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Útdráttur 

Málþroski barna byrjar strax við fæðingu með samskiptum við foreldra og fjölskyldu. 

Samvera með börnum er lykilatriði í velferð þeirra til framtíðar. Bóklestur er einnig 

mikilvægur í uppeldi barna. Bóklestri fylgir ríkur orðaforði sem börn heyra síður í 

samskiptum sín á milli og með fullorðnum. Orðaforði er grundvallarþáttur þess að börn skilji 

talað og lesið mál í framtíðinni. Til þess að börn geti öðlast góðan orðaforða þarf að lesa 

fyrir þau og tala við þau.  

Verkefnið fjallar um mikilvægi málörvunar og hvað lestur bóka getur haft mikil áhrif á 

málþroska barna. Gerð er tilraun til að svara tveimur spurningum, af hverju málþroski er 

börnum mikilvægur og hvort bóklestur ýti undir frekari málþroska barna og þá hvernig? 

Kenningar fræðimanna um þroska og máltöku barna sýna fram á hve hlutverk okkar sem 

kennara og foreldra er mikilvægt á þroskabraut barnsins. Hugtökin, sem notuð eru um þroska 

barna svo sem bernskulæsi, málþroski, orðaforði og hljóðkerfisvitund eru útskýrð ásamt 

nokkrum öðrum sem fjalla um hvaða hlutverki þessir þættir gegna á þroskabraut barna og 

hvernig bóklestur getur aukið möguleika barnsins til framtíðar. Hlutverk foreldra og kennara 

er að setjast niður með börnunum og vera lykilpersónur í því að kynna þeim heim 

barnabókanna. Að lokum fylgja kennsluáætlanir fyrir blandaðan aldurshóp. Þær sýna 

hvernig hægt er að efla þessa þroskaþætti á skemmtilegan hátt með börnum. Öflugasta 

námsleið barna er að þau læri í gegnum leik.  

 

 

 

 

Abstract 

 
Children's language development begins as soon as they are born through communication 

with their parents and family. Spending time with children is key to help them reach their 

full potential. Reading books is also important in children's upbringing. Reading offers 

children a rich vocabulary which they do not hear or use when communicating with their 

parents or friends (equals). Vocabulary is essential to children so that they understand both 

written and spoken language when they grow older. For an ample vocabulary it is necessary 

to read and talk to them so that they acquire proper vocabulary.  

This assignment focuses on the importance of language stimulation and how reading books 

to children can have a great impact on their language development. The following questions 

will be answered: Why is language development important to children and how does reading 

books to them enhance language development? Theories on children’s development and 

language acquisition show how an important role teachers and parents play in children’s 

evolvement. The concepts, emergent literacy, language development, vocabulary and 

phonological awareness, are defined and discussed, among few others, to explain the role of 

these factors on children’s development and how reading books can improve their potential 

for the future. Parents and teacher’s role is to sit down with children and introduce them to 

the magical world of books. Finally, attached are syllabus for mixed age groups that show 

how it is possible to strengthen language development by having fun because the most 

effective way for children to learn is through play. 
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1. Inngangur  

Málþroski og orðaforði er gjarnan í brennidepli þegar talað er um þroska barna. Margir vita 

að börn sem búa við góðan málþroska ná oft góðum árangri í námi. Fáir hafa velt því fyrir 

sér í raun af hverju málþroski er þeim svona mikilvægur og hvað foreldrar og aðstandendur 

geti gert til að auka möguleika barna sinna. Sumir vilja meina að það sé leikskólanna að auka 

málþroska og læsi barna en aðrir telja að þetta byggist allt á samvinnu milli heimilis og skóla. 

Foreldrar byrja strax að auka orðaforða og læsi með því að tala við kornabörn sín. Lykilatriði 

er að viðhafa samvinnu milli heimilis og skóla. Í leikskólum er lögð mikil áhersla á 

málþroska og orðaforða og það ekki að ástæðulausu. Hægt er að sjá snemma hvar börn eru 

stödd í málþroska og auka möguleika þeirra með einstaklingsbundnum markmiðum til þess 

að ýta undir færni þeirra. Leikskóli er staður þar sem öll börn eiga að njóta sömu tækifæra 

og vellíðan þeirra skal í heiðri höfð. Svo að vel takist til þurfa að vera góð samskipti, traust 

og virðing milli heimilis og skóla, en þá fá börnin notið sín í leik og starfi. Einnig er brýnt 

að allir hugi að mikilvægi mállegra samskipta í þeim hraða sem einkennir nútímasamfélag 

og gæti þess að þau verði ekki undir vegna tilkomu tækninnar. 

Í verkefninu verður fjallað um mikilvægi góðs málþroska og gerð tilraun til að svara 

tveimur spurningum, af hverju málþroski er börnum mikilvægur og hvort bóklestur ýti undir 

frekari málþroska barna og þá hvernig?  

Gerð verður grein fyrir hugtökunum málþroski, orðaforði, hljóðkerfisvitund mál-

/hlustunarskilningur og bernskulæsi og hvernig þessir þættir tengjast. Bóklestur ýtir undir 

þessa þætti og mikilvægt er að byrja sem fyrst. Ef lesið er fyrir börn - víkkar hugarheimur 

barna. Börn eru sköpunarverur og bóklestur færir þeim hugmyndir um sig sjálf og heiminn. 

Þetta verkefni er tilraun til að varpa ljósi á mikilvægi þess að stutt sé við þróun máls og læsis 

á markvissan hátt í leikskólum sem og heimilum og hvernig hægt er að nýta bóklestur til að 

auka málþroska hjá börnum. Tækni hefur fleygt fram í nútímasamfélagi, meðal annars með 

tilkomu spjaldtölva. Hægt er að nota hana á jákvæðan hátt í vinnu með börnum en hún getur 

líka dregið úr mállegum og tilfinningalegum samskiptum sem börn þurfa í uppvexti sínum. 

Börn mega ekki verða af mállegri örvun og þá er vert að ígrunda hvernig spjaldtölvunotkun 

er háttað á heimilum. Að lokinni fræðilegri umfjöllun fylgja aldursmiðaðar kennsluáætlanir 

sem sýna hvernig hægt er að vinna með alla þætti tungumálsins með sömu bókina fyrir 

ólíkan aldur. Það er von mín að áætlanirnar geti nýst leikskólakennurum í starfi og verði 

grunnur samræðna við foreldra um mikilvægi þess að stuðla að málþroska ungra barna með 
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bóklestri. Bókin Enginn sá hundinn eftir Hafstein Hafsteinsson (2016) varð fyrir valinu í 

þetta verkefni því hægt er að vinna með hana á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Einnig 

endurspeglar hún það samfélag sem við búum við í dag.  
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2. Kenningar um þroska og máltöku barna  

Það er mikilvægt verkefni leikskólakennara að koma til móts við reynslu og þarfir barna. Í 

námi sínu kynnast þeir kenningum ýmissa fræðinga og læra um þroskaferil og máltöku 

barna. Má þar nefna fræðimennina Erikson, Vygotsky, Piaget, Skinner, Dewey, Chomsky 

og fleiri. Í þessum kafla verður hugað að kenningum þeirra. 

Erik Erikson rannsakaði meðal annars frumbernsku barna og kom með kenningu um að 

börn lærðu að tileinka sér ákveðna eiginleika yfir ævina. Erikson (Santrock, 2011) segir börn 

vera forvitna rannsakendur sem leitist við að laga sig að umhverfinu sem þau búa í. 

Þroskakenning Erikson byggist á því að maðurinn þroskist alla ævi. Hann segir að strax frá 

fæðingu barna og fram til eins árs tileinki þau sér traust og vantraust, og læri að vona. Barn 

öðlast traust á heiminn ef samspil foreldra og barns gengur vel, ef ekki þá fyllist það 

vantrausti. Frá aldrinum eins til þriggja ára tileinki börn sér sjálfstæði eða efa og skömm og 

læri viljastyrk. Foreldra segir hann vera mikla áhrifavalda. Hreyfigeta barna er að aukast og 

þannig kanna þau sjálfstæði sitt. Ef börn fá næga hvatningu frá foreldrum sínum á þessu 

stigi, öðlist þau trú á sig sjálf, ef ekki þá er hætt við ósjálfstæði þeirra. Frá þriggja ára til 

fimm ára tileinki þau sér frumkvæði eða sektarkennd og læri marksækni. Eins og áður sagði 

segir Erikson fjölskylduna vera mikinn áhrifavald og mikilvægt sé að hún hvetji börn til að 

kanna og skoða heiminn. Þannig öðlist börn frumkvæði, en sé þeim hamlað að kanna 

umhverfi sitt, þá þrói það með þeim sektarkennd (bls. 186–193).  

Af þessu má ætla að innihaldsrík samskipti og samvera foreldra og barns styrki 

sjálfsmynd þeirra. Einnig að jákvæðir eiginleikar barna eflist ef reynsla þeirra af umhverfinu 

er ánægjuleg. Það rímar við hugmyndir John Dewey (Dewey, 2000) sem telur að raunveruleg 

reynsla mótist af umhverfisskilyrðum, hagnýtu og félagslegu umhverfi, sem stuðli að reynslu 

sem leiði til þroska (bls. 50). Jafnframt telur Dewey (Ólafur Páll Jónsson, 2010) að í 

skólastarfi eigi áhersla námsins að vera með tvennum hætti. Annars vegar að námið leggi 

áherslu á áhuga og reynslu nemenda og hins vegar að námið sé skipulagt í kringum 

námsefnið. Hann segir nám vera verklegt ferli og ekki sé hægt að leggja upp með verkefni 

ef börn tengja ekki við efnið út frá eigin reynslu (bls. 27–37). Að því sögðu má ætla að 

mikilvægt sé, þegar lesið er fyrir börn, að velja bækur sem vekja athygli og spanna áhugasvið 

þeirra.  

Um mikilvægi jákvæðrar reynslu segir atferlissinninn B. F. Skinner (Santrock, 2011) að 

börn leitist við að endurtaka hegðun sem vekur jákvæðar tilfinningar og forðast þær 
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neikvæðu (bls. 26). Hann rannsakaði „virka skilyrðingu“ en það er að hegðun ráðist af 

afleiðingum. Hann sagði að mikilvægt væri að styrkja jákvæða hegðun þar til æskilegum 

árangri væri náð. Því mætti ná með smáum skrefum sem byggðust ofan á fyrri þekkingu og 

reynslu barnanna (Neaum, 2012, bls. 20). Að því má draga þær ályktanir að jákvætt viðmót, 

virðing og góð samskipti sé grunnurinn að farsælli vinnu með börnum.  

Noam Chomsky (Neaum, 2012) var á öðru máli en Skinner og var hans helsti 

gagnrýnandi. Chomsky sagði tungumálið vera börnum meðfætt og að þau hafi öll jöfn 

tækifæri til að tileinka sér tungumálið og það þróist samhliða öðrum þroska þeirra. Varðandi 

máltöku þá einblíndi Chomsky á virkni heilans sem kennir okkur að læra tungumálið. Hann 

hafði mikinn áhuga á því að skilja hvernig ung börn vinna úr tungumálinu sem þau heyra. 

Hann kom fram með hugmyndina um „algildismálfræði“. Nánar tilekið að öll tungumál séu 

eins í grunninn, þekking, skilningur, og geta okkar til að tileinka okkur tungumálið væri 

meðfædd (bls. 20–21).  

Michael Tomasello snéri hugmyndum Chomsky á hvolf hvað varðar „algildismálfræði“ 

hans. Hann segir ólíkt Chomsky að tungumálið lærist fyrst og svo komi málfræðin. Að reglur 

málfræðinnar lærist af því að nota tungumálið, það sé ekki innbyggt í okkur, og við lærum 

það gegnum samskipti (Neaum, 2012, bls. 23–25). Ólíkt þeim Chomsky og Tomasello þá 

einblíndi Vygotsky meira á félagsleg samskipti barna við máltöku. 

