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Ágrip	

Góð	málörvun	er	mikilvæg	hverju	barni	til	að	það	nái	að	efla	og	þroska	mál	sitt.	Samskipti	
örva	málþroska	barna	og	mikilvægt	er	að	leikskólakennarar	nýti	öll	tækifæri	í	daglegum	
athöfnum	til	málörvunar.	Leikskólakennarar	þurfa	að	nota	ólíkar	kennsluaðferðir,	vönduð	
vinnubrögð,	snemmtæka	íhlutun	og	grípa	til	gagnreyndra	og	hnitmiðaðra	aðferða	til	að	örva	
málþroska	barna	og	það	er	líka	áhrifaríkasta	leiðin	til	að	efla	bernskulæsi.	Markmið	þessarar	
rannsóknar	er	að	skýra	frá	hvaða	aðferðir	og	leiðir	leikskólakennarar	í	þremur	leikskólum	
telja	árangursríkastar	við	að	efla	bernskulæsi	elstu	barnanna	og	hvernig	það	birtist	í	starfi	
þeirra.	Því	var	sett	fram	rannsóknarspurningin	„Hvaða	aðferðir	nota	leikskólakennarar	til	að	
efla	bernskulæsi	elstu	barna	í	þremur	leikskólum?“.	Rannsóknin	er	eigindleg	og	felst	í	
heimsóknum	í	þrjá	leikskóla.	Tekin	voru	viðtöl	við	leikskólastjóra	þeirra	og	einn	deildarstjóra	í	
hverjum	skóla,	vettvangsathuganir	gerðar	og	skólanámskrár	rýndar.	Ein	helsta	niðurstaða	
rannsóknarinnar	er	að	unnið	er	með	bernskulæsi	í	leikskólunum	á	fjölbreyttan	og	oft	
svipaðan	hátt,	með	svipaðan	efnivið.	Leikskólakennarar	eru	mjög	meðvitaðir	um	að	þjálfa	
hljóðkerfisvitund	hjá	börnunum,	setja	orð	á	athafnir	í	daglegu	starfi	ásamt	því	að	lesa	fyrir	
þau.	Umhverfi	leikskólabarnanna	er	læsishvetjandi	og	leikskólakennarar	styðjast	að	nokkru	
leyti	við	læsisstefnur	í	starfi	sínu.	Í	tveimur	af	þessum	þremur	leikskólum	í	rannsókninni	
hrærast	börnin	í	umhverfi	þar	sem	mikil	fagleg	vinna	fer	fram	með	það	að	markmiði	að	örva	
og	hvetja	til	bernskulæsis	hjá	þeim.	Rannsókn	eins	og	þessa	verður	aldrei	hægt	að	alhæfa	um	
fyrir	alla	leikskóla	en	hún	gefur	ákveðna	vísbendingu	um	hvernig	unnið	er	með	bernskulæsi	á	
elstu	deild	í	leikskóla.	
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Abstract	

Working	with	emergent	literacy	in	three	kindergartens	

	
 

Early	childhood	language	stimulation	programs	implemented	at	kindergarten	is	important	to	
every	child´s	cognitive	development	for	it	to	develop	and	strengthen	its	speech.	All	
communication	stimulates	the	language	understanding	and	it	is	important	that	kindergarten	
teachers	use	all	daily	opportunities	to	stimulate	language	growth.	Kindergarten	teachers	will	
need	to	use	variety	of	methods,	quality	working	methods,	early	intervention	and	focused	
and	tested	methods	to	develop	language	growth,	which	is	also	the	most	influential	path	to	
increase	emergent	literacy.	The	goal	of	this	study	is	to	present	which	methods	kindergarten	
teachers	in	three	kindergartens	are	considered	the	most	effective	to	increase	emergent	
literacy	in	older	children	and	how	this	is	shown	through	their	work.	The	underlying	question	
in	the	study	is:	„Which	methods	do	kindergarten	teachers	use	to	improve	emergent	literacy	
in	three	kindergartens?“.	The	study	is	qualitative	and	included	visits	to	three	kindergartens.	
Kindergarten	teachers	were	interviewed	along	with	one	departmental	manager	in	each	
kindergarten,	field	studies	were	done	and	school	curriculum	reviewed.	The	main	conclusion	
of	the	research	is	that	there	are	many	different	methods	used	to	improve	emergent	literacy	
in	kindergarten,	while	similar	methods	and	material	are	used	in	each	one.	Teachers	are	
generally	very	conscious	of	exercising	phonological	awareness	in	children	along	with	reading	
to	them	as	well	connecting	words	to	daily	activity.	The	emphasis	is	to	create	an	environment	
that	encourages	reading,	and	kindergarten	teachers	use	to	some	extended	literacy	policies	in	
their	work.	In	two	of	three	kindergartens	included	in	the	study,	extensive	professional	work	
is	taking	place	to	stimulate	and	encourage	emergent	literacy	among	children.	This	study	will	
give	an	indication	of	how	emergent	literacy	can	be	approached	among	older	classes	in	
kindergarten.		
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1   Inngangur  

Að	læra	að	lesa	er	flókið	ferli,	mörgum	börnum	reynist	það	vandasamt	og	sumum	erfitt.	
Meðan	sum	hafa	lítið	fyrir	því,	þurfa	mörg	börn	að	hafa	mikið	fyrir	því.	Í	ljósi	þess	hve	íslensk	
börn	sýna	slakan	árangur	samkvæmt	PISA	sem	eru	alþjóðlegar	samanburðarrannsóknir	á	
námsárangri	15	ára	barna	í	OECD	ríkjunum	(Menntamálastofnun,	ó.d.)	er	ljóst	að	taka	verður	
í	taumana	og	verður	grunnskólinn	að	bæta	sitt	starf	og	grípa	til	margvíslegra	aðgerða	til	að	
bæta	lesskilning	barna.	Eins	er	mikilvægt	að	leikskólar	skoði	hvað	þeir	geti	gert	betur	þegar	
kemur	að	því	að	efla	bernskulæsi	því	snemmtæk	íhlutun	og	rík	tækifæri	til	notkunar	á	
tungumálinu	er	forsenda	góðs	gengis	þegar	kemur	að	lestri.	Hugmyndafræði	bernskulæsis	(e.	
emergent	literacy)	gerir	ráð	fyrir	að	barn	öðlist	einhverja	þekkingu	á	máli,	lestri	og	skrift	áður	
en	grunnskólagangan	hefst.	Litið	er	á	barn	sem	hæfan	og	getumikinn	einstakling	frá	unga	
aldri.	Mikilvægt	er	að	örva	bernskulæsi	barna	en	það	þróast	jafnhliða	málþroska	þeirra	
(Halldóra	Haraldsdóttir,	2007).	Einn	hluti	sem	vert	er	að	skoða	er	hvaða	aðferðir	eru	notaðar	
í	leikskólum	til	að	efla	bernskulæsi.	Það	skiptir	miklu	máli	að	leikskólakennarar	hafi	þekkingu	
og	færni	og	geti	komið	til	móts	við	hvert	og	eitt	barn	þannig	að	það	fái	sem	mest	út	úr	námi	
sínu	í	leikskólanum.	Meginnámsleið	barna	er	leikur	og	er	hann	órjúfanlegur	þáttur	
bernskuáranna,	leikurinn	gefur	börnunum	tækifæri	á	að	skilja	og	læra	á	umhverfi	sitt,	tjá	
skoðanir,	hugmyndir,	tilfinningar	sínar	og	reynslu.	Leikurinn	gerir	það	að	verkum	að	
tungumálið	sé	nýtt	á	fjölbreyttan	hátt	og	virkjar	löngum	barnanna	til	að	bæta	við	sig	
þekkingu.	Leikurinn	er	þungamiðja	alls	leikskólastarfs	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	 	

Leikskólakennarar	þurfa	að	setja	sér	skýr	markmið	og	móta	sér	sýn	um	hvernig	þeir	vinna	
með	bernskulæsi.	Í	lögum	um	leikskóla	er	kveðið	á	um	hvetjandi	uppeldisumhverfi	sem	er	
eitt	af	áhersluatriðum	(Lög	um	leikskóla	nr.	90/2008).	Það	skiptir	miklu	máli	hvað	er	uppi	á	
veggjum	inni	á	leikskólum,	að	hvaða	efnivið	börnin	hafa	aðgang,	hvernig	dagskipulagið	er	
byggt	upp	og	hvort	ritmálið	sé	sýnilegt.	Allir	þessir	þættir	eru	mikilvægir	til	að	byggja	upp	
gott	bernskulæsi.	Leikskólakennarar	verða	að	vita	hvernig	þeir	ætla	að	efla	bernskulæsi,	hvar	
í	dagskipulaginu	les-,	söngstundum	og	skipulögðum	málörvunarstundum	er	komið	fyrir	og	
hvernig	þeir	ætla	að	flétta	málörvun	inn	í	allt	starf	leikskólans.			

Fricke,	Bowyer-Crane,	Haley,	Hulme	og	Snowling	(2013)	leggja	áherslu	á	að	rækt	sé	lögð	
við	allan	málþroska	allra	barna	í	leikskólum.	Notaðar	séu	ólíkar	kennsluaðferðir,	vönduð	
vinnubrögð,	snemmtæk	íhlutun,	gripið	sé	til	gagnreyndra	og	hnitmiðaðra	aðferða	til	að	efla	
og	örva	málþroska	barna	og	sé	það	áhrifaríkasta	leiðin.		

Góð	málörvun	er	mikilvæg	hverju	barni	til	að	það	nái	að	efla	og	þroska	mál	sitt.	Samskipti	
örva	málþroska	barna	og	mikilvægt	er	að	kennarar	nýti	öll	tækifæri	í	daglegum	athöfnum	til	
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málörvunar	(Ásthildur	Bj.	Snorradóttir,	Anney	Ágústsdóttir,	Bergrós	Ólafsdóttir,	Margrét	Þóra	
Jónsdóttir	og	Sigurður	Sigurjónsson,	2014).	Sem	undirbúningur	fyrir	síðara	nám	barna	skiptir	
málörvun	miklu	máli	ásamt	því	að	barnið	geti	tjáð	sig	og	átt	góð	samskipti.	Örva	þarf	alla	
þætti	tungumálsins	eins	og	hlustun,	tal,	málskilning,	orðaforða,	lestur	og	ritun	(Anna	
Þorbjörg	Ingólfsdóttir,	2008).	Með	auknum	málþroska	þroskast	ákveðin	þekking,	viðhorf	og	
færni	sem	er	nauðsynlegt	að	búa	yfir	áður	en	farið	er	að	lesa	og	skrifa	ásamt	skilningi	á	
ólíkum	læsisþáttum	eins	og	letri,	tengslum	lesturs	og	máls,	málskilningi,	orðaforða,	
bókstafaþekkingu,	hljóðkerfisvitund,	umskráningu	og	ritun	ásamt	læsistengdum	hugtökum	
(Gunn,	Simmons	og	Kameenui,	1995).	Draga	má	því	þá	ályktun	að	undirbúningur	læsis	hefjist	
því	við	fæðingu	þar	sem	börn	eru	að	viða	að	sér	þekkingu	um	læsi	þó	þau	noti	ekki	ákveðna	
lestrartækni.		

Það	er	reynsla	mín	að	auðvelt	er	að	vekja	áhuga	barna	á	leikskólaaldri	á	bókstöfum,	lestri,	
hlustun	og	fleiru	sem	tengist	læsi	og	því	eigum	við	að	nýta	leikskólaárin	og	vanda	vel	til	
verka.	Með	þessari	rannsókn	vonast	ég	til	að	vekja	athygli	á	bernskulæsi	með	það	að	
markmiði	að	fækka	þeim	börnum	sem	lenda	í	erfiðleikum	í	formlegu	lestrarnámi	í	
grunnskóla.	Eftir	framhaldsnám	mitt	við	Háskóla	Íslands	veit	ég	að	það	er	hægt	og	það	er	
mikilvægt	að	leikskólakennarar	bjóði	börnum	sínum	upp	á	innihaldsríka	og	fjölbreytta	
málörvun.	

Markmið	rannsóknarinnar	er	að	gera	grein	fyrir	hvaða	aðferðir	og	leiðir	leikskólakennarar	
í	þremur	leikskólum	telja	árangursríkastar	við	að	efla	bernskulæsi	elstu	barnanna.	
Tilgangurinn	er	að	skýra	hvernig	leikskólakennarar	vinna	með	bernskulæsi	ungra	barna	og	
hvernig	það	birtist	í	starfi	þeirra.	

Rannsóknarspurningin	sem	sett	er	fram	er	„Hvaða	aðferðir	nota	leikskólakennarar	til	að	
efla	bernskulæsi	elstu	barna	í	þremur	leikskólum?“	

Þar	er	leitast	eftir	svörum	við	eftirfarandi	spurningum:	

• Hvernig	er	unnið	með	undirþætti	bernskulæsis?		

• Hvernig	er	stutt	við	námsumhverfi	elstu	barna	varðandi	bernskulæsi?		

• Hvaða	þættir	í	ytra	umhverfi	barnanna	eru	nýttir	til	að	efla	bernskulæsi?	

Verkefnið	skiptist	í	sex	meginkafla,	fyrst	er	farið	yfir	val	á	viðfangsefninu	og	fjallað	um	
hvers	vegna	bernskulæsi	er	mikilvægt.	Í	kaflanum	nám	og	læsi	er	greint	frá	því	hvað	læsi	og	
bernskulæsi	er	og	hvaða	þáttum	þarf	að	sinna	í	leikskólastarfinu	til	að	þroska	bernskulæsi	
barna.	Komið	er	inn	á	nokkrar	leiðir	til	að	örva	bernskulæsi	eins	og	málörvun,	leikinn	sem	
námsleið,	lestur	barnabóka	og	lestrarhvetjandi	umhverfi.	Í	kafla	þrjú	er	gerð	grein	fyrir	
rannsókninni	sjálfri,	aðferðafræði	hennar,	þátttakendum,	gagnaöflun,	framkvæmd	og	
skráningu	og	úrvinnslu	gagna	ásamt	trúðverðugleika,	réttmæti	og	siðferðilegum	atriðum	í	
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rannsókninni.	Í	fjórða	kafla	eru	niðurstöður	hennar	kynntar	og	síðan	eru	þær	settar	í	
fræðilegt	samhengi	í	fimmta	kafla	og	að	lokum	eru	lokaorð.	
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2   Nám og læsi 

Meginmarkmið	leikskóla	eru	m.a.	að	veita	börnum	skipulega	málörvun	og	stuðla	að	eðlilegri	
færni	í	íslensku	(Lög	um	leikskóla	nr.	90/2008).	Málþroski	barna	gegnir	mikilvægu	hlutverki	í	
öllu	námi	og	samskiptum	við	aðra.	Grunnur	barna	að	síðara	læsisnámi	er	lagður	strax	í	
frumbernsku	m.a.	með	góðri	málörvun	og	hvetjandi	málumhverfi.	Börn	eru	ekki	gömul	þegar	
þau	læra	um	lestur	og	skrift	í	gegnum	þeirra	reynslu	af	talmáli	og	ritmáli	og	bernskulæsi	
byrjar	að	þróast	strax	í	vöggu.	Rannsóknin	snýr	að	aðferðum	sem	leikskólakennarar	nota	í	
starfi	sínu	til	að	efla	bernskulæsi	elstu	barna	á	leikskóla	og	hvernig	unnið	er	á	markvissan	
hátt	með	bernskulæsi.		

Eitt	af	mikilvægustu	hlutverkum	kennara	er	að	ýta	undir	áhugahvöt	hjá	börnum	en	
áhugahvöt	er	flókið	hugtak.	Það	er	oftast	skoðað	frá	tveimur	hliðum	það	er	innri	áhugahvöt	
(e.	instrinsic	motivation)	og	ytri	áhugahvöt	(e.	extrinsic	motivation).	Með	innri	áhugahvöt	er	
átt	við	það	þegar	áhuginn	kemur	frá	einstaklingnum	sjálfum,	hún	byggist	á	persónulegum	
áhuga	og	fyrri	reynslu	og	því	sem	býr	innra	með	honum.	Ytri	áhugahvöt	kemur	utan	frá,	hún	
kemur	frá	foreldrum,	fjölskyldu,	kennurum	og	samfélagi.	Kennarar	geta	nýtt	sér	ytri	
áhugahvöt	til	að	kveikja	áhuga	hjá	börnunum.	Þeir	þurfa	með	fjölbreyttum	kennsluaðferðum	
og	einstaklingsmiðuðum	verkefnum	að	finna	leið	til	styrkingar	á	innri	áhugahvöt.	Börn	þurfa	
að	sjá	tilgang	með	vinnu	sinni	og	þau	verða	einnig	að	sjá	árangur	af	vinnu	sinni.	Góður	
kennari	er	flinkur	við	að	meta	stöðuna	í	bekknum	og	tekur	ákvarðanir	út	frá	henni.	Hann	
þekkir	hvern	einstakling	vel,	persónu	hans	og	bakgrunn,	veit	hvar	hver	einstaklingur	stendur	
og	hvernig	best	er	að	byggja	ofan	á	það.	Góður	kennari	getur	unnið	að	mismunandi	
markmiðum	í	einu,	hann	hjálpar	börnunum	að	setja	sér	markmið	og	velur	viðeigandi	
kennsluaðferðir	sem	henta	börnunum.	Árangursríkara	er	að	horfa	á	ferlið	frekar	en	
afraksturinn.	Kennarinn	þarf	að	vera	meira	styðjandi	við	fjölskyldur	sem	á	einhvern	hátt	eru	
ekki	eins	styðjandi	við	börn	sín.	Mikilvægt	er	að	útskýra	fyrir	foreldrum	hversu	mikilvægt	er	
að	lesa	fyrir	börnin	til	að	styrkja	málþroskann	sem	er	forsenda	síðara	náms	(Byrnes	og	Wasik,	
2009).	

Til	að	kennsla	sé	áhrifarík	þurfa	verkefnin	að	hafa	einhverja	merkingu.	Mikilvægt	er	að	
skapa	venjur	og	hafa	endurtekningar	í	kennslunni	því	börn	öðlast	ekki	þekkingu	í	fyrsta	skipti	
sem	þau	takast	á	við	verkefni.	Verkefni	þurfa	að	vera	hæfilega	erfið,	ekki	of	þung	og	ekki	of	
létt,	kennari	þarf	að	vera	með	blöndu	af	stuðningi,	þátttöku	með	leiðsögn	og	hafa	
sýnikennslu	og	endapunkt.	Þegar	búið	er	að	leysa	verkefni	þarf	kennari	að	sýna	hvaða	
lærdóm	má	draga	af	því	og	setja	með	því	ákveðinn	endapunkt	(Byrnes	og	Wasik,	2009).		
Kennsluaðferðir	sem	skapa	aðstæður	til	þess	að	börn	íhugi,	álykti,	túlki	texta	og	þegar	
notaðar	eru	opnar	spurningar	eru	góðar	til	að	efla	málþroska	barna	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	
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Í	þessum	kafla	er	fjallað	um	nám,	læsi,	lestur	og	bernskulæsi	og	hvaða	þáttum	þarf	að	
sinna	í	leikskólastarfinu	til	að	þroska	bernskulæsi	barna.	Fjallað	er	um	mikilvægi	bernskulæsis	
og	hvernig	hægt	er	að	efla	það	með	góðri	málörvun	í	gegnum	leik	hvort	sem	það	er	
kennslufræðilegur	leikur	eða	frjáls	leikur,	hvernig	hægt	er	að	bjóða	upp	á	gott	málumhverfi	
og	málhvetjandi	efnivið.	

	

2.1			Nám	leikskólabarna	
Leikskólinn	er	fyrsta	skólastigið	og	þar	hefst	hin	formlega	menntun	barna.	Samkvæmt	
Aðalnámskrá	leikskóla	(2011)	á	leikskólinn	í	samstarfi	við	foreldra	að	kappkosta	við	að	efla	
alhliða	þroska	allra	barna,	veita	þeim	hvetjandi	og	gott	uppeldisumhverfi.	Öryggi	og	velllíðan	
á	að	vera	í	fyrirrúmi.	Leikskólinn	á	einnig	að	stuðla	að	velferð	og	farsæld	á	skólagöngu	þeirra.	
Börnin	eiga	að	fá	hvatningu,	hrós	og	viðfangsefni	við	hæfi	svo	þau	geti	sem	best	notið	sín	í	
leikskólanum.	Leikskólaaldurinn	er	afar	mikilvægur	tími	í	lífi	barns	til	náms	og	þroska	
(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).		

Á	leikskólaaldri	er	mikilvægt	að	börn	öðlist	gott	vald	á	því	tungumáli	sem	talað	er	í	
kringum	þau	og	í	umhverfi	þeirra,	hvort	heldur	heima	eða	í	skóla	þannig	að	þau	geti	tjáð	sig	
um	þarfir	sínar,	hugsanir	og	langanir.	Jafnframt	að	þau	geti	tekið	þátt	í	samræðum	með	því	
að		nýta	sér	viðbrögð	og	svör	við	spurningum	sem	upp	koma	en	það	krefst	þekkingar	og	
skilnings	á	tungumálinu	sem	talað	er	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2013).	Rannsóknir	hafa	sýnt	
að	á	milli	barna	á	leikskólaaldri	getur	verið	mikill	einstaklingsmunur	og	á	milli	allra	
málþroskaþátta	og	orðaforða	geti	verið	sterk	tengsl.	Það	er	að	börn	sem	eru	með	góðan	
orðaforða	hafa	einnig	gott	vald	á	beygingum	orða	og	málskilningi	meðan	börn	með	lítinn	
orðaforða	eru	líka	slök	á	öðrum	þáttum	málþroskans	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2013).	
Standa	þarf	faglega	að	námi	barna	á	leikskólaaldri	ef	það	er	ekki	gert	er	ekki	hægt	að	bæta	
þeim	það	að	fullu,	þegar	upp	í	grunnskóla	er	komið.	Í	rannsókn	Hrafnhildar	Ragnarsdóttur	
(2013)	kemur	fram	að	einstaklingsmunur	á	orðaforða	barna	sé	yfirleitt	ekki	af	líffræðilegum	
toga.	Hins	vegar	stafar	hann	af	því	að	börn	með	slakan	orðaforða	hafa	farið	á	mis	við	þau	
góðu	tækifæri	sem	gefast	til	að	læra	ný	orð.	Börn	fæðast	með	hæfileikann	til	að	læra	
tungumál	ef	þau	fá	góða	og	öfluga	málörvun	nýtist	það	þeim	vel	til	náms.	Ef	börn	búa	í	
umhverfi	þar	sem	góður	aðgangur	er	að	fólki	sem	er	tilbúið	að	ræða	við	þau	um	það	sem	þau	
hafa	áhuga	á,	svara	spurningum	þeirra,	lesa	fjölbreyttan	texta,	ræða	og	fræða,	nýta	hvert	
einstakt	tækifæri	til	að	upplýsa	og	útskýra	ný	orð	fyrir	þeim,	rifja	þau	orð	upp	og	skapa	
tækifæri	til	að	nota	þau	í	nýju	og	fjölbreyttu	samhengi	leiða	þessar	aðferðir	til	aukinnar	
þekkingar	barnanna	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2013).	
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2.2			Læsi	og	lestur	
Eitt	námsvið	leikskóla	er	læsi	og	samskipti	en	læsi	(e.	literacy)	er	víðtækt	hugtak	og	
skilgreiningar	á	hugtakinu	fjölmargar	og	hugmyndir	manna	ólíkar.	Í	Aðalnámskrá	leikskóla	er	
læsi	skilgreint	í	víðum	skilningi	og	segir	að	læsi	feli	„í	sér	þekkingu,	leikni	og	hæfni	barna	til	að	
lesa	í	umhverfi	sitt	og	tjá	upplifun	sína,	tilfinningar	og	skoðanir	á	fjölbreyttan	hátt“	
(Aðalnámskrá	leikskóla	2011,	bls.	42).		

Hugtakið	læsi	hefur	fengið	víðari	merkingu	og	er	oft	notað	langt	út	fyrir	tengsl	ritaðs	máls	
og	talaðs	máls.	Þannig	að	einstaklingur	þarf	að	hafa	á	valdi	sínu	tæknilega	færni	til	að	ná	sér	í	
eða	nálgast	ákveðnar	upplýsingar,	hvort	sem	þær	birtast	í	myndtáknum,	hljóðtáknum,	
talnatáknum,	rittáknum	eða	fyrirbærum	í	samfélaginu	eða	náttúrunni	samanber	það	sem	
Aðalnámskrá	leikskóla	kveður	á	um	læsi	í	víðum	skilningi	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	
Merking	orðsins	læsi	er	því	breytileg	eftir	því	samhengi	sem	það	birtist	í	og	þeim	sem	notar	
hana.	Í	almennri	merkingu	er	átt	við	færni	við	að	geta	lesið	og	skilið	ritað	mál.	Eins	hefur	það	
verið	notað	í	merkingunni	að	vera	læs	og	skrifandi	(Baldur	Sigurðsson,	ó.d.).		

Læsi	felur	því	í	sér	lestur,	ritun,	lesskilning	og	getuna	til	að	geta	nýtt	sér	þessa	færni.	
Grunnur	er	lagður	í	lestri	og	ritun	löngu	áður	en	formlegt	lestrarnám	hefst.	Til	að	búa	yfir	
góðri	lestrarfærni	er	færni	í	ólíkum	þáttum	tungumálsins,	þekking	á	eiginleikum	og	
birtingarformi	ritað	máls	mikilvæg	hverjum	einstaklingi	(Whitehurst	og	Lonigan,	2002).	Hann	
þarf	að	geta	túlkað,	skilið,	tileinkað	sér	og	tjáð	upplýsingar	og	notað	ákveðna	hugræna	færni	
til	að	vinna	úr	þeim.	Af	þessu	má	draga	þær	ályktanir	að	læsi	er	mjög	flókin	hugræn	aðgerð	
sem	byggir	á	samspili	og	samhæfingu	ólíkra	þátta	hugrænnar	úrvinnslu,	þar	er	tungumálið	
aðalatriðið	(Steinunn	Torfadóttir,	2011).		

Lestur	er	margbrotið	og	afar	flókið	fyrirbæri,	hann	er	stór	partur	af	daglegu	lífi	flestra	sem	
búa	á	okkar	menningarsvæði	og	óhugsandi	væri	að	ímynda	sér	tilveruna	án	hans.	Það	er	stór	
hluti	barna	sem	verða	ekki	læs	eða	illa	læs.	Eitt	af	mikilvægum	hlutverkum	fræðimanna	og	
kennara	er	að	hjálpa	þeim	sem	eiga	við	lestrarörðugleika	að	stríða.	Til	að	túlka	og	skilja	ritað	
mál	er	samspil	margra	þátta	sem	virka	saman	en	á	því	og	færni	í	tungumálinu	byggir	lestur.	
Lestur	felur	í	sér	vitund	um	tungumálið	og	meðvitaða	þekkingu	á	því	og	hvernig	hægt	er	að	
meðhöndla	það	(Kamhi	og	Catts,	2014).	Færnin	við	lestur	og	ritun	er	röð	margra	flókinna	
vitrænna	þátta	sem	þróast	og	þroskast	eftir	aldri	og	þroska	lesandans,	gerð	lesefnis	og	
tilganginum	með	lestrinum	(Cain,	2010).	Til	að	lestur	geti	orðið	að	veruleika	eru	það	margir	
þættir	sem	koma	saman,	börn	verða	að	upplifa	bernskulæsi,	búa	yfir	góðri	hljóðkerfisvitund,	
hljóðavitund	og	stafaþekkingu,	geta	umskráð	orð,	lesfimi	þarf	að	vera	sjálfvirk	og	ritun	er	
stór	partur	af	því	að	geta	lesið.		

