með hléum 

síðast liðin þrjú ár. Gagnaöflun fór fram í lok árs 2014 og í byrjun ársins 

2015. 

Áhugi minn á handskrift er meðal annars. til kominn vegna þess að ég er 

menntuð sem sérkennari yngri barna. Þar hef ég kennt nemendum sem ekki 

hafa viljað draga til stafs. Skrifaði ég þá bókstafi sem gerðir eru með litlum 

hjálparstrikum sem ég kalla sporun. Reyndist það áhrifaríkt að spora allt 

sem nemendur þurftu að skrifa og eftir nokkrar vikur þá voru þeir orðnir 

sjálfstæðir í að draga til stafs. 

Leiðbeinandi minn við verkefnið var Hafdís Guðjónsdóttir prófessor og 

færi ég henni mínar bestu þakkir fyrir góða ráðgjöf og aðstoð. 

Starfsfólki í Ritver Menntavísindasviðs færi ég þakkir fyrir ómetanlega 

aðstoð við uppsetningu og faglega aðstoð við gerð ritgerðarinnar. 

Færi ég maka mínum bestu þakkir fyrir hjálpsemi, þolinmæði og hvat- 

ningu. 
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Ágrip 

Meginmarkmið þessa meistaraverkefnis var að útbúa verkefnabækur sem 

byggjast á bókstafainnlögn og handskrift. Áhersla var lögð á að allir bók- 

stafir, orð og myndir séu gerð með litlum hjálparstrikum sem barnið getur 

skrifað ofan í og kalla ég þetta sporun í ritgerðinni. Sporunin er ætluð sem 

hjálpatæki til þess að börn hafi stuðning þegar þau byrja að læra að skrifa.  

Myndirnar í verkefnabókunum voru teiknaðar þannig að nemendur geti 

litað þær og styrkja þá í leiðinni fínhreyfingar sínar. Auk þess eru hjálpar 

örvar á fyrstu bókstöfunum til að leiðbeina barninu um hvernig dregið er til 

stafsins. Vinnubækurnar verða fjórar og verða átta bókstafir stafrófsins 

kynntir í hverri bók.  

Í fyrstu vinnubókinni voru tíu myndir teiknaðar út frá sígildu ævintýri frá 

Walt Disney um Fríðu og dýrið sem ætla má að flest börn þekki. Ævintýrinu 

er ætlað að kveikja áhuga nemenda á námsefninu. Einnig eru rúmlega 70 

litlar myndir sem tengjast orðunum sem eru sporuð í verkefnabókinni. 

Jafnframt er talsvert af orðum í bókinni sem ríma en það styrkir léttasta 

þáttinn í hljóðkerfisvitund og kennir börnum að þekkja orð sem ríma. Góð 

hljóðkerfisvitund er grundvallar undirbúningsþáttur fyrir lestrarnám sem 

felst í því að hafa góða tilfinningu fyrir öllum  hljóðeiningum málsins (Catts 

og Kamhi, 2005). 

Námsefnið er ætlað börnum á aldrinum 4-6 ára. Verkefnabækurnar gefa 

líka foreldrum og öðrum uppalendum tækifæri til að hjálpa börnum við að 

undirbúa og æfa sig í handskrift áður en formleg skólaganga hefst.  

Gerð var þátttökuathugun með opnum viðtölum á vettvangi þar sem 

börn á elsta stigi leikskóla og nemendur í 1. bekk grunnskóla tóku þátt í að 

vinna í verkefnabókinni. Auk þess tók ein amma þátt í rannsókninni með því 

að fá tvö barnabörn til að vinna í verkefnabókinni.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að öll börnin sem tóku þátt í 

rannsókninni fannst vinnan í henni vera ákaflega áhugaverð. Áhugi barna- 

anna á verkefnabókinni var eins og rauður þráður í gegnum allar þátt-

tökuathuganir sem gerðar voru á vettvangi. 
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Abstract 

Handwriting may be an arduous task 

A workbook for beginners 

The main purpose of this project for a master‘s degree was to prepare 

workbooks based on letter filing and handwriting. Emphasis was on all 

letters, words and pictures being made with small assisting lines which the 

child can write on to and in my thesis I call this “sporun /the tracking.” This 

tracing is meant to assist children when they begin learning to write. 

The pictures in the workbooks are drawn in such a way that the learners 

can color them and at the same time they reinforce their fine motor skills. 

Also, there are helping arrows on the first alphabetic letters so as to guide 

the learner how the letters are formed. There will be four workbooks, and 

eight letters from the alphabet will be introduced in each book.  

Ten pictures are drawn in the first workbook and these are based on the 

traditional fairy tale about the “Beauty and the Beast” from Walt Disney. 

One may surmise that most children are familiar with this story which takes 

place in an exciting magical world.The fairy tale is meant to build up learner 

interest for the lesson. Together with this, the workbook has more than 70 

small pictures associated with words which are traced in the workbook. 

There is also a considerable number of rhyming words in the book and this 

strengthens the easiest part in the sound system awareness.  

The lessons are intended for children between 4 and 6 years of age. The 

workbooks also enable parents, and other people bringing up the children, 

to prepare and practise handwriting before formal schooling begins.   

Open interviews were conducted in the field and the workbook 

introduced to the oldest children in pre-schools and to children in the first 

grade of basic schools. One grandmother  also took part in the research and 

introduced the workbook to two grandchildren.  

The conclusions of the research into the use of the workbook showed 

the children were well interested in it and actually their interest did not 

slacken when the observations were conducted in the field. 
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1 Inngangur 

Að nota handskriftina er mjög öflug leið til að festa í minni hvernig bókstafir 

og orð eru skrifuð. Við handskrift er stöfum raðað í orð með skriffærum á 

blað. Þegar orðin eru greind í sundur þá gefur heilinn endurgjöf. Rannsóknir 

sýna að handskrift er mjög mikilvæg fyrir þroska og að með henni virkjar 

einstaklingurinn ákveðnar stöðvar í heilananum sem styrkja námsferlið 

(Toft, 2011).   

Kveikjan að þessu verkefni er reynsla mín af því að vinna sem sérkennari 

með börnum í 1. bekk og voru þar mörg börn sem ekki vildu draga til stafs. 

Byrjaði ég þá að spora verkefni sem nemendur þurftu að skrifa og hjálpa 

þeim að halda rétt á blýanti. Yfirleitt voru nemendur orðnir sjálfstæðir í 

skrift eftir nokkrar vikur 

Einnig hef ég verið sérkennari á miðstigi. Þar voru meðal annars nem- 

endur með lesblindu (dyslexíu) sem áttu í erfiðleika við að umskrá bókstafi 

ritmálsins í hljóð og orð. Til þess að styðja nemendur við að styrkja ritháttar- 

vitund sína lagði ég áherslu á auðugt umhverfi ritmáls. Í þessu sambandi 

notaði ég vinnubækur frá Námsgagnastofnun sem fylgja oft lestrarbókum 

fyrir nemendur á miðstigi. Þannig byggðu nemendur upp sjónrænan orða- 

forða í lestri og bættu sig í umskráningu, lesfimi, lesskilningi, stafsetningu, 

málfræði, skrift og ritun. Auk þess kenndi ég nemendum sem áttu í erfið- 

leikum með handskrift og reyndist það vera árangursrík leið fyrir þá að 

vinna verkefni í tölvu. 

Vegna reynslu minnar af að vinna með nemendum í 1. bekk og fylgjast 

með hve sjálfstæðir þeir urðu í skrift þegar ég sporaði allt sem þeir þurftu 

að skrifa, hef ég ákveðið að gera verkefnabækur þar sem allt námsefnið 

verður sporað það er að segja bókstafir, orð og myndir. Í verkefnabókunum 

verða bókstafir gerðir með litlum hjálparstrikum sem ég kalla sporun og 

þegar skrifað er ofan í strikin þá myndast bókstafurinn. Á nokkrum bók- 

stöfum eru einnig hjálparörvar sem sýna hvar á að byrja að skrifa bók- 

stafinn. 

 Námsefnið er ætlað börnum á aldrinum 4–6 ára. Verkefnabækurnar 

gefa líka foreldrum og öðrum aðstandendum tækifæri til að hjálpa börnum 

við að undirbúa og æfa sig í handskrift áður en formleg skólaganga hefst. 

Slík samvinna tengist hinu mikilvæga hugtaki fjölskyldulæsi sem er notað í 
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víðu samhengi um allar athafnir daglegs lífs sem fram fara á heimilum þar 

sem foreldrar eru lestrar og skriftar fyrirmyndir barna sinna. 

Skriftin verður að fá að þróast og því er mikilvægt að byrja á því einfalda 

sem síðan þróast til hins flókna. Brýnt er að handleggur, hönd, fingur og 

skriffæri stuðli að því í samhæfðu verki að skriftin takist vel. Þá ætti einnig 

að hafa í huga að börn þurfa að læra handskrift og hreyfiminni handarinnar 

er mjög öflug leið við að kortleggja bókstafi og byggja upp minni varðandi 

rithátt orða. Margar rannsóknir gefa til kynna að það gefur góðan árangur 

að kenna lestur í nánu samhengi við ritun og stafsetningu þar sem þessi ferli 

þróast samhliða og styðja hvort annað (Vacca og fleiri, 2006). Skriftin er 

hluti af tjáningu og tungumáli okkar. Að skrifa er aðferð til þess að geyma 

upplýsingar og varðveita þekkingu 

Nauðsynlegt er að styðja og hjálpa nemendum við að þróa og viðhalda 

læsilegri skrift. Talið er að handskriftin hafi líka margvísleg áhrif á nemendur 

því að þannig þjálfa þeir tjáningarhæfni og lestrarnám. Nemendur þurfa að 

koma hugsunum sínum í orð og er því handskriftin öflugt tæki til þess. 

Handskriftin hjálpar einnig nemendum við hverskonar sköpun ásamt því að 

styðja við hin ýmsu viðfangsefni sem nemendur fást við hverju sinni. Jafn- 

framt stuðlar handskriftin að því að bæta minnið: Ef nemendur þurfa að 

muna eitthvað ákveðið sem þeir eru að læra þá eflir það minnið ef þeir hafa 

æft sig í að skrifa minnisatriðið niður. Síðast en ekki síst á máltækið sem 

segir að æfingin skapi meistarann mjög vel við um skriftina því hana verður 

að æfa mjög vel til að góður árangur náist. 

Ætlun mín er að búa til verkefnabækur sem byggjast á bókstafainnlög og 

handskrift þar sem sérstök áhersla verður lögð á að allir bókstafir, orð og 

myndir séu sporuð til þess að börnin hafi stuðning þegar þau byrja að læra 

að skrifa. Einnig verða myndirnar þannig gerðar að nemendur geta litað þær 

og styrkt þannig í leiðinni fínhreyfingar sínar. Auk þess verða örvar í fyrstu 

bókstöfunum til að barnið átti sig á hvernig dregið er til stafsins.  

Námsefninu er einnig ætlað að fjölga möguleikum í kennslu handskriftar 

og bæta við námsefni sem velja má úr. Jafnframt því þá er námsefnið ætlað 

til þess að styðja nemendur á fjölbreyttan hátt. 

Verkefnabækurnar verða fjórar og verða átta bókstafir kynntir í hverri 

bók. Mun einungis fyrsta vinnubókin fylgja ritgerðinni (sjá fylgiskjal 4). Í 

verkefnabókunum verða myndirnar teiknaðar út frá sígildum ævintýrum frá 

Walt Disney sem ætla má að flest börn þekki. Myndirnar tengja þannig 

skemmtilegan heim ævintýra við námsefni yngstu barnanna. Þetta eru 

ævintýrasögur sem gerast í spennu þrunginni töfraveröld. Sögurnar eru 

skreyttar með skemmtilegum teikningum. Í ævintýrasögunum leika, galdra- 
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kvendi, tröll, dvergar, álfkonur og ófreskjur stórt hlutverk. Ævintýrunum er 

ætlað að kveikja áhuga nemenda á verkefninu. Í fyrstu bókinni verður 

myndefnið úr kvikmyndinni um Fríðu og dýrið Önnur bókin mun innihalda 

myndefnið úr kvikmyndinni Mjallhvít og dvergarnir sjö. Í þriðju bókinni 

verður myndefið úr kvikmyndinni Toy story og myndefni fjórðu bókarinnar 

verður úr kvikmyndinni Öskubusku. 

Þessar verkefnabækur verða viðbót við þær vinnubækur sem nú þegar 

eru til í íslenskum skólum. Markmið skriftarnámsins er að nemandinn 

þjálfist í undirbúnings skrift sem nýtist vel í skólastarfinu og í daglegu lífi 

síðar meir. Reynslan sýnir að oft gegnir námsefni lykilhlutverki í skólastarfi. 

Markmiðið er að til verði námsefni fyrir byrjendur í skrift. Vinnu- 

bækurnar gefa börnum tækifæri til að vinna saman í henni sem eykur 

möguleika á margföldunar áhrifum þess að læra innan um önnur börn á 

ólíku getustigi.  

 

Rannsóknarspurningin var: 

Hvernig nýtist verkefnabókin 4-6 ára börnum sem undirbúningur undir 

skriftarnám? 
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2 Frá kroti til skriftar 

Í þessum kafla mun ég gera grein fyrir bakgrunni og fræðilegum ramma 

rannsóknarinnar. Ætlun mín er að búa til námsefni til stuðnings fyrir börn 

þegar þau byrja að læra að skrifa bókstafi. Í ljósi þess verða þrepin sem 

greina má í ritun ungra barna sem enn hafa ekki náð skólaaldri skoðuð. Börn 

byrja yfirleitt á því að krota og fara síðan smám saman að mynda bókstafi 

sem verða síðan að fullmótuðum bókstöfum. Teikningar og krotmyndir 

gegna einnig stóru hlutverki hjá börnum og gefa þeim tækifæri til að tjá sig 

bæði meðan þau eru að læra að skrifa og eftir að þau hafa náð tökum á 

handskriftinni. 

Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því að skriftarþróun barna er ekki 

ákveðið ferli sem flestir fara eftir. Sum börn staldra við á ákveðnu þrepi. 

Hægt er að greina viss einkenni í ritun barna sem vara jafnvel í nokkurn tíma 

á meðan önnur börn virðast fara framhjá sama þrepi (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 1992;Scott, 2014).  

Fræðimenn hafa búið til margskonar heiti á þróun ritunar sem er oft lýst 

sem ferli á mismörgum stigum. Hef ég tekið saman frá ýmsum fræði- 

mönnum þau stig sem mér finnst skipta máli varðandi verkefni mitt. Þessi 

þróun er ekki alltaf eins eða samskonar. Mörg börn þróast hægar að þessu 

leyti eða ná ekki þessum stigum. Markmið mitt er að búa til hjálpartæki sem 

ég trúi að geti hjálpað börnum til að ná tökum á þessari færni á efri stigum 

þeirra í skriftarþróun. Hef ég tekið saman hugmyndir Bennett-Armistead og 

félagar (2005), Guðmundar B. Kristmundssonar (1992), Morrow (2001 og 

2012), Rannveigar Auðar Jóhannsdóttur (1996), Riley og Reedys (2000), 

Schickedanz og Casbergue (2004), Scott (2014), Vacca og félagar (2006) og 

Vygotskys (1986). 

Til þess að hjálpa mér við að vinna verkefnið og til að skilja betur það 

ferli sem börn fara í gegnum í skriftarþróuninni er mikilvægt við gerð 

verkefnabókarinnar að átta sig á því hvernig börn auka smám saman við sig 

þekkingu í skrift. Með auknum þroska og aldri byggja þau ofan á fyrri 

þekkingu. Verkefnabókin er ætluð sem hjálpartæki fyrir börn sem eru að 

þróa vaxandi þekkingu sína á skriftarferlinu. Takmarkið með vinnubókinni er 

meðal annars að farið sé frá auðveldu kroti til stæðilegrar rithandar (Freyja 

Bergsveinsdóttir og Gunnlaugur SE Briem, 2011). 
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2.1.1 Frumkrot 

Mér finnst það vera athyglisvert að Lev Vigotsky (1986) bendir á að 

ákveðnar hreyfingar hjá ungabörnum í vöggu séu fyrstu eiginlegu skrefin til 

að læra að skrifa. Þegar ungabarnið liggur í vöggu sinni og hreyfir hendur 

sínar, dregur það okkur að vöggunni og við brosum og segjum að barnið sé 

að veifa til okkar. Þannig giskum við á merkingu í gegnum hreyfingar 

barnsins. Barnið lærir af viðbrögðum fullorðinna hvað ákveðnar hreyfingar 

þýða. Grundvallaratriðið í orðum Vygotskys er hvernig vitrænn þroski eykst 

hjá barninu með hjálp merkja og tákna (Vygotsky, 1986).  

Eftir að börn öðlast meiri þroska fara þau að setja mark sitt á heiminn 

með kroti og virðast njóta þess að skilja eftir sig spor í formi strika. Frumkrot 

(e. scribbling) einkennist af tilviljunarkenndu og merkingarlausu kroti og á 

sér stað áður en börnin verða ársgömul. Börn gera strikin mislöng og í allar 

áttir og beita litnum stjórnlaust á blaðið og þá koma fram mismunandi 

punktar og deplar (Schickedanz og Casbergue, 2004 bls. 11–15). 

 Yfirleitt byrja börn á að halda á skriffærum með krepptum hnefa. Smám 

saman fara þau að tjá sig í gegnum krotmyndir og þess vegna er það 

mikilvægur stuðningur fyrir börn að þau fái tækifæri til að segja frá því sem 

er að gerast í krotmyndum þeirra. Þá er frumkrot talið vera megin undir- 

búningur fyrir handskrift (Vacca, o.fl., 2006, bls. 66–68).  

Hér fyrir neðan eru tvær myndir af kroti ungra barna; til vinstri er mynd frá 

Vacca, ofl., (2006, bls. 67), við hliðina er mynd af kroti frá Schickedanz og 

Casbergue, (2004, bls.14). 

                            

Mynd 1. Frumkrot 
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2.1.2 Meðvitað krot  

Í meðvituðu kroti (e. controlled scribbling) reynir barnið að líkja eftir ritmál- 

inu með síendurteknu mynstri eins og bylgjum og línum. Barnið fer að skilja 

mismuninn á bókstöfum og teikningum og að með bókstöfum er hægt að 

skrifa skilaboð sem hafa merkingu. Á þessu stigi uppgötvar barnið oft tákn, 

svo sem tölur og fyrsta bókstafinn í nafninu sínu. Á þessu stigi er barnið ekki 

farið að nota hljóð bókstafanna (Riley og Reedy, 2000, bls. 52–62). 

Börn uppgötva að með ritföngum geta þau gert ýmis form með mismun- 

andi lögun og það vekur forvitni þeirra um hvað hægt er að gera með 

skriffærum sem þau stjórna og færa fram og aftur. Börn halda á vaxlitum 

eða blýanti með hnefanum og kanna þannig rúm og form. Með þessu skráir  

barnið hugmyndir og hugsanir sínar í gegnum krotið (Schickedanz og 

Casbergue, 2004, bls. 9–12). 

Krotið hefur merkingu fyrir barnið en það er erfitt fyrir aðra að skilja 

hana án túlkunar. Barnið gerir ekki greinarmun á því að teikna eða skrifa 

(Morrow, 2001, bls. 281–285). Báðar myndirnar hér fyrir neðan eru dæmi 

um áðurnefnda umfjöllun. Til vinstri er mynd frá (Riley og Reedy, (2000, bls. 

57) og við hliðina er mynd frá Morrow, (2001, bls. 281).  

 

 

 

 

Mynd 2. Meðvitað krot 
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2.1.3 Að skrifa bókstafi 

Börn byrja oft á að skrifa tákn sem líkjast bókstöfum. (e. writing via marking 

letterlike forms). Þau æfa sig í að skrifa þá bókstafi sem þau kunna í löngum 

bókstafarunum án þess að mynda orð. Einnig er það algengt að barn, sem 

er að læra að skrifa nafnið sitt, breyti stafaröðun í nafninu sínu (Morrow, 

2012, bls. 263).   

Guðmundur B. Kristmundsson (1992) fjallar um að í fyrstu séu hreyfingar 

barnsins í handskrift ekki nægilega þroskaðar en þróist síðan og barnið fari 

að líkja eftir skrift hjá fullorðnu fólki. Í fyrstu þá líkist skrift barna nokkurs 

konar „oddaskrift“, barnið er ekki búið að læra um lestrarátt og skrifar í allar 

áttir. Samt sem áður stendur sjaldan á svari ef barnið er spurt um hvað það 

sé að skrifa því að barnið er farið að móta dálítinn texta í huganum. Síðan 

fer barnið að skrifa einhverja bókstafi og jafnvel orð. Oft skrifa börn ein- 

ungis stafarunur og ekki er hægt að átta sig á hvaða orð þær standa fyrir. 

(Guðmundur B. Kristmundsson, 1992, bls 23). 

Það getur verið gott fyrir börn að hafa stuðning með sporuðum bók- 

stöfum þegar þau byrja að handskrifa. Guðmundur B. Kristmundsson (1992) 

bendir á að börn, sem eru að hefja skólagöngu, séu á afar misjöfnu stigi, allt 

frá því að geta varla skrifað staf til þess að vera farin að skrifa nokkur orð 

eða stuttar málsgreinar. Hér fyrir neðan eru tvær myndir sem sýna bók- 

stafatákn þegar börn eru að byrja að skrifa bókstafi. Myndin til vinstri er frá 

Morrow, (2012, bls. 263). Við hliðina er mynd af stafarunu frá Guðmundi B. 

Kristmundssyni. (1992, bls. 23). 

 

 

 

 

Mynd 3. Bókstafatákn og stafarunur 
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2.1.4 Forstig hljóðritunar 

Þegar börn eru á forstigi hljóðritunar (e. semi-phonetic stage) gera þau sér 

smátt og smátt grein fyrir að hægt er að yfirfæra talmál yfir í ritmál en þau 

eiga erfitt með það án aðstoðar. 

 Á forstigi hljóðritunar byrja börn að sýna skilning á því að tákn og 

bókstafir merkja eitthvað og eru notaðir til að segja frá einhverju. Ritun fer 

að fela í sér form, hringi, ferninga og aðrar tölur. Á þessu stigi skrifar barnið 

ýmis tákn og bókstafi og spyr foreldra að því hvað þetta þýði sem það var að 

skrifa. Einnig nota börn á þessu stigi teikningar til að segja frá hugmyndum 

sínum. Þegar skrift barnsins þróast áfram mun það byrja að nota bókstafi af 

handahófi. Flest börn byrja með samhljóðabókstafi, einkum þá sem eru í 

nafninu þeirra. Þau skrifa í bútum án bila á milli orða. Þá hafa börn ekki 

öðlast þann skilning að texti er lesinn ofan frá síðu og niður og frá vinstri til 

hægri. Í upphafi þessa stigs skortir börn skilning á tengslum hljóða og bók- 

stafa (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005, bls. 142–150; Morrow, 

2001, bls. 284–287). 

Myndin til vinstri hér fyrir neðan er fengin frá Bennett. Armistead og fleiri., 

(2005, bls.145) og við hliðina er sýnishorn frá Morrow, (2001, bls. 284). 

 

 

     Mynd 4. Tákn og bókstafir                                                     
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2.1.5 Hljóðritunar og réttritunar-stig 

Á hljóðritunarstigi (e. phonetic stage) byrjar barnið á hljóðréttri ritun. 

Barnið velur sér bókstafi eftir hljóðum þeirra. Það skrifar meginhljóð og 

bókstafi sem eiga að vera í orði en sleppir oft sérhljóðum á eftir samhljóða. 

Barnið hefur allajafna ekki bil á milli orða og blandar saman stórum og 

litlum stöfum. Til að byrja með þá er textinn stuttur en verður smám saman 

innihaldsmeiri og orðaforðinn sem barnið notar í rituninni, eykst  

(Riley og Reddy, 2000, bls. 57–58).  

Sjá myndir hér fyrir neðan frá Riley og Reedy, (2000, bls. 50 og 59). 

 

 

 

 

 

Mynd 5. Hljóðritunar og réttritunar-stig 
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2.1.6 Millistig hljóðritunar og réttritunar  

Á stigi hljóðritunar og réttritunar (e.transitional-stage) lærir barnið grunn- 

reglur stafsetningar og málfræði. Sjónminni gagnast barninu til að þekkja 

uppbyggingu orða (Morrow, 2001, bls. 287–289). 

Barnið byrjar á því að nota stafsetningarhefðina þegar það skrifar ókunn 

orð. Sérhljóðar koma fram í hverju atkvæði. Sjónminni nýtist við réttritun og 

frásögn er orðin innihaldsríkari en fyrr. Barnið hefur bil á milli orða ásamt 

því að nota greinarmerki og skrifar stóran staf í upphafi setninga (Riley og 

Reedy, 2000, bls. 58–60). 

Sjá myndir hér fyrir neðan frá Riley og Reedy, (2000, bls. 58–59). 

 

 

        

Mynd 6. Millistig hljóðritunar og réttritunar                                                                                                         
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2.1.7 Stig réttritunar 

Á stigi réttritunar (e. correct stage er barnið komið með nokkrar hugmyndir 

um grunnreglur stafsetningar og málfræði og hagnýtir sér sjónminni (Riley 

og Reedy, 2000, bls. 61–62).  

Á þessu stigi stafa börn flest orð rétt og styðja sig við hljóð bókstafanna 

sem gerir þeim kleift að hljóða sig í gegnum lengri orð. Börn nota greinar- 

merki rétt og skrifa hástafi og lágstafi á réttum stöðum. Þau byrja að skrifa í 

misjöfnum tilgangi. Í 1. bekk og 2. bekk fara nemendur að skrifa bréf til 

vinar. Börn skrifa sögur sem byrja meðal annars á „Einu sinni” en byrjunin 

fer eftir því í hvaða tilgangi þau skrifa. Eftir því sem börn ganga í gegnum 

skriftarstigin og fá meiri æfingu verða þau sjálfstæðari. Ritun verður auð- 

veldari og einnig verða þau leiknari í því að hljóða sig í gegnum orðin þegar 

þau skrifa (Scott, 2014, bls. 256–259). 