Lev Vygotsky (Santrock, 2011) byggir kenningar sínar á að börn læri í gegnum félagsleg 

samskipti og noti tungumálið ekki aðeins til samskipta heldur einnig til að skipuleggja, 

leiðbeina og leysa vandamál. Hann telur tungumálið vera mjög öflugt í því skyni að skerpa 

hugsun. Einnig talar hann um að börn læri af þeim sem eru þeim fremri í þroska. Börnin læri 

hvert af öðru. Hann heldur því fram að tungumálið sé grunnur að hugsun og það hafi mikil 

áhrif á hvernig við lærum, orð séu verkfæri og uppspretta skilnings (bls. 220–223). Jafnframt 

segir Vygotsky að hugsun barna á ungum aldri sé bundin við hreyfingu, eins og að teygja 

sig eftir leikföngum. Hann telur einnig að tungumál ungra barna séu hljóð sem ætlað er að 

viðhalda athygli viðmælandans svo sem hjal, hlátur og grátur. Þegar hugsun og tungumálið 

tekur að þróast með barninu þá verður til hugsun í orðum, málleg hugsun. Sjálfstal segir 

hann vera mikið þroskamerki, með því að tala upphátt séu börn að læra að skipuleggja og 

flokka hugsun sína. Jafnfram segir hann mannfólkið læra um sjálft sig í gegnum samskipti 

við aðra (Neaum, 2012, bls. 9, 22). Bronfenbrenner líkt og Vygotsky finnst mikilvægt að 

gæta að félagslegri reynslu barna en hann segir það einkar mikilvægt fyrir börn að vera 

þátttakendur í umhverfi sínu, námi og þroska (Neum, 2012, bls. 12, 21). Jerome Bruner 
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styður hugmyndir Vygotsky og gerir grein fyrir hvað félagsleg samskipti hafa mikil og góð 

áhrif á máltöku barna. Að læra tungumál byggist á samskiptum við aðra, og hvernig við 

bregðumst við og nýtum tungumálið byggist á þeirri reynslu sem börnin hafa aflað sér 

(Neaum, 2012, bls. 21–23).  

Jean Piaget (Santrock, 2011) er þekktur fyrir rannsóknir á hugarstarfsemi barna og segir 

hann barn vera virkt í eigin þroska og við að afla sér þekkingar. Hann telur vitsmunaþroska 

vera forsendu málþroska. Í vitþroskakenningu Piaget eru ákveðin þroskaþrep sem börn þurfa 

að yfirstíga til að komast yfir á það næsta. Hann skiptir vitþroska barna niður í fjögur stig. 

Hér verður skýrt frá tveimur stigum vitþroskans, því þau eiga við börn á leikskólaaldri sem 

er hér til umræðu. Fyrsta stigið kallar Piaget skynhreyfistigið, það varir frá fæðingu til 

tveggja ára aldurs. Þá er barnið að aðlagast og kanna heiminn með skynfærum sínum. Á 

þessu stigi er barnið að bregðast við áreitum og athöfnum sem það svo þróar áfram með sér. 

Á þessu stigi eru börn einnig forvitin og allar tilraunir þeirra og athafnir endurspegla 

forvitnina. Annað stigið nefnir hann foraðgerðarstigið og það nær frá tveggja til sjö ára 

aldurs. Þar eru börn að fást við heiminn með skynjun sinni sem ruglar þau. Barnið tekur 

flestu bókstaflega og áttar sig ekki á því að ekki er allt sem sýnist. Piaget segir að á þessu 

stigi sé hlutverkaleikur börnum mikilvægur því þannig læri þau best og ímyndunarafl þeirra 

blómstri (bls. 148–151). Samkvæmt þessu má álykta að það sé mikilvægt að leyfa börnum 

að skynja heiminn út frá sjálfum sér og kanna hið óþekkta svo sem í gegnum bækur. Má ætla 

að börn verði sjálfstæðari og hæfari til að takast á við áskoranir, njóti þau svigrúms til að 

virkja eigin þekkingu. Kenningar ofangreindra fræðimanna gefa tilefni til þess að álykta, að 

mikilvægt sé að efla mál barna í gegnum samveru og lestur, það efli skilning og málþroska 

þeirra. Slíkt leiðir til þess að þau standi betur að vígi varðandi skipulag á hugsun sinni og 

athöfnum.  

Ef dregin er saman heildarmynd af þeim kenningum sem fóru hér á undan, má sjá að 

fræðingarnir spyrja ólíkra spurninga og rannsaka ólíka þætti hvað varðar þroska og máltöku 

barna. Ef tekið er mið af þeim öllum má sjá að með því að ýta undir sjálfstraust barna, styrkja 

félagshæfni þeirra, veita þeim áskoranir, hafa leikinn í fyrirrúmi og síðast en ekki síst að lesa 

fyrir börnin, er verið að leggja grunn að betri framtíð barnanna.  
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3. Málþroski 

Málþroski barna byrjar strax við fæðingu með samskiptum við foreldra og fjölskyldu. 

Mikilvægt er að byrja að tala við börnin, halda augnsambandi og eiga innihaldsrík samskipti 

við þau og forðast barnatal alveg frá upphafi. Tungumálið er verkfæri eigin hugsunar, 

stjórntæki eigin hegðunar og lykill barna að hugarheimi annarra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2015, bls. 6). Náin samskipti eru börnum mikilvæg vegna félags- og vitsmunaþroska þeirra. 

Málþroski barna eflist við samskipti og samveru við aðra. Með því að tala, syngja, leika og 

síðast en ekki síst lesa fyrir börn, eykst vitsmunaþroski þeirra og færni. Sjálfsmynd barna 

styrkist þegar hlustað er á þau og við það fá þau aukin tækifæri til að nota tungumál sitt 

(Neaum, 2012, bls. 38–41).  

Líkt og Neaum segir Marian Whitehead (2010), að tákn og tjáning sem þróast á fyrsta 

aldursári barna sé lykilatriði á þroskaferli þeirra. Því sé það mikilvægt fyrir aðstandendur 

barna og leikskólakennara að vera upplýstir um gildi og vægi táknrænnar tjáningar á borð 

við svipbrigði, athafnir, tjáningu, hreyfingu og dans, hlutverkaleik og þess háttar. Þetta séu 

fyrstu atriði sem börn ráða í án orða. Ung börn fylgjast með svipbrigðum fjölskyldumeðlima 

og bregðast við þeim. Þau hlusta og geta aðgreint raddblæ fólksins og lesið í mismunandi 

merkingu út frá málrómi (bls. 190–193). Þá eru þau byrjuð að lesa í hljóm og takt löngu áður 

en þau hefja leikskólagöngu. Því má ætla að það sé lykilatriði að þessir þættir séu 

viðurkenndir af foreldrum og öðrum sem þroskaverkfæri fyrir börn. Einnig lýsir Whitehead 

(2010) því að ungbörn séu ekki einungis næm fyrir raddblæ heldur verði þau einnig fyrir 

áhrifum þess sjónræna, sérstaklega andlitum og augum fjölskyldumeðlima. Augnsamband 

sé því mikilvægt og þannig byrji öll samskipti. Nauðsynlegt sé að börn þjálfist í að nota 

augnsamband við hlustun, njóti samveru við aðra og taki þátt í samræðum. Það gera foreldrar 

með því að setja orð á athafnir sínar og leyfa börnum að taka þátt í samtölum og daglegum 

venjum sínum. Barnið kemur þá til með að læra hvernig samskipti fara fram og þar af 

leiðandi ýtir það undir málþroska og orðaforða þeirra (bls. 40–53). 

Halldóra Haraldsdóttir (2013) tekur undir þetta og segir að strax á fyrstu árum barnsins 

sé það orðið þátttakandi í samræðum og mjög háð þeim fullorðnu í þeim. Það sé hlutverk 

þeirra fullorðnu að víkka og dýpka hugsanir barna um viðfangsefni þeirra með samræðum 

og með tímanum læri börnin samtalsreglur (bls. 40). Bóklestur segir Halldóra vera samspil 

hins fullorðna og barnsins og sé upplifun í sjálfu sér. Með lestri sé verið að vinna með 

samræðu svo sem að leita lausna, spyrja spurninga og draga ályktanir sem leiðir til dýpri 
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skilnings, stuðli að bættri hlustun og hæfni til málnotkunar. Jafnframt segir hún að börn sem 

alist upp við bækur og lestur þroski með sér góða málvitund og átti sig snemma á gildi lesturs 

og ritunar (bls. 40–41).  

McGee og Schickedanz (2007) segja um bóklestur að mikilvægt sé að ná augnsambandi 

við börn og viðhafa ýkt tilþrif á meðan lestri stendur. Það sé árangursrík leið til að fanga 

athygli barna og skemmta þeim ásamt því að auka frásagnarfærni og orðaforða þeirra. Að 

auki segja þær, að með því að endurlesa sömu sögurnar, geti börn frekar tileinkað sér orð og 

orðasambönd sem koma fram í bókinni og öðlast skilning á þeim. Jafnframt segja þær að börn 

eigi að taka þátt í lestri bóka með því að svara spurningum og sjá fyrir sér hvað gerist næst í 

sögunni. Með þessum aðferðum sé verið að hvetja börnin til að tala um bækur, auka orðaforða, 

styrkja sjálfsmynd þeirra og stuðla að góðum málþroska (bls. 742–751).  

Af þessu má álykta, að börn sem alast upp við bóklestur og náin samskipti við fullorðna, 

nái fyrr tökum á málinu, búi yfir ríkari orðaforða og málþroska en önnur börn sem ekki njóta 

þess. Taflan sem hér er notuð til útskýringar á málþroska barna er byggð á töflu Neaum í 

bók hennar Languge and literacy for the early years (2012, bls. 29–31). 

 

Tafla 1: Aldurstengdur þroski barnsins. 

Aldur barns   Þroskastig barnsins 

12 mánaða  Orðaforði þróast. 

 Orðaforði - Sá sem börn skilja en nota ekki, eykst. 

 Byrja að benda. Börnin skilja að orð eru tengd atburðum, fólki og athöfnum. 

 Benda og nota orð til að tengja og gera sig skiljanleg. 

1-2 ára   Bætist hratt við virkan orðaforða barna t.d. orð yfir hluti og nöfn 

fjölskyldumeðlima. 

 Byrja setja orð á hlutina í kringum sig. 

 Nota eitt orð yfir ólík hlutverk t.d. benda á bolla ef þau vilja drekka eða þegar 

þau eru biðja um bolla. 

 Endurtaka orð og setningar. 

 Orðaforði eykst jafnt og þétt. Bæði orð sem þau læra og hafa á valdi sínu. 

 Færa hugsun sína í tal, t.d. spyrja eftir fólki sem er ekki á staðnum. 

 Setningarmyndum hefst – mamma farin. 

 Spyrja mikið, af hverju, hvernig, hvar? 

2 ára  Orðaforði heldur áfram að aukast. Bætist hratt við virka orðaforðann. 

 Tengja orð við athafnir. 

 Gjörn að alhæfa ,,allir menn eru pabbar“ 

 Byrja nota fornöfn – ekki alltaf rétt. 

 Setningar verða lengri – innihalda oft aðeins helstu orðin s.s. mamma fara 

vinna. 

 Margar spurningar af hverju, hvernig? 

 Byrja nota fleirtölu – ekki alltaf rétt t.d. músir (mýs). 

 Rugla samhljóðum saman í framburði t.d. b og p, v og f.  
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Frá fimm ára aldri halda börn áfram að nota og bæta við málþroska sinn og færni. Þau nota 

tungumálið á fjölbreyttari hátt, meðal annars geta þau sagt til um andlegar og líkamlegar 

þarfir, vísað til vegar, sagt frá atvikum eða atburðum, þjálfað sig í rökhugsun og dregið 

ályktanir. Einnig er ímyndarafl þeirra og hlutverkaleikur í stöðugri þróun. Jafnframt byrja 

þau að víkka heim sinn frá fjölskyldu og nærsamfélaginu, sem þau þekkja vel til, og fara að 

einbeita sér að skóla og vinum (Neaum, 2012, bls. 31–32).  

2 ára og 6 mán.  Virkur orðaforði heldur áfram að aukast, orð sem þau þekkja og nota. 

 Nota orð af meiri nákvæmni. 

 Setningar verða lengri og nákvæmari. 

 Orðaröðin oft röng en merkingin skilar sér. 

 Börn byrja að nota tungumálið til að verja eignarétt sinn og áhugamál t.d. „Nei, 

ég á þetta“.  

 Börn geta hlustað á sögur og eru áhugasöm um þær. 

3 ára  Orðaforði þróast hratt og börnin eru fljót að grípa ný orð. 

 Setningar verða lengri og líkjast tali fullorðinna. 

 Sjálfstal barna er mikið í leik og skipulagningu þeirra, nota tungumálið til að 

hugsa. 

 Mál þeirra þróast, breyta talanda sínum til að vera einhver annar. 

 Tungumálið nota þau til að segja frá skoðunum sínum, hlutverkum, 

hugmyndum og til samskipta við aðra. 

