„Alli skoðar heiminn“
Kennsluefni fyrir yngstu börnin

Helen Long

Júní 2017
Lokaverkefni til M.Ed.-prófs
Kennaradeild

„Alli skoðar heiminn“
Kennsluefni fyrir yngstu börnin
Helen Long

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs í leikskólakennarafræði
Leiðbeinandi: Ása Helga Ragnarsdóttir

Kennaradeild
Menntavísindasvið Háskóla Íslands
Júní 2017

„Alli skoðar heiminn“ - Kennsluefni fyrir yngstu börnin
Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed-prófs
í leikskólakennarafræði við kennaradeild,
Menntavísindasviði Háskóla Íslands
©2017, Helen Long
Lokaverkefni má ekki afrita né dreifa rafrænt nema með leyfi höfundar.

Formáli
Þessi ritgerð er skrifuð til fullnaðar 30 ETC eininga M.Ed. gráðu í Leikskólakennarafræðum
við Háskóla Íslands, menntavísindasvið. Heiti verkefnisins er „Alli skoðar heiminn Kennsluefni fyrir yngstu börnin“.
Verkefnið skiptist í tvo hluta. Í fyrri hluta verkefnisins er meðal annars fjallað um
sögugerð út frá fræðilegu sjónarhorni og rædd tengsl hennar við kenningar fræðimanna.
Vangaveltur um máltjáningu og frásagnarhæfni barna fylgja og umfjöllun um þroskaferli
þeirra. Í seinni hluta verkefnisins er fjallað um kennsluefni, þrjár smásögur sem höfundur
hefur samið og eru ætlaðar fyrir yngstu börn leikskóla. Efni sagnanna er ætlað til þess að
efla málörvun hjá ungum börnum.
Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinanda mínum, Ásu Helgu Ragnarsdóttur fyrir frábæra
leiðsögn, leiðbeiningar og gagnlegar ábendingar við vinnslu verkefnisins. Þúsund þakkir
fyrir alla hjálpina við að gera bók mína að veruleika. Sérfræðingur var, Rannveig Björk
Þorkelsdóttir, henni þakka ég kærlega fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Rakel Una
Freysdóttir, takk yndislega þú fyrir frábærar teikningar og fyrir að færa Alla apa og vini
hans fram á sjónarsviðið.
Ég vil einnig þakka eiginmanni mínum, Jóni Inga, fyrir ómældan stuðning, ást og
umhyggju í gegnum allt ferlið, að ég tali nú ekki um alla tölvuaðstoðina, yfirlestur
verkefnisins og alla þolinmæðina. Börnin mín, Emma og Friðrik, takk fyrir að vera þið.
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur
Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í
öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til
annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða
orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf
ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.

Hafnarfjörður, júní 2017
Helen Long
_____________________________________
3

Ágrip
Greinargerð þessi ásamt kennslubók er lokaverkefni til meistaragráðu við
menntavísindasvið Háskóla Íslands. Greinargerðin er unnin í tengslum við kennslubókina
„Alli skoðar heiminn“ - Kennsluefni fyrir yngstu börnin. Kennslubókin inniheldur þrjár
litlar smásögur sem skrifaðar eru með það í huga að auka málþroska og málvitund yngstu
barna leikskólans og koma til móts við margbreytileika barna þannig að hver og einn
einstaklingur fái tækifæri til þess að blómstra. Ég vona að bókin eigi eftir að nýtast
kennurum jafnt sem öðrum þeim sem vilja efla málþroska barna.
Rannsóknir sýna að ánægja og þátttaka barna skiptir miklu máli þegar kemur að
málskilningi og málvitund ungra barna og er því mikilvægt að velja lesefni sem hæfir
þroska þeirra og getu. Fræðilegi hluti greinargerðarinnar byggir á kenningum
fræðimanna þar sem barnið er í forgrunni, má þar nefna til sögunnar Bronfenbrenner,
Dewey, Erikson, Piaget og Vygotsky. Skoðað er hvernig þroski og málvitund barna
endurspeglast í mikilvægi barnabóka og ýtir undir heildstæða nálgun á gildi þess að lesa
fyrir börn.
Í greinargerðinni er fjallað um barnabókmenntir í víðu samhengi og saga þeirra
stuttlega rakin. Höfundur veltir fyrir sér mikilvægi mynda í barnabókum og tengingu
þeirra við ritaðan texta. Að auki verður rætt um mikilvægi þess að efla áhuga barna og
ánægju á lestri.
Í lok greinargerðar er sagt frá áherslum kennsluefnisins og komið með tillögur að
hugmyndum um hvernig hægt er að nýta kennslubókina með margvíslegum hætti.
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Abstract
„Alli examines the world“ - Educational material for the youngest children.
This statement, along with the textbook, is a final assignment for a Master´s degree at
the School of Education at the University of Iceland. The report is prepared in connection
with the textbook „Alli examines the world“ - Educational material for the youngest
children. The textbook contains three short stories written with the aim of enhancing
language development and awareness of the youngest preschoolers. It is also meant to
meet the diversity of children so each child can have an opportunity to flourish. I truly
hope that the book will be useful for teachers as well as for those who care about
children and their language development.
Studies have shown that when it comes to language understanding it is very
important to involve children because their enjoyment and participation is crucial when
trying to enhance language understanding and language awareness. Therefore it is very
important to choose reading materials that suits their age and ability. The theoretical
part of this report is based on researches and theories which have the „child in the
forefront“ as their focal point, such as researchers Bronfenbrenner, Dewey, Erikson,
Piaget and Vygotsky. The report shows how childhood development and language
awareness reflectes on the importance of children books and supports a coherent
approach to reading values.
The report deals with childrens literature in a broad context. The author considers
the importance of pictures in childrens books and the connection of written text and the
pictures. In addition it is disussed how important it is to raise children as readers.
Towards the end of the report, the focus is turned onto the teaching material itself.
The way it is presented and the author comes up with ideas of how to use the textbook
in many different ways.
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1 Inngangur
Sögur hafa frá örófi alda verið notaðar til að skemmta fólki, gefa þeim fyrirmyndir og
breiða út boðskap (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls. 20-21). Silja telur bækur vera
ómissandi hluti í okkar daglega lífi, þær fara með okkur í ferðalag í huganum þar sem
ímyndunaraflið fær að leika lausum hala, ævintýrin fá að gerast og nýjar persónur lifna
við. Hún nefnir ennfremur að börn hafi gaman af því að hlusta á alls kyns sögur og lifa sig
inn í atburðarásina líkt og þau séu ein af sögupersónunum. Silja bætir við að börn læri þá
ekki eingöngu á lífið með beinni þátttöku heldur einnig í gegnum bækur og menningu.
Barnabækur geta verið yndislegar. Vel skrifaðar, fallega myndskreyttar og ævintýralegar
barnabækur veita lesandanum vellíðan og gefur honum tækifæri til að ferðast á vit
ævintýra, í gegnum áður ókönnuð lönd og í heim sem er fullur af töfrum, litríkum
sögupersónum og óraunverulegum sögusviðum (Silja Aðalsteinsdóttir, 1981, bls 21;
Þuríður Jóhannsdóttir, 1992).
Lokaverkefni þetta er kennslubók sem aðallega er ætluð ungum börnum, en gæti
einnig nýst öðrum börnum sem búa við hindranir í máltöku sinni, eru tvítyngd eða af
öðrum orsökum hafa ekki náð valdi á talmáli sínu. Ég lagði upp með að skrifa þessa bók
snemma árs 2012 þegar ég var með son minn lítinn. Hann var seinn til máls og því ákvað
ég að reyna að örva mál hans með því að nota tákn með tali þegar ég sagði honum sögur.
Í kennslubókinni sem ber nafnið Alli skoðar heiminn eru þrjár litlar sögur um apann Alla
og vin hans sem lenda í ýmsum ævintýrum. Vonandi geta sögurnar nýst öðrum börnum
sem viðbót við kennslu þeirra, sérstaklega ef notast er við tákn með tali. Sögurnar í
bókinni þróuðust síðan og breyttust, eftir því sem ég kynnti mér nánar fræðin á bak við
sögugerð, bætti við mig nánari þekkingu í kennslufræði og kynnti mér sögu
barnabókmennta. Val mitt var fremur einfalt, en bókin var búin að vera að blunda í mér
í nokkur ár. Mig langaði að búa til kennsluefni fyrir yngstu hlustendurna sem er frekar
einfalt í notkun og auðvelt að vinna með og byggja ofan á. Höfundur vonar að bókin geti
verið gagnleg viðbót í íslensku leikskólasamfélagi þar sem hún er sett upp með því
markmiði að efla málskilning og málvitund ungra barna og fá þau til að taka þátt í
einföldum og auðskiljanlegum sögum.
Bókinni fylgir greinagerð þar sem höfundur fjallar um sögur og sögugerð. Að mati
höfundar þarf að huga að fjölda atriða þegar skrifuð er bók fyrir ung börn og er þar af
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leiðandi leitað í smiðjur fræðimanna eins og Urie Bronfenbrenner, John Dewey, Erik H.
Erikson, Jean Piaget og Lev Vygotsky til þess að fræðast um kenningar í tengslum við
vitsmuna- félagslegan og tilfinningalegan þroska barna í þeirri von að þær geti stutt við
sögugerðina. Það þarf að huga að mörgu við sögugerð, málvitund, málþroska,
mismunandi getu og þroska einstaklingsins út frá fyrri reynslu og uppeldi (Hrafnhildur
Ragnarsdóttir, 2004) og svo mætti lengi telja. Uppeldisfræðilegar nálganir og almenn
vitneskja um nám og námsumhverfi skipa stóran sess í greinargerðinni. Einnig er rætt um
mikilvægi barnabóka í nútíma samfélagi. Ímyndunarafl, jákvæð sálarfræði og þroski
barnsins er hafður í huga við gerð sagnanna, í greinagerðinni eru kenningar í tengslum
við þessi hugtök skoðuð. Höfundur hefur reynt að skrifa áhugaverðar og skemmtilegar
sögur sem hafa bæði notagildi út frá leikrænu og kennslufræðilegu sjónarhorni. Sögunum
er ætlað að veita börnum, kennurum og öðrum sem lesa þær ánægjulegar
samverustundir. Ef til vill geta þær einnig komið að notum fyrir leikskólakennara þegar
þeir undirbúa málörvunarkennslu, því þær tengjast leik barna og ímyndunarafli.

1.1 Markmið verkefnisins
Markmið verkefnisins er að vekja áhuga barna á lestri bóka og að efla þroska þeirra og
skilning á hugtökum í leiðinni. Höfundur hefur samið bók sem inniheldur þrjár sögur sem
ætlaðar eru til að kenna börnum að greina á milli ólíkra lita og forma og kenna þeim að
telja með hjálp litríkra sögupersóna, einfaldra mynda og áhugaverðra texta. Auk þess
færir bókin börnum aðild að ævintýrum þar sem að í hverri sögu þarf lesandinn að benda
á það sem leitað er að. Sagan hjálpar þannig börnunum að finna, telja, skoða og upplifa.
Bókin hjálpar vonandi við að leggja grunn að málþroska barna, að þau taki virkan þátt í
sögunni og verða hluti af sögupersónunum, þau benda á hluti, segja frá og eru
þátttakendur í ævintýrinu. Bókin mín er bendibók, en slíkar bækur eru ætlaðar ungum
börnum og settar upp með myndum af algengum hlutum í umhverfi barnsins,
leikföngum, dýrum eða öðru, börnin benda á viðkomandi hluti sem spurt er um þegar
lesið er (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 38-40). Bendibækur henta vel til að skapa
samræður með börnum þar sem þær segja litla sögu um það sem skoðað er á
myndunum. Góðar bækur sem skrifaðar eru fyrir börn gera ráð fyrir tveimur lesendum,
það er þeim sem lesa bækurnar og þeim sem lesið er fyrir (Margrét Tryggvadóttir, 1999,
bls. 38-40).
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Markmið verkefnisins er einnig að börnin öðlist grunnskilning á helstu hugtökum, litum
og formum sem eru dags daglega notuð í umhverfi þeirra. Þess er vænst að börnin fái
áhuga á að kynna sér umfjöllunarefnið og að það vakni með þeim aukin forvitni á að læra
meira. Bókin er þannig uppsett að henni er ætlað að virkja alla sem að sögunum koma og
verður vonandi kærkomin viðbót fyrir leikskólakennara, sérkennara og aðra sem koma
að uppeldi barna.
Sögurnar fjalla um Alla apa sem, ásamt vinum sínum í skóginum, lendir í ævintýrum
þar sem hann lærir liti, tölustafi og form. Alli er mjög áhugasamur að læra eitthvað nýtt
og finnst gaman að fara í allskonar leiki þar sem hann þarf að finna hluti með vinum
sínum, leysa þrautir og margt fleira. Bókin skiptist í þrjár litlar sögur þar sem eitt hugtak
er tekið fyrir hverju sinni og eru sögurnar hannaðar með þeim hætti að þær leiða
lesandann áfram í gegnum viðfangsefnið. Börnin sem lesið er fyrir þurfa sjálf að finna
litina og formin og þau þurfa að telja og hjálpa þannig Alla og vinum hans í gegnum
sögurnar. Barnið verður þar með hluti af söguþræðinum þar sem Alli spyr spurninga með
hjálp lesandans, þakkar börnunum fyrir hjálpina og hvetur þau áfram. Greinargerðin sem
fylgir sögunum er gerð með það að markmiði að styðja við tilgang sagnanna út frá
vitsmuna- og tilfinningaþroska barnanna og hjálpa þeim sem vilja nýta sér kennsluefnið
við að auka og styrkja börn í málþroska þeirra.

1.2 Val á viðfangsefni
Bókina byrjaði ég að skrifa árið 2012 þegar ég var með son minn mjög lítinn og langaði
að efla málþroska hans. Mér fannst vanta íslenskt kennsluefni sem auðveldar öllum sem
koma að uppeldi barna við að efla málskilning og málþroska barna. Sonur minn var seinn
til máls, talaði lítið og notaðist við bendingar. Hann varð oft pirraður á því að ég skildi
ekki bendingar hans og því langaði mig að finna leið til þess að ná til hans. Á þessum
tímapunkti ákvað ég að nýta þekkingu mína á TMT (tákn með tali) og kenna honum að
nota táknin þannig að hann gæti sagt mér hvað hann vildi. Þetta gekk mjög vel, skap hans
lagaðist og tókst okkur mun betur að skilja hvort annað. Þegar hann var tveggja og hálfs
árs komu fyrstu skiljanlegu orðin og táknin duttu út þegar ný orð komu. Ég tel að bók sem
þessi geti ef til vill aðstoðað börn og þá sem koma að uppeldi barna, þar sem hún veitir
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barni aðild að sögunni, án þess þó að krafist sé of mikils af barninu þar sem barnið getur
bæði svarað með því að benda og að nota orð sín.
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2 Barnið í brennidepli
Þegar kemur að því að efla þroska barna, hvort sem um er að ræða vitsmuna-, félags, eða
tilfinningaþroska er vert að hafa í huga að hafa barnið alltaf í brennidepli og hugsa um
hvað sé því fyrir bestu. Ýmsar kenningar hafa birtst í gegnum árin sem taka mið af ólíkum
þáttum og nálgunum í þroskaferli barnsins, en allar eiga þær það sameiginlegt að taka
mið af barninu, getu þess, þroska, menningarviðhorfum og uppeldi. Talið er að börn stígi
stór skref í vitsmunaþroska á leikskólaaldri (Dosman og Andrews, 2012, bls. 75). Þetta er
tíminn þar sem börn læra á umhverfi sitt og fá tækifæri til að kanna það. Um 18 mánaða
aldur verður mikil breyting á sjálfstæði barnsins og þegar barn verður tveggja ára hefur
það öðlast orðaforða sem endurspeglast í hlutverkaleik þeirra (Frost, Wortham og Reifel,
2005, bls. 140). Í hlutverkaleik tekst börnum oft að leysa ýmsar hindranir og er því
nauðsynlegt að fullorðinn einstaklingur sé til staðar til að hrósa þeim og hvetja þau áfram,
efla til samræðna og styðja við vitsmunaþroska þeirra (Dosman og Andrew, 2012, bls. 7879). Í þessum kafla verður fjallað um kenningar eftirfarandi fræðimanna um tilfinninga-,
félags- og vitsmunaþroska.

2.1 Lev Vygotsky
Lev Vygotsky var rússneskur sáfræðingur fæddur árið 1896 (Mooney, 2000, bls. 81). Hann
trúði því að börn lærðu í gegnum leik og að skilningur þeirra á heiminum kæmi að miklu
leyti frá gildum foreldra og annarra barna (Mooney, 2000, bls. 81-83). Hann hélt því fram
að börn fæddust með fyrirfram mótuð grundvallarhugvit, athygli, tilfinningar, skynjun og
minni, en síðan er það hlutverk samfélagsins að útvega barninu tæki til að aðlaga hvern
þátt vitsmunalega (Santrock, 2010, bls. 40). Vygotsky taldi að félagsleg samskipti væru
grunnur að þróun vitsmuna og lagði fram kenningar þess efnis þar sem félagsleg
hugsmíðahyggja birtist í félagslegu samhengi, hann taldi að barnið væri þar virkur
þátttakandi. Skilgreining á hugsmíðahyggju er hvernig einstaklingur getur nýtt samskipti
við aðra til að geta skilið áður óþekkta hluti (Shaffer, 2002, bls. 253). Börn læra í gegnum
samskipti við aðra. Vygotsky bætti við að tungumálið væri grunnur að hugsun einstaklings
og hefði mikil áhrif á það hvernig einstaklingur lærir (Shaffer, 2002, bls. 254). Vygotsky
skipti tungumálinu upp í þrjú stig. Fyrst ber að nefna félagslegt mál sem notað er í návist
barnsins og þá lærir það félagslega tjáningu og tákn. Næsta stig hefst um tveggja ára aldur
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barnsins, en þá fer barnið að nota sjálflægt mál og talar upphátt í þeim aðstæðum sem
það er statt í. Á þessu stigi er lagður grunnur að næsta stigi þar sem barnið fer að túlka
og hugsa sjálflægða málið sitt eða sitt innra mál sem er vitsmunalega stýrt og skipulagt í
bæði hugsunum og athöfnum. Þessi þrjú stig nefnir Vygotsky (e. Zone of proximal
development) eða “svæði mögulegs þroska” (Santrock, 2010, bls. 40-42). Út frá framlagi
Vygotsky til þroskasálfræðarinnar er hægt að skilja betur þroska ungra barna og getur
það væntanlega hjálpað kennurum í vinnu þeirra með börnum. Með því að lesa fyrir börn
er verið að kenna þeim svo margt þar sem lestur krefst þess að barnið og sá fullorðni hafi
samskipti við hvert annað (Shaffer, 2002, bls. 254). Lestur barnabóka getur því verið góð
leið til að veita börnum tækifæri til að eiga í félagslegum samskiptum við aðra þar sem
þau læra að skilja áður óþekkta hluti í gegnum bækurnar. Vert er að hafa í huga kenningu
Vygotsky´s um hugsmíðahyggju og svæði mögulegs þroska þegar tengja á saman áhrif
bókarinnar á barnið, en líkt og kemur fram í bók Aldísar Unnar Guðmundsdóttur,
Sálfræði: Lengi býr að fyrstu gerð (2007, bls. 262) þá taldi Vygotsky að um leið og
málfærni barna færi að aukast þá yrði örvun á vitsmunaþroska barnsins. Barnið þarf
hvatningu og leiðbeiningar í tengslum við það hvernig á að yfirstíga þröskulda sem það
rekst á.

2.2 Jean Piaget
Jean Piaget fæddist líkt og Vygotsky árið 1896. Hann var svissneskur sálfræðingur sem
rannsakaði hugarstarfsemi barna. Með rannsóknum sínum reyndi Piaget að finna
hliðstæður í því hvernig börn tileinka sér þekkingu og efla um leið frekari þroska. Hann
taldi að mikilvægt væri að veita börnum svigrúm til að athafna sig á sínum eigin
forsendum þar sem þau lærðu mest af sinni eigin reynslu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir,
1997, bls. 176-179). Samkvæmt Piaget eru börn alltaf að kanna umhverfi sitt og reyna að
átta sig betur á því. Með könnunum sínum eru þau að móta hugsanir sínar og viðhorf og
þannig reyna að ná betur tökum á flóknari vitneskju (Charles, 1982, bls. 4). Piaget taldi
það manninum eðlislegt að hafa þörf til að kanna heiminn í kringum sig til að ná að átta
sig betur á honum. Þessi þörf er knúin áfram af þeirri þörf að koma á jafnvægi (e.
equilibrium) þar sem einstaklingur vinnur úr því skema (e. scheme) sem hann býr til
(Eggen og Kauchak, 2004, bls. 37-38). Piaget hélt því fram að vitsmunaþroski barna
héldist í hendur við líffræðilegan þroska þeirra. Til að útskýra nánar hvað hann átti við
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skipti hann vitsmunaþroska í fjögur stig og tengdi þannig hvert stig við líffræðilegan
þroska. Til þess að barn hafi möguleika á að flytjast frá einu þroskastigi til annars þurfa
að hafa átt sér stað eigindlegar breytingar á hugsun þess (Eggen og Kauchak, 2004, bls.
40).
Fyrsta stig vitsmunaþroska nefndi Piaget: Skynhreyfistig (e. sensormonitor). Hér
flokkar hann börn frá 0-2 ára. Á þessu stigi fara taugaviðbrögð barnsins að breytast út frá
umhverfi þess þar sem það fer smátt og smátt að veita umhverfinu meiri athygli. Barnið
byrjar að nota getu sína markvisst og tengir hana saman við annað sem það hefur
upplifað, þannig öðlast það þjálfun og nær að prófa nýjar leiðir og aðferðir á leið sinni til
aukins þroska. Þegar kemur að lok skynhreyfistigsins fara börn að gera sér aukna grein
fyrir eigin tilfinningum og tjáning þeirra verður meiri (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 1992,
bls. 187-189; Sigurjón Björnsson, 1992, bls. 27; Eggen og Kauchak, 2004, bls. 40-41).
Næsta stig nefnist; Foraðgerðarstig (e. preoperational) og spannar það aldurinn 2-7
ára. Hér heldur vitsmunaþroskinn áfram að aukast og barnið þroskast með ytri athöfnum
þar sem hugmyndir og hugtök þroskast í gegnum tjáningu og skynjun barnsins. Á þessu
stigi líkja börn eftir hegðun annarra með raunverulegum athöfnum (hlutverkaþykjustuleikir) og þróa leiki eftir þeirra eigin vitneskju. Sagt er að á þessu stigi sé barnið
farið að gera sér grein fyrir að hlutir eru til þó svo að þeir séu þeim ekki sjáanlegir
(Charles, 1982, bls. 6; Sigurjón Björnsson, 1992, bls. 47). Félagslegi þáttur barna tekur
einnig breytingum þar sem þau fara að sækjast meira eftir félagsskap við aðra (Charles,
1982, bls.13). Þetta stig vitsmunaþroskans er foreldrum, kennurum og öðrum sem koma
að uppeldi barnsins mjög mikilvægt þar sem raunveruleg hugsun og tákn birtist hjá
barninu í ímynduðum veruleika þess (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 1992, bls. 187-189).
Þriðja stigið er; Stig hlutbundinna aðgerða (e. Concrete operational) og nær til barna
frá 7-11 ára. Hér kemur fram hugsun aðgerða hjá börnum. Rökhugsun þeirra tekur
framförum og börn geta farið að fylgja eftir flóknum leikreglum. Hugtök og flokkun hluta
verður börnunum auðveldara á þessu stigi þar sem fyrirbæri og tengsl þeirra við aðra
flokka verður rökréttara (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 1992, bls. 195-196; Eggen og
Kauchak, 2004, bls. 44). Á þessu stigi gera börnin sér grein fyrir því að athafnir þeirra hafa
tilgang og afleiðingar ( Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 1992, bls. 195-196).
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Fjórða og síðasta stigið er; Stig formlegra aðgerða (e. Formal operational). Þetta stig
er lengsta stig vitsmunaþroskans að mati Piaget, en það nær frá 11 ára aldri til
fullorðinsára. Stig formlegra aðgerða einkennist af getu til að hugsa á óhlutbundinn hátt
og sjá heiminn í öðru ljósi. Einstaklingar á þessu stigi hafa getu til að hugsa rökrétt og
kerfisbundið um óhlutbundin hugtök og taka þátt í ímynduðum aðstæðum (Aldís Unnur
Guðmundsdóttir, 1992, bls. 197-198; Eggen og Kauchak, 2004, bls. 45). Piaget hélt því
fram að leikurinn og þróun hans endurspeglist í vitsmunaskeiði barnsins hverju sinni og
þannig á hvert stig fyrir sig hliðstæðu í þroska þess (Valborg Sigurðardóttir, 1991, bls. 3234).
Bók höfundar, sú sem fylgir þessari greinagerð fellur að fyrstu tveimur stigum Piaget,
Skynhreyfistiginu (e. sensormonitor) og Foraðgerðarstiginu (e. Preoperational) þar sem
þessi tvö stig tengjast saman út frá því umhverfi sem börn eru stödd í hverju sinni. Á
báðum þessum stigum eru börnin að kanna umhverfi sitt og herma eftir því sem þau sjá
og heyra. Áhugi fyrir því að taka þátt er mikill á leikskólaaldrinum og því telur höfundur
að nauðsynlegt sé að taka mið af því þegar lesið er fyrir börn. Hafa verður í huga að efla
vitsmunaþroska þeirra og auka þannig skilning og dýpt þekkingar þeirra. Piaget nefndi
þennan nýja skilning „Skema“ þar sem hann inniheldur alla þá þekkingu og reynslu sem
börnin hafa á tilteknu atriði og/eða fyrirbæri hverju sinni sem síðan er notuð til að túlka
nýja reynslu. Aðgerðaskema nefndi Piaget þegar börn nota hugsun til þess að komast að
rökréttri ályktun og skilningur verður á þeim þáttum sem þau verða fyrir. Börn laga
umhverfið eftir því sem þau þekkja og móta skema sitt samhliða því (Shaffer, 2002, bls.
219-221). Bók höfundar er ætlað að veita barninu tækifæri til að búa til sitt
aðgerðaskema sem hægt er síðan með áframhaldandi lestri og þátttöku að efla og
þroska.

