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Ágrip 

Markmið ritgerðarinnar er að leitast við að leggja mat á hvernig starfsfólki fjögurra leikskóla í 

Árborg hafi tekist að innleiða vinnu að bernskulæsi meðal nemenda og hvort sú vinna hafi 

haft áhrif á undirbúning þeirra fyrir lestrarnám í 1. bekk. Umræða um læsi hefur verið 

nokkuð fyrirferðarmikil að undanförnu og ekki síst í tengslum við slakan árangur íslenskra 

grunnskólanemenda í svonefndri PISA könnun en það er helst lesskilningurinn sem fer 

dvínandi með árunum. Til þess að tileinka sér lestur þarf einstaklingurinn að þróa með sér 

ýmsa færni áður en formlegt lestrarnám hefst. Á leikskólaárunum er unnið að því að styrkja 

bernskulæsi nemenda og þannig lagður grunnur að lestrarnámi þeirra í grunnskóla. 

Bernskulæsi felur í sér undirstöðuþætti lestrarnáms, svo sem færni í hljóðkerfisvitund, 

málskilningi, hlustunarskilningi, orðaforða, stafaþekkingu, þekkingu á hljóðum bókstafa, ritun 

bókstafa og frásagnarhæfni. Í rannsókninni var skoðað hvort það ílag sem leikskólar í Árborg 

framkvæmdu með þátttöku sinni í þróunarverkefninu „Árangursríkt læsi í leikskólum 

Árborgar“ skólaárið 2014 – 2015, hafi skilað hæfari nemendum í 1. bekk hvað undirbúning 

lestrarnáms varðar og hvernig vinna með bernskulæsi miðar í leikskólunum, þremur árum 

eftir þátttöku þeirra í þróunarverkefninu. Beitt var bæði megindlegum og eigindlegum 

aðferðum. Tekin voru viðtöl við nokkra deildarstjóra í fjórum leikskólum í Árborg, 

spurningakönnun lögð fyrir kennara í 1. bekk og sérkennara í tveimur stærstu grunnskólum 

Árborgar og skoðaðar niðurstöður úr Lesskimun frá árunum 2013-2017. Helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar eru þær að nemendur í 1. bekk ná betri árangri  í Lesskimun tveimur árum 

eftir að þróunarverkefninu lauk, leikskólakennarar eru meðvitaðri en áður um mikilvægi 

bernskulæsis og læsiskennsla í leikskólunum er markvissari en áður. Sú hugmyndafræði sem 

starfsfólk leikskólanna tileinkaði sér í þróunarverkefninu virðist því hafa fest sig í sessi og 

hefur haft áhrif á aukna færni nemenda til að hefja formlegt lestrarnám við upphaf 

grunnskólagöngu.  
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Abstract 

Emergent Literacy in Árborg‘s Preschools. How Emergent Literacy can prepare students 

for formal reading instruction. 

The goal of this thesis is to assess how successful the personnel in four preschools in Árborg 

were in introducing a developmental project in childhood literacy aimed at pre-schoolers. An 

additional goal is to assess whether those efforts affected pre-schoolers’ preparation for 

reading instruction in first grade. Recently, there has been an increased interest and 

discussion about literacy. The poor performance of Icelandic compulsory school students in 

the PISA survey has undoubtedly contributed to this discussion. A main finding of PISA is that 

reading comprehension has decreased over the years. For children to learn to read, they 

must develop various skills before formal reading instruction begins. During the preschool 

years, the focus is on strengthening students’ childhood literacy skills. These efforts thus lay 

a foundation for students’ reading instruction in compulsory school. Childhood literacy 

entails essential elements of reading. The foundation includes phonological awareness skills, 

language comprehension, listening comprehension, vocabulary, spelling, writing of letters 

and narrative skills. This research examined whether the input provided in preschools in the 

Árborg developmental project—“Productive Literacy in Árborg’s Preschools”—during the 

2014 to 2015 school year produced students who were better prepared for reading 

instruction in the first grade. The research also examined how childhood literacy was 

progressing in the preschools three years after their participation in the development 

project. Both qualitative and quantitative research methods were used. Several department 

heads in four preschools in Árborg were interviewed. First-grade teachers and special-

education teachers in the two biggest compulsory schools in Árborg answered a 

questionnaire, and the results of Grade 1 reading tests during the period 2013– 2017 were 

evaluated. The main findings of the research are that first-grade students achieved better 

results in reading two years after the developmental project finished. Preschool teachers are 

more aware than before of the importance of childhood literacy, and literacy instruction in 

preschools is more systematic than before. The methods preschool personnel learned during 

the developmental project now appear to be part of daily routines and have played a part in 

increasing pre-schoolers’ skills when formal reading instruction starts in compulsory schools.  
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1 Inngangur  

Í kennarastarfi felast ýmsar áskoranir. Áherslan á einstaklingsmiðað nám og kennslu í 

margbreytilegum nemendahópi krefst þess að kennarinn ígrundi starf sitt vel og finni leiðir til 

þess að mæta námsþörfum allra nemenda sinna. Sem leikskólakennari og deildarstjóri finn 

ég vel fyrir þessum auknu kröfum og hvernig ég þarf sífellt að vera að meta þær leiðir sem ég 

fer í starfinu með tilliti til mismunandi þarfa nemenda minna. Í starfi hef ég tekið þátt í 

nokkrum þróunarverkefnum. Með þátttöku í slíkum þróunarverkefnum tileinkar maður sér 

gjarnan nýjar kennsluaðferðir og lærir að nota ýmis kennslugögn sem maður aðlagar jafnvel 

að sínu daglega starfi með börnum í leikskólanum. Þessi verkefni eru þess eðlis að mikilvægt 

er að skoða reglulega niðurstöður þeirra og meta hvort verið sé að vinna samkvæmt því sem 

lagt var upp með og hvaða árangri þau skila. Eitt af þessum þróunarverkefnum hét 

„Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar“ og stóð yfir skólaárið 2014 - 2015. Þátttakendur 

voru allir starfsmenn í leikskólum Árborgar og unnu þeir að því að skoða hvernig staðið væri 

að vinnu með undirstöðuþætti læsis í sínum leikskóla og meta hvað mætti betur fara. Þá 

innleiddu flestir leikskólarnir nýjar aðferðir og leiðir til að efla læsi meðal nemenda sinna. 

Ástæða þess að farið var í þessa vinnu var meðal annars þörf á að skilgreina hugtakið læsi og 

hvernig hægt væri að vinna með læsi í leikskólastarfinu. Fjallað er um læsi í aðalnámskrá 

leikskóla og þar kemur fram að læsi sé einn af grunnþáttum menntunar en þessir þættir eiga 

að fléttast inn í allt skólastarf (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 14-15). Að fara sameiginlega 

í þróunarverkefnið var leið leikskólanna til að marka sér ákveðna stefnu í eflingu læsis meðal 

nemenda sinna. Nánar er fjallað um tildrög verkefnisins og framkvæmd í kafla 2.4.  

Nemendahópar eru mismunandi frá ári til árs. Þannig getur margbreytileiki nemendahóps 

eitt árið verið mikill á meðan annar hópur er nokkuð jafn og svo allt þar á milli. Eitt skólaárið 

nú fyrir stuttu var ég með nemendur sem þurftu ólíkar nálganir og áherslur í námi. Þannig 

var einn nemandi með einhverfu, þrír nemendur sýndu mikil einkenni ADHD og einn 

nemandi átti við mikla félagslega erfiðleika að stríða. Í sama nemendahópi voru þrír 

tvítyngdir nemendur. Ég var eini fagmenntaði kennarinn á deildinni og það reyndist mikil 

áskorun fyrir mig að skipuleggja starfið á þann hátt að nemendur mínir fengju námsþarfir 

sínar uppfylltar. Í lok þessa skólaárs fór ég að meta starfið með það í huga hvernig nemendur 

mínir kæmu undirbúnir fyrir að hefja lestrarnám í 1. bekk. Það var mat mitt, reyndar 

huglægt, að þessi nemendahópur væri nokkuð vel undirbúinn. Ástæðuna taldi ég vera þá að 

starfsfólk deildarinnar væri almennt vel upplýst um mikilvægi bernskulæsis og hvernig hægt 

væri að vinna með læsi í öllu daglegu starfi. Í kjölfarið vaknaði forvitni mín um það hvernig 
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starfsfólki leikskóla í Árborg væri að ganga að vinna með bernskulæsi í framhaldi af 

þróunarverkefninu „Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar.“ Markmið lokaverkefnis míns er 

því að leitast við að leggja mat á hvernig starfsfólki fjögurra leikskóla í Árborg hafi tekist að 

innleiða vinnu með bernskulæsi meðal nemenda og hvort sú vinna hafi haft áhrif á 

undirbúning barnanna fyrir lestrarnám í 1. bekk. Þær rannsóknarspurningar sem ég hef að 

leiðarljósi eru eftirfarandi: 

 

1. Hvaða áhrif hefur þátttaka í verkefninu „Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar“ 

haft á færni nemenda í bernskulæsi þegar í 1. bekk er komið? 

2. Hvernig er staðið að undirbúningi lestarnáms í leikskólum Árborgar í kjölfar 

þróunarverkefnisins? 

 

Þann 15. september 2015 undirrituðu mennta- og menningarmálaráðherra, 

framkvæmdastjóri Árborgar og fulltrúi frá Heimili og skóla, landssamtökum foreldra 

svonefndan Þjóðarsáttmála um læsi. Með þessum samningi sem gerður er milli ríkis og 

sveitarfélags staðfesta aðilar samningsins sameiginlegan skilning á því að læsi sé nauðsynlegt 

til virkrar þátttöku í samfélaginu. Þá kemur fram í samningnum að það sé markmið 

sveitarfélagsins að 90% nemenda innan þess geti lesið sér til gagns árið 2018 en samkvæmt 

niðurstöðum PISA frá 2012 vantar talsvert uppá að nemendur nái þessu markmiði (Almar 

Miðvík Halldórsson, 2014). Með skólastefnu Árborgar 2013-2016 var sett fram sameiginleg 

stefna leik- og grunnskóla í því starfi sem fram fer innan þeirra (Sveitarfélagið Árborg, 2013, 

bls. 6). Í kjölfarið var farið í að vinna að læsisstefnu sveitarfélagsins. Þátttakendur í þeirri 

vinnu voru fulltrúar úr leik- og grunnskólum Árborgar. Unnið var að því að skilgreina áherslur 

í námi og kennslu með tilliti til læsis og að hver skóli útfæri sínar leiðir með viðeigandi og 

einstaklingsmiðuðum kennsluaðferðum (Sveitarfélagið Árborg, 2017, bls. 3). Á undanförnum 

5-7 árum hefur því umtalsverð vinna verið lögð í að marka stefnur innan fræðslusviðs 

Árborgar. Ég tel því að gildi þessa lokaverkefnis sé talsvert fyrir skólasamfélagið í Árborg og 

að mikilvægt sé að meta þetta framlag leikskólanna til eflingar skólastarfs. Hvað leikskólana 

varðar þá tel ég það efla faglegan styrk starfsfólks leikskólanna að sjá hvernig hefur tekist til 

að vinna að undirbúningi læsis, sjá hvað hefur gengið vel og hvort þurfi að leggja meiri 

áherslu á einhverja þætti málþroskans til að styðja betur við nám barnanna. Að fylgst sé með 

því hvernig læsiskennslu er háttað innan leikskólanna, hvort nemendur fái þá málörvun sem 

gert er ráð fyrir samkvæmt aðalnámskrá leikskóla og læsisstefnu sveitarfélagsins. Þá tel ég 

mikilvægt að skoðað sé hvort sú vinna sem lögð var í þróunarverkefnið hafi skilað sér innan 

skólasamfélagsins meðal annars með því hvort nemendur komi betur undirbúnir fyrir að 

hefja lestrarnám í grunnskóla.  
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Í fyrsta hluta þessa lokaverkefnis kemur fræðileg umfjöllun þar sem fjallað er um helstu 

undirbúningsþætti lestrarnáms. Þar er jafnframt sagt frá þróunarverkefninu „Árangursríkt 

læsi í leikskólum Árborgar“ og skimunarprófinu Lesskimun (Leið til læsis) sem lagt er fyrir 

nemendur í 1. bekk og á að kanna færni þeirra í nokkrum þáttum læsis. Því næst er sagt frá 

rannsókninni og þeim niðurstöðum sem gagnaöflun sýndi fram á. Í umræðukafla 

ritgerðarinnar er farið ítarlega yfir niðurstöðurnar og ályktanir dregnar af þeim. Aftast í 

ritgerðinni eru viðaukar þar sem er að finna bæði ramma að viðtölum sem tekin voru sem og 

spurningakönnun. 
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2 Málþroski og undirbúningur læsis  

Málþroski einstaklings byrjar að mótast strax í móðurkviði þegar fóstrið fer að nema hljóð í 

umhverfinu (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 116). Það tungumál sem barnið lærir fyrst að 

tala nefnist móðurmál (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Barnið þroskar móðurmál sitt með því 

að eiga samskipti við foreldra sína og aðra í umhverfinu og þarf það að fá tækifæri til að eiga 

þessi mannlegu samskipti til að geta náð tökum á móðurmáli sínu. Máltaka nefnist það þegar 

einstaklingur er að tileinka sér móðurmál sitt og fer það fyrst og fremst fram í samskiptum 

við aðra í umhverfinu. Þó að eiginlegri máltöku ljúki fyrir sex ára aldur er það lífstíðarverkefni 

að læra móðurmálið þar sem tungumál eru í sífelldri þróun og merking orða getur tekið 

breytingum (Sigurður Konráðsson, 2007). Það er mikilvægt að barnið efli færni sína til að 

nota tungumálið strax í frumbernsku svo það geti tjáð sig um þarfir sínar, tilfinningar og 

langanir. Talað hefur verið um ákveðið máltökuskeið eða næmiskeið í lífi einstaklings og er 

þá átt við að á tilteknu aldursskeiði eigi einstaklingurinn best með að tileinka sér tungumálið 

þar sem líffræðilegar forsendur eru með besta móti, að heilinn sé hvað móttækilegastur á því 

aldursskeiði. Þetta aldursskeið er frá fæðingu fram að kynþroskaaldri. Til að einstaklingur nái 

sem bestu valdi á móðurmáli sínu er talað um að máltakan þurfi að fara fram fyrir sjö ára 

aldur (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 114-116).  

Færni barna í talmálinu er fyrsta vísbending um hvernig þeim muni ganga í lestrarnámi. 

Börn eru misfljót að byggja upp þessa færni en þau sem hafa veikleika í talmálinu 

(málskilningi og máltjáningu) eru í mikilli áhættu með að lenda í erfiðleikum með lestur 

(Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011; Snowling og Göbel, 2014, bls. 524-

531). Málskilningur er undirstaða málþroska og allrar tjáskiptafærni. Málskilningur er að vita 

merkingu orða og setninga, líka stundum kallaður hlustunarskilningur. Máltjáning (munnleg 

tjáning) felst í því hvernig orð og setningar eru notuð samkvæmt ákveðnum reglum. 

Máltjáning er að koma hugsunum, löngunum og tilfinningum í orð (Stuart og Stainthorp, 

2016). Börn sem ekki fá nægjanleg tækifæri til að efla málþroska sinn eiga á hættu að lenda í 

málvanda og standa verr að vígi en ella þegar hið eiginlega lestrarnám þeirra hefst í upphafi 

grunnskólagöngu. Þannig gengur þeim ekki einungis verr í námi heldur er þeim hættara að 

lenda í félagslegum og tilfinningalegum erfiðleikum (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. 

Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2013, bls. 4). Börn sem hafa ekki fengið aðstoð vegna 

málvanda fyrir sex ára aldur eru líklegri til að eiga í málvanda síðar á lífsleiðinni (Jóhanna T. 

Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2016, bls. 68). Því er snemmtæk 
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íhlutun svo mikilvæg en markmiðið með henni er að greina vanda barnsins sem fyrst svo 

hægt sé að bregðast við með viðeigandi hætti. 

Tungumál eru í stöðugri þróun og mega jafnvel kallast lifandi fyrirbæri þar sem 

málnotkunin getur tekið breytingum milli kynslóða og sum orð jafnvel tekið á sig nýja mynd. 

Það er því mjög eðlilegt að það taki mann allt lífið að læra móðurmálið sitt. Tungumál hafa 

það sameiginlegt að þau byggjast upp á nokkrum þáttum sem flokkast undir málþroska og 

gefa tækifæri til notkunar málsins. Sax og Weston (2007) fjalla um þessa þætti málþroskans 

en þeir eru málnotkun, málfræði, merkingarfræði (orðaforði), setningafræði og hljóðfræði. 

Þessir þættir þróast á mismunandi hátt og hraða. Fyrsta árið sitt notar barnið mismunandi 

hljóð til að tjá tilfinningar sínar og langanir, svo sem ef barnið er svangt, reitt eða því líður 

illa. Smátt og smátt fer það að setja saman einföld hljóð og babbla (ma-ma, da-da) og 

hljóðkerfið fer að þróast. Þá fer barnið einnig að nota greinanleg orð yfir fólk, hluti og 

athafnir (mama, baba, út, dudda, datt) og fer þannig að tileinka sér merkingu orða (Sax og 

Weston, 2007). Á þennan hátt byggist upp máltjáning, merkingarfræði og hljóðfræði í 

frumbernsku barnsins. Það er svo síðar þegar barnið getur farið að segja til dæmis tveggja 

orða setningar sem vitundin um uppbyggingu setninga fer að mótast og þróast en það gerist 

um tólf til átján mánaða aldurinn.  