 Andheiti vefjast fyrir þeim. 

 Fornöfn eru venjulega notuð rétt. 

 Spyrja mikið. 

 Rím og söngvar ná vel til barna á þessum aldri. 

4 ára  Orðaforði barna er mjög víðtækur og ný orð bætast reglulega við hann. 

 Lengri og flóknari setningar eru notaðar, setningar með „af því að“ sem gefur 

til kynna skilning á orsök og afleiðingu. 

 Börn geta sagt langar sögur og fylgt hefðbundinni sögubyggingu. 

 Taka þátt í leikjum sem krefjast mállegra samskipta. 

 Bilið á milli raunveruleika og skáldskapar er óljóst og það endurspeglast í tali 

þeirra. 

 Tungumál þeirra er skiljanlegt með fáum málvillum. 

 Spurningaflóð í hámarki. 

 Börn nota tungumálið til að; deila á milli, skiptast á, komast að niðurstöðu, 

rífast, til útskýringar, til að réttlæta gjörðir sínar, skapa sér veröld í 

hlutverkaleik og til að tjá tilfinningar sínar og lýsa líðan annarra. 

5 ára  Börn búa yfir víðtækum orðaforða og nota hann þegar við á. 

 Orðaforði yfir liti, form, tölur og andstæður eru til staðar. 

 Setningamyndun venjulega rétt þó að villur séu í málfræði. 

 Framburður gæti enn verið barnalegur. 

 Tungumálið þróast áfram og börnin nota það við ólíkar aðstæður eins og sjá 

mátti við 4 ára aldur. Mögulega eru þau farin að bæta við frösum úr sjónvarpi 

tengd áhugamálum þeirra eða leikföngum. 

 Spurningar og umræður eru fyrir forvitni og til upplýsinga, spurningar verða 

nákvæmari þegar mál- og vitsmunaþroski eflist. 

 Börn fara segja skoðanir sínar í umræðum. 

 Börn reyna að átta sig á flóknari málnotkun s.s. tvíræðni, kaldhæðni og 

líkindamáli . 
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3.1 Orðaforði 

Orðaforði byggist upp frá blautu barnsbeini og er grundvallarþáttur þess að börn skilji talað 

og lesið mál í framtíðinni. Orðaforði barna getur verið misjafn og fer mjög eftir reynsluheimi 

þeirra og málumhverfi sem þau búa við. Til þess að börn geti öðlast góðan orðaforða, þarf 

að lesa fyrir þau og tala við þau.  

Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir (2010) segir orðaforða vera hugtak sem notað er yfir 

hljóðfræðilega mynd og merkingu orða sem einstaklingur hefur á færi sínu. Hún segir fólk 

læra orð annars vegar óbeint í gegnum daglegt líf til að mynda í samræðum, setja ný orð í 

samhengi og með því að hlusta á lestur. Hins vegar beint, þegar orð og merking þeirra eru 

útskýrð. Bergljót segir börn læra tungumálið því að þau hafi löngun til samskipta og vilji 

læra orð sem tengjast áhugasviði þeirra. Þau læri út frá eigin reynslu. Að auki læri rúmlega 

eins árs gömul börn að greina orð, áður en þau eru fær um að mynda þau (bls. 39–43). Honig 

(2007) segir að ung börn noti fá orð til að tjá sig og foreldrar verða því að nýta þau orð og 

bæta við þann orðaforða sem barnið býr yfir. Þess vegna sé mikilvægt að tala við börn í 

stuttum setningum svo skilaboðin séu einföld og skýr (bls. 583–584). 

Rannsóknir hafa sýnt að orðaforði barna fer mikið eftir því umhverfi sem þau alast upp 

í, og menntun móður. Huttenlocher, Haight, Bryk, Seltzer og Lyons (1991) gerðu rannsókn 

á máli mæðra í samskiptum við börn sín. Niðurstöður leiddu í ljós að mæður sem töluðu 

mikið við börnin sköpuðu þeim meiri orðaforða við tveggja ára aldur en sýndi sig hjá þeim 

mæðrum sem töluðu minna við börn sín (bls. 236–248). Orðaforða barna er oft hægt að 

tengja við félagslega stöðu fjölskyldna þeirra en Hart og Risley (1995) gerðu rannsókn á 

tungumálaumhverfi sérmenntaðs fólks og þeirra sem voru á framfærslustyrk. Niðurstöður 

þeirrar rannsóknar sýndu að fólk á framfærslustyrknum talaði mun minna við börn sín. Börn 

þeirra höfðu þar af leiðandi töluvert minni orðaforða en börn þeirra sérmenntuðu. 

Niðurstöður rannsókna Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015) benda til hins sama. Þær leiða 

meðal annars í ljós að marktæk fylgni sé milli orðaforða fjögra og sex ára barna og 

menntunar móður hér á landi. Jafnframt segir Hrafnhildur orðaforða barna á leikskólaárum 

fleygja mikið fram. Hún tekur fram að íslenskar rannsóknir hafi sýnt að á aldrinum 18–24 

mánaða þrefaldist orðaforði barna og á þriðja aldursári tvöfaldist hann. Einnig segir hún 

fræðimenn sammála um það að leikskólaárin séu sérlega mikilvæg börnum, því bilið milli 

þeirra sterku og veiku í málþroska breikkar með hverju ári ef engar viðeigandi ráðstafanir 

eru gerðar til að grípa inn í (bls. 5). Því má ætla að með samtali við börn, samveru og lestri 
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megi auka orðaforða barna verulega. Mikilvægur þáttur í málörvun er því að venja börn við 

bækur og ritmál. Málþroski, orðaforði og mál-/hlustunarskilningur leikskólabarna leggur 

grunn að læsisþróun þeirra í framtíðinni og þessi færni þroskast á leikskólaaldri (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2015, bls. 6). Um aðkomu foreldra þessu tengdu segir Honig (2007) að 

foreldrar og aðstandendur geri sér oft litla grein fyrir mikilvægi þess að veita börnunum 

athygli á þessu lífsskeiði þeirra, því foreldrar leiki stórt hlutverk í aukningu í orðaforða og 

málþroska barna sinna (bls. 584).  

Montag, Jones og Smith (2014) segja að börn tileinki sér fleiri sértæk orð sé lesið fyrir 

þau í samanburði við ef einungis er talað við þau. Gerð var samanburðarrannsókn á 

orðaforða barna sem var lesið fyrir og þeirra sem var talað meira við. Niðurstöðurnar leiddu 

í ljós að í flestum tilfellum bauð texti í bókum upp á meiri orðaforða en börn heyra í tali eða 

í samskiptum sínum við fullorðna. Ályktun þeirra var, að með bóklestri væri verið að skapa 

börnum lærdómsumhverfi, þau kæmu til með að búa yfir meiri orðaforða en þau gætu öðlast 

í gegnum dagleg samskipti og síðast en ekki síst hefði það áhrif á málþroska og lestrarfærni 

þeirra þegar fram í sækir (bls. 1489–1496). Af þessu má ætla að með vitundarvakningu og 

öflugu samstarfi heimilis og skóla megi minnka bilið á milli þeirra sem eru með góðan 

málþroska og þeirra sem standa höllum fæti.  

3.2 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðfræði fjallar um hljóðin sem við notum í framburði tungumáls. Hljóðfræðin er notuð í 

þeim tilgangi að börn átti sig á hljóðum sem stafirnir bera og læri að bera þá fram (Honig, 

2007, bls. 584). Mikil fylgni er á milli stafaþekkingar og hljóðkerfisvitundar. Bergljót 

Vilhelmína Jónsdóttir (2010) segir að barni, sem lærir stafina og hljóð þeirra, gangi mun 

betur að læra lesa þegar fram í sækir (bls. 43). 

Hljóðkerfisvitund er samkvæmt Guðrúnu Bjarnadóttur (2004) tilfinning fyrir 

málhljóðum og orðum sem heyrast og eru sögð í mæltu máli (bls. 185). Jafnframt segir 

Guðrún (2004) að hljóð- og hljóðkerfisvitund séu nátengd lestrarnámi barna. Því 

meðvitaðara sem barnið sé um málhljóð tungumálsins því fyrr nái það tökum á lestri (bls. 

185). Einnig bendir Guðrún á að þegar börn byrji að mynda orð geti mörg þeirra ekki áttað 

sig á framburði þeirra og rugli jafnvel saman hljóðum og því beri að þjálfa 

hljóðkerfisvitundina (bls. 185). Halldóra Haraldsdóttir heldur því fram að hljóðkerfisvitund 

megi þjálfa til dæmis með því að aðgreina hljóð, tengja saman atkvæði og greina fyrsta og 
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síðasta hljóð orða. Jafnframt segir Halldóra að við þjálfun hljóðkerfisvitundar veiti börn 

bókstöfum og rituðu máli athygli, eins og að lesið sé frá vinstri til hægri og börn tileinki sér 

ýmis hugtök sem tengd eru ritmálinu svo sem orð, setning og bókstafir (bls. 39). 

Þær Amalía Björnsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir (2003) segja 

hljóðkerfisvitund vera hæfni barna sem hafi gott vald á móðurmálinu og geti leikið sér með 

tungumálið. Þá eiga þær við að börn leiki sér með því að þau búi til ný orð, rími, bullrími og 

leiki sér að orðum og hljóðum. Þær telja auknar líkur vera á farsælu lestrarnámi þegar börn 

búa yfir góðum málþroska og hljóðkerfisvitund. Jafnframt segja þær flest börn við fjögurra 

ára aldur vera komin með nokkra hljóðkerfisvitund en Hljóm-2 er próf í leikjaformi sem 

kannar hljóðkerfisvitund elstu barna leikskólans eða fjögurra til sex ára barna (bls. 9–10). 

Hljóm-2 er ætlað að finna leikskólabörn sem ná síður tökum á málhljóðum, svo að hægt sé 

að efla þau og undirbúa áður en eiginlegt lestrarnám hefst (bls. 11). Þegar rannsakað var 

hvort Hljóm-2 hefði forspágildi um árangur nemenda á samræmdum prófum í 4., 7. og 10. 

bekk grunnskóla sýndu niðurstöður að sum börn sem stóðu höllum fæti í leikskóla þegar 

Hljóm- 2 var lagt fyrir, virðast standa illa að vígi í grunnskóla (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2016, bls. 16). Því má álykta að með bóklestri, 

vísum, söng, samræðum, leikjum og foreldrasamstarfi sé hægt að efla færni barnanna hvað 

varðar hljóðkerfisvitund.  

3.3 Málskilningur 

Málskilningur er mikilvægur í samskiptum. Gengið er út frá því að við getum unnið úr þeim 

upplýsingum sem að okkur koma, og bætt við eigin reynslu og þekkingu. Því er mikilvægt 

fyrir leikskólakennara að útskýra ný orð í textum bóka fyrir börnunum og nota þau í daglegu 

tali svo að merking orða og þýðing verði þeim ljós.  

Málskilningur barna á leikskólaaldri er þjálfaður með hlustun og samræðum, samvera 

er þar lykilatriði og einnig að nýta öll tækifæri til umræðna um viðfangsefni barnanna (Cecil, 

2011, bls. 158). 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt að bóklestur sé ein öflugasta aðferðin til að efla orðaforða 

og málskilning. Orðaspjallsaðferðin hefur verið árangursík en hún gengur út á það að efla 

orðaforða leikskólabarna með bóklestri. Hún felst í því að kennari les bók með börnunum 

og velur orð úr henni. Lögð er áhersla á að efla málskilning og máltjáningu barnanna með 

samræðum um sögurnar. Spurt er opinna spurninga um söguþráðinn og börnin hvött til að 
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legga eitthvað til málanna. Með þessu læra börnin ný orð, merkingu þeirra og með 

samræðum öðlast þau skilning á efni sögunnar (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 27). Af 

þessu má álykta að með því að vera börnum góð fyrirmynd og gefa þeim tíma til samveru 

sé það gulls ígildi og ýti undir alhliða þroska þeirra.  

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2004) segir að í máltökuferlinu læri börn orð, merkingu 

þeirra, framburð og beygingar, hvernig tengja megi orð saman til að fá fram mismunandi 

merkingu og þau læri hvernig megi tengja setningar í eina heild, svo að úr verði frásögn (bls. 