2.3 Erik H. Erikson
Erik H. Erikson fæddist árið 1902 í Þýskalandi og var einn af frumkvöðlum sálkönnunar og
skoðaði hvernig einstaklingurinn þroskast. Hann setti fram kenningu sem felur í sér stig
þróunar sem spannar allt æviskeið mannsins. Þróunarstigin eru átta talsins og hvert um
sig einkennist af ákveðnum viðfangsefnum sem, að sögn Erikssons, allir einstaklingar
þurfa að takast á við á einhverjum tímapunkti í lífi sínu. Lokaniðurstaða hvers stigs fer
eftir því samspili sem verður á milli persónueinkenna einstaklingsins og þeirra félagslegu
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samskipta sem verða á milli hans og umhverfisins. Þrjú af stigunum fjalla um
fullorðinsárin en fimm eru um þann þroska sem fer fram áður en einstaklingurinn er
tvítugur (Green og Piel, 2002). Hér á eftir mun ég eingöngu nefna fjögur fyrstu stig
Eriksons þar sem þau tengjast umfjöllunarefni greinagerðarinnar um þroska ungra barna.
Stig 1; Traust gagnvart vantrausti: Þetta stig er fyrsta ár einstaklings. Hér hefur barnið
mikla þörf fyrir athygli, öryggi og umönnun. Nauðsynlegt er að uppfylla þessar kröfur
barnsins þannig að það geti öðlast sjálfsöryggi og myndað traust til fullorðinna.
Stig 2; Sjálfstæði gagnvart skömm og vafa: Á þessu stigi eru börn að læra að stjórna
líkama sínum. Börn sem ná góðri stjórn öðlast, samkvæmt Erikson, meira sjálfstraust og
þau verða öruggari með sig.
Stig 3; Frumkvæði gagnvart sektarkennd: Hér fara börn að þróa með sér félagslega
hæfileika. Þau prófa sig áfram í samskiptum og herma eftir hegðun þess fullorðna. Á
þessu stigi getur myndast togstreita á milli þess sem þau telja sig geta gert og þess sem
krafist er af þeim. Það er mikilvægt að styðja við börn og hvetja þau áfram til að prófa
ýmislegt til að þau öðlist frumkvæði.
Stig 4; Iðni gagnvart vanmáttarkennd: Þetta stig einkennist af þróun barnsins í að
styrkja hæfileika sína í að taka þátt í hópleikjum og hópastarfi. Hér er mikilvægt að börn
fái að glíma við verkefni sem þau ráða við svo þau fái ekki vanmáttarkennd, þannig verða
þau jákvæðari í að taka þátt (Erikson, 1968).
Bók höfundar er, líkt og komið hefur fram, ætluð til að kenna ungum börnum (1-3
ára). Henni er ætlað að styrkja málþroska barna og málvitund og efla vitsmunaþroska og
félagsþroska þeirra. Jafnframt er hún verkfæri til þess að fá barn til að hugsa og víkka
sjóndeildarhring sinn, auka sjálfstraust sitt og fá víðari skilning á grunnhugtökum
íslenskrar tungu. Fjögur fyrstu þróunarstig Eriksons fjalla um þessi atriði. Vert er að hafa
í huga þegar bókin er notuð í kennslufræðilegum tilgangi að megintilgangur hennar er að
styðja við börn í aðgerðarleit sinni og ýta undir sjálfsprottnar athafnir, orðræður og
verkefnalausnir. Bókin er sett upp þannig að börnin verða hluti af sögunni, þau benda á,
segja frá og fá tækifæri til að upplifa atburðarásina með hjálp sögupersónannna. Í byrjun
sögunnar er Alli mjög spenntur að fara út og sýna vinum sínum nýju stuttbuxurnar sínar.
Hann finnur þær ekki og spyr börnin hvort þau geti hjálpað sér. Börnunum er gefinn
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kostur á að nota bæði orð sín og bendingar við að hjálpa Alla. Með því að gefa börnunum
þennan kost þá styður kennsluefnið við þau í aðgerðarleit sinni og gefur þeim kost á að
tjá sig eins og börnin sjálf vilja og án þess að lagðar séu of miklar kröfur á þau. Þetta
styður við orð Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015, bls. 6) þar sem hún talar um mikilvægi
þess að veita barninu tækifæri til að tjá sig á fjölbreyttan hátt þannig að barninu líði sem
best.

2.4 Urie Bronfenbrenner
Urie Bronfenbrenner fæddist árið 1917 í Moskvu, en fluttist sex ára til Bandaríkjanna.
Hann varð prófessor í sálfræði og starfaði meðal annars í háskólanum í Michigan og við
háskólann í Cornell. Bronfenbrenner taldi að umhverfi hefði mikilvæg og mótandi áhrif á
einstaklinga. Hann setti fram vistfræðilíkan þar sem félagslegu kerfi mannsins er skipt í
fjögur mismunandi kerfi. Hann benti á að gott væri að horfa á einstaklinginn út frá
heildrænu samhengi, félagslegum, menningarlegum, umhverfislegum og sögulegum
þáttum. Vistfræðilíkanið sýnir að maðurinn er einungis hluti af mun stærri heild sem
tengist honum. Öll þessi kerfi vinna saman og hafa þroskandi og mótandi áhrif á
einstaklinginn þannig að hægt er að sjá hvað hefur mest áhrif á hann. Bronfenbrenner
lagði áherslu á að margir þættir og samspil þeirra geti haft áhrif á hvern einstakling og
mótað hann (Bronfenbrenner, 1979, bls. 21-22). Fyrsta kerfið nefnir hann mikro kerfi, en
það nær utanum nánasta umhverfi einstaklingsins, fjölskyldu kennara og vini. Samspilið
sem verður á milli þessa einstaklinga hefur gagnvirk og þroskandi áhrif. Annað kerfið
nefnist meso kerfi en þar eru flokkuð samskiptin sem verða á milli þeirra sem eru í mikro
kerfinu. Þriðja kerfið er exo kerfi. Það geymir þá þætti sem einstaklingurinn getur engin
áhrif haft á. Stofnanir sem eru í samfélaginu, skólar, opinberar byggingar og annað álíka
flokkast undir þetta kerfi. Að síðustu er macro kerfið, en lög og reglur í samfélaginu
flokkast undir það, trúarbrögð, menningarleg gildi og viðhorf þjóðfélagsins
(Bronfenbrenner, 1979, bls.21-26). Bók höfundar byggir sögur sínar út frá mikro kerfi
Bronfenbrenners, þar sem að efni bókanna gefur tilefni til þess að börnin geti orðið fyrir
upplifunum líkt og sögurnar væru hluti af þeirra eigin lífi og endurspegla þannig
atburðarás sem þeim er áður kunnug. Einnig er hægt er að tengja niðurstöður úr
rannsókn Pence og Justice (2008, bls. 232) við mikro kerfi Bronfernbrenners, en þeir
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leggja áherslu á að tengja sögur einhverju öðru sem barninu er kunnugt úr öðrum
kringumstæðum.

2.5 John Dewey
John Dewey var heimspekingur, fæddur árið 1859 í Vermont í Bandaríkjunum. Hann
stofnaði tilraunaskóla (e. Laboratory school) í Chicago þar sem hann lagði stund á
fræðistörf sín í tengslum við nemendur og skólastarf (Myhre, 2001, bls. 95, 170).
Meginverkefni skólans var að reyna að finna svör við fjórum spurningum. Sú fyrsta var að
finna hvað hægt væri að gera til að færa skólann nær heimili og nágrenni. Önnur
spurningin skoðaði hvernig hægt væri að kenna sögu, náttúrufræði og bókmenntir
þannig að raunverulegur árangur næðist. Sú þriðja snérist um hvernig kennsla í
formlegum greinum (þ.e. lestur, skrift og reikningur) geti tengst öðrum greinum og
reynsluheimi nemenda svo þeir upplifi þær sem áhugaverðar að læra. Fjórða og síðasta
spurningin var hvernig hægt væri í smáum hópum að sinna hverju barni (Myhre, 2001,
bls. 171). Tilraunaskólinn varð til þess að Dewey gat safnað að sér þekkingu og reynslu til
að skrifa sitt fyrsta stóra verk The School and Society árið 1899 (Dewey, 2000, bls. 169).
Dewey varð fyrir miklum áhrifum af þróunarkenningu Charles Darwin og byggði
kenningar sínar á því að maðurinn lagi sig að aðstæðum (Myhre, 2001, bls. 17-172).
Hugmyndafræði Deweys gengur út frá því að þekkingarleit byggi fyrst og fremst á reynslu.
Dewey taldi að börn öðlast þekkingu og færni með því að byggja ofan á reynslu sína í
aðstæðum þar sem þau upplifa nýja reynslu. Dewey (1916) taldi manninn vera félagsveru
og nám þar með vera félagslegt ferli. Skólar ættu að byggja á náttúrulegum áhuga barna
á félagslegu umhverfi sínu og veita þeim tækifæri til að efla mannleg samskipti og
samvinnu í skólastarfinu.
Dewey taldi að allt nám grundvallaðist á raunverulegri reynslu einstaklingsins
(e.learning by doing) og skiptist í bæði virkan og óvirkan þátt. Í virka þættinum fer fram
tilraun einstaklingsins, hann reynir að gera eitthvað á meðan óvirki þátturinn felur í sér
að verða fyrir einhverju. Dewey lagði áherslu á að kennarinn styðjist við og noti reynslu
nemandans í að skipuleggja námsefnið þannig að hann geti víkkað reynsluheim sinn,
skoðað áður þekkta hluti út frá öðru sjónarhorni og geti metið þekkinguna á skynsaman
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hátt (Dewey, 2000, bls. 317). Sagan um Alla apa er samin með það að leiðarljósi að börnin
eigi auðvelt með að setja sig í spor sögupersónanna. Áður en sögurnar hefjast er sagt frá
Alla og vinum hans og þeim lýst. Með því að persónugera sögupersónurnar þá er
sögusviðið sett upp þannig að það er hægt að ímynda sér að það sé til í raun og veru.
Með öðrum orðum geta vandamál sögupersónanna auðveldlega átt sér stað í
raunheiminum. Sem dæmi er þegar Gurri gíraffi er búin að tína öllum formunum sínum.
Gurri fær Alla apa og börnin til að hjálpa sér að finna formin og raða þeim síðan í rétt göt
í þar til gert box. Atburðarrás eins og þessi getur átt sér stað í lífi barns. Í sögu höfundar
er reynt að fá barnið til þess að velta fyrir sér mörgum ólíkum þáttum , en veitir barninu
tækifæri til að skoða hluti út frá fjölbreyttu sjónarhorni líkt og Dewey lagði upp með
(Dewey, 2000, bls. 317). Dewey trúði því að uppeldi væri félagslegt eðli og byggist þannig
á þekkingu einstaklingsins sem eykst síðan eftir því sem byggt er ofan á hana (Dewey,
2010, bls. 169). Dewey taldi að athafnir barna, svo sem bendingar, örvist út frá
félagslegum þáttum og tilhneigingu þeirra í að öðlast nýja þekkingu og hæfni. Þar af
leiðandi ætti athafnasemi barnsins að vera aðal forsenda þess til náms en ekki
námsgreinarnar, barnið væri hvatt áfram af innri hvötum til að rannsaka heiminn.
Hvatirnar, skilgreindi Dewey, sem félagshvöt, rannsóknarhvöt, sköpunarhvöt og listhvöt,
en það væri síðan undir hlutverki kennarans að veita barninu tækifæri til að þroska
hæfileika sýna (Dewey, 2000, bls. 169; Myhre, 2001, bls. 173-175). Leikurinn var Dewey
hugleikinn, hann taldi hann vera góða leið til að veita barninu útrás við að túlka og tjá
reynslu sína (Dewey, 2000, bls. 317; Frost, Wortham og Reifel, 2005, bls. 18). Dewey taldi
ímyndunarleik vera börnum eðlislæg leið til náms, ekki síst vegna þess að með leiknum
gefst börnum kostur á að bæta við sig reynslu sem væri þeim annars erfitt að afla sér.
Sem dæmi má nefna þegar að börn leika fullorðna. Í hlutverkaleik fá börn svigrúm til að
tengja saman reynslu og þekkingu og gera hana áþreifanlegri (Frost, Wortham og Reifel,
2005, bls. 18).
Bókin Alli skoðar heiminn gæti orðið verkfæri fyrir ung börn til þess að túlka reynslu
sína. Í bókinni er sagt frá því hvernig hægt er að færa neikvæða upplifun yfir í jákvæða
upplifun, sem dæmi má taka þegar Alli api sér að það er svarta þoka úti og hellirigning.
Hér fær hann ekki tækifæri til að vera í nýju stuttbuxunum sínum en þess í stað getur
hann farið í stígvélin sín og buslað í drullupollum með vinum sínum. Við hlustun á sögunni
fá börnin tækifæri til að yfirfæra neikvæða upplifun yfir í jákvæða. Hugtakið reynsla taldi
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Dewey vera grundvallarhugtak í allri heimspeki og þá sérstaklega í umfjöllum um inntak,
eðli og markmið menntunar (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 19).
Dewey sagði að reynsla væri uppspretta alls náms og því væri mikilvægt að kennarinn
þekki fyrri reynslu barnsins þannig að hann geti byggt ofan á hana og veitt barninu aukna
námsreynslu (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010). Í hugmyndafræði
Deweys er reynslu skipt í tvö viðhorf; Reynslubundin viðhorf og tilraunaviðhorf. Með
reynslubundnu viðhorfi á hann við að einstaklingurinn þekki einhverja leið af því hann
hefur upplifað hana áður en tilraunaviðhorfið vísar til vísindalegra aðferða þar sem
einstaklingurinn beitir tilraunum til að gera ráð fyrir því sem virðist vera að gerast sé ekki
endilega rétt og því er nauðsynlegt að sannreyna það (Dewey 2000). Dewey vildi meina
að menntun byggist á raunverulegum aðstæðum (e. real life situations) og reynslu og
ætti því að hvetja einstaklinginn til að gera tilraunir og ýta undir sjálfstæða hugsun
(Pound, 2005, bls. 21-22). Taka ætti mið að ólíkum þörfum barnsins með því að bjóða
upp á fjölbreytt námstækifæri (Dewey, 2000).
2.5.1 Samantekt
Hér hefur verið fjallað um vitsmuna- félags- og tilfinningaþroska barna. Félagsleg
samskipti eru grunnur að þróun vitsmuna en þar þarf barnið að vera virkur þátttakandi.
Börn læra í samskiptum við aðra. Lögð er áhersla á að veita börnum svigrúm til að athafna
sig á sínum eigin forsendum þar sem þau læri mest af sinni eigin reynslu. Nám hjá barni
grundvallast á raunverulegri reynslu barnsins, það víkkar út reynsluheim sinn, skoðar
áður þekkta hluti út frá öðru sjónarhorni og bætir við þekkingu sína. Umhverfi hefur
mikilvæg og mótandi áhrif á barnið. Nánasta umhverfi barnsins, fjölskylda og vinir,
samspilið sem verður á milli þessara einstaklinga hefur gagnvirk og þroskandi áhrif.
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3 Þroski barna
3.1 Málþroski barna
Börn á leikskólaaldri eru í eðli sínu forvitin og hafa flest öll sterka löngun til að læra
eitthvað nýtt. Á þessum aldri er mikilvægt að kynna börn fyrir rituðu máli. Að leika sér
með málið, atkvæði, hljóð og orð er góð leið til að vekja áhuga þeirra (Pence og Justice,
2008, bls. 222). Khara L. Pence og Laura M. Justice leggja áherslu á mikilvægi þess að lesa
fyrir börn þar sem það hefur áhrif á þróun orðaforða þeirra. Tæknin sem sá notar sem
les fyrir barnið þarf að viðhalda athygli þeirra og tengjast einhverju öðru sem barninu er
einnig kunnugt í öðrum kringumstæðum (Pence og Justice, 2008, bls. 232). Til að vekja
áhuga barna á lestri og þar með efla málþroska þeirra, skilning og orðaforða er hægt að
gera ýmislegt. Strax á fyrsta æviári barnsins er æskilegt að leggja áherslu á að tala við
það, leika við það, leyfa því að skoða ritmál og vekja athygli þeirra á bókum og öðru ritmáli
í umhverfinu (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 22). Síðast en ekki síst er gott fyrir
fullorðna að vera fyrirmynd barna með því að lesa sjálf fyrir þau, lesa með þeim og ræða
um efni textans við þau. Þannig er skilningur barna efldur og börnunum gefin dýrmæt
tækifæri til að njóta. Lestur góðra bóka getur flutt börn inn í ævintýraheim þar sem
ímyndunaraflið fær börnin til að staldra við og dvelja á meðal ýmissa ólíkra sögupersóna
og furðuvera. Bókin getur veitt lesandanum aðild að áður óþekktum hlutum og gefið
honum hlutdeild í að taka þátt í ýmsum ævintýrum þar sem hugurinn kemst á flug og
færir okkur á nýja staði. Í gegnum sögupersónurnar fer lesandinn að máta sjálfan sig við
tilveruna og tengja sína eigin upplifun með ólíkum nálgunum og í mismunandi aðstæðum
(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 22). Í bókinni Alli skoðar heiminn er sett upp
atburðarás og umhverfi sem börnunum er oft kunnug. Alli þarf að nota stígvél þegar það
rignir, mamma eldar hafragraut í morgunmat og notuð er veiðistöng til að veiða fisk. Öll
þessi atriði ásamt ýmsu öðru gefur barninu annað sjónarhorn á jafnvel áður þekktum
kringumstæðum en jafnframt út frá ólíkum aðstæðum.
Hugtakið málþroski felur í sér margvíslega þekkingu og færni. Börn tileinka sér hvað
hraðast þessa þekkingu á aldrinum 0-6 ára (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Þau læra
ýmislegt á þessu tímabili, orð og merkingu þeirra, framburð og beygingar, tengingu orða,
mismunandi merkingu orða og orðasambanda, frásagnargerð og ýmis önnur munnleg
boðskipti. Þau læra einnig hvernig orðum er raðað saman, tíðir og önnur málfræðileg
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atriði sem eru að finna í tungumáli (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Máltaka barna
þróast í samfloti við þroska heilans, vitsmunaþroska og jafnhliða því félagslega umhverfi
sem börn eru stödd í (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 115-116). Til þess að máltakan
þróist sem eðlilegast þarf örvun að eiga sér stað á bæði Broca svæði og Wernicke svæði
heilans sem bæði eru staðsett vinstra megin heilahvelsins. Þessi tvö svæði heilans eru
nefnd þessum nöfnum eftir vísindamönnunum Pierre Paul Broca (1861) og Karli
Wernicke (1874) sem uppgötvuðu þessi tvö svæði og tengsl þeirra á milli. Á Broca
svæðinu er máltjáning og málfræðin staðsett og á Wernicke svæðinu er málskilningurinn
staðsettur (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 115-116).
Börn eru næmust fyrir máltöku móðurmálsins fram að 3-6 ára aldri og ef máltakan
hefur ekki átt sér stað á þessum tíma eru auknar líkur á að börn eigi eftir að lenda í
erfiðleikum með málfræði, setningarskipan og beygingarfræði móðurmálsins (Aldís,
Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 2012; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 115). Heilinn
er flókið fyrirbæri sem erfitt er að alhæfa um en þó er hægt að áætla að hlutverk hans sé
að veita manninum getu til að tala (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013 bls. 115). Tungumál
manna er engu líkt og á sér enga hliðstæðu. Tungumálið færir okkur getu til að tjá okkur
á einstakan hátt með því að raða saman ýmsum orðum og hljóðum til að fá fram
mismunandi setningar og ólíka merkingu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 212229). Fyrstu fjögur ár ævinnar þróast mál barna einna hraðast. Hljóð breytist í orð og orð
í setningar sem þróast síðan áfram þar til börnin geta tjáð sig án mikillar fyrirhafnar
(Pence og Justice, 2008, bls. 131).
Á leikskólaárum er lagður grunnur að málþroska og læsi barna og því getur markviss
vinna á þeim árum haft grundvallaráhrif á færni barna. Því er haldið fram að orðaforði
barna vaxi hvað hraðast frá níu mánaða aldri. Börn byrja að læra eitt og eitt orð á milli 9
mánaða og 12 mánaða og þegar þau hafa náð tveggja ára aldri er talið að þau hafi lært
um 100 orð (Sigurður Konráðsson, 2000, bls. 158). Eftir það fer orðaforðinn hratt upp á
við og getur orðið jafnvel upp að 10 orðum á dag á milli tveggja og þriggja ára aldurs
(Sigurður Konráðsson, 2000, bls. 159). Samkvæmt Pence og Justice (2008, bls. 229) læra
börn að meðaltali um 860 orð á ári eða um tvö orð á dag á árunum þriggja til fimm ára.
Út frá ofangreindu má leiða að því líkum að gagnlegt sé fyrir alla þá sem koma að barninu
að kynna fyrir þeim sem fjölbreyttust orð og orðasambönd og vera vel vakandi fyrir öllum
tækifærum sem bjóðast til að efla málþroska barnsins. Bókin Alli skoðar heiminn gefur
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möguleika á að efla málþroska barna, textinn er skrifaður þannig að lenging verður á
setningum. Sem dæmi má taka þegar börnin læra að telja. Börnin hjálpa Alla og vinum
hans að telja upp að tíu. Alli segir „byrjum á tölustafnum einn. Sjáið þið eitt fiðrildi?“
Börnin benda á fiðrildið og Alli svara „Já þarna er það. 1 yndislegt fiðrildi. Flott hjá ykkur
krakkar“. Hér er búið að bæta við orðinu yndislegt sem mögulega bætist þá í orðaforða
barnsins.
Einn mikilvægasti þátturinn í almennri málörvun er að lesa fyrir börn og venja þau við
bækur og ritmál. Lestrastund ein og sér býr yfir mikilsverðu gildi, en hún á að vera
ánægjuleg upplifun sem veitir börnum nánd, hlýju og öryggi. Ánægjuleg lestrastund
skapar jákvætt viðhorf barna til bóka og lesturs þeirra um leið og þau fá að kynnast því
hvernig þjálfaður lesandi ber sig að (Vukelich og Christie, 2009). Carol Vukelich og James
Christie benda á að mikilvægt er að starfsfólk leikskóla skapi tækifæri til að koma á
fjölbreytilegum lestrarupplifunum yfir daginn og hafi í huga að lestrastundir geta
stundum verið undirbúnar og markvissar, en einnig stundum óundirbúnar og
sjálfssprottnar. Með því að skapa mismunandi og ólíkar stundir jafnast tækifæri barna til
náms í leikskólum. Lestur bóka felur meðal annars í sér að börn átti sig á því að lestrarátt
er frá vinstri til hægri og ofanfrá og niður og hver blaðsíða er lesin á eftir annarri (Vukelich
og Christie, 2009). Hafa þarf einnig í huga að myndir segja sögu og hægt er að lesa bækur
út frá myndum eingöngu. Þannig getur saga breyst eftir því hver er að lesa og jafnvel er
hægt að fá börnin með í að skapa söguna (Pence og Justice, 2008). Með þessum hætti
eykst skilningur barna á því að ritmál hafi tilgang, þau fá vitneskju um hvernig setningar
eru uppbyggðar og hversu fjölbreytt málnotkun getur orðið með ólíkum blæbrigðum
máls. Bækur gefa tilefni til að vinna með tölur, flokkun, samanburð, skipulag, útdrátt og
mat á viðfangsefni. Þær gefa víðari sýn á veröldina, menningu, samfélag, fjölbreytt
tungumál og ritmál. Bækur ýta undir ímyndunarafl og gefa kost á að skapa nýjar
hugmyndir sem stuðla að auknum orðaforða, vangaveltum og umræðum um efni og
persónur (Pence og Justic, 2008). Þar sem bókin er sett upp þannig að sögupersónan
(lesandinn) hrósar alltaf börnunum eftir að þau hafa fundið það sem beðið er um fær
lesandinn tækifæri til að leggja áherslu á orðin sem tekin eru fyrir, hann getur sett orð á
athafnir og nýtt sér sína eigin þekkingu á viðfangsefninu.
Hrafnhildur Ragnarsdóttir hefur skoðað og framkvæmt fjölmargar rannsóknir á
þroskaþáttum barna. Hún nefnir meðal annars rannsóknir sem sýna mikilvægi
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orðaforðans þegar kemur að lestri og lestrarnámi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls.
3) og nefnir í því sambandi nauðsyn þess að stuðla að góðum málþroska. Hrafnhildur
rannsakaði hvort munur væri á orðaforða íslenskra leikskólabarna og erlendra þegar kom
að þróun máls og málnotkunar. Niðurstöður Hrafnhildar sýndu mun á orðaforða íslenskra
leikskólabarna og þeirra erlendu. Mikill munur var á málþroska mjög slakra barna og
málþroska sterkra barna og hélst hann stöðugur á milli ára (Hrafnhildur Ragnarsdóttir,
2015, bls. 15). Hrafnhildur bendir á að mikilvægt sé að efla málþroska