Þegar barnið æfir sig að skrifa orð, setningar eða sögur glímir það um 

leið við það hvernig bókstafir mynda orð og hvernig orð er stafsett. Barnið 

notar orðaforða sinn þegar það skrifar, mátar ný orð og gömul, bætir við og 

lagar þangað til orðin passa við það sem barnið skrifar um. Þekking barnsins 

kemur að gagni bæði í endurtekningum og nýjum tilraunum þannig að barn- 

ið nær nýjum áfanga á ritunarbrautinni (Rannveig Auður Jóhannsdóttir,1996 

bls. 23–24). Myndin til vinstri er frá Morrow, (2001, bls. 288)  og við hliðina 

er mynd fengin frá Scott, (2014, bls. 257) þær sýna þróun á ritstíl og hvernig 

á að skrifa orð í samræmi við reglur tungumálsins.  

 

 

Mynd 7. Stig réttritunar                                                     
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2.2 Undirbúningsþættir ungra barna fyrir lestur og handskrift 

Lestur og handskrift er færni sem byggir á þróunarferli sem hefst í frum- 

bernsku og heldur áfram allt lífið. Því má segja að undirbúningstími fyrir 

lestrar- og skriftarnám hefjist strax á fyrstu ævimánuðum barnsins. Foreldar 

og uppalendur búa í haginn fyrir börnin sín með því að styðja og hjálpa þeim 

fyrir komandi lestrar- og skriftarnám. 

Fjallað verður um grundvallarþætti sem tengjast því að styrkja og efla 

ung börn áður en eiginlegt lestrar-og skriftarnám hefst. Byrjendakennsla 

tengist og þjónar mikilvægu hlutverki í lífi barnsins. Undirbúningsþættir eru 

meðal annars málþroski, hljóðkerfisvitund, að lesa fyrir börn, fjölskyldulæsi, 

orðaforði, lesskilningur, bernskulæsi, snemmtæk íhlutun á leikskólum og 

foreldrasamstarf. 

2.2.1 Málþroski 

Tungumálið er mikilvægasta boðskiptatæki mannsins og góður málþroski er 

ómetanlegur fyrir almennan þroska barnsins og námsárangur. 

Rannsóknir sýna að málþroskafrávik geta haft bein áhrif á hegðun, líðan, 

félagsfærni og námsárangur barna (Sólveig Jónsdóttir, 2007, bls. 10–11; 

Westerby, 2004, bls. 398–428). 

Mál er sá eiginleiki mannsins sem skiptir sköpum fyrir hugsun og sam- 

skipti. Málþroski er víðáttumikið hugtak sem felur í sér margs konar þekk- 

ingu og færni. Í máltökuferlinu læra börn ýmis orð og auka skilning sinn á 

mörgum orðum ásamt því að læra um framburð og beygingar orða. Þau 

læra hvernig tengja má orð saman á margan hátt til að fá fram margvíslega 

merkingu þeirra. Börn læra að flétta saman margar setningar í eina óslitna 

heild eins og í frásögnum eða í annars konar umræðum. Einnig læra börn 

óskráðar reglur og hefðir um málsnið og hvernig er sæmandi að haga orðum 

sínum eftir aðstæðum, viðmælendum og umræðuefni. Allir þættir mál- 

þroska eru háðir meðfæddum eiginleikum og uppeldisáhrifum; þó er mis- 

munandi hvað hlutur erfða, reynslu og umhverfis hefur mikil áhrif á börn 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, bls. 9). 

Góður málþroski er undirstaða lestrarnáms. Lestur byggist á færni  

móðurmálsins og því má segja að undirbúningur lestrarnáms hefjist í 

frumbernsku eða um leið og barnið fer að gefa gaum að hljóðum í umhverfi 

sínu og byggja upp eigið mál og málvitund. Því betri málþroska, sem barn 

hefur, því betur er það í stakk búið til að takast á við lestrarnám. Í þessu 

sambandi skiptir mjög miklu máli næmni barna fyrir hljóðum tungumálsins, 

orðaforða, málskilningi og máltjáningu (Steinunn Torfadóttir, e.d.. 
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 Málörvun fer fram á flestum leikskólum og mikilvægt er að brúa bilið á 

milli leikskóla og grunnskóla með áframhaldandi vinnu í málörvun hjá þeim 

börnum sem greinast slök á málþroskaprófum (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2004, bls. 34). 

Foreldrar gegna stóru hlutverki í lífi barna sinna og þekkja þau best. For- 

eldrar eru því mikilvægir þátttakendur með sérfræðingum í greiningu og alls 

konar meðferð og þjálfun sem börn þurfa á að halda þegar þau glíma við 

málerfiðleika (Eyrún Ísfold Gísladóttir, 2004, bls. 40). 

Á aldrinum 4–8 ára eiga sér stað mikilvægar framfarir á öllum þroska- 

sviðum. Fari eitthvað úrskeiðis eða sé barn í áhættuhópi varðandi mál- 

þroska, læsisþróun eða félagslega aðlögun sýna fjölmargar rannsóknir að 

íhlutun og inngrip á þessum árum bera mun meiri árangur en sé það gert 

síðar. Enn fremur sýna rannsóknir að snemmtæk íhlutun er mikilvæg því að 

á þessum árum er barnið á næmniskeiði þar sem inngrip gefa góðan árang- 

ur (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 

2009, bls. 645–657). 

Talið er að um 25% grunnskólabarna eigi við sértækar málþroskaraskanir 

að stríða og erfiðleika með myndun málhljóða en aðeins 4–6% barna á 

skólaaldri eru með frávik í framburði (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004. bls. 22). 

Rannsóknir Harts og fleiri (2004) sýna að börn, sem glíma við sértæka 

málþroskaröskun (skammstafað SM) á leikskólaaldri, berjast enn við vand- 

ann þegar þau byrja í grunnskóla. Niðurstöður nokkurra nýlegra rannsókna 

hafa sýnt að samband er á milli SM og félagslegra erfiðleika. Fræðimenn 

telja að erfiðleikarnir valdi því að börn sem glíma við SM í leikskólum og 

grunnskólum dragi sig í hlé til að bjarga sér frá aðstæðum þar sem þau geti 

lent í erfiðleikum með málleg samskipti. Þetta veldur því að börn sem glíma 

við SM fá færri tækifæri til að þjálfa félagsleg samskipti. Til viðbótar þessu 

aukast líkurnar á neikvæðri upplifun barna með SM af þeim samskiptum 

sem þau eiga við aðra (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004, bls. 22–23). 

Í rannsókn Harts o.fl. (2004) benda niðurstöður til þess að einstaklingar 

sem glíma við SM eru í áhættuhópi sem gjarnan lendir í félagslegum vanda. 

Auk þess er hætt við að það grafi undan lífsgæðum og möguleikum í lífi 

þessara einstaklinga. Lélegur málskilningur og slök tjáning geta komið í veg 

fyrir að börn þrói óhindraðar og opnar leiðir til félagslegra tengsla sem 

skipta höfuðmáli í samskiptum við jafningja (Hart o. fl., 2004, bls. 647–662). 

Nemendur sem eiga í vanda með SM eiga í meiri erfiðleikum með að 

mynda hljóðkerfislega erfið orð, setningar og orðleysur en jafnaldrar. 

Nemendur á skólaaldri sem glíma við SM eiga erfiðara með að átta sig á 

flóknum setningum sem jafnaldrar þeirra skilja hæglega og þeir skilja illa 
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margræða merkingu orða, líkingar, málshætti, orðtök og slangur. Þegar á 

heildina er litið eru frásagnir barna með SM styttri en jafnaldra þeirra,sam- 

hengi og samloðun ekki skýr og söguþráðurinn er einfaldari (Þóra Sæunn 

Úlfsdóttir, 2004, bls. 22–23). 

2.2.2 Hljóðkerfisvitund 

Rannsóknir benda til þess að næmni einstaklings fyrir hljóðum tungumálsins 

og færni hans til þess að vinna með tengsl bókstafa og hljóða á marg- 

breytilegan hátt byggist að stórum hluta á góðri hljóðkerfisvitund (Muter, 

2006, bls. 55). Einstaklingar þurfa mismikla þjálfun til að öðlast góða hljóð- 

kerfisvitund sem felur það í sér að skynja vel allar hljóðeiningar tungu- 

málsins (Catts og Kamhi, 2005, bls. 110–112). 

Hljóðkerfisvitund(e.phonological awareness)  er skilningur einstaklingsins 
á því hvernig hægt er að greina talmál niður í smærri einingar og hvernig 
vinna má með einingarnar á fjölbreyttan hátt (Freyja Birgisdóttir, 2004, bls. 
13; Helga Sigurmundsdóttir, 2002, bls. 22). Ótalmargar erlendar rannsóknir 
benda til þess að þjálfun hljóðkerfisvitundar, sem segir til um næmni  
einstaklings fyrir hljóðkerfi móðurmálsins, sé einn af þeim þáttum sem 
skipta hvað mestu máli fyrir undirbúning lestrar- og skriftarnáms (Catts og 
Kamhi, 2005, bls. 110–112; Muter, 2006, bls. 55;National Reading Panel, 
2000, bls. 2–3;Snow, Burns og Griffin 1998, bls. 52;Tankersley, 2003). 

Helga Sigurmundsdóttir (2002) fjallar um stigþyngjandi verkefni sem 

reyna á hljóðkerfisvitund barna. Einföldustu verkefnin eru talin vera að ríma 

og greina setningar niður í orð, því næst að skipta orðum í atkvæði og 

tengja atkvæðin saman í orð. Þyngra er að skipta orðum niður í einingar 

eins og samhljóðasamband, stofn/rót og tengja einingar saman í orð.Hljóða- 

vitund er talin vera erfiðust af áðurnefndum verkefnum sem reyna á hljóð- 

kerfisvitund barna (Helga Sigurmundsdóttir, 2002. bls. 22).  

Með hljóðavitund (e. phonemic awareness) er átt við að einstaklingur geri 
sér grein fyrir að orð er samsett úr röð hljóða og að hann skynji hljóðræna 
uppbyggingu orða. Börn, sem eiga örðugt með að ná tökum á lestri, eiga 
það sameiginlegt að hafa veika hljóðavitund (Walpole og McKenna, 2007, 
bls. 31). 

Bókstafirnir standa fyrir hljóð tungumálsins en hljóðavitundin skiptir 
sköpum til að skilja reglur stafrófsins og nauðsynlegur grunnur til að ná 
tökum á hljóðaaðferðinni og stafsetningu (Catts og Khami 2005, bls. 128–
132; Snow, Burns og Griffin, 1998, bls. 52). 

Haustið 1996 hófst vinna við rannsókn sem byggist á matstækinu 
HLJÓM-2. Takmark rannsóknarinnar var að kanna tengsl hljóðkerfis- og 
málmeðvitundar 5–6 ára barna og lestrarfærni þeirra síðar. Í því skyni var 
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hannað tæki, HLJÓM-2, sem felur í sér greinandi verkefni sem nota má til að 
leggja mat á hljóðkerfis- og málvitund þessara barna með tengsl við síðari 
lestrarerfiðleika í huga. HLJÓM-2-próf í leikjaformi er notað til að meta 
hljóðkerfisvitund elstu barna á leikskólum. HLJÓM-2 er því tæki fyrir 
leikskólakennara einkum og sér í lagi til þess að finna þau börn sem eru með 
slaka hljóðkerfisvitund. Þannig gefst tækifæri til að styðja við börn, sem er í 
áhættuhópi varðandi lestrarerfiðleika, áður en lestrarnám hefst (Amelía 
Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls. 13). 

Rannsóknir síðustu áratuga hafa staðfest mikilvægi hljóðkerfisvitundar 

og tengsl hennar við lestur (Catts og Kamhi,2005; Helga Sigurmundsdóttir, 

2002; Muter, 2006). Helstu forspárþættir um að börn geti lent í lestrar- 

erfiðleikum er hægt að meta við upphaf skólagöngu út frá hljóðkerfisvitund 

og bókstafaþekkingu (Helga Sigurmundsdóttir, 2002, bls. 22; Muter, 2006, 

bls. 57). 

2.2.3 Að lesa fyrir börn 

Mikilvægt er að foreldrar lesi fyrir börnin sín. Það er ómetanlegt fyrir börn 

þegar lesið er fyrir þau með áherslu á að útskýra orð sem telja má að börnin 

þekki ekki. Afar þýðingarmikið er að lesa fyrir börn að staðaldri og má telja 

slíkan lestur vera einn af hornsteinum að lestrarnámi fyrir börn þegar þau 

byrja að læra að lesa (Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 193).  

Ung börn byggja upp þekkingu þegar þau uppgötva ritmálið í umhverfi 
sínu og ekki síst í gegnum bóklestur og málhvetjandi umhverfi. Góður undir- 
búningur fyrir lestrarnám barna er að lesa fyrir þau, eins og áður sagði og 
bóklestur gefur notalega samverustund barna og foreldra. Rannsóknir sýna 
að til að efla áhuga barna á bókum þá sé það mjög áhrifaríkt að lesið sé fyrir 
þau á tilfinningaþrunginn hátt, breyta hljómfalli raddar og nota mismunandi 
raddtegundir til að halda barninu að efninu og vekja áhuga þess á lestri- 
num (Bus, 2003, bls. 3–13). 

Það gefur góða raun fyrir lestrarnám að lesa upphátt fyrir börn, allt frá 

ungabörnum til grunnskólabarna. Að lesa upphátt fyrir börn styður við fimm 

mikilvægra þætti í lestri:  

 

 Börn læra hljóð bókstafa (e. letter–sound knowledge) 

 Börn fá reynslu af ritmáli (e. concepts of print) 

 Orðaforði barna eflist(e. vocabulary) 

 Lesskilningur barna eykst (e. comprehension)  

 Börn læra ný orð (e. word knowledge) 

                           (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005, bls. 64). 
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Börn læra hljóð bókstafa þegar lesið er upphátt fyrir þau. Lykilatriði 

byrjendakennslu í lestri er að kenna börnum stafrófið og bókstafina í staf- 

rófinu. Þá er einnig nauðsynlegt að kenna þeim hljóð bókstafanna. Síðan 

þarf að tengja bókstafina og hljóð þeirra við eitthvað sem börnin þekkja til 

dæmis hljóðið E fyrir epli eða tengja fyrsta bókstafinn við nafn þeirra 

(Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005, bls. 63–89). Ritun er talin 

nauðsynleg til að árangur náist í stafakennslu ásamt því að tengja hljóð við 

staf (Ehri og Roberts, 2006, bls. 127). 

Börn fá reynslu af ritmáli þegar lesið er fyrir þau upphátt. Þau fara að 

skilja hvernig bækur eru, þær hafa framhlið og bakhlið, setningar eru lesnar 

frá vinstri til hægri, myndir í bókunum gefa upplýsingar um textann og það 

er bil á milli orða. Þegar lesið er fyrir börn kynnast þau ritmáli og athygli 

þeirra beinist að hlutverki, eðli og uppbyggingu ritaðs máls (Bennett-

Armistead , Duke og Moses, 2005, bls. 63-89). 

 Rannsóknir Walsh (2008) sýna að það skiptir mjög miklu máli fyrir orða- 

forðann hjá börnum hversu oft í viku er lesið fyrir þau. Hafa rannsóknir sýnt 

að orðaforði er meiri hjá þeim börnum þar sem bóklestur hefur verið 

markviss þáttur í uppeldinu. Einnig hefur komið í ljós að þessi börn eru 

betur í stakk búin til að læra að lesa (De Temple, 2001, bls. 31–51; Morrow, 

2012; Vulkelich og Christie, 2004 og Walsh, 2008, bls. 163―166). 

Rannsóknir Beck, McKeown og Kucan (2002) sýna einnig að lestur fyrir 

börn í frumbernsku hefur jákvæð áhrif á málþroska, orðaforða og sögu- 

skilning. Upplestur styður einnig aðra undirbúningsþætti lestrar eins og 

hljóðkerfisvitund (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005, bls. 63–89). 

2.2.4 Fjölskyldulæsi 

Hugtakið fjölskyldulæsi vísar til þess hvernig foreldrar og aðrir fjölskyldu- 

meðlimir og uppalendur eru lestrarfyrirmyndir á heimilinu. Foreldrar eru 

fyrstu kennarar barnsins og gegna mjög mikilvægu undirbúningshlutverki í 

lestrarkennslu. Jákvæð viðhorf til lestrar á heimilinu eru mikilvæg þar sem 

lestur telst vera eðlilegur hlutur og tengist öllum athöfnum daglegs lífs á 

heimilinu. Fjölskyldulæsi felur það í sér að börn alist upp í auðugu lestrar- 

umhverfi þar sem mikið er lesið fyrir þau og lesefni er sýnilegt (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, ( e.d.). 

Börn alast upp við mismikla læsismenningu á heimilum sínum og hefur 

það áhrif á læsisvitund þeirra. Læsisvitund er skilningur og reynsla barna af 

textum í kringum þau. Fjölskyldulæsi felur einnig í sér að teikna, skrifa, deila 

saman hugmyndum, semja skilaboð, skrá, búa til lista, fara eftir skriflegum 

leiðbeiningum og skiptast á sögum og hugmyndum. Bókasafnsferðir fjöl- 
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skyldunnar eru líka fyrirmynd um athafnir sem tilheyra fjölskyldulæsi. Fjöl- 

skyldulæsi endurspeglast einnig í þeirri menningu sem börn alast upp í 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir,( e.d.) Burns, Griffin og Snow. 1999, bls. 16–22; 

Cairney, 2003, bls. 60–61; Morrow, 2012, bls. 418–423; Vukelich og Christie, 

2004, bls. 5) 

Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky hélt því fram að teikningar og 

skrift barna væru mikilvægar undirstöður fyrir lestur og handskrift. Þegar 

börn krota og teikna á pappír nota þau tákn og merki til að lýsa hugmyndum 

sínum og hugsunum. Þannig reyna börn að hafa samband við aðra á annars 

konar tungumáli þar sem þau lýsa hugmyndum sínum og hugsunum í 

gegnum teikningar(Roskos, Tabors og Lenhart, 2004, bls. 59; Shea, 2011, 

bls. 63). 

Þátttökuritun (e. shared writing) er mikilvægt hugtak sem felur í sér að 

fullorðinn og barn vinni saman að ritunarverkefni og ræði saman um orða- 

lag og stafsetningu. Þegar börn sýna tilburði til þess að skrifa þá er áhrifaríkt 

að fullorðinn hjálpi þeim við að skrifa til dæmis skilaboð sem þau geta ekki 

gert án stuðnings. (Morrow, 2012, bls. 258; Shea, 2011, bls. 61–64; Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). 

Heimili ungra barna er umhverfi þar sem þeim bjóðast mörg tækifæri til 

að byggja upp skilning á læsi og skriftarfærni. Börnin æfa sig á tungu- 

málakerfinu bæði í gegnum talað og skriflegt mál og í gegnum samskipti við 

aðra á heimilinu (Riley, 2006, bls. 49–62). 

 Þátttökuritun fjallar líka um það að undir handleiðslu foreldra geta börn 

lært að handskrifa. 

 Börn geta tjáð sig með eigin orðum og séð hvernig þeirra eigin orð 
líta út þegar þau eru búin að handskrifa þau. 

 Börn læra með foreldrum að semja alls konar skilaboð, eins og 
innkaupalista, skrifa bréf, afmælisboðskort og sögur ásamt því að 
skrifa það sem barnið hefur áhuga á. 

 Börn geta með foreldrum sínum lært að hlusta eftir hljóðum í orðum, 
sem þau þekkja, og hljóðum sem eru í nýjum orðum. 

Börn geta lært hjá foreldrum sínum að skrifa litla og stóra bókstafi ásamt 

því að læra um greinarmerkjasetningu (Roskos, Tabors og Lenhart, 2004, 

bls. 59–61; Shea, 2011, bls. 3–8). Þátttökuritun tengist líka stofnunum eins 

og skólum þar sem börn þurfa að læra heima til að skila skriflegum verk- 

efnum í skólann. Þátttökuritun endurspeglast einnig í þeirri menningu sem 

börn alast upp í (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, ( e.d.).; Morrow, 2012, bls. 

259–261; Shea, 2011, bls. 61–77; Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 191.  
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Vald á tungumáli er undirstaða þess að læra að lesa og skrifa (Roskos, 

Tabors og Lenhart, 2004, bls.1). Það gefur góða raun að kenna lestur í nánu 

samhengi við ritun og stafsetningu þar sem þessi ferli þróast samhliða og 

styðja hvort annað. Ritun leiðir til aukins lesturs og ýtir undir lesskilning. 

Talið er að þegar börn skrifa þróist lestur þeirra og er skrift því öflugt tæki 

við lestranámið. Þegar barnið skrifar orð þá þarf það að hljóða sig í gegnum 

orðið í huganum. Þannig vinna þessi tvö ferli saman og styrkja hvort annað 

(Stackhouse,  2006, bls. 28–29; Vacca o.fl., 2006, bls. 366–371). 

2.2.5 Orðaforði 

Frá unga aldri eru flest börn mjög virk í því að læra hugtök og auka við 

orðaforða sinn; með daglegri umgengni við fólk fá börn nýja reynslu og 

bæta þannig við sig merkingarfræðilegri reynslu. Þegar börn hafa tækifæri 

til að taka þátt í rituðu máli með fullorðnum og kennurum þá læra þau ný 

orð og merkingu þeirra eins og í sögubók, fréttablöðum og innkaupalistum 

(Otto, 2006, bls. 110).   

 Mikilvægt er að bíða ekki með orðaforðakennslu þangað til börn eru 

orðin nógu vel læs til að geta lært ný orð í gegnum eigin lestur. Þess vegna 

er nauðsynlegt að vinna markvisst með ný orð og nýta sér að hlustunar- 

skilningur er lengi framan af miklu meiri en lesskilningur. Þess vegna þarf að 

lesa fyrir börn texta sem gefur þeim tækifæri til að auka og dýpka orðaforða 

sinn og málþroska yfirleitt. Gildir þetta alveg þangað til börn eru sjálf orðin 

fluglæs eða þegar lestrartæknin er orðin nógu áreynslulaus til þess að þau 

lesi texta sem innhalda ný orð og þau geta ráðið í merkingu orðanna út frá 

samhengi textans (Beck, McKeown og Kucan, 2002, bls. 48–50). Lestrar- 

bækur barnanna geta raunar gefið tilefni til að kenna börnum ný orð þegar 

þær eru lesnar fyrir þau með tilheyrandi áherslum, hjómfalli og hléum sem 

gefur tækifæri til að skýra út merkingu ýmissa orða (Bennett-Armistead, 

Duke og Moses, 2005, bls. 66). 

Í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2004) sem hún gerði á 165 börn- 

um vorið áður en þau hófu skólagöngu reyndust langflest barnanna, sem 

greindust í áhættuhópi á HLJÓM-prófinu, jafnframt vera mjög slök í frá- 

sagnarhæfni og fleiri þáttum málþroska sem reynir á frásögn. Þetta bendir 

til þess að stór hluti þeirra barna, sem greinast í áhættuhópi á HLJÓM-2, eigi 

við mun víðtækari málþroskaseinkun að etja en erfiðleika með hljóðkerfis- 

vitund. Þess vegna er jafn mikilvægt að þjálfa orðaforða, orðræðufærni eins 

og hljóðvitund sérstaklega með tilliti til þess að orðaforðaþekking er 

nauðsynlegur grunnur lesskilnings (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn 

Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2009, bls. 645–657). 
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Tengslin milli orðaforða í talmáli og lesmáli sýna að beint samband er á 

milli orðaforða og lesskilnings og að orðaforðinn er sá málþáttur sem hefur 

jafnframt mikil áhrif á lesskilning (Nation 2006, bls. 132–134; Vacca og 

fleiri., 2006, bls. 254). 

2.2.6 Lesskilningur 

Hægt er með góðum árangri að spá fyrir um færni í lesskilningi í leikskóla út 

frá hlustunarskilningi (Cain og Oakhill, 2007, bls. 31). Nemendur með les- 

skilningserfiðleika sýna oftast slakan hlustunarskilning. Þessi tengsl verða 

sterkari eftir því sem börn verða eldri (Nation, 2006, bls. 248–265). 

Endurtekinn lestur hjálpar til við að þróa hugtök í sambandi við orð, 

texta og bækur. Endursögn, bæði munnleg og skrifleg, ýtir undir að börn 

öðlist góðan lesskilning auk þess sem slík vinnubrögð hjálpa barninu til að 

skipuleggja hugsun sína (Morrow, 2001, bls. 220). 

Í stuttu máli þá er það tvennt sem börn þurfa að ná tökum á til að verða 

læs: Þau þurfa að geta umskráð bókstafi í málhljóð og síðan að skilja það 

sem þau lesa. Það að finna börn, sem lesa vel en eru samt með lesskilnings- 

vandamál, er áhyggjuefni og kallar á margar fræðilegar spurningar. Við 

skimun kemur í ljós að 10–15% af 7–11 ára börnum eiga við lesskilnings- 

vandamál að etja. Þessi niðurstaða sýnir að það að vera góður í lestri er 

engin trygging fyrir lesskilningi. Auðvelt er að finna börn með lesskilnings- 

vandamál ef þau eru einnig með lestrarerfiðleika. Aftur á móti uppgötvast 

oft ekki lesskilningsvandamál hjá börnum, sem lesa vel, nema með prófum 

og þess vegna er mælt með lesskilningskönnunum samhliða lestrarprófum 

(Nation, 2006, bls. 140–142).  

Rannsóknir Cain og Oakhill (2007) hafa sýnt fram á að börn með lesskilnings 

vandamál þurfa oftast að glíma við þennan vanda í gegnum alla skólagöngu 

sína. Þetta verður oft stærra vandamál með aldrinum og er áhyggjuefni 

vegna þess að eftir því sem börnin eldast þurfa þau að glíma við fleiri náms- 

greinar í skólanum sem krefjast mikils lesturs. Ljóst er að lesskilningur er 

flókið ferli. Ástæðurnar fyrir erfiðleikum að skilja texta er margþættur og 

mismunandi. Af þessum sökum er mikilvægt að í framtíðarrannsóknum á 

þessu sviði sé leitast við að finna og sundurgreina hinar ýmsu rætur vanda- 

mála sem börn eiga við að etja í lesskilningi (Nation, 2006, bls. 140–142 og 

Cain og Oakhill, 2007, bls. 41—75). 