9). Hrafnhildur segir frásögn barna ýta undir félags- og vitsmunaþroska. Í frásögn eru börn 

að greina frá sögusviði, sögupersónum og atburðarás. Jafnframt segir hún það gefa góða 

mynd af málþroska barna og getu þeirra til að beita tungumálinu að láta börn segja sér sögu 

(bls. 10). Niðurstöður rannsóknar Hrafnhildar (2004) leiddu í ljós, að fimm ára barn réð ekki 

við að segja sögu, þannig að hlustandi skynjaði samhengi og framvindu hennar. Í frásögn 

þess vantaði í upphafi kynningu á sögupersónum, söguþráður var enginn og því síður endir 

sem hélt utan um atburðarásina (bls. 24–25). Má nefna að Hrafnhildur (2004) segir að sagan 

sem notuð var við rannsóknina, hafi verið strembið viðfangsefni (bls. 25).  

Af þessu má samt álykta að mikilvægt sé að lesa sögur fyrir börn svo að þau átti sig á 

sögubyggingu og samloðun. Foreldrar og leikskólakennarar mættu virkja frásagnarhæfni 

barna enn frekar með því að fá þau til samræðu um bækur sem þau lesa saman. Slíkt virkjar 

málþroska og málskilning þeirra enn frekar. Fullvíst má telja að bóklestur auki alhliða þroska 

barna.  
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4. Bernskulæsi 

Halldóra Haraldsdóttir (2010; 2013) skilgreinir hugtakið bernskulæsi sem þekkingu barna 

um læsi á leikskólaaldri án þess að formleg lestrarkennsla eigi sér stað. Bernskulæsi felist í 

því að börn geti nýtt sér mál, lestur, tákn og ritun til aukinnar færni og samfélagsþátttöku. 

Þessir þættir þróast jafnhliða og hafa áhrif hver á annan. Halldóra talar um að umhverfi barna 

þurfi að vera laust við gagnrýni og foreldrar þurfi að eiga í málhvetjandi samskiptum við 

börn sín. Undir það tekur Whitehead (2010) og bendir á að það sé mikilvægt í þroskaferli 

barns að eiga rík samskipti við foreldra sína (bls. 53). Jafnframt segir Halldóra (2010, 2013) 

að leikskólar gegni miklu hlutverki í bernskulæsi barna sem og bóklestur sem eigi stóran 

þátt í læsisþróun þeirra. Jafnframt segir Halldóra að í bernskulæsi skipti þrír þættir 

meginmáli, en það eru hljóðkerfisvitund, bókstafaþekking og skilningur á hlutverki ritaðs 

máls eða þegar börn fara að veita bókstöfum og orðum í umhverfinu og í bókum áhuga og 

átta sig á að letur hafi tilgang (2010, bls. 53–55; 2013, bls. 38–39). Einnig talar Halldóra 

(2010) um að aðgengi að ritmáli þurfi að vera gott fyrir börnin og með því er skapað 

læsishvetjandi umhverfi fyrir þau. Börn nota tungumálið til samskipta og í gegnum 

hlutverkaleiki geta þau lært hvernig læsi er notað í daglegum athöfnum (bls. 41). Því má 

álykta að með hæfilegum afskiptum foreldra og leikskólakennara að leik barna megi hvetja 

börn til að nota tákn og stafi í leik sínum til að miðla merkingu þeirra. 
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5. Bóklestur  

Hlutverk foreldra, í bóklestri með börnum, er að setjast niður með börnum sínum og vera 

lykilpersónur í því að kynna þeim heim barnabókanna. Börn heillast af bókum sem örva 

skynfæri þeirra, til dæmis litríkum bókum, flipabókum og upphleyptum myndabókum. Gott 

er að hafa slíkar bækur við höndina og kynna börnum fjölbreytni bóka, fá þau til að fletta 

þeim og síðast en ekki síst að skapa góðar samverustundir. Til að byrja með eru 

myndabækur, leikföng, kubbar, eða tuggudót í umhverfi barnanna og þá er kominn 

vettvangur fyrir bókmenntir og læsi (Whitehead, 2010, bls. 120–122). Margrét 

Tryggvadóttir (2005) segir góðar myndabækur vera prófstein fyrir lesendur um hvað þeir 

viti um heiminn og þær séu með táknum, vísunum og stundum með beinum hætti að höfða 

til menningar, umhverfis og sögu okkar. Slíkar bækur eru margræðar og hvetja til ígrundunar 

bæði fyrir börn og fullorðna (bls. 110–111).  

Bóklestur er mikilvægur þegar efla á málþroska (Cecil, 2011). Þar fá börnin tíma og 

tækifæri til innihaldsríkra samskipta. Með bóklestri læra börnin meðal annars að hlusta, sjá 

að bók er lesin frá vinstri til hægri, þau auka orðaforða sinn og læra með tímanum hvernig 

sögur eru uppbyggðar, til að mynda að sögur hafi upphaf, meginmál og endi. Á meðan lesið 

er fyrir börn er einnig sagt gott að ræða við þau um bókfræðileg hugtök, eins og bókarkápa, 

blaðsíða, stafur, orð, setning, lína og orðabil. Einnig er rætt um mikilvægi þess að spyrja 

spurninga um bókina og fá þau til að spá fyrir um hvernig sagan endar til að kveikja enn 

frekar áhuga þeirra og auka málskilning. Jafnframt er hvetjandi fyrir þau að skoða myndir 

og fá þau til að búa til sögu til þess að virkja ímyndunarafl sitt. Þá er verið að efla 

frásagnarhæfni þeirra svo að þau öðlist öryggi í málnotkun. Mikilvægt er að velja eins 

fjölbreytt lesefni og hægt er til þess að ýta undir málþroska barna (bls. 35–44). Einnig er 

talað um að með lestri bóka sé verið að efla tilfinningagreind barna. Þau ná að kynnast eigin 

tilfinningum og verða færari um að setja sig í spor annarra þegar lesið er fyrir þau 

(Whitehead, 2010, bls. 124). Það má leiða líkum að því að myndabækur veki forvitni, örvi 

ímyndunarafl og hvetji til hlutverkaleikja í samskiptum. Slíkt hvetur einnig til leikrænnar 

tjáningar og kyndir undir sköpunargleði. 
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5.1 Myndabækur 

Margrét Tryggvadóttir (2005) gerir grein fyrir bókum sem hún nefnir „setið í kjöltunni 

bækur“ og gefur þá skýringu að þær bækur séu lesnar af fullorðnum fyrir ólæs börn. 

Myndabókum er lýst sem samleik mynda og texta. Söguþráður bókar getur verið einfaldur 

en myndir geta verið flóknari og sagt aukasögu (bls. 101–104). Með því að leiða börn í heim 

bókmennta frá fyrstu árum, má segja að þau geti orðið læs löngu áður en formleg 

lestrarkennsla hefst. Margrét dregur fram hvað sé ólíkt milli sjónvarpsefnis og myndabóka. 

Hún segir myndabókina ólíkt sjónvarpsefninu ekki mata lesendur sína því að bóklestur krefst 

virkni beggja aðila, sá fullorðni les og barnið hlustar. Upplestur skiptir meginmáli fyrir 

barnið þegar það heyrir ritmál sem er með öðrum hætti en talmál. Þar með fá þau meiri 

tilfinningu fyrir byggingu frásagna en börn sem ekki er lesið fyrir (bls. 104). Lesandi getur 

leikið sér með myndabækur og frásagnarhátt þeirra. Hægt er að syngja, þylja eða búa til 

leikrit út frá bókunum, það veltur á hugmyndaauðgi lesandans. Síðar meir er bætt við bókum 

með texta. Með tímanum læra börnin meðhöndlun bóka og smám saman að meta þær að 

verðleikum (Whitehead, 2010, bls. 120–123).  

5.2 Hlustun og frásagnarhæfni 

Að heyra sögur sagðar er mjög persónuleg upplifun. Sögumaður heldur augnsambandi við 

börnin, og þau lifa sig inn í söguna við orðanna hljóðan, hljómi og líkamstjáningu 

sögumanns. Börnin heyra og sjá hve máttur orða er mikill. Með þessu eru börnin að læra 

frásagnarfærni sem gerir þeim kleift að byggja á reynslu sinni þegar þau fara að æfa sig að 

segja frá með sínum hætti (Isbell, 2002, bls. 26–27). Í leikskólum virðist ekki vera mikið um 

frásagnarhátt í þeim skilningi að nota bækur til að spinna sögur út frá myndum og glæða þær 

lífi. Nauðsynlegt er að ná tengingu milli sögumanns og barns til þess að þjálfa hlustun. Þetta 

lestrarform leiðir börn frá formlegum bóklestri og gefur þeim tilefni til þátttöku, til spurninga 

og viðbragða við sögunni (Whitehead, 2010, bls. 194).  

Orðin storyreading og storytelling má finna í grein Isbell, Sobol, Lindauer og Lowrance 

(2004). Storyreading er þýtt hérna sem bóklestur og margar rannsóknir hafa verið gerðar á 

mikilvægi bóklesturs fyrir þroska barna en það fer minna fyrir þeim rannsóknum sem fást 

við frásagnarhátt (storytelling) án texta. Í frásagnarhætti er ekki einblínt á texta bókarinnar 

heldur á myndir og lögð áhersla á tengingu lesanda og hlustanda, ímyndunaraflið notað og 
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blásið lífi í söguna með leikrænum tilþrifum. Höfundar segja frásagnarhátt vera mikilvægan 

fyrir börn því hann auki skilning þeirra, málþroska og orðaforða og ýti undir þeirra eigin 

sköpun og frásagnarfærni. Með því að blanda saman ólíkum aðferðum, er mögulegt að efla 

verulega þróun barna til læsis í víðum skilningi (bls. 157–159).  

Málhvetjandi starf er líklegt til að ýta undir ímyndunarafl barna, sköpunargleði, þroska 

og sjálfstæði og að það verði þeim hvatning til sögugerðar og frásagna með myndabókum. 

Til að málhvetjandi starf leikskólans skili sér að fullu til barnanna þarf samstarf milli heimilis 

og skóla að vera gott. 
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6. Foreldrasamstarf 

Í Aðalnámskrá leikskóla er talað um að í upphafi leikskólagöngu skuli leggja grunn að 

foreldrasamstarfi með gagnkvæmum upplýsingum og haft sé að leiðarljósi að skóli sé 

lýðræðislegur vettvangur þar sem starfsfólk, foreldrar og börn geti haft áhrif (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 33) 

Grunnur að foreldrasamstarfi er lagður í aðlögunarferlinu þegar barn byrjar í leikskóla. 

Það er mikilvægt fyrir börn, foreldra og starfsfólk leikskóla að vel takist til. Í 

aðlögunarferlinu fylgjast leikskólakennarar með barninu og samskiptum þess við foreldra 

sína og önnur börn til þess að kynnast því. Á aðlögunartímanum eru leikskólakennarar meðal 

annars að huga að hreyfingum barnsins, félagsfærni, og áhugamálum þess. Jafnframt skiptast 

leikskólakennari og foreldrar á mikilvægum upplýsingum um barnið, til þess að tryggja því 

umhverfi sem það þarfnast. Foreldrar sem taka þátt í aðlögunarferlinu kynnast starfsfólkinu, 

sjá starf leikskólans með eigin augum og kynnast öðrum foreldrum. Með þátttöku sinni eru 

foreldrar að ganga úr skugga um að öryggi barnsins sé í fyrirrúmi, að því líði vel í 

leikskólanum og sýna um leið barni sínu að leikskólinn sé traustsins verður. Þessi 

tengslamyndun er mjög mikilvæg fyrir barn og foreldra þess. Það má því segja að 

aðlögunarferlið og þau samskipti sem verða til þar séu grunnur að góður foreldrasamstarfi. 