barna á

leikskólaaldri og leggja sérstaka rækt við alla þá þætti sem lúta að orðaforða, málfræði,
frásagnarhæfni og hlustunarskilning í leikskólanum. Hún bætir við að hægt sé að nýta sér
afrakstur rannsókna og reynslu annarra sem nota ólíkar kennsluaðferðir við að efla
umskráningu, örva lesskilning og nota snemmtæka íhlutun (Hrafnhildur Ragnarsdóttir,
2015, bls. 20). Málþroskinn er mikilvægur fyrir alhliða þroska þar sem hann gerir
einstaklingnum kleift að tjá þarfir sínar og langanir, hugsanir og tilfinningar og að geta
skilið og nýtt sér viðbrögð og upplýsingar frá öðrum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015,
bls. 6). Auk þess að vera hlutverk boðskipta er málþroskinn verkfæri hugsunar og
stjórntæki eigin þekkingar. Málið gerir okkur kleift að hugsa upphátt, spyrja spurninga,
ræða og takast á við ýmis verkefni (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 6). Tilgangur
sagnanna, sem höfundur þessarar greinagerðar skrifar, byggist á að veita barninu og
þeim sem les þær aukin tækifæri til að efla málþroska barnsins og þróa með því sterka
málvitund. Líkt og kom fram í kaflanum um val á viðfangsefni, þá er það höfundi
mikilvægt að koma fram með námsefni sem hentar ungum börnum sem á einhvern hátt
ná ekki að þroskast með eðlilegum hætti. Það er ósk höfundar að bókin verði öðrum til
gagns og ekki síst til gamans, því líkt og Hrafnhildur nefnir (2015, bls. 4-5) þá er það ekki
síst ánægjan af því að lesa sem hefur áhrif á málþroska barna. Bókin gefur kost á að örva
orðaforði barna með því að lesandinn lengir orðræðuna, bætir við og túlkar á
skemmtilegan hátt það sem vinirnir segja í sögunni. Sem dæmi má nefna þegar Alli kemur
með þá hugmynd að hoppa í drullupollum. Fanney og Gurri voru strax mjög spennt en
Fjóla minnst á að hún gæti orðið skítug. Lesandinn fær hér tækifæri til að breyta rödd
sinni og segja frá viðbrögðum Fjólu og fá þannig vonandi börnin til að brosa.
Gagnlegt getur verið að leyfa börnum að tjá sig á þann hátt sem þau kjósa sjálf. Börn
eru misjöfn og það sem hentar einu barni þarf ekki endilega að henta því næsta.
Samkvæmt Dewey (2000, bls. 81) þá eru bækur góð leið til að fá börn til að tjá sig. Lestur
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fyrir börn og umræður út frá því sem lesið er hjálpar til við að örva hugsanir og skoðanir
barna. Umræður veita börnum tækifæri til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og bæta þannig
við sína fyrri þekkingu (Dewey, 2000, bls. 82). Umhverfi er mikilvægur þáttur í máltöku
barna og hefur áhrif á það hvernig barn lærir orð. Virk skilyrðing, það er að umbuna fyrir
ákveðin atriði, skipar stóran sess í því að börn hafi ánægju af því að læra ný orð og
orðasambönd (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 1992, bls. 214). Kenning B.F. Skinners um
virka skilyrðingu (e. operant conditioning) á ef til vill vel við hér (Pierce og Cheney, 2008).
Virk skilyrðing felur í sér að hegðun lærist vegna þeirra afleiðinga sem hún hefur og
einstaklingur verður virkur í samskiptum við umhverfið. Virk skilyrðing er styrking sem
getur bæði verið jákvæð og neikvæð. Jákvæð styrking er notuð þegar um hrós eða
hvatningu er að ræða og vilji er fyrir því að tiltekin hegðun verði endurtekin í framtíðinni.
Neikvæð styrking er notuð alveg öfugt við þá jákvæðu. Þá er einstaklingnum refsað fyrir
neikvæða hegðun til þess að hún endurtaki sig ekki (Ahmad, Alkelabi og Jehanzeb, 2012,
bls. 182-184).
Bók höfundar er sett upp á þann hátt að bæði þeir sem lesa og þeir sem hlusta verða
hluti af söguþræðinum. Lesandinn leikur hlutverk sögupersónanna og börnin taka þátt í
atburðarásinni. Lesandinn þarf að vera meðvitaður um hvernig hann les söguna. Það er
mikilvægt að barnið fái áhuga fyrir lestrinum og vilji verða hluti af söguþræðinum. Í
gegnum lestur bókarinnar fara fram orðræður þar sem barnið er spurt spurninga þar sem
einungis er eitt rétt svar. Höfundur telur að með því að setja söguna upp á þennan hátt
þá mun barnið telja að það ráði söguþræðinum. Jákvæð styrking í anda Skinners er hér
höfð í fyrirrúmi þar sem barninu er hrósað eftir hvert atriði sem er spurt um. Líkt og Aldís
Unnur Guðmundsdóttir (1992. bls. 214) og Arshad Ahmad, Dr. Saad Abdullah Husein
Alkelabi og Khawaja Jehanzeb (2012, bls. 183-184) segja þá er það í gegnum þessa
jákvæðu virku skilyrðingu sem börnin verða ánægð og áhugasöm að læra að tileinka sér
ný orð.
3.1.1 Tákn með tali
Þar sem sögurnar í bók höfundar innihalda einföld og skýr orð og orðræður þá sér
höfundur að hægt væri að vinna með sögurnar út frá þeirri hugmyndafræðilegri nálgun
sem tákn með tali (TMT) byggist á. Lesandinn getur táknað þau orð sem hann vill leggja
meiri áherslu á eða þau orð sem hann hefur sett sér að kenna barninu. Sem dæmi gæti
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hann ákveðið að kenna táknið fyrir orðið api. Þá myndi lesandinn mynda það tákn í hvert
skipti sem orðið api birtist í textanum. Tákn með tali er tjáskiptaleið sem upphaflega er
komin frá Dönunum Lars Nygård og Marianne Bjerregaard árið 1969. Þau prófuðu sig
áfram með því að notast við tákn samhliða töluðu máli í samskiptum sínum við fatlaða
nemendur sína (Eyrún Ísafold Gísladóttir, 2001, bls. 54). Táknunum sem um ræðir er skipt
í náttúruleg tákn þar sem leiknar athafnir eða eiginleikar eru túlkaðir og eiginlegum eða
samræmdum táknum sem flest koma úr táknmáli heyrnalausra (Ásthildur Bj.
Snorradóttir, 2001). Efling orðaforða er endalaust verkefni og alltaf í gangi hjá heyrandi
einstaklingum. Einn af kostum TMT er sá að það er frekar auðvelt að kenna það.
Hreyfingarnar benda á þá athöfn sem við á og eru notaðar sem einskonar látbragð, með
handahreyfingum. Lögð er áhersla á að börnin nái tökum á heildrænni merkingu textans
jafnhliða því að „lesa“ algengar orðmyndir. Tekið er mið af taltakti í útfærslu táknanna,
þannig er náð fram frekari skýrleika í tali (Eyrún Ísafold Gísladóttir, 2001, bls. 55).
Tákn með tali byggist einnig á því að virkja sjónskynið þar sem áhersla er lögð á notkun
náttúrulegra og myndrænna tákna sem eru hlutlæg þannig að barnið nái að tengja
ákveðinn hlut við táknið til að getað skilið betur. Lögð er áhersla á ákveðin lykilorð sem
eru eingöngu táknuð og sá fullorðni einbeitir sér að því að tala hægar, hafa stuttar
setningar og hnitmiðaðar. Jafnhliða þessu er nauðsynlegt að huga að taltakti þannig að
öll atkvæði komist til skila (Eyrún Ísafold Gísladóttir, 2001, bls. 55-56). Í bók höfundar er
textinn hafður einfaldur og hnitmiðaður og reynt var að hafa hann þannig að hann nái að
höfða til áhugasviðs barnanna. Sem dæmi má nefna fyrstu söguna þar sem Alli api og
vinir hans eru að finna hina ýmsu hluti, form, liti og annað. Fanney fíll fer út með Alla apa
og finnur ekki grænu stígvélin sín. Hér væru orðin hjálpa, grænn og stígvél táknuð með
hjálp TMT og passað upp á taltaktinn. Á þennan hátt væri hægt að lesa alla bókina annað
hvort með því að staldra við þar sem ákveðin orð og orðasambönd eru dregin út fyrir
textann og útskýrð nánar, líkt og getið er í grein Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015, bls. 45) eða þá með því að lesa alla bókina og þá tákna þau orð sem leggja á áherslu á.
Ávinningur getur hlotist af notkun tákns með tali, slíkt getur hjálpað einstaklingnum
við að öðlast leikni í notkun talmálsins (Eyrún Ísafold Gísladóttir, 2001, bls. 58).
Kennsluefnið Lubbi finnur málbein sem er hannað af Eyrúnu út frá þekkingu hennar og
rannsóknum er gott dæmi þar sem leikið er með talmálið. Þar er stuðst við táknrænar
hreyfingar sem taka mið af því að gera hljóðin nánast sýnileg og áþreifanleg (Lubbi finnur
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málbein, e.d.). Lögð er áhersla á ritaðan texta og lestur orðmynda þar sem þeir hafa
örvandi áhrif á tileinkun talmáls. Eyrún mælir með að nýta hvert einasta tækifæri sem
gefst til þess að samþætta tákn með tali og vinnu við texta, þannig verða börnin
meðvitaðari um uppbyggingu og eiginleika málsins og fá þannig smátt og smátt
tilfinningu fyrir reglum sem gilda um notkun talmálsins (Eyrún Ísafold Gísladóttir, 2001,
bls. 59). Það er öllum nauðsynlegt að geta tjáð sig og þannig haft áhrif á líf sitt og
umhverfi, geta tjáð skoðanir sínar og langanir, deilt tilfinningum, eignast vini ásamt ýmsu
öðru sem er okkur mönnunum eðlislegt (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2010, bls. 2). Þess vegna
þykir mikilvægt að veita nemendum tækifæri til þess að efla tjáskiptafærni sína strax frá
unga aldri þannig að færni þeirra til tungumálsins fái að styrkjast. Það þarf að búa þannig
um umhverfi barnsins að það verði hvetjandi fyrir það, þannig að mismunandi
tjáskiptaleiðir þeirra fái sitt svigrúm (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2010, bls. 2). Með því að lesa
sögur höfundar og nota tákn með tali samhliða er hægt að leggja frekari áherslu á skilning
ýmissa hugtaka, upptalningu í réttri röð, liti og margt fleira. Bókin ætti að geta verið
gagnleg í tengslum við óhefðbundnar kennsluaðferðir þar sem henni er ætlað að gefa
öllum kost á að nýta sér sama efnið við að efla ólíka eiginleika barnanna, styrkja
mismunandi veikleika og tryggja hlutlausa nálgun á kennsluefninu. Óhefðbundnar
kennsluaðferðir byggja á því að tjáskipaleiðir sem nýtast í kennslu styðja ýmist við eða
koma í staðinn fyrir almennt talmál. Tjáskiptaleiðirnar taka tillit til mismunandi
notendahópa og flestar ganga út á það að notaður er líkaminn og/eða hendurnar
samhliða talmáli (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2010, bls. 3).
Mikilvægi góðrar tjáskipta felur meðal annars í sér að boð berast á milli tveggja eða
fleiri einstaklinga með hjálp boðkerfis (Tryggvi Sigurðsson, 1991, bls. 105). Börn byrja
oftast við fæðingu að tjá sig með því að gráta og ná þannig fram ýmsum tilfinningum,
svengd, þreytu eða pirringi. Fljótlega byrjar barnið að búa til vellíðunarhljóð sem eru
fyrsti vísir að hjali ungbarna. Hljóðið þróast síðan smátt og smátt út í frekara hjal þar sem
barnið byrjar að mynda ákveðin hljóð, hljóðið verður síðan að orðum og orðin að
setningum (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1998; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 18). Börn
sem af einhverjum ástæðum þroskast seinna í tali en aðrir jafnaldrar geta dregist aftur
úr á fleiri sviðum. Það getur orðið skortur á félagsfærni þeirra, leik og annars konar
samskiptum við önnur börn (Mash og Wolfe, 2009). Til að koma í veg fyrir að börn dragist
aftur úr er nauðsynlegt að grípa strax inn í með einhverjum aðgerðum. Þar sem börn eru
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hlutfallslega fljótari að ná hreyfiþroska en þroska talmáls gæti tákn með tali verið góð
leið til að koma til móts við þau börn sem taka hægari framför í máltöku sinni (Jóna G.
Ingólfsdóttir, 2010, bls. 3). Hægt er að nota tákn með tali í bók höfundar og er von hans
að bókin geti nýst til að koma í veg fyrir of mikið ójafnvægi í kennsluháttum fjölbreytts
nemendahóps. Þannig getur bókin þjónað sem kennsluverkfæri til að kenna öllum jafnt.

3.2 Félagsþroski
Bókin Alli skoðar heiminn inniheldur texta sem getur nýst sem umræðuefni í
samverustundum á leikskólum þar sem öll börnin eru samankomin á einum stað. Börnin
fá tækifæri til að tjá skoðanir sínar, taka þátt og hlusta á raddir annarra. Félagsleg reynsla
barna þroskast með þátttöku bæði í stórum og litlum hópi. Að njóta samverustunda og
gleðjast með öðrum örvar þroska einstaklings og gefur barninu tækifæri til að þjóna
einhverju hlutverki (Juul, 1996, bls. 21-22). Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að
markmið jafnréttismenntunar sé að skapa tækifæri fyrir alla að þroskast á eigin
forsendum þannig að möguleiki er fyrir þá að rækta hæfileika sína. Jafnréttismenntun
stuðlar að gagnrýnni skoðun á viðteknum hugmyndum í samfélaginu sem aftur kennir
börnum að greina þær aðstæður sem gætu leitt til mismunar hjá sumum og forréttinda
hjá öðrum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19-20).
Barn fer að sýna merki um samkennd með öðrum mjög snemma á lífsleiðinni
(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, bls. 39). Hæfnin til að átta sig á og taka þátt í
tilfinningum annarra er einn af grundvöllum félagslegrar hegðunar. Þetta getur vafist fyrir
ungum börnum þar sem þau eru ekki alveg búin að átta sig á því hvernig þau geta sett sig
í spor annarra, en þau skortir ekki viljann til þess að hjálpa eða hugga aðra. Út frá þessu
er mikilvægt að efla félagsleg tengsl hjá barni sem fyrst, svo það læri að hugsanir,
tilfinningar og sjónarhorn þess er stundum ekki það sama og hjá öðrum (Hrafnhildur
Ragnarsdóttir, 1993, bls. 39). Barn lærir hæfni í samskiptum í gegnum vinnu með öðrum.
Það lærir að leysa úr ágreiningi og veita öðrum hjálparhönd. Með aukinni færni í
samskiptum þróar barn samkennd sína, það áttar sig á því hvað er réttlátt og hvað er
ranglátt og nær að samhæfa mismunandi sjónarhorn. Til að barn átti sig á þessu og geti
tileinkar sér þetta er mikilvægt að það fái leiðsögn og kennslu í að efla sjálfsmynd sína.
Barn sem býr við ríka réttlætiskennd og getur sett sig í spor annarra hefur lært góða færni
í félagsþroska og félagsvitund (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 38).
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Í greininni Boðskipti í leikskóla eftir Hrönn Pálmadóttur (2004) er vitnað í Michael J.
Guralnick sem hélt því fram að félagsfærni væri hæfni ungra barna til að geta á
árangursríkan og viðurkenndan hátt nálgast sín persónulegu markmið. Hrönn ræðir út frá
þessu samhengi um markmið ungra barna við að komast inn í félagahóp. Þau reyna að
miðla málum, að skiptast á leikföngum, bjóða öðrum börnum að leika með sér og þróa
leik í sameiningu með leikfélögunum. Leikur og leikræn tjáning geta eflt andlegan þroska
í samneyti og samspili með öðrum. Leikræn tjáning eflir félagsþroska og félagsvitund
barna þar sem barnið fær tækifæri til að bæta við sína eigin reynslu. Líkamstjáning,
hreyfing og málþroski er stór hluti leikrænnar tjáningar, þannig þroskast barnið við að
þjálfa huga sinn og líkama. Líkamstjáning gefur barninu svigrúm til að tjá það sem annars
væri hugsanlega ekki sett fram með orðum (Sæbo, 1992, bls. 64-72).

3.3 Hugtakaskilningur barna
Í Aðalnámskrá leikskóla stendur meðal annars að ýta eigi undir vísindalega hugsun og
aðstoða börn við að sjá tengsl, orsök og afleiðingar og styrkja þar með skilning þeirra á
hugmyndum og hugtökum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 44). Í bók
höfundar er lagt upp með hugtök og hugtakaskilning sem hjálpar börnum við að tileinka
sér ríka orðanotkun sem þau geta nýtt sér við mismunandi aðstæður. Tamar Kushnir, Fei
Xu og Henry M. Wellman (2010) telja að börn séu mjög forvitin um afleiðingar og orsakir,
og áhugasöm um að læra meira um hvernig og hvers vegna eitthvað gerist og er. Þau
telja börn vera litla vísindamenn sem safna gögnum með því að skoða og upplifa heiminn
í kringum sig. Á meðan börnin leika sér með dúkkur, bíla, leita í leikfangakössum eða
lemja kubbum saman, að því sem talið er á tilviljunarkenndan hátt, séu þau í rauninni að
nota skynsamlegar aðferðir. Því er nauðsynlegt að spyrja börnin „Hvað ef“ spurninga sem
hjálpar þeim að skilja eðli breytileikans (Franklin og Mewborn, 2008, bls. 16). Þegar börn
hefja leikskólagöngu sína hafa þau þegar hlotið skilning á löngunum, óskum, viðhorfum
og tilfinningum fólks út frá vísbendingum, líkamstjáningu og svipbrigðum fólks (Kushnir,
Xu og Wellman, 2010). Í leikskólanum er samkvæmt Jools Page (2011, bls. 319-320) þörf
á því sem hún kallar faglega elsku eða e. professional love. Í því felst að skilningur og
trúnaður ríkir á milli barnsins og þess fullorðna sem Page telur vera mjög mikilvægt.
Getan til þess að vinna með fjölbreyttan nemendahóp út frá ólíkum væntingum, getu,
áhuga og þroska, krefst mikils umburðalyndis, samkenndar, skilnings og kærleika frá
29

öllum hlutaðeigendum. Skilningur barna felst meðal annars í því að kennarinn veiti
börnunum tækifæri til að undrast, spyrja, rannsaka og leita sjálf að lausnum (Hafþór
Guðjónsson, 2005). Þegar áhugi og skilningur barna tengist saman þá eru þau fljót að átta
sig á því að þau þurfa að hlusta og veita viðfangsefninu athygli (Dawes, 2008, bls. 60).
Bækur líkar þeirri sem höfundur skrifaði eru samdar með það í huga að tengja saman
skilning við þekkingu og reynslu og þar með efla hugtakaskilning barnanna. Bók höfundar
inniheldur mörg hugtök og efnislega þætti sem börnin ættu flest að þekkja að mati
höfundar. Hugtök líkt og bak við og lýsingarorð hoppandi eru dæmi sem ung börn gætu
kannast við en eru ef til vill ekki viss um hvað þýða. Þá getur lesandinn tekið þessi hugtök
og sagt börnunum betur frá þeim, sett þau í annað samhengi og þannig reynt að efla
skilning þeirra. Út frá þessum vangaveltum vonar höfundur að bókin séu kærkomin
viðbót inn í leikskólastarf.
Hér hefur verið fjallað um þroska barna út frá mál- og félagsþroska og
hugtakaskilningi þess. Einnig er sagt er frá tákn með tali og hvernig það getur gagnast
þegar örva á mál- og félagsþroska barnsins.

3.4 Máltjáning og frásagnarhæfni barna
Þau börn sem búa yfir góðum málþroska eiga auðveldara með nám en þau sem eru með
slakan málþroska (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir,
2004). Ef börn ná ekki tökum á móðurmáli sínu og fylgja ekki eftir eðlilegum málþroska
gætu þau verið með málþroskaröskun (e. language impairment) (Paul og Norbury, 2012).
Mismunandi er hvernig fræðimenn skilgreina málþroskaraskanir þar sem einkenni þeirra
eru oft ekki þau sömu. Erfiðleikarnir geta verið allt frá smávæglegum upp í mjög alvarlega
erfiðleika þar sem röskun er á annað hvort málskilningi eða máltjáningu eða þá
hvorutveggja (Paul og Norbury, 2012). Eitt af því sem hefur áhrif á orðaforða barna er
hversu mikinn orðaforða þau heyra í umhverfi sínu. Ýmis umhverfisáhrif og þjálfun skipta
miklu máli þegar kemur að frásagnarhæfni og því er nauðsynlegt að börn þrói orðaforða
sinn og skilning svo að áframhaldandi nám verði þeim auðveldara (Cecil, 2011, bls. 135).
Börn sem lesið er fyrir reglulega hljóta betri þjálfun í að þróa tilfinningu sína á
uppbyggingu frásagna og öðlast betri þekkingu á ritmálinu (Margrét Tryggvadóttir, 1999,
bls. 105). Það er að segja, þau þjálfa betur skilning sinn á sögubyggingu, málfræði og
orðaforða frásagna. Frásagnir geta verið á margvíslegan hátt, svo sem af atburðum sem
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sögumaður hefur sjálfur upplifað, lýsing á daglegum athöfnum eða skálduð frásögn af
ímynduðum atburðum (Rannveig Oddsdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Freyja
Birgisdóttir, 2012, bls. 4). Þessar frásagnir eiga það sameiginlegt að allar innihalda þær
vissa grunnþætti. Fram kemur í skrifum þeirra Rannveigar Oddsdóttur, Hrafnhildar
Ragnarsdóttur og Freyju Birgisdóttur (2012) líkan af sögubyggingu Stein og Glenn frá
árinu 1979, en samkvæmt henni þarf góð frásögn að innihalda:
•

Kynningu (e. setting): Þar sem í upphaf frásagnar eru persónur kynntar og
upplýsingar gefnar um hvar og hvenær sagan gerist. Hægt er að skrifa þennan
hluta á margvíslegan hátt, bæði allan í einu og smátt og smátt í gegnum lýsingu á
upphafsatburði.