2.1. TRAS skráningarlistinn 

Íslenski TRAS hópurinn (2013) er hópur sem samanstendur af talmeinafræðingum, 

sérkennslufulltrúa, sérkennsluráðgjafa og sérkennara. Hópurinn tók að sér að þýða og 

innleiða svokallaðan TRAS lista en efni hans kemur frá Noregi. Þar var efnið þróað og samið 

af sérfræðingum í sérkennslu og talmeinafræði (Íslenski TRAS hópurinn, 2013). TRAS stendur 

fyrir „Tidlig Registrering Av Språk“ og markmiðið með listanum er að geta fylgst með hvernig 

málþroski barna á aldrinum tveggja til fimm ára þróast. Leikskólakennarar sjá um að skrá í 

lista barnanna á sex mánaða fresti og ef grunur er um frávik á málþroskasviði þá er brugðist 

við með snemmtækri íhlutun og jafnvel með því að vísa barninu til talmeinafræðings. Ef 

barnið þarfnast stuðnings til að efla einhverja þætti málþroskans er hægt að fylgjast með í 

næstu skráningu á eftir hvort sú íhlutun hafi skilað árangri. Í öllum leikskólum Árborgar er 

unnið með TRAS skráningu. Skráningarlistinn er í formi hrings (sjá mynd 1). Alltaf er byrjað á 

því að fylla innsta hringinn sama þó barnið sé orðið eldra en tveggja ára þegar skráning hefst. 

Tölustafirnir 1,2 og 3 vísa til viðkomandi spurninga innan hvers þáttar. Í innsta hring (2-3 ára) 

er notaður blár litur til að fylla í reitina, í miðju hringsins (3-4 ára) er notaður rauður litur og í 

ysta hring (4-5 ára) er notaður grænn litur. Þannig er hægt að fylgjast með á hvaða aldri 

barnið nær viðkomandi færni.  
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Þeir málþroskaþættir sem koma fram í skráningarlistanum eru tjáskipti, málvitund, 

málskilningur, framburður, orðaforði og setningamyndun. Samkvæmt TRAS eru tjáskipti 

barna meðal annars skoðuð út frá því hvort barnið sýnir áhuga og frumkvæði við að tjá sig, 

hvort það geti haldið uppi samræðum og hvort ákveðið samhengi er í frásögn barnsins. 

Málskilningur byggist á því hvort barnið geti bent á algenga hluti, farið eftir einföldum 

fyrirmælum, útskýrt algeng orð yfir hluti, svo sem hvað er bók? Hvað er litur? Að barnið sé 

þannig farið að tileinka sér merkingarfræði tungumálsins. Málvitund barnsins er skoðuð útfrá 

því hvort barnið sýni tungumálinu áhuga með því að taka þátt í sögu- og söngstundum, hvort 

barnið heyri mun á líkum hljóðum (bíll – fíll), hvort barnið geti rímað, geti greint lík hljóð í 

orðum og geti jafnvel skrifað nafnið sitt. Hér er fylgst með því hvernig börn þróa með sér 

vitund um hljóð tungumálsins og hvernig þeim tekst að vinna með hljóðin (Snow, Burn og 

Griffin, 1998).  

Þegar kemur að framburði er fyrst og fremst skoðað hvort auðvelt sé að skilja barnið, 

hvort það geti borið fram ákveðin hljóð í orðum og þá með tilliti til þess hvort hljóðin eru 

fremst í orðum eða í miðju þeirra. Hvort barnið geti borið fram öll atkvæði í lengri orðum og 

hvernig því gengur með framburð hljóðanna /r/ og /s/. Orðaforði barna er skoðaður meðal 

annars út frá því hvort barnið notar algeng orð yfir hluti og hvernig það notar sagnorð og 

persónufornöfn, notar barnið til að mynda þátíð sagna (keyra–keyrði, moka–mokaði). Hér er 

ekki endilega gert ráð fyrir réttri beygingu heldur að tilfinningin fyrir þátíðarmynduninni sé 

komin. Í orðaforðahlutanum er einnig skoðað hvort barnið notar litaheiti og form, stærð og 

fjölda. Í hlutanum um setningamyndun er skoðað hvort barnið er farið að mynda tveggja til 

þriggja orða setningar eða jafnvel lengri með réttri orðaröð. Hvort barnið noti forsetningar í 

setningu (í, á, undir, uppi, fyrir aftan). Þá er einnig skoðað hvort barnið geti myndað 

setningar um það sem hefur gerst eða getur gerst. 
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Mynd 1. TRAS hringurinn (Hrafnhildur Karlsdóttir, 2012, byggt á glæru frá höfundi). 

 

 

2.1.1 Tengsl málþroska og læsis 

Hugtakið læsi er hægt að skilgreina eftir málnotanda og samhengi hverju sinni. Hin almenna 

merking hugtaksins vísar til þess að einstaklingur sé fær um að lesa ritaðan texta og skilja 

hann. Einnig að viðkomandi geti skrifað samkvæmt viðurkenndri stafsetningu (Baldur 

Sigurðsson, e.d.). Í aðalnámskrá leikskóla er talað um annars konar merkingu á læsi en þar 

kemur fram að læsi í leikskóla felist í að barnið öðlist hæfni til að lesa í umhverfi sitt og tjá 

upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 

42). Hér er átt við læsi í víðum skilningi, að barnið öðlist leikni og þekkingu til samskipta í 

félagslegum aðstæðum og geti lesið í hinar ýmsu aðstæður í umhverfi sínu. Undir þessa 

skilgreiningu fellur einnig að vera læs á hina ýmsu miðla, svo sem upplýsinga- og 

samskiptamiðla sem og að vera læs á samskipti og tilfinningar sem gerir einstaklinginn færari 

en ella að vera þátttakandi í lýðræðislegu samfélagi (Baldur Sigurðsson, e.d.). Í þessari ritgerð 

er áherslan hins vegar á skilgreininguna á læsi sem lestur, að geta lesið ritmál og skilið 

merkingu þess.  

Rannsakendur eru sammála um að lestur byggi á færni í tungumálinu og að allir þættir 

þess gegna þar ákveðnu hlutverki (Carroll, o.fl., 2011; Catts og Kamhi, 2014). Til þess að geta 

tileinkað sér lestur þarf einstaklingurinn að byggja á þáttum málþroskans sem fjallað var um í 

kaflanum hér á undan, svo sem merkingarfræði (orðaforði), setningamyndun, hljóðfræði, 

málfræði og málnotkun. Í grófum dráttum má segja að lestur byggist á tvenns konar færni. 
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Annars vegar er það færni til að lesa úr bókstöfunum en sú færni byggir á næmi í 

hljóðkerfisþætti tungumálsins. Hins vegar er það að skilja textann en það byggir á 

málskilningi (hlustunarskilningi), orðaforða, málfræði- og setningavitund (Stuart og 

Stainthorp, 2016). Niðurstöður rannsóknar Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2013) gefa til kynna að 

sterk tengsl séu á milli málþroska fimm ára barna og námsárangurs þeirra í grunnskóla. Ef 

málþroski þeirra var slakur við fimm ára aldur þá var líklegra að námsárangur barnanna yrði 

slakur í grunnskóla. Góður námsárangur getur leitt til þess að nemandinn fái jákvæðara 

viðmót og aukinn stuðning vegna virkni sinnar og áhuga á náminu. Þannig gengur 

nemandanum betur og færni hans eykst í samræmi við jákvæða líðan og upplifun af 

skólastarfinu (Sigrún Jónatansdóttir, Kristján Ketill Stefánsson, Steinunn Gestsdóttir og Freyja 

Birgisdóttir, 2017, bls. 89). Lestur er flókið fyrirbæri og krefst víðtækrar færni þess 

einstaklings sem tekst á við hann. Talað hefur verið um nokkurs konar andlegt ferli sem 

einstaklingur tileinkar sér áður en hið eiginlega lestrarnám á sér stað.  

 

 

 

2.1.2  Læsi og lestur 

Einföld skilgreining á hugtakinu lestri má segja að sé getan til að umbreyta rittáknum eða 

bókstöfum í hljóð sem síðan er raðað saman í orð. Lestur byggist meðal annars á þekkingu 

lesandans á hljóðauppbyggingu talaðra og ritaðra orða, sérstaklega því að bókstafir standa 

fyrir ákveðin hljóð tungumálsins. Það hjálpar barninu í lestrarnámi sínu að geta krufið orðin 

niður í hljóðeiningar og geta sett álíka hljóð í staðinn, svo sem með rími (O‘Connor, 2014, bls. 

27; Stuart og Stainthorp, 2016, bls. 7). Helsta forsenda lesturs er að viðkomandi geti notfært 

sér tungumálið. Að geta tjáð sig og móttekið skilaboð og upplýsingar frá öðrum í umhverfinu 

er grundvöllur þess að geta tileinkað sér ritað mál. Börn byrja snemma að tileinka sér ýmsa 

þá þætti sem síðar styðja við lestrarnám þeirra. Grunnurinn er lagður með því að efla 

málfærni þeirra, styrkja færnina til að tjá sig og efla orðaforðann. Hér skiptir miklu máli 

hversu móttækileg börnin eru fyrir örvun umhverfisins en með örvuninni virkjast svæði í 

heilanum sem efla hæfni þeirra til frekari málþroska (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 112-

116). Nokkru áður en börn hefja hið formlega lestrarnám og eru enn á leikskólaaldri eru þau 

farin að átta sig á því að bókstafir hafa ákveðna merkingu, þeir standa fyrir eitthvað og að 

hægt er að fá vitneskju um ýmislegt með því að lesa úr þessum bókstafstáknum. Ritmálið er 

sýnilegt ungum börnum, svo sem í bókum sem lesnar eru fyrir þau, textum á 

sjónvarpsskjánum eða í tölvunni, í dagblöðum og tímaritum sem liggja víða frammi og svo 

mætti telja upp áfram.  
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Linnea C. Ehri setti fram kenningu um það hvernig börn byggja upp sjónrænan orðaforða í 

lestri. Samkvæmt Ehri er sjónrænn lestur skilvirkasta og árangursríkasta leiðin til að lesa 

texta og ná viðunandi lesskilningi (Steinunn Torfadóttir, e.d.). Sjónrænn lestur byggist á því 

að geta þekkt orðin hratt, sjálfvirkt og fyrirhafnarlaust. Lesandinn tengir ritháttarmynd 

orðsins við framburð og merkingu. Slíkt krefst þess að lesandinn geti sundurgreint orð í stök 

hljóð, að hann hafi góða umskráningarfærni með því að tengja saman bókstafi og málhljóð. 

Þannig gerir færni lesandans í hljóðkerfisvitund honum kleift að skynja hljóð orðanna og 

vinna með þau í lestri og stafsetningu (Steinunn Torfadóttir, e.d.). 

Við lestur texta höfum við ekki önnur tákn til að lesa úr nema textann sjálfan, engin 

svipbrigði eða látbragð til að lesa úr. Við þurfum því að reiða okkur á þá hæfni sem við höfum 

tileinkað okkur í sambandi við málþroskann, að geta yfirfært og verið opin fyrir því að læra 

eitthvað nýtt (Farrall, 2014, bls. 234). Orðin sem við röðum saman úr hljóðatáknum þurfa að 

hafa einhverja merkingu fyrir lesandann til að textinn verði honum skiljanlegur. Hér skiptir 

orðaforði lesandans miklu máli. Með lestri tileinkar einstaklingur sér skilning á rituðum texta 

tungumálsins en ekki einungis í töluðu máli (Stuart og Stainthorp, 2016, bls. 23). 

Einstaklingar sem lesa mikið auka ekki einungis orðaforða sinn og víðtæka þekkingu heldur 

auka þeir einnig sértæka þekkingu á uppbyggingu texta, til að mynda orsök/afleiðing, 

líkt/ólíkt, lýsing á umhverfi og aðstæðum, viðbrögð og tímaröð (Farrall, 2014, bls. 239).  

Þegar við skoðum hina þröngu eða hefðbundnu skilgreiningu á læsi þá fjallar hún um að 

það að vera læs er að geta lesið ritað mál og skilið merkingu orða (Baldur Sigurðsson, e.d.). 

Til þess að einstaklingur geti tileinkað sér lestur þarfnast hann hugrænnar færni sem byggir á 

öllum þáttum tungumálsins, þar sem hver málþáttur gegnir ákveðnu hlutverki við 

uppbyggingu lestrarfærninnar. Dæmi um þessa þætti eru hljóðkerfisvitund, máltjáning, 

orðaforði, samræðu- og samskiptafærni, merkingafræði og setningafræði (Beverly, 2014; 

Byrnes og Wasik, 2009). Um er að ræða sömu þætti málþroskans sem áður hefur verið fjallað 

um í kafla 2. Við lestrarnám byggir barnið á sömu færni sem það hefur tileinkað sér við þróun 

málþroska síns. Barnið heldur áfram að nýta sér þá færni þegar það fer að raða saman 

bókstöfum og hljóðum og tekur til við að lesa úr þeim táknum sem mynda orðin og leggja 

skilning í merkingu þeirra. Fjölmargar rannsóknir sýna fram á að börn sem hafa góða færni í 

hljóðgreiningu, stafaþekkingu og málskilningi eru fljótari að tileinka sér lestur (Whitehurst og 

Lonigan, 2002).  

 

 

 

 



 

19 

 

2.1.2.1 Einfalda lestrarlíkanið 

 

               

Mynd 2. Einfalda lestrarlíkanið „The Simple View of Reading“ (Hoover og Gough,  1990, 
byggt á glæru frá kennara). 

 

Til þess að átta sig betur á uppbyggingu lestrarnáms og þeim þáttum málþroskans sem liggja 

þar til grundvallar ætla ég að fjalla um lestrarnám útfrá líkani sem nefnist einfalda 

lestrarlíkanið (e. Simple View of Reading). Læsi byggist á flóknu samspili margra þátta og 

hafa ýmis líkön verið gerð til að skilgreina þessa þætti og hvaða hlutverki þeir gegna í 

lestrarnámi. Eitt þessara líkana nefnist einfalda lestrarlíkanið og hefur talsvert verið horft til 

þess á síðustu árum þegar lestrarnám er skipulagt og metið. Gough og Tunmer settu líkanið 

fram árið 1986 og er því ætlað að einfalda hið flókna ferli sem lestrarnám felur í sér. Gough 

og Tunmer voru þó alls ekki að gera lítið úr því mikla námi og þeirri þróun sem á sér stað 

þegar barn tileinkar sér lestur heldur vildu þeir reyna að einfalda þá þætti sem liggja að baki 

lestrarnámi þannig að auðveldara yrði að greina þá og lestarnámið yrði aðgengilegra og 

markvissara (Stuart og Stainthorp, 2016, bls. 24). Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu byggist 

lestrarnám upp af tveimur meginþáttum, málskilningi og umskráningu (Gough og Tunmer, 

1986; Hoover og Gough, 1990; Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2011). Með málskilningi er átt við þá færni að þekkja og skilja það tungumál 

(talað eða ritað) sem fengist er við hverju sinni. Þannig byggist lesskilningur einnig á 

málskilningi og sama á við þegar lesið er fyrir börn, því hlustunarskilningur byggir alfarið á 

málskilningi með líkum hætti og í málrænum samskiptum. Með umskráningu (e. decoding) er 

átt við þá færni að umskrá bókstafi yfir í hljóð til að mynda orð og geta kallað fram merkingu 

þess úr minninu. Orðaforði og lesskilningur er samband sem vinnur vel saman og styrkir 

hvort annað. Lesskilningur byggist á málskilningi og umskráningarhæfni. Málskilningur 
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byggist á orðaforða, setningafræði og málfræði. Umskráning byggir á færni til að umskrá 

bókstafi í hljóð og orð og tengist því hljóðkerfisvitundinni (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2016, 

bls. 68). Einn mikilvægur þáttur umskráningar er orðþekking en hún felur í sér tvö ferli. 

Annars vegar hljóðfræði til að yfirfæra rituð orð yfir í hljóðtákn þeirra, lesa orðin með því að 

nota hljóð bókstafanna svo hægt sé að skilgreina orðin. Hins vegar er það sjónrænn 

orðaforði sem einstaklingurinn kallar fram með því að þekkja orðin, hvað þau merkja og 

hvernig hljóðfræði þeirra er. Samkvæmt Hoover og Gough samanstendur umskráning af 

þessum tveimur ferlum (Stuart og Stainthorp, 2016, bls. 25). Einfalda lestrarlíkanið gerir ekki 

ráð fyrir að nóg sé að sýna færni í öðrum þættinum, umskráningunni eða málskilningnum, 

heldur þarf að efla báða þættina (Cain, 2010, bls. 215). Nemandi telst ekki læs nema hann 

hafi náð valdi á báðum þáttunum (Steinunn Torfadóttir, 2011, bls. 18).  

Í leikskólastarfi er lögð ákveðin áhersla á að undirbúa börn fyrir lestrarnám sitt sem hefst 

í 1. bekk grunnskólans. Þessi undirbúningur felst í hugmyndafræði sem nefnist bernskulæsi 

(e. emergent literacy) og er fjallað um í kafla 2.2. Það sem helst er unnið með í 

leikskólastarfinu er efling hljóðkerfisvitundar og orðaforða og verður því fjallað hér um þessa 

þætti sérstaklega í tengslum við lestur í köflum 2.2.1 og 2.2.2. 