Það	umhverfi	sem	börn	alast	upp	í	og	þeir	sem	koma	að	uppeldi	barna	gegna	mjög	
mikilvægu	hlutverki	við	undirbúning	í	samfélagi	þar	sem	flestir	eru	læsir	og	skrifandi.	Fyrst	
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verða	börn	að	ná	tökum	á	tæknilegu	hlið	lestursins	það	er	bókstöfum	og	hljóðum.	Í	hljóðkerfi	
tungumálsins	þroskast	hljóðkerfisvitund	og	undirþáttur	hennar	sem	er	hljóðavitund	sem	er	
mikilvæg	en	það	er	næmni	barnsins	fyrir	hljóðum	sem	gerir	það	að	verkum	að	það	nær	að	
breyta	bókstöfum	í	hljóð	og	orð	(Steinunn	Torfadóttir,	2010).	Börn	sem	eiga	í	erfiðleikum	
með	hljóðkerfisvitund	sem	fæst	við	grófari	þætti	hljóðeininga	eins	og	atkvæði	og	rím	eru	í	
áhættuhóp	við	að	lenda	í	lestarerfiðleikum.	Lestur	krefst	ekki	bara	næmni	fyrir	hljóðavitund	
heldur	líka	víðtækrar	málfærni	og	þekkingu	á	málinu.	Börn	þurfa	að	geta	skilið	samhengi	í	
texta	og	lesið	á	milli	línanna.	Málskilningur	er	undirstaða	lesskilnings	og	gegnir	orðaforði	og	
orðhlutavitund,	næmni	fyrir	merkingu	og	formfræðilegri	uppbyggingu	tungumálsins	sem	
tvinnast	við	málfræði	og	setningafræði	stóru	hlutverki	(Steinunn	Torfadóttir,	2010).	Börn	
sem	eru	með	slaka	málfærni	eru	í	áhættuhóp	með	slakan	lesskilning	jafnvel	þó	þau	hafi	góða	
hljóðavitund	(Kamhi,	Catts	og	Adlof,	2014).		

Hoover	og	Gough	(1990)	settu	fram	kenninguna	um	einfalda	lestrarlíkanið	(e.	The	Simple	
View	of	Reading).	Tilgangur	með	framsetningu	líkansins	er	að	skýra	á	einfaldan	hátt	það	
flókna	og	margslungna	ferli	sem	fer	fram	þegar	fólk	les	og	hvaða	þáttum	þarf	að	huga	að	
þegar	lestur	er	kenndur.	Samkvæmt	líkaninu	byggist	lestur	í	grófum	dráttum	á	tveimur	
meginaðgerðum	sem	nauðsynlegt	er	að	búa	yfir	en	það	er	færni	við	að	lesa	úr	
bókstafstáknum	eða	umskráning	(e.	decoding)	og	færni	við	að	skilja	það	sem	lesandinn	les	
eða	málskilningur	(e.	language	comprehension).	Til	að	ná	tökum	á	lestri	þarftu	að	hafa	færni	
á	báðum	þáttum	því	megininntak	kenningarinnar	felst	í	að	umskráning	og	skilningur	séu	
aðskildir	þættir	en	börn	verða	að	hafa	vald	á	umskráningu	til	að	skilja	innihald	textans	sem	
þau	lesa	og	öfugt	(Cain,	2010).	Kenningin	byggir	á	því	að	lesskilningur	og	hlustunarskilningur,	
það	er	að	hlusta	á	lesinn	texta,	hvíli	á	sömu	undirstöðufærni	sem	er	málskilningur	þess	sem	
les.	Þegar	barn	hlustar	á	texta	endurspeglar	það	vel	málskilning	þess	og	því	er	talið	að	
hlustunarskilningur	sé	vel	til	þess	fallinn	þegar	kanna	þarf	færni	í	lesskilningi.	Góður	
málskilningur	hjálpar	börnum	að	vinna	úr	reynslu	þeirra	og	upplýsingum	sem	þau	upplifa.	
Skilningurinn	er	mikilvægur	fyrir	lesturinn	og	einnig	í	samskiptum	(Oakhill	og	Cain,	2007;	
Catts,	Adlof	og	Weismer,	2006).	Með	lestrarnámi	er	því	mjög	mikilvægt	að	börn	nái	hæfni	við	
að	lesa	úr	bókstafstáknum	og	að	þau	skilji	textann	sem	bókstafir,	orð	og	setningar	standa	
fyrir	og	því	nauðsynlegt	að	vinna	líka	með	lesskilning	til	að	góður	árangur	náist.	Málskilningur	
og	umskráning	mynda	undirstöðu	að	lesfimi	og	sjálfvirkum	lestri,	til	að	börn	teljist	læs	verða	
þau	að	hafa	náð	tökum	á	umskráningu	og	hlustunarskilningi	(Hoover	og	Gough,	1990).		
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2.3			Bernskulæsi	
Bernskulæsi	(e.	emergent	literacy)	felur	í	sér	ákveðna	færni,	viðhorf	og	þekkingu	sem	börn	
þurfa	að	búa	yfir	áður	en	þau	geta	byrjað	að	læra	að	lesa.	Í	því	felst	skilningur	á	hugtökum	
sem	tengjast	læsi	og	falla	undir	hefðbundna	læsisþætti	það	er	orðaforða,	málskilning,	
hljóðkerfisvitund,	bókstafaþekkingu,	umskráningu	og	ritun.	Sá	undirbúningur	sem	þróast	hjá	
börnum	frá	fæðingu	þar	til	að	þau	læra	formlega	að	lesa	kallast	bernskulæsi.	Áður	var	talið	
að	lestrarnámið	byrjaði	um	leið	og	börn	hæfu	grunnskólagöngu	sína	en	nú	telja	fræðimenn	
að	lestrarnámið	fari	fram	samhliða	máltöku	og	almennum	þroska	eða	jafnvel	strax	frá	
fæðingu	(Whitehurst	og	Lonigan,	2002;	Gunn	o.fl.,	1995;	Byrnes	og	Wasik,	2009).		

Áður	en	formlegt	lestrarnám	hefst	byrja	börn	að	skilja	tilgang	ritmáls,	móta	með	sér	
viðhorf	til	læsis	og	ná	tökum	á	fyrstu	bókstöfunum.	Þegar	börn	skoða	bækur	taka	þau	eftir	
uppbyggingu	ritmáls	í	textanum,	þau	veita	einkennum	bókstafa	og	orða	í	textanum	athygli,	
síðar	meir	læra	þau	að	bókstafir	gegna	ákveðnu	hlutverki	sem	er	mjög	mikilvægt	til	að	skilja	
lögmál	ritmálsins.	Þegar	ung	börn	krota	er	það	mikilvægur	grunnur	og	nauðsynlegt	skref	í	
bernskulæsinu.	Ritun	þróast	frá	kroti,	teikningum	að	bókstöfum	og	síðar	þróast	barnið	í	að	
skrifa	bókstafi.	Seinna	læra	börn	að	tengja	bókstafi	við	hljóð	þeirra	og	uppgötva	hvernig	eigi	
að	hljóða	sig	í	gegnum	orð	og	skrifa	einföld	orð	oft	áður	en	þau	kveðja	leikskólann	(Kress,	
1997).	Í	málhvetjandi	samskiptum	og	umhverfi	og	í	gegnum	uppgötvanir	um	ritmál	byggja	
börn	upp	sína	þekkingu.	Með	því	eru	þau	að	byggja	upp	bakgrunnsþekkingu	varðandi	læsi	án	
þess	þó	að	búa	yfir	tæknilegri	færni	til	að	lesa	(Whitehurst	og	Lonigan,	2002;	Gunn	o.fl.,	
1995).			

Málþroski	er	mikilvægur	til	að	geta	tjáð	sig	og	skilið	tungumálið	og	er	málskilningur	
undirstaða	lesskilnings	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	Getan	til	að	lesa	eykst	eftir	því	sem	
málþroskinn	er	betri	en	ákveðin	gagnvirkni	á	sér	stað,	það	er	málþroski	hefur	áhrif	á	
lestrargetu	og	lestrargetan	hefur	áhrif	á	málþroskann	(Garton	og	Pratt,	1989).	

Samkvæmt	Whitehurst	og	Lonigan	(1998)	og	Gunn	o.fl.	(1995)	felur	bernskulæsi	í	sér	
nokkra	meginþætti	sem	lærast	jafnhliða	og	hafa	samverkandi	áhrif	hver	á	annan,	þeir	eru: 	

• Málþroski	(e.	oral	language	skills):	Er	skilningur	á	orðum,	setningum	og	textum	en	
það	byggist	á	bakgrunnsþekkingu,	orðaforða	og	getunni	til	að	skilja	samhengi	
texta.	Börn	verða	að	skilja	orðin	svo	þau	viti	að	þau	eru	rétt	lesin.	Því	meiri	
lestrarfærni	sem	börn	búa	yfir	því	meira	reynir	á	málskilning	og	orðaforða.	Því	
auðugri	orðaforða	og	málskilning	sem	börn	hafa	þeim	mun	auðveldara	er	fyrir	þau	
að	greina	hljóðeiningar	og	fonem	orðanna.	
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• Tilgangur	og	hlutverk	ritmáls	(e.	awareness	of	print):	Börn	skilja	smám	saman	
tilgang	og	hlutverk	ritmáls	í	gegnum	reynslu	þeirra	af	bókstöfum	í	gegnum	lestur	
og	ritun.	Þau	uppgötva	að	ritmál	hefur	merkingu	og	ákveðið	form.	  

• Bókstafaþekking	og	ritun	(e.	letter	naming	and	writing):	Börnum	er	kennt	að	
þekkja	bókstafina	en	einnig	læra	þau	þá	tilviljanakennt.	Hægt	er	að	spá	fyrir	um	
lestrarfærni	síðar	meir	út	frá	bókstafsþekkingu.	

• Hljóðkerfisvitund	(e.	phonological	awareness):	Í	henni	felst	að	geta	unnið	með	á	
fjölbreyttan	hátt	og	haft	tilfinningu	fyrir	hljóðeiningum	málsins.	Með	lestri	bóka,	
leik	með	málið	og	ritmálið	læra	leikskólabörn	smátt	og	smátt	á	hljóðkerfið.	
Hljóðkerfisvitund	er	besta	forspáin	um	síðari	læsistileinkunn.		

• Tengsl	lesturs	og	máls	(e.	relationship	of	speech	and	print):	Börn	fara	að	skilja	að	
hægt	er	að	yfirfæra	talmál	í	ritmál	og	öðlast	þekkingu	á	að	bókstafir	mynda	
söguþráð	sem	er	undirstaða	að	aðgreiningu	á	tal-	og	ritmáli.		

• Skilningur	á	uppbyggingu	texta	(e.	text	structures):	Þegar	börn	skilja	hvernig	texti	
er	uppbyggður	þá	eykst	ályktunarhæfni	þeirra	og	þau	hafa	skilning	á	lengri	texta.	
Með	lestri	barnabóka	byggja	börn	upp	næmni	fyrir	skipulagi	á	ritmáli.	

Hjá	flestum	börnum	kemur	fram	læsishegðun	(e.	literacy	behavior)	þó	þau	hafi	ekki	
kunnáttu	til	að	lesa	eða	skrifa.	Læsishegðun	eru	þær	athafnir	eða	aðgerðir	sem	tengjast	
lestri,	skrift	og	bókstöfum.	Börn	sýna	læsishegðun	þegar	þau	fletta	bókum,	veita	bókstöfum	
og	ritmálinu	í	umhverfinu	athygli,	æfa	sig	að	skrifa	bókstafi,	vinna	með	bókstafi	úr	leikefni	
eða	þegar	þau	fylgjast	með	öðrum	að	lesa	eða	skrifa.	Læsishegðun	eykur	færni	hjá	börnum	
sem	aðstoðar	þróunina	í	átt	til	hefðbundins	lesturs	og	ritunar	(Sawyer	&	DeZutter,	2007).	Til	
að	þróa	bernskulæsi	þurfa	börn	að	vera	í	samskiptum	við	fullorðna	en	hlutverk	þeirra	er	að	
örva	þessi	skilningsferli,	vekja	athygli	og	áhuga	þeirra	á	bókstöfum	og	málhljóðum	og	einnig	
að	hjálpa	þeim	að	skilja	hver	tilgangur	texta	og	ritaðs	máls	er.	Mikilvægt	er	að	þjálfa	upp	
orðaforða	hjá	börnum	því	þannig	er	árangursríkast	að	læra	tungumálið	(Pianta,	2006).		

Sett	hefur	verið	fram	líkan	um	þróun	bernskulæsis	en	það	er	samverkandi	skilningsferli	í	
lestri.	Whitehurst	og	Lonigan	(2002)	settu	fram	líkanið	um	hugmyndir	um	það	hvaða	þættir	í	
málörvun	í	leikskóla	stuðla	að	lestrargetu	í	grunnskóla.	Líkanið	skiptist	í	tvo	þætti;	utan	frá	og	
inn	(e.	outside-in)	og	innan	frá	og	út	(e.	inside-out).	Utan	frá	og	inn	er	hæfni	í	að	þekkja	
boðskap	og	innihald	mismunandi	texta	og	vísar	til	málskilnings	og	seinna	lesskilnings.	Barn	
þarf	að	skilja	og	þekkja	uppbyggingu	tungumálsins,	búa	yfir	góðum	orðaforða,	hafa	skilning	á	
hugtökum,	þekkja	uppbyggingu	sagna	og	hafa	þróaða	málvitund.	Til	að	vinna	úr	texta	þarf	
það	að	búa	yfir	hæfni	til	að	nýta	sér	bakgrunnsþekkingu	sem	það	býr	yfir.	Með	því	setur	
barnið	textann	í	tengsl	við	fyrri	reynslu	eða	þekkingu	sína	og	með	því	verður	textinn	
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merkingarbær.	Mikilvægt	er	að	barn	búi	yfir	þessari	færni	því	hún	er	mikilvæg	fyrir	lesskilning	
þess.	Innan	frá	og	út	vísar	hins	vegar	í	hæfni	barns	við	að	vinna	úr	rituðu	máli	þar	á	meðal	
umskráningu	og	tengingu	hljóða	við	myndun	orða	og	stuttar	setningar.	Innan	frá	og	út	ferlið	
byggist	á	hljóðkerfisvitund,	hljóðavitund	og	bókstafaþekkingu.	Í	ferlinu	byggir	allur	skilningur	
og	merkingarbærni	á	tæknilegri	þjálfun	og	vinnu	með	undirstöðuatriði.	Til	að	barn	nái	góðum	
tökum	á	innan	frá	og	út	ferlinu	við	lestur	þarf	það	að	hafa	náð	góðri	færni	í	umskráningu.	Það	
þarf	að	geta	lesið	upp	texta	þannig	að	lesturinn	skilist.	Færni	barns	í	utan	frá	og	inn	ferlinu	
skiptir	máli	varðandi	það	hvort	barnið	skilur	sjálft	textann	sem	það	les	og	getur	því	lesið	sér	
til	gagns.	Allur	lengri	og	flóknari	texti	gerir	tilkall	á	bakgrunnsþekkingu	og	ytra	samhengi	til	að	
hægt	sé	að	skilja	hann.	Til	að	geta	lesið	sér	til	gagns	þarf	lesandinn	að	ná	tökum	á	báðum	
þáttum.	

	

2.3.1			Hljóðkerfisúrvinnsla		

Hljóðkerfisúrvinnsla	er	úrvinnsluferli	þegar	einstaklingur	notar	hljóðkerfi	talmálsins	við	
umskráningu	við	lestrarnám.	Innan	hljóðkerfisúrvinnslunnar	eru	samtengdir	þættir	eins	og	
hljóðkerfisvitund	(e.	phonological	awarneness)	sem	gegnir	aðalhlutverki	við	lestur	og	
lestrarnám,	hljóðræn	endurheimt	(e.	phonological	retrival),	hljóðrænt	minni	(e.	phonological	
memory)	og	hæfni	til	að	koma	frá	sér	hljóðrænum	upplýsingum	(Troia,	2004).		

Hljóðkerfisvitund	hefur	mikið	forspárgildi	um	árangur	í	lestrarnámi.	Barn	sem	hefur	góða	
hljóðkerfisvitund	er	líklegra	til	að	eiga	farsælla	lestrarnám	en	þau	börn	sem	hafa	slaka	
hljóðkerfisvitund.	Smám	saman	átta	börn	sig	á	því	að	talmál	er	uppbyggt	á	stökum	hljóðum,	
bókstafir	eru	táknin	sem	hljóðin	standa	fyrir.	Til	að	lestur	verði	að	veruleika	þarf	barn	að	ná	
tökum	á	umskráningu	en	hún	vísar	til	færni	sem	barn	hefur	náð	þegar	það	nær	að	tökum	á	
samspili	stafs	og	hljóð	og	nær	að	tengja	það	saman	í	orð	sem	það	hefur	skilning	á.	Á	næmni	
einstaklings	fyrir	hljóðum	tungumálsins	og	getu	hans	til	að	vinna	með	þau	á	margvíslegan	
hátt	byggist	umskráningin.	Hún	felur	í	sér	stafaþekkingu,	tengsl	stafa	og	hljóða	og	
hljóðkerfisvitund.	Um	hljóðkerfisúrvinnslu	er	að	ræða	þegar	hljóðkerfi	talað	máls	er	nýtt	til	
að	umskrá	ritað	mál	við	lestur.	Hljóðkerfisúrvinnslan	byggist	á	hljóðkerfis-	og	hljóðavitund	
ásamt	stafaþekkingu	og	minnisþáttum	sem	eru	vinnsluminni,	heyrnrænt	skammtímaminni	og	
endurheimt	úr	minni.	Hlutverk	hljóðkerfisúrvinnslunnar	er	að	koma	merkingu	samtala	til	
skila	til	að	samtöl	milli	einstakling	verði	góð	og	hindrunarlaus	en	ekki	til	að	vekja	athygli	á	
málhljóðum	sem	eru	í	orðum.	Yfirleitt	fer	hljóðkerfisúrvinnslan	fram	með	sjálfvirkum	og	
ómeðvituðum	hætti	við	tal	og	hlustun.	Hljóðkerfisúrvinnslan	er	mjög	mikilvæg	fyrir	lestur	því	
ritmál	er	byggt	á	bókstöfum,	skráir	og	veitir	aðgang	að	orðasafni	hugans	í	gegnum	hljóð	
(Troia,	2004).	
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2.3.2			Hljóðkerfisvitund	

Hljóðkerfisvitund	(e.	phonological	awarneness)	er	yfirhugtak	sem	vísar	til	næmni	og	
tilfinningu	fyrir	hljóðkerfi	tungumálsins	án	tengsla	við	merkingu	orða.	Hún	nær	yfir	hæfni	til	
að	greina,	hugsa	um	og	vinna	með	hljóðeiningar	innan	orða.	Hljóðkerfisvitund	er	mest	
rannsakaði	þáttur	hljóðkerfisúrvinnslunnar	og	hefur	mest	tengsl	við	lestur.	Þeir	einstaklingar	
sem	eru	meðvitaðir	um	hljóð	orða	í	tungumálinu	eru	yfirleitt	fljótir	að	tileinka	sér	þekkingu	á	
tengslum	bókstafa,	hljóða	þeirra	og	læra	að	nýta	sér	hana	við	að	umskrá	bókstafi	í	málhljóð	
og	orð.	Ef	hljóðkerfisvitund	er	slök	er	veruleg	hætta	á	að	lestrarfærni	verði	einnig	slök.	Með	
stigbundnum	hætti	þróast	meðvitund	barna	fyrir	hljóðkerfisuppbyggingu	bæði	á	rit-	og	
talmáli,	það	er	frá	stærri	hljóðeiningum	til	minni.	Börn	geta	rímað	við	fjögra	ára	aldur	en	þau	
geta	ekki	greint	einstök	hljóð	fyrr	en	við	fimm	til	sex	ára	aldur.	Hljóðkerfisvitund	þróast	frá	
forskólaaldri	til	enda	grunnskólans.	Nauðsynlegt	er	að	þjálfa	hljóðkerfisvitundina	upp	hjá	
börnum	samhliða	lestrarkennslunni.	Hljóðkerfisvitund	felur	í	sér	þekkinguna	um	rím,	
atkvæði,	upphafshljóð,	orðhlutasamsetningu	og	hljóðavitund	(Kamhi,	Catts	og	Adlof,	2014).	

	

2.3.3			Hljóðavitund	-	bókstafaþekking	

Hljóðavitund	(e.	phonemic	awareness)	er	hluti	af	hljóðkerfisvitundinni	og	hefur	mest	tengsl	
við	lestur	og	ritun.	Hljóðavitund	er	vitund	eða	næmni	um	að	hvert	orð	er	sett	saman	úr	röð	
hljóða	og	einnig	hæfnin	við	að	greina	einstök	hljóð	í	orðum.	Eins	og	orðið	ís	er	sett	saman	úr	
tveimur	hljóðum	í-s.	Góð	hljóðavitund	felst	í	því	að	geta	greint	stök	hljóð	orðanna,	hafa	
þekkingu	á	hvaða	bókstafur	stendur	fyrir	hvaða	hljóð	og	geta	sett	saman	hljóðin,	átta	sig	á	og	
skilja	hvernig	stafrófskerfi	tungumálsins	er	notað	til	að	lesa.	Hljóðavitund	er	límið	sem	festir	
hljóð	og	heiti	bókstafanna	í	minninu	og	þjálfun	á	hljóðavitund	samhliða	kennslu	á	bókstöfum	
og	hljóðum	er	mikilvæg	í	lestrarnáminu	til	að	þau	festist	í	minni	barna.	Hljóðavitund	hjálpar	
börnum	að	átta	sig	á	hvernig	bókstafir	standa	fyrir	málhljóð	tungumálsins	á	kerfisbundinn	
hátt.	Hún	hjálpar	þeim	einnig	að	geta	sér	til	um	orð	út	frá	samhengi	textans	með	því	að	
umskrá	hluta	orðsins.	Hljóðavitund	hjálpar	börnum	að	efla	færni	við	að	flokka	orð	eftir	hvaða	
hljóð	þau	hafa	í	byrjun,	enda	og	inni	í	ásamt	flokkunar	þeirra	eftir	merkingu.	Því	meiri	þjálfun	
sem	börn	fá,	dregur	úr	lestrar-	og	stafsetningarvanda	þeirra.	Þeir	sem	eru	slakir	að	lesa	eru	
oft	óöruggir	við	vinnu	með	tengsl	bókstafa	og	hljóða.	Þeir	eru	oft	í	erfiðleikum	með	að	ná	
góðri	færni	á	nákvæmum	og	sjálfvirkum	lestri.	Vegna	þess	að	þeir	búa	yfir	veikleika	í	
hljóðkerfisþáttum	eins	og	t.d.	hljóðminni	og	nefnuhraða,	eiga	þeir	erfitt	með	að	festa	
bókstafina	í	langtímaminninu,	þeir	þurfa	því	góða	kennslu	með	markvissri	upprifjun	og	
endurtekningu	(Ehri,	2005).	Mörg	börn	eiga	einnig	oft	erfitt	með	að	finna	út	hvernig	tengsl	
bókstafa	og	hljóða	virka	og	eru	í	vanda	með	að	skilja	að	lengd	orðanna	byggist	á	
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bókstafafjölda	þeirra.	Þau	átta	sig	ekki	á	að	lestur	byggist	á	tengsl	við	bókstafi	og	málhljóð	og	
telja	þau	að	hann	byggist	jafnvel	á	því	að	orð	eru	lærð	utan	að.	Rannsókn	Torppa	og	félaga	
leiddi	í	ljós	að	ef	börn	í	fyrsta	bekk	væru	í	erfiðleikum	við	að	læra	bókstafi	tengdist	það	
næmni	þeirra	fyrir	málhljóðum	tungumálsins	en	þeir	þættir	veittu	sterkustu	forspána	um	
framgang	lestrar.	Þessir	þættir	héldust	þó	tekið	væri	tillit	til	greindar,	lestraráhuga	barns	og	
umhverfislegra	breyta	(Torppa	o.fl.,	2006).		

Nauðsynlegt	er	að	kanna	hljóðavitund	barna	áður	en	formlegt	lestarnám	hefst	og	fylgjast	
reglulega	með	framvindu	stafa	og	hljóðaþekkingu	þeirra	með	könnunum	svo	þau	fái	kennslu	
við	hæfi.	Fyrir	þau	börn	sem	eru	með	slaka	hljóðavitund	er	snemmtæk	íhlutun	mikilvæg	því	
þau	eru	í	áhættu	fyrir	lestrarörðugleikum	(Troia,	2004;	Kamhi,	Catts	og	Adlof,	2014).		

Á	milli	bókstafaþekkingar	og	hljóðkerfisvitundar	eru	sterk	tengsl	og	bendir	margt	til	að	
þar	séu	víxlverkandi	tengsl	á	milli.	En	til	að	barn	geti	lært	að	lesa	er	stafaþekking	og	
hljóðkerfisvitund	grundvallarundirstaða.	Hljóðkerfisvitund	og	stafaþekking	eru	þættir	sem	
spá	mest	fyrir	um	hvernig	lestrarnámið	mun	ganga	hjá	börnum.	Lykilatriði	er	að	börn	verða	
að	þekkja	vel	alla	bókstafi	stafrófsins	til	að	geta	orðið	góðir	lesarar	(Torppa,	o.fl.,	2006).	

	

2.3.4			Orðaforði		

Góður	lesskilningur	byggir	á	ríkum	orðaforða	en	orðaforði	er	orðasafn	sem	einstaklingur	býr	
yfir,	hefur	á	sínu	valdi	og	skilur	bæði	í	samtölum	við	aðra	og	í	ritmáli.	Góður	orðaforði	er	
háður	því	að	barnið	búi	í	ríku	málumhverfi.	Orðaforði	barna	þróast	hratt	og	mikill	
einstaklingsmunur	er	á	milli	barna.	Með	aldrinum	vex	orðaforði	barna	bæði	á	breiddina	og	
dýptina	og	öðlast	barn	því	meiri	skilning	á	orðinu	eftir	því	sem	það	notar	það	meira,	öðlast	
meiri	reynslu	og	með	auknum	vitsmunaþroska.	Orðaforði	skiptist	í	tvo	flokka,	það	er	virkan	
og	óvirkan.	Virkur	orðaforði	er	orðaforði	sem	notaður	er	í	daglegu	tali,	bæði	það	sem	við	
skiljum	og	notum	og	eins	það	sem	við	skrifum	en	óvirkur	orðaforði	eru	þau	orð	sem	maður	
notar	og	heyrir	sjaldan	en	skilur	þegar	maður	heyrir	þau	eða	les	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	

Orðaforða	hefur	verið	skipt	í	þrjú	lög	eftir	notkunartíðni,	þar	sem	fyrsta	lagið	er	
grunnorðaforði	en	flest	börn	ná	tökum	á	honum	án	hjálpar.	Til	grunnorðaforða	teljast	orð	
sem	eru	algeng	og	eru	notuð	reglulega	og	leggja	grunninn	að	samskiptum.	Dæmi	um	orð	sem	
teljast	til	grunnorðaforða	eru	orð	á	borð	við	afi,	bíll,	góður,	leika,	klukka,	hlaupa,	rauður	
o.s.frv.	Millilag	er	annað	lagið	en	það	býr	yfir	sérhæfðari	orðaforða	en	grunnorðaforðinn,	
millilagið	er	frekar	notað	í	ritmáli	og	því	ólíklegra	að	börn	læri	hann	en	hann	er	mikilvægur	
fyrir	skilning	á	flóknari	texta.	Dæmi	um	orð	í	milliagi	er	meta,	útdráttur,	glæfralegur,	djásn,	
smjúga,	drungalegur,	tignarlegur	o.s.frv.	Efsta	lag	orðaforðans	er	síðasta	lagið	en	því	tilheyra	
orð	sem	eru	sjaldgæf	og	sérhæfð.	Þetta	eru	orð	eins	og	kjarni,	himnuflæði,	hljóðkerfisvitund,	
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tónsvið,	sólkerfi,	flekaskil,	jarðhræringar	o.s.frv.	Þegar	orðaforði	er	kenndur	á	leikskóla	á	að	
leggja	áherslu	á	grunnorðaforða	og	orðaforða	úr	millilaginu	(Beck,	McKeown	og	Kucan,	
2013).		