•

Upphafsatburður (e. initiating event): Gera þarf grein fyrir atburði sem markar
upphaf atburðarásarinnar, eitthvað sem gerist og kallar á viðbrögð sögupersóna
og hrindir af stað atburðarás.

•

Áhrif á sögupersónur (e. internal response): Upphafsatburðurinn hefur áhrif á
sögupersónurnar og vekur hjá þeim ákveðnar tilfinningar, kemur í veg fyrir áform
þeirra eða fá þær til að breyta markmiðum sínum.

•

Viðbrögð sögupersóna (e. internal plan): Upphafsatburðurinn og áhrifin sem
hann hefur á sögupersónurnar kalla á viðbrögð frá þeim.

•

Atburðarás (e. attempt): Atburðarás fer af stað og beinist að því að leysa þann
vanda sem hefur komið upp eða ná fram settu markmiði.

•

Niðurstaða (e. direct consequence): Niðurstaða er fengin út frá atburðarásinni.
Vandinn sem upp kom í byrjun sögunnar leysist, markmið næst eða önnur
niðurstaða fæst.

•

Sögulok (e. reaction): Viðeigandi endir þarf að vera til staðar þegar lausn hefur
fundist. Sögulokin eru oft mjög tengd lausninni og endurspeglar þau áhrif sem
lausnin hefur á sögupersónurnar.

Höfundur skoðaði líkan þeirra Stein og Glenn þegar hann samdi bók sína og fannst hjálp
í því að velta fyrir sér uppröðun og atburðarás. Bókin er sett upp út frá líkani þeirra þar
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sem í upphafi er sagt frá sögupersónunum, því næst kemur aðalefni sögunnar og því næst
er sagt frá því hvernig sögupersónurnar bregðast við. Í lok sagnanna kemur alltaf
niðurstaða fengin út frá atburðarásinni. Sem dæmi má nefna að í fyrstu sögunni er Alli
api vonsvikinn þar sem það er rigning úti og hann getur ekki verið í nýju stuttbuxunum
sínum. Mamma hans hjálpar honum og bendir honum á aðra möguleika. Alli er fljótur að
átta sig á að lífið er ekki stuttbuxur. Í kjölfarið hjálpar Alli vinum sínum og skemmtir sér
með þeim. Sagan endar á því að pabbi Alla spyr hann hvort dagurinn hafi verið
skemmtilegur og svarar Alli að það hafi verið mjög gaman þar sem rigningin sé frábær.

3.5 Leikur og ímyndunarafl barna
Ímyndunarafl barna er mikilvægur þáttur í þroskaferli þeirra og hjálpar barninu við að
skapa því tæki til að vinna á öllum hindrunum sem verða á vegi þess. Börn þurfa oft að
upplifa atvik á áþreifanlegan hátt þannig að þau geti séð sjálf hvernig aðrir bregðast við í
svipuðum aðstæðum (Cuffaro, 1995, bls. 38-39). Bækur eru góð verkfæri til að hjálpa
barninu við að efla ímyndunarafl sitt, barnið fer inn í sinn eigin hugarheim þar sem það
getur kannað, skoðað, velt fyrir sér og mátað sig við ýmsa möguleika og úrlausnir. Bækur
auka forvitni og efla skilning barna á fjölbreytileika lífsins (Laila Pétursdóttir, 2006, bls.
21-22). Vygotsky hélt því fram að ímyndunarafl barna væri mikilvæg leið til að skilja
raunveruleikann og að aflið innihaldi örvandi kraft sem er drífandi og er stöðugt að leiða
af sér nýjar hugmyndir (Lillemyr, 2001, bls. 113). Leikurinn er talinn mikilvægur fyrir
þroska- og tengslamyndun barna þar sem þau læra að leika við önnur börn (Eberle, 2014,
bls. 214). Leikurinn eflir ímyndunaraflið og þar með hugsun barna þar sem þau þjálfast í
að nota ný orð og orðasambönd, læra og þroskast (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, bls.
120). Í bókinni Play and child deveolpment er sagt frá kenningu Immanuel Kant um að
þekking sé undir leik og ímyndunarafli komið (Frost, Wortham og Reifel, 2005, bls. 8).
Kant hélt því fram að notkun ímyndunaraflsins í leik gerði leikinn vitsmunalegri þar sem
hann færi fram í höfði barnsins og tengdist rökrænni hugsun (Frost, Wortham og Reifel,
2005, bls. 9). Bækur gagnast sem verkfæri sem hægt er að nýta í hlutverkaleik þar sem
þær gefa börnunum tækifæri til að líkja eftir persónum. Þau setja sig í spor annarra og
lifa sig inn í atburðarásina (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1992, bls. 120). Gildi hlutverkaleiks
(e. role playing) felur meðal annars í sér að veita börnum tækifæri til að fara inn í
ímyndaðan heim og leita þar að lausnum út frá þeim kringumstæðum sem skapaðar hafa
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verið. Börnin fá tækifæri til að fara inn í hugarheim viðkomandi sögupersóna og tengja
þannig aðstæður við raunveruleikann (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004,
bls. 24-34). Í gegnum ímyndunarleik fá börnin tækifæri til að vinna með tilfinningar sínar
en samkvæmt Eisner (2002, bls. 93) eru þær eitt af aðal öflum mannsálarinnar. Bók
höfundar byggir á því að tengja hlutverkaleik ungra barna við ímyndunaraflið og veita þar
af leiðandi börnunum eitthvað áþreifanlegt og sjónrænt sem tengir þau saman. Börnin
gætu til dæmis notað persónur bókarinnar í aðrar athafnir þar sem þau fara í hlutverk.
Alli api gæti sem dæmi lifnað við í búningaleik eða farið í leiðangur með hinum börnunum
þar sem þau fara í feluleik. Með því að gæða persónur bókarinnar líf nær barnið að tengja
saman leik og raunveruleikann.
Í greininni Úr búrinu í meiri gauragang eftir Þuríði J. Jóhannsdóttur frá árinu 1992
kemur fram að saga gegnir þríþættu hlutverki, það er að hrífa lesandann með sér til þess
að skemmta honum, til þess að auka fræðslu lesandans og að koma okkur til hjálpar.
Þegar barn upplifir þessi þrjú hlutverk sögunnar þá öðlast það tækifæri til að hrífast með,
skemmtir sér, gleðst og fyllist vellíðan. Barn getur fengið, að sögn Þuríðar, fræðslu í
gegnum sögur, sem dæmi fræðslu um fólk og samskipti þeirra á milli. Ef sagan inniheldur
vandamál þá getur hún orðið lærdómsrík barninu og gefið því fordæmi. Bókalestur hefur
almennt þroskandi áhrif, bætir við reynslu barnsins, þroskar tilfinningar þess,
ímyndunarafl, samskiptahæfileika og siðferðiskennd þeirra. Ímyndunarafl barna getur
birst í formi sköpunar (e. creativity), en hún er talin vera mikilvægur þáttur í
vitsmunagerð mannsins. Guðmundur Finnbogason (1994) segir að í mannfólki sé bæði
hægt að finna líkamlega og andlega krafta og að náið samband sé á milli þessara krafta.
Þeir sem hafa auðugt ímyndunarafl eru sífellt að leita skýringa á því hvað tengir þau við
fyrri þekkingu, skoða hvað sé líkt og hvað sé ólíkt, álykta, mæla og meta hugmyndir og
skoða hlutina frá öðru sjónarhorni. Ímyndunaraflið er það sem knýr skapandi hugsun
mannsins og út frá þeirri hugsun verða verk og hlutir að veruleika. Skapandi ímyndunarafl
birtist meðal annars í frumleika og á sér margar birtingamyndir, sem dæmi munnlega og
leikræna tjáningu, leik- tón- og í myndverkum (Baldwin, 2004, bls. 62-63). Skapandi
ímyndunarafl er einnig skilgreint sem andleg athafnasemi eða ferli sem hefst þegar
einstaklingur skynjar vandamál, vantar upplýsingar, er að móta hugmyndir eða tilgátur
og miðlar síðan niðurstöðum sínum áfram til annarra (Csikszentmihalyi, 1997, bls. 23-24;
Svanborg R Jónsdóttir, 2004). Í sköpun er einstaklingurinn að ná sér í nýja þekkingu og
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tileinka sér aukna færni. Skapandi ímyndunarafl er færni eða athöfn sem byggð er á
reynslu og ímyndunarafli og hefst út frá ákveðnu ferli sem byrjar með hugsun og endar
með afurð (NACCCE, 1999, bls. 28-43). Nútíma samfélag býður uppá að menn séu
sveiganlegir og skapandi í hugsun, góðir í lausnarleit og kunni að nýta sér fjölbreytilegar
tjáningarleiðir. Þessar væntingar endurspeglast í menntakerfinu (Csikszentmihalyi, 1997,
bls. 127-129) og ætlast er til þess að kennarar veiti nemendum sínum þá menntun sem
nýtist þeim í samfélaginu (Færrevaag, 2004, bls. 46-53). Fræðimennirnir Elliot Eisner og
Ken Robinson telja að ímyndunaraflið sé forsenda táknrænnar hugsunar og þar af
leiðandi einkennandi fyrir vitsmunalíf barna. Nauðsynlegt er að efla ímyndunarafl barna
með því að bjóða upp á skapandi fjölbreytt viðfangsefni þannig að börn fái tækifæri til að
tjá hugsanir sínar, tilfinningar og finni nýjar og skapandi lausnir á viðfangsefninu (Eisner,
2002, bls. 33-35; Robinson, 2001, bls. 111-118). Hugmyndir Eisners og Robinsons
samræmast hugmyndum Vygotsky´s sem taldi að þróun ímyndunarafls tengdist þroska
barns, hegðun og skilning á samfélaginu (Shaffer, 2002, bls. 253). Líkt og kom fram hér
að ofan þá er tilgangur höfundar að semja bók sem eflir málþroska og málvitund ungra
barna samhliða því að hvetja börn til virkrar þátttöku. Einnig er markmiðið að reyna að
efla skapandi hugsun barnanna sem lesið er fyrir, en hugmyndir Eisner´s, Robinson´s og
Vygotsky´s um skapandi hugsun eru samhljóma markmiði höfundar, en bókinni er ætlað
að stuðla að aukinni virkni og áhuga barna, þau fá möguleika til að tengja dagleg
viðfangsefni inn í atburðarás sagnanna og um leið fá þau dýpri skilning á leið sinni að
úrlausnum. Bókin er sett upp þannig að til þess að geta haldið áfram með söguna þá þarf
sá sem hlustar (barnið) að taka þátt. Það þarf að benda, nota orðin eða með einhverjum
öðrum hætti segja frá því sem sögupersónurnar spyrja um. Án þeirra þátttöku missir
bókin tilgang sinn og því er nauðsynlegt að lesandinn (kennarinn) sé meðvitaður um
mikilvægi hlutverks síns.
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4 Barnabókmenntir
4.1 Bækur fyrir yngstu börnin
Börn sýna röddum annarra áhuga mjög snemma á lífsleiðinni. Rannsóknir hafa sýnt að
strax frá þriggja mánaða aldri svara börn tali fullorðinna með því að hjala og má því segja
að samskipti á milli barns og annarra byrji mjög snemma (Hrafnhildur Sigurðardóttir,
1998). Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal (1995, bls. 42) nefna nokkrar
rannsóknir í bók sinni Barnasálfræði: Frá fæðingu til unglingsára, þar sem niðurstöður
sýna að börn um eins árs aldur finnist gaman að láta lesa fyrir sig. Börnin benda á myndir
í bókum, oft lýsir sá sem les myndunum og rætt er saman um þær. Þegar lesið er fyrir
börn þá örvast hugsanir og tjáning þeirra jafnhliða því að sá sem les aðstoðar þau við að
orða reynslu sína og upplifun. Barnabækur gegna veigamiklu hlutverki í öllu
leikskólastarfi þar sem þær þjálfa börnin í að hlusta með athygli, þroska hugsunarhátt
sinn, ímyndunarafl, tjáningu og tilfinningatengsl á milli barnsins og þess sem les fyrir það
(Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 105).
En hvað eru barnabókmenntir? Dr. Gillian Lathey, breskur bókmenntafræðingur segir
að erfitt sé að skilgreina barnabókmenntir því fyrst þarf að átta sig á hvað bernskan sem
slík felur í sér. Bernskan er að sögn Lathey breytt frá því sem var hér áður fyrr, nú eru það
hinir fullorðnu sem skilgreina og ákveða hvar mörkin á milli þess að vera barn og lögráða
liggja. Lathey bætir við að eitt sterkasta einkenni barnabókmennta sé tvöfeldnin sem
einkennir þær þar sem bækurnar eru skrifaðar af fullorðnum fyrir börn en ekki af
börnunum sjálfum. Fullorðnir eiga erfitt með að setja sig í spor barna og því er alltaf verið
að tala fyrir hönd barnsins þegar hinn fullorðni skrifar fyrir börn (Lathey, 2006, bls. 4-5).
Emer O´Sullivan, prófessor í enskum bókmenntum telur að flokka megi barnabókmenntir
í þrennt eftir uppruna. Í fyrsta flokknum eru þjóðsögur, goðsögur og ævintýri úr
munnlegri frásagnarhefð. Í öðrum flokknum eru fullorðins bókmenntir sem aðlagaðar
hafa verið að börnum. Þriðji flokkurinn, sá sem er algengastur í nútímabókmenntum, eru
þær bækur sem sérstaklega eru skrifaðar fyrir börn (O´Sullivan, 1992, bls. 147).
Ef skoðuð er saga barnabókmennta sést að svið uppeldisfræðinnar skarast við
skilgreiningu fagurbókmennta þar sem barnabækur virðast oft vera metnar út frá
viðmiðum fagurbókmennta fyrir fullorðna en ekki á sínum eigin forsendum og
sérkennum (Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 17-19). Því má bæta við að
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barnabókahöfundar virðast ekki njóta sömu virðingar og aðrar bókmenntir, því þær
tilheyra minnihlutahópi og eru því ekki hluti af hámenningunni (O´Connell, 1999, bls. 1819).

4.2 Hvað þarf til að skrifa góða sögu fyrir yngstu börnin?
Sögur eru hluti af okkar daglega lífi. Þær vekja forvitni, ýta undir áhuga og veita ánægju.
Að skrifa sögu fyrir mjög ung börn krefst mikillar aðgætni þar sem söguþráðurinn má ekki
vera of flókinn né of einfaldur heldur þarf hann að ýta undir áhuga og ímyndunarafl
barnanna (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.) og vera innan ramma hins mögulega þroska
út frá kenningum Vygotsky´s (Santrock, 2010, bls. 40-42). Anna Þorbjörg bætir við að
áhugi barna helst í hendur við áhuga hins fullorðna og er því nauðsynlegt að lesandinn
hafi sjálfur áhuga á því sem lesið er og nái þannig að vekja áhuga barnanna. Ung börn fá
oft áhuga út frá því sem lesið er og skiptir þá máli hvernig lesið er fyrir þau, ekki er nóg
að lesa bara það sem stendur.
Ansen Dibell (1999, bls. 8) segir að mikilvægt sé að höfundur “sýni” en “segi” ekki frá
í sögum sínum. Með því að “sýna” á hann við að höfundur þarf ekki að útskýra allt, mælt
er með því að lesandinn átti sig sjálfur á efninu, hann “sýnir” atburðarásina með því að
skapa framvindu sem inniheldur samtöl þar sem lesandinn fær að vera þátttakandi.
Læsi barna á leikskólaaldri er í eðli sínu félagslegt fyrirbæri sem felur í sér málnotkun
og merkingu orða í málsamfélagi (Stefán Jökulsson, 2012 bls. 20). Stefán nefnir að læsi
snýst aðallega um að mynda merkingar út frá reynslu og tilfinningum. Allt umhverfi
barnsins, leikskólinn, heimilið, náttúran, menning og reynsla barnanna er mikilvægt fyrir
þau til að koma merkingu sinni á framfæri. Ung börn eru sífellt að læra og tileinka sér
nýja hluti út frá því sem þau sjá og heyra í sínum daglegu athöfnum. Eitt af því
mikilvægasta sem einkennir góða bók er þegar ímyndunarafl kemst á flug, þegar
hugurinn beinist að söguþræðinum. Harriet K. Cuffaro (1995) telur að kennarar eigi að
örva ímyndunarafl nemenda og efla sköpunargáfu þeirra. Þetta getur þó verið flókið
verkefni þar sem ímyndunarafl er óáþreifanlegt og tengist hugsunum barnanna. Það
skiptir því máli að stofna til umræðna við börnin og leyfa þeim að spinna upp þráðinn.
Þess vegna skiptir söguþráðurinn miklu máli til að úr verði góð saga (Cuffaro, 1995, bls.
38-39).
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Líkt og með allar góðar sögur, hvort sem þær eru skrifaðar fyrir börn eða fullorðna, þá
þarf alltaf að huga að byggingu þeirra (Bell, 2004, bls. 22-23). Samkvæmt James Scott Bell
er bygging sögunnar það sem tengir öll atriði sögunnar þannig að hún myndi samhengi.
Bell nefnir að ritverk skiptist upp í þrjá hluta, upphaf, miðju og endi, eins og í lífinu sjálfu
þar sem, „við fæðumst, við lifum, við deyjum.” Upphaf sögunnar er alltaf kynning á því
sem koma skal, um hvern sagan er, hver markmiðin eru og hvað gæti hjálpað til með að
ná markmiðunum eða komið í veg fyrir þau. Upphaf sögunnar segir til um
frásagnarstílinn, hvar sagan gerist og hver er tímasetning hennar. Strax í upphafi er
mikilvægt að áhugi kvikni hjá lesandanum og þeim sem hlustar þannig að sameiginlegur
áhugi kvikni og báðir aðilar fái áhuga á að vilja vita meira (Bell, 2004, bls. 24).
Miðja sögunnar er oftast stærsti hluti hennar, þar eru venjulega átökin, sagan sjálf og
kafað er djúpt inn í atburðarásina. Í þessum hluta birtast flétturnar, málin flækjast og
lesandinn og hlustandinn fá aukinn skilning á sögunni (Bell, 2004, bls. 25). Í lokin er sagan
tekin saman og lausn er í sjónmáli. Stundum eru skildir eftir lausir endar (líkt og í
framhaldssögum) þar sem lesandinn og hlustandinn geta gefið hugmyndaflugi sínu
lausan tauminn og oft er boðið upp á að hugsa upp endi á söguna. Endirinn gefur
heildarmynd af því sem fram fór og segir til um hvernig úrlausn lesandans og hlustandans
endurspeglast í þeim endi sem rithöfundur kemur fram með (Bell, 2004, bls. 26).
Í texta sem lesin er fyrir ung börn er mikilvægt að hann innihaldi orð sem börnin
þekkja og skilja og geta notað í samhengi við aðrar aðstæður (Leimar, 1978, bls. 43). Að
textinn sé byggður á hugmyndum og reynslu barnanna og hefur þannig merkingarbæra
þýðingu fyrir þau sjálf. Samkvæmt kenningum Lev Vygotsky´s (1978, bls. 115) er
mikilvægt að börn geri sér grein fyrir mikilvægi ritmáls fyrir þau sjálf og geri sér grein fyrir
þeirri merkingu sem textinn hefur fyrir þau (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar,
e.d.).

4.3 Saga barnabókmennta
Ekki er með öllu vitað hver fyrsta íslenska barnabókin er, en Silja Aðalsteinsdóttir nefnir
í bók sinni Íslenskar barnabækur 1780-1979, að hún telji hana vera barnabókina
Barnaljóð eftir séra Vigfús Jónsson sem út kom árið 1780. Bókin er mjög ólík þeim
barnabókum sem gefnar eru út dag, en í henni eru engar myndir og letur hennar er smátt
gotneskt letur. Í bók Vigfúsar er verið að ávarpa dóttur hans í formi kveðskapar þar sem
37

finna má bjartsýni og vinsamlega ókyndbundna uppeldisstefnu sem ekki var að finna í
öðrum barnabókum sem komu í kjölfarið (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 9-10). Árið
1795 var gefið út safn af þýddu efni í anda upplýsingstefnunnar sem nefndist Sumargjöf
handa börnum og var gefið út af Magnúsi Stephensen. Þessi bók er uppeldismiðuð og
inniheldur fjölda smásagna sem segja börnum hvað þau megi og megi ekki gera. Það má
segja að bókin sé skrifuð með þeim hætti að vekja upp hræðslu hjá börnum, sagt er að
þeirra bíði hræðileg örlög ef þau fari ekki eftir boðskap bókarinnar. Sem dæmi má nefna
að þau megi ekki skrökva, hrekkja, vera ráðrík, matvönd, fælin eða vanþakklát. Einnig
koma fram varnaðarorð um þátttöku í ýmsum barnaleikjum, svo sem að hlaupa, því þá
kæmi upp hræðileg ólga í blóð þeirra (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, 9-11). Á 19. öld voru
íslenskar barnabækur flest allar þýddar eða stælingar á erlendum bókum og gerðar af
mönnum sem höfðu búið eða bjuggu erlendis og vildu að íslensk börn gætu notið góðs
af því sama og börn erlendis fengu. Í bók Silju segir hún frá að þessar bækur þóttu fremur
siðvandar og hreint út leiðinlegar, en þó var ein undantekning og eru það sögur Jónasar
Hallgrímssonar þar sem hann stælir frásagnir H.C. Andersens. Þessar sögur birtust í
tímaritinu Fjölni árið 1847 og hétu Leggur og skel og Fífill og hunangsflugan (Silja
Aðalsteinsdóttir, 1999, bls.11).
Fyrsta myndskreytta barnabókin kom út árið 1853 og nefnist Myndabók handa
börnum. Þessi bók er lítil dýrabók með texta hægra megin á síðunni og mynd á þeirri
vinstri. Ekki er vitað hver skrifaði bókina og myndskreytti, en bókin er sennilega þýdd úr
dönsku þar sem hluti efnisins tengist Danmörku (Margrét Tryggvadóttir, 2005, bls. 38).
Útgáfa myndabóka jókst á níunda áratugnum. Í dag eru langflestar bækur sem ætlaðar
eru yngstu börnunum myndskreyttar með litamyndum sem eykur á tjáningarmöguleika
listamannanna (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 6).
Bækur sem hæfa vel yngstu lesendunum er hægt að skipta niður í fjóra flokka,
samkvæmt Margréti Tryggvadóttur (1999, bls. 101), en þeir eru:
•

Bendibækur fyrir yngstu börnin sem eru án söguþráðar og jafnvel stundum án
orða.

•

Myndabækur sem segja sögu hvort sem er með eða án texta.

•

Ríkulegur myndskreyttur texti sem myndi ekki henta án mynda.
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•

Myndskreyttar sögubækur þar sem textinn hefur yfirhöndina án þess þó að þurfa
að vera of langur. Hér dugar þá ekki að hafa myndirnar einungis til þess að segja
söguna.

Bók höfundar gæti flokkast undir tvo síðustu flokkana sem Margrét nefnir þar sem texti
og mynd rennur saman í eina heild og hvort um sig segir söguna. Án texta myndu
sögurnar einar og sér ekki segja það sem höfundur vill ná fram og öfugt, þar sem textinn
sjálfur hefur litla merkingu án myndanna.
Fyrsta frumlega íslenska barnabókin er að sögn Silju Aðalsteinsdóttur bók Sigurbjörns
Sveinsonar og nefnist Bernskan, en hún kom út árið 1907 og er gefin út með það að
leiðarljósi að bæta úr tilfinningalegu tómarúmi í alíslenskum barnasögum (Silja
Aðalsteinsdóttir, 1999, bls.12). Í kjölfarið á útgáfu bókar Sigurbjörns komu
Nonnabækurnar eftir Jón Sveinsson, en fysta bókin Nonni kom út árið 1922. Bækurnar
eru alls sex, en þær eru byggðar á bernsku Jóns (kallaður Nonni) og systkina hans (Silja
Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 11). Árið 1970 varð svokölluð „skandinavísk bylgja“ áberandi
í íslenskum barnabókmenntum, en þær bækur sem einkenna þennan flokk kynna börn
fyrir daglegu lífi í stað ævintýraheima. Þessar bækur lýsa kunnuglegum heimi barnanna
og skemmtilegum atvikum. Gott dæmi eru meðal annars bækur Guðrúnar Helgadóttur
um Jón Odd og Jón Bjarna (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 24-25). Frá árinu 2000 og til
dagsins í dag hafa ævintýri og ímyndaðir heimar blómstrað í barnabókmenntum.
Bækurnar innihalda oft boðskap þar sem lögð er áhersla á myndir og samspil þeirra við
textann. Þegar sögur höfundar eru skoðaðar má sjá þennan ævintýraheim þar sem
fantasíu er blandað saman við raunverulegar aðstæður, ævintýrapersónur verða
mannlegar og hindranir gerðar þannig að ung börn nái að glíma við þær.