Í foreldraviðtölum fá foreldrar og leikskólakennarar tækifæri til þess að ræða saman um 

þroska og líðan viðkomandi barns, starf leikskólans og önnur málefni. Í þessum viðtölum 

eiga sér stað mikilvægar samræður en Andersen og Rasmussen (1996), benda á að samræðan 

sé eitt mikilvægasta verkfæri leikskólakennara til þess að dreifa valdi og ábyrgð með 

foreldrum (bls. 64). Í þessum viðtölum fá foreldrar meðal annars upplýsingar um hvernig 

félagsfærni barnsins birtist, einbeiting þess, tjáskipti við önnur börn, hvernig 

hugtakaskilningur er og hvernig barninu gengur við framburð hljóða. Dæmi um kvarða sem 

mælir þessa þætti má nefna TRAS þroskamatið (viðauki 1) sem notast er við í sumum 

leikskólum. Ef rík ástæða þykir til sérstakrar örvunar á þessum þroskaþáttum þá er sú vinna 

hafin í samvinnu við foreldra barnsins og aðra sérfræðinga ef með þarf. Foreldrasamstarf 

nær einnig út fyrir þessi fáu foreldraviðtöl leikskólans af því að samskipti milli heimila og 

skóla geta líka verið í formi daglegra samskipta og skriflegra upplýsinga. Nanna Kristín 

Christiansen (2010) segir að ekki sé alltaf gerður greinarmunur á samskiptum og samstarfi, 

en til að samstarf eigi sér stað þurfi það að fela í sér sameiginleg markmið og ábyrgð. Það 

reynast lykilþættir í góðu foreldrasamstarfi (bls. 68–70).  
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Flestir foreldrar segja gott foreldrasamstarf felast í auknu upplýsingaflæði milli heimilis 

og skóla, þannig geti þeir fylgst betur með starfinu. Því er til dæmis svarað með 

mánaðarlegum fréttabréfum í tölvupósti er varða leikskólastarfið. Einnig hafa flestir 

íslenskir leikskólar heimasíður. Þar má á flestum síðum finna almennar upplýsingar um 

starfsemina svo sem mánaðaráætlanir, dagskipulag, leikskóladagatal og matseðla. Jafnframt 

má finna á heimasíðunum upplýsingar um mikilvægi þess að styðja við lestur barna,það er 

sameiginleg ábyrgð foreldra og leikskóla. Í kjölfar tækninýjunga ætti líka að vera umræða 

milli foreldra og leikskóla um notkun spjaldtölva. Markviss notkun spjaldtölva ýtir án efa 

undir marga þroskaþætti barnsins svo framarlega sem viðfangsefnin henti þroska og aldri 

þess.En einnig má álykta að gott sé að setja börnunum viðmið um skjátímanotkun því 

ofnotkun spjaldtölvunnar gæti hæglega komið niður á mállegum samskiptum sem barnið 

þarfnast til að efla tungumál sitt, tilfinningaþroska og félagsþroska. Leikskólakennarar gætu 

ef til vill fært foreldrum kennsluáætlanir heim sem ætlaðar eru til að auka málþroska og 

orðaforða barna sem auðvelt og skemmtilegt er að fylgja eftir. Þannig gætu einnig skapast 

góðar samverustundir heima fyrir.  
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7. Mikilvægi kennsluáætlana 

Undirbúningur kennslu er veigamikill hluti í starfi leikskólakenna og vinna þarf að mörgum 

þáttum svo að kennslan skili sér til barnanna í formi aukinnar þekkingar, hæfni og leikni 

þeirra. Gerð kennsluáætlana er í höndum kennara og það byggir á gildismat hans, reynslu og 

vali hans á kennsluaðferðum hvernig til tekst.  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir um fagmennsku kennara að hún byggist m.a. á því að 

veita börnum tækifæri til aukinnar leikni, þekkingar, starfsgleði og frjórrar hugsunar í 

síbreytilegu umhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 11–12). Því má 

segja að gerð kennsluáætlana sé lykilþáttur í fagmennsku kennara. 

Um kennsluáætlanir segir Savage (2015) að þær þurfi að vera skriflegt skjal sem tilgreini 

lykilatriði í kennslu kennarans og lærdómi nemenda. Þau lykilatriði eru meðal annars að 

setja námsmarkmið, viðhafa fjölbreyttar kennsluaðferðir, huga að uppbyggingu 

kennslustundar, námsmati og stuðla að jákvæðu umhverfi (bls. 113). Markmið eru nákvæm 

lýsing á tilgangi náms og eru sett fram með kennslu og kennsluaðferðir í huga til að ná 

árangri með nemendum. Því má ætla að mikilvægt sé fyrir kennara að gera kennsluáætlanir 

og setja sér markmið sem stefna að árangri í kennslu með börnum.  

Við gerð kennsluáætlana þarf kennari að taka mið af umhverfinu sem kennslustundin 

fer fram í, kennsluaðferðunum og verkfærum sem nota skal í kennslunni. Savage (2015) talar 

um kennslustofuna sem auðlind sem þarf að nýta (bls. 55). Því tengt segir hann að kennari 

þurfi að skapa jákvætt umhverfi, vanda val á gögnum eða verkfærum sem notuð eru við 

kennslu, vera skipulagður og undirbúin og síðast en ekki síst að vita hvaða hlutverki hann 

ætli að gegna í kennslunni og aðrir ef til þess kemur (bls. 55–56).  

Colwell (2015) segir að kennarar sem mennta yngri börn þurfi meðal annars að tryggja 

þeim gæðastundir, eignast vináttu þeirra, sjá til þess að hvert og eitt fái að þroskast sem 

einstaklingur og hvetja til sjálfstæðis þeirra (bls. 249–251). Má ætla að leikskólakennari, 

sem þekkir mikilvægt hlutverk sitt og er jákvæður í vinnu með börnum, gefi þeim gott 

veganesti út í lífið.  
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8. Kennsluáætlanir 

Kennsluáætlanir geta verið fjölbreyttar. Þær geta náð yfir einn dag, nokkra daga, vikutímabil 

eða mánuð. Allt fer það eftir hver markmið kennslunnar eru og hvaða kennsluaðferðir um 

ræðir til dæmis þemavinnu sem hefur það hlutverk að ganga þvert á námsgreinar (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 150–152). Þær kennsluáætlanir sem hér fara á eftir eru gerðar með 

þemavinnu í huga, þar sem viðfangsefnin geta verið hundur, samfélagið eða mikilvægi 

vináttu og samveru. Það er svo undir leikskólakennara komið að ákveða það yfir hversu 

langan tíma kennsluáætlunin nær með tilliti til barnahópsins.  

Kennsluáætlanirnar sem koma hér á eftir eru útfærðar á ólíkan hátt fyrir hvern aldurshóp. 

Hægt er að lengja þær, ef vilji er fyrir hendi til þess að komast dýpra í þau viðfangsefni sem 

unnið er með. Börn eru oft um tuttugu talsins á hverri deild í íslenskum leikskólum og því 

er gott að skipta þeim í fjóra hópa með einn leikskólakennara á hvern hóp,til þess að geta 

mætt ólíkum þörfum barnanna.  

Mikilvægt er að kennari hafi kennsluáætlunina skriflega og sýnilega. Markmiðið með 

kennsluáætlununum er að hafa þær þannig uppbyggðar að auðvelt sé fyrir foreldra og 

aðstandendur að skilja gagnsemi og virkni þeirra og jafnvel nýta þær heima við til samveru 

með börnum sínum.  

8.1 Bókin Enginn sá hundinn. 

Enginn sá hundinn er bók eftir Hafstein Hafsteinsson og Bjarka Karlsson (2016). Hafsteinn 

er höfundur sögunnar og mynda bókarinnar en Bjarki textahöfundurinn. Bókin segir frá 

hundi sem gefinn er ungum krökkum inn á heimili í afmælispakka. Hundurinn er kátur og á 

góðar stundir næsta árið með eigendum sínum í ærslafullum leik í náttúrunni. Um jólin 

kárnar gamanið. Fjölskyldan fær „andlitsbakka“ í pakka. Hundurinn sér fjölskyldumeðlimi 

hverfa inn í heim spjaldtölvanna og hann hugsar með söknuði til samverunnar sem var áður 

en þær komu til sögunnar. Hann leitar ýmissa leiða til að ná athygli fjölskyldu sinnar en án 

árangurs. Í þessu ferli kynnist hann ketti sem deilir sömu reynslu. Að lokum gefst hundurinn 

upp og fer að heiman á vit nýrra ævintýra með köttinn sér við hlið.  

Við val á bókinni var litið til þess að hún hefur meðal annars þá kosti að vera margþætt, 

hæfilega löng og börn eiga auðvelt með að tengja eigin reynslu við hana. Boðskapur 

bókarinnar er meðal annars sá að gleyma sér ekki í heimi tækninnar og huga betur að 
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samskiptum okkar sem við eigum við dýr og menn. Bókin kallar á vangaveltur um lífið og 

getur komið af stað þörfum og áhugaverðum umræðum innan barnahópsins. Hún 

endurspeglar á vissan hátt samfélagið og þá menningu sem við búum við í dag. Tæknin er 

allstaðar. Þú þarft ekki annað en að líta í kringum þig og þú sérð fólk með andlit ofan í 

„álbakka“. Vel er hægt að skipta út hundinum í sögunni fyrir barn. Hundurinn fær ekki 

athygli frá fjölskyldu sinni því tæknin á orðið hug hennar allan. Hverjar þær athafnir sem 

fjölskyldan gerir saman eftir að spjaldtölvan kom inn á heimilið fær hundinn til að sakna 

samskiptanna og ævintýranna sem hann átti með fjölskyldu sinni áður. Útilegurnar, 

sundferðirnar og ferðalögin breyttust. Allt snérist um spjaldtölvurnar. Tækifærin renna 

okkur úr greipum því að tíminn sem fer í skjáinn er drjúgur og leikir skjáheimsins kalla á 

börnin okkar. Tæknina ber að nýta á skynsaman hátt og eins og boðskapur bókarinnar er þá 

kemur hún ekki í stað innihaldsríkra samskipta.  

Myndirnar í bókinni eru lifandi og litríkar. Þær eru sjálfstæðar, það er, geta sagt frá 

framvindu sögunnar án þess að textinn fylgi með. Bókin gæti því flokkast undir „setið í 

kjöltunni bækur“ sem sagt var frá hér framar. Teikningarnar höfða einnig til menningar þess 

samfélags sem við búum við í dag. Texti bókarinnar er í bundnu máli og bíður upp á ýmsa 

möguleika til umræðna, skoðunar á orðum til dæmis eftir aðferðum Orðaspjalls (sem nefnd 

er að ofan) og ætti vinna með textann að auka orðaforða barnanna. Bókin er því kjörin fyrir 

allan leikskólaaldur og gefur hún tækifæri til áhugaverðra samræðna og fræðslu. Með henni 

er hægt er að vekja börn og foreldra til umhugsunar um kosti og galla spjaldtölvunnar, 

hvenær hún reynist gagnleg og undir hvaða kringumstæðum ætti ekki að nota hana. Gefin 

hafa verið út viðmið, af samtökum foreldrafélaga á Akureyri (Ragnar Hólm, 2017) sem sjá 

má í viðauka, um æskilega skjánotkun barna og má ætla að ærin ástæða hafi þótt til fyrst að 

slík viðmið hafa verið sett fram 

Kennsluáætlanirnar sem koma hér á eftir er byggðar upp af þessari bók. Þær taka mið af 

ólíkum þörfum og þroska barna og er ætlað að gefa dæmi um hvernig vinna má á fjölbreyttan 

hátt með börnum á ólíkum aldri út frá sömu bók.  
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8.2 Kennsluáætlun 1–3 ára 

Samkvæmt töflunni á blaðsíðum 9–10 hafa börn á þessum aldri þróað orðaforða sinn hratt 

en skilja ef til vill ekki öll orðin sem koma fyrir í bókinni. Því er mikilvægt að staldra við 

orðin, útskýra þau fyrir börnunum og nota þau í nýju samhengi svo merking orðanna verði 

ljósari. Börn á þessum aldri grípa ný orð hratt. Þau eru að ná tökum á tungumálinu, færa 

hugsun sína í tal, spyrja mikið og efla með því málleg samskipti sín. Rím og söngvar ná vel 

til þessa aldurshóps, einnig eru þau áhugasöm um sögur og sagnir. 

Hægt er að tengja meðfylgjandi kennsluáætlanir við áherslur Aðalnámskrár leikskóla 

(2011). Í heftinu Heilbrigði og velferð segir meðal annars frá því að leggja skuli áherslur á 

góð samskipti, jákvæða sjálfsmynd og andlega vellíðan svo börn öðlist skilning á 

tilfinningum sínum og annarra (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla 

Kristjánsdóttir, 2013, bls. 14). Í heftinu um Læsi  segir að kennarar eigi að þjálfa eyru 

nemenda sinna til jafns við tunguna. Þá læra börn og nemendur að veita boðum athygli, 

spyrja um það sem þau eru ekki viss um - til þess að öðlast vitund um hugsun sína. Þar segir 

einnig að annars vegar sé slík þjálfun til þess fallin að skerpa vitund þeirra um tengsl hljóða 

og stafa, hins vegar auki það til muna náms- og samskiptafærni þeirra til lengri tíma litið 

(Stefán Jökulsson, 2012, bls. 13–14).  