2.2 Bernskulæsi 

„Bernskulæsi er skilgreint sem ákveðin færni, þekking og viðhorf og þróast sem undanfari 

læsis. Það vísar til lestrarhegðunar barns á leikskólaaldri áður en formleg lestrarkennsla hefst 

í grunnskóla“ (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.). Leikskólaaldurinn er það skeið í lífi barna þar sem 

mikill vöxtur á sér stað í almennum þroska, svo sem félags-, vitsmuna-, tilfinninga- og 

málþroska (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Vegna taugalíffræðilegra þátta þá virðist 

leikskólaaldurinn vera sá tími sem hvað árangursríkastur er til að vinna með málþroskann 

(Shanahan og Lonigan, 2010), enda alla jafna það aldursskeið þegar börn ná tökum á 

móðurmáli sínu. Samkvæmt lögum um leikskóla kemur fram að eitt af meginmarkmiðum 

uppeldis og kennslu í leikskóla skuli vera „að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri 

færni í íslensku“ (Lög um leikskóla, 2008, 2.gr.). Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla (2011) er 

ekki lögð sérstök áhersla á að unnið sé að beinni lestarkennslu í leikskólastarfinu en tekið er 

fram að í leikskóla beri að skapa aðstæður meðal annars til að börn kynnist tungumálinu og 

möguleikum þess. Hlusti á og læri ljóð, þulur og ævintýri. Að börn öðlist skilning á að ritað 

mál og tákn þess innihaldi merkingu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 42-43).  

Hugtakið læsi kemur fyrst inn í leikskólastigið með aðalnámskránni 2011 og þá sem læsi í 

víðum skilningi. Áður var fjallað um að unnið skyldi að málrækt í leikskólastarfinu, svo sem 

með því að hvetja barnið til frásagnar, lesa sögur, kenna þulur og söngva, efla orðaforða og 

hafa ritmál sýnilegt í umhverfinu (Aðalnámskrá leikskóla, 1999, bls. 20-22). Það má segja að 
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bernskulæsi sé það hugtak sem felur í sér fyrrnefnda þætti málræktar. Börn byrja nefnilega 

snemma að tileinka sér ýmsa undirstöðuþætti lestrahæfni áður en formleg lestrarkennsla 

hefst (Mihai o.fl. 2014, bls. 4; Whitehurst og Lonigan, 2002, bls. 12). Niðurstöður rannsóknar 

Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015) staðfesta hversu mikilvæg leikskólaárin eru fyrir 

málþroskaþætti og að leggja grunn að læsi og námsárangri síðar meir. Áherslan á 

snemmtæka íhlutun, það að bregðast við snemma á þroskaferki barnsins og hjálpa því að 

efla þá málþroskaþætti sem þörf er á hverju sinni. Þetta á ekki hvað síst við þegar unnið er að 

undirbúningi læsis, því nú vita rannsakendur hvaða þættir málþroskans ráða úrslitum þegar 

kemur að lestrarnámi. Það er gert til að mynda með því að efla hljóðkerfisvitund og hljóðun 

bókstafa og með því að efla málskilning og orðaforða. Það er þó tilhneiging meðal 

leikskólakennara að líta svo á að slík kennsla þurfi að fara fram í formlegum vinnustundum 

svipað og í grunnskólum og vanmeta því það óformlega nám sem fer fram í frjálsa leiknum, í 

öllum stundum dagsins og með því að hafa lestrarhvetjandi umhverfi (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2011; Guo, Justice, Kaderavek og McGinty, 2012; Jóhanna Einarsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir 2011).  

Málsamfélag leikskólans skiptir miklu fyrir aukningu orðaforða meðal barna. Í 

leikskólanum heyra börn málið allt í kringum sig, kennararnir tala við þau, börnin tala við 

hvert annað, þau fá munnleg fyrirmæli og leiðsögn, þau hlusta á sögur, læra þulur og söngva. 

Stafaþekking er mikilvægur þáttur bernskulæsis, að börn þekki bókstafina og átti sig á því að 

þeir hafa ákveðinn tilgang. Oft byrja ung börn á því að teikna einhver tákn sem eiga að 

standa fyrir bókstafi en síðar öðlast þau þá hæfni að skrifa þá á réttan hátt. Þessi áhugi og 

færni barna á að leika sér með skrift skiptir miklu máli fyrir þróun bernskulæsis og eiga börn 

að hafa tækifæri til að efla þennan þátt í leikskólanum (Whitehurst og Lonigan, 2002, bls. 17-

18).  

2.2.1 Tengsl hljóðkerfisvitundar og lesturs 

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er yfirhugtak og vísar til almennrar færni við 

að skynja hljóðræna uppbyggingu tungumálsins án tengsla við merkingu orðanna (Snow o.fl., 

1998, bls. 52). Barnið öðlast færni í að tileinka sér rím, búa til samsett orð, skipta orðum í 

atkvæði og hlusta eftir hljóðum í orðum (Jóhanna o.fl. 2011; Mihai o.fl., 2014). Að börn átti 

sig á að talað mál byggist upp á hljóðum sem raðað er saman og með því að tengja saman 

hljóð er hægt að búa til orð (Mihai o.fl., 2014, bls. 4). Undirþáttur hljóðkerfisvitundar er 

hljóðavitund (e. phonemic awareness). Hljóðavitund er næmi eða vitund um að hvert 

einstakt orð er samsett úr röð hljóða, sem táknuð eru með bókstöfun. Vegna þess að 

bókstafirnir standa fyrir hljóð tungumálsins, er vitundin um hljóðin lykilatriði til að skilja 

reglur stafrófsins og mikilvægur grunnur að hæfni til að ná tökum á umskráningu og 
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stafsetningu (Snow o.fl., 1998, bls. 52). Það að barn geti greint hljóð í orðum með því að 

hlusta eftir hvort það heyrist /m/ í mús eða /t/ í mús kallast hljóðgreining og sú færni byggir 

á hljóðavitundinni. Önnur færni sem byggir á hljóðavituninni nefnist hljóðtenging en hún 

felur í sér færnina til að tengja hljóð saman til að mynda orð, svo sem /h-ú-s/ eða /Á-s-a/. 

Með því að hlusta á hljóðin í orðinu á barnið að reyna að greina hvert orðið er (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002). Hæfnin til að geta tekið 

einstök hljóð úr orði eða bætt við hljóði til að búa til nýtt orð og að geta jafnvel talið hljóðin í 

einstaka orði felur í sér hljóðavitund (Whitehurst og Lonigan, 2002, bls. 15). Hljóðavitund 

barna þróast yfirleitt frá því að geta greint hljóðarunur til dæmis atkvæði og rím yfir í smærri 

einingar og stök hljóð orða, svokölluð fónem (e. phoneme). Um sex ára aldur er hljóðkerfi 

barna nánast orðið fullmótað og því hafa flest börn gott vald á framburði málhljóða þegar 

þau byrja í 1. bekk grunnskóla, það er að segja þau eiga flest að geta borið fram þau hljóð 

sem felast í bókstöfum (Graves, 2006, bls. 2).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem geta nýtt sér hljóðavitund sína við lestrarnám 

standa sig betur í lestri en ella og að þessi hæfni byggir ekki á félagslegri stöðu barnsins eða 

greind þess (O‘Connor, 2014, bls. 28). Segja má að hljóðkerfisvitund sé leikur með hljóð og 

ýmsar aðferðir til að efla hana eru margar hverjar í leikjaformi og því auðvelt að vinna með 

hljóðkerfisvitund á leikskólastiginu (O‘Connor, 2014, bls. 28-29). Hljóðavitund barna er vakin 

þegar þau átta sig á að það er munur á málhljóðum í orðum og þau geta greint málhljóð 

tungumálsins (Rannveig Jóhannsdóttir, 2011, bls. 4). Að bera kennsl á ákveðin hljóð (fremst, í 

miðju eða aftast í orðum) er mikilvæg færni.  
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Mynd 3. Þróun hljóðkerfisfærni. 

 

En til að geta hljóðað og lesið þurfa börn að geta borið fram öll hljóðin í stuttum orðum í 

setningu. Að hafa hæfni til að bera fram öll hljóð í réttri röð kallast að umskrá með 

hljóðaaðferð sem er afar mikilvæg færni í lestrarkennslu byrjenda í lestri (O‘Connor, 2014, 

bls. 37). En það er ekki nóg að leggja áherslu á hljóðkerfisvitundina heldur þarf einnig að 

styrkja almennan málþroska, svo sem orðaforða og orðræðu, en hér er um ákveðna 

lykilþætti að ræða þegar kemur að lesskilningi og námsárangri. Hættan er sú að almennur 

málþroski verði hreinlega útundan á fyrstu grunnskólaárunum vegna mikillar áherslu á 

smæstu einingar málsins, hljóð og stafi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, bls. 14). Á síðustu 

10-15 árum hefur hins vegar verið lögð mikil áhersla á málskilning og að vinna með 

lesskilning gegnum hlustunarskilning í lestrarkennslu ungra barna (National Reading Panel, 

2000).  

 

 2.2.2 Tengsl orðaforða og skilnings  

Frumskilyrði þess að læra tungumál er að heyra málið og eiga málsamskipti við aðra. 

Orðaforði barna lærist með því að vera í málumhverfi, að heyra talað mál. Börn byrja að 

segja sín fyrstu orð um tólf mánaða aldur og eftir það eykst orðaforði þeirra jafnt og þétt 

næstu árin. Í upphafi grunnskólagöngu eru börn öllu jafna komin með umtalsverðan 

orðaforða, ef allt er í lagi, sem svo eykst mikið á næstu árum þegar börn kynnast ritmálinu og 
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fara að geta lesið sér til gagns (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Aukning orðaforða er því 

gífurlegur á leikskólaárunum og mikilvægt að leikskólakennarar og foreldrar séu þess 

meðvitaðir að nýta öll tækifæri til að kenna börnunum orð. Það hefur sýnt sig að með réttum 

aðferðum er hægt að ná miklum árangri í örvun málþroska og að sá árangur verður 

varanlegri því fyrr sem þessum aðferðum er beitt (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 23). 

Hraðinn í upptöku nýrra orða virðist aukast mikið eftir þriggja ára aldurinn og svo hægist 

aftur á honum eftir tólfta árið. Sumir hafa bent á að börn séu búin að byggja upp málkerfi sitt 

um fjögurra ára aldur (Clark, 2003, bls. 386). Orðaforði fjögurra ára barna segir því talsvert til 

um það hvernig lestrarnám þeirra kemur til með að ganga. Það er því nokkuð ljóst að 

mikilvægt er að huga vel að orðaforðakennslu ungra barna. Orðaforði er undirstaða 

málskilnings og er einn mikilvægasti undirstöðuþáttur málþroska og lesskilnings (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2009, bls. 646; Whitehurst og 

Lonigan, 2002, bls. 19). Að þekkja orð og hvernig á að nota þau málfræðilega og 

setningafræðilega rétt í orðræðu er undirstaða þess að geta átt í virkum málsamskiptum. Að 

öðrum kosti verður erfitt að tjá sig og skilja aðra. Lesskilningur er mikilvægur fyrir allt nám 

þar sem börn þurfa að geta lesið sér til skilnings, lesið leiðbeiningar og upplýsingar og tjáð sig 

um efnið. Bágur orðaforði nemanda getur því valdið viðvarandi námserfiðleikum (Graves, 

2006, bls. 3). Það skiptir máli fyrir vöxt orðaforðans að barnið geti leikið sér með orð og 

merkingu þeirra, sett saman orð sem hafa merkingu og tekið í sundur (Whitehurst og 

Lonigan, 2002, bls. 19). Sama má segja um hljóðkerfi tungumálsins, að börn séu fær um að 

nýta hljóðkerfis- og hljóðavitund sína til að leika sér með tungumálið. Þegar börn eru að 

tileinka sér aukinn orðaforða þarf að hafa í huga að orðin verði blæbrigðameiri og sérhæfðari 

eftir því sem börnin verða eldri. Þannig fá þau tækifæri til að dýpka orðaforða sinn en 

rannsóknir sýna fram á að bein tengsl eru á milli lesskilnings og dýpt orðaforða (Farrall, 2014, 

bls. 239-240). Orðaforði gegnir mikilvægu hlutverki í orðaþekkingu. Því meiri orðaforði sem 

einstaklingur hefur í minni sínu því meiri verður greining orðanna sem þar geymast og 

vinnslan í kerfinu (vinnsluminni) eykur taugatengingar og virkni í heilanum (Farrall, 2014, bls. 

239). Góðir lesendur draga ályktanir og spá fyrir um framhald og innihald texta með því að 

tengja saman nýja þekkingu við þekkingu úr langtímaminninu. Yfirleitt gerist þetta sjálfvirkt 

(Farrall, 2014, bls. 237). 

2.3 Lesskimun (Leið til læsis) 

Leið til læsis er stuðningskerfi við upphaf lestrarkennslu sem miðar að því bregðast strax við 

fyrstu vísbendingum um hugsanlegan lestrarvanda barna. Aðgerðin byggir á hugmyndafræði 

snemmtækrar íhlutunar með það að markmiði „að gera kennurum kleift að bregðast við 

yfirvofandi lestarvanda barna strax við upphaf formlegrar lestrarkennslu í grunnskóla með 
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verkefnum og kennslu sem best þykir koma til móts við þann vanda sem við er að etja hverju 

sinni“ (Steinunn Torfadóttir, 2011, bls. 12). Stuðningskerfið byggist á skimunarprófi sem er 

lagt fyrir nemendur í 1. bekk í október ár hvert og er niðurstöðum þess fylgt eftir með 

markvissu inngripi eftir því sem þurfa þykir. Þannig er hægt að bregðast strax við yfirvofandi 

vanda vegna hugsanlegra lestrarerfiðleika barna og leggja áherslu á þá þætti sem illa komu 

út úr skimuninni. Eftir að Menntamálastofnun tók við skimunarprófinu „Leið til læsis“ af 

höfundum þess breyttist nafnið í Lesferill - Lesskimun en að öðru leyti er um sama efni að 

ræða og fyrirlögn þess með sama hætti og áður (sjá nánar í Leið til læsis – Handbók 

(Steinunn Torfadóttir, 2011)). Í skimunarprófinu er kannað hver færni nemenda er í 

málskilningi, þekking þeirra á bókstöfum og hljóðum þeirra og könnuð færni í hljóðkerfis- og 

hljóðavitund. Út frá niðurstöðum prófsins er síðan flokkað eftir eftirfarandi viðmiðum: 

 U (utan áhættu): Lesskimun bendir ekki til áhættu á vandkvæðum við lestrarnám. 

 Áhætta 3 (óvissuhópur): Á áhættumörkum. Hugsanlega er hætt við vandkvæðum 

      við lestrarnám. 

 Áhætta 2: Lesskimun bendir til nokkurrar hættu á vandkvæðum við lestrarnám. 

 Áhætta 1: Lesskimun bendir til hættu á vandkvæðum við lestrarnám. 

(Helga Sigurmundsdóttir, 2011, bls. 45).                                                  

 

Skimunarprófinu fylgir Handbók með nákvæmum leiðbeiningum um fyrirlögn, úrvinnslu og 

túlkun skimunarprófsins. Þá eru jafnframt ítarlegar leiðbeiningar um hvernig þarf að vinna í 

kjölfar skimunar. Þegar niðurstöður prófsins liggja fyrir skipuleggur kennari þá snemmtæku 

íhlutun og markvissu kennslu sem nemendur þurfa til að auka færni sína í þeim þáttum sem 

mikilvægir eru fyrir lestrarnám þeirra. Kennslan er skipulögð yfir stutt tímabil í einu (3-4 

vikur) og lagt er mat á árangur í lok þess. Þannig geta nemendur færst á milli viðmiða, svo 

sem úr áhættu 2 í áhættu 3 (óvissuhóp) á einu slíku tímabili eftir því hvort og hvaða 

framförum þeir ná (Helga Sigurmundsdóttir, 2011, bls. 45-46).  

 

2.4 Þróunarverkefnið „Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar.“  

Eins og fram kemur í inngangi ritgerðarinnar hefur á undanförnum 5-7 árum verið lögð 

talsverð vinna í að marka stefnur innan fræðslusviðs sveitarfélagsins Árborgar, svo sem með 

gerð skólastefnu sveitarfélagsins sem og læsisstefnu. Allir leikskólar í Árborg (sex talsins) 

ákváðu sameiginlega að vinna að þróunarverkefni um læsi í leikskólastarfi og var það leið 
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leikskólanna til að efla færni nemenda í læsi innan sveitarfélagsins. Sprotasjóður, sem er 

sameiginlegur sjóður fyrir skólastigin þrjú, það er leik-, grunn- og framhaldsskóla auglýsti 

eftir umsóknum fyrir skólaárið 2014–2015. Áherslusvið sjóðsins voru þá meðal annars 

árangursríkt læsi alla skólagönguna: Að skilja og nýta upplýsingar á fjölbreyttan hátt. 

Hlutverk sjóðsins er að styðja við þróun og nýjungar í skólastarfi. Ákveðið var að sækja um 

styrk til sjóðsins sem fékkst veittur og þróunarverkefnið „Árangursríkt læsi í leikskólum 

Árborgar“ varð því að veruleika skólaárið 2014-2015. Markmið verkefnisins var að auka 

hæfni, þekkingu og leikni barna í læsi í víðum skilningi sem og þróa málörvun og markvissari 

samverustundir. Þátttakendur í verkefninu var allt starfsfólk leikskólanna í Árborg og 

verkefnastjóri var dr. Anna Magnea Hreinsdóttir. Starfsfólkið átti að fá fræðslu um hvernig 

hægt er að efla orðaforða barna, hlustunar- og málskilning þeirra sem og málþroska 

almennt. Þá átti starfsfólkið einnig að fá tækifæri til að skipuleggja málörvunarstundir með 

börnunum og prófa þær aðferðir og kennslugögn sem þeim voru kynnt meðan á 

verkefnavinnunni stóð (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015, bls. 2-3).  

