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Ágrip 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf foreldra og kennara til 

samstarfs um málörvun og læsi leikskólabarna og skoða þörf foreldra fyrir 

fræðslu og stuðning á þessu sviði. Markmiðið var að safna gögnum sem hægt 

er að nýta til að efla samstarf um málþroska og læsi í leikskóla og koma betur 

til móts við foreldra varðandi stuðning og fræðslu. 

Niðurstöður benda til þess að foreldrar og kennarar hafi jákvætt viðhorf til 

samstarfs um eflingu málörvunar og læsis leikskólabarna. Hugmyndir foreldra 

og kennara um árangursríkt samstarf voru svipaðar. Bæði foreldrar og kennarar 

töldu leiðir sem stýrðar eru af leikskóla og kennurum árangursríkari en leiðir 

þar sem aðkoma foreldra og hlutdeild er meiri. Foreldrar báru mikið traust til 

leikskólakennara sem sérfræðinga í málþroska og læsi barna á leikskólaaldri 

og myndu helst leita til leikskólakennara ef upp kæmu áhyggjur af málþroska 

barns. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa einnig til kynna að foreldrar hafi þörf 

fyrir og áhuga á fræðslu um málörvun og læsi frá leikskólanum. Þeir sýna 

fjölbreyttum viðfangsefnum áhuga og má þar nefna málskilning, ritun, 

orðaforða, tjáningu, hlustun, máltilfinningu, samræður, hljóðkerfisvitund, bók- 

og tölustafanám barna. Í rannsókninni kom fram að foreldrar vilja helst fá 

fræðsluefni frá leikskólanum á rafrænu formi.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa innsýn í viðhorf foreldra og kennara til 

samstarfs um læsi á fyrsta skólastiginu, einnig gefa þær hugmynd um stöðu 

samstarfsins eins og það er í dag. Svör þátttakenda ríma vel við aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á málþroska leikskólabarna og á almennu 

samstarfi foreldra og kennara í leikskóla bæði hérlendis og erlendis. 

Lykilhugtök: Bernskulæsi, fjölskyldulæsi, læsi í leikskóla, samstarf heimila 

og skóla varðandi málþroska og læsi leikskólabarna, stuðningur við foreldra. 

 





 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate parents  ́ and teachers  ́ attitudes 

towards collaboration on language and literacy with children in kindergarten 

and to examine the need for education and support for parents within this field. 

The aim was to collect data that can be used to enhance collaboration between 

schools and homes and to develop new ways to support parents. 

Results indicate that parents and teachers have a positive attitude towards 

collaboration regarding language and literacy. Parents  ́and teachers  ́ideas on 

effective collaboration were similar. Both parents and teachers considered 

methods lead by teacher and school more efficient than those where parental 

engagement is greater. Parents have great confidence in early education 

teachers as experts in language development and literacy of children and would 

preferably seek out a teacher if they had concerns about their child's language 

development. The findings of the study also indicate that parents are interested 

in learning more about language and literacy of young children. They show 

interest in a variety of topics regarding language comprehension, writing, 

vocabulary, listening, dialogue, phonological awareness and teaching children 

letters and numbers. The study showed that parents prefer to receive 

educational material from the schools through digital media.  

The result of the study gives insight into the opinions of parents and 

teachers regarding collaboration on language and literacy between schools and 

homes as well as giving an idea of how the cooperation is today. The findings 

are in line with previous studies about the language development of young 

children and the cooperation between parents and teachers in Iceland and 

abroad. 

Key concepts: Emergent literacy, family literacy, literacy in kindergarten, 

cooperation between schools and homes regarding language and literacy in 

kindergarten, support for parents.





 

Formáli 

Ritgerð þessi er 40 eininga meistaraprófsverkefni til MA.-prófs í 

menntavísindum við Hug- og félagsvísindadeild Háskólans á Akureyri. 

Kjörsvið er lestrarfræði og fjallar verkefnið um samstarf heimila og leikskóla 

með áherslu á læsi. Leiðbeinendur voru Anna Elísa Hreiðarsdóttir og 

Guðmundur Engilbertsson og fá þau bestu þakkir fyrir stuðning og gagnlegar 

ábendingar. Í rannsókninni, sem er spurningalistakönnun, er leitað eftir 

viðhorfum foreldra og kennara til samstarfs um læsi í leikskóla auk þess sem 

könnuð er þörf foreldra fyrir fræðslu og stuðning frá leikskólum. Markmiðið 

með rannsókninni er að safna gögnum sem geta nýst til að efla samstarf 

foreldra og kennara varðandi nám og læsi barna á leikskólaaldri. 
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1. Inngangur 

Læsi er lykill að þekkingu og forsenda árangurs í námi og starfi. Að geta talað, 

hlustað, skilið, lesið og skrifað eru lífsgæði sem hafa áhrif á persónulegan vöxt, 

sjálfsmynd einstaklinga og getu þeirra til að lifa og starfa í síbreytilegum og 

sífellt tæknilegri heimi (Riley, 2006, bls. 1).  

Skilgreiningar á læsi (e. literacy) hafa tekið miklum breytingum í gegnum 

tíðina. Áður fyrr var læsi einkum skilgreint sem skilningur á ritmálstáknum en 

í dag er læsi skilgreint mun víðar. Í skilgreiningu sem stuðst er við í Hvítbók 

um umbætur í menntun sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út árið 

2015 er merkingin víðtækari og á við um færni hvers einstaklings til að beita 

þekkingu sinni til að greina, skilja, leysa og útskýra viðfangsefni námsgreina 

við fjölbreyttar aðstæður (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 7). 

Samkvæmt UNESCO felur læsi í sér hæfni til að greina, skilja, túlka, skapa og 

miðla efni í víðu samhengi (Montoya, 2018). Í Aðalnámskrá leikskóla er læsi 

skilgreint á enn víðari hátt: „Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni og 

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

skoðanir á fjölbreyttan hátt“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 

42). Hugtakið læsi eins og það er skilgreint í dag hefur því víðtækari merkingu. 

Læsi hefur verið mikið í umræðunni undanfarið bæði innanlands og utan. 

Til marks um það má nefna Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna en árið 2015 

samþykktu leiðtogar frá 193 löndum 17 markmið sem eiga að stuðla að betri 

framtíð fyrir alla. Eitt af markmiðunum tekur til menntunar og kemur þar m.a. 

fram að öll börn skuli eiga kost á leikskólamenntun sem undirbúningi fyrir 

frekara nám og að tryggja eigi að öll ungmenni hafi náð tökum á lestri og skrift 

eigi síðar en árið 2030 (The Global Goals for Sustainable Development, e.d). 

Árið 2011 komu út nýjar námskrár fyrir öll skólastig á Íslandi, kjarninn í 

þeim eru sex grunnþættir þar sem áhersla er lögð á virkt lýðræði, skapandi 

hugsun, samvinnu og að komandi kynslóðir séu tilbúnar til að mæta ólíkum 

félagslegum og menningarlegum aðstæðum (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011, bls. 5). Læsi er einn af grunnþáttum aðalnámskrár og sá 

sem hefur verið mest í umræðunni undanfarið m.a. vegna slakrar útkomu 

íslenskra nemenda í alþjóðlegu langtímarannsókninni PISA. Í PISA er 
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lesskilningur nemenda kannaður auk náttúru- og stærðfræðilæsis. Niðurstöður 

sýna að frammistaða íslenskra nemenda hefur aldrei verið slakari og er staðan 

á Íslandi áberandi verri en á hinum Norðurlöndunum (Menntamálastofnun, 

2017, bls. 2).  

Gripið hefur verið til ýmissa aðgerða til að efla læsi á Íslandi á síðustu árum 

og má þar nefna átak á vegum Mennta- og menningamálaráðuneytisins sem 

hófst árið 2014 með útgáfu Hvítbókar um umbætur í menntun en þar var læsi 

sett í forgang á öllum skólastigum og lagðar fram hugmyndir til úrbóta 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 3). Í kjölfar Hvítbókar 

gerðu ríki og sveitarfélög auk fulltrúa frá landsamtökum foreldra með sér 

Þjóðarsáttmála um læsi haustið 2015. Sáttmálanum var ætlað að leggja grunn 

að umbótum í menntakerfinu með hag nemenda að leiðarljósi. Í honum var 

fjallað um læsi sem undirstöðu virkrar þátttöku í samfélaginu og þess að hver 

og einn gæti nýtt hæfileika sína til fulls (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2015).  

Einn af þeim þáttum sem tekinn var sérstaklega til umfjöllunar í  

Þjóðarsáttmálanum var samstarf heimila og skóla en þar var fjallað um að auka 

samstarfið og lögð áhersla á mikilvægi þess að foreldrar væru virkir 

þátttakendur í námi barna sinna. Samkvæmt sáttmálanum áttu foreldrar að fá 

tækifæri til að fylgjast með framvindu og árangri barna sinna í lestrarnáminu 

en einnig að eiga möguleika á stuðningi og fræðslu frá skólum og 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaganna væri þess þörf (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2015). 

Í kjölfar Þjóðarsáttmála um læsi var ráðist í innleiðingu læsissáttmála þar 

sem höfðað var til samtakamáttar og samábyrgðar heimila og skóla. Sáttmálinn 

og kynningarefni tengt honum var kynnt í grunnskólum landsins fyrir 

skólastjórnendum, kennurum og foreldrum. Markmiðið var að læsissáttmálinn 

yrði notaður um land allt sem liður í að efla læsi barna til framtíðar og styrkja 

samstarf heimila og skóla (Heimili og skóli, 2015).   

Lítil áhersla var á leikskólastigið í þessari vinnu, ekki var boðið upp á 

kynningar í leikskólum né gefið út samsvarandi fræðsluefni um samstarf 

heimila og leikskóla varðandi læsi. Þegar leitað er á vefnum að verkefnum sem 

tengjast sérstaklega læsi og foreldrasamstarfi í leikskóla kemur í ljós að fáir 

hafa hugað sérstaklega að þessum þætti í læsisvinnunni. Lítið hefur verið 

skrifað um hann á vefsíðum leikskólanna og í fræðitímaritum sem tengjast 
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námi og kennslu þrátt fyrir að í flestum læsisstefnum sveitarfélaga og skóla sé 

minnst á mikilvægi samstarfs við foreldra. 

1.1 Bakgrunnur og val á viðfangsefni 

Í eftirfarandi rannsókn var sjónum beint að samstarfi foreldra og kennara 

leikskólabarna varðandi málþroska og læsi og þörf foreldra fyrir stuðning og 

fræðslu á þessu sviði. Vöntun á íslenskum rannsóknum um viðfangsefnið auk 

áhuga rannsakanda á læsi leikskólabarna og leiðum til að efla það var kveikjan 

að rannsókninni. Hugmyndin kviknaði þegar ég starfaði sem sérkennslustjóri í 

leikskóla. Í leikskólanum var unnið af metnaði með málið bæði í daglegu starfi 

og í skipulögðum stundum eftir námskrá skólans. Skipulagt samstarf þar sem 

foreldrar og kennarar unnu saman að eflingu máls og tals hjá börnunum kom 

yfirleitt ekki til fyrr en barn kom slakt út úr skimunum eða áhyggjur vöknuðu 

annað hvort hjá foreldrum eða kennurum. Þá fór af stað ferli þar sem foreldrar 

og kennarar unnu saman að því að efla ákveðna þætti í málþroskanum bæði 

heima og í leikskólanum. Yfirleitt var notast við stuttar skammtímanámskrár 

þar sem tekin voru fyrir fá atriði í einu og þeim forgangsraðað. Lagt var upp 

með að málörvunin færi sem mest fram í gegnum leik, spjall, lestur og daglegar 

athafnir. Foreldrar fengu stuðning frá leikskólanum og hugmyndir sem auðvelt 

var að útfæra heima. Samvinnan gekk vel og við sáum oft mikinn árangur á 

stuttum tíma. Í ljósi þess hversu góður árangur náðist þegar foreldrar og 

kennarar unnu saman velti ég því oft fyrir mér hvort hægt væri að bjóða öllum 

foreldrum til samstarfs um eflingu málþroska strax við upphaf 

leikskólagöngunnar. Þegar ég ákvað að fara í meistaranám lá beinast við að 

skoða þetta viðfangsefni nánar. 

1.2 Markmið rannsóknarinnar, 

rannsóknarspurningar og aðferð 

Í rannsókninni voru viðhorf foreldra og kennara til samstarfs um læsisnám 

barna í leikskóla könnuð og fræðsluþörf foreldra varðandi læsi og málþroska 

metin. Unnið var út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum: 
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• Hvernig sjá kennarar fyrir sér samstarf við foreldra varðandi eflingu 

málþroska og læsis? 

• Hvernig sjá foreldrar fyrir sér samstarf við kennara varðandi eflingu 

málþroska og læsis? 

• Hverjar eru þarfir foreldra varðandi fræðslu um læsi leikskólabarna? 

 

Þátttakendur voru annars vegar foreldrar barna í elsta árgangi í leikskólum 

Akureyrarbæjar og hins vegar kennarar/uppeldismenntaðir starfsmenn í 

leikskólum Akureyrarbæjar. Gagna var aflað með rafrænum spurningalistum. 

Markmiðið með rannsókninni var að safna gögnum sem geta nýst til að þróa 

aðferðir og verkfæri sem efla samstarf á þessu sviði og styðja foreldra í því að 

vera virkir þátttakendur í námi barna sinna. 

1.3 Uppbygging ritgerðarinnar 

Í inngangi er sagt frá bakgrunni rannsóknarinnar, aðdraganda hennar og 

markmiðum. Settar eru fram rannsóknarspurningar og fjallað um hvernig 

rannsóknin fór fram og hverjir tóku þátt í henni. Í öðrum og þriðja kafla er 

umfjöllun um fræðilegt bakland rannsóknarinnar. Í öðrum kafla er málörvun 

og læsi leikskólabarna í forgrunni. Þar er fjallað um bernskulæsi, læsi í 

leikskóla og fjölskyldulæsi. Í þriðja kafla er fjallað um samstarf heimila og 

leikskóla og umfjöllunin tengd læsi. Í fjórða kafla er gerð grein fyrir 

rannsóknaraðferðinni, þátttakendum rannsóknarinnar, framkvæmd hennar og 

gagnagreiningu. Þar er einnig fjallað stuttlega um réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar sem og um rannsóknarsiðfræði. Í fimmta kafla eru helstu 

niðurstöður kynntar og leitast við að svara rannsóknarspurningunum. Í sjötta 

kafla eru niðurstöður ræddar og tengdar fræðilegri umfjöllun úr öðrum og 

þriðja kafla. Í lokaorðum eru niðurstöður teknar saman og ályktanir dregnar af 

niðurstöðunum. 
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2. Læsi barna á leikskólaaldri 

Læsi er í hugum margra tengt við þá kunnáttu og færni sem nauðsynleg er til 

að færa hugsun í letur og skilja prentaðan texta. Með tímanum hafa hugmyndir 

um læsi breyst. Fræðimenn hafa bent á að læsi snýst í eðli sínu um málnotkun 

og merkingu orða í málsamfélagi og er því félagslegt fyrirbæri tengt menningu 

og gildum. Meginmarkmið læsis samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er að 

„nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því 

að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því 

sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 16–17). Læsi snýst því um meira en 

tæknilega lestrarkunnáttu. Í ritröð um grunnþætti menntunar fjallar Stefán 

Jökulsson (2012, bls. 6) um læsi sem „samband orðanna við lífið sjálft, það 

sem við köllum raunveruleikann, og flest það sem við tökum okkur fyrir 

hendur“ og vísar þar til læsis í víðum skilningi. Læsi eins og það er skilgreint 

í dag felst ekki einungis í lestri heldur er áhersla lögð á skilning, gagnrýna 

hugsun, sköpun og miðlun. 