Nauðsynlegt	er	að	nota	fjölbreyttar	aðferðir	til	þess	að	kenna	orðaforða.	Til	að	börn	læri	
að	þekkja	orð	í	sem	flestum	birtingarmyndum	þá	þurfa	þau	að	birtast	í	fjölbreyttu	samhengi	
(Beck,	McKeown	og	Kucan,	2013).	Börn	læra	orð	á	misjafnan	hátt,	þau	orð	sem	þau	heyra	í	
kringum	sig	nota	þau	en	flest	orðin	læra	þau	þegar	talað	er	við	þau	eða	við	bóklestur.	Talað	
er	um	tvær	leiðir	til	að	kenna	orðaforða	en	það	er	óbein	leið	og	bein	leið.	Með	óbeinni	leið	
þá	er	orðaforði	kenndur	með	lestri,	með	samræðum,	hlustun,	áhorfi	og	jafnvel	með	því	að	
leika.	Dæmi	um	beina	leið	er	þegar	rætt	er	um	stað	og	stund	eins	og	það	sem	maður	sér,	
getur	snert	og	jafnvel	er	heppilegt	að	gera	tilraunir	eða	fara	í	vettvangsferð	með	börnum	til	
að	kenna	þeim	ákveðin	hugtök	eða	orð.	Þegar	ný	orð	koma	fyrir	í	bókum	er	mikilvægt	að	
útskýra	þau	og	stuðla	að	því	að	börnin	heyri	nýju	orðin	oft	því	þá	festast	þau	betur	í	minninu.	
Þekking	og	reynsla	barnsins	skiptir	öllu	máli	fyrir	skilning	þess	á	nýjum	orðum.	Með	því	
myndast	samspil	þannig	að	reynslan	kennir	og	þjálfar	og	verður	í	samhengi	sem	auðveldar	
barninu	að	muna.	Eftir	því	sem	orðaforði	eykst	hjá	börnum	verða	þau	betri	í	málfræði	og	
almennum	málþroska	(Byrnes	og	Wasik,	2009;	Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000;	Sigurður	
Konráðsson,	2000).		

Þó	foreldrar	séu	sterkustu	áhrifavaldar	í	kennslu	orðaforða	barna	geta	leikskólar	haft	
mjög	mikil	áhrif	á	orðaforðakennslu	þeirra	sérstaklega	fyrir	þau	börn	sem	standa	höllum	fæti	
og	hafa	ekki	sterkt	bakland	heimafyrir.	Mikilvægt	er	fyrir	leikskóla	að	nýta	það	tækifæri	til	
hins	ýtrasta	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2013).		

	

2.3.5			Ritun	

Ritun	er	mikilvægur	þáttur	í	bernskulæsi	í	leikskólum.	Ritun	styður	við	lestur	og	lestur	við	
ritun.	Um	er	að	ræða	gagnvirkt	ferli	þar	sem	umskráning	er	forsenda	í	báðum	aðgerðum.	Í	
ritun	þarf	að	umskrá	hljóð	bókstafa	í	tákn	og	rita	orð	og	setningar.	Ritun	reynir	á	
sundurgreiningu	orða.	Í	ritun	þarf	að	draga	til	stafs	og	skrifa	orðin	skipulega	og	skýrt	(Kress,	
1997).	

Í	fyrstu	bekkjum	grunnskólans	ná	börn	fyrst	tökum	á	ritun	en	hún	krefst	færni,	er	flókin	
og	þau	verða	að	hafa	ákveðinn	þroska	til	að	ná	tökum	á	henni.	Börn	á	leikskólaaldri	tákna	
bókstafi	sem	birtast	í	krassi,	kroti	eða	myndum	þar	sem	bakgrunnsþekking	kemur	oft	fram	
(Kress,	1997).	Börn	byrja	að	þróa	með	sér	ritun	mjög	ung,	þar	sem	það	byrjar	sem	krot	og	
þróast	í	„oddaskrift”	sem	svipar	til	þess	hvernig	fullorðnir	skrifa	og	þróunin	heldur	áfram	þar	
til	einn	og	einn	stafur	fer	að	birtast	(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	1992).	Eftir	því	sem	börn	
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eldast	fara	þau	í	gegnum	nokkur	stig	ritunar.	Það	er	einstaklingsbundið	hversu	hratt	þau	fara	
í	gegnum	stigin.	Þau	fara	að	átta	sig	á	muninum	á	teikningum	og	ritun	(Byrnes	og	Wasik,	
2009).	Vinna	með	ritun	í	leikskóla	er	mikilvægur	þáttur	í	að	efla	bernskulæsi	og	er	hluti	af	
þróun	þess.	Til	að	byggja	upp	gott	bernskulæsi	hjá	börnum	er	góður	
málskilningur/lesskilningur	einnig	mikilvægur.	

	

2.3.6			Lesskilningur/málskilningur	

Lesskilningur	merkir	hversu	vel	lesandinn	skilur	og	man	texta	sem	hann	er	að	lesa	(Muter,	
2003).	Ekki	er	einfalt	að	skilgreina	hvað	lesskilningur	er	því	hann	er	mjög	flókið	ferli	sem	
byggist	á	fjölþættri	hugrænni	úrvinnslu.	Margar	ólíkar	ástæður,	sem	eru	jafnframt	
samverkandi,	geta	verið	fyrir	því	að	einstaklingur	eigi	í	erfiðleikum	með	lesskilning	því	margir	
þættir	hafa	áhrif	á	lesskilning.	Erfitt	hefur	verið	að	skilgreina	lesskilning	því	hann	byggir	ekki	
aðeins	á	hugrænni	úrvinnslu,	heldur	einnig	rökhugsun	sem	þarf	að	þjálfa	og	þeim	efnivið	sem	
er	til	staðar	og	unnið	er	með.	Lesskilningur	þarf	að	endurspegla	úrvinnsluna	ekki	síður	en	
afrakstur	skilningsins	(Kamhi	og	Catts,	2014).	

Á	sömu	undirstöðuþáttum	byggja	lesskilningur	og	málskilningur	en	þróast	á	mismunandi	
hátt.	Í	gegnum	talmál	þróast	málskilningur	en	lesskilningur	í	gegnum	ritmál	(Oakhill	og	Cain,	
2007).	Þeir	þættir	sem	mynda	undirstöðu	lesskilnings	eru	talmál,	málskilningur,	
bakgrunnsþekking,	orðaforði,	umskráningarfærni,	ályktunarhæfni,	vinnsluminni	og	
námsvitund	(Bergljót	V.	Jónsdóttir,	2010).	Þættir	eins	og	þroskastig,	umhverfi,	geta,	aldur,	
margbreytileiki	einstaklinga,	aðstæður,	gæði	texta	og	útfærsla	á	verkefnum	hafa	einnig	áhrif	
á	hvernig	lesandinn	skilur	það	sem	hann	les	(Kamhi	og	Catts,	2014).		

Hugtakaskilningur	leggur	grunn	að	tungumálinu	og	er	nauðsynlegur	til	að	skilja	hvað	texti	
merkir,	góður	málskilningur	er	því	nauðsynleg	forsenda	lesskilnings.	Þróun	í	málskilningi	
eykur	lesskilning	þess	vegna	er	álitið	að	áhrifin	séu	gagnvirk	á	milli	þessara	þátta	
tungumálsins	og	þegar	lestrarfærni	eykst	þá	aukast	tengslin.	Góður	málskilningur	er	ekki	
trygging	fyrir	góðum	lesskilningi	þó	svo	að	hann	byggi	á	málskilningi.	Lesskilningur	byrjar	
snemma	að	þróast	eða	samhliða	því	að	börn	fara	að	hafa	skilning	á	frásögnum.	Þess	vegna	er	
mikilvægt	að	þjálfa	strax	undirstöðuþætti	lesskilnings	þar	til	barn	hefur	náð	undirstöðufærni	í	
umskráningu.	Undirstaða	lesskilnings	er	að	lesandinn	skilji	og	átti	sig	á	hvernig	frásagnir	og	
fræðilegur	texti	eru	uppbyggð	sem	og	annað	sem	hann	les.	Málskilningur	hjálpar	börnum	að	
vinna	úr	reynslu	sem	þau	upplifa.	Skilningurinn	er	mikilvægur	fyrir	lesturinn	og	einnig	í	
samskiptum	(Oakhill	og	Cain,	2007).	Áður	en	eiginlegt	lestrarnám	hefst	þróast	
frásagnarhæfni	barna	sem	á	margt	sameiginlegt	með	lesskilningsferlinu	(Cain,	2010).	
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Þegar	við	metum	lesskilning	hjá	börnum	er	betra	að	láta	þau	hlusta	á	texta	en	að	lesa	
vegna	þess	að	texti	sem	metur	lesskilning	er	oft	erfiðari	en	þau	ráða	við	að	lesa	(Hoover	og	
Gough,	1990).	Hjá	yngri	börnum	er	lesin	saga	og	þau	spurð	spurninga	úr	sögunni.	Frjáls	
endursögn	er	líka	eitt	form	einstaklingsmats	á	lesskilningi.	Endursögn	sýnir	það	sem	
nemandanum	finnst	mikilvægt,	hvernig	hann	forgangsraðar,	tengir	saman	og	myndar	
samhengi	úr	þeim	upplýsingum	sem	hann	greinir	í	textanum	(Bergljót	V.	Jónsdóttir,	2010).	

Þegar	lesskilningur	er	efldur	hjá	börnum	þurfa	efnistök	að	vera	vönduð,	það	er	að	segja	
það	þarf	að	vanda	þær	aðferðir	sem	notaðar	eru	og	þær	þurfa	að	hafa	verið	rannsakaðar	og	
það	þarf	að	sýna	fram	á	að	þær	gefist	vel.	Framsetningin	þarf	að	vera	einföld	og	aðferðirnar	
þurfa	að	vera	fjölbreyttar.	Þegar	kenna	á	lesskilning	verður	kennarinn	að	útskýra	og	sýna	
nemendum	hvernig	á	að	fara	að.	Hann	þarf	að	sýna	hvernig	hann	sjálfur	fer	að	með	því	að	
hugsa	upphátt	svo	nemendur	átti	sig	betur	á	því	hvernig	þeir	bera	sig	að	við	að	beita	
aðferðinni.		

	

2.4			Að	efla	bernskulæsi	í	leikskóla		
Mikilvægasta	undirstaða	læsis	er	málþroski	en	hann	er	grunnur	þess	að	geta	lært	að	lesa.	
Mannveran	er	að	þróa	málþroska	sinn	allt	frá	fæðingu	og	langt	fram	á	fullorðinsár.	Ýmsir	
þættir	felast	í	málþroskanum	sem	gerir	okkur	hæf	til	að	geta	tjáð	okkur,	skilið,	unnið	úr	og	
notað	tungumálið	okkar,	þessir	þættir	eru	málskilningur,	málfræði,	orðaforði,	
samræðufærni,	hljóðkerfisvitund,	hljóðavitund	og	hversu	fær	við	erum	í	samskiptum	(Byrnes	
og	Wasik,	2009;	Beverly,	2014).	Með	góðri	færni	í	málþroska	og	þegar	líður	á	
leikskólagönguna	hafa	flest	börn	náð	tökum	á	flest	öllum	málhljóðum	tungumálsins,	þau	hafa	
betri	málskilning	og	hafa	bætt	við	orðaforða	sinn.	Setningar	þeirra	lengjast	og	verða	flóknari	
og	þau	verða	hæfari	í	samræðum	og	á	þessum	tímapunkti	gera	þau	sér	betur	grein	fyrir	
tilgangi	tungumálsins	(Beverly,	2014).		

Vegna	þess	hve	tengsl	milli	málþroska	og	lesturs	eru	mikil	þá	verða	börn	sem	eru	með	
góðan	málþroska	sennilegri	til	að	eiga	farsælla	lestrarnám	heldur	en	þau	sem	hafa	slakari	
málþroska	en	líklegra	er	að	þau	nái	tökum	seinna	á	lestri	(Byrnes	og	Wasik,	2009;	Morrow,	
2012).	

Málþroskinn	þroskast	mishratt	hjá	börnum	en	nauðsynlegt	er	að	þau	hafi	náð	tökum	á	
öllum	þáttum	hans	til	að	geta	hafið	lestrarnám.	Til	að	barn	öðlist	góðan	málþroska	er	
forsenda	þess	að	það	hafi	fengið	góða	málörvun.		
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2.4.1			Málörvun	

Til	að	barn	geti	náð	að	efla	mál	sitt	og	þroska	þarf	það	að	hafa	fengið	góða	málörvun.	Í	
leikskóla	eru	mörg	tækifæri	til	að	byggja	upp	málþroska	þess.	Foreldrar,	kennarar	og	
umhverfi	eru	mikilvægir	hlekkir	í	þessari	vinnu.	Öll	samskipti	sem	barnið	upplifir	örva	þau	og	
nýta	þarf	hvert	tækifæri	til	málörvunar.	Vinna	þarf	með	alla	þætti	málþroskans	og	mikilvægt	
er	að	kortleggja	þá	út	frá	þroska	hvers	barns	og	vinna	markvisst,	skipulega	og	á	fjölbreyttan	
hátt	með	alla	þættina	þar	til	hvert	og	eitt	barn	hefur	náð	tökum	á	þeim.	Rauði	þráðurinn	í	
gegnum	daglegar	athafnir	þarf	að	vera	málörvun.	Leikskólakennarinn	þarf	að	vera	á	tánum	
og	grípa	öll	tækifæri	til	að	styðja	við	mál	barna.	Í	frjálsum	leik,	með	bóklestri,	við	
matarborðið,	í	fataklefanum,	í	kennslufræðilegum	leikjum,	með	spilum	og	ýmsum	verkefnum	
er	hægt	að	styðja	við	mál	þeirra	(Beverly,	2014;	Ásthildur	Bj.	Snorradóttir,	Anney	
Ágústsdóttir,	Bergrós	Ólafsdóttir,	Margrét	Þóra	Jónsdóttir	og	Sigurður	Sigurjónsson,	2014).	

Allar	athafnir	í	leikskólastarfinu	þarf	leikskólakennarinn	að	nýta	til	að	ýta	undir	málþroska	
og	fá	barnið	til	að	tjá	sig,	fá	það	til	að	nota	heilar	setningar.	Góð	leið	er	að	venja	sig	á	að	
spyrja	barnið	opinna	spurninga,	endurtaka	á	jákvæðan	hátt	það	sem	barnið	segir,	vera	
vakandi	fyrir	því	að	bæta	við	og	útskýra	ný	orð	og	auka	þar	með	orðaforða	og	málskilning	
þess.	Leikskólakennarinn	þarf	að	temja	sér	að	nota	virka	hlustun	til	að	viðurkenna	samskipti	
og	þekkingu	barna	(Beverly,	2014).	Með	því	að	tala	við	börn	er	verið	að	örva	málþroska	
þeirra	og	gefur	það	þeim	t.d.	meiri	orðaforða,	þau	heyra	hvernig	setningar	eru	uppbyggðar	
og	hvernig	málfræði	er	beitt.	En	til	að	efla	börn	enn	frekar	er	mikilvægt	að	lesa	fyrir	þau	svo	
þau	auki	orðaforðann	sinn	enn	betur	(Otto,	2010).	Börnum	er	leikur	eðlislægur	og	hægt	er	að	
kenna	þeim	alla	þætti	bernskulæsis	í	gegnum	leik.		

	

2.4.2			Leikurinn		

Í	leikskóla	er	leikurinn	talinn	vera	besta	náms-	og	þroskaleiðin	og	byggist	stór	hluti	af	
leikskólastarfinu	á	honum.	Það	er	í	eðli	barna	að	leika	sér	og	litið	er	á	að	leikurinn	ýti	undir	
nám	barna.	Leikurinn	er	ekki	bara	mikilvægur	fyrir	velferð	barna	heldur	einnig	fyrir	alhliða	
þroska	þeirra.	Með	leiknum	eru	börnin	að	endurspegla	sinn	reynsluheim	þar	sem	þau	líkja	
eftir	upplifun	sinni	og	daglega	lífi	(Holmes,	2013;	Frost,	Wortham	og	Reifel,	2005;	
Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).		

Samkvæmt	Aðalnámskrá	leikskóla	eiga	börn	að	fá	tækifæri	til	að	tjá	hugmyndir	sínar	og	
tilfinningar	á	fjölbreyttan	máta	og	stuðla	með	því	að	félagslegum	tengslum.	Í	leik	gefst	
tækifæri	fyrir	börnin	til	að	nota	tungumálið	á	fjölbreyttan	hátt.	Í	námi	barna	getur	leikurinn	
verið	hvort	tveggja	leið	eða	markmið	og	því	þarf	kennarinn	að	ákveða	markmið	sem	hann	vill	
ná	fram	með	leiknum	(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	Börn	nota	tungumálið	á	ýmsan	hátt	í	
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leik,	þau	leika	með	hljóðin,	með	orðaröð,	merkingu	orða,	uppgötva	ný	orð	en	með	því	læra	
þau	ýmis	form	tungumálsins	og	tengja	við	þroska	og	þróun	hljóðkerfisvitundar	(Van	Hoorn,	
Nourot,	Scales	og	Alward,	2014).	Börn	þurfa	mikinn	tíma	til	að	leika	hvort	sem	það	er	inni	
eða	úti,	ef	tími	er	of	naumur	getur	það	orðið	til	þess	að	börn	yfirgefi	leikinn	áður	en	þau	ná	
að	tengjast	honum.	Ef	börn	verða	oft	fyrir	skertum	leiktíma	getur	afleiðing	þess	orðið	sú	að	
þau	sætti	sig	ekki	við	krefjandi	leiki	og	velji	frekar	að	hafa	leikina	einfaldari.	Þegar	leiktími	er	
langur	þá	fá	börnin	tækifæri	til	að	þroska	með	sér	atriði	eins	og	seiglu,	lausnaleit,	
samningatækni,	gera	áætlanir	og	vinna	saman,	því	þarf	leikskólinn	að	huga	að	umhverfinu	og	
tíma	sem	hann	gefur	í	leikinn	(Fox,	2008).	Þegar	börn	leika	skiptir	staður	og	stund	ekki	alltaf	
máli	þau	reyna	að	nýta	öll	tækifæri	til	að	leika	svo	lengi	sem	þeim	finnst	þau	örugg	(Lillemyr,	
2009).		

Með	leik	er	barnið	að	þroska	alla	þroskaþætti	sína	það	er	tilfinninga-,	félags-,	vitsmuna-,		
mál-	og	líkamsþroska	(Van	Hoorn,	Nourot,	Scales	og	Alward,	2014).	Það	er	svo	mikilvægt	að	
börn	fái	tækifæri	til	að	leika	sér	og	leikurinn	sé	nýttur	sem	kennsluleið.	Rannsóknir	hafa	sýnt	
að	leikskólakennarar	telja	að	auðveldara	er	að	kenna	börnum	í	gegnum	leik	en	með	beinni	
eða	formlegri	kennsluaðferð	vegna	þess	að	leikurinn	er	áhugasvið	barnsins	og	því	má	ekki	
vanmeta	leikinn	sem	námsleið	barnsins	(Ingibjörg	Ósk	Sigurðardóttir	og	Jóhanna	Einarsdóttir,	
2012).	Mikilvægt	er	að	frjálsum	leik	sé	gert	hátt	undir	höfði	í	leikskólum	til	að	börn	geti	þróað	
mál	sitt	í	eðlilegum	og	eðlislægum	kringumstæðum.	Gott	er	nýta	einnig	kennslufræðilega	
leiki	til	að	efla	mál	barna	en	þar	er	hægt	að	þjálfa	alla	undirþætti	bernskulæsis	og	kennarinn	
getur	fylgt	eftir	markmiðum	aðalnámskrár.	
 

2.4.3			Kennslufræðilegur	leikur		

Leikur	sem	námsleið	hefur	ekki	verið	viðurkennd	aðferð	til	kennslu	í	grunnskólum.	Ástæðan	
er	sennilega	sú	að	erfitt	er	að	meta	hvort	hann	skili	börnum	meiri	þekkingu	því	er	hann	
sagður	ómarkviss	námsleið.	Það	er	yfirleitt	þess	vegna	sem	grunnskólakennarar	líta	ekki	á	
leikinn	sem	heppilega	kennsluaðferð	og	nýta	sér	frekar	hefðbundna	kennsluhætti	og	
verkefnavinnu.	E.t.v.	er	þetta	að	breytast	því	með	nýrri	aðalnámskrá,	fær	kennslufræðilegur	
leikur	meira	gildi,	en	kennarar	hafa	sýnt	leik	barna	meiri	áhuga	sem	markvissri	og	skipulagðri	
námsleið	(Anna	Magnea	Hreinsdóttir,	2013).	

Kennslufræðilegur	leikur	(e.	educational	play)	er	kennsluaðferð	þar	sem	leik	og	
markmiðum	kennslufræðinnar	er	tvinnað	saman.	Hann	byggist	á	ákveðnum	
námsmarkmiðum	og	kennslan	er	byggð	upp	með	leik	sem	tengdur	er	við	námsefnið	sem	
verið	er	að	vinna	með.	Með	kennslufræðilegum	leik	byggja	börn	upp	þekkingu	sína	og	nám	
með	jákvæðum	viðhorfum	og	á	merkingarbæran	hátt.	Hlutverk	kennarans	er	að	tengja	
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saman	leikinn	við	markmið	í	Aðalnámskrá.	Kennarinn	þarf	að	hvetja	börnin	til	náms	og	vekja	
áhuga	barna	á	því,	hann	þarf	einnig	að	fylgjast	með	hvernig	leikurinn	þróast	og	benda	á	nýja	
möguleika	í	leiknum	(Jóhanna	Einarsdóttir	og	Anna	Magnea	Hreinsdóttir,	2011;	Jóhanna	
Einarsdóttir,	2010;	Johnson,	Christie	og	Wardle,	2005).	

Helstu	kostir	við	kennslufræðilegan	leik	er	að	hann	veitir	börnum	ánægju	og	er	þeim	
eðlislægur,	leikurinn	virkar	sem	áhugahvöt	hjá	börnunum	og	ef	viðfangsefnið	hrífur	þau	geta	
þau	gleymt	stað	og	stund.	Í	kennslufræðilegum	leik	er	áhersla	á	hvað	barnið	lærir	og	líka	á	
ferlið	sem	leikurinn	felur	í	sér	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2010).	Með	kennslufræðilegum	leik	eru	
börn	að	ná	sínum	námsmarkmiðum	á	þann	hátt	sem	er	þeim	eðlislægt	og	sjálfssprottið	
(Johnson,	Christie	og	Wardle,	2005).	Í	amstri	leikskóladagsins	er	einnig	mikilvægt	að	setjast	
niður	með	bók	því	lestur	bóka	er	mikilvæg	leið	til	málörvunar	þar	sem	þar	er	oft	meiri	og	
ríkari	orðaforði	en	tíðkast	í	daglegu	tali	(Otto,	2010).		
 

2.4.4			Barnabækur	

Sýnt	hefur	verið	fram	á	að	það	liggi	betur	fyrir	börnum	sem	eru	vön	að	láta	lesa	fyrir	sig	að	
læra	að	lesa.	Börn	eru	fljót	að	átta	sig	á	að	ritmál	hafi	ákveðinn	tilgang,	texti	geymi	ákveðnar	
upplýsingar,	þau	læra	einnig	rétta	lesátt	og	að	byrjað	er	að	lesa	ofan	frá	og	niður	á	hverri	
blaðsíðu	og	að	blaðsíðum	er	flett	í	ákveðna	átt	þegar	lesið	er.	Með	lestri	fá	börn	meiri	
tilfinningu	fyrir	tungumálinu	(Whitehurst	og	Lonigan,	1998).	Lestur	barnabóka	fyrir	börn	
hefur	mikla	þýðingu	í	menntun	þeirra.	Þær	hafa	skemmtigildi,	eru	góður	fróðleikur	fyrir	þau,	
þær	bæta	orðaforða	barnanna	ásamt	því	að	víkka	út	sjóndeildarhring	þeirra.	Ef	barnið	venst	
á	að	hlusta	á	sögu	þá	lærir	það	hvernig	sögur	eru	uppbyggðar.		

Þegar	lesa	á	bækur	fyrir	börn	þarf	kennari	að	vera	meðvitaður	um	val	á	bókum,	efni	
bókarinnar	þarf	að	vekja	áhuga	barnanna	og	innihald	þess	þarf	að	vera	við	hæfi.	Börn	þurfa	á	
góðu	aðgengi	að	bókum	að	halda	og	það	þarf	að	kenna	þeim	að	umgangast	þær.	
Leikskólakennarinn	þarf	að	útbúa	aðstæður	þannig	að	þær	séu	notalegar	og	aðlaðandi.	
Hlutverk	leikskólakennarans	er	m.a.	að	hvetja	börnin	til	að	setjast	niður	og	skoða	bækurnar	
ásamt	því	að	lesa	fyrir	þau	(Beverly,	2014).	Þegar	lesið	er	fyrir	börn	þarf	lesarinn	að	gefa	
börnunum	tækifæri	á	að	ræða	og	spyrja	út	í	efni	eða	einstaka	orð	sögunnar.	Með	því	er	verið	
að	hjálpa	þeim	við	að	skilja	og	tengja	orð	betur	við	orðaforðann	sinn	(Cunningham,	2005).	Þó	
bóklestur	sé	mikilvægur	er	líka	mikilvægt	að	horfa	í	kringum	sig	og	bjóða	börnum	upp	á	
umhverfi	og	efnivið	sem	styður	við	bernskulæsi	þeirra.		
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2.4.5			Lestrar-	og	málhvetjandi	umhverfi	og	efniviður	

Í	öllu	starfi	inni	á	leikskólanum	skiptir	umhverfi	miklu	máli	ef	vel	er	staðið	að	skipulagningu	
umhverfis	verður	nám	og	leikur	barna	árangursríkari.	Mikilvægt	er	að	ritmálið	sé	sýnilegt	
börnunum	og	vinna	þarf	með	það	á	fjölbreyttan	hátt	í	leikskólastarfinu.	Það	er	árangursríkt	
ef	börn	fá	tækifæri	til	að	nota	lestur	og	skrift	í	leiknum	en	þau	fá	fyrirmynd	þegar	þau	sjá	
fullorðna	lesa	og	skrifa	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2010;	Aðalnámskrá,	2011).	Efniviður	þarf	að	
vera	fjölbreyttur	og	endurskoða	þarf	hann	reglulega	til	að	hægt	sé	að	koma	til	móts	við	þarfir	
einstaklinga	sem	eru	ólíkir	(Aðalnámskrá,	2011).	Ef	börn	geta	fengið	öllum	stundum	á	öllum	
svæðum	óhindrað	mál-	og	læsishvetjandi	efnivið	og	umhverfi	þeirra	er	þroskandi	ýtir	það	
undir	mál-	og	læsisþroska	þeirra	(Anna	Þorbjörg	Ingólfsdóttir,	2011).		

Í	leikumhverfi	sem	er	læsishvetjandi	eru	mörg	tækifæri	fyrir	kennara	að	hafa	í	boði	
margar	leiðir	sem	þróa	lestur,	skrift,	tungumál	og	hlustun	í	gegnum	leikinn.	Í	örvandi	
læsisumhverfi	þurfa	börn	að	geta	gengið	að	efnivið	til	ritunar,	hafa	bækur	aðgengilegar	og	
annan	efnivið	sem	ýtir	undir	lestur	eins	og	bókstafi	úr	ólíkum	efnivið,	spil	og	púsl.	Ritmálið	
þarf	einnig	að	vera	sýnilegt	eins	og	t.d	að	hafa	allar	hirslur	og	hluti	merkta,	leiðbeiningar	
þurfa	að	vera	skriflegar	á	verkefnum	sem	í	boði	eru	og	nöfn	barnanna	sýnileg.	Börn	þurfa	að	
hafa	aðstöðu	og	rými	þar	sem	hægt	er	að	lesa,	skrifa,	teikna	og	verk	þeirra	þurfa	að	vera	
sýnileg	fyrir	þeim	(Schuele,	Roberts,	Fitzgerald	og	Moore,	1993).	Á	leiksvæðum	er	
árangursríkt	að	hafa	efniviðinn	ritmálsörvandi	og	gæta	þess	að	hafa	ritmálið	þannig	að	
prentmálið	hafi	merkingu	fyrir	börnin	persónulega.	Það	er	gott	að	gera	með	því	að	hvetja	og	
hjálpa	þeim	að	skrifa	nafnið	sitt	eða	annarra	í	fjölskyldunni,	sögur,	frásagnir,	kort	og	bréf.	
Læsisþróun	er	skilgreind	þannig	sem	persónuleg	reynsla	barna	af	skrift	og	lestri	í	nánasta	
umhverfi	og	hafa	verður	í	huga	að	börn	læra	með	því	að	upplifa	sjálf,	því	í	gegnum	upplifanir	
og	með	tilraunum	eru	börn	að	skapa	sér	skilning	á	lestri	(Anna	Þorbjörg	Ingólfsdóttir,	2005).		