Þegar lesið er fyrir börn er mikilvægt að stoppa reglulega og koma með 

hugasemdir og spurningar út frá textanum til að hjálpa barninu að skilja 

söguna (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005, bls. 40; DeTemple, 2001, 

bls. 34–36). 
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 Til að styðja börn við að skilja samfelldan texta er gagnlegt að spyrja þau 

opinna spurninga sem ætlað er að vekja þau til umhugsunar um efni sög- 

unnar. Mikilvægt er líka að gefa tilefni til umræðna um atburði og persón- 

ur og tengja saman atburði, persónur, orsakir og afleiðingar jafnóðum og 

sögunni vindur fram (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005, bls. 40). 

Einnig er nauðsynlegt að hvetja börn til að segja eitthvað um söguna sem 

verið er að lesa. Þá gefst tækifæri til að umorða svör þeirra til þess að hafa 

tækifæri til að stuðla að því að þau auki við orðaforða sinn með nýjum 

upplýsingum (Burns o.fl., 1999, bls. 8–14).  

Góður málskilningur er undirstaða lesskilnings og málskilningur byggist 

meðal annars á orðaforða. Framfarir hafa orðið í aðferðum til að auka líkur- 

nar á því að börnin tileinki sér tiltekin orð sem kennarinn eða börnin velja úr 

sögunum sem lesnar eru. Það er reyndar ekki nýtt í leikskólastarfi að leit- 

ast við að auka og efla orðaforða barna. Það hefur lengi verið gert, meðal 

annars með lestri barnabóka (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir., 2011, bls. 1–9). 

2.2.7 Bernskulæsi 

Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar 

einstaklinga. Leikskólaaldurinn er ákaflega mikilvægur tími náms og þroska 

Aðalnámskrá leikskóla, (2011). Rannsóknum á þroska ungra barna hefur 

fjölgað mjög á undanförnum áratugum og hafa sýnt að með fjölbreyttri 

örvun geta börn á leikskólaaldri náð lengra í þroska á ýmsum sviðum eins og 

til dæmis í lestri (Scarborough, 2003, bls. 97–110; Snow, Burns og Griffin, 

1998, bls. 179;).  

Í könnun menntasviðs Reykjavíkurborgar (2006) um sérkennslu í lestri í 

grunnskólum Reykjavíkur kemur fram að af þeim kennslustundum sem 

úthlutað er til sérkennslu séu hlutfallslega flestar í lestri og fóru 1140 

stundir á viku í lestrarstuðning hjá skólunum í heild. Flestar sérkennslu- 

stundirnar voru hjá öðrum bekk eða um 17% , því næst í þriðja bekk um 

16% og tæplega 15% í fjórða bekk. (Sigurbjörg J. Helgadóttir, 2006). Gera 

má ráð fyrir að hlutfallið sé svipað á öðrum stöðum á landinu.  

Rannsakendur hafa líka beint sjónum að lágu sjálfsmati barna með 

lestrararerfiðleika. Með markvissri og öflugri kennslu strax í upphafi lestrar- 

náms, þar sem nemandinn fær mikinn stuðning sem getur hjálpað honum til 

að styrkja sjálfsmynd sína (Sigurlaug Jónsdóttir, 2009). 

Bernskulæsi er skilgreint sem ákveðin færni, þekking og viðhorf sem 

þroskast smám saman áður en börn læra að lesa og skrifa. Það felur í sér 

skilning á hugtökum tengdum læsi og tekur til hefðbundinna læsisþátta eins 
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og hljóðkerfisvitundar, bókstafaþekkingar, umskráningar, orðaforða, mál- 

skilnings og ritunar (Gunn og fleiri, 1995, bls. 1–19; Halldóra Haraldsdóttir, 

e.d.).  

Börn öðlast þekkingu sem gagnast þeim við lestrarnám þegar þau kynn- 

ast ritmáli í málhvetjandi samskiptum og lestrarhvetjandi námsumhverfi. Á 

þann hátt afla börn sér mikillar bakgrunnsþekkingar um læsi án þess þó að 

hafa náð þeirri tæknilegu færni að lesa (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 

2005, bls.15–38; Gunn og fleiri, 1995, bls. 1–19). Í Aðalnámskrá leikskóla 

(2011) er læsi einn af grunnþáttum en læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, 

leikni og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, 

tilfinningar og skoðanir á margbreytilegan hátt. 

Lestrar- og skriftarhvetjandi námsumhverfi er talið eiga stóran þátt í 

lestrar- og skriftarárangri barna. Í slíku umhverfi er ritmálið gert sýnilegt, 

þar sem nóg er af bókum með fjölbreyttu lestrarefni, ásamt því að börn eru 

hvött til að lesa og skoða bækur. Nauðsynlegt er að leggja áherslu á að láta 

verk nemenda prýða veggi og hvetja börn til að skrifa á verkin sín, búa til 

sögur og ljóð (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005, bls.121–141; Gunn 

og fleiri, 1995, bls. 1–19).  

Áhrifaríkt er einnig að hafa orðavegg í kennslustofunni. Á orðaveggnum 

eru sýnileg þau orð sem hafa verið skrifuð á blað eða karton og límd á vegg- 

inn. Orðin á orðaveggnum eru kannski orð sem nemendur eru að læra um í 

hugtakakennslu og orð sem hafa fengið mikla umfjöllun í orðaforða- 

kennslu (Otto, 2006 , bls. 301). 

Merkingar, orðalistar og sýnileg fyrirmæli, leiðbeiningar, verkstæði eða 

vinnusvæði með sjálfstæðum verkefnum eða hópaverkefnum í lestri, skrift 

og öðrum þáttum móðurmálsins hvetja og örva börn til að lesa og skrifa. 

Þess háttar stöðvar geta verið með einföldum verkefnum, paralestri, 

hlustun, einföldum lestrarspilum og leikjum með stafakubbum eða ýmiss 

konar bókstöfum til að mynda orð og setningar. Lestrar- og skriftar- 

umhverfi, þar sem auðugt er af sýnilegu ritmál með fjölbreyttu lesefni og 

sjálfstæðum verkefnum, ýtir undir námsárangur barnanna í lestrar- og 

skriftarnámi þeirra (Guðrún Edda Bentsdóttir, 2009, bls. 29).  

Börn rannsaka umhverfi sitt og aðstæður og byggja undirstöður til þess 

að læra að lesa og skrifa. Markmið fyrir leikskólabörn (for Preschool) eru 

eftirfarandi. Markmiðið er að börn, njóti þess að hlusta á upplestur úr 

sögubókum ásamt því að ræða um efni sögunnar, skilji að bókin geymir 

ýmsar upplýsingar og skilaboð, reyni að tileinka sér lestur og skrift, þekki 

merki og tákn í umhverfinu, taki þátt í rímleikjum, þekki hljóð ýmissa bók- 
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stafa. Þau noti bókstafi til að senda skilaboð og byggi upp orðaforða með 

því að læra ný orð (Bennett-Armistead, og fleiri, 2005, bls. 22). 

National Reading Panel (NRP) er hópur sérfræðinga sem skipaður er af 

menntamálayfirvöldum Bandaríkjanna og sérhæfir sig í að meta rannsóknir 

á sviði lesturs. Rannsóknaniðurstöður í skýrslu þeirra sýna fram á góðan 

árangur þess að nota hljóðaaðferðir við lestrarkennslu. Niðurstöður gefa 

einnig til kynna að fjölbreyttar útfærslur af kerfisbundinni hljóðaaðferð eru 

áhrifaríkar leiðir til að kenna lestur, stafsetningu og lesskilning sérstaklega 

þegar þær eru notaðar við upphaf lestrarkennslunnar (National Reading 

Panel, 2000). Slík kennsla er talin marktækt áhrifaríkari en kennsla sem ekki 

hefur tengsl hljóða og stafa að markmiði í byrjun lestrarkennslunnar. 

(Adams, 1990, bls. 275–277; National Reading Panel, 2000, bls. 9–10). 

Kerfisbundin kennsla í að tengja saman hljóð og bókstafi er talin auka 

árangur í lestrarnámi hjá 5–7 ára börnum. Á þetta er lögð megináhersla í 

hljóðaaðferð. Hljóðaaðferðin er talin gegna lykilhlutverki fyrir börn sem 

læra að lesa á eðlilegum tíma og fyrir börn sem þurfa sérstakan stuðning við 

lestrarnámið (Adams, 1990; Ehri, ,2005, bls. 135–154; National Reading 

Panel, 2000, bls. 2–7). Síðan árið 2000 hafa verið gerðar margar rannsóknir 

eftir að skýrsla NRP kom út og hafa þær ekki hrakið helstu niðurstöður NRP-

starfshópsins (Walpole og McKenna, 2007, bls. 48). 

Í grein Guðrúnar Eddu Bentsdóttur (2009) kemur fram að til að ná 

tilætluðum árangri í lestrarkennslu í 1. bekk sé gagnlegt að nota eindar- og 

heildaraðferðir samhliða. Með eindaraðferðum er átt við aðferðir þar sem í 

upphafi er unnið með smæstu einingar málsins eins og gert er í hljóða- 

aðferðinni. Í heildaraðferðum er markmiðið að vinna út frá heildstæðum og 

merkingarbærum texta þar sem áherslan er á þekkingu á uppbyggingu mál- 

sins. 

2.2.8 Snemmtæk íhlutun á leikskólum 

Rannsóknir í þroskasálfræði sýna fram á mikilvægi umhverfisþætta og utan- 

aðkomandi stuðning fyrir nám og þroska barna. Snemmtæk íhlutun fjallar 

um aðgerðir sem miða að því að grípa inn í þroskavanda barna snemma á 

þroskaferli þeirra. Talið er að tímabilið frá fæðingu barns og fram til sex ára 

aldurs sé ákaflega mikilvægt í þessu sambandi og er snemmtæk íhlutun 

yfirleitt tengd við þetta tímabil í lífi barna (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 

120–125). Snemmtæk íhlutun á sér stað á því tímabili í heilaþroskanum 

þegar heilinn er auðmótanlegur og gerir barnið sérstaklega móttækilegt 

fyrir reynslu og námi á ákveðnum sviðum (Shonkoff og Meisels, 2000; 

Tryggvi Sigurðsson, 2006, bls. 5–7).  
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 Það getur verið ómetanlegt fyrir barnið ef snemmtækri íhlutun er 
beitt eins fljótt og hægt er þegar grunur vaknar um frávik á ein- 
hverjum sviðum. Annars getur dýrmætur tími á því æviskeiði barnsins 
þegar það er móttækilegast fyrir aðgerðum sem hafa áhrif á þroska-
framvindu þess, farið forgörðum (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 120–
125). 

Mikilvægt er að grípa inn í ef barn greinist með sértæka málþroska- 

röskun því annars getur það átt fyrir höndum mikla erfiðleika á leikskóla og 

grunnskólagöngu því skólagangan byggir á vaxandi færni í notkun máls og 

tals. Aðilar, sem framkvæma skimun á málþroska, verða að bregðast við 

með snemmtækri íhlutun. Þess vegna er mikilvægt að tryggja að kennsla 

nemenda með sértæka málþroskaröskun miðist við þarfir þeirra og því þarf 

að meta málþroska barna reglulega (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010, bls. 23). 

Leikurinn gegnir ómetanlegu hlutverki í málörvun og lestrarnámi barna í 

leikskólastarfi. Rannsóknir sýna að leikur styður við þróun læsis, ekki síst ef 

umhverfið í leikskólanum er örvandi og góður aðgangur er þar að marg- 

háttuðu læsis- og ritmálsörvandi leikefni (Roskos og Christie, 2001, bls. 59–

89).  

Rannsókn Guðrúnar Sigursteinsdóttur (2009) er athyglisverð en hún 

kannaði til hvaða úrræða átta leikskólakennarar í sex bæjarfélögum gripu til 

þegar börn greindust með slaka færni á skimunarprófinu HLJÓM-2. 

Rannsóknin leiddi í ljós að ekki var til staðar nægileg þekking á bernskulæsi. 

Því var ekki brugðist við með snemmtækri íhlutun gagnvart börnum, sem 

hætta var á að myndu glíma við lestrarerfiðleika. Guðrún Sigursteinsdóttir 

(2009) vekur einnig athygli á mikilvægi þess að lestrarnám hefjist á leik- 

skólaaldri. Hún telur brýnt að fyrir börn sem eiga á hættu að lenda í lestrar- 

erfiðleikum í grunnskóla, sé leitað í leikskóla svo hægt sé að bregðast við 

þörfum þeirra með snemmtækri íhlutun og markvissum vinnubrögðum. 

Einnig er nauðsynlegt að þessi börn þjálfist sérstaklega í undirþáttum sem 

lesskilningur og umskráning byggist á. Snemmtæk íhlutun grundvallast á 

þekkingu leikskólakennara á því hvað tekur við í menntun barna í grunn- 

skóla svo að hann geti undirbúið viðkomandi börn á þann hátt að þau nái 

árangri en bíði ekki ósigur strax í 1. bekk. Einnig kom fram í rannsókn 

Guðrúnar að aðalkennslan í handskrift, sem er einn af undirbúningsþáttum 

lestrar sé að kenna börnum að skrifa nafnið sitt (Guðrún Sigursteinsdóttir, 

2009, bls. 4–18). Rannsóknir undanfarinna áratuga sýna eindregið að byrja 

þurfi í leikskóla að vinna markvisst með læsi til að árangur náist (Snow, 

Burns og Griffin,1998., bls. 85). 
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Í niðurstöðum skýrslu um málumhverfi og lestrarnám barna í tíu leikskól- 

um, sem Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir samdi ásamt Ingibjörgu Sigurðardóttur 

fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið vorið (2011), kemur fram að 

markvisst lestrarnám fari fram eins og þessir tíu leikskólar og margir fleiri 

eru til vitnis um. Einnig segir í skýrslunni að búast megi við að þeim leik- 

skólum fari fjölgandi á næstunni sem taka lestrarnám barna föstum tökum 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls. 38). 

Er þetta í samræmi við þróunina í þessum efnum víða erlendis, ekki síst í 

Bandaríkjunum og á Bretlandi. Einnig er áhugavert hversu föstum tökum 

margir leikskólar taka lestrarkennsluna í ljósi þess að hvergi er kveðið á um 

það í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) eða í nýrri Aðalnámskrá leikskóla 

(2011) að kenna skuli leikskólabörnum að lesa (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2011, bls. 1–2). 

2.2.9 Foreldrasamstarf 

Mikilvægt er að foreldrar séu í beinum samskiptum við skóla barna sinna. 
Samstarf skóla og foreldra og stuðningur þeirra við nám barna sinna eru 
taldir meðal þeirra þátta sem skipta mestu máli fyrir námsárangur barna. 
Margir foreldrar eiga þó erfitt með að eiga frumkvæðið að slíkum sam- 
skiptum og því skiptir máli að skólar hafi markvisst foreldrasamstarf á 
stefnuskrá sinni og eigi frumkvæði að samstarfi milli heimilis og skóla (Reid 
og Fawcet, 2004, bls. 317).  

Þegar börn byrja að læra að lesa er foreldrasamstarf við skóla barnanna 
þýðingarmikið fyrir þau. Miklu skiptir að börnin fái aðstoð heima og haldi 
áfram að æfa sig í að skrifa og segja hljóð bókstafsins sem þau vinna með 
hverju sinni. Fyrir börn sem eiga erfitt með að tileinka sér ákveðin hljóð er 
nauðsynlegt að safna þeim bókstöfum saman svo að barnið geti æft hljóð 
þeirra oftar bæði í skólanum og heima. Hjálp frá foreldrum getur skipt sköp- 
um sérstaklega fyrir þessi börn. (Lloyd, 2005, bls. 10). 

Áhugaverð er rannsókn Ingibjargar Auðunsdóttur (2008) um fjölskyldu- 
heimsóknir sem ætlað er að bæta og þróa samstarf á milli heimilis og skóla. 
Í þessari rannsókn heimsóttu umsjónarkennarar 46 leikskólabörn, sem voru 
6 ára að vori til og áttu þessi börnin að hefja grunnskólanám í 1. bekk að 
hausti. Markmið heimsókna til þessara nemenda var eftirfarandi: 

 • Efla tengsl heimila og skóla. 

 • Láta barn og foreldra finna að þau voru velkomin í skólann. 

 • Efla öryggi barnsins með því að hitta það heima fyrir í skólabyrjun. 

 • Kennari kynni sig fyrir barni og foreldrum. 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, bls. 22) 
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Rannsóknin leiddi meðal annars í ljós að kennararnir merktu aukin almenn 

samskipti og jákvætt viðmót foreldra til skólans þegar þeir hófu samstarfið á 

fjölskylduheimsókn. Í tengslum við þessar heimsóknir var horft á barnið og 

fjölskylduna í heild og unnið á nánari hátt en áður. Reyndust heimsóknirnar 

árangursrík samstarfsleið skóla og heimilis (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008, 

bls. 20–27). 

Gagnlegt þykir að kennarar heimsæki heimili þeirra barna sem eru að 

byrja í skólanum. Árangusrík heimsókn gefur kennara, foreldrum og barninu 

tækifæri til að kynnast áður en skólagangan hefst. Heimsóknin á ekki að 

vera lengri en 15– 20 mínútur. Nauðsynlegt er að bóka heimsóknina með 

tveggja vikna fyrirvara. Hún á að miða að því að koma á félagslegum 

tengslum á milli foreldra, barns og kennara. Mikilvægt er að kennari varist 

að spyrja foreldra og barnið persónulegra spurninga. Frekar á kennarinn að 

segja frá sjálfum sér eða gefa foreldrum og barninu upplýsingar um skóla- 

bekkinn og námsefni sem lögð verður áhersla á (Otto, 2006, bls. 355). 

Annað dæmi um foreldrasamstarf eru símhringingar á milli heimilis og 

skóla. Oft hafa kennarar fastan viðtalstíma. Ef skilaboð koma til kennara frá 

foreldrum með beiðni um að hafa samband við heimilið er talið mikilvægt 

að kennarinn hafi samband strax og færi gefst (Otto. B., 2006, bls. 355). 

Í leikskólum Reykjavíkur er boðið upp á regluleg foreldraviðtöl einu sinni 

til tvisvar á ári. Rætt er um líðan barnsins, þroska þess og þarfir. Foreldrar 

eru hvattir til að biðja um viðtal og samráðsfundi hvenær sem þurfa þykir. Í 

foreldraviðtölum eru sett fram markmið um þroska og framfarir barnsins 

sem unnið skal að í leikskólanum og heima. Foreldrar eru ár hvert hafðir 

með í ráðum við mótun stefnu og starfsáætlunar fyrir leikskólastarfið og 

byggir fjárhagsáætlun á þeirri vinnu (Reykjavíkurborg, 2014). 

2.3 Skriftarörðugleikar 

Margir undirliggjandi veikleikar geta valdið erfiðleikum við að handskrifa. 

Þættir sem valda því að ákveðin börn teljast vera í áhættuhóp þeirra sem 

eiga erfitt með að skrifa (Taylor, 2006, bls. 229).  

Skriftarörðugleikar geta verið margvíslegir sem gera það að verkum að 

handskrift er mjög erfið fyrir suma einstaklinga. Um er að ræða börn sem 

eiga erfitt með að samhæfa hreyfingar, börn sem glíma við vandamál í 

vitrænni úrvinnslu, börn með lesblindu, börn sem hafa greinst með athyglis- 

brest, börn með Asberger heilkenni, börn sem hafa fengið ófullnægjandi 

eða ranga kennslu, börn með lítið sjálfstraust og börn með líkamlega eða 

andlega fötlun. Einnig getur æfingarleysi í handskrift tafið þróunarferlið í 

handskrift (Tylor, 2006, bls. 229–233).  
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 Handskrift er flókin hæfni sem felur í sér vitræna og málræna færni svo 

og skynhreyfifærni. Vinnsluferlið sem á sér stað við ritun bókstafa felst í 

vitrænni skipulagningu, eftirtekt, vali, greiningu og samtengingu á táknum 

bókstafanna, ásamt samhæfingu fínhreyfinga (Tylor, 2006, bls.  229–233).   

Ritmál er táknun á talmáli og börn þurfa að læra að sundurgreina talað 

mál í einingar talmálsins og geta flokkað þær í samræmi við uppbyggingu 

ritmálskerfisins. Einnig er mikilvægt að börn læri að þekkja bókstafina og viti 

fyrir hvaða hljóð þeir standa (Treiman & Kessler 2005, bls. 132–133). 

Þegar börn skrifa orð þurfa þau að endurheimta og sækja ritháttar- og 

hljóðkerfisupplýsingar um orðið í orða- og hljóðasafni hugans, halda þeim 

inni í vinnsluminninu á meðan þau finna og para bókstafi við viðeigandi 

hljóð (Troia, 2004, bls. 271–285).  

Ritmálið byggist upp á því að tengja tákn við mállega einingu og raða 

táknunum upp á margbreytilegan hátt (Treiman og Kessler, 2005, bls. 121). 

Til að barn nái árangri í góðri og læsilegri skrift er nauðsynlegt að tryggja 

nægan tíma til æfinga og fylgja þjálfuninni vel eftir. Allir skólar ættu að hafa 

skriftarstefnu með skýr skilgreind markmið sem miðar að framförum hjá 

hverju barni. Tíminn, sem er notaður í góða kennsluáætlun á fyrstu stigum 

skriftarnámsins ásamt eftirliti með framförum, ætti að gera flestum börnum 

fært um að skrifa læsilegan og fallegan texta. Þó skilar æfingin ekki alltaf 

fullkominni færni allra og þess vegna ætti notkun tölvu við ritun að vera 

valkostur fyrir börn í áhættuhópi (Taylor, 2006, bls. 250–251).  

2.3.1 Veikleiki í samhæfingu 

Veikleiki í samhæfingu getur átt við þá einstaklinga sem eiga í erfiðleikum 

með fínhreyfingar, þykja klunnalegir í hreyfingum og eiga erfitt með að sam- 

hæfa hug og hönd. 

Fram hefur komið mjög áhugaverð langsniðsrannsókn sem Ragnheiður 

Karlsdóttir og Þórarinn Stefánsson framkvæmdu. Í rannsókninni sem stóð 

yfir á árunum 1999 til 2005 voru framfarir í handskrift hjá grunnskóla- 

börnum í Reykjavík kannaðar. Rannsakað var meðal annars hvort sjón og 

hreyfigeta valdi erfiðleikum við framfarir í skrift. Við framfarir í skrift var 

könnuð sérstaklega getan til þess að samhæfa sjón og hönd. Samkvæmt 

fyrri rannsóknum mátti búast við að sumir nemendur ættu í erfiðleikum 

með þessa samhæfingu. Þess vegna var valinn hópur barna sem töldust 

vera í áhættuhópi þeirra sem eiga í erfiðleikum með samhæfingu sjónar og 

handar. Þegar meðalárangur þriggja hópa á forprófi í samhæfingu sjónar og 

handar var borinn saman kom í ljós að meðaleinkunnin í þessari sam-

hæfingu var há í öllum hópunum og lítill munur var á milli þeirra. Þetta er 
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vísbending um að sjón- og hreyfigeta valdi litlum erfiðleikum við framfarir í 

skriftargæðum hjá nemendum í þessum hópum(Ragnheiður Karlsdóttir og 

Þórarinn Stefánsson, 2014, bls. 50–54). 

Niðurstaðan leiddi í ljós að ekki er greinilegt að skortur á getu þess að 

samhæfa sjón og hönd torveldi framfarir í skrift í 2. og 3. bekk og fram- 

farirnar frá 2. bekk til 5. bekkjar benda til þess að vel sé hægt að kenna 

börnum handskrift jafnvel þótt þau kynnu að glíma við röskun á sjón- og 

hreyfiþroska. Niðurstöðurnar sýndu einnig að stúlkur ná að jafnaði umtals- 

vert betri árangri á prófi í samhæfingu (Ragnheiður Karlsdóttir og Þórarinn 

Stefánsson, 2014, bls. 50). 

2.3.2 Erfiðleikar í sjónrænni skynjun   

Nemendur með þroska og samhæfingar röskun geta átt í erfiðleikum með 

að ná tökum á handskrift. Þau eiga erfitt með að kalla fram í huga sér útlit 

bókstafa og fyrirsjáanleg og lýsandi tengsl milli málþátta, eins og til dæmis 

merkingarbæran texta þar sem endurtekningar eru algengar. Einnig eiga 

þau erfitt með að þekkja algeng orð (Taylor, 2006, bls. 230–231).  

Mörg börn sem eiga erfitt með samhæfingu hafa slaka sjónræna skynjun 

sem getur valdið þeim erfiðleikum við að handskrifa. Börn sem eiga erfitt 

með sjónræna hreyfingu geta átt í vandkvæðum með að kalla fram lögun 

bókstafanna og að sjá fyrir sér röð stafa í orði. Þá eiga þau örðugt með að 

stjórna halla stafanna og að hafa stafina alla jafnstóra. 

Taylor (2006) vitnar í próf Gardners frá (1996), Test of Visual Perceptual 

Skills, þar sem hann skilgreinir sjónræna skynjun sem hæfni til þess að vinna 

úr því sem augað nemur. Þetta próf hefur verið notað til að finna út bæði 

styrkleika og veikleika hjá þeim börnum sem hafa slaka sjónræna skynjun. 

Gardner gerir ráð fyrir nokkrum þáttum sem hægt sé að greina (Taylor, 

2006, bls. 230–231).  

 Sjónræn greining. Hæfileiki til þess að para saman eða finna út 
nákvæm einkenni tveggja forma þegar annað formið er innan um lík 
form. 

 Sjónrænt minni. Hæfileiki til að muna eða kalla fram úr minni. 

 Sjónrænt rými. Hæfileiki til að greina á milli forma. Ef formum er til 
dæmis raðað í ákveðna röð en eitt formið sker sig úr eiga börnin í 
erfiðleikum með að finna það. 

 Sjónrænn stöðugleiki. Hæfileiki til að sjá út sams konar form þó svo 
að þau séu ólík að stærð þeim sé snúið eða speglað. 