Verkefnavinnan hófst á því að starfsfólk leikskólanna hittist á sameiginlegum vinnufundi í 

ágúst 2014 þar sem meðal annars var farið yfir verkáætlun og markmið verkefnisins. Fundir 

með stjórnendum leikskólanna, það er stjórnendum leikskóla Árborgar, leikskólastjórum, 

aðstoðarleikskólastjórum, sérkennslustjórum og deildarstjórum, voru haldnir mánaðarlega 

þar sem fram fór fræðsla og umræður um læsi og efni tengt því. Á þessum fundum voru 

haldnir fyrirlestrar og efni þeirra var eftirfarandi:  

 

 markviss málörvun 

 orðaforðakennsla (Orðaspjallsaðferðin) 

 læsi í leik og daglegu starfi 

 leikur með stafi og hljóð (Lubbi finnur málbein) 

 hlutverk foreldra 

 tvítyngd börn og þarfir þeirra. 

Gert var ráð fyrir að deildarstjórar myndu tengja annað starfsfólk leikskólanna við verkefnið 

með því að upplýsa það og ræða um efni fundanna og fyrirlestranna. „Áhersla var lögð á 

árangursríka málörvun og góðan og markvissan undirbúning fyrir læsiskennslu. Fræðslan og 

umræðan snérist um að stjórnendur og annað starfsfólk væri meðvitað um hvaða þætti 

þyrfti að vinna með, að vinna markvisst með slíka þætti og skilgreina hvar og hvenær það 
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væri gert, sem og ákveða hver væri ábyrgur fyrir því að vinnan færi fram“ (Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2015, bls. 5).  

Efnið um markvissa málörvun var unnið af nokkrum leikskólakennurum í Garðabæ þar 

sem búið var að skipuleggja málörvunarstundir með hlustunar-, rím- og orðaleikjum. 

Orðaspjallsaðferðin er leið til að efla orðaforða og hlustunarskilning barna með bóklestri. 

Með þessari aðferð er lögð áhersla á samræður við börnin á meðan lesturinn fer fram þar 

sem merking orða er rædd og skilgreind. Einstök orð eru skrifuð niður og jafnvel unnið með 

þau í ýmsum aðstæðum svo börnin læri betur að þekkja þau. Læsi í leik og daglegu starfi 

felur í sér að kennarar nýti hvert tækifæri til málörvunar og skapi örvandi námsumhverfi. 

Lubbi finnur málbein er kennsluefni þar sem leikið er með stafi og málhljóð. Þetta 

kennsluefni auðveldar börnum að para saman staf við hljóð og eflir færni þeirra í að skynja 

tengsl bókstafa og málhljóða. Með hlutverki foreldra er átt við að foreldrar fái upplýsingar 

um mikilvægi lesturs fyrir börn þeirra og hvaða hlutverk hljóðkerfisvitund hefur fyrir 

málþroskann. Einn fyrirlesturinn fjallaði um tvítyngd börn og kom meðal annars fram hversu 

mikilvægt móðurmálið er fyrir alhliða þroska einstaklingsins. Kennarar þurfa að nálgast 

íslenskukennslu barna af erlendum uppruna með þeim hætti að börnin séu að læra 

íslenskuna sem annað mál auk móðurmáls síns (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015, bls. 6-12).  

2.5 Rannsóknin 

Markmið rannsóknarinnar er að leitast við að leggja mat á hvernig starfsfólki fjögurra 

leikskóla í Árborg hafi tekist að innleiða vinnu með bernskulæsi meðal nemenda og hvort sú 

vinna hafi haft áhrif á undirbúning barnanna fyrir lestrarnám í 1. Til þess að leita svara við 

rannsóknarspurningum þurfti að afla gagna frá bæði leik- og grunnskólastiginu. Gagnaöflunin 

var þríþætt. Í fyrsta lagi þurfti að fá upplýsingar um hvernig vinna að þróunarverkefninu 

„Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar“ gekk almennt í leikskólunum sem og hvernig 

bernskulæsi birtist í leikskólastarfinu eftir að verkefnavinnunni lauk. Þær upplýsingar þurfti 

að nálgast hjá starfsfólki leikskólanna. Í öðru lagi þá þurfti að fá upplýsingar um færni 

nemenda í 1. bekk við upphaf lestrarnáms. Þær upplýsingar fengust með því að skoða hvort 

það væru breytingar á niðurstöðum úr Lesskimun í grunnskólunum, hvort nemendur væru að 

sýna betri færni eftir að starfsfólk leikskólanna hafði tekið þátt í þróunarverkefninu. Í þriðja 

lagi var að fá upplýsingar hjá kennurum í 1. bekk og sérkennurum um það hvort þeir tækju 

eftir breyttri færni í bernskulæsi meðal nemenda í upphafi grunnskólagöngu og hvort áhugi 

þeirra í ýmsum læsisþáttum hefði aukist. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

 

1. Hvaða áhrif hefur þátttaka í verkefninu „Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar“ 

haft á færni nemenda í bernskulæsi þegar í 1. bekk er komið? 
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2. Hvernig er staðið að undirbúningi lestarnáms í leikskólum Árborgar í kjölfar 

þróunarverkefnisins?  

 

Í Árborg eru sex leikskólar og þrír grunnskólar. Í rannsókninni voru skoðuð gögn frá 

fjórum leikskólum og tveimur grunnskólum. Þeir skólar sem ekki voru í rannsókninni eru 

minni, það er að segja með mun færri nemendur en hinir skólarnir þannig að auðveldara 

hefði verið að persónugreina gögnin frá þeim. Niðurstöður gagna frá þátttökuskólunum ætti 

að vera nægjanlegt til að svara rannsóknarspurningunum.  
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3 Aðferð 

Þær aðferðir sem notaðar voru í rannsókninni voru bæði eigindlegar og megindlegar og því 

um blandaða aðferð að ræða. Þannig eru það gögn beggja aðferða sem styðja við 

niðurstöður rannsóknarinnar (Sigurlína Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, bls. 393). 

Gagnaöflun samkvæmt megindlegum aðferðum fólst í spurningakönnun sem lögð var fyrir 

kennara 1. bekkja og sérkennara tveggja grunnskóla í Árborg og úrvinnslu upplýsinga úr 

Lesskimun fyrir árin 2014-2017. Úrvinnsla gagnanna fólst í því að tekin voru saman fjöldi 

tiltekinna svara og einnig prósentuhlutfall þeirra en megindlegar aðferðir eru einmitt 

viðeigandi þegar verið er að skoða eitthvað sem hægt er að mæla, vega eða telja (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 230). Eigindlegar aðferðir voru notaðar þegar tekin voru viðtöl við 

deildarstjóra í fjórum leikskólum í Árborg. Gert var ráð fyrir að deildarstjórarnir myndu segja 

frá upplifun sinni og reynslu af þátttöku í þróunarverkefninu en við slíka gagnaöflun hentar 

eigindleg aðferð vel. Með eigindlegum aðferðum gefst kostur á að rannsaka efnið dýpra en 

með megindlegum aðferðum. Rannsakandi útbjó spurningaramma fyrir viðtölin (sjá viðhengi 

A) en að öðru leyti gafst viðmælendum kostur á að þróa umræðuna.  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar 11. janúar 2018 en reyndist hvorki leyfis- né 

tilkynningaskyld þar sem ekki var um persónugreinanleg gögn að ræða.  

 

3.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru átta deildarstjórar í fjórum leikskólum í Árborg, sex 

kennarar í 1. bekk og tveir sérkennarar í tveimur grunnskólum í Árborg. Óskað var eftir 

aðstoð frá leikskólastjórum við val á deildarstjórum fyrir viðtölin. Deildarstjórarnir urðu að 

hafa verið starfandi sem slíkir þegar þróunarverkefnið „Árangursríkt læsi í leikskólum 

Árborgar“ (sjá kafla 2.4) var í gangi skólaárið 2014-2015 því nauðsynlegt var að þeir gætu 

rætt um upplifun sína af verkefnavinnunni og hvernig unnið er að bernskulæsi nemenda í 

dag. Deildarstjórarnir sem samþykktu að taka þátt störfuðu ýmist á yngri eða eldri deildum, 

voru allir með leikskólakennaramenntun og talsverða starfsreynslu. Deildarstjórar yngstu 

stiga í grunnskólunum tveimur höfðu milligöngu um að ræða við kennara í 1. bekk og 

sérkennara skólanna um þátttöku í spurningakönnuninni. Það varð úr að allir kennararnir 

tóku þátt og höfðu þeir mismunandi oft komið að kennslu í 1. bekk á undanförnum árum.  
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3.2 Mælitæki og gagnaöflun 

Það mælitæki sem stuðst var við í rannsókninni var spurningakönnunin. Gagna var einnig 

aflað með viðtölum en í þeim er rannsakandinn í raun mælitækið þar sem hann þarf að taka 

vel eftir og túlka upplýsingar viðmælenda sinna (Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Loks 

voru fengnar niðurstöður úr Lesskimun frá árunum 2013 – 2017. Með því að nota 

mismunandi aðferðir við gagnaöflun gerði ég ráð fyrir að fá réttmætari upplýsingar til að 

svara rannsóknarspurningunum. Fjallað verður um hverja aðferð sérstaklega í næstu 

undirköflum. 

 3.2.1 Viðtöl 

Þar sem rannsakandi vildi heyra af reynslu og upplifun deildarstjóra af þátttöku þeirra í 

þróunarverkefninu hentuðu viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð mjög vel. Til að svara annarri 

rannsóknarspurningunni þurfti að fá upplýsingar um hvaða aðferðir leikskólakennarar nota 

til að efla bernskulæsi meðal nemenda sinna og hvort þær kennsluaðferðir sem innleiddar 

voru í þróunarverkefninu hefðu fest sig í sessi. Í þessu sambandi eiga viðtöl vel við þar sem 

þau henta vel þegar skoðuð er reynsla fólks af til dæmis starfi sínu og hvaða viðhorf það 

hefur, væntingar og gildismat svo eitthvað sé nefnt (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Alls 

voru viðtölin fjögur þar sem rætt var við tvo deildarstjóra saman í hverjum leikskóla. Ég taldi 

að betri upplýsingar fengjust ef rætt væri við deildarstjórana saman þar sem þeir gætu þá 

rifjað upp verkefnatímabilið sameiginlega og hvaða áhrif þátttakan hafði á starfsfólk og 

leikskólastarfið almennt. Þrjú viðtöl fóru fram á leikskólunum sjálfum en eitt viðtalið fór fram 

á kaffihúsi. Hvert viðtal tók um klukkustund og fékkst leyfi allra þátttakenda til að hljóðrita 

þau. Viðtölin voru síðan skráð orðrétt niður. Viðtalsrammann sem notaður var má finna í 

viðauka A. 

 

3.2.2 Spurningakönnun 

Til að fá fram sjónarmið og upplýsingar frá kennurum í 1. bekk var lögð fyrir þá 

spurningakönnun. En hún var sett þannig upp að um níu spurningar var að ræða, flestar 

fjölvalsspurningar á 5 stiga Likert-kvarða. Likert-kvarði er algengastur þegar notaðar eru 

spurningar sem greina á milli ólíkra viðhorfa, einkenna eða þarfa viðmælenda (Helga 

Jónsdóttir, 2013, bls. 142). Dæmi um svarmöguleika á Likert-kvarða eru mjög ósammála til 

mjög sammála og samanstendur af 5-7 stigum/svarmöguleikum. Könnunin var einnig lögð 

fyrir sérkennara en þeir hafa yfirleitt haft umsjón með Lesskimun sem lögð er fyrir nemendur 

í 1. bekk. Upplýsingar úr könnuninni áttu að fá fram viðhorf grunnskólakennarana um áhuga 

og færni nemenda í bernskulæsi þegar þeir byrja í 1. bekk. Ein opin spurning var í lokin þar 

sem óskað var eftir upplýsingum og viðhorfi kennara um samstarf og upplýsingaflæði milli 
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leik- og grunnskóla um læsiskennslu. Auk þess var ein bakgrunnsspurning í könnuninni þar 

sem spurt var um hversu oft á síðastliðnum fimm árum viðkomandi kennari hefur komið að 

kennslu í 1. bekk. Hlutverk þessarar spurningar var að kanna hvort kennarinn hefði 

samanburð milli skólaárganga, það er að hann gæti borið saman færni nemenda áður en 

þróunarverkefnið kom til og svo eftir að því lauk. Þar sem um var að ræða fáa þátttakendur í 

spurningakönnuninni (átta einstaklinga) var hún á pappírs formi og deildarstjóra yngsta stigs 

í hvorum grunnskóla var falið að afhenda þátttakendum hana. Spurningakönnunina er að 

finna í viðauka B. 

 

3.2.3 Niðurstöður úr Lesskimun (Leið til læsis) 

Þau gögn sem óskað var eftir að fá frá grunnskólunum voru niðurstöður úr Lesskimun árin 

2013 og 2014, það er að segja árin fyrir þróunarverkefnið, og svo niðurstöður áranna 2015 

og 2016 þegar verkefnavinnunni var lokið. Þegar farið var að greina niðurstöðurnar kom í ljós 

að áhugavert var að fá einnig niðurstöður frá árinu 2017. Upplýsingarnar sem komu fram í 

gögnunum sýndu þann fjölda nemenda sem féllu undir þau viðmið sem gefin voru í 

Lesskimuninni (sjá kafla 2.4), það er utan áhættu, óvissuhópur, áhætta 2 og áhætta 1. Þá 

fengust einnig upplýsingar um fjölda nemenda sem tóku skimunarprófið hverju sinni og 

hversu margir nemendur voru tví- eða fjöltyngdir. Upplýsingar um fjölda nemenda sem 

höfðu fleiri en eitt tungumál gátu haft áhrif á niðurstöður þeirra úr skimunarprófinu. Það eru 

ekki allir nemendur í 1. bekk sem taka skimunarprófið þar sem einstaka nemandi hefur ekki 

forsendur til þess. Ástæðan getur verið vegna þroskaþátta, svo sem einhverfu eða að 

nemandinn er nýkominn til landsins og hefur því ekki nægjanlega færni í tungumálinu enn 

sem komið er.  
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3.3 Framkvæmd 

Vinna við rannsóknina hófst haustið 2017. Rannsakandi byrjaði á því að hitta fulltrúa 

grunnskólanna tveggja í Árborg til ráðagerða um gagnaöflun. Um var að ræða deildarstjóra 

yngsta stigs og sérkennara í hvorum grunnskóla fyrir sig. Óskaði rannsakandi eftir að fá 

upplýsingar úr Lesskimun frá árunum 2013-2017 og tóku sérkennarar grunnskólanna að sér 

að finna til þessar upplýsingar. Þess var gætt að gögnunum fylgdu engar 

persónugreinanlegar upplýsingar. Í kjölfarið hitti rannsakandi fræðslustjóra og 

kennslufulltrúa Árborgar og kynnti þeim rannsóknina. Formleg umsókn um leyfi til 

gagnaöflunar var send til fræðslustjóra Árborgar, skólastjóra grunnskólanna beggja og 

leikskólastjóra leikskólanna fjögurra og gáfu allir aðilar rannsakanda góðfúslegt leyfi.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður úr þeim gögnum sem aflað var í rannsókninni. 

Fyrst koma helstu niðurstöður úr viðtölunum við deildarstjórana. Engin nöfn koma þar fram 

heldur er vísað í viðmælendur eða deildarstjóra. Þá kemur ekki fram heiti á neinum 

leikskólanna, hvorki rétt nöfn né gervi nöfn. Í kaflanum um spurningakannanir er fjallað um 

niðurstöður úr þeim könnunum sem lagðar voru fyrir kennara í grunnskólunum tveimur. Í 

kaflanum um niðurstöður úr Lesskimun er sagt frá frá hvernig nemendur komu út úr 

skimunarprófinu árin 2013-2017. Þar eru upplýsingar frá báðum grunnskólunum teknar 

saman þannig að ekki er hægt að rekja niðurstöður til hvors grunnskóla fyrir sig. 

4.1 Reynsla deildarstjóra af þróunarverkefninu og hvernig bernskulæsi birtist í 
leikskólastarfinu í kjölfar þess  

Vinna að þróunarverkefninu hófst formlega í ágúst 2014 með því að allt starfsfólk 

leikskólanna hittist á sameiginlegum vinnufundi. Á þeim fundi var meðal annars farið yfir 

verkáætlun og markmið verkefnisins. Þetta var eini fundurinn þar sem allt starfsfólk 

leikskólanna sat sameiginlega og ræddi um þróunarverkefnið því á öðrum fundum í tengslum 

við verkefnið sátu einungis leikskólastjórar, aðstoðarleikskólastjórar, sérkennslustjórar og 

deildarstjórar. Deildarstjórar sáu um að fræða annað starfsfólk leikskólanna um efni 

fundanna og efni þeirra fyrirlestra sem haldnir voru á þeim. Í þeim viðtölum sem ég tók við 

nokkra deildarstjóra kemur fram hvernig þeir upplifðu vinnuna við þróunarverkefnið og 

hvernig starfsfólki leikskólanna gekk að skipuleggja kennslu í tengslum við bernskulæsi.  