Rannsókn	sem	Cunningham	(2008)	gerði	á	því	hvernig	viðhorf	barna	til	lesturs	og	skriftar	
er	fór	eftir	því	úr	hvernig	læsishvetjandi	umhverfi	þau	komu.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	
sýna	að	viðhorf	barna	sem	koma	úr	leikskólum	sem	bjóða	upp	á	gott	læsishvetjandi	umhverfi	
er	jákvæðara	á	meðan	þau	börn	sem	koma	úr	umhverfi	sem	metið	er	slakt	hafa	neikvæðara	
viðhorf.	Þessar	niðurstöður	sýna	fram	á	mikilvægi	þess	að	hafa	umhverfi	leikskólanna	
læsishvetjandi	og	skriftar-	og	lestrarviðhorf	barna	hefur	áhrif	á	færni	þeirra.	Ekki	er	nóg	að	
hafa	umhverfið	læsishvetjandi	heldur	skiptir	hlutverk	og	viðhorf	leikskólakennara	meginmáli	
í	öllu	námi	leikskólabarna.		
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3   Rannsóknaraðferð 

Í	þessum	kafla	er	fjallað	um	þá	aðferðafræði	og	framkvæmd	sem	beitt	er	við	gerð	
rannsóknarinnar.	Fjallað	er	um	eigindlega	rannsóknaraðferð,	farið	er	yfir	hvernig	úrtakið	og	
þátttakendurnir	eru	valdir,	hvaða	gagnaöflun	er	notuð	og	hvernig	gögnin	eru	greind.	Eins	er	
fjallað	um	trúðverðugleika,	réttmæti	og	áreiðanleika	rannsókna.	Að	lokum	er	fjallað	um	
siðferðileg	atriði	í	eigindlegum	rannsóknum.		

Rannsóknaraðferðin	sem	notuð	er	í	þessari	rannsókn	er	eigindleg	rannsóknaraðferð	(e.	
qualitative	research)	en	hún	er	notuð	til	að	nálgast	upplýsingar	um	hvaða	aðferðir	
leikskólakennarar	nota	til	að	efla	bernskulæsi	barna.	Aðaláherslan	er	að	skoða	viðfangsefnið	í	
sínu	náttúrlega	umhverfi,	farið	er	inn	í	þrjá	leikskóla	þar	sem	viðtöl	eru	tekin	við	
þátttakendur	og	fylgst	með	á	vettvangi.	Rannsóknin	felst	í	því	að	fá	þátttakendurna	til	að	
segja	sem	nákvæmast	frá	hvernig	þeir	upplifa	að	unnið	sé	með	bernskulæsi	á	þeirra	
starfsvettvangi.	Rannsakandinn	er	aðalrannsóknartækið	því	það	þarf	að	túlka	og	skipuleggja	
upplýsingar	sem	hann	fær	frá	þátttakendum	og	á	staðnum.	Ekki	verður	hægt	að	alhæfa	um	
niðurstöðurnar	því	úrtakið	er	lítið	og	erfitt	að	draga	almennar	ályktanir	og	niðurstöður	en	
þær	gefa	góða	mynd	um	hvernig	þessir	þrír	leikskólar	vinna	með	bernskulæsi.		

Notað	er	rannsóknarsnið	tilviksrannsókna	(e.	case	study)	en	það	er	talið	henta	vel	vegna	
þess	að	leitað	er	eftir	áliti	deildarstjóra	og	leikskólastjóra	á	því	hvernig	unnið	er	með	
bernskulæsi	í	tilteknum	leikskólum.		

Kostir	við	rannsóknarsniðið	er	að	rannsakandinn	fer	á	staðinn	og	er	nálægt	þátttakendum	
og	á	náin	samskipti	við	rannsóknarvettvanginn.	Það	hentar	vel	til	að	rannsaka	þetta	
afmarkaða	og	vel	skilgreinda	tilvik	og	gefst	tækifæri	til	að	spyrja	nánar	út	í	ákveðna	hluti,	
vera	á	vettvangi	og	upplifa	atvikin	og	rannsakandinn	nær	til	þess	hóps	sem	hann	vill	ná	til.	
Ókostirnir	við	rannsóknarsniðið	er	að	þátttakendur	geta	sagt	eitt	og	gert	annað,	þeir	muna	
jafnvel	ekki	eftir	öllu	sem	skiptir	máli.	Á	vettvangi	sér	rannsakandinn	og	heyrir	ekki	allt	en	
hann	leggur	sig	fram	við	að	vera	hlutlaus	og	eftirtektarsamur	svo	hann	muni	ekki	rangtúlka	
hluti	og	skekkja	því	niðurstöðurnar.	Þetta	rannsóknarsnið	er	tímafrekt	og	það	er	mikið	álag	á	
rannsakandann.		

	

3.1			Þátttakendur	
Þátttakendur	í	rannsókninni	eru	þrír	deildarstjórar	elstu	deildar	og	þrír	leikskólastjórar.	Eru	
þeir	allir	valdir	með	tilgangsúrtaki	úr	þremur	leikskólum,	sem	valdir	eru	með	
hentugleikaúrtaki.	Lagt	er	upp	með	að	hafa	leikskólana	ólíka	hvað	varðar	stærð	og	stefnu.	
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Sendur	var	tölvupóstur	á	sex	leikskólastjóra	sem	rannsakanda	fannst	áhugaverðir	eftir	að	
hafa	skoðað	heimsíður	þeirra	en	því	miður	tóku	ekki	allir	vel	í	verkefnið	eða	svöruðu	ekki	
tölvupóstinum.	Ekki	var	lögð	sérstök	áhersla	á	að	þeir	gæfu	sig	út	fyrir	að	vinna	sérstaklega	
með	bernskulæsi,	frekar	á	ólíka	stefnu	og	stærð.	Þeir	eru	ólíkir	að	stærð,	einn	þriggja	deilda	
með	10	börn	í	elsta	árgangi,	einn	leikskólinn	er	sex	deilda	á	tveimur	starfsstöðvum	með	30	
börn	í	elsta	árgangi	og	einn	fjögra	deilda	með	21	barn.	Tveir	leikskólanna	eru	á	
höfuðborgarsvæðinu,	en	einn	úti	á	landi.	Gagna	var	aflað	í	mars	2017	á	Sólvöllum	og	
september	og	október	sama	ár	á	Gulagarði	og	Þaraborg.	Allir	þátttakendurnir	hafa	langa	
reynslu	í	að	vinna	með	börnum	og	deildarstjórarnir	hafa	allir	áralanga	reynslu	af	að	vinna	
með	elstu	börnunum	í	leikskólanum.	Þátttakendur	í	rannsókninni	eru	þær	Signý	
leikskólastjóri	og	Solla	deildarstjóri	á	leikskólanum	Sólvöllum,	Gná	leikskólastjóri	og	Gurra	
deildarstjóri	á	Gulagarði,	Þóra	leikskólastjóri	og	Þula	deildarstjóri	á	Þaraborg.	Þetta	eru	allt	
gervinöfn	sem	þátttakendum	og	leikskólum	er	gefið.	Allir	leikskólastjórarnir	gáfu	leyfi	fyrir	
því	að	rannsóknin	yrði	gerð	á	þeirra	leikskóla,	sjá	viðauka	A.	

Áður	en	gagnaöflun	hófst	var	öllum	þátttakendum	gerð	grein	fyrir	að	fullur	trúnaður	ríkir	
og	að	þátttakendum	yrðu	gefin	gervinöfn	til	að	ekki	væri	hægt	að	rekja	upplýsingar	til	þeirra	
og	þeir	gáfu	allir	upplýst	samþykki.		

	

3.2			Gagnaöflun	
Tekin	voru	hálfopin	einstaklingsviðtöl	við	þátttakendur,	gerðar	vettvangsathuganir	og	rýnt	í	
skólanámskrár	leikskólanna.	Í	viðtölum	stýrði	rannsakandi	viðtali	í	ákveðna	átt	en	þátttakandi	
ræddi	um	bernskulæsi	innan	ákveðins	ramma.	Rannsakandi	leitaðist	eftir	því	að	skilja	reynslu	
þeirra	frá	þeirra	sjónarhorni.	Til	þess	að	það	væri	hægt	varð	rannsakandinn	að	elta	umræðu	
þátttakandans	í	viðtölunum.	Áherslur	þátttakanda	komu	í	ljós	þó	svo	að	umræðuefni	
viðtalsins	væri	fyrirfram	ákveðið.	Rannsakandi	hafði	meðferðis	spurningalista	til	að	styðjast	
við	til	að	hægt	væri	að	bera	saman	ákveðna	þætti	bernskulæsis	milli	leikskóla.	Ekki	voru	alveg	
sömu	spurningar	sem	leikskólakennari	og	deildarstjórar	voru	spurðir	að,	kom	það	til	vegna	
ólíkra	verksviða	þeirra	innan	leikskólans,	sjá	viðauki	Á	og	B	aftast	í	verkefninu.	Viðtölin	urðu	
mjög	mismunandi	frá	einum	þátttakanda	til	annars	þó	svo	að	viðfangsefnið	væri	það	sama	
og	lykilspurningar	notaðar	til	að	geta	borið	viðtölin	saman.	Viðtölin	voru	tekin	upp	á„ipad“	og	
afrituð	í	tölvu	frá	orði	til	orðs.		

Í	vettvangsathuguninni	dvaldi	rannsakandinn	í	leikskólunum	og	reyndi	að	láta	lítið	fyrir	
sér	fara.	Farið	var	í	tvær	vettvangsheimsóknir	í	hvern	skóla	og	hver	heimsókn	varði	í	um	einn	
klukkutíma.	Á	Sólvöllum	dvaldi	rannsakandi	strax	um	morguninn	þar	sem	börnin	voru	í	
morgunmat	og	frjálsum	leik	og	svo	aftur	um	klukkan	hálf	tíu	þar	sem	börnin	voru	í	frjálsum	
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leik.	Á	Gulagarði	og	Þaraborg	kom	rannsakandi	fyrir	hádegi	og	voru	börnin	í	samverustund	á	
öðrum	staðnum	en	hópavinnu	á	hinum	og	seinna	í	frjálsum	leik,	og	eins	var	rannsakandi	
viðstaddur	hádegismat	á	Þaraborg.	Rannsakandinn	hafði	meðferðis	gátlista	til	að	styðjast	við,	
sjá	viðauka	C	aftast	í	verkefninu,	og	skráði	hjá	sér	það	sem	vakti	athygli	hans.	Rýnt	var	í	stöðu	
málörvunar	og	bernskulæsis	fyrir	elstu	börnin	í	leikskólunum.	Þau	atriði	sem	hann	lagði	
mestu	áherslu	á	í	vettvangsathuguninni	voru	hvernig	umhverfið	væri	byggt	upp	með	tilliti	til	
bernskulæsis,	hvað	er	uppi	á	veggjum	í	leikskólunum,	hvernig	efnivið	börnin	leika	með,	
hvernig	leikskólakennararnir	tala	við	börnin,	eru	tækifærin	nýtt	til	að	byggja	upp	samtöl	við	
þau,	hvar	og	hvernig	ritmálið	er	sýnilegt.	Fengið	var	leyfi	til	að	taka	ljósmyndir	sem	nýttust	til	
að	festa	hluti	betur	í	minni	rannsakandans,	til	að	rifja	upp,	þegar	greining	og	túlkun	gagna	fór	
fram.	Gögnin	voru	svo	skráð	í	tölvu	þegar	heim	var	komið	og	ljósmyndirnar	nýttust	við	að	
skýra	textann.		

Á	grunni	Aðalnámskrár	á	hver	leikskóli	að	gera	sína	skólanámskrá	þar	sem	kveðið	er	á	um	
hvernig	hann	vinnur	að	markmiðum	og	leiðum	sem	Aðalnámskrá	leikskóla	setur	fram	
(Aðalnámskrá	leikskóla,	2011).	Rýnt	var	í	þá	kafla	í	skólanámskrám	leikskólanna	þar	sem	
fjallað	er	um	þá	þætti	sem	tengjast	bernskulæsi	og	þeir	hafðir	til	hliðsjónar	við	samanburð	á	
því	sem	rannsakandi	varð	áskynja	í	viðtölunum	og	vettvangsathugunum.		

Aðferðirnar	við	gagnaöflun	voru	valdar	með	tilliti	til	þess	hvað	vonast	er	til	að	fá	fram	í	
rannsókninni,	hvað	verið	er	að	rannsaka	og	hvernig	niðurstöðurnar	yrðu	settar	fram.	Einnig	
taldi	rannsakandi	að	þessar	völdu	aðferðir	myndu	þjóna	best	markmiði	rannsóknarinnar	og	
rannsóknarspurningunni	og	með	þeim	fékk	rannsakandinn	heildrænni	skilning	á	því	hvernig	
bernskulæsi	er	eflt	hjá	elstu	börnum	í	leikskólum.	

	

3.3			Skráning	og	úrvinnsla	gagna	
Öll	textagögnin	það	er	afrituð	viðtöl,	skráningar	úr	vettvangsathugunum	og	
skólanámskrárnar	voru	skráð	jafnóðum	og	þeirra	var	aflað.	Því	næst	voru	þau	lesin	nokkrum	
sinnum	yfir	og	nöfnum	breytt	svo	ekki	er	hægt	að	bera	kennsl	á	þátttakendur.	Að	því	búnu	
voru	gögnin	lykluð	þannig	að	farið	er	yfir	gögnin	á	kerfisbundinn	hátt	og	útbúnir	lyklar	(e.	
codes)	sem	lýsa	einkennum	þeirra.	Lyklar	með	sameiginlegum	þemum	voru	svo	sett	saman.	
Þemagreining	var	síðan	notuð	til	að	finna	endurtekið	mynstur	og	alltaf	var	
rannsóknarspurningin	höfð	í	huga.	Þemagreining	er	notuð	til	að	staðsetja,	greina	og	skrá	
þemu	í	gögnum.	Þema	sýnir	mynstur	í	tilvikinu	sem	verið	er	að	rannsaka	(Lichman,	2013).	Við	
lestur	gagnanna	bæði	fyrir	og	eftir	lyklun	voru	punktaðar	niður	hugmyndir	og	vangaveltur	
sem	kviknuðu	í	ferlinu.		
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3.4			Trúverðugleiki,	áreiðanleiki	og	réttmæti		
Trúverðugleiki	rannsókna	er	mikilvægur	þáttur	í	öllum	rannsóknum.	Það	vísar	til	þess	hve	
gögnin,	gagnagreining	og	niðurstöður	séu	trúverðugar.	Trúverðugleiki	er	mikilvægur	vegna	
þess	að	þeir	sem	vilja	nýta	rannsóknina	verða	að	vera	öryggir	um	að	geta	tekið	mark	á	
niðurstöðunum	(Sigríður	Halldórsdóttir	og	Sigurlína	Davíðsdóttir,	2013).	Rannsakandinn	
reynir	eftir	fremsta	megni	að	bera	virðingu	fyrir	þeim	sem	rannsóknin	snýst	um	allt	ferlið.	Til	
að	auka	trúverðugleika	rannsóknarinnar	er	gagna	aflað	með	fjölbreyttum	hætti.	Viðtöl	tekin,	
vettvangsathuganir	gerðar	og	rýnt	í	skólanámskrár.	Með	fjölbreyttri	gagnaöflun	eru	ólík	
sjónarhorn	tryggð	og	gefa	þannig	mynd	af	því	hvernig	leikskólakennarar	vinna	með	
bernskulæsi	barna	í	leikskólunum.	Ekki	er	gert	ráð	fyrir	í	rannsókninni	að	hægt	sé	að	alhæfa	
um	niðurstöðurnar	fyrir	aðra	hópa	en	vonast	er	til	að	hægt	sé	að	vekja	áhuga	
leikskólakennara	á	bernskulæsi	og	undirstrika	mikilvægi	þess	og	að	þeir	ígrundi	starf	sitt	og	
bæti	þannig	nám	leikskólabarna.			

Til	að	tryggja	áreiðanleika	rannsóknarinnar	er	reynt	að	afla	góðra	gagna.	Vandað	er	vel	til	
við	gerð	rannsóknarinnar	og	nákvæmni	gætt	í	hvívetna.	Gætt	er	nákvæmni	í	viðtölum,	
athugunum,	skráningu	og	telur	rannsakandi	að	skráð	gögn	endurspegli	það	sem	á	sér	
raunverulega	stað.	Í	árangursríkum	rannsóknum	er	réttmæti	mikilvægur	þáttur	og	í	þessari	
rannsókn	er	gögnum	safnað	og	þau	meðhöndluð	á	viðeigandi	hátt.	Í	rannsókninni	er	reynt	að	
gæta	þess	að	gögnin	væru	ekki	lituð	af	hlutdrægni	eða	einhliða	afstöðu	rannsakandans.	
Rannsókn	sem	þessi	getur	aldrei	orðið	réttmæt	að	fullu	þó	reynt	sé.		

 

3.5			Siðferðileg	atriði 
Siðferðileg	álitamál	skipta	miklu	máli	í	öllum	rannsóknum	þannig	að	enginn	hljóti	skaða	af.	
Við	öflun	upplýsinga	fyrir	rannsóknir	eru	fjórar	siðfræðilegar	meginreglur	sem	rannsakandinn	
hefur	í	huga	allt	rannsóknarferlið.	Þessar	reglur	eru	sjálfræðisreglan,	skaðleysisreglan,	
velgjörðareglan	og	réttlætisreglan	(Sigurður	Kristinsson,	2013).		

Allir	leikskólastjórarnir	gáfu	leyfi	fyrir	rannsókninni	inni	í	sínum	leikskóla	en	haft	var	
samband	við	þá	með	tölvupósti.	Þeir	höfðu	samband	við	deildarstjóra	og	báðu	þá	um	að	vera	
einnig	þátttakendur	í	rannsókninni.			

Rannsóknin	var	kynnt	fyrir	öllum	þátttakendunum	og	þeir	gáfu	upplýst	samþykki	fyrir	
þátttökunni.	Með	upplýstu	samþykki	er	átt	við	að	þátttakendur	eru	upplýstir	um	eðli	og	
tilgang	rannsóknarinnar	og	þeir	viti	hvenær	rannsóknin	hættir	og	byrjar.	Þátttakendur	eru	
upplýstir	um	hvernig	gagnaöflun	fer	fram,	að	trúnaði	sé	heitið,	að	nöfnum	þeirra	og	
leikskólans	verði	breytt	í	rannsókninni	og	að	þeir	geti	hætt	í	rannsókninni	hvenær	sem	er	í	
ferlinu.	Einnig	voru	þátttakendur	upplýstir	um	að	gögnunum	yrði	eytt	um	leið	og	
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rannsókninni	lyki	(Sigurður	Kristinsson,	2013).	Rannsakandi	lagði	sig	fram	við	að	sýna	
þátttakendum	hlýju,	einlægni	og	virka	hlustun.	Ekki	komu	fram	neinar	tilfinningalegar	
spurningar	um	efnið	þannig	að	þátttakendur	þurftu	ekki	að	svara	neinu	sem	var	of	
persónulegt.	Þess	var	gætt	eftir	fremsta	megni	að	bera	virðingu	og	hafa	heiðarleika	að	
leiðarljósi	við	gagnaöflunina,	úrvinnslu	hennar	og	við	skrif	á	niðurstöðu	rannsóknarinnar.	
Rannsakandi	gerir	sér	grein	fyrir	eigin	bakgrunni	og	sinni	afstöðu	til	efnisins	og	reynir	eftir	
fremsta	megni	að	láta	það	ekki	hafa	nein	áhrif	á	rannsóknina.			
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4   Niðurstöður 

Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	niðurstöður	rannsóknarinnar.	Markmiðið	með	viðtölunum	er	
að	afla	upplýsinga	um	hvernig	leikskólakennarar	telja	að	unnið	sé	með	bernskulæsi	með	
elstu	börnunum	í	leikskólum.	Niðurstöður	úr	vettvangsathugunin	eiga	að	varpa	ljósi	á	
hvernig	umhverfi	barna	sé	búið	og	hvernig	kennarar	vinna	með	bernskulæsi.	Atriði	sem	
tengjast	bernskulæsi	í	skólanámskránum	eiga	að	undirstrika	starfið	inni	á	leikskólunum.	Öll	
textagögnin,	það	er	afrituð	viðtöl,	skráningar	úr	vettvangsathugunum	og	skólanámskrárnar	
eiga	að	styðja	við	svörun	á	rannsóknarspurningunni	til	að	fá	heildræna	mynd	á	því	hvernig	
bernskulæsi	sé	eflt	hjá	elstu	börnum	í	leikskólanum.		

Við	greiningu	gagna	voru	flokkarnir	sameinaðir	í	fjögur	meginþemu	en	þau	eru	
bernskulæsi,	starfið	í	leikskólanum,	ytri	rammi	um	leikskólastarfið	og	árangur	eflingar	
bernskulæsis.		

	

4.1			Bernskulæsi	
Í	þessum	kafla	er	fjallað	um	hvaða	merkingu	þátttakendur	leggja	í	hugtakið	læsi	og	hvernig	
þeir	skilgreina	það.	Þátttakendum	var	skýrt	frá	því	að	í	rannsókninni	væri	verið	að	fjalla	um	
hugtakið	bernskulæsi	og	var	það	hugtak	útskýrt	í	upphafi	rannsóknar	fyrir	öllum	
þátttakendum.	

Þegar	þátttakendur	voru	beðnir	um	að	skilgreina	læsi	voru	allir	sammála	um	að	læsi	væri	
mikið	meira	en	að	lesa.	Gná	sagði	að	læsi	væri	meira	læsi	á	umhverfið	heldur	en	að	lesa	og	
það	væri	meira	félagslegt	heldur	en	áhersla	á	stafi	en	Þóra	skilgreindi	hugtakið	svona:	

Læsi	er	náttúrulega	mjög	breytt	hugtak,	læsi	byrjar	náttúrulega	um	leið	og	barnið	
fer	að	hjala.	Málið	tengist	náttúrulega	læsinu	og	ef	þú	hefur	ekki	málið	þá	getur	
þú	aldrei	lært	að	lesa.	Þannig	að	mér	finnst	þetta	mjög	breytt	hugtak	og	það	
byrjar	með	málinu	og	svo	eru	það	náttúrulega	allir	þættir	bernskulæsis	og	
undirþættirnir	sem	er	svo	mikilvægt	að	byrja	að	efla	í	leikskóla.	Þannig	að	það	er	
byrjað	á	læsinu	mjög	snemma.		

Í	skólanámskránni	hjá	Gulagarði	kemur	fram	að	bernskulæsi	er	undanfari	læsis	og	ritunar	
sem	er	ákveðin	þekking	og	viðhorf	sem	þróast	alla	leikskólagönguna.	Í	skólanámskránni	hjá	
Þaraborg	kom	fram	að	fjallað	er	um	læsi	í	víðum	skilningi	og	það	feli	í	sér	þekkingu,	hæfni	og	
leikni	til	að	lesa	í	umhverfi	sitt,	tjá	tilfinningar,	upplifun	og	skoðanir	sínar.	Jafnframt	kemur	
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fram	að	læsi	er	félagslegt	fyrirbæri	í	eðli	sínu	og	það	feli	í	sér	merkingu	orða	og	málnotkun	í	
málsamfélagi.	Með	félagslegu	fyrirbæri	er	átt	við	að	reynsla	skapi	skilning	hjá	börnum.	

Þátttakendur	sögðu	að	fleira	fælist	í	læsi	eins	og	allt	sem	þau	væru	að	gera	inni	á	
leikskólum	eins	og	hvernig	talað	er	við	börnin,	læsi	á	bókstafi,	tölvulæsi,	allt	sem	gert	er	í	
samverustund,	í	allri	borðvinnu,	það	er	endalaust	áreiti	til	að	læra	orð	á	hlutum,	að	vera	læs	
á	umhverfi	sitt,	tilfinningar,	félagsleg	samskipti	og	að	læsi	væri	grunnurinn	að	því	sem	ætti	að	
kenna	börnum.	Það	væru	þessi	samskipti	sem	ættu	sér	stað	allan	daginn.	Gurra	útskýrði	að	
læsi	væri	líka	lesskilningur	og	að	sér	þætti	hann	„alveg	rosalega	mikilvægur”	og	hann	skipti	
mjög	miklu	máli	í	kennslu	barna.		

	

4.2			Starfið	í	leikskólanum	
Hér	verður	fjallað	um	niðurstöður	sem	beinast	að	því	hvernig	hægt	er	að	efla	bernskulæsi	í	
leikskólum.	Hvort	kennslan	sé	stýrð	eða	flæðandi,	hvaða	kennsluaðferðir	eru	notaðar	og	
hvernig	málörvun	er	háttað.	Einnig	er	greint	frá	því	hvernig	unnið	er	með	undirþætti	
bernskulæsis	og	málfærni.	Að	lokum	er	farið	yfir	hvernig	efnivið	boðið	er	upp	á,	hvernig	
námsumhverfið	er	byggt	upp	og	hvernig	áhugi	barna	er	virkjaður	á	bernskulæsi.		

	

4.2.1			Kennsla-	málörvun	

Solla	taldi	læsiskennsluna	vera	frekar	stýrða	meðan	hinir	töldu	hana	vera	bæði	stýrða	og	
flæðandi.	Þegar	unnið	er	með	ákveðin	verkefni	í	vinnustundum	er	hún	stýrð,	t.d.	þegar	verið	
er	að	þjálfa	hljóðkerfisvitundina	og	bókstafir	lagðir	inn.	Dæmi	um	flæðandi	kennslu	er	þegar	
börnin	eru	að	leika	sér	með	hljóðin	hans	Lubba	og	leika	í	hlutverkakössunum	(sem	innihalda	
m.a.	skriffæri	og	blöð)	þá	eru	þau	alltaf	með	skriffæri	og	þá	stjórna	þau	ferðinni.		