 

39 

 Sjónrænt raðminni. Hæfileiki til að muna og kalla strax fram úr minni 
mun á formum. 

 Sjónrænt útlit. Hæfileiki til að skynja form sjónrænt og að finna þau 
sem hafa verið falin innan í samansafni af formum. 

      (Taylor, 2006, bls. 230–231).  

2.3.3 Athyglisbrestur og ofvirkni – Asberger heilkenni 

Athyglisbrestur er röskun sem hefur áhrif á þá hluta heilans sem sjá um að 

stjórna athygli og einbeitingu. Auk þess þá geta börn með athyglisbrest líka 

þurft að glíma við ofvirkni og þurfa þá oft að kljást við miklar skapsveiflur og 

félagslega erfiðleika. Vegna þessara undirliggjandi vandamála þá eiga börn 

með athyglisbrest og ofvirkni í erfiðleikum með að halda fullri athygli og 

einbeitingu sem er nauðsynleg þegar börn eru að læra að handskrifa 

(Taylor, 2006, bls. 232).  

Börn sem eru á einhverfurófinu, eða eru með Asperger-heilkenni eiga í 
erfiðleikum með félagslegan skilning og samskipti. Oft eru börn með 
Asperger-heilkenni haldin þráhyggjutilhneigingu. Þessir einstaklingar sýna 
einnig oft áráttukennda hegðun þar sem þau hafa þröngt áhugasvið og 
síendurtaka hegðun sína (Taylor 2006, bls. 232–233). 

Börn sem glíma við Asperger heilkenni eiga oft í erfiðleikum með fín- 
hreyfingar. Teljast þau því vera í áhættuhópi þeirra sem lenda í erfiðleikum 
með handskrift. Margar rannsóknir hafa leitt í ljós að handskrift er einstak- 
lingum með Asperger heilkenni erfið. Ekki hafa verið gerðar neinar kerfis- 
bundnar rannsóknir til að finna ástæðuna fyrir því að einstaklingar með 
Asperger-heilkenni vilja ekki handskrifa. Margir þessara einstaklinga upplifa 
ósjaldan vanmáttarkennd gagnvart handskrift. Í kennslu er því ráðlagt að 
börn með áðurnefnd vandamál vinni ritunarverkefni sín á tölvu (Taylor 
2006, bls. 232–233). 

2.3.4 Aðrar ástæður fyrir erfiðleikum í handskrift  

Mörgum börnum hefur mistekist að ná tökum á handskriftartækninni hvort 
sem þau glíma við erfiðleika eða ekki. Taylor bendir á nokkrar ástæður fyrir 
því, til dæmis að krafa hafi verið gerð um að börn handskrifi áður en þau 
eru tilbúin til þess, að kennslan í handskrift hafi verið ófullnægjandi og lítið 
um æfingar í handskrift og að alltof litlar kröfur séu gerðar til nemenda um 
að skila verkefnum handskrifuðum. Loks skal nefna að börn, sem eru með 
lítið sjálfsálit og eru lengi að ná tökum á handskriftinni, eru oft talin vera í 
áhættuhópi þeirra sem munu eiga í erfiðleikum með handskrift í framtíðinni 
(Taylor, 2006, bls. 233).  
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Einnig geta verið margar aðrar ástæður fyrir þessum erfiðleikum til 
dæmis að börn missi af kennslu í handskrift, vegna veikinda eða vegna þess 
að þau flytja og fara í nýjan skóla (Taylor, 2006, bls. 233). 

Börn með lesblindu eiga oft erfitt með að þekkja bókstafi og skrá hug- 
myndir sínar á blað, afleiðingar verða oft til þess að börn með lesblindu 
skrifa færri orð sem verður iðulega til þess að þau fá minni þjálfun í að 
handskrifa (Taylor, 2006, bls. 232). 

Lesblinda (e. dyslexía) er best útskýrð sem samsetning af ýmsum erfið- 
leikum sem trufla lestur, stafsetningu og handskrift (Taylor, 2006, bls. 232). 
Hjá lesblindum einstaklingum koma fyrstu og augljósustu erfiðleikarnir fram 
í tengingu hljóðs við bókstaf og í sundurgreiningu hljóða (Jamieson og 
Simpson 2006, bls. 227–228). 

2.3.5 Að nota tölvu við ritun  

Kostir þess að nota tölvur í ritun eru margir. Nemendur fá strax endurgjöf 

og yfirlit yfir árangur samanber ýmis gagnvirk forrit og leiðréttingaforrit. 

Skriftin á tölvunni er oft læsilegri en handskrift. Einnig er hægt að finna 

mismunandi leturgerðir, stækka og minnka letur og skipta um lit á bak- 

grunni til að auðvelda lestur. Góð tölvuþekking eykur sjálfstraust og mennt- 

unar og atvinnumöguleika þeirra sem eiga í erfiðleikum með lestur.(Höien 

og Lundberg, 2000, bls. 182–183). 

Noti nemendur tölvu við ritun þarf að gæta vel að eftirfarandi: 

 Kennarinn þarf að kynna sér vel forritin, sem hann ætlar að nota, 
áður en hann leggur verkefni fyrir nemendur. Hann þarf sjálfur að 
hafa notað þau og búið til leiðbeiningar fyrir nemendur. 

 Byrja rólega, kenna aðeins nokkra grunnþætti í einu og bæta síðan 
smám saman við eftir því sem kunnátta og leikni eykst. 

 Huga að tækifærum til að kenna öllum bekknum í einu ákveðinn 
grunn og ræða um tilgang og notkun. 

 Koma upp litlum hópi ,,sérfræðinga” sem geta aðstoðað við að kenna 
hinum. 

 Kynna stutt afmörkuð verkefni fyrir nemendum og láta þá síðan tvo 
og tvo vinna saman að þeim við eina tölvu. 

 Ef tölvur eru fáar er nauðsynlegt að skipuleggja vinnu nemenda 
þannig að einn taki við af öðrum. 

 Leiðbeina nemendum með ritun og fylgja vinnu þeirra vel eftir 

   (Vacca o.fl., 2006, bls. 395–396). 
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2.3.6 Vinnuvistfræði 

Áður en byrjað er að kenna handskrift er nauðsynlegt að hugsa um eftir- 

farandi þætti:  

 Að borðin og stólarnir séu við hæfi barnanna. 

 Hafa réttan halla á ritunarborðinu. 

 Hvernig verkfæri eru notuð. 

 Hvaða gerð af pappír er notaður en þá er átt við að barn þarf að hafa 
línustrikað blað þar til það hefur náð ákveðinni færni í ritun bók- 
stafanna. 

 Leyfa börnum að hafa eitthvað undir blöðum þegar ritunarverkefni á 
blaði eru unnin. 

 Hvernig barnið situr við ritunina. 

 Taka tillit til bæði rétthentra og örvhentra. 

 Kenna barni að halda rétt á blýant/penna. Nota grip á blýant/penna 
ef þurfa þykir (Taylor, 2006, bls. 233–235). 

Mikilvægt er að leggja ríka áherslu á skriftarhreyfinguna í kennslu. Farið er 

frá auðveldu kroti sem er undirstaða að góðri handskrift. Krot er líka gagn- 

legt til að losa um spennu. Einnig er þýðingarmikið fyrir börn að þjálfa fín- 

hreyfingar með fjölbreyttum krotæfingum. Á eftir grunnæfingum eru kráku- 

stígar (jafnt sikksakk) kenndir og þegar börn hafa náð góðu valdi á þeim og 

góðum takti er eftirleikurinn auðveldur. Þá eru börnin fær um að skrifa bók- 

stafi (Freyja Bergsveinsdóttir og Gunnlaugur SE Briem, 2011, bls. 1–5). 

Lloyd (2005) fjallar um að nauðsynlegt sé að kenna ungum nemendum 

að halda rétt á skriffærum þegar þeir byrja að læra að skrifa og réttar 

hreyfingar. Það hjálpar þeim að ná góðum tökum á því að skrifa rétt. Þó að 

það geti kostað átak að byrja snemma á því að kenna ungum nemendum að 

halda rétt á skriffærum er það vel þess virði. Reynslan sýnir að það er mjög 

erfitt að breyta því ef nemendur halda ekki rétt á skriffærum í upphafi  

skriftarferils og getur jafnvel verið ómögulegt að breyta því (Lloyd, 2005, 

bls. 13). 
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2.4 Ólík sjónarmið um handskrift 

Handskrift á í vök að verjast í okkar tæknivædda heimi þar sem margir kjósa 

heldur að skrifa texta á tölvulyklaborð en að handskrifa texta. Westby 

(2014) fjallar um að á Bretlandi séu margir nemendur neikvæðir gagnvart 

handskrift. Á þetta sérstaklega við um eldri nemendur, jafnvel þó að þeir 

glími ekki við neina lestrar- og skriftarörðugleika. Viðhorf til skriftarkennslu 

hefur breyst síðustu fjóra áratugi. Mest alla tuttugustu öldina var markvisst 

kennd handskrift, stafsetning, gerð línurita og skýringarmynda og upp- 

byggingu setninga og setningaskipan enda var handskriftin í skriflegum 

verkefnum metin til einkunna (Westby, 2014, bls. 279).  

Pressler (2006) bendir á að af einni og hálfri milljón nemenda sem tóku 

samræmd próf í Bandaríkjunm voru það einungis 15% sem skiluðu rit- 

gerðum sínum handskrifuðum, allir hinir nemendurnir ákváðu að skrifa þær 

á tölvulyklaborð. Álítur Pressler að lyklaborðið ógni handskrift og jafnvel 

útrými henni (Pressler. 2006, bls. 1).  

Bennet (2009) veltir því fyrir sér hvort handskrift hafi misst tilgang sinn, 

jafnvel þó að rannsóknir hafi sýnt fram á að samsvörun sé á milli góðrar 

handskriftar og frammistöðu í námi. Bennet gagnrýnir Bandaríska skóla- 

kerfið fyrir að legga höfuð áherslu á að kenna nemendum á lyklaborð tölvu 

og bendir á að ef ekki væru til ritaðar heimildir þá mundum við týna mikil- 

vægum upplýsingum og fróðleik um fortíðina (Bennet, 2009). 

Aðrir segja að það séu ýkjur að handskrift sé að leggjast af. Handskrift sé 

virk námsgrein í mörgum skólum. Russell (2009) sem er skólastjóri hjá 

Windward skóla í Bandaríkjunum segir að handskriftarkennsla sé virk náms- 

grein í mörgum skólum, þar sem rannsóknir hafa aukið skilning manna á 

mikilvægi handskriftar fyrir börn. Kennsla í handskrift er öflugt tæki til að 

byggja upp grundvallar þekkingu barna í lestri og skrift (Russell, 2009, bls. 

3).   

Skriftin er hluti af tjáningu og tungumáli okkar. Talmál, lestur og skrift 

eru samofnir þættir sem styðja hver annan. Margir fræðimenn benda á að  

handskrift sé mikilvæg fyrir þroska. Með henni virki einstaklingurinn 

ákveðnar stöðvar í heilanum og að rithönd styrki námsferlið. Að læra með 

því að nota lyklaborðið hefur ekki eins sterk áhrif á lærdómsferlið eins og  

handskriftin. Taugasálfræðingar hafa rannsakað þennan mismun mjög vel 

og staðfesta að heilinn gefur endurgjöf þegar skrifað er með skriffærum á 

blað og orðin þannig sundurgreind í huganum. Þessar tegundir af endurgjöf 

eru verulega frábrugðnar þeim sem við fáum þegar við snertum og sláum 

með fingrunum á lyklaborð (Toft, 2011, bls. 1–8). 
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Pressler (2006) fjallar einnig um að með því að handskrifa lítið sem 

ekkert þá geti einstaklingar farið á mis við vitsmunaleg tækifæri.Tauga- 

kerfið er ferli sem stýrir hugsun og með því að nota fingurna til að skrifa orð 

þá virkjum við háþróaðri hugsun en ef lítið er handskrifað. Margar rann- 

sóknir sýna að hjá ungum börnum sé góð færni í handskrift ávinningur sem 

nýtist þeim alla ævi til þess að tjá hugsun sína á áhrifaríkan hátt. Börnum 

sem aftur á móti ná ekki góðu valdi á handskrift í byrjun, veitist það mjög 

erfitt svo að þau forðast að handskrifa (Pressler,2006). 

Fræðimenn benda einnig á að rannsóknir staðfesti að ef nemendur til- 

einka sér ekki handskrift þá séu verkefni og ritgerðir þeirra styttri og fá- 

brotnari (Pressler, 2006).Í annál lesblindra sem Sheffield (1996) skrifaði 

harmar hann að þrátt fyrir afdráttarlausar niðurstöður um mikilvægi hand- 

skriftar fyrir lesblinda þá sé ekki lögð áhersla á að kenna skrift.Til að halda á 

blýant þarf að nota hreyfingu frá vöðvum sem á öflugan hátt virkjar minnið. 

Handskrift er mjög áhrifamikil leið til að virkja það og þess vegna er mikil- 

vægt að öll börn læri að skrifa alla bókstafi í stafrófinu rétt. Einnig bendir 

Sheffield á það að nemendur þurfa að læra að skrifa orðin nákvæmlega rétt 

þegar þeir er að læra að lesa til þess að safna orðum í orðabankann sinn 

(Sheffield, 1996).  

Í rannsókn Grahams (2009) í Bandaríkjunum á nemendum í 1. bekk kom í 

ljós að þeir skrifuðu níu til tíu bókstafi að meðaltali á einni mínútu. Eftir 

fimmtán mínútna kennslu í handskrift þrisvar sinnum í viku í níu vikur 

tvöfaldaðist hraðinn hjá nemendum í handskrift ásamt því að þeir gátu skrif- 

að flóknari setningar. Graham (2009) komst einnig að því að þeir nemendur 

sem héldu sig við vélritun frekar en handskrift skrifuðu miklu hægar. Í flest- 

um grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum eiga margir nemendur í 

erfiðleikum með að handskrifa ritgerð. Því miður fá nemendur alltaf minni 

og minni kennslu í handskrift. Rannsóknir Grahams sýndu að fyrstu bekkjar 

kennarar eyddu minna en tíu mínútum á dag til að kenna handskrift. Rann- 

sóknir Grahams staðfesta einnig þá tilgátu að kennarar hafi lélegan undir- 

búning í því að kenna handskrift. Hann komst að því að flestir kennarar 

kenndu handskrift að mjög takmörkuðu leyti. Flestir þeirra viðurkenndu að 

þeir hefðu enga þjálfun í að kenna handskrift, handskrift væri ekki í náms- 

skrám (Graham, 2009). 

Rannsókn sem var gerð á seinni hluta tuttugustu aldar sýndi að frekar 

ætti að horfa á ritunarferlið í heild en eingöngu á útkomuna. Athygli var 

vakin á því að nauðsynlegt væri að skoða allt skriftarferlið sem fælist í 

hugmyndamótun og upplýsingaöflun áður en drög væru skrifuð. Einnig 
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þyrftu nemendur að endurskoða ritsmíð sína, breyta henni og leiðrétta, til 

dæmis orðalag eða stafsetningu (Westby 2014). 

Í dag er skrift ekki lengur nein sérstök námsgrein í íslenskum grunn- 

skólum, heldur er skriftarkennsla felld undir ritun.Talað er almennt um að 

fólk geti skrifað margvíslegan texta, að nemendur setji eigið efni skýrt og 

skipulega fram með ýmsum hætti bæði handskrifað og á stafrænu formi 

Aðalnámskrá grunnskóla, (2011). Hér á landi var skriftarnámskeið í Kennara- 

háskóla Íslands inni á valnámskeiðslista þrjár haustannir 2006, 2007 og 2008 

þá þurfti það að víkja fyrir öðrum valnámskeiðum (Freyja Bergsveinsdóttir, 

2010).  
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3 Aðferðafræði 

Rannsóknir geta aukið þekkingu okkar meðal annars á skólastarfi. Þær 

byggja á kerfisbundnu ferli þar sem upplýsingum er safnað saman og eru 

síðan greindar, túlkaðar og metnar. Upplýsingum getur verið safnað beint 

frá einstaklingunum, hópum eða viðfangsefnum allt eftir því hvað er verið 

að skoða (Hammersley, 2007, bls. 110–112; McMillan, 2004). Mikilvægt er 

að rannsóknarspurningar fjalli um það sem á að rannsaka. Auk þess þurfa 

þær að vera opnar svo að þær gefi tækifæri til að taka tillit til einhvers 

óvænts eða ófyrirsjáanlegs sem upp gæti komið (Flick, 2002, bls. 46). Það 

sem var haft að leiðarljósi við gerð rannsóknarspurningu var að hún hjálpaði 

mér að fá upplýsingar um hvort sporunin á bókstöfum og orðum í verk- 

efnabókinni væri stuðningur fyrir börn í byrjun skriftarnámsins. 

 

Rannsóknarspurning: 

Hvernig nýtist verkefnabókin 4-6 ára börnum sem undirbúningur undir 

skriftarnám? 

 

Til að svara rannsóknarspurningunni var ákveðið að nota eigindlegar 

rannsóknaraðferðir en þess konar aðferðir gefa rannsakandanum möguleika  

á að læra um samfélagið með því að vera sjálfur þátttakandi á þeim vett- 

vangi sem er til skoðunar. Það gerir rannsakandanum einnig kleift að vera 

þátttakandi að hluta eða öllu leyti (Hitchcock og Hughes, 1995, bls. 12). 

Rannsóknaraðferðir þeirra sem aðhyllast eigindlegar rannsóknir gefa oft 

dýpri skilning á félagslegum fyrirbærum en megindlegar aðferðir (Gretar L. 

Marinósson, 2004, bls. 35). Með eigindlegri nálgun er reynt að athuga 

hvaða merkingu þátttakendur leggja í umhverfið sitt og fjölbreyttar aðferðir 

eru notaðar við gagnaöflun. Lýsingar á aðferðum eru fólgnar í gögnunum og 

aðleiðslu sem er beitt við að draga ályktanir út frá þeim (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 219–235). 

Þátttökuathugun á vettvangi hentar vel til rannsókna í leikskólum, 

grunnskólum og framhaldsskólum. Þátttökuathugun er fremur opin aðferð 

þar sem rannsakandinn er aðalrannsóknartækið og horfir og hlustar eftir því 

sem viðmælendur og þátttakendur telja mest um vert. Þessi nálgun er 

áhugaverð, aðgengileg og sveigjanleg (Gretar L. Marinósson, 2004, bls. 34–
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35). Eigindleg þátttökuathugun hentaði því vel til að fá börn á elsta stigi 

leikskóla, börn í 1. bekk grunnskóla og tvö barnabörn til að vinna í 

verkefnabókinni sem byggir á sporuðum bókstöfum stafrófsins, orðum og 

myndum. Í þeirri rannsókn sem hér er greint frá var lögð áhersla á að skoða 

með þátttökuathugun á vettvangi hvernig börnin tækju verkefnabókinni og 

hvort sporunin styddi þau við handskriftina. 

Tilgangur minn er að búa til verkefnabækur sem tengjast innlögn 

bókstafa og handskrift. Í verkefnabókunum verða bókstafirnir gerðir með 

litlum hjálparstrikum sem ég kalla sporun. Þegar barnið skrifar ofan í hjálp- 

arstrikin þá myndast bókstafurinn. Á nokkrum bókstöfum eru hjálparörvar 

sem sýna hvernig dregið er til bókstafanna og hvar skal byrja. Sporuninni er 

ætlað að vera hjálpartæki til þess að veita börnum stuðning þegar þau eru 

að byrja að læra að handskrifa. Námsefnið er ætlað fyrir börn á aldrinum 4-

6 ára. Verkefnabækurnar gefa foreldrum og öðrum aðstandendum tæki- 

færi til að hjálpa börnum við að undirbúa og æfa sig í handskrift áður en 

formleg skólaganga hefst. Verkefnbækurnar verða fjórar þar sem átta 

bókstafir eru kynntir í hverri bók. Í verkefnabókunum verða myndir teik-  

naðar út frá sígildum ævintýrum frá Walt Disney sem ætla má að flest börn 

þekki. Í fyrstu tilrauna-verkefnabókinni verða tíu myndir úr ævintýrinu um 

Fríðu og dýrið frá Walt Dísney. Í tilrauna-verkefnabókinni sem notuð verður 

í rannsókninni eru rúmlega 70 mismunandi myndir í tengslum við sporuðu 

orðin sem eru í bókinni. Verða myndirnar þannig gerðar að börnin geta litað 

þær og styrkja þá í leiðinni fínhreyfingar sínar. Lilja Guðmundsdóttir, mynd- 

listakennari í Grunnskólanum í Hveragerði teiknaði myndirnar í fyrstu verk- 

efnabókina og er það einungis fyrsta verkefnabókin sem mun fylgja rit- 

gerðinni. 

3.1 Þátttakendur 

Valdir voru þátttakendur sem þjóna tilgangi rannsóknarinnar, nemendur og 

kennarar sem gætu gefið upplýsingar um hvernig vinnu nemenda við 

verkefnabækurnar er háttað og hvort þær hjálpuðu þeim við að ná tökum á 

handskrift (Sóley S. Bender, 2003, bls. 88). Haft var samband við þrjá 

skólastjóra í þremur grunnskólum, í tveimur bæjarfélögum og einu sveitar- 

félagi. Jafnframt var haft samband við þrjá leikskólastjóra í tveimur bæjar- 

félögum, svo og fjóra leikskólakennara og þrjá umsjónakennara. Einn um- 

sjónakennarinn var karlmaður en hinir voru konur.  

Viðbrögð skólastjóranna sem haft var samband við voru jákvæð og 

könnuðu þeir allir meðal sinna starfsmanna hvort vilji væri fyrir hendi að 

taka þátt í rannsókninni á verkefnabókinni með börnunum sem þeir 
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kenndu. Skólastjórarnir sendu þar að auki foreldrum tölvupóst með upp- 

lýsingum um rannsóknina á tilrauna-verkefnabókinni. Viðbrögð hjá leikskóla 

stjórum, leikskólakennurum, skólastjórum, umsjónakennurum, foreldrum 

og ömmu sem haft var samband við voru jákvæð og samþykktu allir að taka 

þátt í rannsókninni.  

Valdir voru einstaklingar sem hafa einhver grundvallaratriði sameiginleg 

til að mynda sameiginlega reynslu, eru á svipuðum aldri eða tilheyra 

einhverjum hópi sem sameinar þessa einstaklinga (Sóley S. Bender, 2003, 

bls. 88). Börnin sem voru þátttakendur í rannsókn þeirri sem hér um ræðir 

voru á aldrinum fjögurra til sjö ára, voru á elsta stigi leikskóla og í 1. bekk 

grunnskóla ásamt því að tvö barnabörn tóku þátt í rannsókninni. Voru þetta 

tvær stelpur sem tóku þátt í að vinna í tilrauna- verkefnabókinni. Önnur 

stelpan er fimm ára gömul og verður sex ára gömul í janúar á næsta ári 

2016 og er hún á elsta stigi í leikskóla. Hin stelpan er sex ára gömul síðan í 

júni og er ennþá á elsta stigi leikskóla en byrjar í 1.bekk grunnskóla næsta 

haust 2016. 

Allir grunnskólar og leikskólar voru með dulnefni í rannsókninni. Þar að  

auki voru allir leikskólakennarar, grunnskólakennarar, skólastjórar, 

leikskólastjórar, deildarstjóri og amman með dulnefni. 

 Grunnskólinn Stakkholt; þar er Gunnar skólastjóri og umsjónar- 
kennari í 1. bekk fékk nafnið Dísa.  

 Grunnskólinn Grýta; þar er Unnur skólastjóri og umsjónarkennari í 1. 
bekk kallast Rósa. 

 Þriðji grunnskólinn heitir Klappaskóli; heitir skólastjórinn þar Elín og 
umsjónarkennari í 1. bekk fékk nafnið Jón. 

 Leikskólinn Töfraland; þar voru tvær deildir með elstu börnum 
leikskólans, 10 börn í hvorri deild. Leikskólastjórinn þar fékk nafnið 
Helga. Önnur deildin kallaðist Lerkikot og þar var Guðrún leik- 
skólakennari. Hin deildin kallaðist Birkikot og þar var Sigga 
leikskólakennari.  

 Leikskólinn Móberg; þar var Sigrún leikskólastjóri og leikskóla- 
kennarinn fékk nafnið Lára. 

 Þriðji leikskólinn fékk nafnið Mýrarland; þar var Eyrún leikskólastjóri 
og deildarstjórinn var kölluð Þórdís. Leikskólakennarinn fékk nafnið 
Ása. 

 Melkorka er amma og fengu barnabörn hennar nöfnin Hildur, fimm 
ára og verður sex ára í janúar og Dagný sex ára síðan í júní. Báðar 
voru þær á elsta stigi leikskóla en næsta haust byrjar Dagný í 1. bekk 
grunnskóla. Mamma Dagnýjar fékk nafnið Svandís. 
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3.2 Gögn og gagnaöflun 

Í þessari rannsókn var gagna aflað í gegnum þátttökuathugun á vettvangi 

þar sem börnin voru á aldrinum fjögurra til sjö ára og unnu þau í tilrauna- 

verkefnabókinni. Einnig voru tekin óformleg viðtöl við starfsfólk skólanna 

ásamt því að skrá upplýsingar um námsefni barnanna og umhverfið þeirra 

skoðað og myndir teknar af því. Hver athugun í kennslustofunum tók 30-60 

mínútur meðan ég skráði hjá mér það sem var að gerast þá tók ég þátt í 

kennslunni. Á meðan ég var á vettvangi tók ég einnig opin hópviðtöl við 

börnin. Þannig fékk ég ýmsar upplýsingar um sameiginlegt viðhorf barn-

anna gagnvart verkefnabókinni. Ávinningur hópviðtala umfram einstaklings-

viðtala er að miklar upplýsingar fást á skömmum tíma og mörg sjónarhorn 

geta komið fram eins og hjá börnunum sem tóku þátt í að vinna í verk- 

efnabókinni (Helga Jónsdóttir, 2003, bls. 81). Eftir að hafa verið með börn- 

unum þegar þau unnu í verkefnabókinni átti ég óformlegt viðtal við leik- 

skólakennara barnanna. 