4.1.1 Áhugi starfsfólks fyrir þátttöku í þróunarverkefninu 

Í viðtölum við deildarstjóranna í leikskólunum kom fram að starfsfólk skólanna var í upphafi 

misvel undirbúið til að hefja vinnu að þróunarverkefninu. Þó svo verkefnavinnan hafi farið af 

stað í kjölfar sameiginlega vinnufundarins í ágúst 2014 var starfsfólk í einum leikskólanum 

þegar byrjað að undirbúa sig þá um vorið. Sá undirbúningur fólst meðal annars í því að setja 

sér markmið með verkefnavinnunni og áætla hvernig skipuleggja mætti málörvunarstundir 

með börnunum. Við upphaf þróunarverkefnisins var yfirleitt mikill áhugi meðal starfsfólks 

leikskólanna fyrir þátttöku í því en það átti svo aðeins eftir að breytast þegar verkefnið var 

komið af stað. Þegar búið var að halda tvo til þrjá sameiginlega fundi með öllum 

stjórnendum í leikskólunum, kom í ljós óánægja meðal starfsfólks sumra leikskóla. 

Starfsfólkinu fannst það ekki vera virkir þátttakendur í verkefnavinnunni þar sem einungis 
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deildarstjórar og aðrir stjórnendur leikskólanna fengu að heyra þá fyrirlestra sem fluttir voru 

á fundunum. „Sko, mér fannst fólk vera í byrjun jákvætt og tilbúið í það [verkefnið]. En svo 

dró úr því þegar það voru bara deildarstjórarnir sem sátu á fyrirlestrunum,“ sagði einn 

deildarstjórinn. Svipað viðhorf kom fram hjá öðrum deildarstjóra: „Já já, fólk var alveg 

jákvætt fyrir því sem við vorum að gera en það langaði bara að fá meiri upplýsingar sjálft.“ 

Starfsfólkið hafði viljað fá að hlusta á fyrirlestrana og meðtaka beint þær upplýsingar sem þar 

komu fram í stað þess að fá upplýsingarnar í gegnum þriðja aðila sem voru deildarstjórarnir.  

Aðspurðir sögðust deildarstjórarnir að þó þeir vildu að allt starfsfólkið hefði getað verið á 

fundunum og hlustað á fyrirlestrana þá hafði það ekki gengið upp vegna fjárhagsáætlunar 

þróunarverkefnisins. Ákveðin fjárhæð hafði verið áætluð til að greiða yfirvinnu vegna 

fundahalda og sú fjárhæð hafði ekki verið næg til að greiða öllu starfsfólkinu yfirvinnu. Einn 

viðmælandi benti á aðra nálgun ef starfsfólk leikskólanna færi aftur í sameiginlega 

verkefnavinnu: „En það mætti kannski vera annar strúktúr ... að það væri ekki alltaf 

deildarstjórinn sem myndi mæta á fundina heldur bara einhver kennari/fagaðili á deildinni 

sem myndi mæta. En hann þyrfti þá líka að vera tilbúinn til að deila með öðru starfsfólki 

deildarinnar efni fundarins.“ Deildarstjórar í einum leikskóla sögðust ekki hafa upplifað 

óánægju meðal starfsfólks en hafa heyrt af slíku hjá leikskólakennurum í öðrum leikskólum 

þar sem þeir fengu ekki að sitja fundina. Í sambandi við það ræddu þessir sömu 

deildarstjórar um teymi fagfólks sem var stofnað á þessum tíma: „Í kjölfarið var stofnað 

teymi fagfólks ... ekki endilega deildarstjórar ... þetta átti að vera samræðugrundvöllur til að 

ræða leikskólastarfið þvert á leikskólana. Deila hugmyndum og pælingum. Þarna voru 

umræður um aðlögun, skólaheimsóknir og þess háttar. Rýmingaráætlun og áfallaáætlun.“ Þá 

bentu þessir tveir deildarstjórar á að þetta teymi hafði fundað nokkrum sinnum en þó hafi 

enginn fundur verið haldinn nú í vetur.  

Tveir deildarstjórar í einum leikskóla töluðu um að áhugi starfsfólks fyrir leikskólastarfinu 

hafði aukist með þátttöku þeirra í þróunarverkefninu. Sá áhugi birtist meðal annars í því að 

nokkrir starfmenn fóru í nám tengt leikskólastarfi eftir að hafa tekið þátt í verkefnavinnunni. 
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4.1.2 Innleiðing kennsluefnis og kennsluaðferða 

Í sambandi við það kennsluefni og kennsluaðferðir sem fjallað var um á sameiginlegu 

fundunum þá tók starfsfólk leikskólanna það mismikið inní leikskólastarfið. Orðaspjall, þar 

sem unnið er með eflingu orðaforða í gegnum bókalestur var tekin inn hjá öllum 

leikskólunum. Kennsluefnið Lubbi finnur málbein, þar sem unnið er með að tengja saman 

bókstafi og málhljóð var einnig tekið upp hjá öllum leikskólunum. Í einum leikskólanum hafði 

verið unnið áður með þetta kennsluefni en eftir að þróunarverkefnið hófst var ákveðið að 

starfsfólkið myndi vinna markvissara með það. Læsi í daglegu starfi, þar sem lögð er áhersla á 

að nýta bæði frjálsa leik barnanna og dagleg samskipti starfsfólks við börnin til að efla 

málþroska þeirra, var sú kennsluaðferð sem viðmælendur mínir töluðu um að hafi verið 

unnið með áður en þróunarverkefnið hófst en væri nú verið að vinna með það markvissar. 

Læsi í daglegu starfi felur einnig í sér að ýmislegt efni tengt læsi er sýnilegt inn á deildum, til 

dæmis bókstafir sýnilegir á veggjum, ritmál og tölustafir og að bækur séu aðgengilegar svo 

eitthvað sé nefnt. Viðmælendur mínir töluðu um að þessi sýnileiki hafi verið til staðar inn á 

deildum áður en þróunarverkefnið kom til en núna væri meiri áhersla á þennan þátt en áður 

og einnig á bætt aðgengi barnanna að bókum. Einhverjir leikskólar keyptu 

málörvunarmöppur og fóru að vinna með efni úr þeim. Í sumum tilvikum gat starfsfólkið 

tekið efnið eins og það var og unnið beint með það en í öðrum tilvikum þurfti starfsfólkið að 

útfæra efnið í samræmi við til dæmis aldur barnanna.  
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Eins og áður hefur komið fram gekk þessi vinna misvel þar sem oft reyndist erfitt að finna 

tíma til að ákveða og skipuleggja hvernig ætti að vinna með kennsluefnið. Það vantaði 

samráðstíma fyrir allt starfsfólkið. Tveir viðmælendur mínir sem starfa í sama leikskólanum 

lýstu þessu á eftirfarandi hátt: „Málörvunartímarnir sem við tókum inn og var í rauninni alveg 

fínt ... þetta var rosaleg spenna og mikil vinna hjá okkur að gera og græja og svo einmitt að 

mata svoldið starfsfólkið. Geriði þetta, þetta og þetta. Svona gerum við þetta.“ 

Deildarstjórunum fannst þeir ekki hafa tíma til að kenna starfsfólkinu þær kennsluaðferðir og 

á það kennsluefni sem átti að nota í málörvunarstundum með börnunum. Starfsfólkinu var 

sagt hvað átti að gera en það vantaði tíma til að ræða við það hvers vegna notaðar voru 

viðkomandi kennsluaðferðir eða kennsluefni. Að mati flestra viðmælenda minna gáfust ekki 

nægjanleg tækifæri til faglegrar umræðu um þær leiðir sem átti að fara í verkefnavinnunni. 

Aðrir tveir deildarstjórar í öðrum leikskóla sögðu: „Það var bara allt svo spennandi og 

heillandi að við ákváðum að taka allt inn þannig að við vorum svoldið að kæfa okkur og 

starfsfólkið okkar.“ Efni fyrirlestranna á mánaðarlegu fundunum þótti mjög áhugavert og í 

einhverjum leikskólum ákváðu deildarstjórar að prófa allt kennsluefni og kennsluaðferðir 

sem fjallað var um í fyrirlestrunum. Það reyndist hins vegar of mikið þar sem engu var skipt 

út í leikskólastarfinu í staðinn. Með því að taka inn nýtt kennsluefni og bæta því við annað 

starf sem fer fram daglega í leikskólanum reyndi of mikið á skipulag og utanumhald 

leikskólastarfsins. Starfsfólkinu fannst það ekki geta framkvæmt alla þessa skipulegu kennslu 

og upplifði sig vera að kafna.  
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4.1.3 Hvernig bernskulæsi birtist í leikskólastarfinu í dag 

Þegar ég ræddi við viðmælendur mína um hvernig bernskulæsi birtist í leikskólastarfinu 

þremur árum eftir að þróunarverkefninu lauk kom í ljós að allir voru sammála um að það 

væri unnið með mun markvissari hætti með læsi í leikskólunum. Starfsfólkið væri meðvitaðra 

um mikilvægi læsis og hvernig hægt er að vinna með ýmsa þætti þess í daglegu starfi. Þetta 

endurspeglast meðal annars í orðum eins viðmælanda sem sagði: „Maður er meðvitaðri um 

þetta efni án þess að nota það í skipulegri kennslu.“ Annar viðmælandi benti á að það væri 

orðið starfsfólkinu eiginlegt að að nýta öll tækifæri til að efla læsi barnanna. Einn annar 

viðmælandi talaði um að læsi væri orðið meira flæðandi í öllu starfi svo sem við matarborðið 

eða í fataklefanum. Að það sem áður var verið að leggja inn hjá börnunum í skipulegri 

kennslu væri starfsfólkinu orðið svo tamt að nota í daglegu starfi núna. Þannig væri 

starfsfólkið meðvitaðra um að hafa orð á öllu sem verið væri að gera svo börnin heyrðu 

tungumálið vel og lærðu að þekkja merkingu orða, svo sem með því að geta tengt orð við 

athafnir. Einnig að endursegja orðin rétt ef börnin hafa ekki réttan framburð. Þá töluðu 

viðmælendur mínir um að samræður milli starfsfólks og barna hafi aukist og börnin séu hvött 

til að segja frá einhverju í sínu lífi, svo sem hvað þau gerðu daginn áður eða ætla að gera í 

helgarfríinu.  
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Starfsfólk leikskólanna virtist hafa tileinkað sér hugmyndafræði mismunandi kennsluefna 

og aðferða sem kynntar voru á fyrirlestrum fundanna og útfært á þann hátt að það 

aðlagaðist vel að leikskólastarfinu. Í einum leikskóla var ákveðið að leggja meiri áherslu en 

áður á kennsluefnið Lubbi finnur málbein. Þannig heita málörvunarstundirnar í þeim 

leikskóla Lubbastundir og verið er þar að vinna með mismunandi þætti bernskulæsis, ekki 

einungis bókstafi og málhljóð heldur einnig með orðaforða og rím. Í öðrum leikskóla er 

minna um skipulega kennslu heldur lögð áhersla á málörvun í frjálsa leiknum og 

samverustundir notaðar til að efla til dæmis hljóðkerfisvitund. Í þriðja leikskólanum er unnið 

með litla hópa í skipulegri kennslu þar sem unnið er með kennsluefnið Lubbi finnur málbein 

og ýmsa þætti bernskulæsis, svo sem að þjálfa færni með skriffæri. Í fjórða leikskólanum er 

unnið með kennsluefnið Lubbi finnur málbein og markvissa málörvun þar sem efni úr 

málörvunarmöppunni er notað sem og efni sem starfsfólk útbjó sjálft fyrir yngri börnin. Allir 

leikskólarnir eru að vinna með Orðaspjallsaðferðina á einhvern hátt þó ekki sé endilega verið 

að skrifa niður sérstök orð til að vinna með. Hins vegar hefur starfsfólk tileinkað sér 

hugmyndafræðina sem liggur að baki þessari aðferð og tekur lestur bóka mið af því. 

Starfsfólkið tekur sér lengri tíma en áður til að lesa hverja bók og ræðir við börnin um 

merkingu einstakra orða. Sem dæmi um þetta sagði einn deildarstjórinn: „En það er 

náttúrulega sko meira á bak við eyra...þegar maður er að lesa eða tala saman. Maður spyr 

þau, vitiði hvað þetta þýðir og fara í það. Og sem betur fer spyrja þau oft, hvað þýðir þetta? 

Ég finn fyrir mína parta að maður er meira vakandi fyrir því hvað orðaforði er mikilvægur og 

það ýtir vel við manni.“ Allir viðmælendur mínir töluðu einmitt um mikilvægi orðaforðans og 

að nú sé lögð mun meiri áhersla á að efla hann meðal barnanna en áður. Nokkrir 

deildarstjórar ræddu mikilvægi þess að byggja upp góðan orðaforða snemma þar sem hann 

gegni mikilvægu hlutverki fyrir lesskilning barnanna síðar meir.  

Þegar ég ræddi við viðmælendur mína um hvort þeim finnst færni nemenda í bernskulæsi 

hafa aukist í kjölfar þróunarverkefnisins töldu þeir allir að svo væri. Deildarstjórar í einum 

leikskólanum voru ekki alveg vissir hvort áhugi barnanna væri meiri nú en áður en þó væri 

það líklegt þar sem starfsfólk væri almennt meðvitaðra um að efla læsi í daglegu starfi. Sú 

vinna væri orðin hluti af öllu en færi ekki einungis fram á ákveðnum tímum í dagskipulaginu. 

Deildarstjórar í öðrum leikskólum töldu sig geta greint það betur að færni barnanna hafi 

aukist. Þannig sagði deildarstjóri á einni yngri deild: „Það er allsstaðar ritmál og þetta er svo 

sýnilegt að þau eru farin að hafa forskrift á yngri deildunum. Elstu börnin hjá mér í fyrra voru 

bara á kafi í þessu og þeim fannst þetta bara frábært. Og þau sem voru einmitt að fara yfir á 

eldri deild gátu alveg skrifað nafnið sitt. Það er lyginni líkast hvað þessi litlu eru fljót að 

tileinka sér hljóðin og táknin. Þannig að þau eru pottþétt færari og hafa meiri áhuga.“  
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4.1.4 Foreldrasamstarf 

Á einum fundinum var haldinn fyrirlestur um hlutverk foreldra í læsisnámi barnanna. 

Viðmælendur mínir ræddu um að í kjölfar fyrirlestrarins hafi þeir skoðað hvernig upplýsa 

mætti foreldra um mikilvægi lesturs og hvernig foreldrar gætu eflt málþroska barna sinna. 

Flestir deildarstjórarnir töluðu um að þeir ræddu um það í foreldraviðtölum sem fara fram 

ýmist einu sinni eða tvisvar á ári, hvaða máli bókalestur skiptir fyrir málþroskann og eflingu 

orðaforða. Í því sambandi er foreldrunum bent á að efnið þurfi að henta aldri barnanna og 

að markmiðið sé ekki að klára bókina í hvert skipti sem hún er lesin. Mikilvægara sé að lesa 

bókina rólega og velta fyrir sér merkingu orða, álykta hvað muni gerast næst og velta fyrir sér 

viðbrögðum og tilfinningum sögupersóna. Í þessum foreldraviðtölum og einnig á 

kynningarfundum á haustin sögðu flestir deildarstjórarnir að þar ræddu þeir við foreldra um 

hvað felist í málþroska og hvernig foreldrar gætu eflt hann hjá börnum sínum. Nokkrir 

viðmælenda minna sögðust skilgreina hugtök eins og hljóðkerfisvitund, orðaforði og 

máltjáning þannig að foreldrar áttuðu sig á hvað þau þýða og hvernig hægt er að efla þessa 

þætti meðal barnanna.  

Bókaormur er eitthvað sem notaður er í flestum leikskólanna en þá skiptast börnin á að 

koma með bók að heiman sem er svo lesin í leikskólanum. Börnin fara þannig í hlutverk 

bókaormsins sem stjórnar því hvaða bók er lesin í lesstundinni það skiptið. Börnin velja bók í 

samvinnu við foreldra sína og þurfa að þekkja bókina svo þau geti sagt hinum börnunum á 

deildinni frá henni og rætt um innihaldið. Hér skiptir máli að valin sé bók sem hvorki er of 

þung né of létt svo hún henti vel aldri og þroska barnanna. Annað samstarfsverkefni við 

foreldra sem unnið er á flestum leikskólunum er bangsi sem skiptist á að fara heim til 

barnanna. Barnið tekur bangsann með sér heim þar sem hann dvelur í einn til tvo daga og 

tekur þátt í heimilislífi fjölskyldu barnsins. Bangsanum fylgir sérstök bók sem foreldrar skrifa í 

hvað bangsinn gerði með barninu og fjölskyldu þess. Þegar barnið kemur með bangsann 

aftur í leikskólann segir það hinum börnunum á deildinni hvað þau gerðu saman. Markmið 

þessa verkefnis er að efla samstarf milli leikskólans og fjölskyldu barnanna með því að barnið 

veitir öðrum börnum innsýn í líf sitt utan leikskólans. Þá eflir þetta einnig málörvun barnanna 

þar sem þau segja frá því sem þau gerðu með bangsanum og æfa sig í að koma fram fyrir hin 

börnin á deildinni.  
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4.1.5 Læsi í víðum skilningi 

Deildarstjórar í einum leikskólanum töluðu um að þeir vildu leggja meiri áherslu á læsi í 

víðum skilningi en ekki einungis á tölur og bókstafi. „Eins og ég vil skila börnunum af mér að 

þau séu læs á sjálf sig, læs á umhverfi, tilfinningar sínar og annarra. Mér finnst það mikið 

mikilvægara að kenna börnunum að vera örugg heldur en að kenna þeim öll hljóðin,“ sagði 

annar deildarstjóranna. Það sem hér er átt við er að í leikskólastarfi er lögð ákveðin áhersla á 

það að kenna börnunum að lesa í ýmsar aðstæður í umhverfi sínu. Til dæmis er unnið með 

tilfinningar, að börnin geti áttað sig á sínum eigin tilfinningum, af hverju þeim líður vel eða 

illa, eru sorgmædd, hrædd eða vonsvikin. Einnig er börnunum kennt að lesa í tilfinningar 

annarra og hvernig við getum brugðist við ef öðrum líður til dæmis illa. Í leikskólastarfi fá 

börnin tækifæri til að efla samskipti sín á milli, að skiptast á með dótið eða deila með sér svo 

sem litum eða kubbum. Með því að læra að setja sig í spor annarra skilja börnin betur 

tilfinningar annarra og hvers vegna við bregðumst við með ákveðnum hætti í samskiptum. 