4.4 Merkingabærar sögur
Austurríski heimspekingurinn og sálkönnuðurinn Bruno Bettelheim (1991, bls. 4-5) er
einn af þeim sem hefur gagnrýnt barnabókmenntir síðustu alda. Bettelheim lagði meðal
annars stund á barnasálfræði og rannsakaði áhrif ævintýra á börn. Bettelheim taldi
nútíma barnabókmenntir vera grunnar og merkingalitlar, frekar en að vera skemmtilegar
og vekja forvitni barnsins og fanga athygli þess. Bækur eiga, að hans mati, að auðga líf
barnsins, efla ímyndunaraflið og þroska vitsmuni barnsins. Bettelheim var heillaður af
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ævintýrabókum og taldi þær uppfylla þessi skilyrði. Hann hélt því fram að ævintýrin væru
mikilvæg fyrir persónuleikaþróun barna, ævintýrið væri heimurinn í hnotskurn. Hann leit
á ævintýrin sem góð verkfæri til að fá börn til að kanna sínar eigin tilfinningar með því að
setja sig í spor sögupersóna og þannig öðlast skilning á flóknum tilfinningalegum
viðbrögðum sínum (Bettelheim, 1991, bls. 5-6). Bettelheim sagði að ævintýri væru
einstakt listform þar sem hver saga býr yfir mismunandi merkingu eftir því hver læsi hana
og einnig gæti hún haft mismunandi þýðingu fyrir lesandann eftir því hverju hann er að
sækjast eftir. Með þessum hætti verður ævintýrið, að mati Bettelheim, hluti af
sjálfsþekkingarleit lesandans (Bettelheim, 1991, bls.12). Ekki eru allir sammála
kenningum Bettelheim og hafa þær verið gagnrýndar af fræðimönnum líkt og Donald
Hasse ( 1999, bls. 359) sem sagði að viðhorf Bettelheims til ævintýra væri vandamál þar
sem hann tengdi þau við sannleik heimsins. Maria Tatar (1992) gagnrýndi einnig
Bettelheim, hún taldi að þó svo að einhver sannindi væru í merkingu hans þá tækju
ævintýri alltaf afstöðu gegn barninu og fengi þau til að gera foreldra sína að skrímslum
sem nauðsynlegt væri að losa sig við (Dagný Kristjánsdóttir, 2001, bls. 33). Bettelheim var
fylgjandi því að uppalendur tækju virkan þátt í því hlutverki að aðstoða barnið við að finna
sinn sess í lífinu, hjálpi því að þroskast og læra á sjálfan sig og aðra (Bettelheim, 1991, bls.
3). Til þess að barnið geti fundið sinn tilgang þarf það að læra að það getur haft áhrif á
lífið og þar með orðið ánægt og fullnægt (Bettelheim, 1991, bls. 4). Grimmar og
illkvittnislegar refsingar í ævintýrum veita, að sögn Bettelheims, barninu útrás fyrir
bældar hvatir svo sem afbrýðisemi, hatur og hefnd. Hann taldi að það væri einungis
barninu fyrir bestu að kynnast því illa í lífinu því þannig mundi það læra að taka á þeim
vandamálum sem gætu komið upp í framtíðinni. Ævintýrin kenna barninu að það er
óumflýjanlegt að verða fyrir ýmsu í lífinu og það þarf að takast á við þá hluti til þess að
þroskast og lifa (Bettelheim, 1991, bls. 4-7). Í bók sinni The uses of enchantment: The
meaning and importance of fairy tales (1991) nefnir Bettelheim mörg dæmi ævintýra þar
sem barnið fær tækifæri til að finna lausnir á vandamálum sem gætu komið upp. Eitt
dæmi er sagan um Hans og Grétu þar sem börnin þurfa að kljást við þá vitneskju að
foreldri geti yfirgefið þau. Barn sem vaknar svangt upp um miðja nótt getur fundið fyrir
höfnun og þeirri tilfinningu að það hafi verið yfirgefið og gæti soltið. Með þvi að gefa
þessum tilfinningum myndir í gervi Hans og Grétu getur barnið yfirstigið þessar
tilfinningar að mati Bettelheims (Bettelheim, 1991, bls. 159-161). Í augum Bettelheims
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þá eru börn sífellt mötuð af útþynntum ævintýrum þar sem þau fá ekki nægileg tækifæri
til sköpunar eins og áður fyrr. Hann telur að það hafi orðið neikvæð þróun í upplifun
barna á ævintýrum þar sem þau eru svipt tækifærum til að kynnast alvöru ævintýrum og
fái einungis umfjöllun um fegurð og einfaldari útfærslum á þeim (Bettelheim, 1991, bls.
24). Maria Tatar telur að Bettelheim sé að oftúlka meðferðargildi ævintýranna og telur
að hann geri of mikið úr þeim. Þess í stað segir hún að það sé hægt að skipta þeim niður
í tvo flokka. Annars vegar viðvörunarsögur (e. cautionary tales) og hins vegar dæmisögur
(e. exemplay stories) (Tatar, 1992, bls. 22-50). Viðvörunarsögurnar ganga út á að
söguhetjan, oftast barn, óhlýðnast vegna forvitni og er í kjölfarið refsað fyrir. Dæmisögur
kenna börnunum þá hegðun sem þeim er talið fyrir bestu þar sem hetjan breytir rétt og
er fyrirmynd þess góða. Þessar sögur innihalda að hennar mati hræðsluáróður sem
hjálpar uppalendum að kenna börnum að vera heiðarleg, hlýðin, þolinmóð, skynsöm,
dugleg og hjálpsöm, að dyggðir séu launaðar og þeir sem óhlýðnast er refsað (Tatar,
1992, bls. 22-50). Sögurnar sem höfundur þessarar greinargerðar samdi gætu flokkast
undir það sem Tatar nefnir dæmisögur, þar sem þær kenna börnum rétta hegðun, að
þakka fyrir sig, vera kurteis, áhugasöm, ásamt því að sögupersónurnar eru góðar
fyrirmyndir. Dæmi um það er þegar Alli og vinir hans fara í talnaleik og börnin hjálpa. Í
hvert skipti sem börnin finna það sem beðið er um fá þau hrós og hvatningu. Börnin eru
spurð hvort þau vilji hjálpa og spurningarnar eru settar fram þannig að börnin vilja
gjarnan taka þátt. Í lok sögunnar segir Alli „Takk fyrir krakkar að koma með okkur í
talnaleikinn. Þið eruð alltaf svo dugleg að hjálpa okkur“.

4.5 Bernskulæsi
Á leikskólum fer fram nám sem hægt er að flokka sem bernskulæsi (e. emergent literacy)
þar sem barn lærir ómeðvitað í aðstæðum sem eru þeim eðlislægar. Sem dæmi má taka
daglegar athafnir innan leikskólans, sögu- og söngstundir, samverustundir og aðrar
stundir (Halldóra Haraldsdóttir, 2012, bls. 2). Þegar talað er um bernskulæsi þá er átt við
skilning á læsistengdum hugtökum, hljóðkerfisvitund, bókstafaþekkingu, umskráningar,
orðaforða, málskilning og ritun. Bernskulæsi mótar einnig viðhorf barna til læsis og leggur
grunn að fyrstu skrefum þeirra til síðari lestrafærni (Halldóra Haraldsdóttir, 2012 bls. 2).
Þessir undirstöðuþættir geta stuðlað að góðum málþroska og eru taldir auka líkur á
farsælu lestrarnámi (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía
41

Björnsdóttir, 2011). Barn sem statt er á stigi bernskulæsis er ómeðvitað um sitt eigið nám
og háð því að kennarinn geti kennt því það sem það þarf að læra hvort sem það kemur
út frá áhuga eða skyldu (Solheim, 2004, bls. 66). Barn getur fengið áhuga á viðfangsefni
án þess að vera meðvitað um að það sé að læra. Þegar slík skilyrði eru sköpuð verður ný
þekking til (Solheim, 2004, bls. 73-74). Börn í leikskóla læra í gegnum náttúrulegar
aðstæður þar sem barnið reynir ekki að læra eitthvað af kennaranum heldur í gegnum
hann (Færrevaag, 2004, bls. 46-53).
Graver J. Whitehurst og Christopher J. Lonigan (1998) rannsökuðu þróun
bernskulæsis, hvernig það er byggt upp með því að búa til samspil sem verður til út frá
því hvernig börn í leikskólum bregðast við verkefnum og tengslum þeirra við hefðbundið
lestrarnám. Whitehurst og Lonigan fundu þrjá þætti sem skipta helst máli, það er í fyrsta
lagi hæfileikar og þroski barnsins við að tileinka sér bernskulæsi, skipulag umhverfis og
síðast en ekki síst hlutverk kennarans sem skapar aðstæður sem hvetur barnið til
lestrarnáms. Kennari þarf að vita með hvaða hætti barn lærir og hafa þekkingu til að
skipuleggja aðstæður svo að árangur náist. Kennarinn þarf einnig að vita hvaða aðferðir
eru hentugastar hverju sinni og hann þarf að geta veitt barninu tækifæri til að læra á
ómeðvitaðan hátt (Whitehurst og Lonigan, 1998, bls. 861-862). Við bernskulæsi birtist
skilningur barns í áhuganum við að lesa í tákn og merkingar í umhverfinu og þykjast lesa
(Whitehurst og Lonigan, 1998, bls. 854). Velta má fyrir sér hvort bókin Alli skoðar heiminn
falli undir skilgreiningu á bernskulæsi þar sem henni er ætlað að nýtast í samveru- og
sögustundum innan leikskólans og eru þar með hluti af ómeðvitaða námi barnsins. Þar
sem kennarinn er hluti af söguþræði bókarinnar þá getur skapast aðstæður þar sem
barnið lærir í gegnum kennarann (Færrevaag, 2004, bls. 46-53).

4.6 Lestur barnabóka
Þegar lesnar er barnabækur fyrir börn þá snýst það ekki eingöngu um það að heyra góða
eða skemmtilega sögu, heldur er nauðsynlegt að sá sem les veiti börnunum óskipta
athygli (Erna Árnadóttir, 1995, bls. 49). Mikilvægt er að vanda upplestur, sérstaklega
þegar bækur eru nýttar í málörvun, því þá eru börnin sjálf að læra að tala og hafa því
gagn af því að heyra fjölbreytt ritmál sem er ólíkt því talmáli sem þau þekkja (Margrét
Tryggvadóttir, 1999, bls. 105). Lestur býður upp á fjölbreytta túlkun fyrir lesandann, það
er til dæmis hægt að nota, leikræna tjáningu við upplesturinn, lesandinn gæti jafnvel æft
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sig áður en sagan er lesin (Morrow og Gambrell, 2004, bls. 12), það er hægt að nota
líkamstjáningu til þess að túlka efni sögunnar og það er hægt að breyta röddinni á
mismunandi hátt.
Þegar um mjög ung börn er að ræða þá getur verið gagnlegt að lesa sömu bókina oftar
en einu sinni, helst mörgum sinnum, því þannig læra börnin að móta setningar, læra frasa
og orðatiltæki og jafnvel heilu frásagnirnar utanbókar (Bjartey Sigurðardóttir, 2001, bls.
19). Mikilvægt er að útskýra vel þau orð sem barnið ekki þekkir, sérstaklega á þetta við
um tvíræð og margræð orð. Margrætt orð er sama orðið en það getur haft mismunandi
merkingu. Sem dæmi má nefna orðið pera (ávöxtur) og pera (ljósapera) er sama orðið,
en hefur ólíka merkingu (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amelía
Björnsdóttir, 2002, bls. 13). Tvíræð orð eru orð sem hægt er að skilja á fleiri en einn vegu
og stundum hægt að misskilja. Hægt er að mistúlka aðstæður, frásögn eða hlutverk
orðanna og er því mikilvægt að útskýra vel fyrir barninu (Kristján Kristjánsson, 2011, bls.
3). Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar lesa bækur með mismunandi hætti fyrir börn sín,
sumir lesa frá upphafi til enda án þess að gera hlé, aðrir stoppa oft í sögunni og ræða
hvað er að gerast, hvað gæti gerst næst og svo framvegis (Bjartey Sigurðardóttir, 2001,
bls. 19). Þegar lesandinn spyr hlustandann hvað gæti gerst næst skapar það oft spennu
og spurningahrinu frá hlustandanum, sérstaklega mjög ungum börnum. Talið er að þetta
ferli hafi áhrif á málþroska og orðaforða barnsins, þar sem að oft skapast umræður og
vettvangur sem annars væri auðvelt að fara á mis við (McGee og Morrow, 2005, bls. 70).
Því er haldið fram að lestur barnabóka efli hljóðfræði barna (Jóhanna Einarsdóttir,
Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004, bls. 3). Þegar fullorðinn
einstaklingur les með áherslum, breytir röddinni eftir þeim persónum sem eru í
frásögninni, hækkar og lækkar tóninn eftir því hvað er verið að leggja áherslu á heyrir
barnið hrynjanda í rödd lesandans. Lestur barnabóka getur verið áhrifarík leið til þess að
börn eflist í skynjun og skilningi á tungumálinu, því oft er tungumálið sem notað er í
barnabókum flóknara og ólíkara en það sem börn venjast í daglega máli sínu (Otto, 2010,
bls. 7). Auk þess veitir lestur barnabóka börnunum tilfinningu fyrir uppbyggingu setninga,
að orð myndar setningar og setningar hafi að segja það sem viðkomandi vill koma á
framfæri (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 24). Það getur verið gagnlegt að
sögumaðurinn spyrji opinna spurninga um efni sögunnar, spurninga sem kalla á annað
svar en já og nei. Spurningar sem setja barnið í þá aðstöðu að þurfa að taka afstöðu og
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velta fyrir sér hlutunum (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004). Opnar
spurningar þar sem ekkert eitt svar er til. Slíkar spurningar vekja einatt upp enn aðrar
spurningar og þær geta stuðlað að því að börn geti lesið á milli línanna. Texti bókarinnar
Alli skoðar heiminn inniheldur óbeint ópnar spurningar þar sem hann gefur lesandanum
tækifæri til að fara út fyrir efni bókarinnar. Sem dæmi má nefna þegar lesandinn spyr
hvort börnin sjái þrjá froska, þá gæti lesandinn stöðvað lesturinn og spurt nánar um
froska, hvort þeir séu til á Íslandi, hvort börnin hafi séð froska og þar fram eftir götunum.

4.7 Skrif barnabóka
Sögur eru mjög misjafnar og innihalda oft ákveðinn boðskap eða þema sem markar
umfjöllunarefnið (Eiríkur G. Guðmundsson, 2001). Eiríkur nefnir að algengt sé að sögur
sem skrifaðar eru fyrir börn fjalli um baráttuna á milli góðs og ills og veiti börnum tækifæri
til að tengja sig við boðskap þeirra. Að skrifa barnabók er list sem krefst lagni í að vinna
með margræð og tvíræð orð sem hæfa ungum lesendum. Ef sögumaðurinn sýnir lesanda
sínum trúnað og einlægni þá getur myndast náið samband á milli sögumannsins og þess
sem hlustar (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 99). Sögur handa börnum geta fjallað um
hvaða efni sem er, eina skilyrðið er að sambandið á milli lesandans og hlustandans sé
náið og einlægt. Það skiptir því máli hvernig barnabók er skrifuð og er kúnst að skrifa
góðan texta (Clark, 2006, bls. 7-8). Roy Peter Clark nefnir að það að skrifa góðan texta
krefjist mikils tíma og skýrrar hugsunar sem hægt er að öðlast með góðri þjálfun og
þolinmæði. Guðmundur Sæmundsson (e.d.) bendir á fjögur atriði sem hann telur vera
mikilvæg í tengslum við ritlist:
1. Löngun eða þörfin til að skrifa. Löngunin snýst um að innri þörfum sé fullnægt og
að fá útrás fyrir tilfinningar eða annað sem veitir innblástur.
2. Efni til að geta skrifað um. Sá sem skrifar þarf að hafa söguefni sem hann vill skrifa
um, hvort sem það er boðskapur eða miðlun á tjáningu tilfinninga.
3. Að lesa sig til. Sá sem ætlar að skrifa þarf að lesa sig til um ritun, stílbrögð,
bragfræði, bókmenntahugtök og fleira sem hefur áhrif á skrifin.
4. Lestur bókmennta. Til að kynna sér ýmsar gerðir texta og fjölbreytileikanum sem
honum fylgir er nauðsynlegt að sá sem ætlar að skrifa lesi ýmsar bókmenntir.
Þannig verður tenging á milli höfundar og bókmenntaunnandans í gegnum lestur
bóka.
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Höfundur bókarinnar Alli skoðar heiminn skoðaði ferli Guðmundar nánar þegar kom að
því að setja saman hugmyndir höfundar. Höfundur hafði haft löngun til að skrifa lengi og
því var fyrsta þrep Guðmundar auðvelt. Einnig var annað þrepið þar sem þörfin á söguefni
er gerð skil löngu komið, en höfundur átti eftir að fínpússa það enn frekar. Þrep þrjú og
fjögur komu því að góðu gagni þar sem nánari menntun, meiri skilningur á ritun,
stílbragði, hugtökum og annað efldist eftir því sem höfundur las sér meira til. Því má segja
að atriði Guðmundar hjálpuðu honum við að setja saman söguþráð.
Líkt og Clark (2006, bls. 7-8) bendir á þá er kúnst að skrifa bók og tekur það oft langan
tíma. Bókin Alli skoðar heimin var skrifuð yfir langt tímabil og var texti hennar sífellt að
breytast. Boðskapur hennar var þó alltaf sá sami, en það er að veita ungum börnum
verkfæri til að unnt sé að efla málþroska þeirra.

4.8 Mikilvægi mynda í barnabókum
Hægt er að yfirfæra það sem kemur fram í listgreinahluta Aðalnámskrá grunnskóla yfir í
námskrár leikskóla, en þar kemur fram að myndir hafa sitt eigið tungumál þar sem þær
þjóna því hlutverki að miðla hugmyndum, skoðunum og viðhorfum. Listir fást við ýmis
hugtök, hugmyndir og hluti með fjölbreyttum hætti og tengja þannig manneskjuna við
nánasta umhverfi hennar, hreyfa við okkur með margvíslegum hætti, næra
ímyndunaraflið og auðga fegurðarskinið (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011,
bls. 143). Framan af voru barnabækur lítið sem ekkert myndskreyttar (Guðrún
Magnúsdóttir, 1993, bls. 336), en með tilkomu upplýsingastefnunnar um 18. öld urðu
þáttaskil í útgáfu barnabóka. Læsi jókst og megin áhersla var lögð á fræðandi og
uppbyggilegt efni sem einnig átti að vera skemmtilegt og myndskreytt (Inga Ósk
Ásgeirsdóttir og Úlfhildur Dagsdóttir, e.d.). Fyrsta barnabókin sem sérhæfði sig í að hafa
myndir í aðalhlutverki kom út á íslensku árið 1853 og var síðan endurútgefin 1897
(Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 38). Bók þessi hét Myndbók handa börnum og var tekin
saman af Agli Jónssyni (Inga Ósk Ásgeirsdóttir og Úlfhildur Dagsdóttir, e.d.). Bók Halldórs
Péturssonar og Njarðar P. Njarðvík Helgi skoðar heiminn markaði upphaf vandaðra
bókmennta hér á landi. Í kjölfar bókar Halldórs og Njarðar hefur orðið vakning í gerð
íslenskra myndabóka þar sem myndir í barnabókunum hafa ekki einungis aukið vægi
annarra bóka sem komu í kjölfarið, heldur urðu þær einnig íslenskari þar sem aukning
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varð á að íslenskir teiknarar væru að myndskreyta (Inga Ósk Ásgeirsdóttir og Úlfhildur
Dagsdóttir, e.d.).
Bækur þjóna margvíslegum tilgangi fyrir börn þar sem þau læra um lífið og tilveruna.
Því fyrr sem þau kynnast töfraheimi bókanna því auknari líkur á að börn þrói með sér
ánægju með að lesa bækur (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 101). Myndir í barnabókum
hafa það hlutverk að styðja við textann og tjá merkingu. Myndskreytirinn hefur oft mikil
áhrif á það hvernig lesandinn lítur á sögupersónurnar og þá þróun sem verður á
söguþræðinum. Myndir þjóna þeim tilgangi að flétta saman efnið þannig að heildarútlit
bókarinnar skili tilteknum tilgangi (Guðrún Magnúsdóttir, 1993, bls. 339). Einfaldar
myndir við langan texta eru ekki hentugar börnum þar sem þau geta misst einbeitinguna,
því þurfa myndirnar að vera í takt við lengd textans (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls.
109-110). Það fyrsta sem fangar athygli lesandans er kápa hennar og titill þar sem það
eru þau sem segja til um innihaldið (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 107). Huga þarf að
heildarútliti bókar þegar bók er samin, vanda liti, leturgerð og titil bókarinnar þar sem allt
þarf að tengjast og vekja áhuga. (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 108-109). Höfundur
þessara bókar vonar að val hans á litum, titli og öðru sem hann leggur upp með við gerð
og vinnslu bókarinnar, lýsi því sem hér kemur fram og hann nái með útgáfu sinni að koma
tilætluðum markmiðum sínum á framfæri. Höfundur vildi að myndir bókarinnar væru
einfaldar og fælu í sér auðvelda nálgun á viðfangsefninu. Ung börn eru að kanna heiminn
(Stefán Jökulsson, 2012 bls. 20) og reyna að öðlast skilning á honum og því sem hann
hefur að bjóða. Lýsing Margrétar Tryggvadóttur (1999, bls. 108-109) hér að ofan var efst
í huga höfundar þegar myndir og titill voru tengd saman í sögunum.
4.8.1 Tenging mynda og texta
Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2005, bls. 33) segir í grein sinni „Mér finnst yndislegt að
skrifa fyrir börn: Um myndabækur Guðrúnar Helgadóttur“ frá skrifum Ninu Christensen:
„Myndabók er bók sem segir sögu, annað hvort einungis með myndum eða í
samspili mynda og texta. Sagan er sögð með barnið sem innbyggðan lesanda og
iðulega með það í huga að textinn sé lesinn upphátt fyrir börn.“
Við gerð bókarinnar Alli skoðar heiminn er haft í huga að lesandinn verði hluti af sögunni,
að texti og myndir falli saman og lesandinn nái að tengja hvorutveggja við upplifun sína.
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Myndabækur eru oft ólíkar öðrum bókum, útlit þeirra er frábrugðið öðrum bókum þar
sem í sameiningu segja myndirnar og textinn söguna. Anna Þorbjörg (2005, bls. 35) nefnir
í grein sinni að myndabók sé í raun heildstætt listaverk þar sem stærð, lögun, pappír,
kápa, prentun, saurblað og titilblað skiptir allt máli við að tengja bókina saman. Ytri
umgjörð bókarinnar er hluti af heildinni sem þarf einnig að komast til skila því hún hefur
áhrif á endalega túlkun. Samræmið á milli textans og myndanna miðlar sögunni til
lesandans, en með ólíkum formerkjum. Það skiptir miklu máli að ef það er mikið að gerast
í textanum þá þarf myndin sem honum fylgir að vera lýsandi fyrir textann svo að barnið
geti skoðað myndirnar á meðan lesið er, þannig að það þurfi ekki að bíða lengi eftir því
að fletta yfir á næstu síðu. Með því að hafa myndir við textann er einnig auðveldara að
koma fram með útlitseinkenni sögupersóna, lýsa líðan þeirra og þar með fá dýpri
persónulýsingu (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2005, bls. 36).
Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 22) er gerð krafa um að vinna skuli að
markmiðum sem tengjast sköpunarhæfni og gleði barns. Ætlast er til að fegurðarskin
barns sé örvað á sem fjölbreyttasta hátt, að umhverfi þess séu örvandi þannig að barn
nái að njóta sín í leit að sköpunarkrafti sínum. Í bók Valborgar Sigurðardóttur
Myndsköpun ungra barna frá 1989 er fjallað um rannsóknir Corrado Ricci en hann safnaði
saman miklu magni af teikningum eftir börn og reyndi að greina þróun þeirra og
sameiginlega drætti. Niðurstöður Ricci sýndu glöggt að „Börn teikna það sem þau vita,
ekki það sem þau sjá“. Mörg tækifæri til náms geta skapast út frá sköpunarhæfni barna
og eru myndir í bókum kærkominn vettvangur til að auðga þá hæfni (Anna Þorbjörg
Ingólfsdóttir, 2006, bls. 20). Með því að efla fegurðarvitund og sköpunarhæfni barnanna
kemst hugurinn á flug og börnin fá tækifæri til að njóta listar. Margar barnabækur eru
gerðar þannig að texti þeirra veitir barninu svigrúm til endursagnar, þá hvort sem er á
tal- eða ritmáli eða með því að endursegja í gegnum sínar eigin teikningar, listaverk eða
með annars konar listsköpun. Barnabækur eru oft fyrstu kynni barnsins af listsköpun og
því kjörinn vettvangur að nýta þær til að auðga sköpunarhæfileika þeirra ( Anna Þorbjörg
Ingólfsdóttir, 2006, bls. 20).