Fór ég í vettvangsathugun hjá þremur bekkjum í 1. bekk grunnskóla. Var 

ég í 90 til 100 mínútur hjá nemendum í 1. bekk og byrjaði ég á að kynna 

verkefnabókina. Í rannsókninni var ég að hluta þátttakandi en einbeitti mér 

aðallega að því að fylgjast með nemendum og skrá upplýsingar um það sem 

var gert og sagt. Gekk ég á milli nemenda og ræddi við þá um verkefna- 

bókina. Var ég með rannsóknardagbókina með mér og skráði allt niður sem 

gerðist og það sem nemendur höfðu sagt um verkefnabókina. Í niðurstöðu- 

kafla mun ég segja frá því hvernig ég kynnti verkefnabókina fyrir nemendur 

og hvernig þeir tóku henni. 

Átti ég einnig óformleg viðtöl við umsjónakennara í heimastofum nem-

enda og sýndu þeir mér meðal annars ýmsar byrjenda lestrarbækur og 

verkefnabækur ásamt því að ég skoðaði margskonar listaverk sem nem- 

endur höfðu gert. Skráði ég allar þessar upplýsingar í rannsóknardagbókina 

mína. Bað ég einnig alla kennarana bæði í leik- og grunnskólum um að þeir 

leyfðu börnunum að halda áfram að vinna í verkefnabókinni. Senda mér 

síðan í tölvupósti upplýsingar um vinnu nemenda í verkefnabókinni ásamt 

því að segja mér frá því hvað nemendur ræddu sín á milli um hana. Að 

lokum bað ég umsjónakennara og leikskólakennara um, hvort ég mætti hafa 

samband við þá í gegnum tölvupóst ef ég skyldi gleyma að spyrja um eitt- 

hvað og var það auðsótt mál. Ég skrifaði síðan netföng áðurnefndra aðila í 

rannsóknarbókina mína.  

Rannsóknardagbókin sem ég hélt meðan á gagnaöflun stóð, hjálpaði mér  

til að muna mikilvægar dagsetningar, eigin viðbrögð, netföng hjá kennurum, 

lýsingar á aðstæðum og það sem kom fram í viðtölum við kennara. Þar sem 
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nokkur tími leið frá gagnaöflun þar til greiningu og úrvinnslu lauk kom þessi 

dagbók oft að góðu gagni til dæmis þegar ég þurfti að senda kennurum 

tölvupóst ef eitthvað var óljóst. Gagnaöflun fólst líka í því að ég fékk leyfi til 

að taka myndir með snjallsíma mínum af veggjum, skápum og námsgögnum 

í kennslustofum barnanna sem tóku þátt í rannsókninni. Snjallsíminn inni- 

heldur mjög öfluga myndavél og er hægt að stækka myndirnar í honum. 

Myndirnar í símanum tryggja að ekkert gleymist í umhverfi barnanna í leik- 

og grunnskólunum sem áhugavert væri að fjalla um.  

Ég notaði hugarkort til að skipuleggja það sem unnið var með eins og 

það að ég bjó til dulnefni yfir alla kennara og stjórnendur sem tóku þátt í 

rannsókninni ásamt því að gefa öllum skólunum dulnefni. Hjálpaði hugar- 

kortið mér þegar ég var að skrá viðtöl sem ég hafði tekið á vettvangi. Þá var 

fljótlegt að sjá hvaða einstaklingar störfuð hjá leik- eða grunnskóla. Hugar- 

kortið hjálpar þannig til að síður verður ruglingur á dulnöfnum þeirra sem 

tengdust rannsókninni. Þannig var hægt að sjá alla heildarmyndina á einu 

blaði yfir dulnöfnin sem ég notaði (Ekholm, 2006, bls. 90).  

3.3 Gagnagreining 

Ég skráði allt sem gerðist hjá börnunum þegar þau voru að vinna í verk- 

efnabókinni á vettvangi. Einnig skráði ég öll óformlegu viðtölin sem ég átti 

bæði við leik- og grunnskóla kennara á vettvangi. Í ljós kom að þegar ég 

skrásetti það sem kom fram á vettvangi mundi ég oft eftir fleiri atriðum sem 

ég hafði ekki skráð í rannsóknardagbókina mína. Einnig skráði ég allt sem 

kennarar höfðu sent mér í tölvupósti um vinnu nemenda í verkefnabókinni 

ásamt því sem börnin höfðu rætt sín á milli um hana. Las ég textann sem ég 

skráði um vettvangsrannsóknina þegar börnin unnu í verkefnabókinni þris- 

var sinnum ásamt því að lesa textann um það sem kom fram í óformlegum 

viðtölum við kennara. Mikilvægt er að lesa viðtöl í fyrstu án þess að merkja 

við neitt (Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 255). Einnig bendir Lichtman 

(2013) á að hægt sé að fá nýja sýn eftir því sem textinn er oftar lesinn 

(Lichtman, 2013, bls. 251–255).  

 Við þemagreiningu var notuð kóðun, sett var upp kóðunartafla til að 

skoða hvernig þemun spruttu fram úr gögnunum. Þannig var hægt að finna 

þemu sem ítrekað komu fram eða leita að dæmum um áhersluþætti sem 

leitað er eftir að skilja. 

Greindi ég síðan ákveðin þemu út frá því sem ítrekað kom fram hjá börn- 

unum sem tóku þátt í rannsókninni. Megin þema var jákvæður áhugi barn- 

anna á verkefnabókinni, félagslegt gildi verkefnisins, þekking barnanna á 

sögupersónum, ritfærni og bókstafaþekking. Í niðurstöðukaflanum verður  
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fjallað um þessi þemu. Við greiningu texta voru lýsandi dæmi dregin út til 

túlkunar og til þess að stytta textann og draga fram aðalatriðin. Með því gat 

ég ákveðið efnistök, þróað hugtök og fundið söguþráð á því sem gerðist í 

þeim kennslustundum sem ég tók þátt í (Lichtman, 2013, bls. 251–255; 

Rúnar Helgi Andrason, 2003, bls. 289).  

3.4  Siðferðileg atriði  

Aðalatriðið í eigindlegum rannsóknum er að stofna og þróa tengsl á vett- 

vangi. Er það megin undirstaðan þess að geta gefið réttmæta mynd af þeim 

aðstæðum, sem teknar eru til skoðunar hverju sinni, og þeim ályktunum 

sem dregnar eru. Því er brýnt að rannsakanda takist að vekja traust og 

trúnað þátttakenda (Hitchcock og Hughes, 1995, bls. 45–46). Þess ber að 

gæta að hugsanlega gæti áhugi minn á verkefnabókinni smitast til nem-

enda. 

Í rannsókninni á verkefnabókinni hafði ég útbúið í samráði við leið- 

beinanda minn þrjú leyfisbréf sjá fylgiskjöl 1, 2 og 3. Ætlunin með þeim var 

að biðja foreldra um formlegt leyfi fyrir þátttöku barna þeirra í rannsókninni 

og skapa þannig traust og trúnað þátttakenda. Bað ég um leyfi hjá leik- 

skólastjórum og skólastjórum um að mega senda þeim í tölvupósti leyfis- 

bréfin og að þeir myndu afhenta foreldrum þau til útskýringar á rann- 

sókninni. Leikskólastjórar og skólastjórar sögðust mundu láta mig vita þegar 

leyfisbréfin yrðu tilbúin frá hendi foreldra. Allir foreldrar skrifuðu undir þar 

sem þeir samþykktu að börnin þeirra tækju þátt í rannsókninni ásamt því að 

þeir ætluðu að segja barninu frá verkefnabókinni. Einnig spurðu allir kenn- 

arar börnin hvort að þau vildu taka þátt í að vinna í verkefnabók og útskýrðu 

þeir nákvæmlega fyrir börnunum hvað vinnubókin fjallaði um. Börnin voru 

jákvæð og vildu öll taka þátt í að vinna í verkefnabókinni. 

Þátttakanda er einnig heimilt að  draga þátttöku sína til baka hvenær 

sem er (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 172). Ennfremur kemur það fram í 

leyfisbréfunum að enginn nema rannsakandi mun hafa aðgang að gögnum 

rannsóknarinnar og verða þau geymd í læstri tölvu á heimili hans. Að lokinni 

rannsókn verður gögnunum eytt. Lög (nr. 77/2000) um persónuvernd og 

meðferð persónuupplýsinga eiga að tryggja að hagur einstaklingsins sé 

varinn fyrir misnotkun á viðkvæmum persónuupplýsingum (Gretar L. 

Marinósson, 2004, bls. 37). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla eru birtar niðurstöður úr þeim gögnum sem var safnað á 
vettvangi. Fyrst var lesanda boðið inn í kennslustofurnar þar sem rannsakað 
var hvernig verkefnabókin aðstoðaði börn sem eru að læra að skrifa. Einnig 
var umhverfi og starfi á vettvangi lýst. Samkvæmt þemagreiningu var opin 
kóðun notuð og gögnin flokkuð. Meginþemað var áhugi barnanna þegar 
þau voru að vinna í verkefnabókinni. Einnig kom fram að ákveðið félagslegt 
gildi reyndist vera af vinnu í verkefnabókina og að vinnan í henni hafði 
jákvæð áhrif á samskipti barnanna. Þekking á sögupersónum var mis- 
munandi hjá börnunum og verður greint frá þessum mismun í niður- 
stöðukaflanum. Á vettvangi kom einnig fram mismunandi ritfærni barn- 
anna og vitneskja um bókstafaþekkingu þeirra. 

Í niðurstöðum verða tveir meginkaflar þar sem byrjað verður á að segja 
frá skólunum og í síðari kafla verður sagt frá þeim þemum sem greind voru 
ásamt því að koma með dæmi um þau. 

4.1 Skólarnir 

Eftir farandi skólar tóku þátt á rannsókinni: Leikskólinn Töfraland, Leik- 
skólinn-Móberg, Leikskólinn Mýrarland, Grunnskólinn Stakkholt, Grunn- 
skólinn Grýta, Grunnskólinn Klappaskóli og barnabörnin hennar Melkorku. Í 
kaflanum verður sagt frá því hvernig ég kynnti bókina fyrir börnunum, frá 
skólunum og aðstöðuinni þar og vinnu barnanna í verkefnabókina. 

Þegar ég heimsótti skólana vann ég með börnunum á eftirfarandi hátt. 
Öllum börnum sem tóku þátt í rannsókninni var afhent eitt eintak af verk- 
efnabókinni og var þeim sagt að þetta væri verkefnabók í handskrift. Einnig 
var þeim greint frá því að í verkefnabókinni væru bókstafir, orð og myndir 
gerðar með litlum hjálparstrikum sem kölluð væri sporun. Sporunni væri 
ætlað að vera hjálpartæki fyrir börn sem eru að byrja að skrifa. Þegar  
skrifað væri ofan í hjálparstrikin með blýanti þá kæmi bókstafurinn og orðið  
í ljós. Börnunum var líka sagt að á nokkrum bókstöfum og orðum væru 
hjálparörvar sem sýna þeim hvernig dregið er til stafs. Börnunum var sagt 
að í verkefnabókinni væru 10 myndir úr ævintýrinu um Fríðu og dýrið frá 
Walt Disney ásamt því að í henni væru rúmlega 70 aðrar myndir sem 
tengjast ævintýrinu og að öll orðin væru sporuð. Eins og til dæmis sporaða 
orðið sól þá væri mynd af sól hjá orðinu. Síðan var börnunum sagt að þau 
gætu litað myndirnar í verkefna- bókinni og með því að lita myndirnar væru 
þau að styrkja fínhreyfingar sínar. 
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4.1.1  Leikskólinn Töfraland 

Í febrúar heimsótti ég leikskólann Töfraland. Þar eru tvær deildir með 10 

börnum í hvorri deild. Guðrún kennir á Lerkikoti og Sigga kennir í Birkikoti 

og byrjaði ég á að heimsækja Guðrúnu. 

 

Lerkikot 

Kennslustofurnar eru litlar en hannaðar þannig að hægt er að loka dyrunum 

og við það skapast næði fyrir börnin þegar þau eru að læra. Nóg er af 

vönduðum litum og blýöntum á báðum deildum og voru stólar og borð 

stilltir í rétta hæð fyrir börnin. Veggspjöld eru á veggjum í tengslum við 

innleiðingu Art verkefnisins sem byggir á þeirri hugmyndafræði að með því 

að vinna markvisst og samhliða með félagþroskann, reiðina og siðgæðis- 

þroskann er hægt að kenna börnum að temja sér reiðilaus samskipti. 

Guðrún leikskólakennari sagði mér að alltaf þegar unnið væri með eitthvað 

ákveðið verkefni eins og Art þá væri myndrænt efni á veggjum í 

kennslustofunni. Þessu myndræna efni væri ætlað að auka skilning 

barnanna á viðfangsefninu. Fyrir utan kennslustofurnar er stórt leikherbergi 

og eru þar stórir skápar með púsluspilum, skápur með allskonar sögu- og 

fræðslubókum, playmódót, legokubbar, dúkkur, samstæðuspil, spjöld til að 

perla á og fleira. Einnig er þar eldhúsinnrétting með aðstöðu til að skera 

niður ávexti fyrir ávaxtastund hjá börnunum. Þarna er líka vaskur sem er 

notaður þegar börnin hafa verið að gera listaverk með vatnslitum.  

Börnin í Lerkikoti byrjuðu á því að skoða vinnubókina og náðu sér síðan í 

liti og blýanta. Fæst börnin héldu rétt á blýanti og þess vegna leiðbeindum 

við Guðrún þeim við að halda rétt á blýantinum. Börnin vönduðu sig og 

vildu ekki lita út fyrir myndirnar og ef þau gerðu það þá báðu þau um strok- 

leður til að laga það sem hafði farið úrskeiðis. Börnunum fannst ævintýra- 

myndirnar í verkefnabókinni vera spennandi. Á meðan ég var á vettvangi 

ræddi ég við börnin. Ég spurði þau meðal annars hvort að þau þekktu sögu- 

persónur úr ævintýramyndinni um Fríðu og dýrið. Þrjú börn sögðust eiga 

DVD og að þau hefðu margsinnis horft á hana. Börnin sögðu að dýrið væri 

prins í álögum sem að Fríða hefði bjargað. Spurði ég börnin hvort að 

sporunin á bókstöfum og orðum hjálpaði þeim þegar þau skrifuðu ofan í 

sporunina. Börnin sögðu að sporunin hjálpaði þeim og að með henni þá 

verða ekki  bókstafir of stórir eins og til dæmis þegar þau skrifuðu nafnið sitt 

þá gerðist það stundum að nokkrir bókstafir voru of stórir miðað við hina. 

Börnin voru ófeimin við að spyrja mig hvort þau mættu eiga verkefnabókina 

því hún væri svo skemmtileg. Gekk ég á milli barnanna og skráði niður í 

rannsóknardagbókina mína það sem gerðist og það sem börnin sögðu. 
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Guðrún kennir börnunum á elsta stigi leikskólans þrisvar til fjórum  

sinnum  í viku og stendur kennslutíminn oftast yfir í 30 til 50 mínútur. Unnin 

voru verkefni úr kennslubókinn Markviss málörvun til að þjálfa 

hljóðkerfisvitund og Tölum saman sem er málörvunarkerfi fyrir börn með 

málþroskafrávik. Einnig var Tras-skráningarlisti notaður af leikskólakennur- 

um til að fylgjast með máltöku 2-5 ára barna. Með TRAS skráningunni er 

hægt að skima eftir frávikum í mál- og félagsþroska barnanna með 

fyrirbyggjandi íhlutun í huga. Að auki er lesið á hverjum degi fyrir börnin í 

hvíldinni klukkan 12:30 til 13:00 og í samverustundum sem eru tvisvar til 

þrisvar sinnum á hverjum degi í 15 mínútur. Þá er annað hvort lesið fyrir 

börnin eða sungið með þeim.  

Guðrún í Lerkikoti sendi mér seinna í tölvupósti frásagnir um börnin 

þegar þau voru að vinna í verkefnabókinni ásamt því að segja mér frá því 

sem börnin sögðu um verkefnabókinna. Fjallaði hún um að öll börnin væru 

rosalega áhugasöm og glöð þegar verkefnabókin væri í boði í skólatíma. Til 

dæmis höfðu þrír nemendur sagt: Jess við erum að fara að halda áfram í 

þessu. Einn nemandi sagði: Ég er góður í þessu. Fjórir nemendur sögðu: Við 

verðum mörg ár í þessu (með gleðitón). Einnig töluðu flest börnin um að:  

þegar þau verða búin með bókina verði þau komin í skóla. 

Úthaldið hjá börnunum var gott, þau unnu í 50 mínútur og sýndu enga 

tilburði um að vera búin að fá nóg. En komið var að hinum hópnum því 

hættum við. 

 

Töfraland-Birkikot-Sigga 

 Börnin byrjuðu á að skoða verkefnabókina og eitt barnið spurði mig hvort 

að þau mættu eiga bókina. Annað barn spurði hvort að þau ættu að byrja á 

fyrstu blaðsíðu. Ég sagði börnunum að þau mættu eiga bókina og þau réðu 

því á hvaða blaðsíðu þau byrjuðu á. Hafði ég vakandi auga með því sem 

fram fór.  

Börnin vönduðu sig við að skrifa ofan í bókstafina og lita mynd- 

irnar. Stelpurnar völdu að lita Fríðu og strákarnir kusu að lita 

Dýrið. Tók ég þá eftir að öll börnin lituðu kjólinn hennar Fríðu 

gulan og jakkann sem Dýrið var í bláan, alveg eins og er í ævin- 

týramyndinni um Fríðu og Dýrið. Þegar börnin voru búin að lita 

komu þau og sýndu mér myndina og hrósaði ég þeim fyrir hvað 

þau hefðu vandað sig og að hvergi væri litað út fyrir. Tveir ein- 

staklingar í skólahópnum voru læsir og lásu þeir orðin í verk- 

efnabókinni fyrir hina í námshópnum.  
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Eftir 30 mínútur sagði Sigga að það væri kominn útivistartími. Hún hafði 

á orði að skólahópurinn væri með einn námstíma einu sinni í viku í 30 

mínútur. Lögð væri áhersla á að námið væri einstaklingsmiðað og námsefni 

væri við hæfi barnanna. Á leikskólanum er dagsskráin mjög fjölbreytt og 

allan daginn eru börnin að takast á við skemmtileg verkefni. Úthaldið var 

misjafnt og sögðu tvær stelpur eftir 15 mínútur að þær væru þreyttar og er 

það mjög eðlilegt hjá svona ungum börnum að úthaldið sé mismunandi. Hin 

börnin vildu halda áfram að vinna í bókinni. 

Eftir heimsóknina í Birkikoti sendi Guðrún mér í tölvupósti umfjöllun um 

vinnu barnanna í verkefnabókinna þar sem hún sagði að börnin hefðu mik- 

inn áhuga á verkefnabókinni og báðu oft um að fá að vinna í henni þó að  

ekki væri námstími. 

4.1.2  Leikskólinn Móberg 

Um miðjan mars kom ég í heimsókn á leikskólann Móberg og var mér vísað 

inn til Láru sem sér um kennsluna hjá elsta stigi leikskólans . 

Inn á deildinni var stórt leikherbergi. Þar var lítil eldhúsinnrétting með 

aðstöðu til að skera niður ávexti fyrir ávaxtastund hjá börn- unum. Börnin 

voru alltaf að koma og skoða skriflegar upplýsingar um dagsskipulagið á 

deildinni. Á því eru útskýringar um allt sem er gert á deildinni yfir daginn 

eftir tímaröð. Að koma í leikskólann, morgunverður, frjáls leikur, sögustund, 

ávaxtastund, útivera eða frjáls leikur, salerni og handþvottur, hádegis- 

verður, útivera og frjáls leikur, sögustund, síðdegishressing, frjáls leikur og 

heimferð. Þar voru líka merktar upplýsingar um hvaða börn fara í útivist 

fyrir og eftir hádegi. Inn af leikherberginu var lokað herbergi til að skapa 

rólegt og afslappað námsumhverfi fyrir börnin á elsta stigi leikskólans. 

Fórum við Lára með börnin inn í kennslustofuna.  

Bað ég börnin um að merkja bækurnar með nöfnum sínum. 

Allir kunnu að skrifa nafnið sitt en tveir einstaklingar breyttu 

stafaröðun í nafninu sínu. Tvö börn í námshópnum sögðu mér 

að þau væru orðin læs. Börnin skoðuðu verkefnabókina og 

sóttu bæði liti og blýanta. Börnin spurðu mig hvort að þau 

mættu vinna oftar í vinnubókinni. Ég sagði börnunum að þau 

ættu eftir að fara oft í þetta námsefni. Verkefnabókin er með 

svo mörgum blaðsíðum að þau geti notað hana í mörgum 

námstímum. Það leist börnunum vel á og spurðu þau Láru 

hvort þau mættu vinna í verkefnabókinni á morgun, hún væri 

svo skemmtileg. Börnin sýndu mér bókasafnið sem var inn í 
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kennslustofunni. Jafnframt töluðu þau um að í hverri viku þá 

færu þau í gönguferð í bókasafnið sem er í heimabyggð þeirra, 

til að sækja nýjar bækur. 

Inni í kennslustofu barnanna voru pappírshús límd á veggina, hvert barn 

á deildinni átti eitt hús. Margar fjölskyldumyndir voru límdar inn í húsið, 

viðkomandi barn var efst og síðan komu margar myndir af fjölskyldu þess.   

Skrifaðar voru við hverja mynd útskýringar á hvaða fjölskyldumeðlimir voru 

á myndunum til dæmis ég og Sindri Snær bróðir. Á veggjunum voru líka orð 

sem börnin voru að læra í tengslum við Búkolluleikrit sem þau ætluðu að 

leika í orð eins og bor, borvél, fugl, mamma, skessa, fjall, Búkolla, naut, 

strákur og pabbi. 

Námsefnið á deildinni voru valdir kaflar úr kennslubókunum, Orðagull, 

Ljáðu mér eyra og Markviss málörvun. Þessar kennslubækur eru ætlaðar til 

málörvunar og til að styrkja hljóðkerfisvitund. Á deildinni var margvíslegt 

heimatilbúið námsefni. Starfsfólkið hafði lagt mikla vinnu í að búa til hug- 

myndaríkt námsefni, til dæmis kassa með leynihlutum þar sem barnið átti 

að lýsa hlutnum eða giska á hvaða hlut var um að ræða, umslög með rím- 

myndum og rímorðum, lýsing á leik með flöskustút sem ætlaður er fyrir 

börnin til að þjálfa þau í að fara eftir einföldum eða flóknum fyrirmælum, 

hljóðgjafaleikur, þar sem hlustað er á fyrsta, síðasta og miðjuhljóð orða út 

frá mynd og kassi með fræðslu um mannasiði. Mikið var einnig til af púslu- 

spilum, samstæðuspilum og plastaðir bókstafir til að búa til orð, kassi með 

alls konar dýrum og kassi með legókubbum. Allt þetta námsefni var merkt 

með orðum sem sögðu til um hvað var í boxunum og körfunum. 

 Leikskólinn tók þátt í þróunarverkefni sem byggðist á bókinni Lubbi 

finnur málbein eftir Eyrúnu Ísfold Gísladóttur og Þóru Másdóttur. Þessi bók-

stafa kennsla á leikskólanum var kölluð Lubbastund og grundvallaðist á því 

að kenna börnunum íslensku málhljóðin. Í Lubbakennslunni voru myndir af 

íslensku málhljóðunum sýndar og var hvert hljóð táknað með litlum og stór- 

um bókstöfum. Málhljóðin voru sungin og fylgdi hverju málhljóði ákveðið 

lag og einnig stutt saga þar sem sérstök áhersla var lögð á hvert hljóð fyrir 

sig. Til að byrja með tóku aðeins 2-4 ára börn þátt í Lubbastund. Síðan var 

ákveðið að kenna líka börnunum á elsta stigi leikskólans, þar sem þessi 

kennsla hefði gefist mjög vel. Lubbakennslan hjá nemendum á elsta stigi 

byrjaði síðan haustið 2014. Lubbastund er fyrir börnin á elsta stigi einu sinni 

í viku í 40 mínútur í senn og voru þau hálfnuð með bókina Lubbi finnur 

málbein.  
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Lögð var áhersla á að börnin á elsta stigi leikskólans tækju HLJÓM-2 

prófið á haustin sem gefur upplýsingar um stöðu  hljóðkerfisvitundar barn- 

anna. Ef börnin greindust slök í einhverjum þáttum prófsins þá voru þau 

markvisst þjálfuð í þeim þáttum. Síðan var prófið tekið aftur um áramót til 

að kanna hvar börnin væru stödd. Ef árangur varð ekki nægur þá var haldið 

áfram að þjálfa þá þætti sem ekki voru komnir í lag. Þegar ég kvaddi börnin 

og Láru var komið að hádegisverði en börnin voru enn að vinna í verk- 

efnabókinni. Börnin sýndu gott úthald og unnu í bókinni í 60 mínútur. 

Eftir heimsóknina á Móberg sendi Lára mér upplýsingar um gang mála 

með verkefnabókina og sagði hún að vinnan í verkefnabókinni hefði gengið 

mjög vel. Börnin höfðu sýnt verkefnabókinni mikinn áhuga. Lára sagðist 

bæði hafa notað verkefnabókina í fyrirfram ákveðnum tímum  og líka þegar 

hún sá að börnin höfðu ekkert að gera. Ætlunin hjá henni var að sjá hvort að 

það væri einhver munur á áhuganum og einbeitingunni. Niðurstaðan var að 

það skipti ekki máli, áhuginn var alltaf til staðar.  

4.1.3  Leikskólinn-Mýrarland 

Í byrjun mars kom ég á leikskólann Mýrarland til að kynna verkefnabókina 

fyrir nemendum á elsta stigi leikskólans. Þórdís, sem var deildarstjóri vísaði 

mér veginn að kennslustofunni þar sem elsta stig leikskólans hafði aðsetur. 