Smátt og smátt læra börnin að lesa í þessar aðstæður og þau verða öruggari með sig. Þá læra 

börnin einnig að lesa í aðstæður í umhverfinu. Til að mynda í gönguferðum en þá er farið yfir 

umferðareglur og börnunum kennt að lesa í aðstæður í umferðinni.  

Tveir aðrir deildarstjórar ræddu einnig um læsi í víðum skilningi, að ekki megi gleyma því 

að tengja læsi inn í alla þætti leikskólastarfsins. Eða eins og annar deildarstjórinn sagði: 

„Viðhorfið okkar hér var alltaf læsi í víðum skilningi, svo sem umhverfislæsi, félagslæsi og 

fleira. Ég man alveg eftir að hafa setið á fundum þar sem ég þurfti að leggja áherslu á að 

þetta væru þættir læsis sem við værum að vinna með á leikskólastiginu.“ Þegar talað er um 

læsi þá ósjálfrátt hugsa flestir til þess að það snúist um færnina til að lesa og skrifa. Læsi í 

víðum skilningi felur hins vegar í sér hæfni til að lesa í aðstæður og umhverfi sitt, vera læs á 

ýmsa miðla svo sem samskiptamiðla og vefmiðla og geta lesið í tilfinningar sínar og annarra. Í 

leikskólastarfinu tengist læsi samkvæmt þessari skilgreiningu inn í alla þætti starfsins. Þannig 

lærir barnið að lesa í magamál sitt á matmálstímum, hversu mikið vill það skammta sér á 

diskinn miðað við svengd sína. Barnið lærir að lesa í veðurfar og meta hvernig það þurfi að 

klæða sig fyrir útiveruna. Í samskiptum lærir barnið að lesa í hvernig maður kemur fram við 

aðra og hvaða hegðun er viðeigandi í viðkomandi aðstæðum, svo sem þegar gestir koma eða 

börnin fara í heimsóknir. Börnin læra hvers vegna það er mikilvægt að taka tillit til annarra og 

að skiptast á, að maður ryðst ekki framfyrir og hvernig maður notar orðin sín í stað þess að 

bregðast við með ofbeldi. Það sem deildarstjórarnir eiga við er að þeim finnst mikilvægt að 

kenna börnunum að lesa í slíkar aðstæður og að kenna börnunum þannig að vera læs í víðum 

skilningi. Að börnin séu fær í samskiptum og séu sjálfsörugg þegar þau ljúka leikskólanámi 

sínu svo þau geti tekist á við áframhaldandi nám í grunnskólanum.  
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4.1.6 Samstarf og upplýsingaflæði milli leik- og grunnskóla í Árborg 

Sérkennarar í Vallaskóla og Sunnulækjarskóla hafa komið árlega síðustu 2-3 ár og farið yfir 

niðurstöður Lesskimunar með deildarstjórum og sérkennslustjórum leikskólanna á Selfossi. 

Allir deildarstjórarnir sem ég ræddi við voru ánægðir með að fá þessar upplýsingar. 

Upplýsingarnar gefa til kynna hvernig staðið er að bernskulæsi í leikskólunum og hvort það 

þurfi að endurmeta áherslur í leikskólastarfinu með tilliti til málörvunar. Ef það kemur í ljós 

að nemendur eru að koma illa út í einhverjum viðmiðunarþætti skimunarprófsins (sjá kafla 

2.3) þá getur starfsfólk leikskólanna skoðað betur starfið hjá sér. Það gæti þá verið að það 

mætti leggja meiri áherslu á til dæmis eflingu hljóðkerfisvitundar eða orðaforða. Með 

þessum hætti er hægt að meta frá ári til árs þær áherslur sem unnið er með í 

leikskólastarfinu í tengslum við bernskulæsi.  

Skilafundir eru haldnir að vori með fulltrúum grunnskólanna og deildarstjórum og 

sérkennslustjórum leikskólanna. Fulltrúar grunnskólanna hafa verið deildarstjórar yngsta 

stigs, þroskaþjálfar og þeir kennarar sem eru að ljúka kennslu í 1. bekk það skólaárið. 

Markmið þessara skilafunda er að starfsfólk grunnskólanna fái upplýsingar um tilvonandi 

nemendur, hvaða styrkleika þeir hafa og hvort einhverjir nemendur þurfi stuðning við námið. 

Þegar skilafundirnir eru haldnir hefur ekki alltaf verið ljóst hvaða kennarar koma til með að 

kenna 1. bekk næsta skólaár og ræddu margir deildarstjóranna um að það væri ókostur. Þeir 

vildu að þeir kennarar sem eru að fara að taka við kennslu í 1. bekk myndu koma á 

skilafundina og taka á móti þeim upplýsingum sem deildarstjórarnir höfðu um börnin. Að 

það væri ekki nóg að þeir fengju upplýsingarnar í gegnum þriðja aðila. Deildarstjórar í 

leikskólanum vilja geta komið sem mestu upplýsingum um barnið til starfsfólks 

grunnskólanna svo að flutningur barna milli skólastiganna megi verða sem bestur. Tveir 

deildarstjórar nefndu dæmi um hvernig upplýsingar hefðu ekki komist til skila og það hefði 

ekki komið sér vel fyrir barnið í því tilviki þar sem barnið fékk ekki strax þann stuðning í 

náminu sem það þurfti. Þá kom einnig til tals meðal viðmælenda minna að upplýsingar um 

TRAS skráninguna (sjá kafla 2.1) fer ekki með börnunum yfir í grunnskólann og töldu sumir 

deildarstjórarnir að upplýsingar um þá skráningu gætu örugglega nýst kennurum í 1. bekk.  
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Í Árborg er starfrækt samstarfsteymi leik- og grunnskóla og í því sitja fulltrúar frá báðum 

skólastigum. Fundað er reglulega yfir skólaárið um það hvernig samvinnu skuli háttað svo 

sem besta samfella sé í námi barnanna þegar þau flytjast frá leikskóla yfir í grunnskóla. Ein 

hugmynd sem hafði komið fram á fundum samstarfsteymisins var sú að kennarar á hvoru 

skólastigi fyrir sig gætu heimsótt hitt skólastigið. Þannig gætu kennarar á báðum skólastigum 

kynnt sér kennsluaðferðir og það skólastarf sem fram færi á viðkomandi skólastigi. Því miður 

hafi ekki margar slíkar heimsóknir átt sér stað og væri það helst tímaskortur sem kæmi í veg 

fyrir það. Flestir deildarstjórarnir í leikskólunum töldu að samstarfið gæti verið meira. Í því 

sambandi talaði einn deildarstjórinn um að það vantaði að veita meiri upplýsingar um það 

hvað leikskólabörnin eru búin að læra svo ekki sé um endurtekningar að ræða þegar þau 

byrja spennt í 1. bekk. Annar deildarstjóri sagði að sér fyndist samstarfið vera á góðri leið. Að 

það væri gott að byrja rólega en geta svo alltaf bætt við og aukið samstarfið. 

4.1.7 Samstarf milli leikskólanna í Árborg 

Í viðtölunum kom fram áhugi sumra deildarstjóranna á meira samstarfi milli leikskólanna í 

Árborg. Að geta deilt hugmyndum og rætt um mismunandi kennsluaðferðir og leiðir að 

markmiðum í námi barnanna. Flestir deildarstjórarnir ræddu um hvað það hefði verið gott í 

tengslum við þróunarverkefnið að fá tækifæri til að hitta deildarstjóra í öðrum leikskólum og 

ræða saman um leikskólastarfið. Það hafði verið áhugavert að heyra hvernig unnið var með 

ákveðin kennsluefni og hvernig það væri að ganga. Einn deildarstjóri benti á að þó að 

starfsfólk leikskólanna fari ólíkar leiðir þá eru allir að gera sitt besta. Að það væri hægt að 

fara mismunandi leiðir í leikskólastarfinu en gott að deila hugmyndum. Tveir aðrir 

deildarstjórar tóku í svipaðan streng og sögðu að afleiðing þróunarverkefnisins hefði verið í 

svo margar áttir, til dæmis það samstarf sem varð á milli leikskólanna. Samstarfið hafði 

minnkað eftir að vinnu við þróunarverkefnið lauk en deildarstjórarnir vildu koma slíku 

samstarfi á aftur. 
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Ég heyrði það á deildarstjórunum að þeir töldu að allir leikskólarnir í Árborg væru mjög 

góðir þar sem hver og einn þeirra væri með sínu sniði en allir að vinna á markvissan hátt við 

að efla almennan þroska nemenda sinna. „Ég held að allir Árborgarleikskólarnir séu bara 

mjög sterkir á landsvísu. Ég held einmitt að fólk sé almennt heitt fyrir starfinu sínu í öllum 

leikskólunum ... mikil hugsjón í gangi,“ sagði einn deildarstjórinn. Þegar viðtölin voru tekin 

var nýlega búinn að vera starfsdagur í leikskólum Árborgar. Á þessum starfsdegi hittist 

starfsfólk eldri deilda allra leikskólanna á sameiginlegum fundi og allt starfsfólk yngri deilda á 

sameiginlegum fundi. Á hvorum fundi fyrir sig kynntu deildarstjórar það starf sem fer fram í 

þeirra leikskóla og helstu áherslur í leikskólastarfinu. Þar kom fram hversu ólíkir leikskólarnir 

eru þó svo allir séu að vinna að sama marki, að efla þroska ungra barna. Það kom greinilega í 

ljós á þessum fundum að áhugi starfsfólks fyrir starfinu væri mikill og fólki fannst almennt 

spennandi að finna leiðir til að efla þátttöku og áhuga barnanna á leikskólastarfinu. Þá er 

einnig nýbúið að gefa út læsisstefnu Áborgar en markmið hennar er að skilgreina áherslur í 

námi og kennslu með tilliti til læsis. Slík sameiginleg stefna allra leikskólanna í Árborg styrkir 

faglegt starf þeirra í tengslum við bernskulæsi.  

4.2 Spurningakönnun 

Þegar ég hafði fengið svörin úr spurningakönnuninni voru þau gögn tekin saman og unnið úr 

niðurstöðunum sameiginlega þannig að ekki var verið að skoða gögn frá hvorum skóla fyrir 

sig. Þátttakendur í könnuninni voru átta og höfðu fimm þeirra komið áður að kennslu í 1. 

bekk á síðustu fimm árum eða 63%. Tveir höfðu kennt öll árin, einn í þrjú ár, tveir í tvö ár og 

þrír í eitt ár.  

Aðspurðir um hvernig nemendur koma undirbúnir fyrir lestrarnám í 1. bekk fannst 

helmingi svarenda nemendur vera frekar vel undirbúnir fyrir lestrarnámið. Einn þátttakandi 

taldi nemendur bæði vera frekar vel undirbúna og hvorki vel né illa undirbúna. Þá sagði 

helmingur svarenda að áhugi nemenda á lestrarnámi hafi aukist talsvert á síðustu tveimur 

árum á meðan hinn helmingurinn taldi að áhuginn hafi hvorki aukist né minnkað. Þegar spurt 

var um kynjamun í sambandi við áhuga nemenda á lestrarnámi þá svaraði einn þátttakandi 

að stúlkur hefðu meiri áhuga en drengir. Fjórir þátttakendur sögðust finna fyrir mun á áhuga 

kynjanna en að hann væri ekki mikill og þrír þátttakendur sögðust engan mun finna á áhuga 

kynjanna.  

Sjö þátttakendur af átta svöruðu um breytta færni nemenda í bernskulæsi á síðustu 

tveimur árum. Fjórir þátttakendur töldu að færni nemenda hafi aukist dálítið en þremur 

þátttakendum fannst færnin hvorki hafa aukist né minnkað. Sá þátttakandi sem ekki merkti 

við svarmöguleikana við þessa spurningu skrifaði að breytt færni nemenda væri misjöfn eftir 

þáttum. Þátttakendur voru beðnir um að merkja við þá þætti bernskulæsis sem þeir töldu 
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færni nemenda hafa aukist í eða minnkað. Þar kom fram að þrír svarendur töldu orðaforða 

hafa minnkað mikið. Tveir svarendur töldu færni nemenda í hlustun hafa minnkað mikið og 

sömu svarendur töldu einnig að hlustunarskilningur nemenda hafi minnkað mikið. Einn 

þátttakandi taldi þekkingu á hljóðum bókstafa hafa aukist mikið hjá nemendum. Dreifing 

svara má sjá í töflu 1. Þættir bernskulæsis sem koma fram í töflunni eru ellefu talsins. Þegar 

svörin voru skoðuð kom fram að 24% þeirra röðuðust þannig að þátttakendur töldu að færni 

nemenda í bernskulæsi hafi aukist mikið eða dálítið á síðustu tveimur árum. Hins vegar 

röðuðust 37% svara þannig að þátttakendur töldu færni nemenda í bernskulæsi hafa ýmist 

minnkað dálítið eða minnkað mikið og 39% svara röðuðust þannig að svarendur töldu að 

færni nemenda í þáttum bernskulæsis hafi hvorki aukist né minnkað.  

Tafla 1. Mat grunnskólakennara á breytingu á færni nemenda í nokkrum þáttum 
bernskulæsis á síðustu 2-3 árum 

Þættir bernskulæsis Aukist 
mikið 

Aukist dálítið Hvorki aukist                  
né minnkað 

Minnkað   
dálítið 

Minnkað    
mikið 

Orðaforði   3 2 3 

Málskilningur   3 5  

Máltjáning  1 3 4  

Hlustun       4 2 2 

Frásagnarhæfni  2 4 2  

Þekking á bókstöfum  8    

Þekking á hljóðum bókstafa 1 5 2   

Ritun bókstafa  4 4   

Að halda rétt á skriffæri   4 4  

Hlustunarskilningur                   3 3 2 

Umræða um lesinn sögutexta   4 4  

 

 

Þegar þátttakendur voru spurðir hversu vel þeir þekktu til vinnu við undirbúning 

lestrarnáms í leikskólum Árborgar sögðu þrír að þeir þekktu þá vinnu frekar vel og einn 

þátttakandi sagðist þekkja það mjög vel. Þrír sögðust þekkja þessa vinnu frekar lítið og einn 

sagðist þekkja hana hvorki vel né lítið. Það eru því 50% svarenda sem þekkja þessa vinnu 

frekar vel eða mjög vel og 37,5% þekkja vinnuna frekar lítið.  

Í spurningakönnuninni voru þátttakendur beðnir um að leggja mat á gagnsemi af 

samstarfi leik- og grunnskóla í tengslum við lestrarnám barna. Helmingur svarenda töldu 

frekar mikið gagn vera af samstarfi skólastiganna á meðan hinn helmingur svarenda taldi 

gagnsemina vera hvorki mikla né litla. Þá taldi einungis einn þátttakandi upplýsingaflæði milli 
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skólastiganna vera nægjanlegt. Þrír svarendur töldu upplýsingaflæðið hvorki vera gott né lítið 

og aðrir þrír töldu upplýsingaflæðið ekki vera nægjanlegt. Einn þátttakandi taldi 

upplýsingaflæðið vera mjög lítið.  

Í lokaspurningu könnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að skrá niður hugmyndir um 

hvernig efla mætti samstarf skólastiganna í tengslum við lestrarnám barna. Sex þátttakendur 

skrifuðu niður hugmyndir sínar. Þar kom fram að auka þyrfti upplýsingaflæði milli leik- og 

grunnskóla og að kennarar í 1. bekk þyrftu að fá upplýsingar um það hvaða þætti væri verið 

að vinna með elstu börnum í leikskólunum í tengslum við læsi. Þá nefndu nokkrir 

þátttakendur að leggja þyrfti áherslu á að vinna með orðaforða, máltjáningu, málskilning og 

rétt grip um skriffæri í leikskólastarfinu. Einn þátttakandi kom með þá hugmynd að tengiliðir 

úr grunn- og leikskóla myndu funda reglulega um læsi og samfellu milli skólastiga og að 

þessir aðilar þyrftu að vera sérfróðir um læsi/lestrarkennslu. 

4.3 Niðurstöður úr Lesskimun (Leið til læsis) 

Þegar upplýsingar úr gögnum beggja grunnskólanna voru skoðuð var unnið úr 

niðurstöðunum sameiginlega þannig að ekki var verið að greina niðurstöður frá hvorum 

grunnskóla fyrir sig. Upplýsingar um fjölda þeirra nemenda sem tóku skimunarprófið á 

árunum 2013-2017 í báðum grunnskólunum kemur fram á mynd 4. 