Markmiðið með þennan hóp er að leyfa börnunum að hreyfa sig meðan á lestri stendur 

og gera þar með sögulesturinn ánægjulegri fyrir alla. Samræðan er mikilvæg hjá þessum 

aldurshópi og því skal leikskólakennari leitast við að grípa þau tækifæri sem gefast til 

samræðna sem tengjast efni bókarinnar. 
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Tafla 2: Áætlun – dagur 1: kennsluáætlun 1–3 ára. 

Kennsluáætlun 1–3 ára 

Barnahópur  Börnunum er skipt fjóra hópa – fimm börn í hóp. 

Markmið  Efla mál- og hreyfiþroska barnanna. 

 Að gera bóklesturinn ánægjulegan og fanga athygli barnanna með 
hreyfileikjum. 

 Ná augnsambandi við börnin.  

Viðfangsefni 
stundarinnar  

 Málörvun. 

 Hlustun. 

 Hljóðkerfisvitund (rím). 

 Hreyfing. 

Námsleið og skipulag  Börnin læra í gegnum samskipti sín á milli. 

 Jákvætt og hvetjandi umhverfi. Með því að sitja með börnunum við 
lesturinn og vera sveigjanlegur. Leyfa þeim að hreyfa sig. 

 Búningar og leikmunir við höndina. 

Gögn kennara  Bókin Enginn sá hundinn. (2016). 

 Heimagerð hundseyru (t.d. sokkar). 

Kveikja  Kennari ræðir við börnin um hunda og kemst að því hvað börnin vita 
um þá. 

 Sýnir börnunum myndir af ólíkum hundum. 

 Kennari setur upp hundseyru áður en lestur hefst. 

Upphaf kennslunnar  Segja frá hundinum. aðalsögupersónunni í stuttu máli til að kveikja 
áhuga barnanna. 

Hlutverk kennara  Bókin er löng og haga þarf lestrinum eftir barnahópnum. 

 Bendir börnunum á búninga sem þau geta klætt sig í ef vilji er fyrir 
hendi. 

 Sýnir tilþrif við lesturinn og ýkir grettur fyrir sjónrænan ávinning og 
aukna athygli barnanna. 

 Nær augnsambandi við börnin. 

Hlutverk barnanna  Þegar lesið er „hömuðust krakkarnir með hávaða og læti“ þá standa 
börn og kennari upp og búa til hávaða og læti. 

Verkefni kennslunnar  Sagan lesin í heild sinni – eða að hluta. Því skal haga eftir 
barnahópnum. 

 Sjónum barnanna beint að líðan hundsins, þau spurð um mögulega 
líðan hans við þessar aðstæður. 

 Staðið er upp og búin til hávaði og læti þegar við á „hömuðust krakkar 
með hávaða og læti“. 

Lok kennslunnar  Lagið Glaðasti hundur í heimi spilað og/eða sungið. 

Námsmat  Lagt mat á hvort börnin séu áhugasöm og taki þátt.  

 Gróf og fínhreyfingar kannaðar í hreyfileik. 
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Tafla 3: Áætlun – dagur 2: kennsluáætlun 1–3 ára. 

Kennsluáætlun 1–3 ára 

Barnahópur  Fimm börn í hóp. 

Markmið   Að efla málþroska og orðaforða barnanna. 

 Að vekja athygli á vináttu. 

 Að börnin þekki hugtök sem notuð eru í tengslum við bækur og 
staðsetningar s.s. undir, yfir o.s.frv. 

 Að börnin geti parað saman sömu liti og þekki þá með nafni. 

Viðfangsefni 
stundarinnar  

 Málörvun. 

 Hlustun. 

 Hljóðkerfisvitund (rím). 

 Þekkja liti – para saman. 

 Hugtök. 

Námsleið og 
skipulag 

 Börnin læra í gegnum samskipti sín á milli. 

 Jákvætt og hvetjandi umhverfi – opið fyrir spurningar og frelsi til hreyfingar. 

 Búningar og leikmunir við höndina. 

 Skal haga eftir andrúmslofti samverunnar – grípa til verkefna ef börnin eru 
sveimhuga. 

Gögn kennara  Bókin Enginn sá hundinn. (2016). 

 Litaspjöld fyrir börnin til að spreyta sig á því að þekkja litina. 

 Heimagerð hundseyru (t.d. sokkar). 

 Litir og blöð til að teikna á. 

Kveikja  Kennari setur upp hundseyrun.  

 Spyrja börnin um hvort þau muni hvernig hundurinn og ólin hans voru á 
litinn? 

Upphaf 
kennslunnar 

 Rifjað upp afdrif hundsins frá því deginum áður og haldið áfram lestri ef svo 
ber við. 

 Kynna skal hugtökin bókarkápa, opna og blaðsíður og þau notuð þegar 
bókin er rædd. 

Hlutverk kennara  Bendir börnunum á búninga sem þau geta klætt sig í ef vilji er fyrir hendi. 

 Leggur áherslu á staðsetningu hundsins í sögunni með tilliti til hugtaka 
(undir, við hliðina). 

 Hvetur börnin til samskipta og samvinnu í verkefnum. 

 Hagar sögulestrinum eftir barnahópnum.  

 Vekur athygli barnanna á spjaldtölvunotkun sögupersónanna. 

Hlutverk 
barnanna 

 Para saman litaspjöld við spurningar kennara upp úr bókinni. 

 Taka þátt í samverunni. 

Verkefni 
kennslunnar 

 Litaspjöldin notuð til að börnin spreyti sig á þekkingu sinni um litina.  

 Hugtökin; á bakvið, við hliðina á, fyrir framan, í miðjunni o.s.frv. kynnt á 
meðan lestri stendur. 

Lok kennslunnar  Vakin er sérstök athygli á vinskap hundsins og kattarins og komið inn á 
mikilvægi þess að eiga góða að.  

 Börnin teikna mynd af vinum sínum. 

Námsmat  Lagt mat á hvort börnin séu áhugasöm og taki þátt í verkefnum. 

 Lagt mat á hugtakaþekkingu barnanna.  

Afrakstur 
kennslunnar 

 Myndir hengdar upp þar sem börnin óska sér.  
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Tafla 4: Áætlun – dagur 3: kennsluáætlun 1–3 ára. 

Kennsluáætlun 1–3 ára 

Barnahópur  Fimm börn í hóp. 

Markmið   Að efla mál- og hreyfiþroska. 

 Að vinna með orð yfir heimilisverk. 

 Að börnin geti borið saman sömu litina og þekki þá með nafni. 

Viðfangsefni 
stundarinnar  

 Málörvun. 

 Hlustun. 

 Hljóðkerfisvitund (rím). 

 Hreyfing. 

 Gefa börnunum fyrirmæli. 

 Þekkja litina – para saman. 

 Sköpun. 

Námsleið og 
skipulag 

 Börnin læra í gegnum samskipti sín á milli. 

 Búningar og leikmunir við höndina. 

Gögn kennara  Bókin Enginn sá hundinn. (2016). 

 Heimagerð hundseyru (t.d.sokkar). 

 Pakkar (skókassar) og inn í þeim pappaspjöld (álbakkar). 

 Litspjöld fyrir börnin svo þau geti parað saman litina eftir fyrirmælum. 

 Litir og blað til að teikna mynd. 

Kveikja  Kennari setur upp hundseyrun.  

 Kennari færir börnunum „pakka“ og segir þeim að opna pakkana þegar 
hann gerir hlé á lestrinu. 

Upphaf 
kennslunnar 

 Afdrif hundsins rifjuð upp. 

 Sagan lesin frá byrjun og staldrað við önnur pakkajól fjölskyldunnar – börnin 
taka upp pakkana. 

 Að því loknu heldur kennari lestrinum áfram og gerir hlé á honum þegar 
hundurinn tekur til hendinni – hreyfileikur. 

Hlutverk kennara  Bendir börnunum á búninga sem þau geta klætt sig í ef vilji er fyrir hendi. 

 Les söguna að hluta til. 

 Tekur að sér hlutverk hundsins. 

 Kennari gerir hlé á lestrinum á öðrum jólum fjölskyldunnar – börnin taka þá 
upp pakkana.  

 Kennari gerir hlé á lestrinum eftir tiltekt hundsins og fer í hreyfileiki með 
börnunum.  

 Kennari ýkir grettur fyrir sjónrænan ávinning og aukna athygli barnanna. 

 Kennari fær börnin til að para saman liti eftir fyrirmælum. 

Hlutverk 
barnanna 

 Taka upp pakkann og finna „spjaldtölvuna“.  

 Taka þátt í tiltekt hundsins í hreyfileiknum. 

 Para saman liti eftir fyrirmælum kennara. 

Verkefni 
kennslunnar 

 Sagan lesin að hluta til. 

 Börnin opna pakkana sína þegar hlé er gert á lestrinum. 

 Hreyfileikir, kennari fær börnin með sér í að skúra, vaska upp, taka til og slá 
garðinn líkt og hundurinn gerir í sögunni. 

 Börnin fá pakka til að opna (líkt og í sögunni). 

 Staðið er upp og búin til hávaði og læti þegar við á „hömuðust krakkar með 
hávaða og læti“. 
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 Litaspjöldin notuð til að börnin spreyti sig á þekkingu sinni um litina.  

Lok kennslunnar  Börnin spurð hvað þeim hafi þótt skemmtilegast í samverunni. 

 Börnin hvött til að teikna mynd af hundinum og því sem vakti áhuga þeirra í 
sögunni. 

 Frjáls leikur tekur við og lagið Glaðasti hundur í heimi spilað. 

Námsmat  Litaþekking barnanna könnuð 

 Fylgst með leik barnanna og athugað hvort sagan hefur áhrif á leik þeirra. 

Afrakstur 
vinnunar 

 Myndir barnanna hengdar upp þar sem börnin kjósa. 

 

8.3 Kennsluáætlun 3–4 ára 

Hjá þessum aldurshópi er tilvalið að vinna eftir aðferðum Orðaspjalls (Árdís Hrönn 

Jónsdóttir, 2013) en aðferðunum er ætlað að auka við orðaforða og hlustunarskilning 

barna. Ein aðferð Orðaspjalls er samræða. Með samræðu eflist orðaforði, frásagnarhæfni, 

málskilningur og næmi barna fyrir tungumálinu (bls. 53). Samkvæmt töflu 1 á blaðsíðum 

9–10 er orðaforði þessa aldurshóps að þróast hratt. Spurningflóð er í hámarki á þessum 

aldri og börnin eru byrjuð að móta sér eigin hugmyndir og skoðanir. Börn á þessum aldri 

sækjast eftir leikjum sem krefjast mállegra samskipta og eru farin að nota tungumálið 

meðal annars til þess að komast að málamiðlunum og tjá tilfinningar sínar. 

Leikskólakennari þarf því að búa svo um hnútana að börnin geti stöðvað lesturinn, til þess 

að þau geti spurt út í söguþráðinn og atriði sem vefjast fyrir þeim. 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir meðal annars að börn eigi að fá viðfangsefni sem taki mið 

af þroska þeirra svo að námið skili árangri og sjálfstraust þeirra aukist (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 33). Kennsluáætlanirnar hér á eftir taka mið af þessu. 
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Tafla 5: Áætlun – dagur 1: kennsluáætlun 3–4 ára. 

Kennsluáætlun 3–4 ára 

Barnahópur  Börnunum er skipt fjóra hópa – fimm börn í hóp. 

Markmið   Að efla málþroska og orðaforða. 

 Að vekja athygli barnanna á rími og hvernig megi leika sér með það – 
samlíkingar. 

 Að þjálfa félagsþroska og samvinnu milli barnanna. 

 Að vekja athygli barnanna á spjaldtölvunotkun og hvenær hún á við. 

Viðfangsefni 
stundarinnar  

 Orðaforði.  

 Hljóðkerfisvitund. 

 Málörvun. 

 Lesskilningur. 

 Hlustun. 

Námsleið og 
skipulag 

 Orðaspjall. 

 Hópavinna og samræður. 

 Umhverfi jákvætt og hvetjandi. 

Gögn kennara  Bókin Enginn sá hundinn. (2016). 

 Tilbúnir tilfinningakarlar sem ætlaðir eru fyrir börnin til sjálfsmats. 

 Tilbúin spjöld með orðunum bakkar, rakkar, pakkar, hæddur, mæddur og 
hræddur. 

 Auð spjöld til að skrifa á (gott ef þau eru með bókaplasti svo hægt sé að 
stroka út). 

 Föndur 

 Lím, efnisbútar, langir sokkar (fyrir hundaeyru), pappaspjöld, 
skókassar, skæri, tússlitir, pakkabönd, partýhattar til að skreyta. 