Á leiðinni spurði ég Þórdísi hvort niðurstöður Hljóm-prófanna fylgdu með 

börnunum þegar þau færu í 1. bekk grunnskóla. Hún sagðist bera ábyrgð á 

því að svo væri. Talmeinafræðingur kom á leikskólann á hálfs mánaðar fresti 

og ráðlagði um verkefnavinnu fyrir börn sem þurftu á því að halda. Síðan 

vann starfsfólkið eftir þessum leiðbeininum. Þegar ég kom í skólastofu barn- 

anna var Ása leikskólakennari komin með börnin á elsta stigi. Börnin voru 

samtals sjö en eitt barnið var veikt. 

Eitt barn sagði: Að það væri auðvelt að búa til bókstafi því að 

hjálparstrikin sýna manni hvar á að skrifa ofan í. Þá verða allir 

bókstafirnir í réttri stærð enginn of lítill og enginn eins og bolla í 

laginu eins og gerist stundum þegar ég er að skrifa nafnið mitt. 

Börnin voru áköf að skoða bókina. Ein stelpa spurði: hvort að 

ég gæti sett verkefnabókina í plastmöppu svo að hún myndi 

ekki krummpast eða verða skítug. Hjálpaði ég henni að setja 

verkefnabókina í plastmöppu. Þá langaði hinum börnunum líka 

að fá plastmöppu og hjálpaði ég þeim á sama hátt. Börnin  

sýndu að þau báru mikla virðingu fyrir verkefnabókinni og 

vönduðu þau sig mikið. Ef þau skrifuðu út fyrir línurnar þá 

strokuðu þau það út og löguðu. Þrjár stelpur söngluðu á meðan 
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þær voru að lita myndirnar eins og: Mamma mamma Skara, 

Logi elskar kústinn, hér er kurkur klukkan, hvar er herra klukka 

og hvar er herra Logi og svo skellihlógu þær. Ein stelpan í 

skólahópnum er orðin læs og átti hún auðvelt með að lesa öll 

orðin sem eru í verkefnabókinni. Foreldrar hennar höfðu sagt 

að þau hafi ekki kennt henni að lesa, hún hefði bara allt í einu 

orðið læs.  

Námsefnið hjá börnunum á elsta sigi voru aðallega verkefni úr Markvissri 

málörvun sem er ætlað að þjálfa hljóðkerfisvitund og verkefni úr kennslu- 

bókinni Tölum saman, sem er málörvunarkerfi fyrir börn með málþroska- 

frávik og tvítyngd börn. Í skólahópnum voru tveir tvítyngdir drengir, annar 

þeirra frá Englandi og hinn frá Póllandi.  

Börnin sögðu: Að það væri gaman að fá heila bók með mörgum blað- 

síðum því að venjulega fáum við bara eitt blað í einu til að vinna með. 

Spurði ég börnin hvaða verkefni þau voru að gera þegar þau fengu eitt blað. 

Eitt barn svaraði og sagði: Að þá væru þau að æfðu sig í að skrifa nafnið sitt, 

skrifa tölustafi eða teikna og lita myndir. Börnin réðu þau því sjálf hvað þau 

teiknuðu. Ása sagði að börnin væru byrjuð að gleyma tölustöfunum þannig 

að til stóð á deildinni að gera átak í stærðfræði fljótlega. Átti að rifja upp þá 

tölustafi sem búið var að kenna börnunum, frá einum upp í tíu. 

Í kennslustofunni var eitt stórt borð og stólar sem eru í venjulegri hæð. Á 

einum vegg kennslustofunnar var stór korktafla sem ætluð var fyrir listaverk 

barnanna. Það var ekkert á korktöflunni þennan dag sem ég var í heimsókn 

en fyrir ofan korktöfluna voru litlar myndir sem börnin höfðu teiknað með 

litum. Á öðrum vegg voru plastaðar myndir af bílum merktum með tölu- 

stöfum frá einum upp í tíu. Í horninu var lítil innrétting sem merkt var með 

orðinu eldhús. Börnin sögðu að eldhúsið væri fyrir dúkkuleik og þarna 

elduðu þau í þykjustunni fyrir dúkkurnar. Lítið borð var í horninu fyrir 

framan eldhúsinnréttinguna og við það var borðað með mörgum dúkkum í 

þykjustunni. Á einum vegg voru plastaðar myndir með mánuðum ársins. 

Einn veggur í kennslustofunni var með stórum gluggum. Um jólin var þessi 

gluggi skreyttur með jólaskrauti sem börnin bjuggu til á aðventunni. Á hurð- 

inni voru myndir frá Slysavarnarfélaginu með sýnimyndum um það sem 

börn eiga að forðast til að slasa sig ekki. Börnin á elsta stigi fengu kennslu- 

stundir einu sinni til tvisvar sinnum í viku í 30 til 60 mínútur í senn.  

Ég var með börnunum í 50 mínútur en þá sagði Ása að það væri komin 

kaffipása hjá sér. Börnin máttu velja sér leiki eða eitthvað annað frjálst. Öll 

börnin völdu að halda áfram að vinna í verkefnabókinni við að lita mynd- 
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irnar og skrifa ofan í bókstafina. Þau voru ekki tilbúin að hætta og var ég hjá 

þeim í góða stund kvaddi svo og þakkaði fyrir. 

Kom ég á Mýrarland þremur dögum seinna því ég hafði lofað 

að koma með verkefnabók fyrir barnið sem var veikt þegar ég 

kynnti verkefnabókina. Þá sat skólahópurinn og var að vinna í 

verkefnabókinni og vildu börnin sýna mér hvaða myndir þau 

væru búin að lita og hvaða bókstafi þau væru búin að skrifa. 

Skoðaði ég myndirnar og bókstafina hjá öllum og hrósaði börn- 

unum fyrir hvað þau hefðu gert þetta vel. Ása sagði mér að á 

hverjum degi þá bæðu börnin á elsta stigi sig um að fá að vinna 

í ævintýra verkefnabókinni. 

Börnin á elsta stigi á leikskólanum Mýrarlandi höfðu gott úthald við að 

vinna í verkefnabókinni, unnu í henni í rúmlega 50 mínútur. 

4.1.4  Grunnskólinn Stakkholt  

Einn daginn fór ég í heimsókn í Grunnskólann í Stakkholti og fékk að fylgjast 

með nemendunum vinna í verkefnabókinni. Nemendur í 1. Bekk grunn- 

skólans eru samtals tíu. Í kennslustofu nemenda eru bókstafir stafrófsins  

límdir eftir réttri röð þeirra á einn vegginn. Hjá hverjum bókstaf var mynd 

sem hefur fyrsta stafinn í orðinu eins og hjá s þá er mynd af sól, hjá u er 

mynd af uglu og svo framvegis. Einn veggur var með útklipptum pappír sem 

hafði verið klipptur þannig að hann leit út eins og uppblásnar blöðrur. Inní 

blöðrunum var skrifaður afmælisdagur og síðan var mynd af viðkomandi 

nemandanum límd inn í blöðruna. Tveir veggir voru þaktir með listaverkum 

eftir nemendur, teiknaðar myndir, gerðar með krít og vatnslitmyndir. Bak 

við kennaraborðið voru margir plastvasar hengdir á vegginn með ýmsum 

verkefnum. Til dæmis verkefni sem fólst í að strika línu frá fyrsta tölustafi að 

næsta tölustafi í réttri röð sem að lokum verður til dæmis mynd af kanínu.  

Í kennslustofunni var skápur á hjólum þar áttu allir nemendur merkt box 

þar sem þeir geymdu námsgögn sín. Á skápinn og veggi var búið að líma 

mörg orð sem nemendur voru að læra. Sérstakleg voru þetta orð sem eru 

huglæg eins og tilfinningar, reiði, gleði, hamingja og óborganlegur. Allt voru 

þetta óhlutstæð orð og eru þess vegna oft erfiðari en orð sem merkja 

eitthvað sem hægt er að snerta.  

Þegar börnin byrjuðu að skrifa ofan í bókstafina þá benti ég 

þeim á hjálparörvar sem sýna hvar á að byrja að skrifa bók- 

stafinn. Nemendur voru duglegir að nota örvarnar og létu þær 
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leiðbeina sér til að draga rétt til stafs. Nemendur lituðu mynd- 

irnar í verkefnabókinni af mikilli iðjusemi. Margir nemendur 

könnuðust vel við þessa ævintýrasögu og nokkrir sögðust eiga 

DVD disk með ævintýrinu um Fríðu og dýrið. Gaman var að 

fylgjast með börnunum við vinnu sína og sjá og heyra hve 

ánægð þau voru. Einn drengur í bekknum fletti upp á blað- 

síðuna með O, hann byrjaði á að skrifa ofan í öll O sem eru á 

myndinni með dýrinu og tók síðan að lita myndina. Síðan sagði 

drengurinn upphátt: þetta er skemmtilegt og síðan brosti hann 

út að eyrum.  

Námsefnið sem er kennt í 1. bekk eru byrjendabækurnar Listin að lesa og 

skrifa og Ommabækur. Nemendur eru líka að vinna í vinnubók 1 og 2, Það 

er leikur að læra. Nemendur sýndu gott úthald þegar þeir unnu í verkefna- 

bókinni. Unnu í henni í 50-60 mínútur þegar hún var í boði. 

Þegar Dísa umsjónakennar barnanna skrifaði mér tölvupóst þá sagði hún 

mér að nemendum fyndist verkefnabókin spennandi. Nemendur væru að 

vinna 1-2 blaðsíður í senn, sporuðu fyrst og lituðu svo. Einnig sagði hún að 

nemendur bæðu oft um að fá að vinna í verkefnabókinni ásamt því að 

spyrja hvort þau megi gera meira en 1 blaðsíðu. Dísa sagði frá því að þegar 

nemendur voru að tala saman um vorið þá tengdu þau fyrsta vorboðann við 

lóuna sem er í verkefnabókinni. Þau ákváðu sjálf að nefna þann fugl lóu. 

Sköpuðust miklar umræður á milli nemenda um það hvernig lóan væri á lit- 

inn og hvort að þau hefðu séð lóu og að þau hefðu sungið lag um lóuna á 

leikskólanum. Þetta var sú blaðsíða í verkefnabókinni sem mestar umræður 

urðu á milli nemenda í bekknum.  

4.1.5  Grunnskólinn Grýta  

Nú var ferð minni heitið í Grunnskólann Grýtu og þar tók Rósa umsjónar- 

kennari á móti mér. Rósa kenndi sautján nemendum sem voru í 1. Bekk 

grunnskólans.  

Inni í kennslustofunni var allt mjög vel skipulagt og segja má að allir 

veggir hefðu verið vel nýttir fyrir ýmiss konar fróðleik. Öll börnin í bekknum 

höfðu eina skúffu fyrir námsgögn og var hún merkt með nafni þeirra. Þar 

var einnig hengt upp skriflegt skipulag um það sem átti að kenna yfir dag- 

inn, um tímasetninguna og hvaða námsgrein yrði kennd. Á einum vegg var 

stórt og fallegt dagatal með öllum vikudögunum og fyrir ofan dagatalið var 

hengt upp hvaða mánuður var. Stafrófið var vel skipulagt á einum vegg í 

kennslustofunni. Þar voru líka græn samheitahús með samheita bókstöfum 
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inni í húsinu og sömuleiðis voru þar sérhljóðahús með sérhljóðabókstöfum. 

Kennsluefnið sem var meðal annars kennt í bekknum voru byrjenda- 

lestrarbækurnar Listin að lesa og skrifa og kennsluefnið Það er leikur að 

læra með vinnubók 1 og vinnubók 2. 

Allir nemendur fengu verkefnabók og sagði ég þeim að þau 

mættu eiga hana. Það var uppörvandi að fylgjast með hvað 

nemendur unnu að miklu kappi og af áhuga í verkefnabókinni. 

Einn nemandi gekk á milli kennsluborða til að sýna samn- 

endum sínum hvað ormurinn í verkefnabókinni væri fyndinn. 

Hann sagði að ormurinn væri með slaufu um hálsinn og stút- 

fullur af litlum o bókstöfum. Aðrir nemendur fóru þá að skoða 

bókina og bentu líka á fleiri blaðsíður með skemmtilegum 

myndum. Vöktu þeir athygli á að allar sólirnar í bókinni væru 

brosandi og að kerti með mannsandlit héldi á bókstafnum J. 

Einnig bentu þeir á að í verkefnabókinni væri bolli með andlit af 

litlum strák sem heldur á bókstafnum S. Ég sagði nemendum að 

bollinn og kertið væru sögupersónur í ævintýramyndinni um 

Fríðu og dýrið. Margir nemendur þekktu þetta ævintýri en 

sögðu að í ævintýrinu þá hefði bollinn sem hét Skarði og kertið 

sem hét Logi ekki haldið á bókstaf. Ég sagði þeim að svona væri 

hægt að tengja skemmtilegt ævintýri saman við bókstafa kenn- 

slu.  

Rósa greindi mér frá því síðar að hún tengdi bókstafina í verkefnabókinni  

ekki markvisst inn í stafainnlögn, heldur hefði það sér. Einnig sagði hún að 

allir nemendur sýndu verkefnabókinni mikinn áhuga og hefðu þeir bætt sig í 

skrift. Þegar það væri frjáls tími í bekknum og máttu nemendur þá velja sér 

viðfangsefni þá völdu þeir allir að vinna í vinnubókinni.  

4.1.6  Grunnskólinn Klappaskóli 

Í samráði við Jón sem er umsjónakennari þá kom ég í heimsókn til barn- 

anna í 1.bekk þegar það var tvöfaldur tími í íslensku sem var 80 mínútur. Í 

bekknum eru átta nemendur.  

Nemendur sögðu að það væri skemmtilegt að fá verkefnabók 

sem þeir gætu bæði skrifað ofan í bókstafi og orð ásamt því að 

geta litað fullt af myndum. Tveir nemendur sem voru læsir 

skrifuðu ofan í orðin sem voru sporuð og lituðu myndirnar sem 

tengdust sporuðu orðunum. Einnig töluðu flestir nemendur um 
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að þeir gætu alveg lesið öll orðin sem eru í verkefnabókinni. 

Tveir nemendur í hópnum sögðust eiga DVD disk og að þeir 

höfðu margoft horft á myndina. Einn nemandi sagði við mig að: 

Hann vissi ekki hvaða ævintýri þetta væri og hann hefði aldrei 

séð það. Stuttu seinna þá spurði hann mig hvers vegna Fríða 

hefði ekki mátt taka rósina. Jafnframt töluðu nemendur um að 

þeim þætti mjög gott að hafa bókstafina sporaða og að 

bókstafirnir væru flottari þegar þeir skrifa ofan i þá. Nemendur 

lituðu myndirnar og vönduðu sig við að lita ekki út fyrir hana. 

Nemendum fannst notalegt að liggja á dýnum þegar þeir voru 

að lita myndirnar. Þá gátu þeir í leiðinni skoðað og borið sig 

saman við myndir hjá öðrum nemendum. Einnig töluðu þeir 

saman um myndirnar og litaval sem samnemendur þeirra  

notuðu og skoðuðu hvaða bókstafi aðrir voru búnir með. 

Í kennslustofunni voru fjórir gluggar öðrum megin í stofunni og þar var 

kennaraborðið í horninu. Á einum vegg voru plastaðar myndir með mán- 

uðum ársins. Á þá voru límdar myndir af börnum sem áttu afmæli í við- 

komandi mánuði. Einnig var plastað blað sem sagði til um hver væri um- 

sjónarmaður vikunnar. 

Í kennslustofunni var einnig vaskur til að nemendur gætu þrifið sig eftir 

listaverkagerð. Borðin sem nemendur sitja við þegar þeir voru að læra voru 

öðrum megin í stofunni fyrir framan hillur með námsgögnum þeirra. Þannig 

var autt rými fyrir miðju í stofunni. Þessi auða miðja var notuð þegar nem- 

endur þurftu að ræða málin til dæmis ef það slettist upp á vinskapinn á milli 

nemenda. Þá sátu allir nemendur og Jón kennari þeirra í hring á gólfinu og 

ræddu málin. Þegar gengið var inn í kennslustofuna þá var þar horn þar sem 

börnin gátu hengt skólatöskur sínar á króka og við hliðina á þessu horni var 

salerni. Í stofunni voru dýnur, bekkur og púðar sem bæði voru notað fyrir 

heimakrók og hvíldarstund. Mynd af ormi var hátt uppi á vegg með nöfnum 

barnanna. Klukka var á veggnum og myndir teiknaðar af nemendum. Á gólf- 

inu var ferkantaður skápur á hjólum með mottum á annarri hlið og hvítri 

töflu hinum megin. Mottu megin voru ýmsar upplýsingar festar með frönsk- 

um rennilás eins og dagskrá dagsins sem var, val, frístund, frímínútur, sund,  

tónmennt, söngur, dans, hópastarf, samverustund, samfélagsfræði, lestrar- 

stöðvar, ávextastund, textílmennt, myndmennt, hádegismatur og heimferð  

með skólabíl. Inni í þessum skáp var rými fyrir alls konar pappír og bakkar 

með tússlitum í körfu.  

Milliherbergi var í kennslustofunni sem hægt var að loka. Þar voru borð, 

stólar, sófi og hús sem var gert úr pappa. Stór skápur með málningabrúsum, 
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námsbókum, kubbum, perluformum, púslum, vatnslitir, tafl, skeljar, legó- 

kubbar, orðabækur og var allt merkt með plöstuðum orðum. Þetta her- 

bergi var notað til dæmis þegar stuðningsfulltrúi kom inn í bekkinn og tók 

nemendur til skiptis í lestur þá var meira næði fyrir nemandann. Milli- 

herbergið var líka notað í hópastarf þá var einn hópurinn inni í því og tveir 

til þrír hópar í kennslustofunni. Allir nemendur voru þá í 10 til 15 mínútur í 

hverjum hópi það er að segja þeir skiptust á og þannig var hægt að gera 

hópastarfið fjölbreytt.  

Gott skipulag var á lestrarbókum fyrir byrjanda lestrarkennslu. Skipulagið 

var þannig að á einum vegg voru hillur með vel skipulögðum boxum þar sem 

byrjandalestrarbókunum Listin að lesa og skrifa var raðað saman eftir 

þyngdarstigi. Þetta lestrarkennsluefni er ætlað byrjendum í lestri og byggist 

á hljóðaaðferð og endurtekningu. Mikið var til af léttlestrarbókum Skóla-

vefsins, stigskiptum þjálfunarbókum í lestri og henta þessar bækur vel 

byrjendum í lestri og þeim sem þurfa mikla æfingu í að tengja saman mál- 

hljóð og bókstaf. Léttlestrarbækurnar voru notaðar þegar lestrarbækurnar 

úr Listinni að lesa og skrifa reyndust einhverjum nemanda erfiðar þá var 

notað léttara lesefni um tíma og síðan haldið áfram með lestrarbækurnar úr 

Listinni að lesa og skrifa. 

Úthaldið var mjög misjafnt hjá nemendum, sumir voru orðnir þreyttir 

eftir 40 mínútur en nokkrir unnu að verkefninu í 60 mínútur.  

4.1.7  Barnabörnin hennar Melkorku 

Ég hafði samband við vinkonu mína sem á tvö barnabörn. Eru það tvær 

stelpur sem hér eru kallaðar Hildur og Dagný. Hildur var fimm ára og verður 

sex ára gömul í janúar á næsta ári og var hún á elsta stigi í leikskóla. Dagný 

var sex ára gömul síðan í júní og var ennþá á elsta stigi leikskóla en byrjar í 

1. bekk grunnskóla næsta haust. Eru þær Hildur og Dagný frænkur. 

Melkorka amma Hildar og Dagnýjar, sagði að þær væru mjög áhuga- 

samar um að fá að vinna í vinnubókinni. Þegar Hildur kæmi í heimsókn til 

ömmu sinnar þá hleypur hún alltaf inn í herbergið þar sem vinnubókin er 

geymd og kallar til Melkorku: Amma hvar er verkefnabókin mín? Einnig 

hafði Hildur spurt ömmu sína hvort hún eigi ekki fleiri svona skemmtilegar 

verkefnabækur.  

Hildur og verkefnabókin 

Hildur nýtti verkefnabókina vel og fannst henni gaman að vinna í henni. 

Einkum fannst henni skemmtilegt að æfa sig í að skrifa með blýanti ofan í 

litlu sporunarstrikin og búa þannig til bókstafina. Sporunin hjálpaði Hildi 

mikið, leiddi hana áfram svo að hún vissi alltaf hvað hún átti að gera. Hildi 
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fannst verkefnið spennandi og hún hafði gott úthald við vinnuna, vann oft í 

verkefnabókinni í klukkutíma. Hildur þekkti ekki sögupersónur úr ævintýra- 

myndinni með Fríðu og dýrinu frá Walt Disney en henni þótti myndirnar í 

verkefnabókinni vera skemmtilegar. Sérstaklega fannst henni gaman að lita 

litlu myndirnar í verkefnabókinni. Hildur talaði um að það væri skemmtilegt 

að sólirnar í verkefnabókinni væru brosandi og fannst henni sniðugt að sjá 

orm sem var fullur af bókstöfum. Þegar Hildur var orðin þreytt að skrifa 

ofan í bókstafina vildi hún hvíla sig og tók þá að lita myndirnar. Einnig hafði 

Hildur mjög mikinn áhuga á að ljúka við bókina.Var því ákveðið að hún fengi 

að fara með verkefnabókina heim til sín því hún hafði ekki tækifæri til að 

koma til ömmu sinnar eins oft og hún vildi vegna þess að amma hennar bjó 

úti á landi en Hildur átti heima í Reykjavík. Pabbi hennar ætlaði að hjálpa 

Hildi með verkefnabókina.  

Amma hennar sagði að Hildur hefði ekki gefið það eftir að faðir hennar 

skyldi á hverju kvöldi láta hana læra eins og hún orðaði það. Engu skipti 

hvað hann kom seint heim því að hún beið ætíð eftir honum með verk- 

efnabókina. Pabbi hennar sagði að verkefnabókin hefði haft mikið félagslegt 

gildi og höfðu þau átt margar góðar stundir saman þegar Hildur vann í verk- 

efnabókinni.  

 

Dagný og verkefnabókin 

Dagnýju langaði til að fara heim með verkefnabókina svo að hún gæti unnið 

í henni á hverjum degi. Amma hennar býr úti á landi eins og áður sagði en 

Dagný býr í höfuðborginni. Þess vegna ætlaði mamma Dagnýjar að hjálpa 

dóttur sinni með verkefnabókina. Móðir Dagnýjar er hér kölluð Svandís. 

Þegar Dagný vann í verkefnabókinni byrjaði hún á því að strika ofan í spor- 

unina. Svandís sýndi henni hvernig örvarnar gefa til kynna hvar maður á að 

byrja með blýantinum. Dagný áttaði sig strax á því hvar hún á að byrja með 

blýantinn og að skrifa stafina eins og sporunin segir til um. Dagný var líka 

lítillega byrjuð að lesa og sagði mamma hennar að orðin í verkefnabókinni 

væru kjörin til þess.  

Fannst henni gaman að lesa orðin í verkefnabókinni sem ríma, ól, hjól, 

ból og stóll, kjóll, hóll. Á meðan Dagný vann í verkefnabókinni æfði hún sig í 

að finna rímorð. Svandís benti henni á að orðin anna, panna og kanna í 

verkefnabókinni enda öll á sömu bókstöfunum; þess vegna rími þau. Einnig 

fannst Dagnýju gaman að fá að skreyta bókina með allskonar litum ásamt 

því að lita litlu myndirnar í verkefnabókinni. 

Talaði hún um að myndin, sem er fyrsta blaðsíðan í verkefnabókinni, 

væri skreytt með þeim bókstöfum sem eru kenndir í verkefnabókinni. Dagný 
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gat dundað sér tímunum saman við að lita myndirnar í verkefnabókinni því 

að hún var harðákveðin í að klára að lita allar myndirnar í bókinni. Þótt 

móðir hennar legði ekki áherslu á að Dagný lyki við allar myndirnar í bók- 

inni. Mæðgurnar ræddu oft sama um hvaða litur passaði fyrir einhverjar 

ákveðnar myndir í bókinni. Dagnýju fannst þetta mjög skemmtilegt og vildi 

hún helst ljúka við alla verkefnabókina strax svo að úthaldið var mjög gott 

hjá henni. 

4.2 Þemun 

Í þessum kafla verður leitast við að setja fram helstu niðurstöður á því 

hvernig sporaðir bókstafir og orð gagnaðist börnunum þegar þau unnu í 

verkefnabókinni. Byrjað verður á því að segja frá dæmum sem fram komu 

um áhuga þeirra á innihaldi verkefnabókarinnar. Einnig verður rætt um 

hvernig verkefnabókin hafði félagsleg áhrif á samskipti þeirra. Jafnframt 

mun ég fjalla um ritfærni barnanna. Ennfremur mun ég greina frá því hvað 

þeim fannst um myndirnar í verkefnabókinni. Þar að auki verður talað um 

bókstafaþekkingu barnanna sem tóku þátt í rannsókninni á verkefnabókinni. 

4.2.1 Áhugi 

Flestir kennarar sendu mér tölvupóst um gang mála þegar börnin unnu í 

verkefnabókinni. Einn kennari sagði: Mínir nemendur notuðu sporunina 

mikið og hefur hún haft góð áhrif á skriftarfærni þeirra. Annar kennari í 1. 

bekk grunnskóla sagði: Flestir nemendur hafa bætt sig í skrift og fengið 

meiri áhuga á að vanda sig þegar þeir eru að vinna í verkefnabókinni.Leik- 

skólakennari greindi frá því að börnin sem hún kenndi hefðu vel getað 

haldið áfram án aðstoðar kennara, þar sem sporunin á bókstöfum og orðum 

væri augljós og öll börnin skildu vel hvað ætti að gera í verkefnunum. Einnig 

skrifaði annar leikskólakennari: Öll börnin eru rosalega áhugasöm og glöð 

þegar verkefnabókin er í boði í skólatíma. Til dæmis höfðu þrír nemendur 

sagt: Jess við erum að fara að halda áfram í þessu. Annar nemandi sagði: Ég 

er góður í þessu. Fjórir nemendur sögðu: Við verðum mörg ár í þessu með 

gleðitón. Börnin töluðu um að þegar þau verða búin með bókina verði þau 

komin í skóla. Þegar það var frjálst val í 1. bekk grunnskóla þá sögðu börnin: 

Ég vil fá að vinna í verkefnabókinni hún er svo skemmtileg. Kennari þeirra 

sagði: Að nemendur sæktust mikið eftir að fá að vinna í verkefnabókinni. 