 

 

Mynd 4. Fjöldi nemenda í Vallaskóla og Sunnulækjarskóla sem tóku skimunarprófið 
Lesskimun 2013-2017. 
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Niðurstöður úr þeim þremur þáttum sem kannaðir eru í skimunarprófinu má sjá á 

myndum 5, 6 og 7. Þegar málþroskaþátturinn er skoðaður þá kemur fram að meirihluti 

nemenda er að koma út í viðmiðunarhópnum utan áhættu á árunum 2013-2017. Hlutfall 

nemenda sem lenda í þessum viðmiðunarhóp lækkar þó árið 2015 þar sem 61% nemenda 

mælist utan áhættu. Á næstu tveimur árum hækkar hlutfallið aftur og er komið í 72% árið 

2017. (sjá mynd 5). 

 

Mynd 5. Niðurstöður úr þættinum um málþroska 2013-2017. 

Niðurstöður úr þættinum um stafaþekkingu sýna fram á mun meiri færni nemenda á 

árunum 2016 og 2017 heldur en árin þrjú þar áður. Hlutfall nemenda sem lenda í 

viðmiðunarhópnum utan áhættu mælist 75% árið 2017 en var 56% árið 2013. Þá minnkar 

hlutfall þeirra nemenda sem lenda í viðmiðunarhópnum áhætta 1 í 9% árið 2017 en var 29% 

árið 2013. (sjá mynd 6). 
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Mynd 6. Niðurstöður úr þættinum um stafaþekkingu 2013-2017. 

 

Niðurstöður úr þættinum um hljóðkerfisvitund sýna fram á mun betri færni nemenda 

árin 2016 og 2017 heldur en árin þrjú þar á undan. Árið 2013 er hlutfall nemenda sem lenda í 

viðmiðunarhópnum utan áhættu 39% og lækkar næstu tvö ár á eftir (sjá mynd 7). Hins vegar 

hækkar hlutfallið verulega árin 2016 og 2017 þar sem það fer yfir 70%. Hlutfall nemenda sem 

lenda í viðmiðunarhópnum áhætta 1 er á bilinu 17%-31% árin 2013-2015 en lækkar svo niður 

í 9% árið 2016 og 11% árið 2017.  

 

Mynd 7. Niðurstöður úr þættinum um hljóðkerfisvitund 2013-2017. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Byrjað verður á að fjalla um 

hvernig þróunarverkefnið „Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar“ gekk fyrir sig og hvernig 

er staðið að undirbúningi lestrarnáms í leikskólum Árborgar að verkefninu loknu. Þar verður 

komið inn á starfið í leikskólunum, samstarf við foreldra og samstarf mill ólíkra skólastiga. 

Síðan verður fjallað um hvaða áhrif þróunarverkefnið hafði á færni nemenda í bernskulæsi í 

1. bekk og hvort breytingar hafa orðið á árangri nemenda í 1. bekk á Lesskimun (Leið til 

læsis). 

5.1 Reynsla deildarstjóra af þróunarverkefninu 

Vinnan við þróunarverkefnið hefur greinilega reynt nokkuð á starfsfólkið í sumum 

leikskólunum. Það tók mislangan tíma fyrir deildarstjóra að skipuleggja verkefnavinnuna og 

finna leiðir að settum markmiðum. Sumt starfsfólk upplifði sig vera þátttakendur frá upphafi 

á meðan aðrir upplifðu stýringuna koma að ofan, að þeim væri gert að vera þátttakendur í 

verkefninu án þess að frumkvæðið kæmi frá starfsfólkinu sjálfu. Þetta samræmist því sem 

kemur fram í lokaskýrslu þróunarverkefnisins (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2015) en þar 

benda nokkrir leikskólastjórnendur á óánægju meðal starfsfólks með fyrirkomulag funda og 

fyrirlestra og að tímaleysi hefði haft hamlandi áhrif á innleiðingu kennsluaðferða.  

Þegar upp var staðið þá virðist verkefnavinnan þó hafa styrkt leikskólastarfið töluvert þar 

sem hún krafðist þess af starfsfólki að það skilgreindi og ígrundaði starf sitt og 

kennsluaðferðir. Starfsfólk leikskólanna tileinkaði sér smátt og smátt þá hugmyndafræði og 

aðferðir sem fjallað var um í fyrirlestrunum á meðan á þróunarverkefninu stóð. Starfsfólk í 

einum leikskólanum ákvað að prófa að taka allt inn, svo sem Lubbi finnur málbein, markvissa 

málörvun, læsi í daglegu starfi og Orðaspjall en þetta reyndist vera of mikið álag á 

starfsfólkið. Í þróunarverkefninu var lögð mikil áhersla á að vera með skipulegar stundir og 

fannst sumum deildarstjórum það vera á kostnað frjálsa leiksins. Þetta samræmist því sem 

hefur komið fram að það sé tilhneiging meðal leikskólakennara að líta svo á að læsisnám 

þurfi að fara fram í formlegum vinnustundum og þeir vanmeti því það óformlega nám sem 

fer fram í frjálsa leiknum og með því að hafa lestrarhvetjandi umhverfi (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2011; Guo, o.fl., 2012; Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 

2011). Eftir að verkefninu lauk hefur starfsfólk leikskólanna ákveðið hvaða aðferðir það vill 



 

49 

nota til að efla bernskulæsi og í flestum tilfellum hefur dregið úr því skipulagi sem lagt var 

upp með í verkefnavinnunni og frekar reynt að finna leiðir í gegnum leikinn og daglegt starf 

til að efla málörvun. Í viðtölum við deildarstjóra leikskólanna kom í ljós að áhugi starfsfólks á 

leikskólastarfi hafði almennt aukist og kom það helst fram í því að starfsfólk hefur í auknum 

mæli farið í nám tengt leikskólastarfi en einnig að starfsfólk áttar sig betur á hlutverki sínu og 

ábyrgð í starfi.  

 

5.2 Hvernig bernskulæsi birtist í leikskólastarfinu í kjölfar þróunarverkefnisins 

Þegar frá leið kom í ljós að ýmsar þær kennsluaðferðir og kennsluefni sem starfsfólk 

leikskólanna tileinkaði sér á verkefnatímabilinu hefur fest sig í sessi eða verið útfært á þann 

hátt sem hentar leikskólastarfinu í hverjum leikskóla fyrir sig. Læsi eins og það birtist í 

leikskólastarfinu í skólunum sem tóku þátt í þróunarverkefninu einkennist í meira mæli en 

áður af því að starfsfólk nýtir hvert tækifæri í daglegu starfi til að vinna með málörvun og 

styrkja hljóðkerfisvitund barnanna. Megináherslan er þó á að læra í gegnum frjálsa leikinn og 

að starfsfólk ræði við börnin hvenær sem færi gefst. Eins og Sigríður Sigurjónsdóttir (2013) 

bendir á eru börn á leikskólaaldri stödd á svonefndu næmiskeiði þar sem líffræðilegar 

forsendur til að tileinka sér tungumálið eru með besta móti og því mikilvægt að efla 

málþroskann sem mest á þessum tíma. Svör kennaranna í spurningakönnuninni bentu þó 

ekki til þess að færni barna í frásagnarhæfni eða máltjáningu hefðu aukist á síðustu tveimur 

árum. Þar svöruðu flestir kennararnir að færni nemenda hafi hvorki aukist né minnkað (sjá 

töflu 1). Þegar niðurstöður úr málþroskaþættinum í Lesskimun voru skoðaðar kom hins vegar 

í ljós að árin 2016 og 2017 hækkaði hlutfall nemenda sem lentu í viðmiðunarhópnum utan 

áhættu frá því árið 2015 þar sem hlutfallið var nokkuð lægra (sjá mynd 5). Það gæti haft áhrif 

á svör kennaranna að meirihluti þeirra hafði einungis komið einu sinni til tvisvar að kennslu í 

1. bekk á síðustu fimm árum og hafði hugsanlega ekki forsendur til að meta breytingar. 

Í þróunarverkefninu var farið að vinna meira með hljóðkerfisvitund en hún er mikilvæg 

við að skynja hljóðræna uppbyggingu tungumálsins (Snow o.fl., 1998). Eins og kemur fram 

hjá Amalíu Björnsdóttur o.fl. (2013) standa börn með slaka hljóðkerfisvitund verr að vígi en 

börn með góða hljóðkerfisvitund þegar hið eiginlega lestrarnám þeirra hefst. Þegar 

niðurstöður úr Lesskimun voru skoðaðar kom í ljós aukin færni nemenda í hljóðkerfisvitund 

árin 2016 og 2017 heldur en árin þrjú þar á undan. Sama var að segja um niðurstöður úr 

þættinum um stafaþekkingu. En þar kom fram betri færni nemenda árin 2016 og 2017 heldur 

en árin þrjú á undan. Þessar upplýsingar gefa því vísbendingar um að áherslan á að vinna 

með málhljóð og bókstafi í þróunarverkefninu hafi aukið hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu 

barnanna. Svör kennaranna í spurningakönnuninni gáfu einnig til kynna aukna færni barna í 
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þekkingu á bókstöfum, ritun þeirra og þekking á málhljóðum (sjá töflu 1). Í flestum 

leikskólunum er nú unnið í skipulegum stundum þar sem leikir með málhljóð, 

hljóðkerfisvitund og lestur er með markvissum hætti. Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu 

byggist lestrarnám upp á tveimur meginþáttum, málskilningi og umskráningu (Gough og 

Tunmer, 1986; Hoover og Gough, 1990; Jóhanna Einarsdóttir, o.fl., 2011). Að efla næmi 

barna fyrir málhljóðum og að hlusta eftir þeim í orðum styrkir hljóðkerfisvitund þeirra og 

undirbýr þau fyrir færni í umskráningu þegar að lestrarnámi kemur og því er efling 

hljóðkerfisvitundar mikilvægur undirbúningur (O‘Connor, 2014; Stuart og Stainthorp, 2016). Í 

nokkrum leikskólum var útbúið sérstakt kennsluefni þar sem hugmyndafræði markvissrar 

málörvunar var notuð sem og hugmyndir sem kynntar voru í tengslum við læsi í daglegu 

starfi.  

Starfsfólk leikskólanna fór að leggja meiri áherslu á að vinna með hlustunarskilning og 

eflingu orðaforða í þróunarverkefninu. Eins og Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl. (2009) benda á 

segir orðaforði fjögurra ára barna talsvert til um það hvernig lestrarnám þeirra kemur til með 

að ganga. Orðaforðinn er undirstaða málskilnings og einn mikilvægasti undirstöðuþáttur 

málþroska og lesskilnings (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, o.fl., 2009; Whitehurst og Lonigan, 

2002). Þegar starfsfólk leikskólanna les fyrir börnin leggur það áherslu á að ræða merkingu 

orða þannig að hlustunarskilningur barnanna eykst. Niðurstöður úr málþroskaþættinum í 

Lesskimun sýna betri færni nemenda á árunum 2016 og 2017 en árið 2015 (sjá mynd 5). 

Þessar niðurstöður gefa vísbendingar um að aukin áhersla á orðaforða í leikskólastarfinu hafi 

skilað aukinni færni nemenda í málskilningi og hlustunarskilningi. Svör kennaranna í 

spurningakönnuninni eru þó á annan veg. Þar svöruðu allir kennararnir að málskilningur og 

hlustunarskilningur höfðu minnkað eða hvorki aukist né minnkað. Þessar upplýsingar eru 

svipaðar þeim áhyggjum sem komu fram í viðtölum við deildarstjóra í leikskólum þar sem 

þeir ræddu um mikilvægi þess að hlúa að orðaforðanum og samræðu við nemendur. Þegar 

þróunarverkefnið var í gangi var lögð talsverð áhersla á vinnu með málhljóð og bókstafi og 

því er spurning hvort það hafi verið á kostnað orðaforðans. Hins vegar virðist starfsfólk 

leikskólanna vera meðvitað um mikilvægi orðaforða fyrir málskilning og lesskilning síðar meir 

þannig að áhugavert verður að sjá hvort aukin áhersla á orðaforða muni leiða til betri 

árangurs í lesskilningi á komandi árum.  

Allir viðmælendur mínir töluðu um að þeir væru farnir að upplýsa foreldra mun meira um 

mikilvægi bókalestrar fyrir börn, hvað þurfi að hafa í huga við lestur og val á bókum. Þá fá 

foreldrar einnig betri upplýsingar en áður um hvernig þeir geti unnið að málörvun barna 

sinna. Námsumhverfi barnanna í leikskólunum er orðið ríkara af læsishvetjandi efni og 

ritmálið sýnilegra á öllum deildum sem smitast einnig yfir til foreldra. Það samræmist þeim 

áherslum sem koma fram í aðalnámskrá leikskóla (2011) um læsishvetjandi umhverfi. 
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Samvinna við foreldra skiptir miklu máli þar sem málþroska barna þarf að efla bæði innan 

heimila og utan þeirra sem og í leikskólunum.  

5.3 Samstarf milli leik- og grunnskóla í Árborg  

Aðspurðir um samstarf og upplýsingaflæði milli leik- og grunnskóla í Árborg töldu 

deildarstjórarnir í leikskólunum samstarfið vera betra núna en áður og að mikil jákvæðni sé 

til þessa samstarfs. Upplýsingaflæði mætti hins vegar vera meira og vilja deildarstjórarnir 

veita meiri upplýsingar um nemendur sína þegar skilafundir með fulltrúum grunnskólanna 

eru haldnir að vori. Á þessum fundum vilja deildarstjórarnir fá tækifæri til að hitta þá 

kennara sem koma til með að taka við nemendum í 1. bekk og veita þeim upplýsingar frá 

fyrstu hendi. Þá kalla flestir deildarstjórarnir eftir samstarfi við kennara í 1. bekk um það 

námsefni sem nemendur eru að tileinka sér á mörkum skólastiganna. Margt starfsfólk 

leikskólanna óskar einnig eftir meira samstarfi milli leikskólanna, að útbúinn sé grundvöllur 

til að eiga samræðu um leikskólastarfið og deila reynslu og hugmyndum. Þetta tengist ekki 

síst þeirri áherslu sem sett var með skólastefnu Árborgar (Sveitarfélagið Árborg, 2013) þar 

sem sett var fram sameiginleg stefna leik- og grunnskóla í því starfi sem fram fer innan 

þeirra. Starfsfólk óskar eftir að fá að ræða saman um leiðir í skólastarfinu og skiptast á 

hugmyndum. Þar sem unnið er með TRAS skráningu (Íslenski TRAS hópurinn, 2013) í öllum 

leikskólum Árborgar þarf starfsfólkið að finna leiðir hvernig vinna á með upplýsingar úr þeirri 

skráningu, hvernig best sé að bregðast við hugsanlegum málvanda einstakra barna. Þá getur 

verið áhugavert að skiptast á hugmyndum við annað starfsfólk og fá upplýsingar hvernig 

unnið er í öðrum leikskólum.  

Þegar þátttakendur í spurningakönnuninni voru spurðir um gagnsemi samstarfs leik- og 

grunnskóla í Árborg kom í ljós að helmingur svarenda taldi frekar mikið gagn vera að 

samstarfinu á meðan hinn helmingurinn taldi gagnsemina vera hvorki mikla né litla. Hér má 

velta fyrir sér hvort kennarar með litla kennslureynslu í 1. bekk á síðustu fimm árum hafi 

einnig litla reynslu af samstarfi þessara tveggja skólastiga. Enda segist helmingur svarenda 

þekkja frekar vel eða mjög vel til þeirrar vinnu sem fram fer í leikskólum Árborgar við 

undirbúning lestrarnáms. Helmingur telur sig hins vegar hvorki vel né lítið eða frekar lítið 

þekkja til þess.  

Í lok könnunarinnar voru þátttakendur beðnir um að segja frá þeim hugmyndum, ef þeir 

hefðu einhverjar, um það hvernig efla mætti samstarf skólastiganna tveggja í tengslum við 

lestrarnám barna. Þær hugmyndir sem komu fram fjölluðu um að það mætti auka 

upplýsingaflæði milli skólastiganna, að það kæmu meiri upplýsingar frá leikskólakennurum til 

kennara í 1. bekk meðal annars um þá þætti læsis sem verið væri að vinna með elstu börnum 

leikskólans. Þá komu einnig fram hugmyndir um að kennarar beggja skólastiga myndu ræða 
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saman um áherslur og breytingar á færni nemenda og að fundað væri reglulega um læsi og 

samfellu milli skóla. Þessar hugmyndir samræmast vel þeim hugmyndum sem 

deildarstjórarnir ræddu um í viðtölunum um samstarf og upplýsingaflæði milli leik- og 

grunnskóla sveitarfélagsins.  

5.4 Bernskulæsi og árangur í Lesskimun í 1. bekk  

Í viðtölunum kom fram að deildarstjórarnir í leikskólunum töldu færni nemenda í 

bernskulæsi hafa aukist þó svo þeir hefðu ekki skráningu á því. Það var tilfinning þeirra að 

svo væri og þá helst í ljósi þess að allt starfsfólk væri meðvitaðra um að nýta öll tækifæri sem 

gefast á degi hverjum til að efla læsi barnanna með því að hafa orð á öllu, leika sér með 

málhljóð og rím, hvetja börnin til frásagnar og velta fyrir sér merkingu orða hvort sem það 

væri í gegnum bókalestur eða almennar samræður. Það er því verið að efla máltjáningu og 

málskilning með markvissum hætti en þessir þættir eru mikilvægir fyrir undirbúning 

lestrarnáms (Carroll, o.fl., 2011; Snowling og Göbel, 2014). Enda sýndu niðurstöður úr 

Lesskimun áranna 2013 – 2017 fram á aukna færni nemenda í öllum þáttum 

skimunarprófsins, það er málþroska, stafaþekkingu og hljóðkerfisvitund (sjá myndir 5, 6 og 7) 

þegar í grunnskóla er komið. 