Í nýlegum skilgreiningum á læsi er oft talað um læsi í víðum skilningi eða 

jafnvel nýlæsi (e. new literacies). Merkingin er ekki skýrt skilgreind en tengist 

þeirri færni og leikni sem nauðsynleg er í nútímaþjóðfélagi. Dæmi um nýlæsi 

er t.d. menningarlæsi, umhverfislæsi, talnalæsi, miðlalæsi, sjálfbærnilæsi og 

stafrænt læsi sem öll geta fallið undir læsi í víðum skilningi (Baldur 

Sigurðsson, 2017). Samkvæmt Larson og Marsh (2015, bls. 15) geta nýlæsi 

varpað ljósi á hvernig læsi lærist á fjölbreytilegan hátt í gegnum hversdagsleg 

samskipti og verður að verkfæri sem nýtist í félagslegum samskiptum. 

Hall (2013, bls. 523) bendir á að læsi sé fjölhliða færni og að samhliða lestri 

og skrift í hefðbundnum skilningi sé mikilvægt að börn séu læs á myndir, 

myndbönd og rafrænan texta af ýmsum toga. Tilkoma aukinnar skjánotkunar 

og gagnvirks rafræns efnis gerir kröfur um að einstaklingar geti nýtt sér 

ljósmyndir, hreyfimyndir, myndbönd, tákn, orð, liti og hljóð við 

merkingarsköpun. Læsi í sífellt tæknivæddari heimi byggir því á fjölbreyttari 

færni en áður (Flewitt, 2013, bls. 296). 
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Niðurstöður erlendra rannsókna (Batson-Magnuson, 2017, bls. 78; 

Johnson, 2010, bls. 51) hafa sýnt að málþekking við upphaf grunnskólanáms 

er þýðingarmikil þáttur í námsgengi barna og að grunnurinn að velgengni í 

læsisnámi er lagður á leikskólaaldrinum. Sömu niðurstöður hafa komið fram í 

íslenskum rannsóknum (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og 

Ingibjörg Símonardóttir, 2013, bls. 1; Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. 

Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2016, bls. 16; Jóhanna Einarsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011, bls. 1; Jóhanna T. 

Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2016, bls. 67). 

Með tilkomu víðtækari skilgreininga á læsi er litið svo á að læsisnám hefjist 

á leikskólaaldri með eflingu mál- og félagsþroska. Það þróast áfram í 

samskiptum við fjölskyldu, í gegnum nám, vinnu og þátttöku í samfélaginu. 

Læsisnám er því ævilangt ferli sem hefst með máltökunni og eflist og styrkist 

í gegnum lífið. 

2.1 Bernskulæsi 

Í öllum samfélögum er tungumálið meginmiðill samskipta, menningar og 

menntunar. Tungumálið er verkfæri hugans og mikill áhrifavaldur í félags- og 

vitsmunaþroska barna. Málþroskinn ræður miklu um hvernig börnum vegnar í 

skóla og er undirstaða læsisnáms á fyrstu skólaárunum. Málið er miðill 

þekkingar en með því að ræða saman, spyrja spurninga og hugsa upphátt öðlast 

börn skilning á veröldinni og tileinka sér hugmyndir þess samfélags sem þau 

búa í (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 1, 6). Málið er jafnframt nátengt 

félags- og tilfinningaþroska, í gegnum samræður og samskipti við annað fólk 

læra börn að taka tillit til annarra og átta sig á því að fólk hefur mismunandi 

skoðanir og langanir. 

Málþroski og læsi eru samtvinnuð á öllum aldursskeiðum og talað er um að 

málfærni leggi grunninn að læsistileinkun og læsisfærni en í raun er um 

ákveðna gagnvirkni að ræða. Málþroski hefur áhrif á læsi og að sama skapi 

hefur læsi áhrif á mál (Halldóra Haraldsdóttir, 2012, bls. 2; Rhyner, Haebig og 

West, 2009, bls. 8–9). Hugtakið bernskulæsi (e. emergent literacy) er notað 

yfir færni, þekkingu og viðhorf sem eru undanfari eiginlegs lestrar og ritunar 

hjá börnum. Það tekur til hefðbundinna læsisþátta, þ.e. málskilnings, 

orðaforða, hljóðkerfisvitundar, bókstafaþekkingar, umskráningar og ritunar en 

felur auk þess í sér skilning á hugtökum tengdum læsi og vitund um tilgang 
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þess. Litið er á þætti sem undirbyggja læsi sem samtengda, sé einn þáttur 

styrktur getur það haft jákvæð áhrif á hina (Morrow og Tracey, 2015, bls. 77). 

Bernskulæsi þroskast í félagslegum samskiptum barns og fullorðins án þess að 

formleg lestrarkennsla eigi sér stað bæði heima og í leikskólanum. 

Fræðimenn eru ekki sammála um hvenær bernskulæsi byrjar að þroskast og 

hversu lengi börn eru á því stigi. Þó er ljóst að börn fara snemma að viða að 

sér þekkingu sem nýtist þeim seinna í læsisnámi. Samkvæmt kenningum Ehri 

(2005, bls. 140–151) fara börn í gegnum ákveðið þróunarferli þegar þau læra 

að lesa. Ehri skiptir ferlinu í fjögur stig. Fyrsta stigið nefnist undanfari 

bókstafsstigs (e. pre-alphaetic phase) en á því stigi þekkja börn orð og tákn 

sjónrænt og geta lesið þau án þess að þekkja bókstafina og hljóðin sem liggja 

á bak við, sem dæmi má nefna t.d. nöfn á vörumerkjum. Annað stigið kallast 

ófullkomið bókstafastig (e. partial alphabetic phase) og á við um það tímabil 

þegar börn eru að byrja að læra stafina og átta sig á tengslum stafs og hljóðs. 

Tengslin á milli stafs og hljóðs eru enn ófullkomin á þessu stigi og oft reiða 

börnin sig á sjónrænar vísbendingar þegar þau gera tilraunir til að lesa. Á þriðja 

stiginu sem nefnt hefur verið fullkomið bókstafastig (e. full alphabetic phase) 

eru börn farin að nota bæði umskráningu og sjónrænan orðaforða til að lesa. 

Þau þekkja stafina og vita hvernig tengja á saman staf og hljóð og geta sótt 

orðmyndir í minnið, það sem vantar upp á er sjálfvirknin. Síðasta stigið 

samkvæmt Ehri er heildrænt bókstafastig (e. consolidated alphabetic phase). Á 

því stigi hafa börn öðlast bæði nákvæmni og færni í lestri, þau lesa ekki lengur 

staf fyrir staf heldur geta þau lesið stærri einingar og nýtt sér sjónræna minnið 

til að flýta fyrir lestrinum. Lesturinn á þessu stigi orðinn sjálfvirkur og 

fyrirhafnarlaus. 

Talað er um bernskulæsisskeið frá fæðingu og fram til þess tíma þegar 

formleg lestrarkennsla hefst um 5 ára aldur eða þar til börn eru orðin vel læs 

og skrifandi í kringum þriðja bekk, misjafnt er eftir fræðimönnum við hvorn 

tímapunktinn er miðað og hversu langt börnin eru komin í læsisnáminu 

(Justice, 2006, bls. 4; Morrow og Tracey, 2015, bls. 77; Rhyner, Haebig og 

West, 2009, bls. 8–9). Á þessu tímabili í lífi flestra barna vaknar áhugi á rituðu 

máli og bókum, mörg börn lesa myndir og þykjast lesa texta, leika sér með 

ritföng og nota rit- og myndmál til tjáningar. Leikur með hljóðkerfi málsins er 

einnig algengur sem og notkun læsistengdra hluta í hlutverkaleik (Justice, 

2006, bls. 4). 
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Fræðimenn telja nokkra þætti skipta megin máli við þróun bernskulæsis. 

Hægt er að skipta þeim í tvo flokka sem tengjast og styðja hver við annan. 

Annars vegar er talað um hæfni sem hjálpar börnum að læra umskráningu 

seinna meir og undirbyggir tæknilegu hlið lestrarnámsins og hins vegar 

málfærni sem hefur tengsl við lesskilning. Þættir sem tengjast tæknilegri hlið 

lesturs eru hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness), vitund um letur (e. 

print awareness), bókstafaþekking (e. alphabet knowledge) og tilraunir með 

ritun (e. emergent writing). Undir málfærni fellur t.d. orðaforði og 

málskilningur. Í leikskólanum fléttast þessir þættir saman undir hatti 

bernskulæsis (Cabell, Justice, Kaderavek, Turnbull og Breit-Smith, 2009, bls. 

4–5). 

Hljóðkerfisvitund er talin ein af forsendum lestrarnáms. Hún vísar til næmi 

einstaklinga fyrir uppbyggingu tungumálsins og getu þeirra til að vinna með 

hljóðeiningar þess (Morrow og Tracey, 2015, bls. 84). Það felur t.d. í sér að 

geta aðgreint orð í setningum, tengt saman eða sundurgreint atkvæði, greint 

fyrsta og síðasta hljóð orða og tengt saman hljóð (Halldóra Haraldsdóttir, 2013, 

bls. 38). Í viðamikilli íslenskri langtímarannsókn var forspárgildi HLJÓM-2 

skimunarinnar á árangur nemenda á samræmdum prófum í íslensku í 4., 7. og 

10. bekk skoðað. Með HLJÓM-2 skimuninni er hljóð- og málþekking barna í 

elsta árgangi leikskólans könnuð. Í rannsókninni kom í ljós að börn sem 

stóðum höllum fæti þegar HLJÓM-2 var lagt fyrir þau í leikskóla virtust áfram 

standa höllum fæti þegar í grunnskóla var komið og fékk stór hluti þeirra 

sérkennslu í grunnskóla. Niðurstöður rannsóknarinnar undirstrika mikilvægi 

leikskólaáranna í læsisþróun barna og sýna að málþekking barna á 

leikskólaaldri er einn af þeim þáttum sem virðist stuðla að farsælu námi í 

grunnskóla (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2016, bls. 2, 15–16; Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011, bls. 1). 

Vitund um letur er mikilvægur þáttur í bernskulæsi sem felur í sér vaxandi 

þekkingu barna á hlutverki og einkennum bókstafa og ritaðs máls (Halldóra 

Haraldsdóttir, 2013, bls. 38). Vitund um letur felur m.a. í sér að börn þekki 

bókstafi og orð og skilji að orð eru búin til úr stöfum og setningar úr orðum. 

Smám saman eykst skilningurinn og börnin átta sig á því að í letri felst 

boðskapur og að ritað mál lítur ákveðnum reglum s.s. að byrjað er að lesa 

bækur fremst og að lesið er frá vinstri til hægri (Casbergue og Strickland, 2016, 

bls. 6). 
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Bókstafaþekking er nátengd vitund um letur og einn af þeim þáttum sem hafa 

hvað sterkasta forspá fyrir færni barna í umskráningu. Börn þurfa að læra að 

þekkja stafina, vita hvað þeir heita og geta borið nafn þeirra fram. Mikilvægast 

er þó að börn átti sig á tengingu stafs og hljóðs sem gerir þeim kleift að hljóða 

sig í gegnum orð (Huang, Tortorelli og Invernizzi, 2014, bls. 182). Í íslenskri 

rannsókn á máli og læsi barna frá 4–8 ára þar sem stafaþekking þeirra var 

könnuð kom í ljós að fjögurra ára börnin þekktu um helming stafanna að 

meðaltali við upphaf rannsóknarinnar en gátu ári síðar nefnt 71% stafanna, eða 

20 af þeim 28 stöfum sem spurt var um í rannsókninni. Miklar framfarir virðast 

því eiga sér stað á milli ára hjá leikskólabörnum þótt einstaklingsmunur hafi 

verið mikill og formlegt lestrarnám ekki hafið (Freyja Birgisdóttir, 2010, bls. 

4). 

Tilraunir barna með ritun byggjast á sívaxandi skilningi þeirra á hlutverki 

bókstafa og tilgangs ritaðs máls. Fyrstu tilraunir barna til tjá sig í rituðu máli 

fara oftast fram með teikningum og kroti. Smám saman eykst færnin og 

bókstafir fara að myndast. Rannsóknir hafa sýnt að leikskólabörn sjá oft nafnið 

sitt fyrir sér sem mynd eða tákn fremur en röð bókstafa og geta því skrifað 

nafnið löngu áður en þau eru farin að þekkja stafina með nafni eða hljóði. Þegar 

færni barna í notkun málsins eykst fara þau að nota fleiri aðferðir við ritunina, 

þau nýta t.d. hljóðkerfisvitundina og þá þekkingu sem þau hafa á sambandi 

stafs og hljóðs til að skrifa orð á sinn hátt, eins og þau heyra þau (Cabell, 

Justice, Kaderavek, Turnbull og Breit-Smith, 2009, bls. 5–6). Í rannsókn 

Puranik, Phillips, Lonigan og Gibson (2018, bls. 235) á tengslum læsistengdra 

athafna á heimilum við ritun barna, kom í ljós að stuðningur foreldra við 

ritunarferlið heima skiptir máli og að ritunartengdar athafnir, bæði 

sjálfsprottnar og stýrðar af foreldrum geta ýtt undir færni barna í ritun. 

Rannsóknin rennir ennfremur stoðum undir mikilvægi þess að börn búi við 

læsishvetjandi umhverfi heimafyrir og fái stuðning frá sínum nánustu við 

námið.   

Í íslenskri langtímarannsókn á þróun ritunar og textagerðar íslenskra barna 

á aldrinum 4–9 ára kom í ljós fylgni á milli málþroska og ritunar. Skoðaðir 

voru textar eftir börnin, bæði frásagnir og upplýsingartextar og leiddi 

samanburðurinn í ljós mikla breidd í textarituninni. Niðurstöður bentu til þess 

að textagerð barna byggi á fleiri þáttum en umskráningarfærni og að til að 

tryggja framfarir þurfi að vinna markvisst að því að efla almennan málþroska 
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barna samhliða vinnu með fjölbreytta textagerð (Rannveig Oddsdóttir, 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2012, bls. 7–8, 16).  

Málfærni er veigamikill þáttur þegar kemur að læsisnámi. Hún felur í sér 

þá hlið lestrarfærninnar sem tengist hæfni barna til að nota og skilja mál. Undir 

málfærni flokkast bæði orðaforði og málskilningur og eru þessi svið nátengd. 

Orðaforði er mikilvægur þegar kemur að allri hugsun og vinnu með tungumálið 

og er hann forsenda málskilnings. Málskilningur gerir einstaklingum kleift að 

meðtaka skilaboð frá umhverfinu og bregðast við þeim á viðeigandi hátt. 

Málskilningur þarf að ná yfir meira en bara það sem er að gerast hér og nú, 

góður málskilningur gerir einstaklingum kleift að hugsa óhlutbundið og velta 

fyrir sér flóknari hlutum eins og t.d. orsök og afleiðingu (Cabell, Justice, 

Kaderavek, Turnbull og Breit-Smith, 2009, bls. 6–7).  

Leikskólaárin eru sérstaklega mikilvæg fyrir þróun málfærni en erfitt getur 

reynst fyrir börn sem hafa slakan orðaforða við upphaf grunnskóla að brúa bilið 

og ná jafnöldrum sínum eins og fram kemur í samantekt Graves (2016, bls. 2–

3) á helstu niðurstöðum rannsókna á orðaforða síðustu 100 árin. Íslensk 

langtímarannsókn á læsi barna rennir ennfremur stoðum undir mikilvægi 

málþroska og læsis á leikskólaárunum en þar kom m.a. í ljós að málþroski 

barna jókst verulega á síðasta árinu í leikskóla. Jafnframt kom í ljós mikill 

einstaklingsmunur hjá jafngömlum börnum sem hélst stöðugur á milli ára bæði 

hjá þeim börnum sem komu sterk út úr skimunum og þeim sem komu slök 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 19).  

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2015, bls. 20) telur mikilvægt að lögð sé rækt 

við alla þætti málþroskans í skólastarfi og að börn með slakan málþroska ættu 

að fá stuðning í formi snemmtækrar íhlutunar til að styrkja stöðu þeirra og efla 

færnina. Hrafnhildur minnir á að ekki megi gleyma undirstöðum lesskilnings 

(orðaforða, málfræði, frásagnarhæfni og hlustunarskilningi) í starfi með 

börnum og segir þá þætti ekki síður mikilvæga en hæfni tengda hljóðavitund 

og umskráningu. Cabell, Justice, Kaderavek, Turnbull og Breit-Smith (2009, 

bls. 7) taka í svipaðan streng og árétta mikilvægi leikskólaáranna sem grunns 

að læsi seinna í lífinu. 