4.9 Af hverju er mikilvægt að lesa fyrir og með börnum?
Lestur byggist á færni í móðurmáli. Börn sem hafa greiðan aðgang að fólki sem ræðir við
það um hvað sem er, les fyrir það og kennir því ný orð eiga alla jafna auðveldara með að
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ná tökum á lestri (Bennett- Armistead, Duke og Moses, 2005, bls. 67-69). Málvitund og
orðaforði eykst ef lesið er fyrir barnið og er því gott að leggja áherslu á að kenna barninu
ný orð sem koma fram í bókunum, ræða um orðin og setja þau í samhengi við það sem
börnin kunnu áður. Mælt er með því að velja bækur sem auka orðaforða barnanna og því
þarf textinn að innihalda fjölbreytt orð og vera misflókin því þannig skapast
umræðugrundvöllur til frekari útskýringa á málefninu (Bennett- Armistead, Duke og
Moses, 2005, bls. 67-69).
Ásthildur Bj. Snorradóttir (1999, bls.11) mælir með að huga vel að því að börnum fari
stöðugt fram í þróun allra þátta hvað snertir mál og læsi, varast þarf því að einblína aðeins
á einstaka þætti umfram aðra. Æskilegt er að leikskólakennarar séu meðvitaðir um að
það er einstaklingsmunur á milli barna hvað varðar málþroska. Rannsóknir hafa leitt í ljós
að

orðaforði,

frásagnargeta,

lesskilningur,

hlustunarskilningur,

sjálfsstjórn,

hljóðkerfisvitund og bókstafaþekking skipta miklu máli í þróun máls (Ásthildur Bj.
Snorradóttir, 1999, bls. 11). Í skýrslu Bryndísar Gunnarsdóttur, Skýrsla um LTGlestrarkennslu í Æfinga- og tilraunaskóla KHÍ veturna 1980 – 1984 (1988, bls. 5) er sagt
frá LTG lestraraðferð (Läsning på talets eða lestur á talmálsgrunni) Ulriku Leimar. Leimar
telur að nauðsynlegt sé að börn kynnist ritmáli á svipaðan hátt og börn læra að tala þar
sem mál þeirra verði til vegna samspils á milli ómeðvitaðs innri mótunarferlis og
félagslegrar mótunar sem hefst áður en barnið segir sitt fyrsta orð (Leimar, 1978, bls. 20).
Í lögum um leikskóla (nr.90/2008) kemur fram að „Stuðla skal að því að nám fari fram
í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta”. Í Aðalnámskrá
leikskóla (2011, bls. 14) er læsi einn af grunnþáttunum þar sem hann „felur í sér þekkingu,
leikni, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt“. Gott getur verið fyrir alla þá sem koma
að uppeldi barna að hafa bækur sýnilegar, ræða um þær og hlutverk þeirra (Freyja
Birgisdóttir, Fríða B. Jónsdóttir, Dröfn Rafnsdóttir og Guðrún E. Bentsdóttir, 2015, bls. 1112). Æskilegt er að bækur séu eðlilegir hlutir í umhverfi barna þannig að þau læri að meta
notkun þeirra. Það er ekki nóg með að þær eigi að vera sýnilegar heldur þarf einnig sá
fullorðni að lesa þær og skoða með barninu og vekja áhuga þeirra á þeim. Þannig eykst
áhugi barna á því að kynnast einhverju nýju, nýjar spurningar vakna og ímyndunarafl
þeirra fær lausan tauminn. Ef börn eru vön að lesa og skoða bækur eykst þekking þeirra
á bókstöfum og hefðum sem skapast í gegnum ritað mál. Þetta allt eykur síðan möguleika
þeirra á góðri læstrarfærni seinna meir (Freyja Birgisdóttir, Fríða B. Jónsdóttir, Dröfn
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Rafnsdóttir og Guðrún E. Bentsdóttir, 2015, bls. 10). Það hlýtur að vera æskilegt að vekja
áhuga barna á bókum, það skiptir máli fyrir orðaforða þeirra að byrja snemma (Sigurður
Konráðsson, 2000, bls. 165). Bækur eru góð leið til að veita samtölum innihald. Þær
þroska málskilning og hæfileika til að hugsa og eiga samskipti, og þær gegna mikilvægu
menntunar- og menningarhlutverki. Bækur skapa stóran sess í að skapa barnamenningu
og eru einn af grundvallarþáttum hennar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011).
Að lesa daglega fyrir börn er hvað árangursríkast til að vekja áhuga barna á lestri bóka
og getur þannig stuðlað að læsi ásamt því að efla orðaforða og skilning. Bækur opna á
vinnu með tölur, flokkun, samanburð og skipulag (Skóla- og frístundasvið
Reykjavíkurborgar, 2013). Nauðsynlegt er að bækur séu aðgengilegar, aldursmiðaðar og
fjölbreyttar. Gott getur verið að kenna börnum að umgangast bækur með virðingu og
ganga vel um þær. Æskilegt er að lestrarstund sé ánægjuleg upplifun sem veitir börnum
nánd, hlýju og öryggi. Hægt er að fara ýmsar leiðir við að skapa aðstæður og rými, allt út
frá því hvernig barnahópurinn er samansettur. Hægt er að lesa í stærri og minni hópum,
en alltaf þarf að gæta að því að velja bókina eftir getu barnahópsins. Mikill ávinningur
næst við það að lesa bækur sem ýta undir skapandi hugsun í leik og stuðla að auknum
orðaforða, félagsþroska og málskilningi. Bækur geta einnig verið mikilvægur liður í að æfa
hlustun, málskilning og máltjáningu og kynna fyrir börn flóknari orðaforða. Þá er góð leið
að spyrja börnin út í merkingu orða og hugtaka og setja þau í samhengi við annað í þeirra
daglega umhverfi (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir, 2007).
Í grein sem birtist í BarnUng árið 1993 komst Þuríður Jóhannsdóttir þannig að orði:
„Á hitt er einnig að líta að þótt saga íslenskra barnabókmennta sé ekki löng er hún
samt líka hluti af menningararfinum. Spyrja má því hvort okkur beri ekki líka
skylda til að miðla þeim menningararfi til nýrra kynslóða barna. Ég held að við
þurfum að meta hvað úr barnabókmenntaarfinum eigi erindi til íslenskra barna
og unglinga samtímans, m.ö.o. hvað má telja sígilt vegna þess að það höfðar til
barna og unglinga óháð tíma.”
Síðan bætir hún við:
„Ef við viljum að fólk haldi áfram að lesa bækur sér til yndis og þroska verðum við
að ala börnin upp við lestur. Svo virðist sem æ fleiri heimili ræki ekki þessa skyldu
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og böndin berast að skólanum að taka að sér að leggja rækt við þennan þátt
menningararfsins. Menningararfurinn felst nefnilega ekki síður í listinni að kunna
að lesa bókmenntir sér til ánægju og uppbyggingar en því að þekkja viðurkennd
bókmenntaverk. Þess vegna er það grundvallaratriði fyrir þjóð sem vill kalla sig
bókmenntaþjóð að ala börnin sín upp við bókmenntalestur” (Þuríður
Jóhannsdóttir, 1993).
Líkt og fram hefur komið þá er leikskólinn kjörinn vettvangur til að kynna fyrir börn
bókmenntir. Samræður sem myndast á milli barna og kennara út frá lestrinum getur leitt
til frekari áhuga seinna meir um viðfangsefnið. Kennarar eru oft hafsjór af upplýsingum
sem þeir geta miðlað til barnanna og tengt við þær sögur sem lesnar eru. Þannig fær
barnið aukinn skilning á því hvað orðin og orðasamböndin merkja út frá ólíkum
sjónarhornum (Pence og Justice, 2008). Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að
leikskólinn er stefnumótandi leiðarvísir að uppeldisstörfum í leikskólum þar sem hver og
einn

er

skyldugur

til

að

móta

sína

eigin

skólanámskrá

(Mennta-

og

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 10). Þannig fær hver leikskóli nokkuð sjálfræði en
þeir eru þó skyldugir til að sinna alhliða þroska barna, hlúa að öllum þroskaþáttum, efla
þá og örva samspil þeirra á milli. Ef skoðaðar eru námsskrár leikskóla er hægt að sjá að
krafa er gerð um að leikskólakennarar sýni mállega færni í öllum samskiptum sínum við
börn og að málþroskinn sé samtvinnaður öllum öðrum þroskaþáttum barnsins.
Málörvunin verður hvað mest þegar barn á í mállegum samskiptum við aðra í gegnum
leik og starf (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 15).
Í leikskólum er hægt að vinna með þær bókmenntir sem lesnar eru fyrir börnin á
fjölbreyttan hátt. Samræður sem skapast á milli barna og kennara eru þá fyrsta stigið og
út frá því er síðan hægt að teikna og mála, búa til leikrit eða hvað sem viðkomandi dettur
í hug. Svona vinna getur verið mjög frjó og börnin læra að skynja að í bókum er ýmislegt
skemmtilegt sem kemur þeim við og læra má af í víðasta skilningi (Sigríður J. Þórisdóttir,
1993).
Síðar í grein Þuríður Jóhannsdóttur (1993) nefnir hún að:
„Bókmenntir eru sá hluti af íslenskum menningararfi sem við erum hvað stoltust
af og finnst okkur að vonum mikilvægt að hann flytjist milli kynslóða. Við viljum
að það besta sem rithöfundar okkar hafa skrifað gegnum aldirnar sé nemendum
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kennt að læra að meta í skólum. Þannig finnst okkur sjálfsagt að nemendur í
grunnskóla lesi a.m.k. eina fornsögu, helst a.m.k. eina sögu eftir Halldór Laxness
og síðan koma aðrir þekktir höfundar frá ýmsum tímum. Þetta hefur nú gengið
þokkalega held ég og fornsögurnar eiga fremur greiðan aðgang að ungu fólki í
skólum….Innlifun, samsömun með sögupersónu er grundvallareinkenni í lestri
barna. Námið fer fram með innlifun. Kennslufræði síðustu ára hefur lagt í auknum
mæli áherslu á þetta. Börn læra best ef þeim er gefinn kostur á að lifa sig inn í
viðfangsefnið.“

4.10 Hvernig er hægt að ala upp lestrarhesta?
Hugtakið lestrarhestur er skilgreint af prófessornum Jeffrey Wilhelm um þann sem les
mikið og nær að sökkva sér inn í atburðarásina. Lestrarhesturinn les á milli línanna og
dregur þannig sínar eigin ályktanir um efnið, hann tekur þátt í að skapa textann, fyllir í
eyður og les sér til mikillar ánægju (Bjartey Sigurðardóttir, 2001, bls. 18-21). Dýrmætt er
að nýta vel fyrstu æviár barnsins þar sem það er móttækilegast fyrir utanaðkomandi
áhrifum og tækifærum til að þróa með sér góða málkunnáttu (Sigríður Sigurjónsdóttir,
2003, án bls.). Læsi, lestur og ritun sem fram fer í skóla felst ekki einungis í því að læra að
lesa og skrifa, heldur þurfa nemendur að tileinka sér færnina frá fyrstu tíð. Mikilvægt er
að börn fái traust uppeldi því það kennir þeim að verða annt um eigið læsi, hafa skilning
á gildi þess og hjálpar þeim að tileinka sér færni í að geta valið lesefni sem hæfir þeim
(Guðmundur B. Kristmundsson, 2010, bls. 8). Skilgreining á hugtakinu læsi er oft æði erfið
og reynist mörgum fræðimönnum þung í skauti. Sumir álíta að læsi feli í sér þá færni að
lesa úr táknum þar sem hljóð og stafir eru tengdir saman og þannig geti barnið lesið úr
dulmáli skrifaðs texta, en þetta er ekki svo einfalt því læsi felur svo miklu meira í sér. Þar
er að finna þekkingu og leikni til að skynja, skilja, túlka og kanna, að gagnrýna og miðla
texta til að einstaklingurinn geti mætt kröfum samfélagsins (Guðmundur B.
Kristmundsson, 2010 bls. 8-9). Læsi er mikilvægur þáttur í lífi hvers og eins og er ekki hjá
því komist að efla hann og bæta jafnt og þétt yfir ævina (Guðmundur B. Kristmundsson,
2010 bls. 9).
Þegar kemur að því að lesa fyrir ung börn þarf lesandinn að vera meðvitaður um
þann texta sem hann leggur fram (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir,
2007) og hvernig hann les hann. Þegar barn hefur ekki þroska né aldur til að lesa sjálft þá
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er það í höndum lesandans að veita barninu þá tilfinningu sem hlýst af lestri góðrar bókar.
Lesandinn getur þroskað og eflt texta, málfar og orðaforða þess sem hlustar á
(Guðmundur B. Kristmundsson, 2010, bls. 9). Það er að stórum hluta í gegnum samræður
við annað fólk sem börn fá upplýsingar sem veita þeim vitneskju um hvernig þau geta
sett sig í spor annarra og út frá því hugsað og hegðað sér með viðeigandi hætti
(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 16). Að þjálfa hljóðkerfisvitund barna á
leikskólaaldri er vel hægt að gera. Góð leið er að fá þau til að hlusta meðvitað eftir
hljóðum í orðum og orðræðum í töluðu máli og setja upp kennsluna með það í huga að
gera hana að leik (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir,
2003, bls. 9-12). Í rannsókn þeirra Jóhönnu Einarsdóttur, Ingibjargar Símonardóttur og
Amalíu Björnsdóttur frá árinu 2011 (bls. 14) kemur fram að sterk tengsl eru á milli
málþekkingar barna á leikskólaaldri og lestrarfærni þeirra síðar meir og bentu
niðurstöður þeirra til þess að miklu máli skiptir að nýta leikskólaárin vel og tryggja það að
börn nái góðum málþroska áður en þau hefja nám í grunnskóla. Til að útskýra hvað lestur
er hægt að skoða kenningar Hollis S. Scarborough þar sem hann skilgreinir lestur sem
málræna aðgerð, sem gerð eru úr mörgum samofnum þráðum sem nauðsynlega þurfa
að vera til staðar til að getað túlkað og skilið ritmál. Þræðirnir eru samkvæmt honum
tveir, það er málskilningur og að lesa orð (Scarborough, 2003, bls. 97-98). Þóra
Kristjánsdóttir tekur undir skilgreiningu Scarborough og skiptir henni niður í fimm stig í
grein sinni „Að lesa- list er góð“ (2000). Stigin fimm eru: Undirbúningsstig, lestrarbyrjun,
breytingarstig, undirstöðulestur og fágunarstig. Höfundur mun vinna með byrjunar- og
undirbúningsstigið í bók sinni, en á þeim stigum finnst barninu gaman að láta lesa fyrir
sig og þannig kynnist það bókum og innihaldi þeirra. Á þessum stigum uppgötvar barnið
ritmálið og merkingu þess. Þekking þess endurspeglast í leik þar sem það líkir eftir þeim
fullorðna (Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 189). Hægt er að greina að án undirbúnings (sem
fram fer á leikskólaaldrinum samkvæmt Þóru) þá er mun erfiðara að kenna barninu að
lesa og skrifa þar sem ekki er hægt að færast á annað stig nema að barnið hafi gengið í
gegnum fyrra stig. Til þess að ala upp lestrarhesta þarf þjálfun, leiðbeiningu og aðstoð.
Hér koma foreldrar, kennarar og aðrir sem koma að uppeldi barnsins að gagni þar sem
barnið verða ekki sjálfkrafa lestrarhestur heldur er þetta langt ferli sem krefst mikillar
æfingar og endurtekningar, þolinmæði og þrautseigu (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006,
bls. 19-31). Að lesa fyrir börn og venja þau við bækur eru grundvallarþættir almennrar
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máltöku (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 19-20). Í gegnum lestur læra þau margt,
sumt ómeðvitað, um bæði tal- og ritmálið, þessi leið er áhrifarík á leið barna til lesturs
seinna meir. Þóra Kristinsdóttir (2000, bls. 198) bendir á að ef til vill sé góð lestrarfærni
eitt besta veganesti sem við getum gefið börnum okkar.
Það getur verið gagnlegt að hafa bækur sýnilegar, bókahillur, bókasöfn og annað
álíka er góður kostur til þess að kynda undir áhuga barna á bókum (Anna Þorbjörg
Ingólfsdóttir 2006, bls. 26). Einnig þarf að vanda sig hvernig gengið er frá bókunum, börn
þurfa að geta nálgast þær á auðveldan hátt (Morrow og Gambrell, 1994, bls. 14-16). Þetta
getur einnig átt við um heimili barna þar sem nauðsynlegt er að bókahillur séu í augnhæð
barna og snúi þannig að bókakápan sjáist (Morrow og Gambrell, 2004, bls. 16). Höfundur
telur að hér geti ráðleggingar um aðgengi bóka átt við bæði heima og í leikskólanum þar
sem gott aðgengi þeirra er einn af mikilvægum þáttum þess að ala upp lestrarhesta.
Umhverfið verður að vera læsishvetjandi og út frá þeim tilgangi sem ætlaður er með
notkun bóka. Þannig njóta börn tækifæra til að rækta þekkingu sína út frá umhverfinu
(Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Í ritinu Menning og sjálfstæði segir Páll Skúlason „Bækur
hafa breytt heiminum og bækur munu móta veruleikaskyn okkar um ókomna tíð“. Þessu
er greinarhöfundur sammála því án bóka tel ég að framtíðin væri önnur en hún er í dag.
Í gegnum bækur er hægt að komast að því hversu fjölbreytt viðhorf manna eru og hægt
er að komast nær því að vita hvað aðrir eru að upplifa. Reynslan sem barnið öðlast í
gegnum bækur getur haft styrkjandi öryggistilfinningu þegar það kannast við þær
aðstæður sem skapast í bókinni (Ragnheiður Gestsdóttir, 1992, bls. 27).
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5 Námsumhverfi
5.1 Umhverfi barna
Þegar talað er um námsumhverfi á leikskólum þá er átt við húsnæði og búnað leikskólans,
leikvöllinn og nærumhverfi skólans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.
39). Þó er, að mati höfundar, vert að minnast á samskipti sem hluta af námsumhverfi
barnsins. Námsumhverfi barna skipar stóran sess þegar kemur að því að mynda góð
tengsl á milli nemenda og leiðbeinenda (Gordon, 2001, bls. 20). Ann Lewis-Benham
(2010, bls. 2) telur að á fyrstu þremur árum á ævi barns þroskist heili þess hve mest og
hefur sá þroski mikil áhrif á færni, þroska og getu seinna á lífsleiðinni. Því skiptir miklu
máli hvernig samskipti við fólk, og hvernig umhverfi er háttað í lífi barnsins því það hefur
áhrif á vitsmunalegan, sálfræðilegan og líkamlegan þroska seinna meir (Lewis-Benham,
2010, bls. 2). Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2001, bls. 149-161) kemur fram að
menning leikskólans hefur mótandi áhrif á starf leikskólakennara kennsluaðferðir þeirra
þurfa að vera í samræmi við markmið og hugmyndafræði skólans út frá gildandi lögum
um leikskóla. Vel skipulagt námsumhverfi veitir frekari tækifæri til náms og eru kennarar
stór hluti af því umhverfi. Þess vegna skiptir viðhorf kennara og framkoma þeirra
gagnvart börnunum miklu máli og hefur áhrif (Sigríður Síta Pétursdóttir, 2008, bls. 93).
Talað mál er stór hluti af námsumhverfi barna. Rannsóknir sýna að þau börn sem búa
við ríkt mál hjá fullorðnum ná meiri vitsmunaþroska en þau sem búa við minna talmál
(Frost, Wortham og Reifel, 2005, bls. 86-90). Starfsfólk leikskóla miðlar leikskólabörnum
af orðaforða sínum. Bókin Alli skoðar heiminn veitir starfsfólki leikskóla vonandi tækifæri
til að nýta orð og orðræður í bókinni og tengja við daglegar athafnir barnsins. Orð líkt og
hjartahlýr væri til dæmis hægt að nota í samhengi við einhvern atburð sem gæti hafa
komið upp. Þá gæti kennarinn notað orðið og sett það inní orðræðu sína. Kennarinn gæti
til dæmis sagt „munið þið krakkar þegar við vorum að lesa í bókinni Alli skoðar heiminn
að Gurri gíraffi er hjartahlýr? Hvernig erum við hjartahlý?“ Einnig er jafn mikilvægt er að
skapa traust og örugg samskipti á milli barnanna og starfsfólksins. Barnið þarf að vita að
það sé mikilvægt í augum annarra og hluti af því námsumhverfi sem einkennir leikskólann
(Stern, 1985, bls. 30-34). Námsumhverfið mótast út frá þeim markmiðum sem skipulagið
byggist á. Ef í námsumhverfinu er tekið tillit til viðhorfa yngstu barnanna og þau talin
hæfileikaríkir einstaklingar sem geta sjálf og vilja sjálf, þá mótast umhverfið út frá því
54

(Thorbergsen, 2007, bls. 16-40). Leikskólinn ætti því oft að bjóða upp á tækifæri til
mismunandi athafna í sveiganlegum rýmum þar sem kennarar fái tækifæri til að aðlagast
börnunum og áhugasviðum þeirra (Thorbergsen, 2007, bls. 16-40).