Þegar ég var á vettvangi spurðu nemendur hvort að þeir mættu gera fleiri 

en eina blaðsíðu í verkefnabókinni. Á einum leikskóla spurði stelpa mig 

hvort að ég gæti sett verkefnabókina í plastmöppu því hún vildi ekki að 

verkefnabókin mundi krumpast eða verða skítug og vildu þá öll börnin að ég 
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setti verkefnabókina sína í plastmöppu. Einnig kom það fram hjá öllum 

leikskólum þar sem rannsóknin var gerð að börnin fengu stök blöð þegar 

þau voru að æfa sig til dæmis í að skrifa nafnið sitt, tölustafi eða að teikna 

myndir. Einn kennari talaði um að börnunum finndist svo áhugavert að fá 

að vinna í svona verkefnabók sem væri með mörgum blaðsíðum því að þau 

væru vön því að fá stök blöð þegar þau væru að æfa sig í að skrifa eitthvað. 

Þegar ég var á vettvangi hjá 1. bekk grunnskóla var þar drengur sem byrjaði 

á að skrifa ofan í bókstafinn o, leit hann síðan upp og sagði:Þetta er mjög 

skemmtilegt.  

 

Samantekt áhuga barnanna 

Börnin notuðu sporunina mikið þegar þau skrifuðu bókstafi og orð, í 1. bekk 

grunnskóla höfðu nemendur bætt sig í skrift. Börnin höfðu áhuga á að vinna 

í verkefnabókinni og báðu oft um það. Einnig gátu börnin unnið sjálfstætt í 

verkefnabókinni án aðstoðar frá kennurum. Þau léku á als oddi þegar þau 

voru að vinna í verkefnabókinni og sýndu henni virðingu og vildu setja hana 

í plastmöppu. 

4.2.2  Félagslegt gildi 

Á vettvangi var nemandi sem sagði: Ég er búinn að skrifa ofan í alla s bók-

stafi sem eru hjá bollanum með litla stráknum og spurði síðan: hvaða stafi 

eruð þið búnir að gera? Nemendur sýndu bekkjarfélögum sínum það sem 

þeir voru búnir að gera í verkefnabókinni. Til dæmis þegar barn í hópnum 

talaði um að það væri að fara að gera blaðsíðuna þar sem Fríða héldi á 

bókstafnum a. Þá sagði barn í hópnum: Ég er búinn með þessa blaðsíðu viltu 

sjá? Eitt barnið sagði: Komdu og sjáðu myndina með orminum sem er fullur 

af o bókstöfum, ormurinn er með slaufu og er brosandi, hann er fyndinn. 

Annað barn sagði: Dýrið heldur líka á orm sem á að tákna bókstafinn o það 

finnst mér vera líka vera fyndið. Börnin töluðu saman um myndirnar og 

sýndu öðrum myndir sem þeim fannst vera flottar og spennandi. Þau gengju 

á milli borða til að sýna hinum hvað þau væru að gera. Börnin áttu í sam-

ræðum um hvaða mynd væri skemmtilegust og voru skiptar skoðanir á því. 

Strákarnir sögðu að myndin með dýrinu væri mest spennandi en stelpurnar 

sögðu að myndin af Fríðu væri mest spennandi. Á Mýrarlandi höfðu fjórar 

stelpur áhuga á að búa til leik út frá sögupersónum í ævintýrinu um Fríðu og 

dýrið. Þær söngluðu mikið á meðan þær lituðu myndirnar: Mamma mamma 

Skara, Logi elskar kústinn, hér er kurkur klukkan, hvar er herra klukka og 

hvar er herra Logi. Stelpurnar komu alltaf með setningar til skiptis um sögu- 

persónur og skellihlógu.  
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Í grunnskólanum Stakkholti voru umræður um vorið. Dísa skrifaði mér og 

sagðist hafa verið að fjalla um vorið og sagði hún nemendum að á flestum 

stöðum á landinu væri heiðlóan, sem kölluð er lóa einn af vorboðunum. 

Nemandi sagði: Ég vil kalla fuglinn Lóu þegar hann var að lita fuglinn í verk- 

efnabókinni. Nemendur sögðu að þeir mundu ekki hvernig lóan væri á lit-

inn. Dísa prentaði þá út mynd af lóunni í lit og hengdi upp á töflu. Komu þá 

börnin eitt af öðru til að skoða myndina því þau vildu lita lóuna í verk-

efnabókinni alveg eins og hún er í raunveruleikanum. Nemendur spurðu 

hvorn annan: hvort þeir hefðu séð lóuna og sungið lag um lóuna á leik-

skólanum? 

 

Samantekt um félagsleg gildi 

Sameiginlegt var hjá öllum leik- og grunnskólum að samskiptin væru tölu-

verð þegar börnin unnu í verkefnabókinni. Myndirnar vöktu áhuga barna- 

anna og sköpuðust umræður meðal þeirra um hvaða myndir væru mest 

spennandi. Einnig ræddu nemendur um litaval fyrir myndirnar í verkefna-

bókinni. Fjórar stelpur virkjuðu sköpunargleði sína og hug- myndaflug út frá 

sögupersónunum í ævintýramyndinni um Fríðu og dýrið þegar þær sungu 

um þær. Börnin áttu auðvelt með að gera nám að leik út frá námsefninu. 

4.2.3 Þekking á sögupersónum 

Börnin þekktu ævintýrið þó að þau mundu ekki nákvæmlega söguþráðinn. 

Eitt barnið sagði: Ég á DVD- disk með ævintýrinu um Fríðu og dýrið og ég hef 

oft horft á ævintýramyndina. Tvö barnabörn sem tóku þátt í rannsókninni 

þekktu ekki sögupersónur úr ævintýrinu áðurnefnda. Amma þeirra sagði að 

þrátt fyrir það að stelpurnar hennar þekktu ekki sögupersónur úr ævintýrinu 

þá höfðu þær mikla ánægju af því lita myndirnar. Einnig talaði amman um 

að það sem stelpurnar höfðu mestan áhuga á var að skrifa ofan í bókstafina 

og orðin í verkefnabókinni. 

Eitt barn sagði: Það var stórt bókasafn heima hjá dýrinu og Fríða var 

ánægð með það því hún elskaði að lesa bækur. Börnin töluðu einnig um það 

að Fríða hefði bjargað dýrinu úr álögum. Þegar ég var á vettvangi í einum 

grunnskóla og var að tala um Fríðu og dýrið við nemendur þá sagði einn 

strákur við mig: Að hann vissi ekki hvaða ævintýri þetta væri og hann hefði 

aldrei séð það. Stuttu seinna þá spurði hann mig hvers vegna Fríða hefði 

ekki mátt taka rósina? 

Strákarnir töluðu um að í ævintýramyndinni þá hefði dýrið verið í bláum 

jakka. Síðan lituðu allir strákarnir jakkann hjá dýrinu bláan. Þegar stelpur á 

einum leikskóla voru búnar að velja að lita myndina af Fríðu þá sagði ein 
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stelpan: Í myndinni þá var Fríða í gulum kjól. Lituðu þá allir stelpurnar 

kjólinn hennar Fríðu gulan alveg eins og hann var í ævintýramyndinni. Þrátt 

fyrir að einhverjir hefðu ekki séð ævintýra myndina hafði það engin áhrif á 

áhuga barnanna þar sem þau töluðu um að myndirnar væru sniðugar og 

skemmtilegar. Einn drengur sagði við bekkjarfélaga sína: Sjáið þið sólina hún 

er með regnhlíf af því að það er rigning hjá henni. Flettu þá félagar hans 

verkefnabókinni og fundu fleiri myndir sem þeim fannst flottar. Þá sagði 

drengur: Það eru líka skemmtilegar myndir af brosandi sólum og lítill bolli 

sem er með andlit og getur talað og hoppað út um allt. Einn grunnskóla 

kennari sagði að það væri hæfileg vinna á hverri blaðsíðu í verkefnabókinni 

og hefðu nemendur talað um að þeir væru ekki lengi að vinna eina blaðsíðu 

í bókinni. 

 

Samantekt á þekkingu á sögupersónum 

Sameiginlegt var hjá börnunum að lita föt Fríðu og dýrsins eins og þau voru í 

ævintýramyndinni. Þó að börnin höfðu ekki séð ævintýra myndina með 

Fríðu og dýrinu hafði það ekki áhrif á áhuga barnanna á að lita þær. Börnin 

lituðu líka litlu myndirnar og töluðu um að þær væru sniðugar og 

skemmtilegar. 

4.2.4  Ritfærni 

Í þeim skólum sem heimsóttir voru héldu fæst börnin rétt á blýanti. Í 1. bekk 

grunnskóla notuðu nokkur börn gripgúmmí á blýantinn sem hjálpaði þeim 

við að ná réttu gripi. Einnig sá ég að nokkur börn sem skrifuðu nafnið sitt og 

breyttu stafaröðun í nafninu sínu. 

Einn drengur sagði: Það er gott að hafa bókstafina og orðin sporuð. Aðrir 

nemendur voru sammála honum og sögðu já það er gott að nota sporunina 

því þá verða bókstafirnir allir jafn stórir. Á einum leikskóla var örvhentur 

drengur og sagði kennari hans að hann hefði lítið viljað skrifa og reyndi að 

koma sér undan því þegar hann gat. Þetta verkefni virtist henta honum vel 

og byrjaði hann á því að klára að skrifa ofan í alla bókstafina. Nýtti hann sér 

hjálparörvarnar, sem eru á nokkrum bókstöfum og áttaði sig betur á því 

hvernig á að draga rétt til stafs. Hann brosti og sagði: Núna get ég alveg 

skrifað bókstafina og orðin mér finnst gott að hafa litlu strikin sem segja 

mér hvar ég á að skrifa. 

Annað dæmi á leikskóla var um dreng sem var að skrifa stafinn Í. Eftir að 

hann kláraði æfingardæmin, sem sýna svo vel hvar á að byrja með örvunum 

ruglaðist hann og byrjaði neðst á bókstafnum en leiðrétti sig strax sjálfur, 

bað um stokleður og skrifaði svo alla bókstafina með því að nýta sér hjálpar 
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örvarnar. Kennari hans sagði að hann hefði ekkert verið að skipta sér af 

sagði ekki orð var bara að fylgjast með. Misjafnar skoðanir voru á örvunum, 

sem sýna nemendum hvernig dregið er til bókstafanna. Flestum fannst þær 

hjálpa og hefðu gjarna viljað hafa hjálparörvarnar á fleiri bókstöfum. Kenn-. 

ari sagði að börnunum finndist öryggi í því að hafa þær og þegar þau voru 

ekki viss um hvernig ætti að byrja að skrifa bókstafinn þá fannst þeim gott 

að skoða bókstafina með örvunum. Einnig sagði hann að það hefðu frekar 

mátt vera miklu fleiri hjálparörvar á bókstöfunum. Tveir kennarar skrifuðu 

mér og fjölluðu um að nokkrum nemendum hefði fundist hjálparörvarnar 

trufla sig þannig að þau slepptu bókstöfunum með örvunum.  

Á einum leikskóla var þróunarstarf  út frá bókstafa kennslunni í Lubba- 

bókinni þar voru börnin farin að skrifa alla bókstafina á stök blöð sem þau 

fengu þegar þau voru að æfa sig í að skrifa bókstafina. Kennari barnanna 

sagði að það hefði verið lögð áhersla á að leiðbeina börnunum með rétt 

pennagrip og gengi það vel. 

 

Samantekt á ritfærni 

Öll börnin áttu það sameiginlegt að nota sporunina mikið. Flest börnin not- 

uðu hjálparörvarnar sem voru á bókstöfum og orðum í verkefnabókinni. 

Nokkrir nemendanna í grunnskólunum þar sem rannsóknin fór fram not- 

uðu gripgúmmí á blýantinn sem hjálpaði þeim við að ná réttu gripi. 

4.2.5 Bókstafsþekking 

Öll börnin í rannsókninni kunnu að skrifa nafnið sitt og höfðu mikinn áhuga 

á því. Fimm börn á leikskólum voru orðin læs og fannst þeim gaman að lesa 

orðin í verkefnabókinni fyrir bekkjarfélaga sína. Börnin æfðu sig með bók- 

stafina og reyndu að finna orð sem byrja á þeim bókstaf sem þau voru að 

skrifa.  

Eitt barn á leikskóla sem kann að lesa sagði: Ég skal lesa orðin sem ríma 

síðan las hann meðal annars, ól, hjól og ból. Börnin sýndu orðunum sem 

ríma í verkefnabókinni áhuga og reyndu að finna fleiri orð sem ríma. Til 

dæmis sagði einn drengur: Anna, panna, kanna eru orð sem ríma og mús, 

hús og lús. 

Börnin á leikskólunum töluðu um hver væri fyrsti bókstafurinn í nafninu 

þeirra. Á einum leikskóla þá sagði stelpa: Það er S í verkefnabókinni alveg 

eins og fyrsti stafurinn í nafninu mínu. Einnig kunnu þau öll fyrsta bókstafinn 

í nöfnum bekkjarfélaga sinna. Einn drengur í 1. bekk grunnskóla sagði: Ég 

skal segja þér hvað allir í bekknum mínum heita. Gekk þá drengurinn að 
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öllum borðunum og sagði mér nafnið hjá hverjum einasta bekkjarfélaga og 

hétu sumir nemendur tveimur nöfnum. Voru þetta 29 nöfn og voru öll 

nöfnin rétt hjá honum. Öll borðin í kennslustofunni voru merkt með nafni 

við- komandi nemenda sem sat við það.  

Leikskólakennari skrifaði mér og sagði frá því að þegar börnin höfðu ver- 

ið að vinna með bókstafi og orð, voru þau meðal annars með stafinn í og i 

þá voru þau að reyna að finna þessa bókstafi í orðum, í verkefnabókinni. Þá 

voru börnin að ýkja í og i, sem eru í orðunum og sögðu til dæmis spiiiil og 

voru þau dugleg að finna öll orðin sem hafa áðurnefnda bókstafi. Börnin 

voru líka að finna fleiri orð sem byrja á í eða i og stungu þau upp á ýmsum 

orðum í þessu sambandi. Þar var barn sem sagði: Fyrsti stafurinn í er í 

orðum eins og íþrótt, ísbjörn og Ísland byrja á bókstafnum í. Lagði kennari 

áherslu á að þetta hefðu börnin gert sín á milli án þess að hann hefði beðið 

þau um að æfa sig á þennan hátt með bókstafina. 

 

Samantekt á bókstafaþekkingu 

Á öllum leik- og grunnskólum var það sameiginlegt hjá börnunum að þau 

kunna að skrifa nafnið sitt Flest börn í 1. bekk grunnskóla voru læs sem og 

nokkur börn á elsta stigi leikskóla. Börnin höfðu mikinn áhuga á að vita hver 

væri fyrsti bókstafinn í nafninu sínu og að æfa sig í að finna bókstafi í 

ýmsum orðum. Auk þess þekktu öll börnin fyrsta bókstafinn í nöfnum 

bekkjarfélaga sinna. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla mun ég ræða um það sem ég hef lært af rannsókninni eftir 

að hafa fylgst með börnum á aldrinum 4-6 ára vinna í verkefnabókinni sem 

ætluð er sem hjálpartæki fyrir börn sem eru að byrja að læra að skrifa 

Meginmál þessa kafla er að fjalla um hvernig rannsóknarspurningunni 

var svarað í ljósi fræðanna, sérstaklega kaflans um skriftarþróun. Byrjað 

verður á því að ræða um áhuga barnanna á verkefnabókinni og hvernig 

áhuginn kom fram hjá þeim þegar þau unnu í henni. Einnig mun ég ræða 

um félagsleg gildi verkefnabókarinnar og á hvern hátt hún hafði áhrif á 

samskipti barnanna. Jafnframt mun ég fjalla um ritfærni barnanna og 

hvernig sporunin reyndist þeim. Ennfremur mun ég ræða um hvað börn- 

unum fannst um myndirnar í verkefnabókinni. Þar að auki verður fjallað um 

bókstafaþekkingu barnanna sem tóku þátt í rannsókninni á verkefnabókinni. 

Að lokum mun ég ræða um hvað mikilvæg snemmtæk íhlutun er fyrir öll 

börn. Ásamt ofangreindu þá mun ég tengja umræður við marga þætti sem 

mér finnst vera ákaflega mikilvægir fyrir börn á aldrinum 4-6 ára. 

Niðurstaða rannsóknar er að námsefnið höfðar almennt til nemenda. 

Þeim finnst þetta skemmtileg tilbreyting og það lífgar upp á kennsluna að fá 

aðra nálgun af viðfangsefnum í handskrift. Sérstaklega hjá leikskólabörnum 

sem eru vön því að fá stakt blað ef þau þurfa að skrifa eitthvað eins og fram 

kom í rannsókninni. Námsefnið ætti að nýtast öllum nemendum, hvort sem 

þeir hafa einhverja þekkingu á því að skrifa bókstafi og orð eða ekki.Mynd- 

irnar í verkefnabókinni nýtast einnig til að styrkja fínhreyfingar barna þegar 

þær eru litaðar. Námsefnið ætti ennfremur að nýtast vel í sérkennslu því að 

lögð var áhersla á að verkefnabókin væri aðgengileg fyrir öll börn á aldri- 

num 4-6 ára. 

5.1 Áhugi 

Börnin sem tóku þátt í rannsókninni töluðu um að sporunin væri augljós og 

þau skildu vel hvað ætti að gera í verkefnabókinni. Þau töluðu einnig um að 

betra væri að skrifa bókstafi því að hjálparstrikin sýndu mjög vel hvar á að 

skrifa ofan í bókstafina og orðin sem eru í verkefnabókinni. Rannsóknir sýna 

að handskrift er mjög mikilvæg fyrir þroska og að með henni virkjar ein-

staklingurinn ákveðnar stöðvar í heilanum sem styrkir námsferlið (Troft, 
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2011). Handskrift er einnig talin nauðsynleg til að árangur náist í stafa-

kennslu (Ehri og Roberts, 2006, bls. 127). 

Mikilvægt er að börn upplifi sigra eins og fram kom í rannsókninni á 

verkefnabókinni. Börnin á leikskólunum og í 1. bekk grunnskóla, sem voru 

óörugg gagnvart skriflegum verkefnum upplifðu sig sjálfstæðari og sjálfs- 

öruggari. Dæmi um þetta var örvhentur drengur á leikskóla sem hafði lítið 

viljað skrifa. En sporunin reyndist vera gott hjálpartæki og fékk hann mikinn 

áhuga á að skrifa og var sæll og glaður með það. Mikilvægt er að læra af 

áðurnefndu dæmi um að í kennslu skriftar þá þarf að koma til móts við alla 

nemendur þess vegna er nauðsynlegt að taka tillit til bæði rétthentra og 

örvhentra (Taylor, 2006). Niðurstöður rannsóknar á verkefnabókinni hjá 

börnum á elsta stigi leikskólans leiddu í ljós að þau voru mjög jákvæð gagn- 

vart því að læra að skrifa bókstafi og orð. Börnin á elsta stig leikskóla sýndu 

að þau eru tilbúin til að læra að skrifa bókstafi og orð þó að þau séu ekki 

byrjuð í skóla. Kerfisbundin kennsla í að tengja saman hljóð og bókstafi er 

talin auka árangur í lestrar- og skriftarnámi 5—7 ára barna (Adams, 1990; 

Ehri, 2005, bls. 135—154).  

Á vettvangi hjá leikskólunum voru mér ekki sýndar neinar vinnubækur 

þegar ég spurði um námsefnið. Aðallega var um að ræða stök blöð sem 

börn notuðu til að æfa sig að skrifa nafnið sitt, tölustafi og gera ýmis konar 

teikningar. Öll börnin áttu það sameiginlegt að sýna verkefnabókinni mikinn 

áhuga og var þeim umhugað um að vanda sig þegar þau unnu í henni. Í nýrri 

Aðalnámskrá leikskóla er mikil og rík áhersla lögð á hugtakið læsi í víðum 

skilningi (2011). Þar er þó hvergi tekið fram að kenna skuli leikskólabörnum 

að lesa prentað mál. Í þessari rannsókn á verkefnabókinni hjá fjórum leik- 

skóladeildum kom í ljós að á einum leikskóla fer fram þróunarstarf þar sem 

markvisst er unnið með kennslu á bókstöfum og hljóðum þeirra. Hefur 

reynslan af þessar kennslu verið jákvæð og hafa börnin sýnt henni áhuga. Í 

ljósi þess að færst hefur í vöxt á leikskólum á Íslandi að börnum sé kennt að 

lesa, þá tel ég að verkefnabókin gæti verið hjálpartæki sem undirbýr börn 

fyrir lestrar- og skriftarnám (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011) Erlendar rannsóknir undanfarinna áratuga sýna ein- 

dregið að byrja þurfi í leikskóla að vinna markvisst með læsi til að árangur 

náist (Snow, Burns og Griffin, 1998., bls. 85).  

Verkefnabókin hefur áhrif á fleiri þætti en að læra að handskrifa bókstafi 

og ýmis orð. Börnin læra einnig að þekkja bókstafi stafrófsins sem undirbýr 

þau fyrir komandi lestrarnám. Rannsóknir benda á að það gefur góða raun 

að kenna lestur í nánu samhengi við ritun og stafsetningu þar sem þessi ferli 

þróast samhliða og styðja hvert annað (Vacca og fl., 2006). Verkefnabókin 
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gefur kennurum tækifæri til að vera með bókstafa innlögn og kenna börn-

um málhljóð bókstafana. Kennsla stafrófsins er lykilatriði í byrjendakennslu í 

lestri ásamt því að kenna börnum bókstafina og hljóð þeirra (Bennett-

Armistead, Duke og Moses., 2005). Einnig er áhrifaríkt að tengja bókstafi við 

eitthvað sem börn þekkja eins og t.d. fyrsta bókstaf í nafninu þeirra. Mikill 

áhugi barnanna á elsta stigi leikskóla og 1. bekk grunnskóla styrkja jákvæðar 

niðurstöður gagnvart verkefnabókinni og sýna að hún geti verið mikilvægt 

undirbúnings- hjálpartæki fyrir börn á leið þeirra til að læra að skrifa og lesa. 

Eins og áður sagði þá eru verkefnabækurnar ætlaðar börnum á aldrinum 

4—6 ára. Það sem gerir verkefnabækurnar einnig áhugaverðar er meðal 

annars það að þær gefa foreldrum og öðrum uppalendum tækifæri til að 

hjálpa börnum sínum við að undirbúa og æfa sig í handskrift og lestri áður 

en formleg skólaganga hefst. Foreldrar eru fyrstu kennarar barnsins því 

gegna þeir mikilvægu undirbúningshlutverki í lestrar- og skriftarkennslu 

þess (Morrow, 2012 og Cairney, 2003). Draga má þann lærdóm að það sé 

mjög mikilvægt fyrir börn á fyrstu árum ævi sinnar að alast upp í auðugu 

lestrar- og skriftarumhverfi. Þýðingarmikið er að barnið sé þátttakandi 

áeimili sínu í því að skrifa til dæmis, innkaupalista, boðskort, skilaboð og 

fleira. Þegar börn sýna tilburði til þess að skrifa er áhrifaríkt að fullorðinn 

hjálpi þeim og ræði við barnið um orðalag og stafsetningu (Morrow, 2012; 

Shea, 2011).  

Þegar börn eru að byrja að læra að lesa og skrifa þá er byrjunarlestrar-

textinn frekar einfaldur. Sérstaklega á fyrstu árunum og þar til að þau eru 

orðin fluglæs og geta sjálf lært mörg ný orð með lestri ýmissa bóka. Að lesa 

fyrir börn eflir orðaforða og málvitund ásamt því að þjálfa einbeitingu, 

hlustun, sköpunargáfu og hugmyndaflug. Hafa rannsóknir sýnt að orðaforði 

er meiri hjá þeim börnum þar sem bóklestur hefur verið markviss þáttur í 

uppeldinu og eru þau betur í stakk búin til að læra að lesa (De Temple, 

2001, bls. 31–51). 

5.2 Félagslegt gildi verkefnabókarinnar 

Á öllum leik- og grunnskólum hafði vinnan í verkefnabókinni jákvæð áhrif á 

samskipti barnanna. Nemendur pöruðu sig saman og völdu að vinna sömu 

blaðsíðurnar. Einnig vildu nemendur gjarnan lita sömu myndir og vinna 

þannig saman, jafnvel samræma liti og bíða eftir hvort öðru.  

Tel ég það vera lykilatriði fyrir velferð og hamingju barna að þau geti 

þróað óhindraðar og opnar leiðir til félagslegra samskipta (Hart o.fl., 2004). 

Vinnubækurnar bjóða upp á að öll börn taki þátt því að það eykur mögu-

leika á margföldunar áhrifum þess að læra innan um önnur börn á ólíku 
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getustigi. Sköpunarþörf, virkni og hugmyndaflug barna birtist í leikjum 

þeirra. Á einum leikskóla bjuggu nokkrar stelpur til söngleik út frá ævintýra-

myndinni um Fríðu og dýrið. Þessi leikur hafði félagslegt gildi fyrir þær, þar 

sem þær söngluðu til skiptis um persónur í ævintýramyndinni á meðan þær 

lituðu myndirnar í verkefnabókinni Að vera með öðrum börnum, eignast 

vini, og sjá hlutina frá fleiri sjónarhornum leggur grunninn að félagshæfni 

barna. Allar athafnir sem styrkja félagshæfni barna eru ómetanlegar fyrir 

barnið og framkalla hjá barninu meðal annars vellíðan og öryggistilfinningu í 

samskiptum við aðra. 

Umræður barna er félagsleg athöfn þar sem börnin skiptast á skoðunum 

um ákveðið málefni sem þau hafa áhuga á. Þegar nemendur voru að fjalla 

um vorið vakti verkefnabókin umræður um fugl sem er í bókinni. Nemendur 

ákváðu sjálfir að nefna þann fugl lóu.  