Kveikja  Spurt er hvort einhverjir eigi hunda (til að skapa umræður) –Hvaða hlutverk 
hafa þeir á heimilum? 

 Spurt er um þekkingu barna á rími. 

Upphaf 
kennslunnar 

 Kennari kynnir börnunum bókina og segir frá höfundi hennar og 
vísnahöfundi. 

 Kennari segir börnunum að bókin sé í bundnu máli – rím.  

 Börnin eru hvött til að hlusta á rímið þegar lesið er og fylgjast með afdrifum 
hundsins því hann verður viðfangsefni þeirra næstu daga. 

 Börnin hvött til að spyrja um orð sem þau þekkja eða skilja ekki. 

 Bókin lesin. 

Hlutverk kennara  Vekur athygli barnanna á rími. 

 Gerir hlé á lestrinum ef börnin spyrja um orð eða söguþráðinn. 

 Gerir hlé á lestrinum og spyr börnin út í söguþráðinn. 

 Spyr út í orð sem vekja áhuga barnanna og úskýrir þau. 

 Sýnir tilþrif við lestur sögunnar.  

 Föndrar eigin hundseyru með börnunum. 

Hlutverk 
barnanna 

 Sýna samveru og verkefnum áhuga. 

 Taka þátt í umræðum. 

 Föndra hundseyru. 

 Skreyta pappírshatta, pakka, spjaldtölvur o.s.frv. 
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Verkefni 
kennslunnar 

 

 

 Spurt er út í söguþráðinn. 

 Skilningur 

 Hvert flutti hvolpurinn? (Á Bakka) 

 Hvernig líður hundinum í fríinu sínu með fjölskyldunni? Af hverju? 
(leiður, allir með álið í framan) 

 Samlíking 

 Hvað segir hundurinn að sé bakki?  

 Hvað segir hundurinn að sé andlitsbakki?  

 Hvað segir hundurinn að sé ál? 

 Hundurinn notar rykætuprik, hvað er það? 

 Hljóðkerfisvitund 

 Hvað rímar við bakkar? (rakkar, pakkar) 

 Unnið með rím. Kennari bullrímar til að koma börnunum á bragðið. Notar 
upphafsstafi barnanna og skrifar á spjöldin úr bókaplastinu. 

 Spjaldtölvur gerðar úr pappa og skreyttar (Forgangur). 

 Hundseyru verða gerð úr sokkum. 

 Pakkar gerðir úr skókössum og skreyttir. 

 Partýhattar skreyttir. 

Lok kennslunnar  Lagið Glaðasti hundur í heimi spilað. 

 Spurt er hvað þyrfti að gerast svo að hundurinn í sögunni yrði glaðasti hundur 
í heimi. 

Námsmat   Hvernig gekk samvinna barnanna fyrir sig? 

 Voru börnin áhugasöm? Voru verkefnin of erfið/auðveld? 

 Könnuð er hlustun og lesskilningur barnanna með því að spyrja þau út í 
söguna. 

 Börn meta eigin vinnu með tilfinningakörlum. 

Afrakstur 
vinnunar 

 Spjaldtölvan, þarf að hafa forgang í verkefnavinnunni. 

 Ekki er þörf á því að klára önnur verkefni fyrir næsta dag. 
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Tafla 6: Áætlun – dagur 2: kennsluáætlun 3–4 ára. 

Kennsluáætlun 3-4 ára 

Barnahópur  Fimm börn í hóp. 

Markmið   Þjálfa félagsþroska og samvinnu barnanna. 

 Efla sköpunargáfu.  

Viðfangsefni 
stundarinnar  

 Málörvun. 

 Leikur. 

 Sköpun. 

 Samræða. 

Námsleið og 
skipulag 

 Hvetjandi og jákvætt umhverfi. 

 Hópavinna. 

Gögn kennara  Bókin Enginn sá hundinn. (2016). 

 Föndur 

 Lím, efnisbútar, langir sokkar (fyrir hundaeyru), pappaspjöld, 
skókassar, skæri, tússlitir, pakkabönd, partýhattar til að skreyta og 
stóran pappír til að mála á. 

Kveikja  Leikskólakennari færi börnin til þess að rifja upp söguna frá því deginum 
áður. 

Upphaf 
kennslunnar 

 Börnin klára að klippa út og mála spjaldtölvurnar sínar, búa til pakka, 
partýhatta og hundseyru. 

 Að verki loknu tekur við frjáls leikur. 

 Kennari hvetur börnin til að nota leikmuni sína og líkja eftir sögunni. 

Hlutverk kennara  Aðstoða börnin og vera til staðar við verkefnavinnu. 

 Að trufla ekki hlutverkaleik barnanna þegar hann er hafinn og sköpunina í 
verkefnavinnunni. 

 Grípa tækifærin til umræðna um söguna. 

Hlutverk 
barnanna 

 Njóta sín í sköpun sinni við leikmunagerð. 

Verkefni 
kennslunnar 

 Klára að útbúa leikmunina. 

 Sjá skal börnunum fyrir fjölbreyttum efniviði við leikmunagerðina. 

 Börnin hvött til að nota leikmunina sem þau gerðu og líkja eftir söguþræði 
bókarinnar ef tækifæri gefst til. 

Lok kennslunnar  Sungið er með laginu Glaðasti hundur í heimi. 

Námsmat  Fylgst er með samskiptatækni barnanna. 

 Eru börnin áhugasöm og skapandi við verkefnin? 

 Börnin meta vinnu sína með hjálp tilfinningakarla.  

 Börnin hvött til að segja frá því hvað hafi tekist vel og hvað mætti bæta í 
verkefnunum. 

Afrakstur 
vinnunar 

 Leikmunir tilbúnir og notaðir við bóklesturinn næsta dag. 

 

 
  



32 

 

Tafla 7: Áætlun – dagur 3: kennsluáætlun 3–4 ára. 

Kennsluáætlun 3–4 ára 

Barnahópur  Fimm börn. 

Markmið   Að efla málþroska og samskiptafærni barnanna.  

 Að efla sköpun og túlkun barnanna á sögunni. 

 Að vekja athygli barnanna á tilfinningum hundsins. 

Viðfangsefni 
stundarinnar  

 Málörvun. 

 Orðaforði.  

 Hljóðkerfisvitund. 

 Lesskilningur. 

 Hlustun. 

 Rím. 

 Sköpun. 

Námsleið og 
skipulag 

 Hvetjandi og jákvætt umhverfi – frelsti til athafna og hreyfingar. 

 Hópavinna.  

 Orðaspjall. 

Gögn kennara  Bókin Enginn sá hundinn. (2016). 

 Tilfinningakarlar fyrir börnin svo þau geti gert sjálfsmat í verkefnavinnu 
sinni.  

 Búningar til hlutverkaleikja. 

 Bók til að skrifa niður svör barnanna við spurningum. 

 Litir, lím og efnisbútar fyrir teikningu á pappírsörk. 

Kveikja  Kennari spyr börnin um spjaldtölvunotkun þeirra og hlutverk hennar. 

 Spurt er hvenær ætti ekki að vera í spjaldtölvunni? 

Upphaf 
kennslunnar 

 Sagan er rifjuð upp og börnin hvött til að segja frá henni. 

 Sagan er lesin og börnin hvött til að nýta leikmuni sína. 

 Hlutverk kennara  Skrifar niður svör barnanna, hvenær eigi ekki við að vera í spjaldtölvunni. 

 Setur upp hundseyrun þegar lestur sögunnar hefst. 

 Spyr opinna spurninga út í söguþráðinn. 

 Fær börnin til að meta verkefnið í lokin. 

Hlutverk 
barnanna 

 Nýta leikmunina sem þau bjuggu til á meðan lestri stendur. 

 Meta verkefnið í lokin með tilfinningakörlum. 

Verkefni 
kennslunnar 

 Spurningar á meðan lestri stendur 

 Hvers vegna er hundurinn leiður? 

 Hvað þyrfti að gera til að hundurinn yrði ánægður? 

 Hvað hefði fjölskyldan getað gert? 

 Hvað gerir kötturinn í sögunni? (mikilvægi vinskapar) 

 Svörin eru skráð niður. 

 Komið inn á spjaldtölvunotkun og mikilvægi þess að vita hvenær eigi að 
leggja hana frá sér. 

Lok kennslunnar  Kennari spyr börnin opinna spurninga um söguna og fær fram umræður. 

 Að lokum teikna börnin saman ævintýri hundsins á pappírsörk.  

Námsmat  Kannaður er skilningur og túlkun barna á sögunni. 

 Kannað er hvort teikning þeirra endurspegli söguna. 

 Börnin meta verkefnið með tilfinningakörlum. 

 Spurt verður hvað þeim líkaði og hvað mætti betur fara. 
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Afrakstur 
vinnunar 

 Teikning barnanna verður hengd upp eftir óskum þeirra. 

 Leikmunir verða þeim aðgengilegir til hlutverkaleikja 

 Börnin sýna foreldrum sínum verk sín í lok dags ef þeim sýnist svo. 

8.4 Kennsluáætlun 4–6 ára 

Samkvæmt töflunni um málþroska barna á blaðsíðum 9–10 búa börn yfir víðtækum 

orðaforða. Flest þeirra kunna orð yfir liti, form, tölur og andstæður. Setningar þeirra eru 

orðnar flóknari, lengri og skiljanlegri. Börnin gera sér grein fyrir orsök og afleiðingu og nota 

tungumálið til að skapa sér veröld til hlutverkaleikja, tjá eigin tilfinningar og setja sig í spor 

annarra. Einnig geta þau sagt til um andlegar og líkamlegar þarfir sínar, eru fær um að vísa 

til vegar, segja frá atvikum og atburðum, beita rökhugsun og koma með ályktanir. 

Spurningar og umræður eru upplýsandi fyrir þau og vekja forvitni þeirra. Jafnframt er 

ímyndarafl barnanna og hlutverkaleikir í stöðugri þróun. 

Hjá þessum aldurshópi er því kjörið að efla frásagnarfærni og kynna börnunum 

sögubyggingu. Sú vinna eykur málleg samskipti barnanna á milli, samvinnu, rökhugsun og 

málamiðlanir. Allir þessir þættir ýta undir alhliða þroska þeirra.  
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Tafla 8: Áætlun – dagur 1: kennsluáætlun 4–6 ára. 

Kennsluáætlun 4–6 ára 

Barnahópur  Fjórir hópar – fimm börn í hverjum hópi. 

Markmið   Að efla málþroska barnanna. 

 Að efla tilfinningagreind barnanna. 

 Fá fram túlkun barnanna á sögunni. 

Viðfangsefni 
stundarinnar  

 Málörvun. 

 Orðaforði. 

 Hljóðkerfisvitund. 

 Lesskilningur. 

 Hlustun. 

 Rím. 

Námsleið og 
skipulag 

 Samræða. 

 Orðaspjall. 

 Börnin eru hvött til að spyrja um orð sem þau skilja ekki á meðan lestri 
stendur.  

Gögn kennara  Bókin Enginn sá hundinn. (2016) 

 Stórt blað og penni til að skrifa niður svör barna við spurningum út frá 
sögunni. 

 Tilfinningakarlar fyrir börnin svo þau geti lagt mat á viðfangsefnið. 

Kveikja  Lesa titil bókarinnar og spyrja börnin um það hvað þau halda um 
söguþráðinn. 

 Börnin spurð um það hvort þau eigi spjaldtölvu á heimilinu. 

Upphaf 
kennslunnar 

 Greint er frá því að viðfangsefni kennslunnar séu tilfinningar hundsins. 

 Bókin er lesin í heild sinni með hléum þar sem við á (til að ræða tilfinningar 
hundsins). 

 Opnar spurningar og umræður. 

 Hlutverk kennara  Lesa bókina á lifandi hátt.  

 Leggja áherslu á tilfinningar hundsins. 

 Spyrja börnin opinna spurninga. 

 Skrá svör barnanna á stórt blað. 

Hlutverk 
barnanna 

 Hlusta á söguna. 

 Taka þátt í umræðum. 

 Spyrja spurninga. 

 Koma með lausnir. 

 Segja frá eigin reynslu ef tækifæri er til. 

Verkefni 
kennslunnar 

 Opnar spurningar. 

 Hvernig líður hundinum í skugga spjaldtölvanna? 

 Er gott að hafa spjaldtölvu með í útilegur og rússíbana? 

 Hvað væri hægt að gera til að hundinum liði betur? 