Þróun bernskulæsis er einstaklingsbundin og vegferð hvers og eins barns í 

átt til læsis ólík. Börn nýta þekkingu sína og reynslu af læsi, auk þess sem þau 

prófa sig áfram í gegnum leik og herma eftir læsistengdum athöfnum sem þau 

hafa orðið vitni að og þekkja úr daglega lífinu. Smám saman byggist upp 

þekking á læsi og færni í ólíkum þáttum sem undirbyggja það. Barn sem heldur 
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á bók, flettir síðunum og þykist lesa eða gerir tilraunir til að skrifa er að æfa 

sig í læsi og fléttar í tilraunum sínum saman þekkingu sinni, reynslu og færni 

(Griffith, Beach, Ruan og Dunn, 2008, bls. 1). 

2.2 Læsi í leikskóla 

Í leikskólum á Íslandi er oftast talað um málörvun fremur en læsi. Hugtakið 

læsi kemur inn í Aðalnámskrá leikskóla 2011, í Aðalnámskrá leikskóla frá 

árinu 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 20) var hugtakið málrækt notað 

um læsistengd viðfangsefni í leikskólanum. Málrækt eða málörvun felur í sér 

að örva og efla undirstöðuþætti móðurmálsins, svo sem tjáningu, hlustun, 

orðaforða, skilning, hljóðkerfisvitund og ritun. Með tilkomu læsishugtaksins 

inn í Aðalnámskrá falla fleiri þættir undir vinnu með málið en áður s.s. 

þekking, leikni og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42).  

Í Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 komu inn ný námssvið samhliða 

læsishugtakinu þau eru læsi og samskipti, heilbrigði og vellíðan, sjálfbærni og 

vísindi, sköpun og menning. Námssviðin fjögur eiga að vera samþætt og 

samofin öllu starfi leikskólans. Þau eiga að byggjast á skapandi hugsun og 

tengjast leik og daglegu starfi í leikskólanum. Einnig kemur fram áhersla á að 

börn læri í gegnum leik og daglegar athafnir, samskipti við önnur börn og með 

hvatningu og stuðningi frá fullorðnum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 41). Læsi og samskipti mynda eitt af námssviðum leikskólans enda 

má segja að samskipti, málþroski og læsi séu nátengd. Börn eru félagsverur 

sem nota mál og læsi til að tjá sig og eiga samskipti við aðra. Þau spyrja 

spurninga til að afla sér þekkingar, ræða skoðanir sínar og nota fjölbreytt 

tjáningarform til að koma löngunum sínum á framfæri. Auk tungumálsins nota 

börn m.a. hljóð, snertingu, látbragð, leikræna tjáningu, tónlist, myndmál og 

dans til að koma hugarefnum sínum á framfæri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 42). 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um nám barna og hvernig best sé 

að kenna þeim að lesa og undirbúa þau fyrir læsisnám. Tvö ólík sjónarhorn 

hafa þar löngum tekist á, annars vegar kenningar um merkingarbærar aðferðir 

(e. meaning–based approaches) og hins vegar um færnimiðaðar aðferðir (e. 

skills–based approaches). Í merkingarbærum aðferðum er lögð áhersla á 

skilning, vinnu með gæðatexta og samþættingu lesturs og ritunar. Hugmyndin 
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að baki aðferðinni er að lestur sé náttúrulegt ferli sem börn tileinka sér fái þau 

góðan stuðning og fjölbreytt tækifæri til að vinna áhugaverð verkefni tengd 

lestri og skrift. Í færnimiðuðum aðferðum er lögð áhersla á beina kennslu og 

þætti eins og hljóðkerfisvitund, bókstafaþekkingu, lestraröryggi og 

stafsetningu, eða hinn tæknilega þátt lestrar. Margir hafa farið þá leið að blanda 

saman fyrrnefndum aðferðum og er þá talað um samvirkar aðferðir (e. 

balanced approach, comprehensive approach eða interactive approach) 

(Christie, Vukelich og Roskos, 2014, bls. 8,12).  

Í samvirkum aðferðum er lagt upp með að nýta það besta úr 

lestrarkennsluaðferðum hverju sinni og finna leiðir til að koma til móts við 

ólíkar þarfir barna. Börnum er mætt þar sem þau eru stödd í námsferlinu og 

tekið tillit til getu þeirra og bakgrunns (Morrow, 2009, bls. 28). Niðurstöður úr 

safnrannsókn Hattie (2009, bls. 129, 140) renna stoðum undir að samvirkar 

aðferðir séu líklegar til árangurs í læsiskennslu barna. Hattie dró saman 

niðurstöður úr 50 safnrannsóknum (e. meta-analyses) um læsi og námsárangur 

sem byggja á rúmlega 2000 rannsóknum á yfir 5 milljón nemendum. Í 

niðurstöðum kom fram að árangursríkast sé að byggja nám og kennslu á 

heyrnrænni og sjónrænni færni og samþætta vinnu með orðaforða, lesskilning 

og hljóðkerfisvitund í bland við lestur.  

Í flestum leikskólum á Íslandi eru samvirkar aðferðir hafðar að leiðarljósi 

þar sem skipulagðar kennarastýrðar stundir blandast leik, lestri, umræðum og 

almennri málörvun í dagsins önn. Þrátt fyrir að málörvun í leik og daglegu 

starfi sé í hávegum höfð í íslenskum leikskólum hefur færst í vöxt að börnum 

sé kennt að lesa í gegnum formlega kennslu. Vísbendingar um þetta komu fram 

í skýrslu um málumhverfi og lestrarnám barna í tíu leikskólum sem gerð var 

fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið vorið 2011. Í skýrslunni kom fram 

að vinna með læsi væri í flestum tilvikum stýrðari en hefðbundið leikskólastarf 

þó að hún færi fram í gegnum fjölbreytta leiki með örvandi efnivið (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 1–2; Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls. 38–39). Í mörgum tilvikum var hægt 

að flokka það sem fram fór í slíkum stundum sem kennslufræðilegan leik (e. 

educational play). Kennslufræðilegur leikur á við um leik sem nýttur er sem 

námsleið með kennslufræðilegum markmiðum, leikurinn hefur ákveðnar 

reglur eða er stýrt af fullorðnum (Anna Magnea Hreinsdóttir, Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 2).  
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Svipaðar niðurstöður má finna í starfendarannsókn Jóhönnu Einarsdóttur 

og Önnu Magneu Hreinsdóttur um tengsl leiks og læsis í leikskóla (2011, bls. 

13) en áður en starfendarannsóknin hófst virtust leikur og nám tengt læsi vera 

nokkuð aðgreindir þættir í starfinu, jafnvel þó að leikskólakennararnir teldu að 

börn lærðu best í gegnum leik. Tilhneiging var hjá kennurum til að líta til 

kennsluaðferða grunnskólans í læsisvinnunni. Smám saman breyttist viðhorf 

kennaranna og þeir fóru að velta fyrir sér hvernig hægt væri að samþætta 

leikinn ákveðnum námsþáttum og ýta undir áhuga barnanna á læsi með því að 

auka læsistengd viðfangsefni á leiksvæðum barnanna.    

Stuðningur við læsisnám leikskólabarna 

Tveir þættir skipta höfuðmáli þegar kemur að stuðningi við læsisnám barna í 

leikskóla, annars vegar hvetjandi umhverfi og hins vegar stuðningur og 

leiðsögn kennara við nám barna. Læsishvetjandi umhverfi er eins og orðið 

gefur til kynna ríkt af öllu því sem eykur áhuga barna á lestri, læsistengdum 

viðfangsefnum og ritmáli (Griffith, Beach, Ruan og Dunn, 2008, bls. 16). 

Byington og Kim (2016, bls. 601) hafa tekið saman nokkur atriði sem einkenna 

læsishvetjandi umhverfi í leikskóla. Í fyrsta lagi felur það í sér gott aðgengi að 

fjölbreyttum efniviði sem hvetur til læsistengdra athafna, t.d. bækur, brúður, 

loðtöflur og ritföng. Í öðru lagi er áhersla lögð á læsishvetjandi viðfangsefni í 

starfinu s.s. lestur bóka, umræður og tilraunir með ritföng. Í þriðja lagi tala 

Byington og Kim um mikilvægi ritmáls í umhverfi barnanna. Á veggjum 

leikskóla sem leggur áherslu á læsishvetjandi umhverfi ætti að sjást 

vitnisburður um tilraunir barnanna til ritunar og þátttöku þeirra í verkefnavinnu 

tengdri málörvun og læsi. Í fjórða lagi nefna þær dagskipulag skólans, en í því 

ætti að gera ráð fyrir vinnu með læsi, orðaforða og samskipti. Í þessu umhverfi 

telja Byington og Kim að börnin ættu að fá næg tækifæri til að spjalla, hlusta, 

hugsa og kanna heiminn.  

Leikumhverfið sem boðið er upp á í leikskólum er einnig þýðingarmikið í 

tengslum við læsi. Læsi byggir á mörgum þáttum í almennum þroska barna en 

þrjú svið eru þó sérstaklega mikilvæg en það eru mál-, vitsmuna- og 

hreyfiþroski. Mál- og vitsmunaþroski eru nátengdir þar sem að börn nota málið 

til að læra um veröldina og viða að sér þekkingu. Einn mikilvægasti áfanginn 

á leið barna til læsis kemur fram þegar þau fara að geta látið einn hlut tákna 

annan en þar reynir bæði á mál- og vitsmunaþroska. Fyrstu merkin um þetta 
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má sjá þegar börn þykjast tala í síma og gera tilraunir til að teikna „alvöru“ 

hluti á blað, þróunin heldur svo áfram og sést t.d. í sífellt flóknari 

hlutverkaleikjum. Hreyfiþroskinn og þá ekki hvað síst samhæfing hugar og 

handa er veigamikill í allri fínhreyfivinnu og skiptir máli t.d. þegar kemur að 

myndsköpun og ritun (Griffith, Beach, Ruan og Dunn, 2008, bls. 4, 7–8).  

Kennedy (2013, bls. 545–546) fjallar um tvenns konar leiksvæði sem geta 

eflt læsi í gegnum leik og gefa börnum tækifæri til að æfa sig í að nota táknræna 

hugsun. Annars vegar leiksvæði sem líkja eftir raunverulegum aðstæðum (búð, 

skrifstofa, bókasafn o.s.frv.) og hins vegar svæði með fjölbreyttum efniviði 

sem hægt er að nota til að gæða leikinn lífi. Á svæðum sem líkja eftir 

raunverulegum aðstæðum skiptir máli að hafa í boði leikmuni, tól og tæki sem 

tengjast raunveruleikanum, s.s. skriffæri, bækur, búðarkassa, reiknivélar, 

eyðublöð og annað sem að nota má til að endurskapa ákveðið umhverfi og 

mynda umgjörð um leikinn. Hins vegar er hægt að bjóða upp á skapandi rými 

fyrir hlutverka- og ímyndunarleiki þar sem börnin hafa aðgang að fjölbreyttum 

efniviði sem þau geta nýtt til að skapa þær aðstæður sem henta hverjum leik 

best. Þar er óþarfi að hafa alla hluti eins og í raunveruleikanum, í stað þess eru 

börnin hvött til að nota ímyndunaraflið og sköpunarkraftinn til að skapa sinn 

eigin ævintýraheim. 

Fjölbreyttur efniviður og vinna með hann er stór þáttur í að skapa 

læsishvetjandi umhverfi í leikskólum.  Aðgengi barna að bókum, ritföngum og 

pappír þarf að vera gott og kennarar þurfa að koma því haganlega fyrir þannig 

að það veki áhuga barnanna (Byington og Kim (2016, bls. 603). Bókasafn 

leikskólans ætti að endurspegla fjölbreytileika mannlífsins, bjóða upp 

fjölbreytt úrval bóka, vera uppfært reglulega og miða að áhugasviði barna. 

Einnig þarf að huga að því að börnin hafi notalega aðstöðu til að lesa, skrifa og 

hlusta á sögur (Kennedy, 2013, bls. 545). Daglegur lestur er áhrifarík leið til 

að efla mál barna, orðaforða og hlustun. Samræðulestur er aðferð sem á vel við 

í læsishvetjandi skólum og byggir á því að börn og kennari ræði saman um 

bækur og barnaefni sem börnin þekkja. Hlutverk kennarans í samræðulestri er 

að lesa fyrir börnin og efla frásagnargleði þeirra með því að virkja þau til 

þátttöku í umræðum um lesefnið. Kennarinn stjórnar umræðum og spyr 

spurninga um persónurnar, söguþráðinn, myndirnar eða annað í sögunni sem 

er til þess fallið að vekja áhuga. Börnin fá tækifæri til að tjá sig um innihaldið 

á eigin forsendum, þau heyra ný orð, fá útskýringu á merkingu þeirra og prófa 

sig áfram með að nota þau í samræðum (Þórdís Þórðardóttir, 2017, bls. 5–6).   
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Graves (2016, bls. 5) tekur í sama streng en hann bendir á að góð leið til að 

efla mál barna sé að bjóða upp á auðugt málumhverfi þar sem hlustun, tjáning, 

lestur og ritun skipa stóran sess í daglegu starfi. Leikskólabörn koma yfirleitt í 

skólann með góðan talorðaforða, þ.e. þau kunna orð sem þau nota í daglega 

lífinu, en oft vantar upp á þekkingu þeirra á orðum sem tengjast lesmáli. Lestur, 

samræður og spjall um orð eru því þýðingarmiklir þættir í málörvun leikskóla-

barna. Að læra mál í gegnum lestur og umræður svipar til þess að læra í 

gegnum leik, í báðum tilfellum byggir námið á áhuga barnsins og innbyggðri 

þörf þess fyrir að skilja umhverfi sitt og leita sér þekkingar (Kennedy, 2013, 

bls. 547).  

Í læsishvetjandi leikskólaumhverfi er ritmál þýðingarmikið eins og kom 

fram í rannsókn Dynia, Schachter, Piasta, Justice, O´Connell og Pelatti (2018, 

bls. 255–256) sem gerð var á læsishvetjandi umhverfi í 254 leikskóladeildum. 

Í rannsókninni kom fram að ritmál í umhverfi barna geti ýtt undir læsi, ritmálið 

má þó ekki vera mikið að það virki truflandi á börnin. Griffith, Beach, Ruan 

og Dunn (2008, bls. 16–17) tala um tvenns konar ritmál í leikskólaumhverfinu, 

annars vegar ritmál sem notað er á hagnýtan hátt eða til upplýsinga (e. 

functional print) og hins vegar ritmál tengt umhverfinu (e. environmental 

print). Fyrri gerðin á við um ritmál sem gegnir hagnýtu hlutverki og er notað í 

ákveðnum tilgangi s.s. merkingar á hillum, ýmsar leiðbeiningar og veggspjöld 

með stafrófinu. Undir þessa gerð ritmáls mætti líka flokka sögur og texta eftir 

börnin sem hanga á veggjum leikskólans. Hin gerðin á við um ritmál sem 

börnin sjá í umhverfinu utan leikskólans s.s eyðublöð, tímarit á biðstofum, 

ritmál á matvörum, dreifibréf og matseðla á veitingahúsum. Fjölbreyttar gerðir 

ritmáls má nýta til að lífga upp á leiksvæði barnanna og gefa þeim tækifæri til 

að leika og æfa læsistengdar athafnir sem þau sjá fullorða fólkið í kringum sig 

nota dagsdaglega.  