5.2 Jákvæð sálarfræði ofin inn í námsbækur
Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að samkvæmt lögum skuli meginmarkmið
með uppeldi í leikskóla vera meðal annars að rækta tjáningar- og sköpunarmátt allra
barna í þeim tilgangi að styrkja sjálfsmynd þeirra, getu og öryggi í að leysa mál sín með
friðsamlegum hætti. Lögð er áhersla á að eftir að settum markmiðum er náð sé
nauðsynlegt að stuðla að og efla traust samskipti barnanna hvetja þau til að sýna öðrum
virðingu og umburðarlyndi, virða skoðanir annara, efla jafnréttisvitund og skilning þeirra
á þeim gildum sem einkenna vináttu (Elsa Pálsdóttir, 2005, bls. 4). Læsishugtak er færni
sem felur í sér að viðkomandi skilur merkingu einhvers sem ekki er miðlað með berum
orðum, en þetta er lykilhugtak þess sem kallað er tilfinningalæsi (Lesvefurinn, e.d.).
Samkvæmt Daniel Goleman er hugtakið tilfinningalæsi í uppeldisfræðilegu samhengi
tengt við hugtakið tilfinningagreind, og skiptir það veigamiklu hlutverki í velferð barna
(Goleman, 2000, bls. 280-283). Goleman nefnir einnig að eiginleikarnir sem sameinast í
tilfinningagreindinni, það er skapstilling, atorka, þrautsegja og hæfileiki til þess að hvetja
sjálfan sig áfram séu lykilatriði þess hvernig fólki muni farnast í lífinu (Goleman, 2000, bls.
11-12). Að tengja jákvæða upplifun inn í námsbækur skapar rými til að ná fram
tilfinningalegri lestrarfærni, en að vera ólæs á tilfinningar er að sögn Goleman skaðlegt
fyrir samfélagið. Í bók sinni Tilfinningagreind: Hvers vegna er tilfinningagreind
mikilvægari en greindarvísitala?, segir Goleman að í dag séu kennarar að gera sér grein
fyrir hversu mikil áhrif slakur námsárangur hafi á tilfinningalæsi. Skólanámskrár taki lítið
sem ekkert tillit til breyttra aðstæðna og taki mun meira mark á hvernig börn eru í lestri
og skrift, en hvernig þeim vegnar í lífinu (Goleman, 2000, bls. 232). Tilfinningagreind
tengist lífsleikni, en talið er að kenningin um tilfinningagreind hafi komið fyrst fram árið
1990 þegar sálfræðingarnir John Mayer og Peter Salovey settu fram kenningu sína og
höfðu fjölgreindarkenningu Gardners til hliðsjónar (Salovey og Mayer, 1990, bls. 186189). Tilfinningagreind skiptir miklu máli þegar kemur að samskiptum fólks, það hjálpar
því að skilja hvort annað og þar með eykur félagsfærni þeirra, en hún er lykilatriði þegar
kemur að tilfinninga og andlegum þroska ( Goleman, 2000, bls. 233). Bækur sem ætlaðar
55

eru ungum börnum, líkt og höfundur þessarar greinargerðar skrifar, eru ætlaðar til þess
að koma í veg fyrir að slíkt ójafnvægi verði snemma á lífsleiðinni og eru vonandi byrjunin
á þroskaferli tilfinningargreindar barna og stuðla í leiðinni að jákvæðum sálfræðilegum
eiginleikum. Í sögunni þar sem Alli og vinir hans eru að veiða þá dæsir Fanney fíll þar sem
fiskarnir eru ekkert að bíta í. Hún kemur með þá tillögu að gera eitthvað annað og fær
Fjólu flóðhest og Alla api til að vera sammála sér. Þetta atvik er dæmi um félagsfærni þar
sem allar sögupersónur bókarinnar eru góðir vinir og styðja hvor aðra. Lesandinn
(kennarinn) gæti nýtt þessa orðræðu meðal annars til að tala um vinskap og ræða hvað
það er að vera vinur. William E. Doll (1993) nefnir að þó svo að þroski tilfinningargreindar
flokkist undir þroskaferli þá er það ekki síður umhverfið sem skiptir máli og er því
mikilvægt að skólaumhverfi sé þannig uppbyggt að það þroski tilfinningar barna. Bók
höfundar er einn liður í að veita leikskólaumhverfinu verkefni til að hjálpa börnum við að
þróa sinn eigin tilfinningaþroska.
Margar aðferðir eru til sem hjálpa nemendum við að þróa með sér tilfinningagreind
og er ein þeirra bókameðferð (e. bibliotherapy), en samkvæmt henni öðlast lesandinn
sáluhjálp í gengum lesningu bóka (Grago, 2005, bls. 180-182). Bókameðferð var fyrst
notuð af Samuel Crothers árið 1916 þar sem hann fór að taka eftir því að bækur
gögnuðust í meðferð geðsjúklinga (Myracle, 1995, án bls.). Á árunum á milli 1970-2000
fór þessi meðferð að ryðja sér til rúms í sálfræði og á heilsugæslustöðvum (Myracle,
1995, án bls.) og kom þá í ljós að þessi meðferð hjálpaði börnum með þroskafrávik. Sögur
voru notaðar til að skapa persónur sem leystu vandamál og hjálpuðu barninu þannig í
launsnarleit sinni.
Bókameðferð er hægt að skipta niður í þrjú skref: 1. Að bera kennsl á (e.
identification), 2. Útrás fyrir tilfinningaspennu (e. catharsis) og 3. Að fá innsýn í
tilfinningar (e. insight) (Doll, 1997). Lestur bóka snýst um að tengja þessa þrjá þætti
saman og þannig geta þeir styrkt lesandann í að fá innsýn inn í þær tilfinningar sem hann
er að glíma við eða á eftir að glíma við í framtíðinni (Furman, 2005, bls. 103-110).
Heilbrigð sjálfsmynd er nauðsynleg til að þekkja tilfinningar sínar og að getað tjáð þær
við aðra. Þar sem börn og unglingar eiga oft erfitt með að orða tilfinningar sínar, geta
bækur hjálpað þeim við að skilja sjálfan sig betur, læra af þeim ásamt því að þær veita oft
lausnir á ákveðnum vandamálum (Olsen, 1975, án bls.). Í bókinni Alli skoðar heiminn er
að finna skapandi persónur eins og Alla apa sem er alltaf að finna uppá einhverju sniðugu
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og Fanneyju fíl sem er mjög dugleg að finna hluti. Þessar persónur fá lesandann og þann
sem lesið er fyrir til að hjálpa sér að leysa vandamál og þar með fá tækifæri til að taka
þátt í lausnarleit sem vonandi þar með veitir þeim frekari hugmyndir við lausn verkefna
seinna meir.
Leiðtogahæfileikar fylgja heilbrigðri sjálfsmynd að mati Goleman. Hann segir að þeir
sem hafa ræktað með sér félagslega greind eigi gott með að tengjast öðrum. Þessir
einstaklingar eru búnir skipulagshæfni og kunna að takast á við deilur sem kunna að koma
upp við daglegar athafnir. Þeir verða oft sjálfskipaðir leiðtogar sem fá aðra til að líða vel
í návist þeirra (Goleman, 2000, bls. 233-235). Einnig getur hæfni í mannlegum
samskiptum skipt sköpum um það hvort einstaklingur nær að njóta sín og dafna í lífinu
því að ef hann er klaufskur þá getur hann alið með sér kvíða ásamt því að hann getur átt
á hættu að verða skilinn útundan í hópnum (Goleman, 2000, bls. 233-234).
Hugtakið velferð tilheyrir kenningum um jákvæða sálfræði (Seligman og
Csikszentmihalyi, 2000, bls. 5), og er útskýrt sem ákveðið atferli sem byggt er á styrkleika
og dygðum sem hafa áhrif á heilsu og velferð. Velferð, samkvæmt Martin E.P. Seligman
og Mihaly Csikszentmihalyi, tengist hamingju og hlýst meðal annars af gleði, áhuga,
hugarró og ást (Seligman og Csikszentmihalyi, 2000, bls. 10). Sjálfsmynd tengist velferð
og er samofin tilfinningagreind. Aristoteles taldi að markmið einstaklingsins kæmi út frá
hinu innra sjálfi og til að hann gæti talist hamingjusamur væri ekki aðeins nóg að líða vel
heldur þurfi hann einnig að lifa í samræmi við sinn innri mann og getur þannig valið út
frá því sína einstaklingsbundnu styrkleika (Aristóteles, 1995, bls. 104-106). Rétt fyrir
aldamótin 2000 ákváðu þeir Seligman og Csikszentmihalyi að gefa jákvæðri sálfræði sama
rými og óhamingju hafði verið gefið hingað til og lögðu ríka áherslu á að finna þá
styrkleika sem einstaklingurinn hefur og nýta þá á jákvæðan hátt. Í skólakerfinu væri
æskilegt að nota jákvæða uppbyggingu náms með því að tengja saman það sem börnin
læra við jákvæðar tilfinningar þeirra sjálfra (Seligman og Csikszentmihalyi, 2000, bls. 5).
Ian Morris er samstíga þeim Seligman og Csikszentmihalyi og telur að jákvæð sálfræði
hafi mikið gildi í skólastarfi. Í bók sinni Að sitja fíl: Nám í skóla um hamingju og velferð
(2012, bls. 8) bendir hann á að kennarar þurfi að reyna að stuðla að aukinni velferð innan
skólakerfisins og leggja þannig áherslur á að nemendur séu í góðu jafnvægi í kennslu.
Hann vill meina að hamingja og heilbrigði séu nauðsynleg til að nemendur öðlist vellíðan,
styrki sköpunarhæfileika sína og heildræna hugsun. Morris mælir með því að í skólum
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séu lögð fyrir verkefni sem byggja á styrkleikum nemenda og að kennarar hagi kennslu
sinni með það að leiðarljósi að kenna hverjum einstaklingi að hann geti orðið
hamingjusamur, en það er að hans mati í gegnum hamingjuna sem einstaklingurinn lærir
á eigin tilfinningakerfi og að hafa stjórn á tilfinningum sínum (Morris, 2012, bls. 25, 86).

5.3 Áherslur kennsluefnis
Aðalnámskrá leikskóla (2011) endurspeglar þær áherslur sem áhrifaríkt kennsluefni þarf
að innihalda. Aðalnámskráin myndar ramma og leiðsögn um tilgang og markmið hvers
leikskóla fyrir sig og reynir að halda utan um fagmennsku kennarans (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 8). Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að almenn
menntun stuðlar að hæfni einstaklingsins til að takast á við þær áskoranir sem birtast, að
leysa verkefni og að gera greinarmun á því hvað er viðeigandi hverju sinni. Að þessu leyti
er

nám

bæði

einstaklingsbundið

og

tengt

samfélaginu

(Mennta-

og

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 13). Orðaforðaþekking er kerfisbundin og hefur
keðjuverkandi áhrif, en orðaforðaþekkingu barna er hægt að auka bæði með beinum og
óbeinum hætti til dæmis í gegnum sögur og lestur bóka (Walpole og McKenna, 2007, bls.
85-88). Samkvæmt Juliu M. Carrol, Claudine Bowyer- Crane, Fionu J. Duff, Charles Hulme
og Margaret J. Snowling (1999) þá er nauðsynlegt að velja vel þau orð sem eiga að hafa
einhverja merkingu fyrir mjög ung börn þar sem þau búa oft ekki yfir miklum orðaforða.
Bókahöfundur reyndi að hafa þessi orð að leiðarljósi við gerð sinnar bókar. Hann notaði
auðveld einföld orð og orðasambönd. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 16) kemur fram
að menntun stuðlar að sjálfbærni, jafnrétti, lýðræði- og mannréttundum og mælt er með
að börn fái tækifæri til að taka þátt í að skapa og móta samfélagið og öðlist þannig sýn til
framtíðarinnar. Kennsluefni líkt og Alli skoðar heiminn styður við aðalnámskrá, en við
samningu efnisins var sköpun höfð að leiðarljósi við gerð þess en sköpun er nauðsynlegur
þáttur í allri menntun og nær til allra grunnþátta aðalnámskrár (Mennta- og
menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 16). Kennsluefni fyrir ung börn er oft í formi sagna
og leikja þar sem aðalpersónur eru oft börn, dýr, leikföng eða annað sem barninu er
kunnugt. Það er talið æskilegt að lýsa aðstæðum út frá sjónarhorni barnanna, þær eiga
að vera einfaldar og framvinda sagnanna er sett í forgrunninn (Nodelman, 2008, bls. 242243).
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Hér á eftir mun höfundur fjalla nánar um bókina sem hann hefur samið, rætt verður
hverjum kennsluefnið getur gagnast og þá möguleika sem bjóðast með notkun þess.

5.4 Hverjum gagnast efnið?
Bókin Alli skoðar heiminn býður upp á marga möguleika bæði í kennslu og heima fyrir.
Ung börn sem eru að þróa málið sitt geta með hjálp þeirra sem lesa auðgað skilning sinn
ásamt því að þau fá tækifæri til að taka þátt í fjölbreyttum og skemmtilegum sögum þar
sem ímyndunaraflið fær að njóta sín. Ung börn eru oft feimin (Eyrún Ísafold Gísladóttir,
2001, bls. 55). Kennsluefni bókarinnar býður upp á að kennarinn og börnin benda á, nota
tákn og annað álíka sem getur hjálpað börnunum að verða hluti af söguþræðinum og losa
um leið um feimnina. Bókin var hönnuð þannig að hún gæti verið gagnlegt þeim börnum
sem eru að einhverju leyti seinni í að byrja að tala, tvítyngdum börnum og börnum með
þroskafrávik. Kennsluefninu er ætlað að örva og þroska vitsmuna- félags- og
tilfinningaþroska barna út frá skilgreiningu Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2004) á hugtakinu
málþroski en hann felur í sér margvíslega þekkingu og færni sem kennsluefnið styður við.
Mismunur í máltöku er einn af þeim þáttum sem getur heft þroska barns. Börn sem eru
sein til máls geta farið á mis við margt sem er öðrum eðlislægt (Bates, Devescovi og
Wulfeck, 2001).

5.5 Endurtekningar og samræðulestur
Til að hjálpa börnum að tileinka sér góðan orðaforða og veita þeim tækifæri til að skilja
tungumálið er nauðsynlegt fyrir kennara að nota gögn sem ýta undir skilning og auka
orðaforða. Góð verkfæri eru bækur, því bækur fyrir ung börn byggjast oft á leik, þær eru
spennandi og skemmtilegar og gefa tilefni til að leika sér með tungumálið (Højgård, 2006,
bls. 190). Að lesa upphátt fyrir börn örvar vitrænan þroska þeirra og almenna hugsun
ásamt því að þær geta veitt tækifæri til frekari umræðna og rannsókna (Morrow og
Gambrell, 2004, bls. 2-3). Bækur sem innihalda fyrirsjáanlegan söguþráð er gott að lesa
fyrir mjög ung börn, börn með skerta námsgetu og börn sem eru að læra annað tungumál
vegna þess að í þeim bókum er mikið af endurtekningum og einföldum texta sem
auðveldar þeim að tengjast bókinni. Það er einnig vegna þessara aðstæðna sem gott er
að lesa sömu bókina oftar en einu sinni því þá geta komið fram fleiri og nánari upplýsingar
í hvert skipti sem lesið er (Tabors, 1997, bls. 120-121).
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Bókalestur er áhugamál ungra barna. Boðskapur sagnanna, gildin og dyggðirnar síast inn
hjá börnunum og geta gefið tækifæri til aukinna samræðna. Bók höfundar byggir á
samræðulestri (e. dialocic reading), en samræðulestur er aðferð sem notuð er til að efla
málþroska barna. Hún byggir á þeirri ályktun að það skipti jafn miklu máli hvernig lesið
er fyrir börn og hversu oft er lesið fyrir þau. Þessi aðferð var þróuð til þess að hjálpa
fullorðnum við að lesa fyrir ung börn þannig að börnin verði hluti af lestrarferlinu
(Vukelich og Cristie, 2009). Bókin er sett þannig upp að mikilvægt er að sá sem les breyti
rödd sinni, hækki hana og lækki eins og Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og
Ingibjörg Símonardóttir (2004, bls. 3) mæla með. Bókin inniheldur margar spurningar
þannig að börnin þurfa að taka virkan þátt til að framvinda sagnanna verði merkingabær.
Alli spyr til dæmis „Krakkar viljið þið hjálpa mér?“ og börnin þurfa að svara, kinka kolli
eða á einhvern annan hátt láta vita að þau vilja taka þátt í sögunni. Ekki er farin
hefðbundin leið þegar lesið er með samræðulestri, heldur fer af stað nokkurs konar
verkaskipting þar sem barnið verður einnig sögumaður. Sá fullorðni verður virkur
hlustandi, spyr spurninga, bætir við upplýsingum og hvetur barnið til að auka og þróa
með sér flóknari lýsingar um efni bókarinnar. Í samræðulestri er ýtt undir viðbrögð
barnsins við efni bókarinnar og barninu hrósað og bókin oft lesin aftur (Whitehurst og
Lonigan, 1998). Það skiptir miklu máli að vanda valið á bók þegar kemur að
samræðulestri. Mælt er með að þær innihaldi fallegar myndir sem fanga lesandann og
styðja vel við textann. Söguþráðurinn þarf að vera góður og ríkur að orðaforða sem
hentar aldri barnanna og áhugasviði þeirra. Umfram allt þarf bókin að vera skemmtileg
svo að lestur hennar verði bæði ánægjulegur fyrir börnin og þann fullorðna (Margrét
Tryggvadóttir, 1999, bls. 105).

5.6 Hvað er hægt að gera með efni bókarinnar?
Bókin er viðbót við íslenskt kennsluefni fyrir yngstu hlustendurna. Höfundur hefur orðið
var við að þörf sé á fjölbreyttu úrvali kennsluefnis fyrir yngstu kynslóðina sem er í senn
kennslufræðilegt og fagurfræðilegt. Bókin gefur tilefni til að leika sér með orðin, taka
einstök orð út fyrir og útskýra nánar og margt fleira sem lesandanum og börnunum
dettur í hug, möguleikarnir eru nær endalausir. Að taka einstaka orð og orðasambönd út
úr textanum styrkir málvitund og eykur málþroska barna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir,
2015, bls. 4-5). Myndirnar í bókinni segja einnig sögu, og gætu börnin sjálf „lesið út frá”
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myndunum og skapað þannig sína eigin sögu með því að verða sögumenn. Bókin eru
ætluð öllum sem koma að uppeldi barna, kennurum, foreldrum og öðrum sem þykir
gaman að lesa fyrir börn.
5.6.1 Leikbrúður
Hægt er að nota leikbrúður til þess að gæða sögur höfundar lífi og efla ímyndunarafl
barnanna sem hlusta. Með leikbrúðum er hægt að styðja enn frekar við lesturinn og gera
hann áhrifaríkari (Siraf-Blatchford og Clark, 2000, bls. 61) og um leið meira spennandi
fyrir börnin. Leikbrúður geta verið heillandi til að fanga athygli barna og hægt er að nota
þær til að endursegja söguna. Þær henta vel til málörvunar þar sem þær koma sem enn
ein viðbótin inn í kennsluna (Højgård, 2006, bls. 190). Leikbrúðurnar geta auðveldað
börnum að fylgjast með og ná sögðuþræði bókarinnar (Paulsen, 1992, bls. 31). Leikbrúður
geta veitt öryggi og traust og henta því mjög vel börnum sem eru óörugg eða feimin.
Brúðurnar geta auðveldað börnum að tjá sig því börnin samsama sig brúðunum (Morrow
og Gambrell, 2004, bls. 21). Einnig geta leikbrúður hjálpað börnum sem af einhverjum
ástæðum eru seinni til en jafnaldrar sínir. Brúðurnar eru þá nýttar sem tengiliður á milli
barna og kennara. Börnin „fela“ sig þá á bak við brúðuna og geta fundið sig öruggari
(Paulsen, 1992, bls. 41-42). Persónubrúður er ein tegund leikbrúða þar sem áhersla er
lögð á að börnin geti í gegnum þær verið gagnrýnin. Tekið ákvarðanir og leyst ákveðin
vandamál. Brown (2001) segir að persónubrúður séu ólíkar öllum öðrum brúðum á þann
hátt að þær eru þjálfunarbrúður (e. practioner´s dolls). Þær eru notaðar sem dæmi til að
koma í veg fyrir fordóma og mismunun hjá ungum börnum og er eitt af markmiðum
þeirra að fá börnin til að finna til með leikbrúðunum og gera sér grein fyrir hvað er líkt og
ólíkt með þeim og brúðunum. Hanna Ragnarsdóttir talar um persónubrúður í grein sinni
Persónubrúður: Notkun persónubrúða til þess að vinna gegn fordómum barna (2002, bls.
16-18). Hún nefnir hvernig þær hafa verið notaðar sem tenging við ákveðnar persónur
eða fólk. Þessum brúðum er gefin fjölskylda og ákveðinn menningarlegur uppruni,
eiginleikar og persónuleg einkenni sem hjálpa síðan barninu til þess að tengjast henni.
Þrátt fyrir að tilgangur persónubrúðanna sé að mestu leyti sá að hjálpa börnum að segja
fá fordómum, mismunun, ofbeldi eða öðru sem veldur þeim vanlíðan þá gæti
hugmyndafræðin á bakvið dúkkurnar nýst kennurum til þess að hjálpa við málörvun
barna (Morrow og Gambrell, 2004, bls. 21). Kennsluefninu fylgir ekki leikbrúður en hægt
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væri að búa þær til þá ýmist með hjálp barnanna (þá í formi leikefnis) eða fagmanna og
væru þær þá orðnar hluti af kennsluefninu. Ef leikbrúðurnar væru búnar til með hjálp
barnanna þá eru möguleikarnir margir. Hægt væri að búa til handabrúður eða
fingrabrúður mótaðar í pappa, leir eða öðrum álika efniviði, allt eftir því sem til væri
hverju sinni.
5.6.2 Orðaspjallsaðferð
Hægt er að nýta sögurnar í bókinni við orðaspjallsaðferðina (e. Text talk), en hún var
þróuð af þeim Isabel L. Beck, Margaret G. McKeown og Lindu Kucan (2012).
Kennsluaðferðin er tækni sem kennarar geta notað í orðaforðakennslu á öllum
skólastigum þar sem meginmarkmiðið er að efla orðaforða barna og auka þannig skilning
þeirra á samfelldum texta, hlustun, lesskilningi og frásagnarhæfni. Aðferðin byggist á því
að kenna orð og hvetja nemendur til að taka þátt með beinum hætti. Þetta er gert með
því að kennarinn velur bók til að lesa með börnunum og finnur þau orð sem hann vill
draga út úr bókinni til að kenna, ræða um og leika með. Þegar kemur að orðinu í sögunni
gerir kennarinn hlé og útskýrir merkingu þess í stuttu máli. Þegar hann hefur lokið
lestrinum útskýrir hann orðið rækilega, ræðir merkingu þess og leitast við að nota það í
öðru samhengi en gert er í sögunni sjálfri. Hér skiptir miklu máli að kennarinn finni hvöt
hjá sér til að útskýra þegar kemur að vali á orðum, því að mikilvægt er að hann verði ekki
óöruggur og hikandi, en þó þarf að hafa í huga að taka mið af ólíkum þörfum
nemendahópsins (Beck, McKeown og Kucan, 2012; Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 9).
Börnum er eðlislægt að leika sér og hafa þau flest gaman af orðaleikjum og gátum (Árdís
Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 9-10). Orðaspjallið býður upp á ótal möguleika til að leika
með orðin á fjölbreyttan hátt, útskýra þau með eigin orðum, hljóða, para saman myndir
og orð, skrifa á töflu, teikna þau eða mála og jafnvel búa til leikrit eða leikþátt þar sem
orðin eru höfð sem söguþráður, kyrrmyndir og fleira. Orðaspjallsaðferðin flokkast undir
snemmtæka íhlutun, þar sem hún tekur tillit til fjölbreytts nemendahóps með stigskipta
kennsluhætti í huga þar sem málörvun er höfð að leiðarljósi. Með því að skapa börnum
tækifæri með fjölbreyttum kennsluaðferðum næst aukinn árangur og mismunur á milli
nemenda minkar þegar nær dregur skólagöngu (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 9-10).
Upplagt væri að nýta sér orðaspjallsaðferðina þegar notast er við bókina Alli skoðar
heiminn sérstaklega þegar kemur að sérkennslu og málörvun leikskólabarna. Þá væri til

62

dæmis hægt að taka orð út úr textanum og vinna nánar með það. Orð eins og grallari
væri gott dæmi sem hægt væri að taka. Alla er lýst sem miklum grallara og gæti kennarinn
notað slíkt orð og sett það í samhengi við annað sem börnin þekkja. Hægt væri að finna
önnur orð sem myndu líkjast þessu orði og setja það þá inn í textann í staðinn. Einnig
væri möguleiki á að nota orðið og athuga hvort það myndi passa annars staðar í
textanum. Texti bókarinnar inniheldur mörg orð lík þessu og er um að gera að nota
hugmyndaflugið og nota það orð sem hentar hverju sinni.
5.6.3 Könnunaraðferð
Könnunaraðferð (e. project approach) er aðferð sem rekja má til hugmyndafræði í anda
Reggio Emilia stefnunnar og þróast í takt við hana (Helm og Katz, 2001, bls. 8). Aðferðin
er unnin út frá þemavinnu þar sem ákveðið umfjöllunarefni er tekið og unnið í ákveðinn
tíma með það að leiðarljósi að skilja eitthvað eftir og efla reynsluheim barnanna.
Könnunaraðferðin snýst um það að kennarinn ákveður þema og stjórnar ferlinu eftir
fyrirfram undirbúnu ferli og nær þannig að víkka huga og skilning barnanna (Helm og
Katz, 2001, bls. 9). Aðferðin er skilgreind sem náms- og kennsluaðferð þar sem ítarleg og
djúp rannsókn fer fram. Þrátt fyrir að könnunaraðferðin sé ætluð fyrir börn frá 3-6 ára
(Helm og Katz, 2001, bls. 8-9) þá er vel hægt að útfæra hana fyrir yngri börn. Höfundur
bókarinnar Alli skoðar heiminn hafði könnunaraðferðina í huga þegar hann samdi
sögurnar. Þegar könnunaraðferðin er notuð þá velur kennarinn (hér höfundur) einhverja
ákveðna sögupersónu, atvik eða fyrirbæri og fer af stað með nánari skoðun og
gagnaöflun sem tengist því sem valið var. Sem dæmi má nefna að kennari vill ef til vill
skoða Alla apa nánar með börnum. Þá fer fram gagnaöflun þar sem allt sem tengist apa
er skoðað og rætt, skoðaðar eru aðrar bækur sem tengjast öpum, leitað á vefnum eftir
upplýsingum, skoðaðar myndir og fleira. Hægt er að kanna hvaða mat apar borða, hvar
þeir eiga heima, hvað afkvæmin kallast og fleira og fleira sem tengist öpum.