Unnið	er	með	Lubba	í	öllum	leikskólunum	en	ekki	markvisst	á	elstu	deild	hjá	Gulagarði.	Í	
Þaraborg	er	búið	að	vinna	með	söguaðferðina	(The	Storyline	approach)	í	16	ár	en	samkvæmt	
skólanámskrá	þá	sameinar	hún	að	mörgu	leyti	kosti	þemanáms	og	könnunaraðferðarinnar.	
Öll	börn	fara	þar	í	skipulagðar	málörvunarstundir	einu	sinni	til	tvisvar	sinnum	í	viku	þar	sem	
unnið	er	með	hlustun,	málskilning	og	hljóðkerfisvitund.	Í	leikskólanum	Sólvöllum	er	lögð	
meiri	áhersla	á	félagsleg	tengsl	og	því	lögð	áhersla	á	að	hafa	myndir	tengdar	þeim	í	
umhverfinu	fremur	en	myndir	af	bókstöfum.	Þar	er	ekki	lögð	áhersla	á	stafainnlagnir	en	farið	
í	leiki	sem	tengjast	nöfnunum	á	börnunum	ásamt	því	að	læra	þulur	og	efla	
hljóðkerfisvitundina.	Þar	er	verið	að	þreifa	sig	áfram	með	orðaspjallsaðferðina.	Signý	segir	að	
þau	eru	að	þjálfa	hljóðkerfisvitundina,	finna	fyrsta	stafinn	og	syngja.	Hún	segir	jafnframt	að	
þau	séu	búin	að	gera	alls	kyns	myndir	sem	æfa	börnin	í	að	flokka,	taka	sundur	og	setja	saman	
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orð	og	að	kennurum	er	skipt	niður	á	stöðvar	og	þá	geta	þeir	valið	sér	áhugasvið	og	verið	með	
málörvunarstöð	ef	þeir	hafa	áhuga	á	því.	Þegar	Solla	er	spurð	að	því	hvaða	kennsluaðferðir	
þau	nota	þá	svarar	hún:	„Örugglega	ekki	nein	ákveðin,	við	notum	alltaf	leikinn	í	þetta,	við	
erum	ekki	að	skrifa	svona	uppi	á	töflu”.	Í	skólanámskránni	hjá	Sólvöllum	kemur	fram	að	þau	
syngja	þjóðlög,	fara	með	vísur	og	rím.	Einnig	er	sagt	frá	því	að	ýtt	sé	undir	málþroska	og	
hljóðkerfisvitund	með	almennri	málörvun	sem	fer	fram	í	gegnum	leik	og	daglegar	athafnir.	
Þar	eru	spiluð	spil	og	búnar	til	sögur	samkvæmt	skólanámskránni.	Þar	er	hádegið	m.a.	nýtt	til	
málörvunar	sem	og	samverustundir	fyrir	og	eftir	hádegi.	Í	leikskólanum	Gulagarði	er	lögð	
áhersla	á	að	setja	orð	á	athafnir	og	hluti	og	tala	við	börnin.	Þar	er	lesið	mikið,	sungið,	þulur	
kenndar,	leikir	sem	efla	málörvunina	eru	notaðir	og	alls	konar	tilbúin	málörvunarverkefni.	
Þar	er	unnið	með	ýmis	verkefni	sem	tengjast	læsi.	Þær	(leikskólakennararnir)	skipta	
verkefnum	niður	á	sig,	ein	sér	um	sönginn	meðan	Gurra	sér	meira	um	málörvunina	því	eins	
og	hún	segir	„ég	er	ekki	góð	í	að	syngja”.	Þau	vinna	með	verkefni	sem	nefnist	„Fær	í	flestan	
sjó”,	þar	eru	kennararnir	duglegir	að	gefa	börnunum	fyrirmynd	til	að	skrifa	eftir.	Gurra	segir:	
„Við	reynum	að	finna	alls	konar	verkefni,	þeim	finnst	nefnilega	svo	gaman	að	vinna	verkefni	
á	þessum	aldri	....	bara	að	passa	sig	að	það	sé	leikur	í	þeim”.	Gná	ræðir	um	mikilvægi	þess	að	
talað	er	við	börnin	og	leggur	áherslu	á	og	segir:	

Þannig	að	númer	eitt,	tvö	og	þrjú	þá	er	þessi	samræða	sem	hvernig	við	erum	að	
tala	við	börnin,	við	reynum	að	gefa	okkur	tíma	til	að	tala	við	þau	út	af	því	það	
skiptir	líka	máli.		

Í	vettvangsathuguninni	inni	á	Gulagarði	kom	í	ljós	að	kennarar	voru	mjög	kurteisir	og	gáfu	sér	
tíma	til	að	tala	við	börnin,	þar	höfðu	kennarar	skipt	sér	niður	á	svæði	í	valinu	sem	virtist	
skapa	ró.	Í	leikskólanum	Gulagarði	eru	tveir	„ipadar“	en	Gurra	segir	að	hún	sé	miklu	hrifnari	
af	því	að	fara	fram	og	leyfa	börnunum	að	spila	heldur	en	að	festa	einn	kennara	í	„ipad“	en	
þær	eru	með	Orðagull	appið	sem	börnin	geta	leikið	sér	í.	Uppi	á	vegg	hangir	dagatal	sem	
sýnir	hvaða	dagur	er	í	dag,	hvernig	börnin	ættu	að	klæða	sig	og	tölustafir	og	bókstafir	eru	
hátt	uppi	á	veggjum.	Markmið	Gulagarðs,	samkvæmt	skólanámskránni,	er	að	efla	orðaforða,	
málskilning,	máltjáningu,	frásagnarhæfni,	hlustun	og	hljóðkerfisvitund,	ásamt	því	að	lesa	í	
bókstafi,	tölur	og	tákn	umhverfisins.	Í	skólanámskránni	kemur	einnig	fram	að	notaður	er	
sögugrunnurinn	til	að	efla	frásagnarhæfni	en	með	því	er	einnig	verið	að	kenna	börnum	
hvernig	sögur	eru	uppbyggðar.	Ásamt	því	að	börnin	eru	hvött	til	að	standa	fyrir	framan	hóp	
og	segja	frá	eða	syngja.		

Þula	segir	að	unnið	er	með	tákn	með	tali,	aðallega	vegna	þess	að	tvö	einhverf	börn	eru	
þar	á	deildinni.	Mynd	er	uppi	á	vegg	með	táknum	vikunnar	en	þau	voru	svangur,	klippa,	úlpa	
og	sitja.	Þar	voru	börn	í	búðaleik	og	þar	voru	þau	að	vinna	með	búðakassa	þar	sem	hægt	var	
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að	stimpla	inn	tölur	og	þær	sáust	á	skjánum.	Eins	höfðu	þau	skriffæri	og	blöð	með	í	leiknum.	
Þar	voru	líka	börn	sem	voru	að	púsla	100	bita	púsl.		

Á	Þaraborg	eru	alls	konar	spil	notuð	til	að	efla	læsi	hjá	börnum	þau	nota	mikið	
hljóðalestina,	„junior“	atlas	og	þar	er	unnið	með	læsi	við	matarborðið,	í	leiknum,	í	samveru	
og	þær	(leikskólakennararnir)	eru	duglegar	að	útskýra	fyrir	börnunum	orð	og	setja	orð	á	
athafnir.	Þula	segist	vera	dugleg	að	nota	tækifærið	þegar	það	kemur	upp	og	útskýra	þá	fyrir	
börnunum	hvað	ýmis	orð	merkja.	Þær	vinna	líka	með	Vináttuverkefni	Barnaheilla	þar	sem	
þær	eru	með	myndir	sem	þær	sýna	börnunum	og	ræða	þær.	Þóra	segir:		

Unnið	er	með	alla	undirþætti	læsis	eins	og	hljóðkerfisvitund,	máltjáningu	og	
málskilning	en	við	megum	vera	duglegri	að	vinna	með	sögugrunninn	en	erum	að	
vinna	í	því	að	koma	honum	meira	inn	í	starfið.		

Í	leikskólanum	Gulagarði	er	allt	merkt	á	öllum	deildum	þannig	að	börnin	venjist	að	sjá	stafinn	
og	nafnið	sinn.	Skúffurnar	og	hólfin	og	flest	allt	dótið	er	merkt	með	heiti	þess.	Þula	á	
Þaraborg	segir	að	þær	séu	búnar	að	merkja	umhverfið	með	heiti	á	hlutum	eins	og	ljós,	
bekkur,	tafla,	hillur	o.s.frv.	Nöfn	barnanna	eru	merkt	með	nafni	á	valspjöldum	og	dótakassar	
eru	merktir	með	orðum	og	myndum,	„við	reynum	að	hafa	orðin	sýnileg	alls	staðar”.	

 

4.2.2			Bóklestur/bækur	

Þegar	Solla	er	spurð	hvernig	unnið	er	með	barnabækur	á	deildinni	svarar	hún	að	börnin	hafi	
alltaf	aðgang	að	bókum	og	að	lesið	er	fyrir	börnin	eins	og	þau	langar	til.	Það	eru	líka	yfirleitt	
lesnar	bækur	í	hádegisstundum	sem	börnin	koma	með	að	heiman.	Þar	fá	börnin	hlutverk	en	
eitt	hlutverkið	er	að	þau	fara	á	bókasafnið	og	velja	sér	eina	bók.	Unnið	er	eftir	
orðaspjallsaðferðinni	með	bók	sem	börnin	skiptast	á	að	koma	með	að	heiman.	Þegar	Solla	er	
spurð	hvort	þau	leggi	þá	áherslu	á	ákveðin	orð	og	skrifi	á	renninga	þá	svarar	hún:	„Við	tökum	
þau	svona	fyrir	sem	að	þau	skilja	ekki	og	pælum	dálítið	í	orðum”.	Lesið	er	fyrir	börnin	að	
meðaltali	fjórum	sinnum	í	viku	í	10	mínútur	í	senn.	Eldri	borgarar	hafa	einnig	komið	og	lesið	
fyrir	börnin	en	þá	hafa	þeir	sest	niður	einhvers	staðar	í	húsinu	og	taldi	Signý	það	stundum	
hafa	tekist	vel	og	stundum	hafi	vantað	rými	fyrir	það	en	yfirleitt	er	það	ein	kona	sem	hefur	
komið	og	börnin	kalla	hana	„sögukonuna”.		

Á	Gulagarði	fara	öll	börn	í	sögustund	einu	sinni	á	dag	þar	sem	lesið	er	fyrir	þau.	Börnin	
koma	með	bók	að	heiman	og	lesa	fyrir	hvert	annað	með	því	að	segja	sögu	út	frá	myndunum	
og	því	sem	sagan	fjallar	um,	það	gerir	þá	kröfu	á	foreldra	að	þeir	séu	búnir	að	lesa	bókina	
heima	fyrir	börnin.	Börnunum	er	kennd	umgengni	með	bækur	og	hafa	gott	aðgengi	að	
fjölbreyttum	bókakosti.	Þau	hafa	líka	fengið	svokallað	Bókakoffort	en	það	eru	bækur	sem	
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þau	fá	frá	bókasafninu	og	foreldrar	geta	fengið	þær	lánaðar	heim.	Í	hádegisstund	er	lögð	
áhersla	á	framhaldssögur	en	þá	er	„lesið	í	20	mínútur	því	ef	tíminn	er	styttri	þá	er	enginn	tími	
til	að	spjalla	um	söguna”	segir	Gurra	og	heldur	jafnframt	áfram:	

Við	erum	með	framhaldssögur	alltaf	fyrir	hádegi	og	það	er	alltaf	rifjað	upp	og	
farið	í	gegnum	það	sem	búið	var	að	lesa	.....	undanfarin	ár	höfum	við	lesið	Ronju	
ræningjadóttur	og	Bróður	minn	Ljónshjarta	og	það	er	alltaf	rosalega	spennandi.		

Unnið	er	með	lykilorð	úr	sögunum	og	svo	teikna	börnin	oft	upp	úr	þeim,	þau	fá	svo	stafina	og	
raða	þeim	saman	í	orðið.	Gurra	lýsir	því	hvað	henni	fannst	ánægjulegt	í	fyrra	að	sjá	þegar	
börnin	voru	svo	farin	í	Ronjuleik	og	voru	í	hellinum	og	einnig	voru	þau	í	Bróður	minn	
Ljónshjartaleik	en	hún	segir	að	börnunum	hafi	þótt	bækurnar	mjög	skemmtilegar.	Gurra	
segir	einnig:		

....að	þetta	verða	náttúrulega	að	vera	börn	sem	kunna	að	hlusta	og	ef	maður	nær	
áhuganum	og	spennunni	þá	verður	þetta	svo	spennandi,	maður	þarf	að	gefa	sig	
svolítið	í	þetta,	maður	getur	bara	ekki	lesið	og	dirriríí	og	svo	börnin	sem	hlusta	illa	
þá	þarf	maður	að	koma	þeim	aftur	inn	í	söguna.	

Í	skólanámskránni	hjá	Gulagarði	kemur	fram	að	börn	byggi	þekkingu	sína	við	bóklestur	og	að	
lesa	fyrir	barn	skipti	máli	til	að	efla	gott	bernskulæsi.	Bækur	eru	aðgengilegar	á	öllum	
deildum	og	farið	er	reglulega	á	bókasafnið	og	börnin	fá	lánaðar	bækur	í	leikskólann.	Það	er	
lesið	á	hverjum	degi	fyrir	börnin,	samverustundir	eru	á	hverjum	degi.	Notuð	eru	sögubox	þar	
sem	bók	og	efniviður	sem	tengjast	bókinni	er.	

Leikskólarnir	hafa	ekki	neina	sérstaka	stefnu	um	hvernig	bækur	eru	lesnar	fyrir	börnin.	
Bókakostur	leikskólanna	er	misjafn,	tveir	leikskólar	nýta	mikið	bókasafn	sem	er	í	nágrenninu.	
Á	öllum	leikskólunum	eru	bókahillur	með	bókum	í	þar	sem	börnin	geta	skoðað	þær	að	vild.	Í	
vettvangsathugun	á	Sólvöllum	kom	í	ljós	að	þar	er	bókahorn	sem	virkar	huggulegt	og	þar	var	
eitt	barn	að	skoða	bók.	Í	Þaraborg	er	bókamappa	þar	sem	búið	er	að	flokka	bækur	eftir	því	
hvaða	hluta	málþroskans	þær	þjálfa.	
 

4.2.3			Orðaforði	

Solla	segir	að	þau	vinni	með	orðaforða	í	gegnum	orðaspjallið	og	í	gegnum	bækurnar	og	að	
þau	eru	mjög	meðvituð	um	það	að	taka	orðasambönd	og	spyrja	börnin	hvort	þau	viti	hvað	
þau	þýði	og	börnin	eru	líka	hvött	til	að	spyrja	en	hún	segir	að	þau	eru	ekki	dugleg	við	það.	Í	
skólanámskránni	hjá	Sólvöllum	kemur	fram	að	þau	setji	orð	á	athafnir	og	tilfinningar.	Þau	
vilja	efla	málskilning,	málnotkun,	orðaforða,	hlustun	og	hugtakaskilning	hjá	börnunum.	Gurra	
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segir	þau	einnig	leggja	áherslu	á	að	setja	orð	á	hluti	og	athafnir	og	ræða	um	að	mörg	orð	eru	
eins.	Þegar	bækur	eru	lesnar	er	rætt	um	hvað	orðin	þýða.	Þula	segir	að	þau	útskýri	orðin	en	
hún	er	ekki	með	orðaspjallið	inni	á	deildinni	og	þau	leggja	áherslu	á	að	tala	við	börnin.	Þegar	
einn	kennarinn	tekur	samverustund	með	börnunum	lýsir	Þula	því	svona:	„Þá	er	hún	svoldið	
mikið	með	stærðfræðina	og	hún	leggur	mjög	mikið	inn	eins	og	prímtölur,	oddatölur,	sléttar	
tölur....	og	mér	finnst	þetta	mjög	flott	hjá	henni”.	Þóra	segir	að	henni	finnist	þau	ekki	leggja	
áherslu	nógu	markvisst	á	orðaforða	en	hún	hafi	viljað	bæta	úr	því	þannig	að	hún	er	búin	að	
kaupa	Orðaspjallsbókina	eftir	Árdísi	og	þær	hafi	aðeins	prufað	sig	áfram	í	fyrra	en	eigi	eftir	að	
gera	það	markvissara.	Í	Þaraborg	voru	börnin	að	nota	hugtök	eins	og	stærri	og	jafnstór	þegar	
þau	stóðu	hlið	við	hlið	og	voru	að	mæla	hæð	sína	meðan	þau	voru	í	leik.	Frammi	hangir	
mynd	af	orðum	sem	áhersla	er	lögð	á	að	þau	læri	og	það	eru	útskýringar	á	þeim,	þessi	orð	
eru;	heyrnarhlífar,	safarík,	stökkt,	réttir,	farfugl,	fé,	haust	og	að	góna.		
 

4.2.4			Hljóðkerfisvitund		

Í	leikskólanum	Sólvöllum	er	hljóðkerfisvitund	örvuð	markvisst	í	ákveðnum	stundum.	Uppi	á	
vegg	á	einum	stað	eru	myndir	sem	ríma.	Signý	segir	að	þau	eru	með	innlagnir	og	þau	eru	að	
ríma,	klappa	atkvæði,	syngja	og	finna	fyrsta	stafinn	í	orðum	og	þau	rétta	börnunum	efnivið	ef	
þau	biðja	um	hann.	Í	skólanámskránni	hjá	Sólvöllum	kemur	fram	að	mikilvægt	sé	að	ýta	undir	
þroska	hljóðkerfisvitundar	og	undirbúa	með	því	lestrarnám	barnsins.		

Gurra	segir	að	þau	eru	að	ríma,	klappa	atkvæði,	setja	saman	orð	og	taka	sundur	og	eru	að	
leika	sér	með	þetta	og	orðar	það	svona:	

Við	sitjum	mest	við	borð	og	erum	að	spjalla	og	það	er	verið	að	leika	sér	og	að	
sjálfsögðu	í	vinnustundum	og	það	smitar	út	frá	sér	í	gegnum	allt.	Þau	koma	heim	
og	foreldrar	spyrja	hvað	er	verið	að	gera	því	þau	voru	beðin	um	að	setja	saman	ís	
og	skápur.	Mér	finnst	ég	ekki	geta	sagt	að	þetta	er	eitthvað	markvisst	heldur	
rúllar	þetta	bara	í	leiknum.	

Í	skólanámskránni	hjá	Gulagarði	kemur	fram	að	börnin	fari	í	vinnustundir	þar	sem	sérstaklega	
er	unnið	með	hljóðkerfisfærni	þeirra.	Þóra	tekur	fram	að	þau	noti	ekki	bara	Lubba	varðandi	
hljóðkerfisvitundina	heldur	líka	Hljóðalestina	og	að	þau	eru	dugleg	að	þjálfa	alla	þætti	
hennar.	Þula	segir	að	þau	eru	bara	rétt	að	byrja	að	þjálfa	hjá	börnunum	hljóðkerfisvitundina	
núna.		
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4.2.5			Máltjáning	

Í	viðtölunum	kom	fram	að	börnin	eru	að	búa	til	leikrit	sem	þeim	finnst	mjög	skemmtilegt.	Á	
Sólvöllum	er	tjáning	m.a.	þjálfuð	í	gegnum	leik	eins	og	flöskustút	og	þá	mega	börnin	stundum	
velja	hvað	sá	sem	flöskustúturinn	lendi	á	eigi	að	gera.	Á	Gulagarði	eru	börn	sem	búið	er	að	
biðja	kennarana	um	að	þjálfa	í	að	segja	frá	og	hvert	tækifæri	er	nýtt	til	að	ræða	við	börnin	
eins	og	t.d.	„hvað	varst	þú	að	gera	um	helgina?”.	Þar	eru	einnig	aðstoðarmenn	í	
samverustund,	þeirra	hlutverk	er	að	segja	hvaða	dagur	er	í	dag,	hvernig	veðrið	er	og	þetta	
hlutverk	er	mjög	spennandi.	Á	leikskólanum	hjá	Þulu	er	verið	að	byrja	með	verkefni	sem	
þjálfar	frásögn	barna	en	þá	fer	barnið	heim	með	miða	og	foreldrar	eiga	að	lesa	sögu	fyrir	
barnið	heima	og	barnið	á	að	endursegja	hana	daginn	eftir.	Þar	eru	börnin	hvött	til	að	segja	
frá	einhverju	ef	þau	vilja	það.	Vinadúkka	fer	heim	líka	með	einu	barni	og	dvelur	þar	yfir	helgi	
og	þá	koma	börnin	með	sögu	og	segja	frá	því	sem	gerðist	um	helgina,	einn	daginn	fá	þau	að	
velja	lag	og	koma	svo	með	dót	að	heiman	og	þá	þurfa	þau	að	segja	af	hverju	þetta	er	
uppáhaldsdótið	þeirra.	„Það	er	náttúrulega	aldrei	of	mikið	gert	af	því	að	æfa	þau	í	
framkomu”	sagði	Þula.	Samkvæmt	skólanámskránni	hjá	Þaraborg	er	lögð	áhersla	á	að	
kennarar	spyrji	opinna	spurninga	þannig	að	börnin	geti	svarað	með	setningu	og	njóti	þannig	
virðingar.	Lögð	er	áhersla	á	að	frumkvæði	þeirra	sé	gripið	og	að	hlustað	er	á	þau	og	þau	leidd	
áfram	í	samræðum.	Lagt	er	mikið	upp	úr	samtölum	við	einstaka	börn	og	hópa.	Á	Gulagarði	er	
búið	að	hengja	upp	myndir	sem	börnin	höfðu	gert	og	þau	þurftu	að	segja	sögu	um	það	sem	
þau	höfðu	málað.	Í	skólanámskránni	hjá	Þaraborg	kemur	fram	að	hlustað	sé	á	raddir	barna	
og	er	það	m.a.	hluti	af	endurmati	leikskólans.	Þar	hangir	saga	uppi	á	vegg	sem	þau	höfðu	
fengið	verðlaun	fyrir	í	smásagnasamkeppni.	Í	skólanámskránni	hjá	Sólvöllum	kemur	fram	að	
þau	eru	dugleg	að	kenna	börnum	að	færa	rök	fyrir	máli	sínu	og	kenna	þeim	gagnrýna	
hugsun.		

	

4.2.6			Ritmál	

Ritmálið	er	sýnilegt	á	öllum	leikskólunum	en	mismikið	þó.	Á	leikskólanum	Sólvöllum	merkja	
börnin	allar	myndir	sem	þau	vinna	og	þar	geta	þau	alltaf	farið	og	teiknað.	Þegar	Solla	er	
spurð	hvort	þær	leggi	áherslu	á	að	hafa	ritmálið	sýnilegt	er	svarið	„nei,	það	gerum	við	ekki”.	
Það	kemur	þó	fram	í	skólanámskránni	að	það	er	gert.	Til	að	örva	ritmál	barnanna	segir	Þula:	

Ég	er	með	spjöld	sem	maður	strokar	út	af	og	þá	er	maður	að	láta	þau	gera	
lágstafina	en	þau	kunna	mörg	hástafina	og	þá	er	ég	að	leggja	áherslu	á	að	þau	
læri	bæði	tölustafi	og	bókstafi.		
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Skriffæri	eru	ekki	sýnileg	inni	á	elstu	deild	á	Sólvöllum.	Í	Þaraborg	er	allt	vel	merkt	með	
ritmáli	og	í	skólanámskránni	kemur	fram	að	börn	læri	fljótt	að	þekkja	nöfnin	sín	og	að	þau	
öðlist	skilning	á	því	að	ritað	mál	hafi	merkingu.	Það	sama	er	á	Gulagarði,	kubbakassi	er	
merktur	með	heiti	kubbanna,	tölustafir	hangandi	uppi	á	vegg,	dagskipulag	er	sýnilegt	fyrir	
börnin	og	Hljóðastafróf	Lubba	er	uppi	á	vegg.	Ritföng	eru	aðgengileg	á	mörgum	stöðum	fyrir	
börnin.	Dótakassar	og	hillur	eru	merktar.	Í	skólanámskránni	hjá	Gulagarði	kemur	fram	að	
börn	byggja	upp	sína	þekkingu	í	gegnum	uppgötvanir	um	ritmálið	og	að	það	skiptir	miklu	
máli	að	hafa	ritmálið	sýnilegt	og	að	aðgengi	að	ritmálsörvandi	efnivið	þurfi	að	vera	gott.		
 

4.2.7			Bókstafir	

Í	leikskólanum	Gulagarði	eru	ekki	sérstakar	bókstafainnlagnir	og	þar	eru	bókstafir	hengdir	
upp	á	vegg	upp	undir	loft	og	Gurra	svarar	svona	þegar	spurt	er	út	í	það:		

Því	þegar	þeir	voru	neðar	og	við	sest	við	borðið	þá	voru	börnin	að	spá	í	hvar	U	var	
en	þá	voru	þeir	sem	sátu	þar	fyrir	og	þess	vegna	vorum	við	að	prófa	að	setja	þá	
svona	hátt	upp	og	þá	getur	þú	bent	og	sagt	hvaða	mynd	er	hjá	U?	

Í	Þaraborg	eru	kennararnir	að	leggja	inn	bókstafina,	þeir	eru	að	rifja	upp	síðan	í	fyrra	en	þá	
fór	árgangurinn	í	gegnum	alla	bókstafina.	Þula	ætlaði	að	leggja	inn	tvo	stafi	í	viku	en	sá	svo	
að	það	var	of	mikið	og	meira	að	segja	fyrir	hana	sjálfa	því	hún	náði	ekki	að	vinna	úr	því.	Nú	er	
hún	að	bíða	eftir	því	að	búið	sé	að	leggja	inn	nógu	marga	stafi	svo	hún	geti	farið	að	mynda	
orð	úr	þeim.	„Þetta	er	allt	hérna	inni	en	það	þarf	bara	að	þróa	sig	af	því	að	þetta	er	nýtt	fyrir	
mér”	segir	Þula.	Þóra	segir	að	það	megi	segja	að	hjá	henni	séu	þau	með	stafainnlögn	því	þau	
vinna	með	Lubba	þó	þau	tali	alltaf	um	hljóðin,	þau	eru	að	kenna	börnunum	hljóðin	og	það	er	
í	raun	og	veru	stafainnlögn	líka.				

Á	Sólvöllum	er	stafrófið	hvergi	sýnilegt	nema	á	teppi	á	gólfinu,	hlutir	eru	ekki	merktir	
nema	að	mjög	litlu	leyti.	Fram	kemur	í	skólanámskránni	hjá	þeim	að	þau	leggja	áherslu	á	að	
efla	áhuga	barna	á	bókstöfum	og	ritmálinu	og	bókstafirnir	eru	kynntir	eftir	áhuga	barnanna.	
Hjá	Þulu	voru	börnin	í	Lubbastund	og	þar	var	verið	að	leggja	inn	bókstafinn	D	og	kennarinn	
útskýrði	orð	eins	og	djásn	og	dýrlegt.	Þrír	hópar	fóru	í	gegnum	sama	prógrammið	en	það	var	
aðlagað	eftir	getu	hvers	hóps.	Í	lok	tímans	var	farið	í	leik	þar	sem	hreyfingu	og	bókstöfum	var	
fléttað	saman.	Þegar	búið	var	að	leggja	inn	stafinn	þá	var	hann	hengdur	upp	á	vegg.		
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4.2.8			Hugtök	sem	tengjast	lestri	

Á	Sólvöllum	er	aðeins	unnið	með	hástafina	og	börnunum	eru	ekki	kennd	hugtök	sem	tengjast	
lestri.	Vettvangsathugun	leiddi	í	ljós	að	í	Þaraborg	hjá	Þulu	notar	hún	töluvert	orð	sem	
tengjast	lestri	í	vinnu	sinni	með	Lubba	en	þegar	hún	er	spurð	út	í	það	þá	svarar	hún:			

Maður	er	kannski	ekki	að	nota	þau	en	maður	er	alltaf	að	þróa	sig	en	kannski	hefði	
ég	átt	að	útskýra	fyrir	þeim	því	kannski	voru	þau	ekkert	að	fatta	það	sem	ég	var	
að	segja.	Þetta	er	bara	eitthvað	sem	maður	gerir	ómeðvitað.		

Gurra	segir	að	þau	eru	oft	að	nota	hugtök	sem	tengjast	lestri	en	það	er	gert	ómeðvitað	eins	
og	þau	tala	oft	um	bil	á	milli	þegar	þau	eru	að	skrifa,	þannig	lýsir	hún	því:	„Já	settu	svona	bil	á	
milli	og	þá	er	gott	að	setja	puttann	á	milli	......	og	við	segjum	þeim	stundum	að	setja	punkt	
líka”.	Hún	segir	að	þau	eru	líka	oft	að	vekja	athygli	barnanna	á	stuttum	og	löngum	orðum	og	
þegar	þau	klappa	atkvæði	þá	eru	þau	að	spá	í	hversu	mörg	atkvæði	eru	í	orðunum.	Í	
sambandi	við	lesáttina	þá	eru	þau	að	leiðbeina	börnunum	bæði	að	draga	rétt	til	stafs	og	hvar	
þau	eigi	að	byrja	og	í	hvaða	átt	þegar	þau	eru	að	skrifa.		
 