Hlutverk leikskólakennara í læsisnámi barna er margþætt. Kennarinn þarf 

að sjá til þess að umhverfi barnanna sé læsishvetjandi og bjóði upp á næg 

tækifæri til leika með örvandi efnivið en einnig þarf hann að vera til staðar, 

styðja við leikinn og örva málfærni barnanna. Hlutverk kennarans og færni 

hans í að leiðbeina börnunum og hvetja þau áfram í þekkingarleit sinni er 

veigamikið ef marka má rannsókn Guo, Justice, Kaderavek og McGinty (2012, 

bls. 321–322) þar sem skoðuð voru tengsl læsishvetjandi umhverfis og 

stuðnings kennara á framfarir barna í læsi yfir eitt skólaár. Í niðurstöðum 

rannsakenda kom fram að lestrarhvetjandi umhverfi væri mikilvægur þáttur í 
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að skapa aðstæður sem ýta undir læsisnám en að það eitt og sér væri ekki nóg. 

Stuðningur kennara við nám barnanna skipti einnig miklu máli sem og færni 

hans og þekking á viðfangsefninu. Það er ekki nóg að kennarinn hafi aðgang 

að frábæru námsefni og vandaðri námskrá, hann verður einnig að hafa 

þekkingu á málþroska og bernskulæsi. 

Hall (2013, bls. 527 og 529) komst að svipaðri niðurstöðu þegar hún tók 

saman niðurstöður rannsókna á kennurum sem hafa sýnt afburðaárangur í að 

efla læsi leikskólabarna, í þeim kom fram að gæði kennslunnar skiptu mun 

meira máli en þær áætlanir sem farið var eftir. Þeir kennarar sem sköruðu fram 

úr voru ekki uppteknir af skipulagðri kennslu eða fyrir fram ákveðnum 

áætlunum heldur nýttu þeir hvert tækifæri í dagsins önn til að efla læsi. Þeir 

settu læsi í forgang og gáfu því tíma, lögðu áherslu á að tengja námið við líf 

barnanna utan skólans og áhugamál þeirra. Þeir lögðu sig fram við að útbúa 

heimilislegt, lestrarhvetjandi umhverfi í leikskólanum, ýttu undir uppgötvanir 

barnanna varðandi ritað mál og hvöttu börnin til að nýta sér það í leik og starfi. 

Þeir voru vel skipulagðir en þó sveigjanlegir, höfðu góða yfirsýn og tókst að 

vinna að mörgum markmiðum í einu auk þess sem þeir voru tilbúnir til að grípa 

þau námstækifæri sem urðu til í daglega lífinu. 

2.3 Fjölskyldulæsi 

Fjölskyldumeðlimir eru fyrstu mótunaraðilar barna og þeir sem kenna og 

leiðbeina þeim lengst. Hversdagslegar athafnir innan veggja heimilisins efla 

skilning á læsi og breikka sjóndeildarhringinn. Flest börn kynnast fyrstu 

bókunum heima, prófa sig áfram með skriffæri og kynnast ýmiskonar efniviði 

sem ýtir undir áhuga og færni þeirra í læsi (Browne, 2009, bls. 231). Hugtakið 

fjölskyldulæsi hefur verið skilgreint á marga vegu í lestrarfræðum. Hér verður 

stuðst við skilgreininguna um fjölskyldulæsi sem lestrarvirkni barna, foreldra 

og annarra fjölskyldumeðlima heima fyrir og í samfélaginu (Bonci, 2008, bls. 

16). Fjölskyldulæsi felur í sér allar þær læsistengdu athafnir sem börn taka þátt 

í frá fæðingu með foreldrum, systkinum, ömmum, öfum eða öðrum 

fjölskyldumeðlimum. Með samveru og samskiptum innan fjölskyldunnar viða 

börn að sér þekkingu og skilningi á læsi og tileinka sér ýmsa læsistengda hæfni 

(Marsh, Hannon, Lewis og Ritchie, 2017, bls. 48). Morrow (2009, bls. 379) 

telur samstarf fjölskyldna við skóla einnig falla undir fjölskyldulæsi og tiltekur 

m.a. í því samhengi þátttöku í samstarfsverkefnum tengdum læsi, heimsóknir 
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fjölskyldumeðlima í skólann og þátttöku foreldra í námskeiðum sem miða að 

því að efla mál- og læsi barna.   

Rannsóknir hafa sýnt að báðir foreldrar gegna mikilvægu hlutverki þegar 

kemur að því að efla læsi barna. Í rannsókn á áhrifum mæðra og feðra á 

læsishvetjandi umhverfi inni á heimilum leikskólabarna og tengslum þess við 

námsárangur kom í ljós að bæði mæður og feður tóku þátt í læsishvetjandi 

athöfnum með börnunum, þáttur mæðra var þó áberandi meiri. Báðir foreldrar 

höfðu jákvæð áhrif á námsárangurinn í fjölskyldum þar sem móðirin var ekki 

með háskólagráðu en í fjölskyldum þar sem móðirin var með háskólagráðu 

hafði þátttaka feðra ekki fylgni við námsárangur barnanna. Í niðurstöðum kom 

einnig fram að þegar móðir var ekki með háskólagráðu tóku feður meiri ábyrgð 

á læsisnámi barnanna og höfðu góð áhrif á framvinduna (Foster, Froyen, 

Skibbe, Bowles og Decker, 2016, bls. 1845, 1857–1858). Í rannsókn þar sem 

sjónum var beint að hjónabandi foreldra með tilliti til bernskulæsis kom í ljós 

fylgni á milli hamingjuríkra hjónabanda og læsishvetjandi umhverfis á 

heimilum. Foreldrar sem voru hamingjusamlega giftir studdu betur við 

læsishvetjandi athafnir inni á heimilinu og jákvætt andrúmsloft hafði góð áhrif 

á nám barnanna (Froyen, Skibbe, Bowles, Blow og Gerde, 2013, bls. 42; 

Konishi, Froyen, Skibbe og Bowels, 2018, bls. 183, 188–199). 

Rannsóknir sýna einnig að framlag systkina er mikilsvert þegar kemur að 

læsi. Rannsókn Segal, Howe, Persram, Martin-Chang og Ross (2017, bls. 391, 

401) á framlagi systkina til læsishvetjandi umhverfis heima fyrir leiddi í ljós 

að systkini studdu við mál- og læsi hvers annars í gegnum daglegar athafnir og 

samskipti heima fyrir, jafnvel þegar foreldrar voru ekki til staðar. Svipaðar 

niðurstöður má finna í rannsókn Howe, Porta, Recchia og Funamoto (2015, 

bls. 326) en þar kom fram að eldri systkini tóku frekar að sér hlutverk 

leiðbeinanda en þau sem voru yngri. Þeim reyndist í flestum tilvikum auðvelt 

miðla af þekkingu sinni og reynslu og það virtist veita þeim ánægju. 

Mikilvægi fjölskyldunnar og læsihvetjandi umhverfis endurspeglast ekki 

hvað síst í miklum mun á orðaforða barna við upphaf grunnskólagöngu 

(Murnane, Sawhill og Snow, 2012, bls. 10). Rannsóknir hafa sýnt að börn með 

góðan málþroska eru með virkan orðaforða upp á um það bil 5000–10.000 orð 

þegar þau byrja í grunnskóla á meðan að börn sem alist hafa upp í fátæklegu 

málumhverfi hefja skólagöngu með helmingi færri orð í farteskinu. Bilið á 

milli þeirra sem kunna mest og þeirra sem kunna minnst er stórt og getur 

spannað þúsundir orða (Graves, 2016, bls. 2–3). Getumunurinn hefur 
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tilhneigingu til að breikka ef ekki er unnið markvisst gegn því. Börn sem alast 

upp í örvandi málumhverfi þróa með sér með ríkulegan orðaforða sem þau nýta 

til að viða að sér þekkingu á fjölbreyttan hátt, bæði í gegnum samræður og 

lestur. Börn sem fá færri tækifæri til að auka orðaforðann hafa tilhneigingu til 

að dragast aftur úr og reynsla þeirra af námi verður oft neikvæð. Slakari 

málskilningur veldur því að þau lesa minna og fara smám saman að forðast 

aðstæður þar sem reynir á málskilning (Coyne, McCoach, Ware, Austin, 

Loftus-Rattan og Baker, 2019, bls. 164). 

Við fjögurra ára aldur er stærsti áhrifaþátturinn á orðaforða barna annars 

vegar hversu ríkulegur eða fjölbreyttur orðaforði foreldra er og hins vegar 

hversu mörg orð foreldrar nota í daglegu lífi (Biemiller, 2006, bls. 43). Fyrsta 

ár barna í grunnskóla virðist lítil áhrif hafa á orðaforðann og sýna rannsóknir 

að börn fædd í janúar sem eru í leikskóla hafa svipaðan orðaforða og börn fædd 

í desember árið áður sem komin eru í grunnskóla. Stærsti áhrifavaldurinn á 

orðaforða barna þar til þau fara að lesa sjálf virðist því vera fjölskyldan og 

heimilið (Biemiller, 2005, bls. 3, 6–7).  

Flest bendir til þess að börn bæti orðum í orðaforðann sinn á svipaðan hátt 

og með svipuðum hraða, til marks um það hefur komið í ljós að börn með 

slakan orðaforða sem fá orðaforðakennslu bæta við sig orðum á sama hraða og 

börn með ríkulegan orðaforða (Biemiller, 2006, bls. 43). Svipaðar niðurstöður 

má finna í rannsóknum Hoff og Tian (2005, bls. 276) og Weisleder og Fernald 

(2013, bls. 2149) og renna þær stoðum undir mikilvægi uppeldisaðstæðna og 

umhverfisáhrifa á þróun orðaforða barna. Eftir að börn eru farin að lesa virðast 

þau auka orðaforða sinn á nokkurn veginn sama hraða hvort sem orðaforði 

þeirra er slakur eða ríkulegur fyrir (Biemiller, 2005, bls. 3). Orðaforðagapið 

myndast því ekki vegna mismunandi hæfileika barna til að læra ný orð heldur 

frekar vegna mismunandi aðstæðna og aðbúnaðar fyrstu árin.  

Í viðamikilli íslenskri langtímarannsókn á málþroska og læsi íslenskra 

barna á aldrinum 4 til 8 ára komu svipaðar niðurstöður í ljós. Orðaforði 4 ára 

barna hefur tengsl við lesskilning og aðra þætti læsis upp á miðstig grunnskóla. 

Jafnframt kom í ljós að mikill einstaklingsmunur var á orðaforða jafngamalla 

íslenskra barna og tengist sá munur að hluta áhættuþáttum í aðstæðum 

barnanna og fjölskyldna þeirra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 2; 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2018, bls. 1, 16). Áhættuþættir voru m.a. menntun 

foreldra og efnahagur. Marktæk fylgni reyndist vera á milli orðaforða 4 og 6 

ára barna og menntunar móður en einnig kom í ljós að því eldri, menntaðri og 
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tekjuhærri sem foreldrar voru, því betur gekk börnunum í orðaforðaprófinu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að á Íslandi tengist orðaforði barna 

menntun og efnahag foreldra eins og í öðrum löndum. Aðgengi íslenskra barna 

að leikskóladvöl óháð stöðu og efnahag foreldra virðist ekki ná að jafna 

aðstæðumuninn. Niðurstöður rannsóknarinnar undirstrika að leikskólaárin eru 

mikill framfaratími fyrir læsisþróun barna og geta skipt sköpum fyrir 

námsárangur langt fram í tímann (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 17). 
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3. Samstarf heimila og leikskóla 

Rannsóknir sýna að samstarf heimila og skóla er mikilvægt til að styðja við 

velgengni barna í námi (Browne, 2009, bls. 230; Jeynes, 2005, bls. 259–260; 

Jeynes, 2012, bls. 719). Samstarf um læsi er sérstaklega mikilvægt enda er læsi 

grunnur að námi og menntun og tengist flestum athöfnum í daglega lífinu. Börn 

læra margt um tal- og ritmál af umhverfinu ómeðvitað og án þess að hafa 

nokkuð fyrir því, þau fylgjast með hvernig málið er notað heima, í skólanum 

og í samfélaginu og prófa sig áfram í notkun tungumálsins upp á eigin spýtur. 

Læsi er því bæði á ábyrgð heimila og skóla, það er grundvallarfærni sem 

gengur þvert á námsgreinar og er undirstaða náms (Ingibjörg Auðunsdóttir, 

Gretar L. Marinósson og Kjartan Ólafsson, 2017, bls. 361, 368).  

Samstarf um læsi getur þjónað margvíslegum tilgangi þó að markmiðið sé 

alltaf að efla mál og læsi barnsins. Samkvæmt Browne (2009, bls. 230) er 

samstarf um þennan mikilvæga þátt bæði æskilegt og nauðsynlegt þar sem að 

foreldrar eru samábyrgir skólanum hvað varðar nám barna og eiga samkvæmt 

lögum og reglum rétt á upplýsingum um stöðu barnanna. Einnig hefur sýnt sig 

að þegar læsisnámið er tengt við líf barnanna utan leikskólans og foreldrar taka 

virkan þátt í því aukast líkurnar á að börnunum gangi vel. 

Mikil áhersla er lögð á samstarf heimila og leikskóla á Íslandi af 

löggjafanum og menntamálaráðuneytinu (Lög um leikskóla nr. 90/2008; 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 48–49). Í lögum um leikskóla 

frá 2008 er kveðið á um ábyrgð foreldra á menntun og velferð barna sinna auk 

þess sem hvatt er til aukinnar samvinnu heimila og skóla. Foreldrum ber, 

lögum samkvæmt, að gæta hagsmuna barna sinna, fylgjast með skólagöngu 

þeirra, hafa náið samráð við starfsfólk leikskóla og veita upplýsingar sem 

skipta máli fyrir skólastarfið. Að sama skapi eiga foreldrar rétt á upplýsingum 

frá skólanum um starfsemi hans, nám og stöðu barnanna (Lög um leikskóla nr. 

90/2008).  

Lögin endurspeglast einnig í Aðalnámskrá leikskóla en þar er lagt upp með 

að fjölskyldan og leikskólinn séu samstarfsaðilar. Lögð er áhersla á samstarf 

strax frá upphafi leikskólagöngunnar og að foreldrar fái þau skilaboð að 

framlag þeirra sé mikils metið. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla ber 
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leikskólakennurum að skipuleggja starfið þannig að það taki mið af 

heildarhagsmunum þeirra sem að því koma og að leitast sé við að ná til allra 

foreldra í leikskólanum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 48–

49). Lögð er áhersla á frumkvæðisskyldu skólans sem felst m.a. í því að veita 

foreldrum þær upplýsingar sem þeir þurfa til að geta tekið virkan þátt í starfi 

skólans. Markmiðið er að saman geti leikskólinn og heimilið unnið að þroska 

og námi barnsins (Trausti Þorsteinsson, 2011, bls. 43). 

3.1 Frá samskiptum til hlutdeildar 

Samstarf við fjölskyldur verður alltaf stór þáttur í skólastarfi. Fjölskyldur eru 

mismunandi og bakgrunnur þeirra og aðstæður ólíkar. Það er á ábyrgð skóla 

og kennara að virkja samstarf við fjölskyldur og leita leiða til að tengja tvo 

mikilvægustu heima barnsins, heimilið og skólann (Epstein, 2016, bls. 4–5). 

Í bókinni Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (2014, bls. 197–

198) gera Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir greinarmun á samskiptum 

og samstarfi þegar kemur að tengslum heimila og skóla. Þar eru samskipti (e. 

communication) notuð yfir tengsl og upplýsingastreymi milli foreldra og 

starfsfólks skóla, t.d. með bréfum eða tölvupósti, samtölum í síma, fundum og 

öðru slíku. Samstarf (e. collaboration, cooperation) er aftur á móti notað í 

þrengri merkingu um samskipti sem fela í sér samtöl og samráð í einhverri 

mynd. Þessar skilgreiningar geta verið flóknar þar sem að samskipti þurfa ekki 

alltaf að fela í sér samstarf, t.d. fela hópfundir, námskynningar og reglubundin 

foreldraviðtöl oftast í sér samskipti en hins vegar er upp og ofan hvort um 

raunverulegt samráð um málefni barnanna er að ræða.  