5.3 Ritfærni 

Fæst börnin héldu rétt á skriffærum. Lagði ég áherslu á að hjálpa börn- 

unum að halda rétt á skriffærum og gaf mér góðan tíma til þess. Í 1. bekk 

grunnskóla notuðu nokkur börn gripgúmmí á blýantinn sem hjálpaði þeim 

við að ná réttu gripi. Nauðsynlegt er að leiðbeina og hjálpa börnum að halda 

rétt á blýanti og nota grip á blýant ef þurfa þykir (Taylor, 2006). Áberandi 

var að börnin sýndu því mikinn áhuga þegar þeim var hjálpað að halda rétt á 

skriffærum.  

Öll börnin áttu það sameiginlegt að nota sporunina mikið og hafði hún 

góð áhrif á skriftarfærni þeirra. Eftirtektarvert var hvað öll börnin sem tóku 

þátt í rannsókninni á verkefnabókinni, báru mikla virðingu fyrir verkefna- 

bókinni og kom það fram þegar þau voru að vinna í henni. Drengur sem 

ruglaðist og byrjaði neðst að skrifa ofan í bókstafina, áttaði sig sjálfur án 

þess að nokkur skipti sér af þessu. Bað hann um strokleður og leiðrétti sig 

sjálfur. Börnin voru mjög ákveðin í að gera allt rétt hvort sem þau byrjuðu 

að skrifa bókstafina á röngum stað eða lituðu út fyrir. Ef það kom fyrir lög- 

uðu þau það sjálf með strokleðri.  

5.4 Þekking á sögupersónum 

Ástæðan fyrir ákvörðun minni að hafa ævintýramyndir í verkefnabókinni var 

sú að kveikja áhuga nemenda á námsefninu. Þegar ég var sjálf að ala upp 

börnin mín þá fannst þeim ýmsar ævintýramyndir frá Walt Disney vera mjög 

skemmtilegar. Horfði ég oft á myndirnar með börnum mínum og fannst mér 

þær vera góð afþreying.  
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Í fyrstu verkefnabókinni voru tíu myndir teiknaðar út frá sígildu ævintýri 

um Fríðu og dýrið frá Walt Disney sem ætla má að flest börn þekki. Ásamt 

þessu eru rúmlega 70 litlar myndir sem tengjast orðunum sem eru sporuð í 

verkefnabókinni. Jafnframt er talsvert af orðum í bókinni sem ríma og styrk- 

ir það léttasta þáttinn í hljóðkerfisvitund (Helga Sigurmundsdóttir, 2002). 

Mér kom á óvart að börnunum fannst litlu myndirnar ekki síður áhuga- 

verðar en myndirnar úr áðurnefndri ævintýramynd. Börnin töluðu um sögu- 

persónurnar en virtust ekki öll þekkja söguna eða sögupersónurnar til hlítar. 

Það hafði samt ekki áhrif á áhugann þar sem öllum þótti myndirnar sniðugar 

og skemmtilegar. 

Sameiginlegt var hjá börnunum sem tóku þátt í rannsókninni að ekki 

væri hægt að hafa litina á fötum sögupersónanna öðruvísi en fram kom í 

ævintýramyndinni. Allt eru þetta upplýsingar sem styðja gerð verkefnabók- 

arinnar.  

Myndirnar í verkefnabókinni gefa börnum tækifæri til að lita myndirnar. 

Fyrir börn á aldrinum 4—6 ára er þetta mjög mikilvægur kostur því að með 

því að lita myndir þá reynir á samhæfingu og einbeitingu ásamt því að börn- 

in æfa sig í fínhreyfingum. Góð handstjórn er undirstaða skriftarnáms og því 

er mjög mikilvægt að þjálfa fínhreyfingar hjá börnum (Freyja  

Bergsveinsdóttir og Gunnlaugur SE Briem, 2011). 

5.5 Ritfærni 

Í vinnubókinni var lögð áhersla á að byrja alltaf á að sýna stafaslóðir bók- 

stafanna með örvum til þess að sýna hvernig dregið er rétt til stafs sem er 

mjög mikilvægt fyrir formgerð bókstafana (Freyja Bergsveinsdóttir og 

Gunnlaugur SE Briem, 2011, bls. 1–2).  

Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom það fram að hjálparörvarnar trufl- 

uðu nokkra nemendur. Slepptu þeir því að skrifa ofaní bókstafina með hjálp- 

arörvunum. Rannsóknir sýna að kennarar hafa lélegan undirbúning undir 

kennslu handskriftar og nota lítinn tíma til að kenna handskrift. Einnig kem-

ur fram í rannsóknum að ekki sé gert ráð fyrir handskriftarkennslu í 

námsskrám (Graham. S., 2009). Út frá þessum niðurstöðum þá velti ég því 

fyrir mér hvort að kennarinn hefði ekki útskýrt nægilega fyrir nemendum til 

hvers hjálparörvarnar væru. Einnig hvort hann hefði leiðbeint og sýnt nem-

endum nógu vel hvernig stafdrátturinn yrði fallegri og auðveldari með því 

að nota hjálparörvarnar. Flest börnin sem tóku þátt í að vinna verkefna- 

bókina fannst hjálparörvarnar vera góðar leiðbeiningar um það hvar eigi að 

byrja að skrifa bókstafinn. Æfðu börnin síðan stafdráttinn með því að skrifa 

ofan í bókstafinn með blýanti. Einnig töluðu mörg börn um að þau hefðu 
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mjög gjarnan viljað hafa þær á fleiri bókstöfum. Handskriftin er mjög öflug 

fyrir námsferlið vegna þess að þegar skrifað er með skriffærum á blað þá 

gefur heilinn endurgjöf þegar við sundurgreinum orðin í huganum  

(Toft, 2011). 

5.6 Bókstafsþekking 

Á öllum leik- og grunnskólum var það sameiginlegt hjá börnunum að kunna 

að skrifa nafnið sitt og voru þau mjög stolt af því. Á leikskólunum sá ég að 

kunnátta barnanna í bókstafaþekkingu var aðallega bundin við stafi í þeirra 

eigin nafni og annarra sem þau þekkja. Í rannsókninni sýndu elstu börnin á 

leikskóla því mikinn áhuga að finna orð sem byrja á þeim bókstaf sem þau 

skrifuðu hverju sinni. Einnig tengdu þau bókstafi við nöfn bekkjarfélaga 

sinna.  

Leikskólakennarar töluðu um að orðin sem eru í verkefnabókinni séu fín 

fyrir þau börn sem voru lítillega byrjuð að lesa. Ung börn byggi upp þekk-

ingu í gegnum uppgötvanir um ritmálið í umhverfi sínu og þau læri bókstafi 

bæði í kennslu og á tilviljanakenndan hátt. Á leikskólunum hefði mátt nýta 

umhverfi elstu barnanna betur til að gera ritmál sýnilegt. Lestrar og skriftar- 

hvetjandi námsumhverfi er talið hafa mikil áhrif á lestrar og skriftarárangur 

barna (Bennett o.fl., 2005). 

5.7 Snemmtæk íhlutun 

Það sem ég hef líka lært af því að vinna með börnum á aldrinum 4-6 ára er 

hvað þetta er mikilvægt tímabíl í lífi þeirra fyrir snemmtæka íhlutun. Það 

getur skipt sköpum fyrir börn á þessu aldursskeiði sem eiga á hættu að 

glíma við lestrarerfiðleika í framtíðinni ef snemmtækri íhlutun er ekki beitt. 

Best er að snemmtæk íhlutun eigi sér stað á því tímabili heilaþroskans 

þegar heilinn er auðmótanlegur og gerir barnið sérstaklega móttækilegt 

fyrir reynslu og námi á ákveðnum sviðum (Tryggvi Sigurðsson, 2006, bls. 5–

7). Hefur það verið lærdómsríkt að vinna með börnunum sem tóku þátt í 

rannsókninni og geri ég mér betur grein fyrir því hvað snemmtæk íhlutun er 

mikilvæg fyrir börn á þessum aldri. Snemmtæk íhlutun gefur þessum börn- 

um svo mörg tækifæri. Hægt er að grípa inn í með markvissri þjálfun ef 

grunur vaknar um frávik á einhverjum sviðum. Hjálpa börnum í tæka tíð 

sem gætu átt í erfiðleikum með lestur og skrift svo að þau dragist ekki aftur 

úr jafnöldrum sínum á þessum sviðum. Áríðandi er að nota HLJÓM-2 prófið 

fyrir elstu börnin á leikskóla. Með því er hægt að leggja mat á hljóð- kerfis- 

og málmeðvitund barnanna. Þannig gefst tækifæri til að þjálfa börn sem eru 

í áhættuhópi varðandi lestrarerfiðleika áður en lestrarnám hefst (Amelía 
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Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Í 

rannsókninni var það einn leikskóli sem vann með niðurstöður úr HLJÓM-2 

prófi sem tekið var að hausti ef börnin greindust slök í einhverjum þáttum 

prófsins þá voru þau markvisst þjálfuð í þeim þáttum sem ekki komu 

nægilega vel út. Mikilvægt er að undirbúa áðurnefnd börn á þann hátt að 

þau nái árangri en bíði ekki ósigur strax í 1. bekk. Eins og áður sagði þá gefur 

snemmtæk íhlutun kost á því að efla og styrkja grunninn í lestrar-og skriftar 

kunnáttu barna. Byggja þannig upp sterkar undirstoðir fyrir lestrar og 

skriftar nám því að mikilvægt er að börn og unglingar haldi áfram að lesa 

eftir að lágmarksfærni er náð. Það er í raun forsenda þess að þau ráði við 

stöðugt erfiðara og flóknara lesefni. Margar rannsóknir sýna að hjá ung- um 

börnum sé góð færni í handskrift ávinningur sem nýtist þeim alla ævina til 

þess að tjá hugsun sína á áhrifaríkan hátt (Pressler, 2006). Leikskólinn er 

fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar einstaklinga.Leik- 

skólaaldurinn er mikilvægur tími náms og þroska(Aðalnámskrá leikskólanna, 

2011).  

Börnin sem tóku þátt í rannsókninni á verkefnabókinni eru mikilvæg 

auðlind sem hægt er að virkja og styrkja með snemmtækri íhlutun ef þörf 

krefur. Rannsóknum á þroska ungra barna hefur fjölgað mjög á undan- 

förnum áratugum og hafa sýnt að með fjölbreyttri örvun geta börn á 

leikskólaaldri náð lengra í þroska á ýmsum sviðum en áður var talið eins og 

til dæmis í lestri (Scarborough, 2003, bls. 97–110; Snow, Burns og Griffin, 

1998, bls. 179;). Tel ég að það sé lykilatriði fyrir öll börn að markvisst sé 

unnið með lestrar- og skriftarkennslu í öllum leikskólum á Íslandi. Reynsla 

mín af rannsókninni á verkefnabókinni sýndi mér að elstu börnin á 

leikskólum eru tilbúin til að vinna með lestur og skrift. Finnst mér ákveðið 

orðatiltæki segja mikið til um börn á þessum aldri. Byrgjum brunninn áður 

en barnið dettur ofan í hann. Tel ég það vera mjög alvarlegt hvað það eru 

miklir lestrarerfiðleikar hjá yngstu börnunum í grunnskólum hér á landi. 

Velti ég því fyrir mér ef að lestrarkennsla byrjaði á elsta stigi leikskóla þá 

væri verið að nýta ennfrekar snemmtæka íhlutun á áhrifaríkan hátt. Í 

könnun Reykjavíkurborgar (2006) um sérkennslu í lestri í grunnskólum 

Reykjavíkur kemur fram að hlutfallslega flestar sérkennslustundir eru í lestri 

og fóru 1140 stundir á viku í lestrarstuðning í skólunum í heild. (Sigurbjörg J. 

Helgadóttir o.fl., 2006). Gera má ráð fyrir að prósentuhlutfall sé svipað á 

öðrum stöðum á landinu.  
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6 Lokaorð 

Það hefur verið mjög lærdómsríkt að fá tækifæri til að kynnast áhuga barn- 

anna á handskrift og sjá hvað þau lögðu mikinn metnað í að vinna verk-

efnabókina af vandvirkni. Niðurstöður á rannsókn minni um verkefnabók- 

ina leiddu meðal annars í ljós að bókstafir og orð, sem voru sporuð, reynd- 

ust börnunum vera gott hjálpartæki í handskrift. Verkefnabókin hafði einnig 

félagslegt gildi. Á einum leikskóla áttu börnin frumkvæði að því að búa til 

leik út frá sögupersónum í verkefnabókinni. Sungu þau til skiptis setningar 

um þessar persónur. Þetta atvik finnst mér samræmast hugmyndafræði 

leikskólans um leik sem uppsprettu náms og þroska. 

Það sem kom mér á óvart var hvað úthaldið hjá börnum á elsta stigi leik-

skóla var gott þegar þau unnu í verkefnabókinni. Oftast unnu þau í 50 mín-

útur án þess að sýna tilburði um að vera búin að fá nóg. Reynsla mín af því 

að vinna með svona ungum börnum segir mér að þetta sé gríðarlega langur 

tími. Mér fannst þessi langi tími við skriflegt verkefni styrkja gildi verkefna- 

bókarinnar og sýna að börnin höfðu mikinn áhuga á henni. Einnig kom það 

fram í rannsókninni hjá 1. bekk grunnskóla að nemendur sóttust eftir að fá 

að vinna í verkefnabókinni. Þegar frjáls tími var hjá fyrstu bekkingum þá 

völdu þau alltaf að vinna í verkefnabókinni. 

Ákveðin lestrarþróun hefur átt sér stað í nokkrum leikskólum hér á landi 

þar sem leikskólar eru farnir að kenna elstu börnum leikskólans málhljóð 

bókstafanna. Eins og fram kom í rannsókn minni þá kenndi einn leikskóli  

markvisst málhljóð bókstafanna út frá bókinni Lubbi finnur málbein. Aðeins 

nokkrir leikskólar hér á landi taka það upp hjá sjálfum sér að vera með 

lestrarkennslu en það er ekki markviss stefna hjá yfirvöldum landsins ef litið 

er til laga, reglugerða eða námskrár. Fer þetta því oftast eftir áhuga starfs- 

manna hverju sinni. Flestir leikskólar leggja áherslu á að undirbúa börnin 

fyrir lestrarnám með markvissri málörvun, þjálfun hljóðkerfisvitundar og efl- 

ingu orðaforða enda benda rannsóknir til að þessi atriði hafi forspárgildi um 

gengi í lestrarnámi.  

Verkefnabókin er ætluð börnum á aldrinum 4–6 ára. Þessi aldur er mér 

hugleikinn og langaði mig til að gera verkefnabók sem gæti verið áhrifaríkt 

hjálpartæki í bókstafakennslu fyrir þennan aldurshóp. Einnig er talið að 

þetta tímabil í lífi barna vera ákaflega mikilvægt fyrir snemmtæka íhlutun. 

Rannsóknir sýna að best er að snemmtæk íhlutun eigi sér stað á því tímabili 
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heilaþroskans þegar heilinn er auðmótanlegur og gerir barnið sérstaklega 

móttækilegt fyrir reynslu og námi á ákveðnum sviðum. Þetta tímabil í lífi 

allra barna verður að nýta og er það samábyrgð foreldra og stjórnvalda að 

mörkuð sé stefna sem gerir ráð fyrir að hægt sé að nýta það til að efla öll 

börn. Tel ég að það væri mikið framfara skref fyrir öll börn ef að lestrar og 

skriftar kennsla yrði lögbundin hjá elstu börnum leikskóla. 

Framtíðar sýnin mín er að með tímanum verði til meira af allskyns náms- 

efni fyrir börnin á aldrinum 4-6 ára. Í rannsókn minni kom fram að á öllum 

leikskólum sem ég heimsótti fengu börnin einungis stök blöð þegar þau 

voru að æfa sig í að handskrifa. Börnunum fannst merkilegt að fá heila bók 

til að vinna í enda voru þau ekki vön því. Börnin sýndu verkefnabókinni 

áhuga og virðungu og þeim fannst skemmtilegt að lita myndirnar sem eru í 

henni. Einnig sýndu nemendur í 1. bekk grunnskóla verkefnabókinni áhuga 

og talaði einn kennari um að sporunin hefði hjálpað þeim við að bæta sig í 

skrift. Tel ég að aldrei sé til of mikið af námsefni og nauðsynlegt er að hafa 

það fjölbreytt með það að markmiði að kveikja áhuga barnanna á því. 

Á síðari árum hefur gildi handskriftarinnar í þjóðfélaginu verið stórlega 

vanmetið. Finnst mér að handskriftarkennsla ætti að vera skyldunámskeið 

bæði í kennaranámi og leikskólanámi. Ábyrgðin er mikil hjá þeim aðilum 

sem ákvarða menntastefnu í öllum skólum allt frá leikskólum upp í háskóla. 

Væri það mikið framfaraskref fyrir nám barna ef lögð yrði áhersla á að 

kenna handskrift í leik- og grunnskólum.  

Niðurstaðan mín er að stjórnvöld þurfa að marka ákveðna stefnu í 

kennslu elstu barna á leikskólum um það hvað og hvernig eigi að kenna 

þeim. Þar að auki þarf að marka stefnu um hvernig eigi að skipuleggja 

undirbúningskennslu fyrir börn sem eiga á hættu að lenda í lestrarerfið- 

leikum áður en formlegt lestrar- og skriftarnám hefst. Einnig kom fram í 

rannsókninni að í öllum leikskólunum voru einstaklingar sem voru orðnir 

læsir. Þetta er hópur barna sem má ekki gleyma og að minni hyggju þarf að 

vera völ á lestrarbókum við hæfi þessara einstaklinga á öllum leikskólum. 

Þannig geta þeir á áhrifaríkan hátt byggt ofaná fyrri þekkingu. Á leikskólun- 

um, þar sem rannsóknin fór fram, voru ekki til neinar byrjendalestrarbækur 

og ekki voru mér sýndar neinar verkefnabækur. Þegar elstu börn leikskól- 

anna æfðu sig í að skrifa nafnið sitt og tölustafi fengu þau stök blöð til þess.   

Leikskólakennarar, sem sjá um námstíma hjá elstu börnunum á leik- 

skólum þurfa að hafa fræðilega þekkingu á lestrar- og skriftar námi, en nú er 

litið á þróun læsis og skriftar sem samfelldan feril frá fyrsta ári þar til fullri 

færni er náð. Víða erlendis, eins og í Bandaríkjunum og á Bretlandi, er 

byrjað að kenna elstu börnum leikskólans lestur og handskrift. Erlendar 
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rannsóknir undanfarinna áratuga sýna eindregið að byrja þurfi í leikskóla að 

vinna markvisst með lestur og skrift til að árangur náist. Ef leik- og grunn- 

skólakennarar eiga að sjá um lestrar- og skriftarkennslu þurfa þeir að hafa 

góðan undirbúning til þess. Þess vegna tel ég nauðsynlegt að skyldu- 

námskeið í lestrar- og skriftarkennslu séu fyrir þá einstaklinga sem leggja 

stund á grunnskólakennarafræði. Þannig að kennarar geti kennt lestur og 

skrift á faglegan hátt. Þegar ég var í kennaranámi valdi ég mér valáfanga í 

skriftarkennslu. Fannst mér ég öðlast þarna nauðsynlega þekkingu til að 

kenna fyrstu bekkjum grunnskóla. Skriftarnámskeiðið í Háskóla Íslands var 

inni á val-námskeiðslista þrjár haustannir 2006, 2007 og 2008; síðan þurfti 

það að víkja fyrir öðrum valnámskeiðum. Finnst mér það vera mjög 

athyglisverð hugleiðing um skriftarkennslu sem fram kemur í ritgerð Freyju 

Bergsveinsdóttir (2010) Þar sem hún bendir á að ekki sé hægt að kenna 

barni að skrifa ef kennarinn kann það ekki sjálfur og hefur ef til vill einungis 

fengið fyrirlestur um allt það ferli sem fer í gang við það að læra að skrifa. 

Hér á landi kringum 1960 var handskrift sérnámsgrein í grunnskólum. Í 

dag er skrift ekki lengur sérstök námsgrein í íslenskum grunnskólum heldur 

er skriftarkennsla felld undir ritun. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er talað 

almennt um að fólk geti skrifað margvíslegan texta og að nemendur geti 

sett eigið efni skýrt og skipulega fram með ýmsum hætti, bæði handskrifað 

og á stafrænu formi. Hvergi er minnst á að leggja þurfi sérstaka áherslu á að 

kenna handskrift. 

Í gegnum tíðina hafa verið heitar umræður um eiginleika og ágæti 

ýmissa skriftarkerfa og hafa menn haft misjafnar skoðanir á þeim. Á áttunda 

áratug síðustu aldar fór að bera á þeirri skoðun að skriftarkennsu í grunn- 

skólum og skrift grunnskólabarna færi hnignandi. Tel ég að verkefni stjórn- 

málamanna og embættismanna, sem vilja tryggja og bæta framfarir í 

menntun verði að marka stefnu um handskrift og að skriftarkennsla verði 

aftur sérnámsgrein í grunnskólum landsins. 

Tel ég að handskrift sé einn af hornsteinum íslenskunnar. Ályktun mín að 

verkefni loknu er að mikilvægt sé að efla og samræma menntun kennara í 

kennslu lestrar og handskriftar. 
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Viðaukar 

Viðauki 1  Skriflegt leyfisbréf til foreldra barna í leik- og 
grunnskólum  

Dagsetning 

Foreldrar, leikskólastjóri, umsjónarkennarar og aðstandendur 

Vegna lokaritgerðar í meistarasnámi. 

Kennaradeild, á námsviðinu Mál og læsi. Háskóla Íslands 

 

Kæru viðtakendur 

Ég undirrituð er að skrifa lokaritgerð í mastersnámi í kennaradeild, á 

námssviðinu Mál og læsi við Menntavísindas við Háskóla Íslands. Í tengslum 

við lokaritgerðina bið ég um leyfi til þess að leggja fyrir nemendur tilrauna 

útgáfu af sporunar námsefninu sem ég hef búið til fyrir börn sem eru að 

byrja að læra að skrifa.  

Bið ég foreldra, sem ekki vilja að börnin þeirra taki þátt, um að hafa 

samband en ef foreldrar bregðast ekki við lít ég svo á að þeir hafi ekkert á 

móti því að börnin þeirra fái að kynnast þessu námsefni. Þátttakendur, sem 

taka þátt í rannsókninni, eru nemendur í  1. bekk grunnskóla og börn á elsta 

stigi leikskóla. Tek ég það skýrt fram að ég  að safna ekki neinum 

persónulegum upplýsingum um börnin.  

 Tilgangurinn er að kanna hvort  gagnlegt væri að gera námsefni með 

bókstafainnlögn stafrófsins þar sem vinnubækur væru með sporuðum 

bókstöfum,  orðum og myndum til að styðja nemendur í undirbúningsvinnu 

undir skriftar- og lestrarnám. Tilraunaverkefnabókin verður með myndum 

úr þekktum ævintýrum frá Walt Disney. Eftirfarandi spurningar mun ég mun 

hafa í huga þegar ég fer á vettvang. Ef ég sé og heyri eitthvað fleira sem er 

mikilvægt fyrir rannsóknarniðurstöður mínar þá mun ég skrifa það hjá mér í 

dagbók. 
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Mun ég hafa eftirfarandi spurningar í huga á vevangi. 

Hvernig nýttu nemendur tilraunanámsefnið þar sem bókstafir, orð og 

myndir eru sporaðir? 

Fannst nemendum sporunin hjálpa þeim við skriftina? 

Hvernig var áhuginn/úthaldið hjá nemendum gagnvart námsefninu? 

Sýndu nemendur námsefninu áhuga? 

Þekktu nemendur sögupersónur? 

Höfðu nemendur áhuga á að lita sögupersónur o.fl.? 

Hafði námsefnið félagslegt gildi fyrir nemendur, ræddu nemendur sín á 

milli um sögupersónur ?    

                                                        

Einnig ábyrgist ég trúnað varðandi meðferð gagna sem ég ein mun hafa 

aðgang að. Mun ég viðhafa þagnaðarheit varðandi nafnleynd barnanna í 

leikskóla og grunnskóla.  

Hér með fer ég þess á leit að fá leyfi til að leggja tilraunanámsefnið fyrir 

barnið þitt? 

 

 

 

Nafn:  _____________________________________________________ 

 Ólöf Guðrún Björnsdóttir. kt 291160-5819 
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Viðauki 2  Samþykkisyfirlýsing 

Ég hef lesið og skilið um hvað rannsóknin fjallar  og samþykki að leyfa 

barninu mínu að taka þátt í henni. Jafnframt áskil ég mér þann rétt að 

barnið mitt hætti þátttöku hvenær sem ég sjálf/ur kýs og treysti algjörri 

nafnleynd varðandi þátttöku barnsins í henni. 

 

 

___________________________________________________________ 

nafn 
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Viðauki  3 Skriflegt þakkarbréf til foreldra 

Dagsetning 

Foreldrar, leikskólastjóri, umsjónarkennarar og aðstandendur 

 

 

Undirrituð er nemandi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er að vinna 

að rannsókn hjá nemendum á elsta stigi leikskóla og í 1. bekk grunnskóla 

fyrir mastersritgerð. Leiðbeinandi minn er Hafdís Guðjónsdóttir prófessor.  

Ég vil þakka fyrir veitt leyfi um að barnið ykkar taki þátt í rannsókninni 

verkefni mínu. 

Rannsóknin á að leiða í ljós hvort gagnlegt sé að gera námsefni með 

bókstafainnlögn stafrófsins þar sem vinnubækur væru með sporuðum 

bókstöfum, orðum og myndum til að styðja nemendur í undirbúningsvinnu 

undir skriftarnám og lestrarnám. 

 

 Enginn nema rannsakandi mun hafa aðgang að gögnum 

rannsóknarinnar og verða þau geymd í læstri tölvu á heimili hans og að 

lokinni rannsókn fyrir mastersritgerðina verður gögnum eytt. 

Með undirritun þessa bréfs heiti ég trúnaði varðandi meðferð og 

geymslu gagna og eyðingu þeirra að verkefni loknu ásamt nafnleynd 

gagnvart börnunum, foreldrum og aðstandendum sem tóku þátt. 

 

 

 

Ólöf Guðrún Björnsdóttir kt. 291160-5819 
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Verkefnabók í handskrift 

 




























