4.2.9			Læsishvetjandi	efniviður	

Þegar	Solla	er	spurð	hvort	þau	eru	dugleg	að	bæta	inn	blöðum,	skriffærum	og	bókstöfum	í	
leik	barnanna	þá	segir	hún	„nei,	örugglega	ekki	nógu	duglegar”.	Hún	tekur	fram	að	
kennararnir	eru	duglegir	við	að	endurnýja	það	sem	er	á	veggjunum,	þar	voru	rímmyndir	uppi	
á	vegg	sem	voru	nýttar	til	að	búa	til	leik.	Á	Gulagarði	er	reynt	að	hafa	alltaf	greiðan	aðgang	
að	ritföngum	fyrir	börnin	og	þar	er	allt	merkt.	Börnin	eru	mikið	að	búa	sér	til	bækur	úr	pappír	
sem	þau	skrifa	svo	í,	kennarar	þar	eru	duglegir	að	aðstoða	börnin	og	skrifa	fyrirmynd	og	þau	
eru	að	leika	með	bókstafi	í	ýmsum	formum,	púsl	með	stöfum	og	orðum	og	alls	konar	spil	sem	
þau	eru	með.	Umhverfið	þar	er	vel	merkt	og	aðgengi	fyrir	börnin	að	bókum	er	gott.	Hjá	Þulu	
eru	notaðir	bókstafir	og	svo	eru	bæði	bók-	og	tölustafir	sýnilegir	á	spjöldum	sem	hanga	uppi	
á	vegg	í	hæð	barnanna.	Læsishvetjandi	efniviður	er	geymdur	í	opnum	hillum	bæði	í	Þaraborg	
og	Gulagarði.	
 

4.2.10			Áhugi	barnanna	

Fram	kemur	að	áhugi	barnanna	á	læsi	er	virkjaður	með	því	að	koma	með	bækur	að	heiman	
og	finna	út	hvaða	bækur	eru	skemmtilegar	og	fara	í	skemmtilega	leiki	sem	tengjast	læsi.	Með	
því	að	lesa	skemmtilegar	bækur	og	leyfa	börnunum	að	vera	með	ritföng	en	Þula	segir:	„Þetta	
byrjar	oft	með	því	að	þau	vilja	oft	skrifa	til	mömmu	eða	til	pabba	og	svo	eykst	það	því	maður	
spyr	hvort	þau	vilji	skrifa	eitthvað	meira”.	Áhuginn	er	einnig	virkjaður	með	því	að	safna	
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saman	dóti	í	hlutverkakassa,	í	þessum	hlutverkakössum	eru	alltaf	ritföng.	Dæmi	um	slíka	
kassa	er	veitingahús	en	þar	geta	börnin	skrifað	matseðil	eða	tekið	niður	pantanir	og	búð	en	
þar	gefst	kostur	á	að	skrifa	niður	það	sem	þau	ætla	að	kaupa.	Svona	hlutverkakassar	eru	
bæði	á	Þaraborg	og	Gulagarði.	Þula	ítrekar	það	að	henni	finnist	mikilvægast	að	gera	læsi	að	
skemmtilegum	leik,	hún	hefur	farið	á	námskeiðið	„Það	er	leikur	að	læra”	en	þar	er	hreyfingu	
fléttað	inn	í	kennsluna	og	hún	segir	að	hún	hafi	tekið	eftir	því	að	börnunum	þyki	það	svo	
skemmtilegt	þegar	það	er	gert.		
 

4.3			Ytri	rammi	um	leikskólastarfið	
Í	þessum	kafla	verður	farið	yfir	þau	atriði	sem	tengjast	ytra	umhverfi	það	eru	þau	atriði	sem	
setja	einhvers	konar	ramma	utan	um	starfsaðferðir	leikskólakennara.	Fjallað	er	um	
læsisstefnu	leikskólanna	og	sveitarfélaga,	þau	áhersluatriði	sem	leikskólar	leggja	áherslu	á	í	
sambandi	við	bernskulæsi,	hvernig	fræðslu	leikskólakennarar	hafi	aflað	sér	á	sviði	
bernskulæsis,	foreldrasamstarf	og	samstarf	við	grunnskólann	þegar	kemur	að	bernskulæsi.	
 

4.3.1			Stefna/markmið,	læsisstefna	

Í	leikskólanum	Gulagarði	er	hver	deild	með	sína	deildarnámskrá	þar	sem	ákveðin	markmið	
eru	sett	fram.	Markmið	er	að	börn	fái	næg	tækifæri	til	að	kynnast	tungumálinu	og	
möguleikum	þess.	Í	Þaraborg	er	læsisstefna	þar	sem	komið	er	inn	á	hlutverk	kennarans,	
tjáningu,	hlustun	og	ritmál,	aðgengi	barnanna	að	efnivið	og	þekkingu,	mikilvægi	þess	að	börn	
hafi	aðgengi	að	barnabókum	og	að	lesið	er	fyrir	þau.	Í	læsisstefnunni	er	einnig	fjallað	um	
mikilvægi	söngs	og	kveðskapar,	samstarf	við	foreldra,	samstarf	við	grunnskólann	og	félag	
eldri	borgara.	Einnig	er	fjallað	um	börn	með	annað	móðurmál	en	íslensku	og	mikilvægi	þess	
að	fylgjast	með	framförum	barna	í	málþroska	og	læsi.	

Ekki	eru	sett	nein	markmið	um	hvað	börnin	eiga	að	kunna	þegar	þau	yfirgefa	leikskólann	í	
neinum	leikskólanum.	Signý	segir	að	þau	vilji	bara	að	þau	hafi	náð	tökum	á	þeim	efnisþáttum	
sem	kannaðir	eru	í	HLJÓM-2.	Sveitarfélagið	hjá	henni	er	að	búa	til	læsisstefnu	og	Signý	fagnar	
því	þegar	hún	verður	komin	og	segir	það	ákveðið	verkfæri	í	hendurnar	fyrir	foreldra	sem	þær	
(leikskólakennararnir)	geti	nýtt	til	að	ýta	í	þá.	Þula	segir	að	þau	vilji	að	börnin	haldi	rétt	á	
skriffærum,	kunni	að	skrifa	nafnið	sitt	og	geti	sagt	hvað	þau	heiti	og	hvar	þau	eigi	heima,	það	
er	það	sem	þau	vilja	að	börnin	kunni	við	lok	leikskólagöngu.	Þóra	segir	að	hún	er	að	vinna	í	
skólanámskránni	hjá	þeim	og	hún	vilji	„setja	betur	um	læsi	þar	inn,	mér	finnst	fjallað	um	það	
í	of	víðum	skilningi,	þannig	að	það	er	í	vinnslu”	þar	er	líka	læsisáætlun	og	svo	hefur	
sveitarfélagið	gefið	út	læsisstefnu.			
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4.3.2			Áhersla	

Gná	leikskólastjóri	segir	að	þau	hafi	lagt	töluverða	áherslu	á	læsi	en	það	er	ekki	sýnilegt	fyrr	
en	núna	síðustu	tvö	til	þrjú	ár.	Meðan	Signý	segir	að	áhersla	hjá	þeim	hafi	ekki	verið	mikil	og	
að	þau	hafi	frekar	valið	að	einbeita	sér	að	samskiptum	barnanna.	Hjá	henni	eru	ekki	
sérstakar	stundir	sem	notaðar	eru	undir	læsi,	hún	heldur	áfram:	

....auðvitað	erum	við	með	hljóðkerfisvitundina	og	rímið	og	allt	þetta	og	kannski	er	
það	bara	þannig	að	við	höfum	ekki	sett	það	nógu	mikið	niður	fyrir	okkur,	en	
klárlega	þurfum	við	að	gera	það.		

Þóra	segir	að	þau	leggi	mikla	áherslu	og	það	hafi	verið	gert	lengi.	Hún	hefur	starfað	þar	í	tvö	
ár	og	lét	það	strax	í	ljós	að	hún	vilji	hafa	áhrif	á	læsiskennsluna	þar.	Henni	finnst	vanta	að	
unnið	er	með	alla	þætti	læsis	og	það	sem	skorti	helst	er	orðaforðinn.	Allir	þátttakendurnir	
segja	að	það	sé	ekki	markmið	að	kenna	börnunum	að	lesa	en	Þóra	segir	að	þau	eru	að	kenna	
þeim	alla	undirþættina	og	það	er	mikilvægast.		
 

4.3.3			Menntun		

Það	er	misjafnt	hvort	þátttakendunum	finnst	þeir	hafa	næga	undirstöðu	til	að	leiðbeina	
sínum	kennurum	varðandi	bernskulæsi	barna.	Gná	sagðist	reyndar	ekki	hafa	það	eftir	að	hún	
tók	við	öðrum	leikskóla	líka	sem	leikskólastjóri	því	hún	hefði	einfaldlega	ekki	tíma	og	að	hún	
einbeitti	sér	að	því	að	hafa	yfirsýnina	yfir	leikskólana	hvort	leikskólastarfið	væri	að	ganga	eða	
ekki.	Gurra	sagði	hins	vegar	að	maður	gæti	alltaf	bætt	við	sig	og	að	hún	vissi	ekki	hvort	hún	
hefði	nægja	undirstöðu	en	að	hún	hefði	eitthvað	en	reyndi	alltaf	að	ná	sér	í	eitthvað	nýtt.	
Hún	var	sammála	Gná	og	sagði	að	leiðbeinendurna	vantaði	grunninn	sem	leikskólakennarar	
hafa.	Gná	var	hreinskilin	með	það	að	hún	fyndi	mun	á	því	hvort	hún	væri	með	
leikskólakennara	á	hverri	deild	eða	ekki.	Hún	sagði:		

Munurinn	sem	ég	finn	þegar	það	er	ekki	leikskólakennari,	hversu	fært	fólk	það	er	
þó	það	sé	búið	að	fara	á	öll	þessi	eflingarnámskeið	.....	þau	eru	bara	ekki	með	
grunninn	og	ég	get	ekki	sett	sömu	hlutina	á	það.			

Signý	sagði	að	hún	hefði	það	örugglega	ekki	og	að	hún	væri	engin	sérfræðingur	og	finnst	það	
ekki	vera	sitt	hlutverk	og	hún	sagðist	ekki	hafa	verið	dugleg	að	sækja	sér	námskeið	en	væri	
voða	dugleg	að	lesa	nýjar	greinar.	Þegar	hún	er	spurð	hvort	hennar	kennarar	hefðu	næga	
þekkingu	til	að	ýta	undir	bernskulæsi	barna	þá	svarar	hún	„já,	þeir	hafa	það	margir	en	
auðvitað	ekki	allir”.	Solla	taldi	sig	heldur	ekki	hafa	næga	undirstöðu	til	að	kenna	bernskulæsi	
en	kannski	með	hjálp	allra	á	leikskólanum.	Hún	er	í	námi	og	sagði	að	það	væri	framundan	að	
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sækja	sér	fræðslu	á	þessu	sviði.	Þóra	sagðist	telja	sig	vera	sérfræðing	á	þessu	sviði	og	ætti	
auðvelt	með	að	leiðbeina	sínu	fólki.	„Ég	hef	lært	mjög	mikið	og	eftir	að	hafa	gert	MA	
rannsókn	og	svona	þá	tel	ég	mig	vera	sérfræðing	á	sviði	bernskulæsis”.	Hún	reynir	að	sækja	
sem	flest	námskeið	á	þessu	sviði	sem	í	boði	eru.	Hún	telur	að	hennar	kennarar	séu	allir	að	
vilja	gerðir	og	þeir	eru	alltaf	tilbúnir	að	fara	á	námskeið	til	að	efla	sig	í	starfi.	Þula	telur	að	hún	
hafi	einhverja	undirstöðu	því	hún	er	búin	að	vera	lengi	í	þessu	og	því	viti	hún	eitthvað	um	
bernskulæsi	en	henni	fannst	leikskólakennaranámið	ekki	undirstrika	nógu	mikið	mikilvægi	
læsis.	Hún	sagði	að	samkennarar	sínir	væru	með	nægja	undirstöðu	og	hún	sagðist	ekki	kvarta	
því	hún	væri	mjög	vel	mönnuð	núna	af	fagfólki.	Hún	hefur	sótt	nokkur	námskeið	á	sviði	
málörvunar	og	reynir	að	stýra	námskeiðum	sem	hún	fer	á	eftir	því	hvað	hentar	hennar	deild	
hverju	sinni.		

Það	var	aðeins	Þóra	sem	sagðist	hafa	kynnt	sér	áherslur	Hvítbókar	
Menntamálaráðuneytisins	að	ráði	en	hún	telur	hana	vera	falleg	orð	á	blaði	en	tók	það	fram	
að	það	væri	langt	síðan	hún	skoðaði	hana	síðast.	Henni	finnst	verst	að	hafa	ekkert	heyrt	frá	
læsisráðgjöfunum	hjá	Menntamálastofnun.	

	

4.3.4			Samvinna	við	foreldra	

Sú	samvinna	við	foreldra	sem	viðhöfð	er	í	leikskólunum	felst	aðallega	í	að	börn	koma	með	
bók	að	heiman	sem	foreldrar	eru	búnir	að	lesa	fyrir	þau.	Á	Sólvöllum	fylgir	með	lítið	blað	þar	
sem	verið	er	að	kenna	foreldrum	mikilvægi	þess	að	lesa.	Á	hinum	leikskólunum	„lesa”	börnin	
svo	söguna	fyrir	hin	börnin	á	deildinni.	Gurra	segir	„að	börnin	leggi	mikið	á	sig	til	að	muna	
söguna”.	Gná	leikskólastjóri	segir	að	þau	ætli	á	næsta	foreldrafundi	að	tala	um	mikilvægi	
þess	að	lesa	og	ræða	við	börnin	heima	og	hún	segir	„að	öll	samræða	við	börnin	heima	er	að	
deyja	út	miðað	við	það	sem	við	upplifum	hér”.	Gná	heldur	áfram	og	segir	frá	því	þegar	
deildarstjóri	á	elstu	deild	fékk	kvörtun	um	að	þær	skrifi	ekki	hvernig	barnið	borði	í	
leikskólanum	en	það	er	gert	á	hinum	deildunum.	Deildarstjórinn	hafi	vinsamlegast	bent	
foreldrunum	á	að	þeir	geti	nú	bara	spurt	barnið	að	því,	með	því	væri	verið	að	skapa	
samræður	milli	barna	og	fullorðna.	Í	öllum	leikskólunum	er	það	bangsi	sem	skiptist	á	að	fara	
heim	með	börnunum	og	börnin	koma	með	hann	í	leikskólann	og	segja	frá	því	sem	bangsinn	
gerði	með	þeim	á	þeim	tíma	sem	hann	var	heima	hjá	þeim.	Bókakoffort	er	í	boði	fyrir	börn	og	
foreldra	á	Þaraborg	en	þá	geta	foreldrar	og	barn	fengið	bók	að	láni	og	skilað	svo	síðar.	Þetta	
verkefni	er	í	samstarfi	við	bókasafnið	sem	er	þar	í	grennd.	Signý	segir	að	samvinna	við	
foreldra	er	ekki	markviss,	„ekki	annað	en	það	að	við	höfum	sent	póst	um	mikilvægi	þess	að	
lesa	og	þannig”	en	talað	um	mikilvægi	lesturs	fyrir	barnið	í	foreldraviðtölum.	Á	Gulagarði	eru	
hengdir	upp	hringir	sem	mynda	orm,	þar	sem	skrifað	er	hvaða	bók	er	verið	að	lesa	á	hvern	
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hring.	Þetta	er	gert	til	að	foreldar	geti	fylgst	með	því	hvað	verið	er	að	lesa	og	hafa	þá	
tækifæri	til	að	spjalla	um	það	við	börnin	heima.	Gurra	segir	að	henni	þyki	heimilin	taka	alltof	
lítinn	þátt	í	læsi	barna	en	það	er	þó	misjafnt,	sumir	eru	mjög	duglegir	að	fara	með	börnin	á	
bókasafn	og	taka	bækur,	lesa	og	ræða	við	þau.	Gurra	segir	að	hún	sendi	foreldrum	póst	
vikulega	um	hvað	þau	eru	að	gera	í	sambandi	við	læsi	og	eins	leiðbeinir	hún	foreldrum	með	
lestur	í	foreldraviðtölum.		

Ég	er	bara	dálítið	ákveðin	með	það	og	ég	ætla	að	vera	það	aftur	núna	og	meira	að	
segja	að	vera	pínu	hörð	á	þessu,	við	þurfum	bara	að	opna	augun	finnst	mér	.....	
mér	finnst	líka	synd	að	foreldar	séu	að	tapa	af	þessari	gæðastund	með	börnunum	
sínum.		

Leikskólinn	Þaraborg	segir	frá	því	í	skólanámskránni	að	lögð	sé	áhersla	á	góða	samvinnu	við	
foreldra.	Foreldrar	með	annað	tungumál	en	íslensku	eru	hvattir	til	að	nota	sitt	móðurmál	
heima.	Þula	segir	að	foreldrar	fái	kynningu	á	Lubba	og	hvað	verið	er	að	gera	varðandi	
bernskulæsi	til	að	efla	það.	Hún	bendir	einnig	á	að	á	heimasíðunni	hjá	þeim	sé	líka	gott	
aðgengi	að	upplýsingum	um	bernskulæsi	sem	foreldrar	geta	skoðað.	Þegar	spurt	er	um	
viðhorf	foreldra	gagnvart	læsiskennslu	í	leikskólum	svarar	Solla	að	hún	telji	viðhorf	foreldra	
bara	af	hinu	góða	meðan	Gurra	segir	að	foreldrar	vildi	að	þær	taki	upp	lestrarbók	og	fari	að	
kenna	börnunum	að	lesa.	Í	hinum	tveimur	leikskólunum	upplifa	kennararnir	að	foreldrar	séu	
ekki	með	þá	kröfu	að	börnin	eigi	að	vera	læs	en	foreldrar	barna	sem	eru	orðin	læs	eru	mjög	
undrandi	hvað	þau	eru	fljót	að	læra	að	lesa.	Þóra	segir	að	viðhorf	foreldra	er	almennt	þannig	
að	því	meira	sem	unnið	er	með	læsi	því	betra.	Hún	tekur	dæmi	þar	sem	hún	var	að	sýna	
foreldri	leikskólann	um	daginn	og	að	það	hafi	verið	mjög	hrifið	þegar	það	sá	hversu	mikið	
unnið	var	með	bernskulæsi	í	leikskólanum.	Þula	segir	að	foreldrar	eru	búnir	að	biðja	hana	um	
stafaæfingu	þannig	að	það	er	byrjunin	og	foreldrar	eru	duglegir	að	spyrja	hvað	þeir	eigi	að	
gera	og	þeir	vilja	hjálpa	til	við	að	efla	læsi	barna.		

	

4.3.5			Samstarf	við	grunnskólann	

Í	leikskólanum	Gulagarði	er	gott	samstarf	við	grunnskólann	en	það	felst	m.a.	í	því	að	börnin	
fara	þangað	einu	sinni	í	viku	og	þar	tekur	á	móti	þeim	kennari	sem	er	menntaður	bæði	
leikskólakennari	og	grunnskólasérkennari	sem	sér	um	tímana.	Þar	er	unnið	með	
söguaðferðina	og	núna	er	verið	að	lesa	og	vinna	með	söguna	Grámann	í	Garðshorni	sem	er	
gamalt	ævintýri.	Gurra	lýsir	stundinni	þannig:		

Hún	les	hluta	af	sögunni	og	í	fyrsta	hlutanum	var	konan	bálreið	og	við	vinnum	út	
frá	því	og	teiknum	það,	að	vera	bálreiður	er	að	vera	mjög	reiður	eða	foxillur.	Við	



46 

tökum	svo	lykilorðin	með	okkur	og	vinnum	áfram	með	þau.	Í	vor	fara	þau	í	
kennslustund	með	1.	bekk.	

Gurra	lýsir	ánægju	sinni	með	að	hafa	leikskólakennara	í	þessu	starfi	því	hún	segir	að	það	hafi	
verið	grunnskólakennari	sem	sinnti	þessu	og	þá	urðu	börnin	öll	til	baka	og	að	
grunnskólakennararnir	væru	með	annan	grunn	en	leikskólakennarar	og	þeir	ættu	það	til	að	
stýra	börnunum	of	mikið	og	jafnvel	að	klippa	fyrir	þau.	Hún	segir	„börnin	voru	þá	ekki	að	
njóta	sín”.	Guligarður	fær	enga	endurgjöf	frá	grunnskólanum	en	í	skólanámskránni	kemur	
fram	að	í	gegnum	leik	eru	börnin	undirbúin	fyrir	grunnskólagönguna	m.a.	með	þjálfun	í	læsi	
og	hugtakaskilningi.			
 

4.4			Árangur	eflingar	bernskulæsis	
Hér	verður	fjallað	um	helstu	niðurstöður	um	hvernig	leikskólakennarar	sjá	árangur	hjá	
leikskólabörnum,	hvernig	hann	er	skráður	og	hvað	þeim	finnst,	hvort	öll	börn	eigi	að	fara	í	
gegnum	sama	prógrammið	og	hvernig	unnið	er	með	börn	sem	standa	höllum	fæti	varðandi	
bernskulæsi.		
 

4.4.1			Árangur	

Í	öllum	leikskólunum	segja	þátttakendur	að	mörg	sex	ára	börn	fari	frá	þeim	sem	byrjuð	eru	
að	hljóða	saman	orð.	Gná	segir	að	þó	læsi	er	ekki	áhersluatriði	hjá	þeim	þá	eru	mörg	börn	
farin	að	stauta	þegar	þau	labba	þaðan	út	og	þá	eru	það	mjólkurfernurnar	sem	koma	upp	um	
þau	en	þá	eru	þau	að	lesa	utan	á	þær.	Þula	segir	að	henni	finnist	börnin	koma	betur	út	úr	
Hljóm	–	2	ef	unnið	hefur	verið	með	Lubba.	Signý	segir	að	ef	börn	koma	slök	út	úr	HLJÓM-2	þá	
er	unnið	sjálfkrafa	með	það	og	þá	megi	merkja	framfarir.	Þegar	Gurra	er	spurð	hvort	hún	geti	
spáð	fyrir	um	lestrarfærni	barns	þegar	það	yfirgefur	leikskólann	segir	hún	að	ef	barn	geti	
engan	veginn	fylgt	sögu	sem	lesin	er	og	það	viti	ekkert	um	hvað	maður	er	að	lesa,	þá	haldist	
það	í	hendur	og	það	þurfi	að	ýta	þeim	börnum	í	gang	þó	það	er	ekki	algilt	þá	er	það	ansi	oft	
þannig.	

 

4.4.2			Skráning	á	bernskulæsi		

Allir	leikskólarnir	nota	HLJÓM-2	til	að	kanna	hljóðkerfisvitund	barna.	Solla	segir	að	þau	skrái	
læsi	barna	ekki	nema	með	TRAS	(Tidlig	registrering	af	språkudvikling)	en	TRAS	er	
skráningarlisti	til	að	fylgjast	með	máltöku	tveggja	til	fimm	ára	barna	og	er	ætlaður	til	
notkunar	fyrir	leikskólakennara,	og	engu	öðru	mælitæki.	Gurra	segir	að	þar	er	skráð	læsi	t.d.	í	
listasmiðju,	þá	er	skráð	hvað	er	að	gerast	á	myndunum	sem	börnin	eru	að	skapa	þar.	Hún	
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segir	jafnframt	að	það	felist	líka	þjálfun	í	þessari	skráningu	því	fyrst	kunna	börnin	ekki	að	
segja	frá	og	finnist	það	mjög	erfitt.	„Fyrst	kemur	kannski	bara	regnbogi	og	svo	þróast	þetta	í	
að	þau	fari	að	segja	sögu	og	það	er	náttúrulega	heilmikil	skráning	í	því”.	Á	Gulagarði	er	TRAS	
listinn	lagður	fyrir	þau	börn	sem	þau	hafa	áhyggjur	af	málþroska	hjá	en	Gurra	er	á	leiðinni	á	
námskeið	í	fyrirlögn	á	TRAS.	Í	skólanámskránni	kemur	fram	að	á	leikskólanum	Gulagarði	sé	
stuðst	við	gátlista	sem	heitir	Viðmið	fyrir	læsi	og	þar	er	verið	að	þróa	fjölbreyttar	
skráningaraðferðir.	Þar	kemur	einnig	fram	að	niðurstöður	úr	HLJÓM-2	eru	nýttar	til	að	
skipuleggja	áframhaldandi	vinnu	á	málörvun.	Á	Þaraborg	eru	allir	kennararnir	að	skanna	
börnin	það	er	hvort	vanti	eitthvað	upp	á	málþroskann	hjá	einhverju	barni,	ef	svo	er	þá	er	það	
þjálfað	hjá	þeim	og	svo	verða	þau	endurmetin	eftir	einn	mánuð.		
 

4.4.3			Sama	námsefnið	fyrir	alla		

Þegar	Solla	er	spurð	út	í	það	hvort	öll	börn	fari	í	gegnum	sama	prógrammið	hjá	þeim	þá	
svarar	hún:	„Nei,	klárlega	ekki...það	hlýtur	að	vera	jafn	misjafnt	og	frávik	og	vandamálin	eru	
mörg”.	Gurra	segir	að	öll	börn	geti	farið	í	gegnum	sama	prógrammið	í	læsiskennslu	en	bara	
ekki	á	sama	hraða	því	börnin	eru	ekki	stödd	á	sama	stað,	þannig	að	það	þarf	að	aðlaga	
kennsluefni	hverju	og	einu	barni.	Hún	segir	jafnframt	að	það	er	gríðarlegt	bil	á	milli	getu	
barnanna	og	maður	verði	að	passa	sig	því	það	er	svo	leiðinlegt	fyrir	þann	sem	er	aftarlega	ef	
settar	eru	sömu	kröfur	á	hann	og	hina	og	það	er	það	sem	maður	þarf	að	finna	út	úr.	Hún	
tekur	einnig	fram	að	mikilvægt	er	að	kveikja	áhugann	„já	hann	skiptir	öllu”.		

Í	skólanámskránni	hjá	Þaraborg	segir	að	hlúð	sé	að	börnum	með	annað	tungumál	en	
íslensku.	Leikurinn	er	nýttur	og	einnig	í	sérstökum	stundum	þar	sem	lögð	er	áhersla	á	
íslensku	með	þeim.	Þula	segir	að	sum	börn	komi	manni	á	óvart	en	oft	er	hægt	að	segja	til	um	
hvernig	börnunum	eigi	eftir	að	vegna	síðar	í	námi.		

Solla	segir	að	þegar	þurfi	að	sinna	börnunum	sem	þurfa	sérstaka	aðstoð	þá	er	gerð	
einstaklingsnámskrá	og	svo	fari	þau	í	sérkennslu,	þá	kemur	sérkennslustjóri	með	
einstaklingsnámskrá	sem	deildin	vinnur	eftir.	Í	skólanámskránni	hjá	Sólvöllum	kemur	fram	að	
börn	sem	þurfi	aðstoð	fái	markvissa	málörvun	sem	unnin	er	í	litlum	hópum	og	í	
undantekningartilfellum	eru	börnin	tekin	út	úr	hópnum.	Í	Gulagarði	kemur	sérkennslustjóri	
og	þjálfar	þau	börn	sem	þurfa	og	leiðbeini	hinum	kennurunum	líka	hvað	sé	gott	að	gera	fyrir	
hvert	barn.	Sum	börnin	eru	að	taka	framförum	og	þá	hætta	þau	að	fara	til	hennar	
(sérkennslustjórans)	og	æfa	sig	inni	á	deildinni.	Þula	segir	frá	því	að	hún	hafi	þroskaþjálfa	inni	
á	deild	hjá	sér	sem	sjái	um	talþjálfun	og	hún	sjái	líka	um	börnin	í	slakasta	hópnum	en	það	eru	
börnin	á	deildinni	sem	eru	með	slakastan	málþroska.	
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5   Umræða 

Markmið	rannsóknarinnar	er	að	varpa	ljósi	á	þær	aðferðir	og	leiðir	sem	leikskólakennarar	
telja	vænlegastar	við	að	efla	bernskulæsi	leikskólabarna.	Skoðað	var	hvernig	
leikskólakennarar	vinna	með	bernskulæsi	á	elstu	deild	í	þremur	leikskólum	og	hvernig	það	
birtist	í	starfi	þeirra.	Málörvun	er	stór	partur	af	starfi	hvers	leikskóla	og	leikur	stórt	hlutverk	í	
undirbúningi	fyrir	lestrarnám	og	því	er	mikilvægt	að	leikskólakennarar	vandi	vel	til	verka	og	
skipuleggi	starf	sitt	af	kostgæfni.	Ferli	sem	byrjar	áður	en	barn	getur	lesið,	skrifað	og	sú	
þekking	á	tungumáli	sem	það	hefur	öðlast	kallast	bernskulæsi.	Bernskulæsi	byggir	á	
málþroska	og	málvitund	sem	barnið	hefur	á	valdi	sínu	og	hefur	viðað	að	sér	frá	fæðingu.	
Þegar	börn	fæðast	eru	þau	ómeðvitað	að	viða	að	sér	þekkingu	um	læsi	og	þess	vegna	skiptir	
miklu	máli	að	staðið	sé	vel	að	bernskulæsi	strax	frá	fæðingu.	Mikilvægt	er	að	örva	
bernskulæsi	barna	í	gegnum	leik	en	það	þróast	jafnhliða	málþroska	þeirra	(Halldóra	
Haraldsdóttir,	2007).	