Þátttaka foreldra (e. parental involvement) er hugtak sem notað hefur verið 

yfir þátttöku foreldra í skólastarfi s.s. heimsóknir í skólann og setu í 

foreldraráðum. Hlutdeild foreldra (e. parental engagement) er víðara hugtak 

sem skilgreint er sem þátttaka foreldra í námsreynslu og námsferli barna sinna, 

starfi nemendahópsins, stefnumótun og stjórn skóla. Þegar talað er um 

hlutdeild foreldra er átt við að þeir hafi ábyrgð jafnt sem réttindi. Það má segja 

að munurinn á þátttöku og hlutdeild liggi að einhverju leyti í eignarhaldi á 

hugmyndum og aukinni skuldbindingu við þau verkefni sem liggja fyrir 

(Goodall og Montgomery, 2013, bls. 399–400; Kristín Jónsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2014, bls. 198).  
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Hlutdeild foreldra í samstarfi við skóla nær yfir hugtökin þrjú sem áður voru 

nefnd þ.e. samskipti, samstarf og þátttöku foreldra. Sumir vilja horfa á 

samstarfið í enn víðara samhengi og taka samfélagið inn í myndina en þá er 

talað um samstarf fjölskyldu, skóla og samfélags (e. family-school-community 

partnership) og er þar vísað til samábyrgðar alls samfélagsins á menntun barna 

(Kristín Jónsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2014, bls. 199).  

Af ofangreindu má sjá að tengsl heimila og skóla geta verið misdjúp, allt 

frá því að snúast um einfalda upplýsingagjöf til sameiginlegrar ábyrgðar og 

hlutdeildar. Nordahl (2015, bls. 22) hefur sett fram svipaðar hugmyndir en 

hann skiptir samstarfi heimila og skóla í þrjú þrep. Á fyrsta þrepi veitir skólinn 

foreldrum upplýsingar um starfið í skólanum og að sama skapi veita foreldrar 

skólanum upplýsingar er varða velferð barnsins. Á öðru þrepi samstarfsins 

bætast við samræður um barnið og á þriðja þrepi eru teknar sameiginlegar 

ákvarðanir. Á loka þrepinu eru foreldrar og kennarar á jafnréttisgrundvelli og 

setja sameiginleg markmið sem allir vinna að og taka ábyrgð á. Barnið getur 

einnig tekið þátt ef það hefur aldur og þroska til. Á þriðja stigi er hægt að tala 

um að foreldrar eigi virka hlutdeild í námi barnsins. 

Langtímarannsókn Pezoa, Mendive og Strasser (2019, bls. 293) gefur 

vísbendingar um að ung börn geti átt hlutdeild í eigin læsisnámi strax á 

leikskólaaldri og þannig ýtt undir og stuðlað að samstarfi foreldra og kennara 

á þriðja sigi eins og það er skilgreint samkvæmt Nordahl (2015, bls. 22). Í 

rannsókninni kom fram að lestraráhugi barna hefði töluverð áhrif á læsistengda 

hegðun foreldra. Þegar foreldrar urðu varir við áhuga barna á bókum og 

læsistengdum viðfangsefnum voru þeir líklegri til að ýta undir áhugann með 

því að bjóða börnunum upp á lestrarhvetjandi umhverfi heima við (Pezoa, 

Mendive og Strasser, 2019, bls. 293). Börnin gátu því haft áhrif á eigið 

umhverfi innan fjölskyldunnar og verið frumkvöðlar í að breyta þeim 

félagslegu aðstæðum sem þau bjuggu við. Rannsóknin rennir stoðum undir 

mikilvægi þess að tekið sé tillit til barna og hugað að áhugahvötinni þegar 

samstarf við foreldra varðandi læsi er skipulagt í stað þess að einblína eingöngu 

á foreldra, þekkingu þeirra og athafnir. Framlag barna til samstarfsins getur 

snemma falist í því að sýna áhuga á viðfangsefnum sem foreldrar og kennarar 

geta brugðist við. Þannig má byggja læsisnám á áhuga barnanna, sameiginlegri 

ákvarðanatöku og samvinnu foreldra og kennara í kjölfarið sem kemur heim 

og saman við Larson og Marsh (2015, bls. 173) sem telja að samstarf um 

læsisnám ætti að vera sameiginlegt verkefni barna, foreldra, samfélagsins og 
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rannsakenda. Þar vísa þær til félagsnámskenninga sem gera ráð fyrir að nám 

eigi sér stað í félagslegu samhengi bæði innan skóla og utan (Larson og Marsh, 

2015, bls. 135).  

Alasuutari (2010, bls. 155 og 153) hefur rannsakað samstarf heimila og 

skóla í finnskum leikskólum. Hún greinir samstarfið annars vegar sem lárétt 

og hins vegar sem lóðrétt. Í lóðrétta samstarfinu er sérfræðiþekking 

fagmannsins í forgrunni. Sú þekking er tekin fram yfir þekkingu og reynslu 

foreldra þegar kemur að grundvallarhugmyndafræði leikskólans, s.s. stefnu, 

hugmyndafræði og skólanámskrá. Í lárétta samstarfinu er litið á kennara og 

foreldra sem jafningja sem báðir hafa sérþekkingu á barninu hver á sínu sviði. 

Litið er á framlag foreldra sem mikilsvert, það viðurkennt og metið til jafns á 

við sérþekkingu kennarans (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017, 

bls. 13). 

Niðurstöður úr rannsóknunum á samstarfi heimila og skóla á Íslandi (Arna 

H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017, bls. 8; Bryndís Garðarsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 682, 684 og 688; Jóhanna Einarsdóttir, 2010, 

bls. 9, 21, 26) benda til þess að í íslenskum leikskólum sé samstarf heimila og 

skóla oftast blanda af lóðréttu samstarfi með kennarann sem fagmann í 

fararbroddi og láréttu samstarfi þar sem foreldrar taka aukinn þátt í starfinu. 

Rannsóknirnar leiddu í ljós að þegar kom að stefnu leikskóla, námskrárgerð og 

almennum ákvörðunum um starfið virtist fagþekking leikskólakennara vega 

þyngra en reynsla og þekking foreldra. Í daglegu samstarfi unnu foreldrar og 

kennarar frekar saman á jafnréttisgrundvelli þar sem þekking og reynsla beggja 

var nýtt til að tryggja vellíðan barnsins. Þetta kemur heim og saman við 

niðurstöður Alasuutari (2010, bls. 157–158) úr finnskum leikskólum. Hin 

hefðbundna lóðrétta braut þar sem kennarinn er talinn vera sérfræðingur er enn 

áberandi í bland við nýrri hugmyndafræði þar sem meiri áhersla er lögð á 

lýðræði og sameiginlega ákvarðanatöku.  

Ingibjörg Auðunsdóttir, Gretar L. Marinósson og Kjartan Ólafsson (2017, 

bls. 363) telja að samstarf í grunnskólum á Íslandi sé almennt ekki komið á 

þriðja þrep samkvæmt Nordahl (2015, bls. 22) og að sjaldgæft sé að foreldrar 

eigi virka hlutdeild eða taki þátt í ákvörðunum í skólastarfinu. Niðurstöður 

rannsóknar á samstarfi heimilis og skóla um læsisnám í 1. og 2. bekk 

grunnskóla hérlendis bentu til að foreldrar væru vannýtt auðlind í læsisnámi 

barna. Niðurstöður sýndu að foreldrar vildu taka meiri ábyrgð á náminu og 

stuðla að því að barninu gengi vel en skólarnir héldu foreldrum frá 
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ákvarðanatöku um læsisnámið (Ingibjörg Auðunsdóttir, Gretar L. Marinósson 

og Kjartan Ólafsson, 2017, bls. 395). Þegar íslenskar rannsóknir á 

leikskólastarfi voru skoðaðar kom í ljós að samstarf á leikskólastiginu virtist 

einnig að mestu leyti vera á þrepum eitt og tvö.  

Í viðamikilli rannsókn sem 590 leikskólakennarar í 178 íslenskum 

leikskólum tóku þátt í kom í ljós að þátttaka foreldra í daglegu starfi var 

sjaldgæf og að fáir foreldrar létu í ljósi skoðanir á starfinu. Algengast var að 

þátttaka foreldra fælist í að mæta á viðburði skipulagða af leikskólanum. 

Samskipti foreldra og kennara snérust að mestu um líðan barnsins í 

leikskólanum en þar á eftir kom umræða um daglegt starf, nám barnsins og 

þroska (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 682, 684 og 

688). Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017, bls. 8) 

um áherslur og valdatengsl í samstarfi starfsfólks og foreldra í leikskólum 

sýndu niðurstöður að foreldrar töldu samstarf heimila og skóla mikilvægt og 

vildu leggja sig fram um að það væri gott. Foreldrar kunnu að meta dagleg 

samskipti og töldu sig geta spjallað við starfsfólkið og beðið um úrlausnir á 

ákveðnum málum. Athyglisvert var að ef barni leið vel í leikskólanum voru 

afskipti foreldra af starfinu almennt lítil. Þeir leikskólakennarar og 

leikskólastjórar sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að foreldrar 

hefðu mestan áhuga á eigin börnum en í seinni tíð hefði þó áhugi á 

hugmyndafræði, markmiðum og leikskólastarfi almennt aukist.  

Svipaðar niðurstöður var að finna í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010, 

bls. 9, 21, 26) um leikskólastarf af sjónarhóli foreldra, en þar bentu niðurstöður 

til þess að foreldrar legðu mest upp úr óformlegu samstarfi auk 

upplýsingagjafar um líðan barnsins og starfsemina. Almennt kærðu foreldrar 

sig ekki um meiri þátttöku í starfinu eða ákvarðanatöku innan skólans, nokkrir 

foreldrar vildu gjarnan hafa meiri áhrif en upplifðu að lítið væri hlustað á 

sjónarmið þeirra.  

Í rannsókn Trausta Þorsteinssonar (2011, bls. 18, 22) á skólastarfi í 

leikskólum Akureyrarbæjar kom fram að mikill meirihluti foreldra taldi 

starfshætti leikskóla hvetja til samvinnu og samstarfs foreldra, kennara og 

nærsamfélags. Svipaðar niðurstöður var að finna í könnun á viðhorfum foreldra 

til leikskóla sem skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar gaf út árið 2017 

(Auður Ævarsdóttir og Hildur B. Svavarsdóttir, 2017, bls. 3). Tækifærin 

virðast því vera til staðar en einhverra hluta vegna reynist erfitt að þróa 
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samstarfið af upplýsinga- og samræðuþrepinu yfir í að foreldrar eigi 

raunverulega hlutdeild í starfinu og taki þátt í ákvörðunum. 

3.2 Stuðningur leikskóla við heimili 

Aðstæður og uppeldisskilyrði barna sem ganga í sama leikskóla geta verið 

mjög ólík, þar spila inn þættir eins og menning, menntun foreldra, félagslegar 

aðstæður og sú reynsla sem fjölskyldur hafa í bakpokanum. Foreldrar eru því 

misjafnlega tilbúnir í það verkefni að styðja við mál og læsi barna sinna þó svo 

að þeir séu oftast allir af vilja gerðir. Stuðningur og fræðsla frá skólanum er 

því mikilvægur þáttur í að efla og styðja við læsisnám og málþroska barna. 

Aukið samstarf við foreldra getur gert kennurum kleift að nýta betur þá 

þekkingu og reynslu sem börn öðlast heimafyrir til að byggja á og mynda 

tengingar við nýja færni og þekkingu í skólanum. 

Misjafnt er hversu vel kennarar eru undirbúnir fyrir að koma á fót og 

viðhalda samstarfi við foreldra. Rodd (2013, bls. 223) telur að viðhorf 

leikskólakennara til foreldra séu þýðingarmikill þáttur sem leiki lykilhlutverk 

þegar kemur að farsælu samstarfi heimila og skóla. Hún talar um að fjölskyldur 

séu ólíkar en hafi allar sína styrkleika, þekkingu og reynslu sem skipti máli og 

geti verið góð viðbót við það sem kennarar hafa fram að færa. Mikilvægt sé að 

leikskólakennarar séu tilbúnir til að rækta sambandið og viðurkenna foreldra 

sem sérfræðinga í þörfum barna sinna og mikilvæga leiðbeinendur í lífi þeirra. 

Rohde (2015, bls. 7) leggur áherslu á mikilvægi umhverfisþátta þegar 

kemur að læsisnámi barna og minnir á að menning og samfélag spili stórt 

hlutverk bæði þegar kemur að velgengi barna í skóla og hversu vel börnum 

gengur að læra að lesa og skrifa. Bernskulæsi eflist í samspili við umhverfið 

sem getur bæði ýtt undir eða verið hindrun í námi barnanna. Margt getur spilað 

inni í s.s. viðhorf til læsis í samfélaginu og í fjölskyldu barnanna. Fjölskylda 

sem hefur lítinn áhuga á lestri, á líklega ekki mikið af bókum og að sama skapi 

fá börn sem alast upp í menningu þar sem ekki er til siðs að hlusta á börn færri 

tækifæri til að æfa sig í samræðum við fullorðna. Stjórnvöld geta líka haft áhrif 

t.d. með fjárveitingum til bókasafna og verkefna sem efla áhuga á læsi í 

samfélaginu. Allir þessir þættir geta haft áhrif á tækifæri barna til að efla mál 

og læsi í daglegu lífi. 

Í Pen Green Center í Bretlandi er löng hefð fyrir samstarfi foreldra og 

kennara og rannsóknum á því. Skólinn hóf starfsemi árið 1983 og bauð þá bæði 
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upp á leikskólavist og ýmsa þjónustu fyrir foreldra. Allar götur síðan hefur 

starfið verið þróað með það að markmiði að efla hlutdeild foreldra í námi barna 

og veita þeim þann stuðning sem þeir þurfa til að takast á við foreldrahlutverkið 

(Whalley, 2017, bls. 1, 14). Í rannsóknum á starfinu í Pen Green Center hefur 

komið í ljós að mikilvægt er að nota fjölbreyttar leiðir til að koma til móts við 

foreldra og viðurkenna að foreldrar eru ólíkir og hafa ólíkar þarfir. Kennarar í 

Pen Green Center leitast við að veita foreldrum hlutdeild í starfinu og líta á 

framlag þeirra sem jafngilt framlagi kennaranna. Hugmyndin er að kennarar 

leggi fram þekkingu sína á þroska barna og foreldrar þekkingu á eigin barni. 

Segja má að kennarar séu sérfræðingar í börnum almennt, á meðan að foreldrar 

eru sérfræðingar í einu ákveðnu barni. Samanlögð þekking foreldra og kennara 

á barninu, barnauppeldi og þroska er mikil og framlag beggja aðila því 

mikilsvert (Arnold, 2017, bls. 68 og 70; Whalley, 2017, bls. 263–264).  

Sýn Green Pen Center hefur samhljóm með Knopf og Swick (2008, bls. 

421–422) sem telja að umfram allt þurfi foreldrar að finna að kennarar hafi 

einlægan áhuga á barninu og virði framlag foreldra til samstarfs. Þeir telja 

lykilatriði í samstarfi að kennarar trúi því að fjölskyldur gegni mikilvægu 

hlutverki þegar kemur að uppeldi og menntun barna. Constantino (2016, bls. 

106) tekur í sama streng og segir að menning skóla þurfi að vera jákvæð í garð 

foreldra og að gera þurfi ráð fyrir að nám geti átt sér stað bæði heima og í 

skólanum. Gagnkvæm virðing og skilningur getur gert mikið til að brúa bilið 

á milli þessara tveggja heima, ekki hvað síst þegar kemur að því að efla 

málþroska og læsi en oft myndast gap á milli þeirrar þekkingar, reynslu og 

hæfni sem börn viða að sér um læsi utan skólans og þess náms sem á sér stað í 

skólanum (Viruru, 2013, bls. 32). Það er því grundvallaratriði að leggja vinnu 

í að efla samstarfið og nýta með því móti námstækifærin sem verða til á 

hverjum degi í lífi barna.  