 Gæti spjaldtölva komið í staðinn fyrir vini? 

 Ef hundurinn væri ykkar, hverju mynduð þið breyta? 

Lok kennslunnar   Lagið Glaðasti hundur í heimi er spilað. 

Námsmat  Börnin leggja mat á samverustundina út frá tilfinningakörlum. 

 Börnin leggja mat á söguna og segja frá því hvernig þau vilja vinna úr 
sögunni. 
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Afrakstur 
vinnunar 

 Blað með svörum barnanna er hengt upp þar sem hópurinn kýs. 

Tafla 9: Áætlun – dagur: kennsluáætlun 4–6 ára. 

Kennsluáætlun 4–6 ára 

Barnahópur  Fimm börn í hópi. 

Markmið   Að efla málþroska og samskiptafærni barnanna.  

 Að efla frásagnarfærni barnanna. 

 Að efla vitsmunaþroska. 

 Efla skilning á sögubyggingu og orðunum upphaf, miðja og endir. 

Viðfangsefni 
stundarinnar  

 Málörvun. 

 Orðaforði. 

 Hugtök. 

 Lesskilningur. 

 Hlustun. 

 Sögubygging. 

Námsleið og 
skipulag 

 Hópavinna.  

 Orðaspjall. 

Gögn kennara  Bókin Enginn sá hundinn. (2016). 

 Tilfinningakarlar fyrir börnin svo þau geti gert sjálfsmat í verkefnavinnu 
sinni.  

 Sex langir þræðir (2 metrar, t.d. lopi). 

 Spjald með „Óla prik“ (sögupersóna, upphaf), annað spjald með Óla prik 
og atburðum (miðja) og þriðja með Óla prik og vini (endir).  

 Litlar klemmur til að hengja spjöldinn á þráðinn. 

 Blöð og litir. 

Kveikja  Kennari fær börnin til að rifja upp söguþráðinn með sér. 

 Kennarinn hengir upp þráðinn eða leggur á gólfið. 

Upphaf 
kennslunnar 

 Kennari sýnir börnunum sögubyggingu með því að hengja þráðinn á 
vegginn eða leggja hann á gólfið. 

 Kennari klemmir spjöldin á þráðinn. 

 Spjöldin, upphaf, miðja og endir fer á þráðinn. 

Hlutverk kennara  Að kenna börnunum hugtökin í sögubyggingu. 

 Útskýrir upphaf.  

 Útskýrir miðju. 

 Útskýrir endi. 

 Fer í gegnum bókina og kemur með dæmi með tilliti til þessa þátta fyrir 
börnin. 

Hlutverk 
barnanna 

 Læra um sögubyggingu. 

 Að segja frá skemmtilegum degi í lífi sínu. 

 Að teikna skemmtilegan dag í lífi sínu og setja í söguþráð. 

Verkefni 
kennslunnar 

 Hugtökin upphaf, miðja og endir eru kynnt til sögunnar og útskýrð. 

 Börnin læra um upphaf, miðju og endi. 

 Kennari hvetur börnin til að segja frá skemmtilegum degi í lífi sínu og 
tengir það sögubyggingu. 

 Börnin teikna mynd af dögum sínum og koma þeim í söguþráðinn. 

Lok kennslunnar   Kennari segir börnunum frá viðfangsefni næsta dags, en þá heyra þau 
söguna aftur og eiga í sameiningu að gera söguþráð út frá bókinni. 
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Námsmat  Börnin leggja mat á vinnu dagsins og segja kennara hvað mátti betur fara.  

Afrakstur 
vinnunar 

 Börnin hengja upp söguþráðinn sinn með aðstoð kennara þar sem þau 
vilja. 

 

Tafla 10: Áætlun – dagur 3: kennsluáætlun 4–6 ára. 

Kennsluáætlun 4–6 ára 

Barnahópur  Fimm börn í hóp. 

Markmið   Að efla málþroska og samskiptafærni barnanna.  

 Að börnin þekki upphaf, miðju og endi í sögubyggingu. 

Viðfangsefni 
stundarinnar  

 Sögubygging. 

 Frásagnarfærni. 

Námsleið og 
skipulag 

 Hópavinna. 

 Sköpun. 

 Í lok dags koma hóparnir fjórir saman og segja frá verkefnum sínum. 

Gögn kennara  Bókin Enginn sá hundinn. (2016). 

 Tilfinningakarlar fyrir börnin svo þau geti gert sjálfsmat í verkefnavinnu 
sinni.  

 Langur þráður (3 metrar, t.d. lopi). 

 Lítil spjöld með „Óla prik“ (sögupersóna, upphaf), annað spjald með Óla 
prik og atburðum (miðja) og þriðja með Óla prik og vini (endir).  

 Litlar klemmur til að hengja myndir barnanna á þráðinn. 

 Blöð og litir. 

Kveikja  Kennari spyr börnin hvernig hundurinn hafi reynt að ná athygli 
fjölskyldunnar? 

 Hvernig hefði sagan getað breyst ef einhver hefði lagt spjaldtölvuna frá sér 
og séð hundinn? 

Upphaf 
kennslunnar 

 Kennari rifjar upp söguþráðinn og týnir til allar sögupersónurnar. 

 Hann greinir frá ævintýrum hundsins og flettir bókinni til stuðnings. 

Hlutverk kennara  Að rifja upp aðalatriði sögunnar í stuttu máli. 

 Leggur fyrir börnin. Sögubyggingarverkefni. 

 Sér til þess að sköpun barnanna fái notið sín.  

 Segir börnunum að koma sér saman um atburði sögunnar og leysa 
verkefnið saman. 

 Gætir þess að öll börnin leggji eitthvað til málanna.  

Hlutverk 
barnanna 

 Að gera sögubyggingu – söguþráð. 

 Að greina frá söguþræði bókarinnar eða gera framhaldssögu. Valið er 
þeirra. 

 Leysa verkefnið í samvinnu 

 Hengja myndir sínar upp á þráðinn þar sem við á. 

Verkefni 
kennslunnar 

 Rifjuð upp hugtökin, upphaf, miðja og endir. 

 Börnin aðstoða kennara við að rifja upp söguna og bókinni flett um leið. 

 Sögubyggingarverkefni lagt fyrir börnin. 

 Börnin ræða saman og komast að niðurstöðu um atburði sögunnar. 

 Börnin teikna myndir og hengja þær upp þar sem við á (upphaf, miðjam, 
endir). 
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Lok kennslunnar   Hóparnir fjórir koma saman og segja hver öðrum frá verkefnum sínum eða 
sögðuþræði. 

Námsmat  Kennari skráir hjá sér það sem gekk vel og hvað mætti bæta. 

 Börnin leggja mat á verk sín með tilfinningakörlum og segja hópnum frá 
niðurstöðum sínum. 

Afrakstur 
vinnunar 

 Foreldrum barnanna verður boðið á sýningu. Þar sem börnin þeim verkefni 
sín. 
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9. Samantekt og umræður 

Það er hlutverk leikskólakennara og foreldra að koma til móts við reynslu, þarfir og þroska 

barna. Ef tekið er mið af kenningum fræðimanna má sjá að með því að ýta undir sjálfstraust 

barna, styrkja félagshæfni þeirra, veita þeim áskoranir, hafa leikinn í fyrirrúmi og síðast en 

ekki síst að lesa fyrir börnin, er verið að leggja grunn að betri framtíð barnanna.  

Mikilvægt er að ýta undir málörvun barna með samtali, samveru og lestri og venja þau 

við bækur og ritmál. Börn sem alast upp við bóklestur og náin samskipti við fullorðna, geta 

fyrr náð tökum á málinu, búið yfir ríkarari orðaforða og málþroska en önnur börn sem ekki 

njóta bóklestrar. Með öflugu samstarfi heimilis og skóla mætti minnka bilið hjá þeim sem 

standa höllum fæti í málþroska. Með því að lesa bækur fyrir börn, fara með vísur, syngja, 

tala og leika við þau er verið að efla alhliða þroska barna.  

Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í eflingu orðaforða og málþroska barna sinna. Það 

er nauðsynlegt að bregðast við forvitni barna þegar þau fara að veita bókstöfum og táknum 

í umhverfinu áhuga. Verum börnunum góð fyrirmynd og gefum þeim tíma til samveru, 

hvetjum börnin til að nota tákn og stafi í leikjum sínum og miðla merkingu þeirra.  

Aðalviðfangsefni verkefnisins er bóklestur. Hann krefst virkni beggja aðila, þess sem 

les og þess sem hlustar. Með bóklestri læra börnin að hlusta, það kveikir forvitni þeirra, og 

spyrja spurninga, spá fyrir um söguþráð, auka orðaforða sinn og læra með tímanum hvernig 

sögur eru uppbyggðar. Það er sameiginleg ábyrgð foreldra og leikskóla að styðja við lestur 

barna.  

Í foreldrasamstarfi er lykilatriði að viðhafa gott upplýsingaflæði milli heimilis og skóla. 

Það er mikilvægt að aðilar séu með sameiginleg markmið svo að sú vinna skili sér til 

barnsins. Reglur um spjaldtölvunotkun ætti að taka til umræðu milli foreldra og 

leikskólakennara með tilliti til málörvunar. Annars vegar er jákvæð notkun spjaldtölva til 

þess fallin að ýta undir ýmsa þroskaþætti barnsins svo framarlega sem fullorðin manneskja 

situr með barninu og viðfangsefni þess henti þroska, aldri og ýtir undir færni þess á einhvern 

hátt. Hins vegar gæti ofnotkun spjaldtölvunnar hæglega komið niður á mállegum 

samskiptum sem barnið þarfnast til að efla tungumál sitt, tilfinningaþroska og félagsþroska 

sem yrði þá neikvæð notkun á annars góðu kennslutæki. 

Ef tekið er mið af öllum þeim þáttum sem verkefnið fjallar um má sjá að mikilvægt verk 

er fyrir höndum hjá leikskólakennurum og foreldrum. Það er lykilatriði að leikskólakennari 

þekki hlutverk sitt og sé jákvæður í vinnum með börnum. Leikskólakennari ætti að hafa 
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nákvæmar lýsingar um tilgang verkefna sem unnin eru með börnum í leikskólanum og gera 

þar með gott foreldrasamstarf enn betra.  

Í verkefninu eru nokkrar kennsluáætlanir sem gerðar voru með það í huga að efla 

málörvun. Það er von mín að foreldrar lesi bókina Enginn sá hundinn með börnum sínum 

því að hún endurspeglar á ýmsan hátt það samfélag sem við lifum nú í dag. Áreitið er víða 

og þá sérstaklega frá tækninni. 

Heyrst hefur að það þyrfti heilt samfélag til þess að ala upp barn. Þá þarf samfélagið að 

standa undir væntingum. Uppalendur eiga að vera börnum fyrirmynd í lífi og starfi. Af þeim 

læra börnin samskiptafærni, félagsfærni, virðingu og samkennd. Í stuttu máli snýr 

framtíðarsýn mín á leikskólastarfið mjög að samfélaginu. Samfélög eru fátæk án barna og 

við þurfum að gæta að velferð þeirra. Hægjum ferðina, lítum upp úr snjallsímunum, sjáum 

fegurð umhverfisins með augum barnanna, hlúum að æsku landsins og verðum þeim betri 

fyrirmyndir. Framtíðin er þeirra.  
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10. Lokaorð 

Eftir útskrift mína úr kennaranámi langar mig til að vinna með yngstu börn leikskóla og gefa 

þeim tækifæri til að víkka hugarheim sinn með sögum, bóklestri og spennandi verkefnum 

sem ýta undir málþroska og orðaforða þeirra. Ég er viss um að ekki eru allir foreldrar 

meðvitaðir um mikilvægi þess að tala við börn sín og margir foreldrar jafnvel það uppteknir 

að þeir gleyma að veita þroska barna sinna eftirtekt.  

Það er afar mikilvægt að eiga gott samstarf á milli skóla og heimila. Einföldum 

skýringum, rökstuddum með rannsóknum og áreiðanlegum heimildum um mikilvægi þess 

að lesa fyrir börn, finnst mér ábótavant og þess vegna nauðsynlegt að koma þeim á framfæri 

við uppalendur. Mig langar til þess að verkefnið nýtist ungum foreldrum sérstaklega til að 

átta sig á því hversu mikilvægt það er að njóta samverustunda með börnum sínum. Með 

samvinnu getum við tekið þátt í stórkostlegu verkefni sem veitir börnum og foreldrum þeirra 

gott veganesti inn í framtíðina. 
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