Anna	Þorbjörg	Ingólfsdóttir	(2011)	fjallar	um	að	nú	séu	breytingar	á	hugtakinu	læsi,	farið	
er	að	tala	um	víðari	skilning	á	því	en	áður	og	nær	það	yfir	margt	fleira	en	læsi	á	ritmál.	Það	
sem	kallað	var	færni	áður	er	nú	kallað	læsi.	Það	passar	við	það	hvernig	þátttakendur	í	
rannsókninni	skilgreina	læsi	það	er	í	víðum	skilningi.	Allir	þátttakendurnir	skilgreina	hugtakið	
læsi	í	víðum	skilningi.	Í	upphafi	rannsóknar	var	hugtakið	bernskulæsi	útskýrt	fyrir	
þátttakendum	svo	skilningur	á	hugtakinu	yrði	sá	sami.			

Með	örvun,	leiðsögn	frá	umhverfinu	og	tækifærum	til	að	æfa	sig	í	tungumálinu	eflist	
málþroski	leikskólabarna.	Með	auknum	málþroska	eru	börn	ekki	bara	að	verða	tilbúnari	
undir	lestrarnám	heldur	auka	þau	jafnframt	samskiptafærni	sína.	Málörvun	felst	í	því	að	örva	
hjá	börnunum	tal,	hlustun,	málskilning,	orðaforða,	lestur	og	ritun,	sem	eru	allir	þættir	
móðurmálsins.	Með	góðu	valdi	á	þessum	þáttum	þá	er	búið	að	byggja	upp	góða	undirstöðu	
góðs	málþroska,	vitund	um	tungumálið,	læsi	og	lesskilning.	Nota	þarf	ólíkar	kennsluaðferðir,	
vönduð	vinnubrögð,	snemmtæka	íhlutun,	hnitmiðaðar	og	gagnreyndar	aðferðir	til	að	efla	
málþroska	barna	sem	er	áhrifaríkasta	leiðin	(Anna	Þorbjörg	Ingólfsdóttir	og	Ingibjörg	Ósk	
Sigurðardóttir,	2011;	Fricke,	Bowyer-Crane,	Haley,	Hulme	og	Snowling,	2013).	Niðurstöður	
rannsóknarinnar	sýna	að	bernskulæsi	er	þungamiðja	í	vinnu	leikskólakennara	á	Gulagarði	og	
Þaraborg.	Leikskólakennarar	nota	margar	aðferðir	til	að	efla	bernskulæsi	inni	á	leikskólum	
eins	og	t.d.	lestur	barnabóka,	bókstafavinnu,	sögur,	sögugerð,	söng,	alls	kyns	spil,	myndir,	
púsluspil,	alls	konar	málörvunarefni,	þjálfun	hljóðkerfisvitundar	og	eru	meðvitaðir	um	
mikilvægi	þess	að	efla	málþroska	barna.	Það	kemur	heim	og	saman	við	Aðalnámskrá	
leikskóla	(2011)	en	þar	kemur	fram	að	í	samskiptum	eiga	börn	að	nýta	tækifæri	til	að	auka	
málvitund	sína,	læra	ný	orð	og	þróa	tungumál	sitt.		
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Niðurstöður	rannsókna	sem	Jóhanna	Einarsdóttir	(2004)	fær	um	leikskólann	og	leikinn	
kemur	fram	að	leikskólakennarar	telja	leikinn	mikilvæga	kennsluaðferð.	Rannsókn	Roskos	og	
Christie	(2001)	sýnir	að	leikur	styður	við	þróun	læsis.	Leikurinn	gegnir	veigamiklu	hlutverki	í	
allri	málörvun	og	lestrarnámi	í	starfi	leikskólans.	Hægt	er	að	auka	áhuga	barna	á	ritmáli	og	
örva	þau	til	að	tjá	sig	með	því	að	nýta	leikaðstæður	á	markvissan	hátt	í	leikskólastarfinu.	
Leikskólakennarar	telja	að	börnum	þyki	skemmtilegt	að	leika	sér	með	ritmálsörvandi	leikefni	
og	tjáningu	í	leik.	Niðurstöður	rannsóknar	Ingibjargar	Óskar	Sigurðardóttur	og	Jóhönnu	
Einarsdóttir	(2012)	sýna	að	leikskólakennurum	þykir	auðveldara	að	kenna	börnum	í	gegnum	
leik	en	með	beinum	kennsluaðferðum.	Þeir	telja	einnig	að	leikurinn	sé	oft	vanmetinn	sem	
námsleið	og	að	skiptar	skoðanir	eru	um	hvort	eigi	að	kenna	börnum	bókstafina	með	beinni	
stafainnlögn.	Hlutverk	sitt	í	leik	barna	telja	leikskólakennarar	vera	að	fylgjast	með	og	með	því	
séu	þeir	að	kynnast	börnunum	og	aðstoða	þau	sem	þurfa	þykir.	Þeir	nota	líka	leikinn	til	að	
skrá	og	meta	þroska	barnanna.		

Rannsóknin	leiðir	í	ljós	að	leikskólarnir	bjóða	upp	á	góðar	stundir	fyrir	börnin	til	að	þróa	
bernskulæsi	bæði	í	skipulögðum	stundum	þar	sem	fjölbreytt	örvun	á	bernskulæsinu	fer	fram	
og	eins	í	frjálsum	leik	þar	sem	börnunum	er	hjálpað	við	að	þróa	leik	sinn.	Samverustundir,	
hópastarf	og	hádegisstundir	eru	nýttar	til	lesturs	barnabóka	og	þar	fer	einnig	fram	önnur	
vinna	þar	sem	bernskulæsi	er	eflt.	Bæði	á	Þaraborg	og	Gulagarði	eru	hlutverkakassar	þar	sem	
börnin	geta	handfjatlað	ritföng	að	vild	í	leiknum.	Á	öllum	leikskólunum	er	lögð	áhersla	á	að	
setja	orð	á	athafnir,	útskýra	orð	og	ræða	við	börnin.	Samkvæmt	Önnu	Þorbjörgu	
Ingólfsdóttur	og	Ingibjörgu	Ósk	Sigurðardóttur	(2011)	kemur	fram	að	til	að	börn	tileinki	sér	
og	nái	góðu	valdi	á	tungumálinu	verða	þau	að	vera	í	samskiptum	við	aðra	og	skiptir	
málumhverfi	þeirra	miklu	máli	til	að	þau	öðlist	góðan	málþroska.	

	

5.1			Undirflokkar	bernskulæsis	
Rannsóknir	hafa	leitt	í	ljós	að	hljóðkerfisvitund	sé	sterkasti	forspárþátturinn	fyrir	vegferð	
barna	fyrstu	árin	í	lestrarnámi,	því	er	þjálfun	hennar	á	leikskólaárum	mikilvægur	þáttur	í	
leikskólastarfinu	(Freyja	Birgisdóttir,	2011;	Muter,	2006;	Hulme	og	Snowling,	2009).	Allir	
leikskólakennararnir	eru	meðvitaðir	um	að	nauðsynlegt	er	að	þjálfa	hljóðkerfisvitund	hjá	
öllum	börnum.	Það	er	mikið	gert	í	óformlegum	stundum	í	gegnum	leik	þó	á	Sólvöllum	er	það	
gert	markvisst	í	ákveðnum	stundum.	Myndir	með	rímmyndum	hanga	uppi	á	veggjum,	
námsefni	um	Lubba	(Þóra	Másdóttir	og	Eyrún	Ísfold	Gísladóttir,	2009)	og	Hljóðalestin	
(Bryndís	Guðmundsdóttir,	ó.d.)	eru	einnig	notuð	til	að	efla	hljóðkerfisvitund	barna.	

Komið	hafa	fram	vísbendingar	um	að	börn	eru	komin	vel	af	stað	með	að	þróa	með	sér	
læsi	áður	en	þau	ljúka	leikskólanáminu.	Þekking	barna	á	bókstöfum	og	hljóðum	þeirra	er	
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mikilvægur	þáttur	í	bernskulæsinu	en	mörg	börn	læra	fyrstu	bókstafina	á	leikskólaaldri	áður	
en	lestrarkennsla	hefst	formlega.	Heiti	bókstafanna	læra	börn	misfljótt	og	eiga	þau	
misauðvelt	með	að	vinna	með	hljóðkerfi	tungumálsins.	Þau	vita	hvert	hlutverk	ritmáls	er	og	
sum	geta	hljóðað	saman	orð	eða	lengri	texta.	Börn	kunna	frekar	hástafina	og	eiga	auðveldara	
með	að	skrifa	þá.	Athyglisvert	er	að	börn	upplifa	skýran	mun	á	því	hvort	þau	séu	að	leika	sér	
með	bókstafina	eða	eru	að	læra	þá.	Þeirra	skilgreining	er	að	þau	leika	með	þá	í	leikskólanum	
en	læra	þá	heima.	Sum	börn	í	leikskóla	gera	sér	grein	fyrir	því	flókna	og	samvirka	ferli	sem	
lesturinn	felur	í	sér	(Rannveig	Jóhannesdóttir,	2011;	Freyja	Birgisdóttir,	2011).	Í	rannsókninni	
kemur	það	skýrt	fram	að	mörg	börn	eru	farin	að	hljóða	saman	orð	þegar	þau	yfirgefa	
leikskólann.	Unnið	er	með	bókstafina	á	margvíslegan	hátt.	Allir	leikskólarnir	vinna	með	Lubba	
þannig	að	börnin	þekkja	marga	bókstafi	og	hljóð	þeirra.	Misjafnt	er	hvort	og	þá	hvernig	
bókstafirnir	eru	kenndir.	Bæði	á	Þaraborg	og	Sólvöllum	eru	Lubbastundir	þar	sem	börnin	eru	
kynnt	fyrir	bókstöfum	og	hljóðum	þeirra.	Á	Þaraborg	og	Gulagarði	eru	bókstafir	og	
veggspjöld	með	bókstöfum	uppi	á	veggjum	og	aðgengileg	börnunum.	Bókstafirnir	eru	rifjaðir	
upp	með	börnunum	til	að	festa	þá	betur	í	minninu.	Í	einni	vettvangsathuguninni	var	
rannsakandi	viðstaddur	þar	sem	verið	var	að	leggja	inn	bókstaf.	Þar	voru	orð	sem	byrjuðu	á	
bókstafnum	útskýrð	með	það	að	markmiði	að	efla	orðaforða	barnanna.	Unnið	var	svo	með	
bókstafinn	á	misjafnan	hátt	í	gegnum	leik.	Eins	er	vakinn	athygli	barnanna	á	formi	orða,	
lesáttin	útskýrð	fyrir	þeim	og	þeim	kennt	að	draga	til	stafs.	

Orðaforði	hefur	sterka	forspá	í	lesskilningi	og	er	eitt	af	lykilatriðunum	í	málskilningi.	
Orðaforði	segir	til	um	þau	orð	sem	barnið	þekkir	og	byggist	hann	upp	á	þeim	fjölda	af	orðum	
sem	barnið	heyrir	og	nær	að	tileinka	sér.	Eftir	því	sem	barnið	þekkir	fleiri	orð	þeim	mun	
auðveldara	á	það	með	að	læra	fleiri	orð	því	þá	hefur	það	meiri	undirstöðu	sem	er	
bakgrunnsþekkingin	til	að	byggja	á.	Ýmsar	leiðir	eru	farnar	inni	á	leikskólum	til	að	efla	
orðforða	barna	eins	og	með	samræðum,	gegnum	leik	og	með	bóklestri	(Sigríður	
Sigurjónsdóttir,	2013;	Anna	Þorbjörg	Ingólfsdóttir	og	Ingibjörg	Ósk	Sigurðardóttir,	2011).	
Rannveig	Jóhannsdóttir	segir	að	málskilningur	og	orðaforði	sé	grunnurinn	sem	læsisþróun	
barna	hvíli	á	og	því	þurfi	þeir	þættir	„að	vera	undirstaða	til	að	þróa	læsi	í	markvissu	
leikskólastarfi”	(2011,	bls.	12).	Fram	kemur	í	minni	rannsókn	að	misjafnlega	er	unnið	með	
orðaforða	barna,	á	Gulagarði	er	lagt	mikið	upp	úr	samtölum	við	börnin	og	í	öllum	
leikskólunum	er	lögð	áhersla	á	að	setja	orð	á	hluti	og	athafnir.	Á	Sólvöllum	eru	börnin	hvött	
til	að	spyrja	um	merkingu	þeirra	orða	eða	orðasambanda	sem	þau	ekki	skilja.	Á	Þaraborg	
finnst	leikskólastjóranum	ekki	unnið	nógu	markvisst	með	að	efla	orðaforða	og	er	í	bígerð	að	
bæta	það.	Verið	er	að	fikra	sig	áfram	með	orðaspjallsaðferðina	á	Sólvöllum	og	Þaraborg	en	
það	er	aðferð	sem	eflir	orðaforða	barna	(Árdís	H.	Jónsdóttir,	2013)	en	leikskólarnir	virtust	
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vera	komnir	mislangt	með	innleiðingu	á	henni,	á	Þaraborg	var	búið	að	kaupa	bókina	en	
aðferðin	hafði	ekki	verið	notuð	á	elstu	deildinni	þar.	

Flest	fjögra	til	sex	ára	börn	hafa	öðlast	nokkuð	gott	vald	á	móðurmáli	sínu.	Þau	átta	sig	á	
uppbyggingu	talmáls	og	leika	sér	með	tungumálið	á	fjölbreyttan	hátt	t.d.	með	því	að	ríma	og	
búa	til	ný	orð.	Þessir	leikir	eru	mikilvægir	þættir	í	bernskulæsinu	(Amalía	Björnsdóttir,	
Ingibjörg	Símonardóttir	og	Jóhanna	Einarsdóttir,	2003).	Hlutverk	kennarans	er	m.a.	að	vera	
til	staðar	fyrir	börnin,	hlusta	á	þau,	hvetja	þau	til	máltjáningar	hvort	sem	það	er	í	
skipulögðum	leikjum	eða	öðrum	athöfnum	(Anna	Þorbjörg	Ingólfsdóttir,	2011).	Í	viðtölunum	
kemur	fram	að	tjáning	er	þjálfuð	í	gegnum	leiki	eins	og	flöskustút,	börnin	búa	til	leikrit,	eru	
þjálfuð	í	að	koma	fram	og	segja	frá.	Foreldrar	koma	líka	að	eflingu	tjáningar	hjá	börnunum	en	
á	Þaraborg	lesa	foreldrar	sögu	fyrir	barnið	heima	og	barnið	á	að	endursegja	hana	daginn	eftir	
í	leikskólanum.	Eins	fer	vinadúkka	heim	þar	sem	barnið	á	svo	að	segja	frá	því	hvað	hún	gerði	
með	barninu	um	helgina.	Á	Gulagarði	áttu	börnin	að	segja	sögu	um	mynd	sem	þau	höfðu	
málað	og	var	sagan	skráð	á	myndina.	Þar	var	mikil	ró	og	vakti	það	athygli	rannsakandans	
hvað	kennararnir	voru	duglegir	að	halda	uppi	samræðum	við	börnin	og	hversu	vel	þeir	leiddu	
börnin	áfram	í	þeim.	Börnin	voru	spurð	opinna	spurninga,	það	var	farið	niður	í	þeirra	hæð,	
horft	í	augun	á	þeim	og	þeim	gefinn	góður	tími	til	að	tjá	sig	og	ræða	efnið	sem	þau	vildu	
ræða	um.		

	

5.2			Bóklestur	
Rannsóknir	hafa	sýnt	að	lestur	bóka	fyrir	börn	er	mjög	mikilvægur	en	Montag,	Jones	og	
Smith	(2014)	telja	að	við	lestur	bóka	öðlist	börn	reynslu	af	tungumálinu	sem	er	mjög	
mikilvæg	til	að	auka	orðaforða	og	læra	af	félagslegu	samhengi	sem	hann	birtist	í.	Sé	lesið	
fyrir	börn	heyra	þau	fleiri	orð	en	þegar	talað	er	við	þau.	Því	er	texti	bóka	mikilvægur	til	að	
auka	orðaforða	barna	og	nota	orðin	á	sem	fjölbreyttastan	hátt.	Hrafnhildur	Ragnarsdóttur	
(2015)	tekur	undir	það	en	hún	birtir	niðurstöður	úr	rannsókn	sinni	um	framfarir	í	málþroska	
íslenskra	barna	sem	tengjast	bókakosti,	lestrarvenjum,	leikskóladvöl	og	öðrum	
bakgrunnsbreytum.	Rannsóknin	staðfestir	að	á	síðasta	ári	barnsins	í	leikskólanum	er	það	að	
sýna	miklar	framfarir	í	málþroska.	Allir	leikskólarnir	leggja	töluvert	upp	úr	lestri	barnabóka	
fyrir	börnin.	Í	öllum	leikskólunum	skiptast	börnin	á	að	koma	með	bækur	að	heiman	sem	
unnið	er	svo	með	í	leikskólanum.	Hvergi,	eða	ekki	í	neinum	leikskólanna,	er	ákveðin	stefna	
um	hvernig	bækur	eru	lesnar	fyrir	börnin.	Bókakostur	leikskólanna	er	misjafn	og	eru	
bókasöfn	notuð	til	að	auka	úrval	og	fjölbreytni	bóka.	Á	Gulagarði	eru	lesnar	lengri	sögur	fyrir	
elstu	börnin	og	virðist	sú	vinna	skila	miklu	til	barnanna.	Börnin	sýna	það	í	því	að	endurspegla	
reynslu	og	upplifun	sína	í	frjálsum	leik.	Á	öllum	leikskólunum	geta	börnin	náð	sér	í	bækur	og	
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skoðað	að	vild.	Á	Sólvöllum	er	sérstakt	bókahorn	þar	sem	börnin	geta	dregið	sig	í	hlé	frá	
amstri	leikskólalífsins	og	sest	niður	í	rólegheitum	og	skoðað	bók.		

	

5.3			Læsishvetjandi	umhverfi	
Í	lögum	um	leikskóla	er	kveðið	á	um	hvetjandi	uppeldisumhverfi	sem	er	eitt	af	
áhersluatriðum	(Lög	um	leikskóla	nr.	90/2008).	Það	skiptir	miklu	máli	hvað	er	uppi	á	veggjum	
inni	á	leikskólum,	hvaða	efnivið	börnin	hafa	aðgang	að,	hvernig	dagskipulagið	er	byggt	upp	
og	hvort	ritmálið	er	sýnilegt.	Á	leikskólum	eru	ekki	gerðar	þær	kröfur	að	börnin	læri	að	lesa	
en	þar	sem	boðið	er	upp	á	góðar	námsaðstæður	sem	eru	afslappaðar	opnast	heimur	
barnsins	gagnvart	læsi	smátt	og	smátt.	Helstu	áhrifavaldar	eru	forvitni	barnsins,	samskipti,	
reynsla	þess	af	ritmálinu	og	viðhorf	til	læsis.	Með	tímanum	afla	börn	sér	mikilvægrar	
bakgrunnsþekkingar	um	læsi	(Gunn	o.fl.,	1995).	Með	því	að	nýta	leikaðstæður	á	markvissan	
hátt	í	leikskólastarfinu	er	hægt	að	auka	áhuga	barna	á	rituðu	máli	og	hvetja	þau	til	að	tjá	sig.	
Leikskólakennarar	telja	að	börnum	þyki	skemmtilegt	að	leika	sér	með	ritmálsörvandi	leikefni	
og	tjáningu	í	leik	(Anna	Þorbjörg	Ingólfsdóttir,	2011;	Anna	Magnea	Hreinsdóttir,	Ingibjörg	
Ósk	Sigurðardóttir	og	Jóhanna	Einarsdóttir,	2010).	Með	rannsókninni	kemur	í	ljós	að	á	
Sólvöllum	er	minni	áhersla	á	að	hafa	ritmál	sýnilegt	fyrir	börnin	og	ritföng	eru	ekki	
aðgengileg	eða	sýnileg	börnunum.	Á	hinum	leikskólunum	er	áhersla	á	ritmálið,	bæði	að	
börnin	hafa	greiðan	aðgang	að	ritföngum	og	ritmálið	er	vel	sýnilegt	hvert	sem	litið	er.	Eins	er	
læsishvetjandi	efniviður	áberandi	eins	og	bókstafir	af	ýmsum	gerðum,	púsl	með	bókstöfum	
og	orðum	sem	og	alls	konar	spil	sem	reyna	á	bernskulæsi.		

Anna	Þorbjörg	Ingólfsdóttir	(2011)	telur	að	umhverfi	barnanna	þurfi	að	vera	
læsishvetjandi	og	börn	þurfi	hvatningu	til	að	gera	tilraunir	með	ritmálið.	Hún	segir	jafnframt	
að	leikskólakennarinn	þurfi	að	vekja	áhuga	barna	á	máli,	lestri	og	ritun.	Í	skipulagi	leikskólans	
eru	mörg	tækifæri	til	að	vekja	áhuga	barna	á	læsi	með	ýmsum	viðfangsefnum	eins	og	leikjum	
af	ýmsu	tagi,	lestri	bóka,	söng,	þulum,	forritum	og	skapandi	starfi.	Í	rannsókninni	kemur	fram	
að	á	Sólvöllum	er	ekki	aðaláherslan	á	bernskulæsi	en	í	öllum	leikskólunm	er	bernskulæsi	að	
miklu	leyti	fléttað	inn	í	starfið.	Ýmsar	leiðir	eru	farnar	til	að	virkja	áhuga	barnanna	á	læsi	eins	
og	að	börnin	komi	með	bækur	að	heiman,	börnin	fái	ritföng	að	vild,	safnað	er	í	
hlutverkakassa	efnivið	þar	sem	alltaf	eru	ritföng,	ýmsir	leikir	sem	reyna	á	læsi	og	Þula	
leikskólakennarinn	á	Þaraborg	er	að	nýta	sér	kennsluleiðina	„Það	er	leikur	að	læra”.	Á	
Gulagarði	og	Þaraborg	er	sérstaklega	gott	aðgengi	að	ritföngum	eins	og	blöðum	og	
skriffærum	og	hvetur	það	börnin	til	að	læra	heiti	og	hljóð	bókstafanna.	En	samkvæmt	
rannsókn	Freyju	Birgisdóttur	skiptir	það	miklu	máli	að	börn	þekki	heiti	og	hljóð	bókstafanna	
(Freyja	Birgisdóttir,	2011).	
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5.4			Læsisstefna	
Það	er	margt	sem	hefur	áhrif	á	hvernig	leikskólakennarar	vinna	starf	sitt	og	hvaða	aðferðum	
þeir	beita.	Mörg	sveitarfélög	og	leikskólar	hafa	sett	sér	læsistefnu	til	að	auka	bernskulæsi	
barna.	Það	kemur	ekki	á	óvart	að	læsisstefna	á	leikskólum	fari	misjafnlega	vel	í	þá	sem	að	
henni	koma.	En	það	er	ekki	svo	langt	síðan	það	þótti	hreinlega	óviðeigandi	að	kenna	börnum	
að	lesa	í	leikskólum	hér	á	landi	(Anna	Þorbjörg	Ingólfsdóttir,	2011).	Allir	þátttakendurnir	
sögðu	það	væri	ekki	markmið	að	kenna	börnum	að	lesa	en	mikilvægt	væri	að	kenna	þeim	alla	
undirþætti	bernskulæsis.	Samkvæmt	rannsókn	Rannveigar	Jóhannsdóttir	frá	2011	má	að	
hennar	mati	leiða	líkum	að	því	að	íslensk	börn	fylgi	börnum	annars	staðar	í	heiminum	sem	
gerðar	hafa	verið	rannsóknir	á,	þegar	kemur	að	þróun	læsis.	Fjögra	til	sex	ára	börn	eru	þá	
þegar	búin	að	ná	miklum	þroska,	m.a.	málþroska.	Hún	segir	að	aukin	áhersla	sé	meðal	
fræðimanna	að	börn	byrji	um	þriggja	til	fjögra	ára	aldurinn	að	þróa	með	sér	læsi.	Til	að	svo	
megi	vera	markvisst	er	nauðsynlegt	að	leikskólar	hafi	ákveðna	stefnu	eða	áætlun	að	því	
marki.	Fram	kemur	í	rannsókninni	að	aðeins	Guligarður	hefur	tilbúna	læsisstefnu	sem	gefin	
er	út	af	leikskólanum	og	Þaraborg	er	með	læsisáætlun	og	vinnur	eftir	læsisstefnu	sem	
sveitarfélagið	gefur	út.	Áhersla	á	læsi	í	leikskólunum	virðist	vera	töluverð	en	aðeins	minni	á	
Sólvöllum	en	þar	er	frekar	lögð	áhersla	á	félagsleg	samskipti.		

	

5.5			Áhrifaþættir	bernskulæsis	
Til	að	leikskólakennarar	geti	eflt	bernskulæsi	sem	skyldi	þá	er	mikilvægt	að	þeir	hafi	góða	
þekkingu	á	hvernig	hægt	er	að	efla	það	og	leiti	sér	þekkingar	þar	á.	Þekking	hjá	
þátttakendunum	í	rannsókninni	á	bernskulæsi	er	afar	misjöfn	allt	frá	því	að	Þóra	telur	sig	
vera	sérfræðing	á	því	sviði	en	hún	hefur	lokið	MA	námi	í	náms-	og	kennslufræðum	með	
áherslu	á	mál	og	læsi,	en	Solla	segir	að	hún	hafi	takmarkaða	undirstöðu	til	að	kenna	
bernskulæsi.	Athyglisvert	er	að	leikskólastjóri	á	Sólvöllum	telur	sig	ekki	þurfa	að	hafa	
einhverja	sérstaka	þekkingu	á	sviði	læsis	og	að	hún	er	heldur	ekki	dugleg	að	sækja	sér	hana.	Í	
starfslýsingu	leikskólastjóra	er	kveðið	á	um	að	leikskólastjóri	sé	faglegur	leiðtogi	og	eigi	að	
kynna	sér	nýjungar	og	miðla	þekkingu	til	sinna	starfsmanna	(Kennarasamband	Íslands,	ó.d.).	
Þegar	þekking	og	áhugi	yfirmanna	er	ekki	til	staðar	þá	má	búast	við	að	takmörkuð	framþróun	
verði	á	mikilvægu	sviði	eins	og	bernskulæsi	er.	En	flestir	þátttakendurnir	reyna	að	gera	sitt	
besta	við	að	efla	bernskulæsi	hjá	leikskólabörnum	og	telja	sig	hafa	þokkalegan	grunn.		