Hugmyndir Epstein (2016, bls. 395) um samstarf heimila og skóla geta 

hjálpað til við að skipuleggja og halda utan um samstarfið. Epstein skiptir 

foreldrasamstarfi í sex flokka: Uppeldi, samskiptum, þátttöku, stuðningi við 

nám, ákvarðanatöku og tengslum við samfélagið. Undir uppeldi fellur að 

aðstoða fjölskyldur við að innleiða og nota uppbyggilegar uppeldisaðferðir og 

búa börnum traust umhverfi til að alast upp í. Samskipti felast m.a. í 

gagnkvæmum samskiptum heimila og skóla, þar sem upplýsingum um þroska, 

líðan og nám er miðlað á árangursríkan hátt. Með þátttöku er átt við að 

foreldrar fái tækifæri til að vera virkir í skólastarfinu með fjölbreyttum hætti. 
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Stuðningur við nám heima fyrir felur í sér að fjölskyldur fái upplýsingar og 

hugmyndir um hvernig hægt er að styðja við nám barnsins heima, t.d. með 

þátttöku í lestrarhvetjandi athöfnum. Ákvarðanataka felur í sér að foreldrar hafi 

rödd innan skólans og fái tækifæri til að hafa áhrif á ákvarðanir er varða 

skólastarfið. Að lokum talar Epstein um samvinnu og tengingu við samfélagið, 

undir það fellur að finna leiðir til að tengja saman fjölskyldur, skóla og 

samfélag með það að markmiði að skapa samkennd og efla nám barnanna. 

Þeir þættir sem foreldrar leikskólabarna á Íslandi hafa lagt mesta áherslu á 

falla undir uppeldi og samskipti samkvæmt flokkunarkerfi Epstein (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 25). Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur (2010, bls. 26) 

kom fram að foreldrar væru undir álagi og upplifðu togstreitu í hlutverkum 

sínum sem foreldrar annars vegar og þátttakendur í atvinnulífinu hins vegar. 

Kröfur voru gerðar til þeirra um virkni og frama í starfi en jafnframt að þeir 

tækju þátt í samstarfi við skóla barnanna sinna. 

Í lögum um skólastarf, opinberum námskrám og starfslýsingu 

leikskólakennara er rík áhersla lögð á samstarf og sameiginlega ábyrgð 

foreldra og skóla á menntun barna og uppeldi en lítið fjallað um 

stuðningshlutverk skólanna og hvernig ráðgjöf eða fræðsla til foreldra á að fara 

fram (2008 nr. 90, gr. 2; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 33; 

Starfslýsingar leikskólakennara, e.d.). Í rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur og 

Sólveigar Karelsdóttur (2008, bls. 77 og 86) á þætti ráðgjafar í starfi 

leikskólakennara kom fram að ráðgjöf væri snar þáttur í starfi leikskólakennara 

og að foreldrar hefðu vaxandi þörf fyrir leiðsögn í uppeldishlutverkinu. 

Foreldrar leituðu helst til leikskólakennara varðandi ráðgjöf sem tengdist aga, 

þroska og þroskafrávikum, svefntíma, mataræði, almennu uppeldi og 

ummönnun. Almennt virtist ráðgjafarhlutverk leikskólakennara vera að aukast 

og þörf foreldra fyrir leiðsögn vera meiri en áður. Svipaðar niðurstöður má 

finna í rannsókn Birnu Maríu Svanbjörnsdóttur (2007, bls. 107 og 109) á 

viðhorfum foreldra barna á aldrinum 4–12 ára til stuðnings í 

foreldrahlutverkinu. Í niðurstöðum mátti sjá að tæplega 70% foreldra voru 

hlynnt því að fá stuðning í einhverjum þætti foreldrahlutverksins. Þegar 

foreldrar voru spurðir í hvaða formi þeir vildu fá stuðninginn nefndu flestir 

fyrirlestra, námskeið og persónulega ráðgjöf.  

Swick (2004, bls. 218) telur neikvætt hugarfar kennara til samstarfs við 

foreldra vera eina af helstu hindrunum farsæls samstarfs. Upplifi foreldrar 

fordóma, hunsun og neikvæða samskiptahætti frá kennurum getur það leitt til 
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þess að foreldrar sækist ekki eftir samskiptum eða samvinnu við skólann og 

forðist slík samskipti til framtíðar. Aukin hlutdeild foreldra og samstarf á 

jafningagrundvelli getur verið vandmeðfarin og þróast út í samskipti sem 

skilgreina má sem nokkurs konar vinasambönd þar sem kennarar deila reynslu 

sinni og atburðum úr eigin lífi með foreldrum á sama hátt og foreldrar deila 

upplýsingum með kennurum. Ekki eru allir sammála um að þetta sé æskileg 

þróun þegar kemur að samstarfi milli heimila og skóla (Alasuutari, 2010, bls. 

158).  

Í finnskri rannsókn á viðhorfum leikskólakennara til samstarfs við foreldra 

kom fram að kennarar töldu foreldra almennt hafa lítinn áhuga á samstarfi við 

skólana. Faglegt sjálfstraust finnsku leikskólakennarana var gott og þeir treystu 

sér vel til að taka þátt í samstarfi við foreldra en nefndu þó að þeir teldu finnska 

menntakerfið ekki styðja nógu vel við kennara þegar kemur að samstarfi við 

heimilin og að tímaleysi, langur vinnudagur og mikið vinnuálag bæði hjá 

kennurum og foreldrum væri hindrun. Aðrir þættir sem höfðu neikvæð áhrif 

voru t.d. tungumálaörðugleikar og menningarlegur mismunur (Hakyemez-

Paul, Pihlaja og Silvennoinen, 2018, bls. 268). Svipaðar niðurstöður var að 

finna í rannsókn Bryndísar Garðarsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur um 

samstarf heimila og leikskóla á Íslandi (2007, bls. 688).  

Íslenskir foreldrar, kennarar og skólastjórnendur nefndu tíð 

starfsmannaskipti og lága fagmenntun í leikskólum sem hindranir í farsælu 

samstarfi heimila og leikskóla. Þegar starfsmannaskipti voru tíð upplifðu 

foreldrar gjarnan að þeir væru stöðugt á byrjunarreit varðandi samstarf og 

samskipti við starfsmenn leikskólans. Foreldrar vildu einnig gjarnan hafa 

leikskólakennara á deildum barna sinna og töldu að það stuðlaði að auknum 

gæðum og betra samstarfi (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017, 

bls. 11, 13).  

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Önnu Magneu Hreinsdóttur (2011, bls. 

43, 45) um ólíkar áherslur í leikskólastarfi kom fram að aðkoma foreldra að 

leikskólastarfi væri innan ákveðins ramma sem reynist erfitt að brjóta. Lagt 

væri upp með að foreldrar kæmu með virkum hætti að leikskólastarfinu og að 

leikskólinn styddi við hlutverk foreldra en oft virtist vera erfitt að koma 

samstarfi af stað og fylgja því eftir. Í viðtali rannsakenda við leikskólastjóra 

kom fram að báðir aðilar, heimili og skóli, virtust hafa aðskilin, skilgreind 

hlutverk og að aðkoma foreldra væri of mikið bundin við skipulagða viðburði. 

Taldi leikskólastjórinn tímaskort og langan vinnudag foreldra á Íslandi vera 
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það sem hamlaði þátttöku foreldra í leikskólastarfinu mest. Sömu niðurstöður 

mátti sjá í rannsókn Örnu H. Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur, (2017, bls. 

9) en þar nefndu foreldrar tímaskort vegna vinnu hindrun þegar kemur að 

samstarfi heimila og skóla. Í sömu rannsókn var einnig nefnt að vinnuveitendur 

gerðu almennt ekki ráð fyrir því að foreldrar tækju þátt í skólastarfi. Svipaðar 

niðurstöður má finna í fleiri íslenskum rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

samvinnu foreldra og leikskóla (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2007, bls. 688; Jóhanna Einarsdóttir, 2010, bls. 25–26). 
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4. Rannsóknin 

Viðfangsefnið í þessari rannsókn var samstarf heimila og skóla með áherslu 

málörvun og læsi barna á leikskólaaldri. Rannsóknin miðaði að því að kanna 

viðhorf foreldra og kennara til samstarfs um nám barna og að meta fræðsluþörf 

foreldra varðandi málþroska og læsi barna. Unnið var út frá eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

• Hvernig sjá foreldrar fyrir sér samstarf við kennara varðandi eflingu 

málþroska og læsis? 

• Hvernig sjá kennarar fyrir sér samstarf við foreldra varðandi eflingu 

málþroska og læsis? 

• Hverjar eru þarfir foreldra varðandi fræðslu um læsi leikskólabarna? 

4.1 Rannsóknarsnið 

Viðhorf foreldra og kennara voru könnuð með spurningalistum sem sendir 

voru með rafrænum hætti til þátttakenda. Í spurningalistunum var spurt um 

viðhorf foreldra og kennara til samstarfs um málþroska og læsi barna og þörf 

foreldra fyrir fræðslu varðandi læsi leikskólabarna. Listarnir voru forprófaðir 

með rýnihópi kennara og foreldra í janúar 2018 þar sem fram komu gagnlegar 

ábendingar og hugmyndir að fleiri spurningum. 

4.2 Þátttakendur 

Spurningalistinn var sendur til allra kennara og starfsfólks með 

uppeldismenntun sem unnu í leikskólum Akureyrarbæjar á vorönn 2018 auk 

foreldra barna í elsta árgangi í leikskólum Akureyrarbæjar á vorönn 2019.  

Í rannsókninni var notað hentugleikaúrtak (e. convenience sample) við val á 

þátttakendum. Þar sem rannsakandi býr og vinnur á Akureyri, hentaði best að 

vinna rannsóknina í leikskólum bæjarfélagsins. Samkvæmt Þórólfi 

Þórhildarsyni og Þorláki Karlssyni (2013, bls. 124) hentar hentugleikaúrtak vel 
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þegar leggja á könnun fyrir allstórt úrtak á skömmum tíma og á það við um 

þessa rannsókn. 

4.3 Framkvæmd og gagnagreining 

Spurningalisti kennara/uppeldismenntaðs starfsfólks var sendur á 174 

einstaklinga í 9 leikskólum í mars 2018. Upplýsingar um netföng starfsfólks 

voru fengnar með leyfi leikskólastjóra af vefsíðum leikskólanna. Svör bárust 

frá 59 einstaklingum og var því svarhlutfall 34%.  

Spurningalisti foreldra var sendur á alla sem skráðir voru sem forráðamenn 

barna í elsta árgangi í leikskólum Akureyrarbæjar í mars 2019. Alls var listinn 

sendur á 504 foreldra 260 barna. Flest börn voru með tvo 

foreldra/aðstandendur skráða en í 16 tilvikum var eitt foreldri skráð. 

Leikskólastjórar sáu um að senda listann til foreldra fyrir hönd rannsakanda. 

Svör bárust frá 70 einstaklingum og var því svarhlutfall var tæplega 14%. Hægt 

var að svara spurningalistanum í þrjár vikur, send var út áminning til að freista 

þess að fá fleiri svör viku eftir að listarnir voru sendir út í fyrsta skipti. 

Tölfræðiforritið Excel var notað eftir þörfum til að greina niðurstöður. 

Niðurstöður eru byggðar á lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics). 

4.4 Réttmæti og áreiðanleiki 

Réttmæti og áreiðanleiki eru mælikvarðar á gæði í rannsóknum. Réttmæti vísar 

til þess hvort rannsóknin mæli í raun það sem henni er ætlað að mæla. Stundum 

er talað um innra og ytra réttmæti. Innra réttmæti vísar til þess hversu 

trúverðugar ályktanir má draga af niðurstöðunum og ytra réttmæti hvort hægt 

sé að alhæfa niðurstöðurnar yfir á annað þýði og aðstæður. Áreiðanleiki segir 

til um stöðugleika útkomunnar frá einni mælingu til annarrar (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211–212).  

Við val á þátttakendum í rannsókninni var ákveðið bæjarfélag tekið til 

skoðunar. Allir kennarar/uppeldismenntaðir og foreldrar leikskólabarna í elsta 

árgangi á því svæði fengu tækifæri til þátttöku. Niðurstöðurnar gefa 

vísbendingar um stöðu mála á þessu svæði. Áhugavert væri að leggja listann 

fyrir í fleiri sveitarfélögum og bera saman niðurstöður. Svörun var fremur 

dræm og getur það haft áhrif á niðurstöður, ef fleiri svör hefðu borist gætu þau 
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hafa gefið aðra sýn á viðhorf foreldra og kennara til samstarfs um málörvun og 

læsi. 

4.5 Rannsóknarsiðfræði 

Fyllsta öryggis var gætt í meðferð ganga og þess gætt að í gagnasafninu yrðu 

engin persónugreinanleg gögn. Leitast var við að upplýsa þátttakendur um 

markmið og tilgang rannsóknarinnar með kynningarbréfi og greinargóðum 

formála að spurningalistanum. Könnunin var nafnlaus og ekki hægt að rekja 

svör til einstaklinga eða skóla. Rannsóknin var tilkynnt Persónuvernd og 

fengin leyfi fyrir henni hjá fræðslustjóra Akureyrarbæjar og skólastjórnendum 

í leikskólunum.
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og leitað 

svara við rannsóknarspurningunum: Hvernig sjá foreldrar fyrir sér samstarf við 

kennara varðandi eflingu málþroska og læsis? Hvernig sjá kennarar fyrir sér 

samstarf við foreldra varðandi eflingu málþroska og læsis? Og hverjar eru 

þarfir foreldra varðandi fræðslu um læsi leikskólabarna? 

5.1 Viðhorf foreldra og kennara til samstarfs 

um læsi 

Eitt af markmiðum rannsóknarinnar var að skoða viðhorf foreldra og kennara 

til samstarfs varðandi málörvun og læsi leikskólabarna. Í ljós kom að bæði 

foreldrar og kennarar voru áhugasamir um samstarf. 

 

 

Mynd 1 Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á samstarfi við leikskóla/heimili 

varðandi málörvun og læsi leikskólabarna? 
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Á mynd 1 má sjá að mikill meirihluti foreldra og kennara hafði áhuga á 

samstarfi. Kennarar svöruðu einnig spurningu um hvort þeir teldu samstarfið 

skipta máli og þar kom í ljós að tæplega 90% kennara töldu samstarf skipta 

mjög miklu máli og um 10% kennara töldu það skipta frekar miklu máli. 

 

 

Mynd 2 Hversu mikið eða lítið samstarf telur þú vera á milli foreldra og kennara 

varðandi málörvun og læsi í þínum leikskóla? 

 

Í rannsókninni var spurt um núverandi stöðu samstarfs um málörvun og læsi 

í leikskóla þátttakenda og í hverju samstarfið væri falið. Þar kom í ljós að 

meirihluti foreldra og kennara töldu samstarfið vera mikið eða frekar mikið. 

Foreldrar töldu samstarfið vera ívið meira en kennarar en tæplega 70% foreldra 

töldu samstarfið vera mikið eða frekar mikið en tæplega 50% kennara voru á 

sama máli. Að sama skapi voru fleiri kennarar sem töldu samstarfið vera lítið 

eða frekar lítið.  

Í framhaldi voru foreldrar og kennarar spurðir nánar út í samstarfið og 

beðnir að merkja við þau öll þau atriði sem áttu við í þeirra leikskóla. Á mynd 

3 má sjá að foreldrar og kennarar voru nokkuð sammála um hver áhersluatriðin 

í samstarfinu voru.
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Mynd 3 Í hverju felst samstarf milli heimila og skóla varðandi málörvun og læsi í 

leikskólanum þínum? 

 

Á mynd 2 má sjá að foreldrar upplifðu almennt meira samstarf varðandi 

málörvun og læsi en kennarar en þegar þátttakendur voru beðnir að taka 

afstöðu til þess í hverju samstarfið væri fólgið kom í ljós að kennarar merktu 

við fleiri þætti í samstarfinu en foreldrar, sjá mynd 3. Kennarar töldu samstarf 

á einstaka áherslusviðum vera meira en foreldrar í öllum flokkum nema í 

þátttöku foreldra í daglegu starfi en þar var 2% munur. Bæði foreldrar og 

kennarar töldu að samstarf um læsi og málörvun í þeirra leikskóla fælist helst 

í samtölum milli foreldra og kennara og upplýsingagjöf kennara til foreldra. 