Höfundur þessarar greinargerðar hafði einnig í huga að hægt væri að skrifa fleiri sögur
í sama bókaflokki. Þær gætu þá verið byggðar upp á þann hátt að þær myndu kenna til
dæmis bókstafina, líkamsparta, ólíkar fjölskyldugerðir, önnur tungumál og svo mætti
lengi telja.
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5.6.4 Lesið í leik- læsisstefna leikskólabarna
Læsi leikskólabarna er félagslegt fyrirbæri sem felur í sér notkun máls og merkingar orða
í málsamfélagi. Sagt hefur verið að læsi snúist fyrst og fremst um samband orðanna við
lífið sjálft. Læsi snýst þá um sköpun merkingar og fer aldrei fram í tómarúmi. Skilningur
kemur í kjölfar reynslu og ef barni vantar orð eða tjáningarform til að lýsa reynslu sinni
eða tilfinningum fær það ekki tækifæri til að tjá upplifun sína. Ef barn fær ekki að upplifa
nær það ekki að mynda skilning (Skóla- og frístundarsvið, 2013, bls. 3). Fagmennska
kennarans byggist meðal annars á þekkingu hans á þróun máls og læsis og á því hvernig
honum tekst til við að skipuleggja leikskólastarfið þannig að nám og leikur verða
óaðskiljanlegir þættir. Læsisstefna leikskólabarna byggist á kennslufræðilegum leik (e.
educational play), þar sem kennarinn ýmist leggur til hugmyndir eða efnivið í leikinn með
ákveðið námsmarkmið í huga. Í kennslufræðilegum leik þurfa að vera skýr námsmarkmið
á sama tíma og reynsla, áhugi og leikgleði barnanna fær að njóta sín. Í leikskólum fer nám
oft fram í gegnum leik þar sem gagnvirk samræða, vitsmunaleg reynsla og uppbygging
nýrrar þekkingar leiðir til sameiginlegs skilningar á námsefninu (Skóla- og frístundarsvið,
2013, bls. 4). Hugmyndir og gagnlegar ábendingar fyrir áætlun um læsi í leikskóla er hægt
að finna í Vörðum á leið til læsis, en vörðurnar eru settar upp sem einskonar gagnabanki
sem vísar kennara áfram að settu markmiði. Við hverja vörðu er að finna mikilvæg atriði
sem geta nýst vel sem kveikjur að umræðum eða sem hugmyndir til frekari ígrundunar. Í
lokin er hægt að finna ítarefni og frekari ábendingar um áhugaverð verkefni sem gætu
nýst kennurum og börnum. Hugmyndir að þessum vörðum má finna í Skýrslu um
málumhverfi og lestarnám barna í tíu leikskólum sem unnið var fyrir Mennta- og
menningarmálaráðuneytið auk rannsókna fræðimanna og skrif þeirra um mál og læsi
(Skóla- og frístundarsvið, 2013, bls. 6).
Loris Malaguzzi (1998) kom fram með hugmyndir um sköpunarkraft barna í bókinni
The Hundred Langues of Children – Reggio Emilia Approach – Advanced Reflections. Þar
segir Malaguzzi meðal annars að það eigi ekki að horfa á sköpunarkraft barns sem
einangrað vitrænt fyrirbæri heldur er krafturinn það sem barn hugsar, veit og velur.
Sköpunarkrafturinn byggist á margvíslegri reynslu og birtist hjá barninu eftir því sem
sköpun þess þróast. Bók höfundar er vonandi engin undantekning, hægt væri til dæmis
að endurskrifa söguna með því að teikna nýjar myndir og jafnvel bæta við myndum þar
sem sagan endar, búa til brúður af persónum, leika leikrit og fleira.
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5.6.5 Sögur höfundar sem tölvuforrit. Hvernig er hægt að vinna með þær?
Líkt og nefnt var hér að framan þá bjóða sögur höfundar upp á marga möguleika þar sem
texti þeirra og uppsetning nær til ólíkra þátta. Höfundur hefur verið að skoða og kynna
sér hvort hægt væri að færa sögurnar í tölvutækt form, þá hvort sem er sem saga eða
leikur. Sem saga væri möguleiki á að bókin væri sett upp sem lestrarforrit, ekki ósvipað
og sögurnar sem fáanlegar eru í bókarforritinu Kindle. En það sem höfundur er
áhugasamur um, er að sögurnar væru færðar í leikjabúning í tölvu, þar sem börn gætu
valið sér sögupersónu, farið í mismunandi borð, unnið stig, safnað formum, litum,
tölustöfum og fleiru. Hægt væri að hafa val um nokkur erfiðleikastig og gæti þá leikurinn
gagnast breiðari aldurshópum. Með því að færa sögurnar í tölvutækt form ná þær ef til
vill að höfða til breiðari hóps barna, þar sem hægt er að vinna með forritið í bæði
skipulagaðri kennslu (e. Structured teaching) og óformlegri (e. non- formal learning). Gott
dæmi er síðasta sagan þar sem Alli api er að aðstoða Gurra gíraffa við að finna formin sín.
Börnin myndu þá aðstoða þá vinina með því að smella á formin sjálf og þannig finna þau
í umhverfinu. Í lokin þegar börnin eru búin að finna öll formin þá þurfa þau að raða þeim
aftur í boxið. Eftir hvert skipti sem börnin finna form myndu Alli og Gurri hrósa þeim fyrir
hjálpina og þannig hvetja þau áfram. Heppilegast væri að formin væru ekki alltaf að finna
á sama stað, en hér væri möguleiki að erfiðleikastigin væru nokkur og jafnvel hægt að
klikka á hlut (t.d. tré) og athuga hvort formin væru á bakvið hlutinn.
Skipulögð kennsla felur í sér vinnu þar sem aðaláherslan er lögð á sjónræna kennslu
og gagnast meðal annars við kennslu og meðferð barna með einhverfu og skyldar
boðskiptatruflanir

(Svanhildur

Svavarsdóttir,

Sigrún

Hjartardóttir

og

Sólveig

Guðlaugsdóttir, 1994, bls. 31). Óformleg kennsla felur í sér óhefðbundnar
kennsluaðferðir þar sem nám fer fram utan skólastofunnar. Hér er átt við í gegnum
samræður og ígrundun sem á sér stað út frá reynsluheimi nemandans ( Jeffs og Smith,
1996, bls. 15-16). Ef sögur höfundar eru færðar í tölvutækt form þá veitir það börnum
aðra nálgun og sýn á viðfangsefninu út frá þeirra vitneskju.
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6 Lokaorð
Höfundur þessarar greinargerðar telur að barnabækur skipi stóran sess í að veita barni
öruggan vettvang til að koma fram með sínar eigin hugsanir og vangaveltur. Börnin eru
þátttakendur í sögunni þegar hún er lesin og er ætlunin að efla þau í jákvæðum
samskiptum. Csikszentmihalyi (1991, bls. 49) telur að með því að veita börnum þátttöku
þá styrkir það sjálfsstjórn þeirra þar sem endurgjöf er veitt strax. Börnin og lesandinn
taka þátt í framvindu sögunnar og þar með styrkja sjálfsvitund sína þegar þau vinna út
frá eigin reynsluheim. Ósk mín er sú að bókin muni hjálpa börnum í að leita leiða við að
öðlast vellíðan og heildræna hugsun líkt og Ian Morris nefnir í bók sinni Að sitja fíl- Nám
í skóla um hamingju og velferð (2012, bls. 25). Gaman væri ef sögurnar myndu skapa
vettvang þar sem allir, jafnt lesandinn og börnin öðlist eingöngu jákvæða nálgun á
viðfangsefnið. Til þess að það sé hægt þarf hugarfar lesandans að einkennast af bjartsýni
(Morris, 2012, bls. 129) þar sem nálgun lesandans skiptir miklu máli. Þannig ná börnin
jákvæðri reynslu við hlustun bókarinnar (Goleman, 2000, bls. 233-235). Þegar ég lít til
baka og skoða ferlið og þann tíma sem ég hef lagt í bók mína sé ég að ákveðin þróun
hefur átt sér stað, bókin hefur þróast eftir því sem ég hef lesið mér til um tilurð sagna
fyrir ung börn. Ég hef lært af ritsmíðarferlinu. Ég hef verið með þessa bók í smíðum frá
því snemma árs 2012 og hafði alltaf í huga að ég vildi leyfa öðrum að njóta hennar og
vonaði að aðrir sæju tækifæri til að nýta sér hana bæði til gagns og gaman. Mér hefur
lengi fundist vanta fjölbreytt íslenskt námsefni fyrir ung börn og vildi bæta úr því. Ef til
vill getur bók mín orðið kærkomin viðbót inn í flóru námsefnis fyrir ung börn.
Ég hef alltaf verið mikill lestrahestur. Byrjaði ung að lesa mér til gamans og las oft
sömu bækurnar aftur og aftur. Bækur fengu mig til að hverfa inn í töfrandi heim og setti
ég mig oft í spor persónanna. Fyrsta bókin sem ég man eftir var barnabókin Prinsessan
sem hljóp að heiman eftir Marijke Resink og þýdd af Eiríki H. Finnbogasyni árið 1980.
Þessa bók fékk ég að gjöf fimm ára gömul og varð alveg dolfallin af fallegu og
draumkenndu myndunum sem eru í bókinni. Þegar ég gat síðan lesið bókina sjálf las ég
hana aftur og aftur, stundum nokkrum sinnum á dag og var alltaf jafn hrifin. Í dag, 30
árum seinna, fær bókin mig ennþá til að brosa og tek ég hana öðru hvoru fram, eingöngu
til að skoða myndirnar í henni.
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Bókin mín Alli skoðar heiminn snertir mig líkt og Prinsessan sem hljóp að heiman gerir en
þó öðruvísi þar sem hún er hugarfóstur mitt og eingöngu skrifuð út frá sjálfri mér. Ég er
búin að lesa hana fyrir son minn og þó svo að hann sé örlítið eldri en markhópurinn er þá
hrífst hann af innihaldinu.
Ég skrifaði þrjár litlar sögur í einni bók um apann Alla og vini hans sem með aðstoð
lesandans fá barnið til að hjálpa sér við að leysa ýmiss verkefni, finna liti, form og þurfa
að telja og hjálpa þannig Alla og vinum hans í gegnum sögurnar. Markmið mitt með
samningu bókarinnar er að vekja áhuga barna, efla þroska þeirra, skilning á hugtökum og
efnistökum auk þess sem þess er vænst að þau ná að tileinka sér einföld orð og
orðasambönd. Sögurnar eru einfaldar að sniði og innihalda ríkulegan orðaforða sem
veitir lesandanum tækifæri til að efla og þroska málvitund ungra barna. Sögurnar eru
ætlaðar til að kenna börnum að greina á milli ólíkra lita og forma, auk þess er þeim ætlað
að kenna börnum að telja með hjálp litríka sögupersóna, einfaldra mynda og texta. Að
auki eru sögurnar þannig úr garði gerðar að þær færa börnum aðild að ævintýrum sagna
þar sem að í hverri sögu þarf barnið að benda á það sem leitað er að, sagan hjálpar þannig
börnunum að finna, telja, skoða og upplifa.
Það var einstaklega gaman að skrifa þessa bók og greinargerðina sem henni fylgir, en
það var einnig krefjandi og liggja óteljandi klukkustundir af ígrundun, heimildarvinnu,
sjálfsskoðun og sjálfsmati á bakvið vinnu mína. Ég vil þakka öllum þeim sem gáfu sér tíma
til að hjálpa mér að gera bók mína að veruleika, því án ykkar væri hún ekki til.
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Viðauki B. Kennsluleiðbeiningar fyrir bókina Alli skoðar
heiminn.
Í bókinni Alli skoðar heiminn er að finna mörg orð og orðatiltæki sem upplagt er að vinna
nánar með til þess að efla og auka orðaforða ungra barna, tvítyngdra og annarra barna
sem þurfa aukna kennslu í íslensku talmáli.

1. Orðaspjallsaðferðin (e. text talk). Þetta er kennsluaðferð sem gott er að nota í
orðaforðakennslu þar sem meginmarkmið hennar er að efla orðaforða barna og
auka skilning á samfelldum texta, hlustun, lesskilningi og frásagnarhæfni. Aðferð
þessi byggist á því að kennarinn finnur orð í bókinni sem hann vill kenna, ræða
um og leika með. Þegar orðið sem valið var er lesið gerir kennarinn hlé á lestri
sínum, ræðir merkingu orðsins og notar það í samhengi við annað sem kemur
fram í bókinni. Í orðaspallsaðferðinni eru möguleikar á að leika sér með orðin á
fjölbreyttan hátt, útskýra þau með öðrum orðum, hljóða sig í gegnum það, para
saman myndir við orðið, teikna það upp eða mála. Einnig er hægt að búa til leikrit,
leikþátt

eða

kyrrmyndir

þar

sem

orðið

er

haft

sem

söguþráður.

Orðaspjallsaðferðin flokkast undir snemmtæka íhlutun þar sem hún tekur tillit til
fjölbreytts nemendahóps með stigskipta kennsluhætti í huga og með málörvun
að leiðarljósi. Eftirfarandi orð koma fram í bókinni Alli skoðar heiminn og flokkast
undir orðaspjallsorð:


Faðmur



Hengijurt



Litskrúðugra



Grallari



Ráðagóður



Hrakfallabálkur



Hjartahlýr



Fjörug



Ærslast



Busla



Fjarlægð
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Snyrtipinni



Hræðilegt



Óhreinka



Eftirvæntingar



Vonsvikinn



Niðurlútur



Amar að



Hellirigning



Stinga upp á

2. Í bókinni eru margir litir, efnið er sett fram til þess að kenna börnum litina.
Gagnlegt getur verið fyrir lesandann að endurtaka litina aftur og aftur, finna þá í
myndunum og ræða þá þannig að orðin/litirnir festist í minni ungu hlustendanna.
Eftirfarandi litir eru í bókinni:


Svartur



Blár



Appelsínugulur



Grænn



Rauður



Fjólublár



Brúnn



Gulur



Bleikur

3. Í bókinni er að finna mörg lýsingarorð sem henta vel til margskonar vinnu með
börnum, til dæmis orðalenginga, orðhlutaverkefna, leikja og margt fleira.
Orðalenging er það nefnt þegar orðræðan er sett fram þannig að bætt er við einu
eða fleirum lýsingarorðum inn í lesturinn. Að lengja orðræður flokkast undir
byrjendalæsi (e. emergent literacy) þar sem læsistengd hugtök, hljóðkerfisvitund,
bókstafaþekking, umskráning, orðaforði, málskilningur og ritun eru höfð að
leiðarljósi (Halldóra Haraldsdóttir, 2012, bls 2). Þessir undirstöðuþættir geta
stuðlað að góðum málþroska og hjálpað barninu að tengja saman orðin. Hér á
eftir fylgja lýsingarorð sem lesandinn getur nota til orðalengingar:
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1 fiðrildi – 1 yndislegt fiðrildi



2 steinar – 2 kringlóttir steinar



3 froskar – 3 hoppandi froskar



4 ormar – 4 skríðandi ormar



5 fuglar – 5 fljúgandi fuglar



6 flugur – 6 suðandi flugur



7 tré – 7 há tré



8 íkornar – 8 glaðir íkornar



9 kóngulær – 9 spriklandi kóngulær



10 blóm – 10 falleg rauð blóm

4. Í bókinni er að finna orð sem lýsa samkennd, hægt er að vinna nánar með þau til
þess að kenna börnunum hvað orðið merkir. Sá sem ræðir (lesandinn) merkingu
orðsins samkennd (Að kunna að setja sig í spor annarra) þarf að vera meðvitaður
um hvað orðið þýðir. Í sögunni þar sem Alli api er að aðstoða Gurra gíraffa að
finna formin sín er unnið með samkennd. Alli sýnir Gurra samkennd með því að
hjálpa honum að finna formin sín. Gurri gíraffi er niðurlútur þar sem hann hefur
tínt öllum formunum sínum. Alli api er sannur vinur og aðstoðar hann við að finna
þau öll aftur. Sagan endar á því að Gurri situr glaður og ánægður með öll formin
sín.
Dæmi um aðferðir sem lesandinn getur notað við að kenna samkennd. Í fyrstu
ræðir hann við börnin hvernig þau geta sýnt hvort öðru samkennd í verki.


Í hvaða aðstæðum er samkennd notuð í leikskólanum?



Ef þið væruð Alli api hvað getið þið gert? Hvernig myndi ykkur líða?



Ef þið væruð Gurri gíraffi hvað gætuð þið gert? Hvernig myndi ykkur líða?

5. Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 14) er sagt frá sex grunnþáttum menntunar,
en þeir eru Læsi, Sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi,
jafnrétti og sköpun. Sögurnar tengjast öllum þessum grunnþáttum með einum
eða öðrum hætti og hægt er að vinna með þær á óteljandi vegu.
Læsi – læsi snýst um kunnáttu og færni með að geta fært hugsun sína í letur, kerfi, tákn,
prentmál, menningu og tjáningarform (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls.
16). Sögurnar um Alla snúast um að hægt er að nýta ólík tjáningarform við lestur og
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túlkun sagnanna, nýta sér tákn með tali, bendingar, orðanotkun, miðlun tjáskipta,
samræðna og fleira. Þær snúast um læsi í víðum skilningi, margir möguleikar eru færir í
kennslu:


Hægt er að búa til leikrit þar sem dýrin eru leikin.



Hægt er að hafa orðræðu um dýrin. Hvernig eru fílar? Hvernig eru apar?



Hægt er einnig að semja ljóð um persónur bókarinnar.



Sögurnar gefa tækifæri til hlutverkaleiks þar sem sögusviðið er leikið.



Hægt er að fara í tölvu eða á bókasafnið til þess að skoða heimildir um dýrin.

Sjálfbærni – Menntun til sjálfbærni miðast að því að veita fólki tækifæri til að takast á við
viðfangsefni þar sem samspil umhverfis, félagslegra þátta og efnahags tekur mið að
þróun

samfélagsins

(Mennta-

og

menningarmálaráðuneyti,

2011,

bls.

17).

Hugmyndafræði um jöfnun innan barnahóps er stór þáttur þar sem margvísleg álitamál
eru skoðuð, það á einnig við í sögunum um Alla apa. Hér eru dæmi sem hægt er að nýta
við kennslu um sjálfbærni:


Hægt er fá börnin til þess að tala um dýrin í bókinni.



Hægt er að fá börnin til þess að skiptast á skoðunum um hvað orðin í bókinni
þýða.



Hægt er að velta fyrir sér persónunum. Hvenær eru persónurnar leiðar, glaðar,
spenntar og svo framvegis.



Hvernig eru samskipti dýranna lík/ólík samskiptum okkar mannanna.



Hægt er að skoða umhverfi og aðstæður sem dýrin eru í.

Heilbrigði og velferð – Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri velllíðan
einstaklingsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 21). Í leikskólum er
mikilvægt að hlúa að jákvæðu andrúmslofti og heilsueflandi umhverfi. Jákvæð
sjálfsmynd, hreyfing, næring, hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti og
skilningur á eigin tilfinningum og annarra. Þessi grunnþáttur aðalnámskrár tengist stórum
hluta bókarinnar, margt er hægt að gera þegar kynna á heilbrigði og velferð fyrir ungum
börnum.
1. Lesandinn tekur fyrir eitt atriði úr bókinni, þá ýmist með aðstoð barnanna eða
ekki og skoðar hvort það flokkist undir jákvæða sjálfsmynd, hreyfingu, næringu,
hvíld, andlega vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti eða skilningi á eigin
tilfinningum og annarra. Búið til ramma þar sem hvert atriði á sinn reit og flokkið.
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2. Takið eingöngu einn þátt úr bókinni út fyrir og vinna eingöngu með hann.
3. Vinnið með eftirfarandi atriði:


Sofa dýrin sem eru í sögunni? Hvernig er þeirra svefnstaður líkur/ólíkur okkar?



Hvernig hreyfa dýrin sig í sögunni? Lesandinn getur tekið eitt dýr úr bókinni og
talað um það. Dæmi: Hvernig hreyfa fílar sig?



Hægt er að æfa göngulag dýranna. Ganga eins og api, ganga eins og fíll, ganga
eins og flóðhestur, ganga eins og gíraffi.



Hvað borða dýrin? Dæmi: Hvað borða apar? Borða þeir hollan eða óhollan mat?



Hreinlæti dýranna. Hvernig þrífa þau sig? Lesandinn getur til dæmis talað um
Fjólu flóðhest sem er snyrtipinni. Hvað þýðir að vera snyrtipinni? Eruð þið
snyrtipinnar?



Samskipti dýranna. Hvernig tala til dæmis apar saman?



Að sýna umhyggju. Hvernig eru persónur bókarinnar, eru þær umhyggjusamar?



Hvað er að vera vinur?



Hægt er að tala um líðan dýranna. Hvernig leið Gurra gíraffa þegar hann var búinn
að tína öllum formunum sínum? Hvernig leið dýrunum þegar enginn fiskur beit á
hjá þeim þegar þau voru að veiða? Hvernig leið Alla apa þegar hann sá að það
var hellirigning úti?

Lýðræði og mannréttindi – Í lýðræðislegu samfélagi er tekin sameiginleg ákvörðun og
virðing

borin

fyrir

þeim

sem

hafa

önnur

sjónarmið

(Mennta-

og

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19). Gagnrýnin hugsun og ígrundun stuðlar að virku
samstarfi. Hér á eftir eru dæmi sem hægt er að nýta þegar stuðla á að lýðræði og
mannréttindum.


Spyrja öll börnin spurninga, mikilvægt er að gefa öllum tækifæri til að svara.



Gefa öllum hlutverk þegar unnið er með bókina. Eitt barn getur verið sögumaður
eitt verið Alli api, eitt verið Gurri gíraffi og svo framvegis.



Skipta börnunum í litla hópa.



Getuskipta barnahópnum

Jafnrétti – Markmið þess er að gefa öllum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum,
rækta hæfileika hvers og eins og stuðla að því að þeir fái að tjá sig án þess að mæta
hindrunum

eða

neikvæðum

athugasemdum
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frá

öðrum

(Mennta-

og

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19-20). Innihald kennslunnar þarf að taka mið af
ólíkum þáttum og getu einstaklingsins. Kennsla þarf að fara fram á jafnréttisgrundvelli.
Hér eru dæmi um hvernig hægt er að stuðla að jafnrétti innan barnahópsins og á milli
kennara og barns:


Hlusta á skoðanir annarra.



Gefa öllum tækifæri til að tjá sig.



Hvetja börnin til jákvæðra samskipta.



Vera til staðar.



Koma með tillögur hvernig hægt er að nýta persónur og sögusvið bókarinnar í leik
og starf innan leikskólans.



Hafa

fjölbreyttar

kennsluaðferðir,

svo

sem

notkun tákns

með

tali,

könnunaraðferð, leikbrúður, orðaspjallsaðferð og lesið í leik.

Sköpun – Sköpun vekur upp forvitni, tækifæri til að njóta, hafa áhuga, virkja ímyndunarafl
og leika sér. Sköpun felur í sér að búa til eitthvað nýtt eða öðruvísi, búa til viðfangsefni
og leita lausna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 22). Bókin getur gefið
möguleika til sköpunnar, hér á eftir eru nefnd nokkur dæmi:


Búa til leikrit. Til dæmis leika Alla apa og vini hans vera að leika sér í
drullupollunum.



Leira dýrin í bókinni.



Teikna og lita dýrin.



Búa til brúður.



Búa til tónlist með hljóðum dýranna.



Leika hljóð dýranna.

Kennsluleiðbeiningar þessar sýna gagnsemi í því að vinna með bókina Alli skoðar
heiminn á fjölbreyttan hátt. Listinn hér að ofan er alls ekki tæmandi og hvet ég til að
nýta sér efni bókarinnar við gerð kennsluefnis.
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