Ein	aðferð	sem	leikskólar	geta	nýtt	sér	til	að	efla	bernskulæsi	er	í	gegnum	foreldra.	
Rannsóknin	sýnir	að	foreldrasamstarf	varðandi	bernskulæsi	er	í	öllum	leikskólunum,	en	
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mismikið	þó.	Foreldrar	eru	jákvæðir	fyrir	læsisörvandi	umhverfi	og	eru	alltaf	að	sjá	betur	og	
betur	hvað	starfið	á	leikskólanum	er	mikilvægt	fyrir	læsisþroska	barnanna	og	fagna	því	þegar	
barn	þeirra	getur	lesið.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	leiða	einnig	í	ljós	að	foreldrar	eru	frekar	
hlynntari	aukinni	læsiskennslu	í	leikskólum,	eru	virkari	þátttakendur	í	að	kenna	börnum	
sínum	að	lesa	en	að	kröfur	þeirra	eru	ekki	endilega	þær	að	leikskólinn	kenni	börnunum	að	
lesa	þó	Gurra	hafi	fundið	fyrir	þrýstingi.	Kemur	það	heim	og	saman	við	það	sem	Jóhanna	
Einarsdóttir	talar	um	í	rannsókn	sinni	að	foreldrar	hafi	orðið	meiri	skoðanir	á	
leikskólastarfinu	en	áður	og	eru	orðnir	meðvitaðri	um	það.	Foreldrar	höfðu	áður	fyrr	gert	
litlar	kröfur	um	hvað	börnin	lærðu	í	leikskóla,	þeir	vildu	bara	að	börnin	fengju	þar	tækifæri	til	
að	leika	sér	með	öðrum	börnum	(Jóhanna	Einarsdóttir,	2004).	

Þegar	börn	yfirgefa	leikskólann	og	fara	í	grunnskólann	er	mikilvægt	að	líta	yfir	farinn	veg	
og	skoða	hvað	hafi	verið	vel	gert	í	leikskólanum,	en	einn	þáttur	í	því	er	endurgjöf	frá	
grunnskólanum.	Mikilvægt	er	að	gott	samstarf	sé	á	milli	leik-	og	grunnskóla	og	mikilvægt	fyrir	
grunnskólann	að	vita	hvar	börnin	eru	stödd	í	námi	sínu	og	hvaða	aðferðum	þau	eru	vön.	Sú	
áhersla	að	börnin	haldi	áfram	að	læra	í	gegnum	leikinn	eftir	að	leikskólagöngu	þeirra	lýkur	á	
við	góð	rök	að	styðjast	þar	sem	börn	læra	mjög	fjölbreytta	þætti	í	gegnum	leikinn.	Almennt	
virðist	það	samt	vera	þannig	að	grunnskólakennarar	velji	ekki	þessa	aðferð,	vegna	þess	að	
þeim	finnst	þeir	þurfa	sérstaklega,	að	rökstyðja	hvers	vegna	þeir	velji	þessa	kennsluaðferð	
fram	yfir	hefðbundnar	kennsluaðferðir	þar	sem	námsbækur	stýra	ferðinni.	Leikur	getur	verið	
nýttur	sem	námsleið	upp	í	grunnskólann	ef	kennararnir	setja	sér	markmið	og	skrá	sérstaklega	
það	nám	sem	fer	fram	í	leiknum	(Anna	Magnea	Hreinsdóttir,	Ingibjörg	Ósk	Sigurðardóttir	og	
Jóhanna	Einarsdóttir,	2010).	Þannig	er	hægt	að	gera	skilin	milli	leik-	og	grunnskóla	auðveldari	
fyrir	börnin.	Það	kemur	í	ljós	í	rannsókninni	að	þátttakendur	eru	sammála	um	að	meiri	
samfella	mætti	vera	í	flutningi	barna	milli	skólastiga	og	því	er	einmitt	hægt	að	ná	með	því	að	
kenna	meira	í	gegnum	leik	í	grunnskólanum.		

Skráning	er	eitt	tæki	til	að	hjálpa	leikskólakennurum	til	að	meta	starf	sitt	til	að	geta	metið	
vinnu	sína	við	eflingu	bernskulæsis.	HLJÓM-2	er	notað	á	öllum	leikskólunum	og	TRAS	er	líka	
nýtt	til	skráningar.	Á	Gulagarði	er	skráning	í	gegnum	það	sem	börnin	eru	að	gera,	þau	segja	
sögu	sem	skráð	er	niður.	Þátttakendur	telja	flestir	að	þeir	geti	spáð	fyrir	um	lestrargengi	
barna	út	frá	þekkingu	barnanna	á	leikskólanum.	Eins	og	Snowling	og	Hulme	(2012)	segja	þá	
er	mikilvægt	að	finna	börn	með	skimunum	sem	eru	ekki	með	nógu	sterka	hljóðkerfisvitund.	
Leikskólakennarar	verða	því	að	þjálfa	hana	svo	barn	lendi	síður	í	erfiðleikum	með	
lestrarnámið.	Caroll	o.fl.	(2011)	segja	að	rannsóknir	hafi	sýnt	að	börn	sem	hafa	fengið	íhlutun	
og	örvun	á	leikskólaaldri	nái	betri	árangri	en	áður	var	talið.	
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5.6			Aðferðir	til	að	efla	bernskulæsi	
Margar	leiðir	eru	farnar	til	að	efla	bernskulæsi	hjá	elstu	börnunum	á	þessum	þremur	
leikskólum	sem	rannsóknin	er	gerð	á.	Leikskólakennarar	eru	duglegir	við	að	setja	orð	á	
athafnir,	halda	uppi	samræðum	við	börnin,	vera	með	skipulagðar	málörvunarstundir,	leika	
sér	með	hljóðin	í	orðum,	syngja	og	lesa	fyrir	börnin.	Ýmsar	aðferðir	eru	þeir	að	nota	í	starfinu	
hjá	sér	eins	og	Lubba,	sögugrunn,	söguaðferðina,	ýmis	konar	spil	og	orðaspjallsaðferðina.	En	
fyrst	og	fremst	nefna	þeir	leikinn	sem	aðalkennsluaðferðina	og	þeir	virðast	vera	duglegir	að	
skipta	verkefnum	á	milli	sín	eftir	áhugasviði	og	þekkingu.	Vakti	það	athygli	rannsakandans	að	
enginn	leikskólanna	hefur	sérstaka	stefnu	um	hvernig	bækur	eru	lesnar	fyrir	börnin.	

Þaraborg	og	Guligarður	leggja	áherslu	á	að	vinna	vel	með	alla	undirþætti	bernskulæsis,	
leikskólarnir	eru	að	fikra	sig	áfram	með	orðaspjallsaðferðina,	leikskólakennararnir	eru	
duglegir	að	efla	hljóðkerfisvitund	barna	og	bókstafaþekkingu	og	kemur	Lubbi	þar	sterkur	inn.	
Ritmál	er	yfirleitt	vel	sýnilegt,	þó	mismikið	og	börn	fá	gott	tækifæri	til	að	tjá	sig	og	eru	hvött	
til	þess.	Námsumhverfi	barnanna	er	yfirleitt	fjölbreytt	og	vel	stutt	við	bernskulæsi	og	þá	er	
nokkuð	til	af	læsishvetjandi	efnivið	og	er	honum	bætt	inn	sem	leikefni	í	leik	barnanna	bæði	
hjá	Þaraborg	og	Gulagarði.	Bókstafir	eru	sýnilegir	uppi	á	veggjum	sem	og	umhverfi	vel	merkt	
í	leikskólunum	Þaraborg	og	Gulagarði.	Ýmsar	leiðir	eru	farnar	til	að	ýta	undir	áhuga	barnanna	
á	bernskulæsi	eins	og	t.d.	koma	þau	með	bók	að	heiman,	fá	greiðan	aðgang	að	
ritmálsörvandi	efnivið	og	búnir	eru	til	skemmtilegir	leikir	þegar	unnið	er	með	bernskulæsi.		

Í	Þaraborg	er	læsisstefna	en	ekki	á	Sólvöllum	né	Gulagarði	þó	Guligarður	hafi	læsisáætlun	
til	að	vinna	eftir.	Ekki	hafði	neinn	leikskólanna	sett	sér	markmið	um	hvað	börnin	eiga	að	
kunna	þegar	þau	yfirgefa	hann.	Í	Þaraborg	og	Gulagarði	er	töluverð	áhersla	á	bernskulæsi.	
Misjafnt	er	hvort	þátttakendurnir	telja	sig	hafa	nógu	góða	þekkingu	á	bernskulæsi.	Samvinna	
við	foreldra	er	í	formi	þess	að	börnin	koma	með	bækur	að	heiman,	hvatt	er	til	að	lesið	sé	fyrir	
börnin	heima,	með	tölvupósti	og	í	foreldraviðtölum.	Til	að	meta	árangur	af	starfi	í	
leikskólanum	er	gott	að	fá	endurgjöf	frá	grunnskólanum	en	Guligarður	á	mjög	gott	samstarf	
við	grunnskólann.	Leikskólakennararnir	eru	ánægðir	með	hversu	mörg	börn	eru	farin	að	
hljóða	en	bernskulæsi	er	aðeins	mælt	með	HLJÓM-2	prófi	og	TRAS.	Þátttakendur	telja	að	
hægt	er	að	nota	sömu	vinnuna	með	öllum	börnum	en	hjá	sumum	þarf	að	fara	hægar	í	
hlutina	þegar	efla	á	bernskulæsi.			

Af	þessum	þremur	leikskólum	sem	rannsóknin	var	gerð	í	er	einn	leikskólinn	sem	sker	sig	
aðeins	úr	varðandi	bernskulæsi	en	það	er	leikskólinn	Sólvellir.	Á	Sólvöllum	er	lögð	meiri	
áhersla	á	félagsleg	tengsl	en	eflingu	bernskulæsi.	Þar	er	sungið,	lesið	nær	daglega	fyrir	börnin	
og	hljóðkerfisvitund	æfð.	Þar	er	boðið	upp	á	málörvunarstöð	í	leiktíma	barnanna	en	þangað	
geta	börnin	farið	ef	þau	vilja.	Þar	er	ekki	stuðst	við	neina	sérstaka	kennsluaðferðir	við	eflingu	
bernskulæsis	fyrir	utan	leikinn	og	Lubba	en	verið	er	að	fikra	sig	áfram	með	
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orðaspjallsaðferðina.	Lítil	áhersla	er	á	máltjáningu	nema	að	því	leiti	að	börnin	búa	til	leikrit	
og	eru	hvött	til	að	spyrja	hvað	orð	þýða	en	í	skólanámskránni	kemur	fram	að	börnunum	er	
kennt	að	geta	fært	rök	fyrir	máli	sínu	og	fá	tækifæri	til	að	koma	fram	fyrir	hóp	og	tjá	sig.	
Ritmál	og	bókstafir	voru	ekki	sýnilegir	í	umhverfinu	sem	og	ritföng	voru	ekki	aðgengileg	
hvorki	í	starfinu	eða	leik	barnanna.	Í	skólanámskránni	er	mjög	lítið	fjallað	um	þá	þætti	sem	
falla	undir	bernskulæsi.	Engin	læsisstefna	er	í	leikskólanum.	Leikskólastjórinn	taldi	sig	ekki	
vera	neinn	sérfræðing	í	bernskulæsi	og	það	væri	ekki	sitt	hlutverk,	hann	er	heldur	ekki	
duglegur	að	sækja	sér	námskeið	sem	snýr	að	bernskulæsi.	Deildarstjórinn	taldi	sig	ekki	hafa	
næga	þekkingu	til	að	ýta	undir	bernskulæsi	barna.			

Niðurstaða	rannsóknarinnar	er	sú	að	unnið	er	með	bernskulæsi	í	leikskólunum	á	
fjölbreyttan	hátt	og	á	mörgum	stöðum	er	verið	að	vinna	á	svipaðan	hátt,	með	svipaðan	
efnivið.	Dæmi	um	það	eru	góðar	lesstundir	fyrir	börnin	og	gott	aðgengi	að	bókum	fyrir	þau,	
börnin	koma	með	bækur	að	heiman	og	fara	með	bangsa	heim,	Lubbi,	ritmál	er	sýnilegt,	
söngur,	orð	sett	á	athafnir	og	hljóðkerfisvitund	þjálfuð	markvisst.	Á	öllum	leikskólunum	eru	
nokkur	börn	í	hverjum	árgangi	sem	eru	farin	að	hljóða	saman	orð	þegar	þau	hætta	í	
leikskólanum.	Allir	leikskólarnir	reyna	á	einhvern	hátt	að	virkja	foreldra	með	í	að	efla	
bernskulæsi	barna	hvort	sem	það	er	með	bréfi	um	mikilvægi	lesturs,	talað	um	það	á	
foreldrafundum	eða	erindi	þess	efnis	er	haft	á	heimasíðu	leikskólans.	Á	Sólvöllum	er	minni	
áhersla	á	bernskulæsi	heldur	en	á	Gulagarði	og	Þaraborg.	Í	Þaraborg	og	Gulagarði	er	lagður	
góður	grunnur	að	þróun	bernskulæsis	þar	sem	sérstök	áhersla	er	á	að	efla	grunnþætti	
bernskulæsis	í	gegnum	leik	og	skipulagt	starf.	Lögð	er	áhersla	á	að	börnin	hafi	gott	aðgengi	
að	ritmálsörvandi	efnivið.	Í	Þaraborg	og	Gulagarði	hrærast	börnin	í	umhverfi	þar	sem	mikil	
fagleg	vinna	fer	fram	með	það	að	markmiði	að	örva	og	hvetja	til	bernskulæsis	hjá	þeim.	Í	
leikskólanum	eru	tækifærin	og	aðstæðurnar	til	eflingar	bernskulæsis	allt	í	kringum	okkur.	
Leikskólakennarinn	þarf	að	grípa	tækifærin	sem	bjóðast	í	amstri	dagsins	og	nýta	þau	til	að	
styðja	við	nám	barnanna	hvort	sem	er	í	leik,	daglegu	starfi	eða	á	matmálstímum.			
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Lokaorð 

Í	meistaranámi	mínu	í	náms-	og	kennslufræðum	hef	ég	lært	að	það	er	hægt	að	kenna	öllum	
börnum	að	lesa.	Það	er	svo	ótrúlega	margt	sem	leikskólinn	getur	gert	til	að	efla	bernskulæsi	
ungra	barna	en	bernskulæsi	er	ákveðin	færni,	þekking	og	viðhorf	sem	þróast	hjá	börnum	
áður	en	formleg	lestrarkennsla	hefst.	Málþroski	barna	þróast	hratt	á	leikskólaárunum	og	
börn	eru	meðtækileg	og	fljót	að	læra.	Á	þessum	árum	er	lagður	mikilvægur	grunnur	að	
þroska	barns	sem	það	býr	að	alla	ævi.	Því	betri	sem	grunnurinn	er	því	auðveldara	er	síðara	
nám	þess.	Leikur	er	barninu	eðlislægur	á	þessum	árum,	hægt	er	að	nýta	allar	stundir	dagsins	
og	örva	alla	þætti	bernskulæsis	í	gegnum	leik.	

Í	ljósi	umræðu	um	slakt	gengi	íslenskra	barna	í	PISA	könnunum	hafa	leikskólakennarar	
velt	því	upp	hvað	þeir	geti	gert	til	að	byrja	að	vinna	strax	og	markvisst	að	því	að	bæta	árangur	
þeirra	barna	sem	koma	slök	út.		

Það	er	von	mín	að	þessi	rannsókn	varpi	ljósi	á	hvernig	hægt	er	auka	gæði	bernskulæsis	í	
leikskólastarfi.	Mikilvægt	er	að	öll	leikskólabörn	fái	ríkulega	og	góða	málörvun	sem	leiðir	af	
sér	farsælla	nám	síðar	meir.	Það	er	einnig	von	mín	að	rannsóknin	leiði	til	þess	að	leikskólar	
endurskoði	og	leggi	meiri	áherslu	á	bernskulæsi,	því	gott	starf	er	alltaf	hægt	að	bæta.	
Rannsóknin	hefur	hagnýtt	gildi	fyrir	leikskólakennara	þar	sem	þeir	geta	sótt	sér	upplýsingar	
um	hvaða	aðferðir	og	leiðir	eru	notaðar	til	að	efla	bernskulæsi	leikskólabarna.	Í	rannsókninni	
koma	fram	margar	góðar	og	fjölbreyttar	leiðir	til	að	efla	bernskulæsi.	

Það	sem	vakti	mesta	athygli	mína	við	gerð	þessarar	rannsóknar	er	hversu	gott	
andrúmsloft	og	rólegheit	eru	í	Gulagarði	og	hvað	leikskólakennararnir	eru	duglegir	að	sitja	
með	börnunum	og	spjalla	við	þau.	Maður	fann	hlýleika	og	virðingu	í	garð	barnanna.	Það	
kemur	á	óvart	að	ekki	fannst	öllum	leikskólakennurum	þeir	hafa	næga	undirstöðu	til	að	örva	
bernskulæsi	hjá	börnunum.	Þá	finnst	mér	áhugi	þátttakendanna	í	öllum	leikskólunum	fyrir	
bernskulæsi,	og	þar	með	rannsókninni,	mikill	sem	er	afar	ánægjulegt.			

Mitt	mat	er	og	það	kom	reyndar	einnig	fram	í	rannsókninni	að	það	þurfi	að	leggja	harðara	
að	foreldrum	að	lesa	fyrir	börnin	og	halda	uppi	samræðum	við	þau.	Leikskólinn	getur	stutt	
við	foreldra	með	því	að	taka	það	upp	á	foreldrafundum,	í	foreldraviðtölum,	minna	þá	á	það	í	
stuttum	fréttaskotum	frá	leikskólanum,	útbúa	bæklinga	og	dreifa	til	foreldra,	minna	á	
mikilvægi	bókasafna	o.s.frv.	Tel	ég	að	áhugavert	sé	að	gera	rannsókn	á	því	hvernig	foreldrar	
eru	virkjaðir	til	að	efla	bernskulæsi	barna	sinna.		

Reynsla	mín	sem	leikskólakennari	og	starfsmaður	leikskóla	í	18	ár	er	að	auðvelt	er	að	
vekja	áhuga	barna	á	leikskólaaldri	á	bókstöfum,	lestri,	hlustun	og	fleiru	sem	tengist	
bernskulæsi	og	því	eigum	við	að	nýta	leikskólaárin	og	vanda	vel	til	verka.	Markmið	mitt	með	
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þessari	rannsókn	er	að	vekja	athygli	á	bernskulæsi	og	hversu	mikilvægt	er	að	sinna	því	vel	í	
leikskólum,	meðal	annars	til	að	fækka	þeim	börnum	sem	eiga	í	erfiðleikum	með	lestrarnám	í	
grunnskóla.	Því	er	mikilvægt	að	leikskólakennarar	bjóði	börnum	sínum	upp	á	innihaldsríka	og	
fjölbreytta	málörvun.	Með	þessu	verkefni	vona	ég	að	mér	takist	að	vekja	áhuga	og	
undirstrika	mikilvægi	bernskulæsis	enn	frekar	hjá	leikskólakennurum	og	þeir	ígrundi	sitt	starf	
og	bæti	þannig	nám	barna.				
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Viðauki	A:	Beiðni	um	þátttöku	í	rannsókn	

 

Ágæti	leikskólastjóri	

Fer	ég	undirrituð	þess	á	leit	við	þig	um	að	ég	fái	að	gera	rannsókn	inni	á	þínum	leikskóla.	Ég	
er	í	meistaranámi	við	menntavísindasvið	við	Háskóla	Íslands	með	áherslu	á	mál	og	læsi.	
Leiðsagnarkennarinn	minn	er	Anna	Þorbjörg	Ingólfsdóttir.		

Þessa	dagana	er	ég	að	skrifa	30	eininga	meistaraprófsritgerð	og	mun	rannsókn	mín	
beinast	að	bernskulæsi	barna.	Rannsóknin	er	eigindleg	og	óska	ég	eftir	að	fá	að	taka	viðtöl	
við	leikskólastjóra	og	deildarstjóra	elstu	deildar	inni	á	þínum	leikskóla,	einnig	óska	ég	eftir	að	
fá	að	gera	vettvangsathugun.	Viðtölin	verða	hljóðrituð	og	svo	afrituð.	

Allar	upplýsingar	verður	farið	með	sem	trúnaðarmál	og	nafnleyndar	gætt	því	verður	ekki	
hægt	að	rekja	upplýsingar	til	viðkomandi	aðila	né	leikskóla.	Um	leið	og	rannsókn	lýkur	verður	
öllum	gögnum	eytt.	Ef	einhverjar	spurningar	vakna	í	ferlinu	endilega	verið	í	sambandi.		
 

Veiti	hér	með	leyfi	fyrir	að	ofangreind	rannsókn	verði	framkvæmd	inni	á	leikskólanum		
 

______________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

Nafn	leikskólastjóra	og	dagsetning	
 

	

Borgarnes	3.	mars	2017	

Virðingarfyllst		

Guðbjörg	Hjaltadóttir	

gudbhja@simnet.is		
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Viðauki	Á:	Spurningalisti	fyrir	deildarstjóra	

Viðtalsspurningar	-	deildarstjóri		
	

• Hvað	er	læsi	í	þínum	huga?		

• Þekkir	þú	hugtakið	bernskulæsi?	Útskýra	ef	kennarar	eru	ekki	vissir	og	láta	vita	að	

þegar	ég	tala	um	læsi	er	ég	að	tala	um	berskulæsi.	

• Hvernig	myndir	þú	lýsa	því	hvernig	unnið	er	með	læsi	á	þinni	deild?	

• Hvaða	kennsluaðferðir	notið	þið?	

• Er	kennslan	stýrð	eða	flæðandi?	Hvernig	þá?	

• Hvaða	efnivið	styðst	þú	við	í	læsiskennslu	í	þínu	starfi?	

• Hvaða	læsishvetjandi	efnivið	hafa	börnin	greiðan	aðgang	að?	

• Að	hvaða	leyti	er	umhverfi	deildarinnar/leikskólans	læsishvetjandi?	

• Hvernig	er	unnið	með	barnabækur	á	deildinni?	

• Hversu	oft/lengi	er	lesið	fyrir	börnin	á	deildinni?	

• Er	einhver	stefna	um	það	hvernig	bækur	eru	lesnar	fyrir	börnin?		

• Hvernig	er	áhugi	barnanna	á	læsi	virkjaður?	

• Hvernig	vinnið	þið	með	hljóðkerfisvitund	barna?	

• Hvernig	vinnið	þið	með	orðaforða	barna.....	en	tjáningu?	

• Hvernig	er	unnið	með	ritmál	á	deildinni	–	er	börnunum	kennd	hugtök	sem	tengjast	

lestri?		

• Vinnið	þið	eitthvað	með	bókstafi	ef	já	hvernig......	en	með	framburð	barna	sem	eru	

slök	í	honum?	

• Hvernig	skráið/metið	þið	læsi	barna?	

• Hvernig	er	unnið	með	börn	sem	þurfa	sérstaka	aðstoð?	

• Hver	telur	þú	viðhorf	foreldra	vera	gagnvart	læsiskennslu	í	leikskóla?	

• Með	hvaða	hætti	finnst	þér	heimilin	taka	þátt	í	læsi?	

• Hvernig	er	samvinnu	við	foreldra	háttað	í	tengslum	við	læsi?	

• Setur	leikskólinn	sér	einhver	markmið	eða	stefnu	um	kunnáttu	sem	börnin	þurfi	að	

kunna	við	útskrift	frá	honum?	

• Ef	svo	er	hvernig	fylgir	þú	þeim	eftir?	
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• Hvað	finnst	þér	mikilvægt	að	börn	læri	á	síðasta	ári	í	tengslum	við	læsi	í	leikskóla?	

• Telur	þú	þig	geta	spáð	fyrir	um	lestrarfærni	barns	þegar	það	yfirgefur	leikskólann?	

Hvernig?	

• Hefur	þú	kynnt	þér	áherslur	menntamálaráðuneytisins	varðandi	Hvítbókina?	

• Hvernig	nýtast	þær	þér	í	starfinu?		

• Hver	eru	þín	viðhorf	varðandi	læsiskennslu	ungra	barna?	

• Hvað	finnst	þér	að	eigi	að	ganga	langt	í	að	kenna	lestur?	

• Finnst	þér	að	öll	börn	eigi	að	fara	í	gegnum	sama	prógrammið	í	læsiskennslu?	Hvernig	

þá?	

• Finnst	þér	þú	hafa	næga	undirstöðu	til	að	kenna	læsi?	En	samkennarar	þínir?	

• Hefur	þú	sótt	þér	fræðslu	á	sviði	læsiskennslu?	

• Ef	svo	er,	hvaða	og	hvernig	hefur	þú	nýtt	það?	

• Hvernig	hefur	læsiskennsla	þróast	undanfarin	ár,	að	þínu	mati?	

• Hvað	finnst	þér	að	mætti	betur	fara	í	læsiskennslunni?	

• Viltu	bæta	einhverju	við,	finnst	þér	ég	hafa	gleymt	einhverju	mikilvægu?	

Muna	að	þakka	fyrir	að	taka	á	móti,	fá	að	vera	í	sambandi	ef	eitthvað	er		
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Viðauki	B:	Spurningalisti	fyrir	leikskólastjóra	

Viðtalsspurningar	–	leikskólastjóri	

• Hvað	er	læsi	í	þínum	huga?		

• Þekkir	þú	hugtakið	bernskulæsi?	Útskýra	ef	fólk	er	ekki	visst	og	láta	vita	að	þegar	ég	

tala	um	læsi	er	ég	að	tala	um	berskulæsi	(undirbúningur	lestrar	þróast	frá	fæðingu	

þangað	til	formlegt	lestrarnám	hefst).	

• Hversu	mikla	áherslu	leggur	leikskólinn	á	læsi	barna?		

• Hvernig	kennið	þið	börnunum	læsi?	

• Einhverjar	sérstakar	aðferðir?	

• Hvernig	er	fjallað	um	læsi	í	skólanámskrá	leikskólans?	–	Mikið	vægi?	Í	víðum	skilningi?	

Almennt?	Hvernig	það	er	kennt?	Hvernig	efniviður?	Aðgengi?		

• Hvernig	er	bókakostur	leikskólans?	Á	hvernig	bækur	leggið	þið	áherslu?	Magn?	

• Finnst	þér	kennarar	í	þessum	leikskóla	hafa	næga	færni	til	að	ýta	undir	læsi	barna?	

Hvað	vantar	upp	á,	hvernig	mætti	bæta	úr	því?	

• Hvernig	er	samvinnu	við	foreldra	háttað	í	tengslum	við	læsi?	

• Hvert	telur	þú	viðhorf	foreldra	vera	gagnvart	læsiskennslu	í	leikskóla?	

• Setur	leikskólinn	sér	einhver	markmið	eða	stefnu	um	kunnáttu	sem	börnin	þurfi	að	

kunna	við	útskrift	frá	ykkur?	

• Hefur	leikskólinn/sveitarfélagið	sett	sér	læsisstefnu?	

• Hvað	finnst	þér	mikilvægt	að	börn	læri	á	síðasta	ári	í	tengslum	við	læsi	í	leikskóla?	

• Hefur	þú	kynnt	þér	áherslur	menntamálaráðuneytisins	varðandi	Hvítbókina?	

• Hvernig	nýtast	þær	þér	í	starfinu?		

• Hver	eru	þín	viðhorf	varðandi	læsiskennslu	ungra	barna?	

• Finnst	þér	þú	hafa	næga	undirstöðu	til	að	leiðbeina	þínum	kennurum	varðandi	læsi?	

• Hefur	þú	sótt	þér	fræðslu	á	sviði	læsiskennslu?	

• Ef	svo	er,	hvaða	og	hvernig	hefur	þú	nýtt	það?	

• Hvernig	hefur	læsiskennsla	í	leikskólum	þróast	undanfarin	ár,	að	þínu	mati?	

• Hvað	finnst	þér	að	mætti	betur	fara	í	læsiskennslunni?	

• Viltu	bæta	einhverju	við,	finnst	þér	ég	hafa	gleymt	einhverju	mikilvægu?	

Þakka	fyrir	að	taka	á	móti,	fá	að	vera	í	sambandi	ef	eitthvað	er		
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Viðauki	C:	Vettvangsathugun	gátlisti	
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