Upplýsingagjöf frá skóla til heimila var algengari en frá heimili til skóla 

samkvæmt niðurstöðunum, en um 30% færri kennarar og tæplega 20% færri 

foreldrar merktu við að upplýsingagjöf foreldra til kennara væri algeng leið til 

samstarfs. Margir þátttakendur merktu einnig við reglulegar skimanir á 

málþroska og samstarf út frá þeim og fræðslu á rafrænum miðlum. Þátttaka 
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foreldra í daglegu starfi og þátttaka foreldra í stefnumörkun og námskrárgerð 

voru þeir valmöguleikar sem fæstir töldu að ætti við. 

Þátttakendur gátu sett athugasemd við þessa spurningu, einn kennari nýtti 

þann kost og sagði að foreldrasamstarf varðandi málþroska og læsi væri meira 

þegar ákveðin samstarfsverkefni væru í gangi, hann nefndi auk þess að börnin 

mættu alltaf koma með bækur í leikskólann og að það hafi skilað sér í auknu 

samstarfi. Þegar áhugaverðar bækur voru lesnar í leikskólanum skilaði það sér 

oft heim til foreldra sem sögðu kennurunum frá áhuga barnanna daginn eftir 

sem var jákvætt fyrir báða aðila. 

Í opinni spurningu voru foreldrar og kennarar beðnir að nefna dæmi um 

verkefni úr leikskóla barnsins þar sem foreldrar og kennarar ynnu saman að 

því að efla málþroska og læsi. Svörin voru fjölbreytt og tengdust verkefnin 

einkum lestri, ritun, skimunum, upplýsingagjöf, daglegum samskiptum og 

vinnu með bókstafi og hljóðkerfisvitund.  

Í svörum foreldra var lestur áberandi en um fjórðungur foreldra nefndi 

samstarfsverkefni tengd lestri. Oftast voru nefndar bókavikur eða að bækur 

væru alltaf velkomnar í leikskólann. Nokkrir nefndu regluleg lestrarátök, s.s. 

lestrardreka eða lestrarorm þar sem bækurnar sem börnin lásu heima voru 

skráðar á miða og þeir hengdir upp í leikskólanum. Einnig voru nefnd 

samstarfsverkefni þar sem börnin æfðu sig að lesa bók heima og lásu hana fyrir 

hópinn sinn í leikskólanum. Einn þátttakandi nefndi að leikskólinn gæfi 

foreldrum ábendingar um bækur með orðaforða sem passaði aldri barnsins og 

annar talaði um að hafa fengið leiðbeiningar um hvernig best væri að lesa fyrir 

barnið, spyrja út úr efni bókarinnar og útskýra efnið. Annar þátttakandi nefndi 

foreldrabókasafn sem áhugaverðan kost og taldi að það yki úrval lesefnis á 

heimilinu. Eitt foreldri nefndi að í núverandi skóla barnsins væru bókavikur en 

í leikskólanum sem barnið var í áður mátti alltaf koma með bók og saknaði 

foreldrið þess fyrirkomulags. 

Nokkrir þátttakendur úr hópi foreldra nefndu samstarfsverkefni sem 

miðuðu að því að efla hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu barnanna, nefnd voru 

dæmi um verkefni þar sem unnið var með staf vikunnar og börnin beðin um að 

safna orðum heima sem tengdust stafnum. Einnig nefndu foreldrar verkefni 

tengd ritun, t.d. verkefni þar sem börnin skrifuðu bréf og settu í póstkassa, 

bréfin fengu börnin svo að lesa fyrir hópinn sinn og verkefni þar sem taska 

með bangsa fór heim með barninu. Barnið og foreldrar skrifuðu í sameiningu 

sögu eða frásögn um heimsóknina í bók sem fylgdi. Fleiri atriði tengd samstarfi 
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voru nefnd s.s. dagleg samskipti, samstarf í kjölfar málþroskaprófa, 

upplýsingagjöf frá skóla um áhersluatriði í námi barnsins og fundir þar sem 

kynntar voru leiðir til að örva málþroska og skilning.  

Í svörum kennara við sömu spurningu kom fram að kennarar töldu 

samstarfsverkefni einkum tengjast lestri, ritun, skimunum, söng, 

upplýsingagjöf, samræðum milli kennara og foreldra, tvítyngdum nemendum 

og vinnu með hljóðkerfisvitund. Samstarfsverkefni tengd lestri voru oftast 

nefnd, þar sögðu kennarar frá fjölbreyttum verkefnum á borð við bókasafn í 

leikskólanum sem foreldrar og börn gátu fengið lánaðar bækur og 

samstarfsverkefni þar sem börn völdu bók heima og æfðu sig að lesa hana, 

komu með bókina í skólann, lásu hana fyrir hópinn sinn og unnu verkefni upp 

úr bókinni. Auk þess nefndu kennarar samstarfsverkefni sem miðaði að því að 

efla áhuga á bókum. Einnig voru nefndar bókavikur og bókadagar þar sem 

börnin máttu koma með bækur í leikskólann, í sumum skólum mátti alltaf 

koma með bók.  

Fast á hæla samstarfsverkefna um lestur kom ritun en þriðjungur kennara 

sagði frá ritunarverkefnum sem höfðu að markmiði að efla samstarf heimila og 

skóla ásamt því að vinna með tungumálið. Verkefnin fóru þannig fram að 

börnin tóku með heim tuskudýr í sólarhring. Foreldrar skráðu í bók frásögn frá 

heimsókninni sem börnin lásu með hjálp kennarans fyrir hin börnin daginn 

eftir. Ýmsar útfærslur komu fram í svörum kennara tengdar áherslum hvers 

leikskóla, þeir leikskólar sem unnu með dygðir tengdu heimsóknirnar gjarnan 

við dygðakennsluna á meðan að aðrir leikskólar tengdu við stafanám. Einnig 

var sagt frá sögugerðarverkefni sem ferðaðist á milli heimila og skóla, börnin 

fóru heim með sögukassa með sögugerðarefni. Þau teiknuðu mynd og bjuggu 

til sögu í samvinnu við foreldra sína og kynntu fyrir hinum börnunum. Fleiri 

verkefni voru nefnd svo sem póstkassi fyrir bréf að heiman.  

Fjórðungur kennara sagði frá verkefnum tengdum hljóðkerfisvitund og 

stafaþekkingu, börnin lærðu t.d. ákveðinn staf í leikskólanum og leituðu að 

orðum heima sem byrjuðu á þessum tiltekna staf með hjálp foreldra eða komu 

með hluti að heiman sem byrjuðu á ákveðnum staf og sýndu hinum. Tveir 

kennarar nefndu þátttöku í verkefninu Tónaflóð og sögðu frá því að foreldrar 

væru hvattir til að taka þátt með því að syngja og hlusta á lögin heima. Einnig 

minntust kennarar á að þulur og sönglög væru send heim með börnunum.  

Samstarf í kjölfar skimana var algengt samkvæmt niðurstöðum úr 

spurningalista kennara. Einn kennari minntist á að áætlanir væru unnar í 
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samstarfi við foreldra þar sem foreldrar og kennarar skiptu með sér verkum. Í 

öðrum leikskóla sendir talmeinafræðingur verkefni heim með börnum ef þau 

þurfa á íhlutun að halda. Ýmis konar upplýsingagjöf var einnig nefnd svo sem 

að senda heim myndir og fréttir úr leikskólastarfinu, upplýsingar um þema- og 

málræktarvinnu og hvetjandi pistla þar sem foreldrar voru hvattir til að lesa 

fyrir börnin sín og taka þátt í málörvunarstarfi leikskólans. Tveir kennarar 

nefndu tvítyngda nemendur og samstarf við foreldra af erlendum uppruna og 

sögðu frá því að foreldrar og kennarar hefðu unnið saman orðalista til að 

auðvelda samskipti. Ráðgjöf til foreldra almennt var nefnd sem 

samstarfsverkefni og þá sérstaklega til þeirra foreldra sem áttu börn með slakan 

málþroska. Þrír kennarar nefndu samtöl um málþroska og læsi, bæði skipulögð 

foreldraviðtöl sem og daglegar samræður við foreldra.  

Þegar svör foreldra og kennara eru skoðuð kemur í ljós að bæði foreldrar 

og kennarar nefndu oftast lestur og verkefni tengd honum. Þar á eftir komu 

samstarfsverkefni tengd ritun og stöfunum. Ýmis önnur verkefni voru nefnd 

svo sem samstarf í kjölfar skimana, verkefnið Tónaflóð, upplýsingagjöf á báða 

bóga og fundir þar sem kynntar voru leiðir til að efla málþroska.  

Í rannsókninni voru foreldrar og kennarar spurðir hvaða leiðir þeir teldu 

áhrifaríkastar til að efla samstarf heimila og skóla með áherslu á málörvun og 

læsi. Foreldrar merktu við allt sem þeim þótti eiga við en kennarar tóku afstöðu 

til hvers þáttar fyrir sig út frá valmöguleikunum, mjög áhrifarík leið, frekar 

áhrifarík leið, hefur hvorki mikil né lítil áhrif, frekar áhrifalítil leið og mjög 

áhrifalítil leið. Á mynd 4 hafa niðurstöður frá foreldrum og kennurum verið 

teknar settar saman. Tölur kennaranna standa fyrir þá þætti sem kennarar 

merktu sem frekar og mjög áhrifaríkar leiðir og eru því hærri en samantekt á 

niðurstöðum frá foreldrum. 
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Mynd 4 Hvaða leiðir telur þú áhrifaríkar til að efla samstarf foreldra og kennara með 

áherslu á málörvun og læsi? 

 

Á mynd 4 má sjá að greinileg fylgni er á milli þeirra leiða sem foreldrar og 

kennarar töldu áhrifaríkastar. Þeir þættir sem meira en helmingur þátttakenda 

merkti við voru samvinna í kjölfar málþroskaskimana, að nýta samskiptamiðla 

og aðra rafræna miðla til að miðla fræðslu- og málörvunarefni til foreldra, að 

auka fræðslu um málþroska frá leikskóla til foreldra og að bjóða upp á 

námskeið fyrir foreldra og kennara um málörvun barna. Þátttaka foreldra í 

daglegu starfi og að foreldrar fái fleiri tækifæri til að hafa áhrif á starfið í 

leikskólanum hlaut minnstan hljómgrunn bæði hjá foreldrum og kennurum.  

Í opinni spurningu fengu foreldrar og kennarar tækifæri til að koma eigin 

hugmyndum um árangursríkt samstarf á framfæri. Spurt var: Hvernig sérð þú 

fyrir þér áhrifaríkt samstarf á milli heimila og skóla varðandi læsi? Eitt foreldri 

lagði til að leikskólarnir héldu stutt námskeið reglulega, sniðin að foreldra-

hópnum og aldri barnanna. Á þessum námskeiðum sá foreldrið fyrir sér að veitt 

yrði fræðsla og gefin hagnýt ráð. Í svörum kennara komu í ljós þrjú þemu: 

Fræðsla og upplýsingagjöf, samvinna og samskipti, skimanir og námskrár.  
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Kennarar voru sammála um að upplýsingagjöf og fræðsla til foreldra væri 

þýðingarmikil þáttur í áhrifaríku samstarfi skóla og heimila sem þyrfti að huga 

að strax í upphafi leikskólagöngunnar. Kennarar sáu tækifæri til að bæta 

samstarfið með tíðari tölvupóstum eða öðru rafrænu efni þar sem sagt væri frá 

starfinu og foreldrum gefnar hugmyndir til að efla málþroska heima. Aðrar 

hugmyndir sem komu fram í svörum kennara varðandi fræðslu og 

upplýsingamiðlun, voru að efna til funda í byrjun hvers vetrar þar sem foreldrar 

fengju leiðbeiningar um hvernig hægt væri að efla mál og læsi leikskólabarna 

og að haldnar yrðu ítarlegar kynningar fyrir foreldra snemma á 

leikskólagöngunni um málefnið. Einn kennari sá fyrir sér fræðslufundi 

reglulega frá fæðingu greidda af sveitarfélaginu, fyrst í gegnum ungbarnavernd 

og seinna í gegnum skólana þegar börn hefja leikskólagöngu. Annar kennari 

kom með þá hugmynd að kennarar héldu sjálfir fyrirlestra með 

foreldrahópnum þar sem hægt væri að fara yfir fjölbreyttar leiðir til að örva og 

efla læsi. Meirihluti þátttakenda lagði áherslu á mikilvægi fræðslu til foreldra 

varðandi málþroska barna og að þeir væru hvattir til að lesa fyrir börnin heima.  

Upplýsingaflæði á báða bóga var nefnt sem mikilvægur þáttur í áhrifaríku 

samstarfi sem og að foreldrar væru hafðir með í ráðum og boðið að koma með 

hugmyndir. Í því samhengi talar kennari um „draumaheim“ þar sem kennarar 

hefðu nægan tíma til undirbúnings og íhugunar. Þar sá hann fyrir sér meira 

samband við foreldra, aukin samskipti og öflugri upplýsingagjöf sem gæti t.d. 

falist í að senda oftar tölvupósta um hvað börnin væru að æfa í skólanum. 

Jafnvel samskiptabók sem skrifað væri í tvisvar í viku. Kennarinn sá einnig 

fyrir sér að hvert og eitt barn ætti sína námskrá fyrir veturinn sem hægt væri 

að vinna eftir heima og í leikskóla. Hins vegar taldi hann að þessi vinnubrögð 

væru ekki möguleg eins og staðan er í dag vegna tímaskorts og manneklu. 

Samskipti og samstarf var annað þema sem var áberandi í svörum kennara 

og vildi meirihluti þeirra meira samstarf við foreldra varðandi málþroska og 

læsi. Kennarar nefndu t.d. aukna markvissa vinnu með málið og að bæði 

kennurum og foreldrum yrði gert kleift að vinna að sömu markmiðum heima 

og í leikskóla. Þriðjungur kennara nefndi samstarfsverkefni sem heppilega leið 

til samstarfs sem nýta mætti á markvissari hátt. Einn kennari benti á mikilvægi 

þess að samstarfsverkefni væru sett fram sem skemmtun en ekki kvöð.  

Lestur var kennurum hugleikinn og nefndi meirihluti kennara mikilvægi 

þess að foreldrar læsu fyrir börnin heima. Þátttakendur vildu leita leiða til að 

efla samstarf og fræðslu til foreldra um lestur og nefndu í því samhengi t.d. að 
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halda kynningarfundi um bækur og læsi. Einnig nefndu kennarar lestrarátök 

og töldu þau geta ýtt undir áhrifaríkt samstarf. Einn kennari setti fram þá 

hugmynd að senda heim með börnunum verkefni sem efla læsi og ýta undir 

samveru barns og foreldris, t.d. spil eða bók til að lesa. Annar kennari setti 

fram þá hugmynd að foreldrar og kennarar kæmu saman að hausti og settu 

sameiginlega niður lista af bókum sem hægt væri að vinna með yfir veturinn. 

Þar gætu foreldrar miðlað áhugasviði barnanna til kennaranna og kennararnir 

lagt til þekkingu á starfi og stefnu leikskólans. Annar kennari nefndi að bjóða 

foreldrum í heimsókn í leikskólann og gefa þeim tækifæri til að lesa uppáhalds 

bók barnsins fyrir hópinn. Önnur hugmynd var að foreldrar hefðu aðgang að 

bókasafni í leikskólanum og gætu þar fengið lánaðar bækur.  

Skimanir og námskrár voru þriðja þemað sem kom fram í svörum kennara. 

Þriðjungur kennara nefndi samstarf í kjölfar skimana sem þátt í árangursríku 

samstarfi um málþroska og læsi, yfirleitt töluðu kennararnir út frá samstarfi við 

foreldra barna sem þurftu á einhverskonar íhlutun að halda varðandi mál og 

læsi. Nefnt var að búa til einstaklingsnámskrár í samstarfi við foreldra og að 

foreldrar og kennarar ynnu í sameiningu með þá þætti málsins sem upp á vantar 

hjá börnunum heima og í leikskólanum.  