Nokkrir deildarstjórar ræddu um mikilvægi þess að nemendur sínir tileinki sér læsi í 

víðum skilningi, að ekki megi horfa framhjá mikilvægi umhverfislæsis, samskiptalæsis og 

félagslæsis. Það samræmist því sem kemur fram í aðalnámskrá leikskóla (2011) um hlutverk 

og leiðarljós leikskóla.  

Meirihluti svarenda í spurningakönnuninni hafði einungis komið einu sinni til tvisvar að 

kennslu í 1. bekk á síðustu fimm árum þannig að forsendur þeirra til að meta breytingu á 

færni og áhuga nemenda á bernskulæsi er ekki mikill. Enda kemur það í ljós að um helmingur 

svarenda telur nemendur vera hvorki vel né illa undirbúna þegar þeir hefja lestrarnám í 1. 

bekk og eins er það helmingur svarenda sem telur áhuga nemenda á lestrarnámi hvorki hafa 

aukist né minnkað á síðustu tveimur árum. Svör þessara þátttakenda voru nokkuð hlutlaus 

og gefa ekki skýrar niðurstöður. Önnur svör gefa hins vegar til kynna að nemendur séu bæði 

frekar vel undirbúnir fyrir lestrarnám og að áhugi þeirra hafi aukist talsvert.  

Meirihluti svarenda könnunarinnar taldi færni nemenda í bernskulæsi hafa aukist dálítið 

á síðustu tveimur árum á meðan hinir töldu færnina hvorki hafa aukist né minnkað. Þessar 

niðurstöður gætu verið í samræmi við þær upplýsingar að flestir þátttakendur könnunarinnar 

hafa einungis komið einu sinni eða tvisvar að kennslu í 1. bekk á síðustu fimm árum og hafi 

því ekki forsendur til að meta breytta færni nemenda.  

Þegar skoðaðir eru þeir þættir bernskulæsis sem svarendur töldu nemendur hafa aukið 

færni sína í er það helst þekking bókstafa, ritun bókstafa og þekking á hljóðum bókstafa. Þeir 
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þættir þar sem svarendur töldu færni nemenda hafa minnkað eru orðaforði, málskilningur, 

hlustunarskilningur og umræða um lesinn sögutexta. Þó ber að horfa til þess að 

svarmöguleikinn hvorki aukist né minnkað er sá sem flestir svarendur merkja við. Hér getur 

það haft áhrif hversu mikla eða litla reynslu svarendur hafa á kennslu í 1. bekk á síðustu fimm 

árum. 

5.5 Samantekt 

Þegar dregnar eru saman niðurstöður þeirra gagna sem aflað var í rannsókninni kemur í ljós 

að starfsfólk leikskólanna fjögurra í Árborg hefur tileinkað sér bæði þekkingu og aðferðir til 

að vinna að bernskulæsi meðal nemenda sinna. Sú vinna sem fólst í þróunarverkefninu 

„Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar“ virðist hafa  skilað sér í   meiri fagmennsku meðal 

starfsfólks og markvissari nálgun á læsiskennslu í leikskólum sveitarfélagsins. En þetta sést 

bæði á svörum deildarstjóra í viðtölum en einnig á niðurstöðum úr Lesskimun.  

Þær leiðir sem farnar eru að markmiðum eru mismunandi milli leikskóla en í öllum þeirra 

fer fram faglegt starf þar sem starfsfólk hefur ígrundað starf sitt og prófað sig áfram með 

mismunandi aðferðir. Þátttaka alls starfsfólks í eflingu bernskulæsis styrkir fagmennsku 

leikskólastarfsins og eykur færni og áhuga nemenda til að tileinka sér þá þætti sem undirbýr 

þá fyrir formlegt lestrarnám. Þá hefur samvinna við foreldra og upplýsingagjöf til þeirra um 

mikilvægi bernskulæsis aukist frá því að þróunarverkefninu lauk sem er afar mikilvægt. 

Málörvunarstundir virðast ekki vera á kostnað hins frjálsa leiks sem er aðalnámsleið 

leikskólabarnsins þar sem starfsfólk leikskólanna virðist gæta þess að nýta tækifærin til að 

flétta læsi inn í leik barnanna sem og allt leikskólastarfið. Námsumhverfi barnanna er nú 

meira læsishvetjandi en áður og áhersla er á að börnin fái lestur við sitt hæfi daglega. Hvað 

færni og áhuga nemenda á bernskulæsi varðar þá telja viðmælendur mínir að bæði færni og 

áhugi hafi aukist og samræmist það niðurstöðum úr Lesskimun árin 2016-2017 þar sem 

kemur fram aukin færni nemenda í öllum þáttum skimunarprófsins, málþroska, 

stafaþekkingu og hljóðkerfisvitund.  

Þeir kennarar sem koma að kennslu í 1. bekk telja að nemendur sýni aukna færni í 

þekkingu bókstafa, ritun þeirra og þekking á málhljóðum. Það samræmist niðurstöðum úr 

Lesskimun frá árunum 2016-2017 þar sem kemur fram umtalsverð aukning í færni nemenda 

á stafaþekkingu og í hljóðkerfisvitund. Þátttakendur könnunarinnar í grunnskólum  töldu 

einnig að færni nemenda í orðaforða, málskilningi og hlustunarskilningi hafa minnkað og var 

einnig að heyra áhyggjur þess efnis á deildarstjórum leikskóla í viðtölunum þar sem þeir 

ræddu um mikilvægi þess að hlúa að orðaforðanum og samræðu við nemendur. Þegar 

þróunarverkefnið var í gangi var lögð talsvert áhersla á vinnu með málhljóð og bókstafi og 

því er spurning hvort það hafi verið á kostnað orðaforðans. Hins vegar virðist starfsfólk 
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leikskólanna vera meðvitað um mikilvægi orðaforða fyrir málskilning og lesskilning síðar meir 

þannig að áhugavert verður að skoða hvernig þessi færni þróast meðal leikskólabarna á 

næstu árum.  

Gott samstarf og upplýsingaflæði milli skólastiganna er mikilvægt svo hægt sé að meta 

þann undirbúning sem nemendur fá í bernskulæsi áður en formlegt lestrarnám hefst. Enda 

er mikil ánægja með þær upplýsingar sem deildarstjórar leikskólanna fá úr Lesskimun í 1. 

bekk grunnskóla ár hvert. Þessar upplýsingar kalla á samræður milli kennara á báðum 

skólastigum en það er einmitt það sem deildarstjórarnir ræddu um og einnig þátttakendur í 

könnuninni að væri mikilvægt. Það virðist vera þörf á að setja saman hóp til að ræða hvernig 

unnið skuli með þætti læsis þannig að samfella skapist frá leikskólanum yfir í grunnskólann. 

Þá nefna bæði deildarstjórarnir í leikskólunum og þátttakendur í könnuninni að þörf sé á 

meiri miðlun upplýsinga frá leikskólakennurum til kennara 1. bekkjar. Það er því mikilvægt að 

þeir kennarar sem koma til með að taka við kennslu í 1. bekk að hausti hitti deildarstjóra 

þeirra barna sem eru að ljúka leikskólagöngu sinni á skilafundi að vori.  

Rannsóknarspurningarnar voru tvær. Fyrri spurningunni var ætlað að leita svara við því 

hvaða áhrif þátttaka í verkefninu „Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar“ hafi haft á færni 

nemenda í bernskulæsi þegar í 1. bekk var komið. Þegar niðurstöður Lesskimunar eru 

skoðaðar má draga þá ályktun að þátttakan í verkefninu hafi leitt til aukinnar færni nemenda 

í málþroska, stafaþekkingu og hljóðkerfisvitund. Enda var það kennsluefni og þær 

kennsluaðferðir sem starfsfólk leikskólanna kynntist í þróunarverkefninu sérstaklega ætlað til 

að vinna með þætti málþroskans. Síðari spurningunni var ætlað að svara hvernig staðið sé að 

undirbúningi lestrarnáms í leikskólum Árborgar í kjölfar þróunarverkefnisins. Með 

niðurstöðum úr viðtölum við deildarstjóra í fjórum leikskólum í Árborg kemur í ljós að verið 

er að vinna með markvissum hætti að eflingu bernskulæsis meðal nemenda leikskólans og sú 

vinna fer fram bæði í formlegum málörvunarstundum og er samofin öllu daglegu starfi.  
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6 Lokaorð  

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað á fræðilegan hátt um þá þætti sem mikilvægir eru fyrir 

undirbúning lestrarnáms í 1. bekk. Einnig hefur verið sagt frá rannsókn sem framkvæmd var 

á vormisseri 2018 þar sem skoðað var hvernig starfsfólki fjögurra leikskóla í Árborg tókst að 

innleiða vinnu með bernskulæsi meðal nemenda og hvort sú vinna hafi haft áhrif á 

undirbúning barnanna fyrir lestrarnám í 1. bekk. Þegar lagt var upp með rannsóknina voru 

tvær rannsóknarspurningar hafðar að leiðarljósi og hafa niðurstöður þeirra gagna sem aflað 

var getað svarað þessum spurningum. Á þessum tíma sem vinnan að ritgerðinni hefur staðið 

hef ég fundið hvernig áhugi minn á læsi og lestrarnámi hefur aukist. Ég hef komist betur að 

því hvaða sóknarfæri er að finna í vinnu með bernskulæsi í leikskólastarfinu og hef ég nýtt 

hvert tækifæri sem gefst til að deila með samstarfsfólki mínu þeirri þekkingu sem ég hef 

öðlast við vinnu þessarar ritgerðar. Ég finn fyrir áhuga meðal skólafólks hér í Árborg til að 

efla samstarf milli leikskólanna annars vegar og milli leik- og grunnskóla hins vegar. Ég tel að 

slíkt samstarf verði mun meira áður en langt um líður. Samvinna og samræða fagfólks á 

báðum skólastigum hlýtur að verða til þess að skólastarfið verði faglegra og öll nálgun verði 

markvissari. Í slíku skólasamfélagi vil ég starfa og lít því jákvæðum augum til framtíðarinnar 

þar sem metnaður og fagmennska virðist ríkja meðal samkennara minna hér í Árborg.  
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

Markmið viðtalsins er að heyra af upplifun ykkar og reynslu af þátttöku í þróunarverkefninu 

„Árangursríkt læsi í leikskólum Árborgar“ skólaárið 2014-2015. Einnig langar mig að vita 

hvernig bernskulæsi birtist í leikskólastarfinu nú þremur árum eftir að verkefnavinnunni lauk. 

 

1. Hvernig lagðist verkefnið í ykkur og fannst ykkur starfsfólk almennt vera jákvætt eða 

neikvætt fyrir verkefninu?  

2. Hvernig birtist bernskulæsi í leikskólastarfinu áður en þróunarverkefnið kom til? 

3. Nú voru fyrirlestrar og kynningar á kennsluefnum s.s. um markvissa málörvun, 

orðaforðakennslu (Orðaspjallsaðferðin), læsi í daglegu starfi, leik með stafi og hljóð 

(Lubbi finnur málbein), hlutverk foreldra og tvítyngd börn. Var eitthvað af þessu efni 

sem þið innleidduð í ykkar starfi?   

4. Núna þremur árum síðar, eruð þið að vinna með sama kennsluefni?  

5. Hvernig gengur ykkur að skipuleggja starfið með tilliti til bernskulæsis? Finnst ykkur 

þið hafa þær upplýsingar sem þið þarfnist í sambandi við kennsluaðferðir og leiðir? 

Styrkti þátttaka ykkar í þróunarverkefninu í þessu sambandi eða finnst ykkur þið 

þurfa meiri fræðslu eða annað kennsluefni? Eru einhverjar hindranir? 

6. Ef þið lítið tilbaka og skoðið færni nemenda í bernskulæsi frá því fyrir þátttöku í 

þróunarverkefninu og til dagsins í dag, greinið þið einhvern mun á færni og áhuga 

nemenda?  

7. Hvað finnst ykkur um samstarf og upplýsingaflæði milli leik- og grunnskólanna í 

Árborg í tengslum við lestrarnám barna og undirbúning þess? Er það nægjanlegt eða 

finnst ykkur að það mætti gera betur? 
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Viðauki B: Spurningakönnun 

Ágæti kennari. 

Erindi mitt er að biðja þig um að svara stuttum spurningalista (tekur u.þ.b. 5 mínútur að 

svara). Markmiðið með spurningalistanum er að fá fram upplýsingar hjá kennurum í 1. bekk 

svo og sérkennurum í Vallaskóla og Sunnulækjarskóla á Selfossi um undirbúning barna fyrir 

grunnskólagöngu. Þessi spurningalisti er einn liður í  gagnaöflun í tengslum við lokaverkefni 

mitt til meistaragráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Könnunin er nafnlaus og verður farið með svörin sem trúnaðarmál og ekki verður hægt að 

rekja niðurstöður til einstaka þátttakenda. Þér er ekki skylt að svara einstökum spurningum 

eða spurningalistanum í heild en þátttaka þín er afar mikilvæg fyrir þessa athugun. 

Þátttakendur geta haft samband ef frekari upplýsinga er óskað á netfangið ahh22@hi.is. 

Með fyrirfram þökk fyrir þátttökuna, 

Anna Hrund Helgadóttir 

meistaranemi á námsleiðinni Náms- og kennslufræði, yngri barna kennsla 

 

1. Frá haustinu 2013, hversu mörg skólaár hefur þú komið að kennslu í 1. bekk? 

 

 Eitt ár 

 Tvö ár 

 Þrjú ár 

 Fjögur ár 

 Fimm ár 

 

2. Hversu vel eða illa finnst þér nemendur vera undirbúnir fyrir lestrarnám þegar þeir 

koma í 1. bekk.  

 

 Mjög vel undirbúnir 

 Frekar vel undirbúnir 

 Hvorki vel né illa undirbúnir 

 Frekar illa undirbúnir 

 Mjög illa undirbúnir 
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3. Á síðustu tveimur árum, finnst þér að áhugi nemenda á lestrarnámi hafi aukist eða 

minnkað? 

 

 Aukist mjög mikið 

 Aukist talsvert 

 Hvorki aukist né minnkað 

 Minnkað talsvert 

 Minnkað mjög mikið 

 

4. Finnst þér vera munur á áhuga kynjanna á lestrarnámi? 

 

 Stúlkur hafa meiri áhuga en drengir 

 Drengir hafa meiri áhuga en stúlkur 

 Finn fyrir mun á áhuga en hann er ekki mikill 

 Enginn munur á áhuga kynjanna 

 

 

Í næstu tveimur spurningum er spurt um bernskulæsi. Í leikskólum er unnið með þætti 

bernskulæsis en þeir eru til að mynda, þekking bókstafa, þekking á hljóðum bókstafa, 

orðaforði og málskilningur, hlustunarskilningur, að skrifa bókstafi og að nota frásagnir í 

samræðum. 

 

5. Á síðustu tveimur árum, finnur þú almennt fyrir breyttri færni nemenda í 

bernskulæsi? 

 

 Færni hefur aukist mikið 

 Færni hefur aukist dálítið       

 Færni hefur hvorki aukist né minnkað 

 Færni hefur minnkað dálítið 

 Færni hefur minnkað mikið     
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6. Á síðustu tveimur árum, í hvaða þáttum bernskulæsis hefur færnin aukist eða 

minnkað?  Merktu við eins marga þætti bernskulæsis og þú getur.  

 

 

 

 

7. Hversu vel þekkir þú til vinnu við undirbúning lestrarnáms í leikskólum Árborgar? 

 

 Mjög vel 

 Frekar vel 

 Hvorki vel eða lítið 

 Frekar lítið 

 Mjög lítið 

 

 

8. Hversu mikið eða lítið gagn finnst þér af samstarfi milli leik- og grunnskóla í 

sveitarfélaginu Árborg í tengslum við lestrarnám barna? 

 

 Mjög mikið 

 Frekar mikið 

 Hvorki mikið né lítið 

 Frekar lítið 

 Mjög lítið 

 

 

 

Þættir bernskulæsis
Aukist mikið Aukist dálítið

Hvorki aukist 

né minnkað

Minnkað 

dálítið

Minnkað 

mikið

Orðaforði   

Málskilningur

Máltjáning
Hlustun                              

(færni við að hlusta á aðra)

Frásagnarhæfni

Þekking á bókstöfum

Þekking á hljóðum bókstafa

Ritun bókstafa

Að halda rétt á skriffæri
Hlustunarskilningur                

(á lesinn texta/sögur)

Umræða um lesinn sögutexta
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9. Hversu ánægð/ur ertu með upplýsingaflæðið milli skólastiga leik- og grunnskóla um 

undirbúning lestrarnáms eins og það er í dag? 

 

 Upplýsingaflæðið er mjög gott 

 Upplýsingaflæðið er nægjanlegt 

 Upplýsingaflæðið er hvorki gott né lítið 

 Upplýsingaflæðið er ekki nægjanlegt 

 Upplýsingaflæðið er mjög lítið 

 

10.  Hefur þú hugmyndir um hvernig efla mætti samstarf skólastiganna í tengslum við 

lestrarnám barna?  Vinsamlegast lýstu hugmyndum þínum í stuttu máli. 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________ 

 