Ýmsar vangaveltur komu fram í svörum kennara m.a. varðandi 

áhugahvötina. Einn kennari minnti á hversu mikil áhrif hún getur haft en hann 

sagði að þegar skólinn sýndi áhuga á málþroska og læsi smitaðist áhuginn bæði 

til barna og foreldra og hefði gríðarlega mikil áhrif. Annar kennari hafði 

áhyggjur af tímaleysi foreldra og að venjurnar í þjóðfélaginu þvældust fyrir 

samstarfinu. Hann upplifði að foreldrar hefðu mikið að gera og taldi að 

tímafrek verkefni ættu ekki mikinn hljómgrunn hjá foreldrum. 

5.2 Fræðsla og stuðningur 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að mikill meirihluti foreldra eða um 90% 

voru jákvæð fyrir því að fá fræðslu um málþroska og læsi frá leikskólanum. 

Foreldrar voru spurðir annars vegar hvort þeir hefðu áhuga á að fá fræðslu um 

málþroska og hins vegar um læsi í víðum skilningi. 87% þátttakenda voru 

hlynntir því að fá fræðslu um málþroska en nokkuð fleiri eða 91% voru 

jákvæðir fyrir að fá fræðslu um læsi. 

Þegar foreldrar voru spurðir hvaða leið hentaði þeim best til að fá fræðslu 

frá leikskólanum kom í ljós að flestir foreldrar eða tæplega þriðjungur töldu að 
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rafrænt fræðsluefni aðgengilegt á vef myndi henta þeim best. Næst kom 

fræðsla í samtölum foreldra og kennara en um fjórðungur taldi það heppilega 

leið, 15% þátttakenda töldu henta sér best að fá fræðslu í formi tölvupósts og 

önnur 15% völdu námskeið. Óvinsælustu leiðirnar sem 10% eða færri völdu 

voru fræðsla á foreldrafundum, bæklingar og fræðsla í gegnum 

samfélagsmiðla.  

Kennarar voru að sama skapi beðnir að taka afstöðu til leiða til að koma 

fræðsluefni um málþroska og læsi til foreldra. Þar kom fram að kennarar höfðu 

mesta trú á fræðslu í samtölum foreldra og kennara, námskeiðum fyrir foreldra, 

fræðsluefni sent út í gegnum samfélagsmiðla og fræðsluefni aðgengilegu á vef. 

Einnig töldu kennarar að fræðsla í gegnum tölvupóst og á foreldrafundum gæti 

verið áhrifarík. Það sem skar sig úr í svörum foreldra og kennara var helst 

fræðsla í gegnum samfélagsmiðla sem rúmlega 70% kennara töldu áhrifaríka 

leið en einungis 1% foreldra. Bæklingar fengu fæst atkvæði frá kennurum og 

foreldrum. Boðið var upp á að skrifa athugasemd við spurninguna og setja fram 

eigin hugmyndir, þar bendir foreldri á að styttri námskeið með reglulegu 

millibili gætu verið árangursrík leið til að ná til foreldra: „Minna er oft meira í 

þessum efnum fáar góðar ráðleggingar reglulega nýtast oft miklu betur en 

heilsdags námskeið við upphaf leikskólagöngu“.  

Í framhaldi voru foreldrar spurðir hvaða þætti í málþroska barna og læsi 

þeir hefðu áhuga á að kynna sér betur og máttu foreldrar haka við allt sem vakti 

áhuga þeirra. Margt af því sem í boði var vakti áhuga foreldra eins og sjá má á 

mynd 5. 
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Mynd 5 Þættir í málþroska barna sem foreldrar hafa áhuga á að kynna sér betur 

 

Foreldrar höfðu áhuga á fjölbreyttri fræðslu ef marka má svör þeirra í 

spurningalistakönnuninni en þar var þeim gefin kostur á að merkja við 12 atriði 

sem þeir vildu kynna sér betur varðandi málþroska og læsi leikskólabarna. 

Flestir vildu læra aðferðir til að efla málskilning, ritun og orðaforða barna. Fast 

þar á eftir kom hlustun, skilningur og máltilfinning, málörvun í daglegu lífi, 

tjáning og stafir. Boðið var upp á fleiri valmöguleika og sýndu foreldrar áhuga 

á þeim öllum. 

Í rannsókninni kom í ljós að foreldrar bera mikið traust til leikskólakennara 

en tæplega 90% foreldra myndu leita til leikskólakennara ef upp kæmu 

áhyggjur af málþroska barns, næst á eftir leikskólakennurum koma 

sérkennslustjórar og talmeinafræðingar en tæplega 50% þátttakenda merktu 

við þá. Um það bil 20% myndu leita til foreldra, ættingja eða vina og um 10% 

þátttakenda til ungbarnaverndar, heilsugæslu eða fræðslusviðs Akureyrarbæjar 

(stoðþjónustu leikskólanna).   
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Mynd 6 Hversu mikla eða litla fræðslu hefur þú fengið annars vegar í að efla mál og 

læsi leikskólabarna og hins vegar um samstarf heimila og skóla frá því að þú hófst 

störf í leikskóla? 

 

Í rannsókninni kom einnig fram að leikskólakennarar virtust almennt vel 

undirbúnir fyrir að veita foreldrum stuðning og ráðgjöf varðandi málþroska, 

málörvun og læsi leikskólabarna en tæplega 90% kennara sögðust treysta sér 

vel í það verkefni. Þegar spurt var um áherslur í starfsþróun og símenntun 

kennara kom í ljós að áhersla á fræðslu um málþroska og læsi hefur verið 

töluverð í leikskólum og hefur sá þáttur fengið mun meiri tíma og athygli en 

samstarf heimila og skóla. Rúmlega 60% kennara töldu sig hafa fengið mikla 

fræðslu varðandi mál og læsi leikskólabarna samanborið við 40% sem töldu 

sig hafa fengið mikla fræðslu um samstarf heimila og skóla eins og sjá má á 

mynd 6. 
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5.3 Hlutverk foreldra og kennara í læsisnámi 

barna – svör foreldra 

Í spurningalistanum voru opnar spurningar þar sem þátttakendur voru beðnir 

um að taka afstöðu til hlutverks foreldra í læsisnámi barna annars vegar og 

hlutverks kennara hins vegar. Einnig voru foreldrar spurðir hvert þeir teldu 

sameiginlegt hlutverk foreldra og kennara vera.  

Fyrst var spurt um hlutverk foreldra í læsisnámi barna. Í svörunum nefndi 

mikill meirihluti foreldra lestur. Foreldrar voru meðvitaðir um mikilvægi 

daglegs lesturs og þess að bækur væru aðgengilegar í umhverfi barna. Í 

svörunum komu fram ýmis atriði tengd lestri sem foreldrar töldu 

þýðingarmikil, svo sem að vera góð lestrarfyrirmynd, fara með börn á bókasöfn 

og í bókabúðir, útskýra orð og hugtök og ræða um efni bóka. Sá þáttur sem var 

oftast nefndur á eftir lestri voru samræður, að ræða daginn og veginn við 

börnin, setja orð á hluti og athafnir, útskýra orð og hugtök, vera góð málfarsleg 

fyrirmynd, nota fjölbreytt orðalag og orðatiltæki og kenna börnum 

samskiptareglur. Einnig nefndu foreldrar að fara í orðaleiki og kenna börnum 

að ríma og hljóða sig í gegnum orð. 

Stafanám var foreldrum hugleikið og taldi þriðjungur þátttakenda að 

hlutverk foreldra væri m.a. að kenna börnum stafina, aðstoða þau við að læra 

hljóðin sem þeim fylgja og sýna þeim hvernig stafirnir raðast saman í orð. Einn 

aðili nefndi sérstaklega að kenna börnum að skrifa stafi og viðhalda því sem 

börnin lærðu í leikskólanum varðandi lestur og skrift. Í tengslum við þennan 

þátt voru einnig nefnd spil og leikir sem efla stafakunnáttu.  

Nokkrir foreldrar nefndu samstarf við leikskólann og endurspegla 

eftirfarandi svör hugmyndir foreldra: „Vinna með leikskólanum í að beina 

athygli barnanna að stöfum og orðum og því hvað það er spennandi, 

skemmtilegt og mikilvægt að kunna að lesa“. „Að hlúa að og fylgja eftir þeirri 

samskiptahæfni sem barnið hefur frá upphafsárum og vinna skipulega að 

markmiðum þeim tengdum í samstarfi við leikskólana“. Einnig töluðu 

foreldrar um mikilvægi þess að eiga góð samskipti við leikskólann, afla sér 

upplýsinga um hvaða hæfni er eðlilegt að börn hafi miðað við aldur og styðja 

við það sem gert er í leikskólanum.  

Næst voru foreldrar spurðir um hlutverk kennara í læsisnámi barna. Flestir 

foreldrar nefndu lestur og mikilvægi þess að lesið sé fyrir börnin í 
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leikskólanum, spjallað um bækur og þær gerðar sýnilegar. Nokkrir nefndu 

einnig að vinna verkefni út frá bókum og að efla áhuga barna á þeim. Stafanám 

kom fast á hæla lesturs í svörum foreldra en þar kom fram að hlutverk 

leikskólakennara væri að kenna börnum stafina og hljóðin á skemmtilegan hátt. 

Einnig nefndu foreldrar ýmis atriði eins og kenna börnum réttan framburð, efla 

orðaforða með markvissum hætti, þjálfa hljóðkerfisvitund og nota samræður 

til að efla læsi. Fjórir þátttakendur nefndu nám í gegnum leik sem mikilvæga 

leið til að örva læsi og töldu að kennarar ættu að nota leikinn sem verkfæri í 

kennslunni.  

Ýmis atriði voru þar að auki nefnd, t.d. verkefnið Tónaflóð sem einn af 

þátttakendum í rannsókninni taldi vera mikilvægt innlegg í læsi, einnig tók 

hann fram að hann teldi tónlist almennt góða leið til að efla læsi með börnum. 

Þrír aðilar nefndu að í hlutverki kennara fælist að fylgjast með stöðu barna og 

bregðast við ef skimanir gæfu til kynna erfiðleika, einn þeirra taldi einnig að 

kennarar ættu að bjóða upp auka málörvun fyrir börn með slakan málþroska. 

Lestrarhvetjandi umhverfi í leikskólum var nefnt tvisvar í svörum foreldra sem 

og að kennarar leiðbeini foreldrum um hvernig þeir geti stutt við lestrarkennslu 

heimafyrir. Fjórðungur foreldra svaraði spurningunni með þeim orðum að 

hlutverk kennarans væri mikilvægt eða að það væri einfaldlega það sama og 

hlutverk foreldra.  

Foreldrar voru einnig spurðir um sameiginlegt hlutverk leikskóla og 

heimila í að efla læsi. Í svörunum kom í ljós mikil áhersla á að lesið væri fyrir 

börn bæði heima og í leikskólanum og að almennt væri unnið saman að því að 

efla lestur. Varðandi lestur nefndu foreldrar atriði eins og að vekja áhuga á 

lestri og bókum, hafa mikilvægi lesturs í hávegum, að leikskólinn hvetji til og 

styðji við aukinn lestur heima t.d. með lestarátökum, að börn séu hvött til að 

koma með bækur í leikskólann og að leikskólinn láni bækur heim.  

Almenn málörvun var rauður þráður í svörum foreldra sem töldu mikilvægt 

að báðir aðilar vönduðu til verka, t.d. með því að efla orðaforða, lesskilning, 

hlustun, hljóðkerfisvitund, frásagnir barna og samræður. Töldu þeir einnig 

mikilvægt að ræða sögur og söguþráð bóka, hvetja börn til að segja sínar eigin 

sögur og efla stafaþekkingu. Eitt foreldri hvatti til þess að börnin fengju bæði 

að leika og læra til að efla læsi. Önnur atriði sem foreldrar nefndu og töldu að 

skiptu máli varðandi sameiginlegt hlutverk heimila og skóla í læsi voru að 

haldið væri utan um nám barnanna í sameiningu og því fylgt eftir, að fylgst 

væri með framvindu barna í náminu og hún rædd og að upplýsingaflæði milli 



49 

heimila og skóla væri gott. Einn þátttakandi vildi gjarnan fá uppástungur frá 

leikskólanum um hvernig hægt væri að efla læsi með uppbyggjandi og 

skemmtilegum hætti og annar lagði áherslu á lausnamiðun í samskiptum. 

 

5.4 Hlutverk foreldra og kennara í læsisnámi 

barna – svör kennara 

Í spurningalistanum voru opnar spurningar þar sem kennarar voru beðnir að 

taka afstöðu til hlutverks foreldra í læsisnámi barna annars vegar og hlutverks 

kennara hins vegar. Einnig voru kennarar spurðir hvert þeir teldu sameiginlegt 

hlutverk foreldra og kennara vera.  

Í svörum við spurningunni um hlutverk foreldra í læsisnámi barna nefndi 

meirihluti kennara lestur sem mikilvægan þátt, að bækur væru sýnilegar, að 

börn væru hvött til að skoða þær, að orð og orðasambönd væru útskýrð fyrir 

börnum og að efni bóka væri rætt. Umræður voru kennurum einnig hugleiknar, 

þar nefndu þeir t.d. spjall í dagsins önn, að börn væru upplýst um umhverfi sitt 

og fjölskyldu, að á þau væri hlustað og að þau fengju tækifæri til að spyrja 

spurninga. Málörvun í gegnum leiki, spil og samveru foreldra var oft nefnd 

sem og að foreldrar kenndu börnum vísur og söngva.  

Kennarar töldu mikilvægt að foreldrar byrjuðu snemma að gefa 

málþroskanum gaum með því að tala við börnin, muna eftir að setja orð á 

athafnir og nota sjálfstal til að börnin heyrðu málið sem oftast. Ábyrgð foreldra 

á málþroska barna var títt nefnd í svörum kennara og mikilvægi þess að 

foreldrar væru sterkar fyrirmyndir þegar kemur að læsi. Nokkrir kennarar 

nefndu ábyrgð foreldra á að velja vandað rafrænt afþreyingarefni fyrir börn. 

Efnið þurfti samkvæmt svörum kennara að vera á íslensku og við hæfi barna. 

Foreldrar ættu að passa hvað börn velja að gera í snjalltækjum og beina ætti 

athygli þeirra að málhvetjandi smáforritum sem efla læsi. Einnig var bent á að 

snjalltími væri á ábyrgð foreldra og að það væri undir þeim komið að takmarka 

hann eftir aldri og þroska barnanna. Önnur atriði sem kennarar nefndu voru að 

vera til staðar, nota virka hlustun, hvetja og hrósa, fara á bókasöfn, vinna með 

hljóðkerfisvitund, vekja athygli barna á rituðu máli og táknum í umhverfinu, 

hafa bók- og tölustafi í leikfangakassanum, bjóða upp á ritunaráhöld og pappír 

og hvetja börn til að teikna og búa til eigin sögur.  
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Fjórir kennarar nefndu samstarf við leikskóla sem part af hlutverki foreldra 

í læsisnámi barna. Í svörum þeirra kom fram að læsisnám ætti að vera 

samvinna heimila og skóla, þar sem upplýsingar flæða á milli t.d. um stöðu 

barnsins og hvernig því gengur heima og í leikskóla. Einn kennari skrifaði að 

foreldrum bæri að fylgjast með því sem skólinn gerir og ýta undir þá vinnu 

heima. Einnig töldu kennarar þýðingarmikið að foreldrar leituðu eftir aðstoð 

og samstarfi ef þeir hefðu áhyggjur af þroska barnsins og færu eftir því sem 

kennarar leggðu fram til úrlausna. 

Þegar kennarar voru spurðir um hlutverk sitt í að efla læsi barna drógu þeir 

fram svipaða þætti og komu fram í spurningunni um hlutverk foreldra, þ.e. 

mikilvægi góðrar almennrar málörvunar og þess að lesa daglega fyrir börn. 

Önnur atriði sem kennarar töldu veigamikil voru að útskýra orð og 

orðasambönd fyrir börnum, spjalla um daginn og veginn, leika með málið, 

syngja, læra vísur og þulur, setja orð á hluti og athafnir eða eins og einn af 

þátttakendum í rannsókninni komst að orði „að baða barnið í tungumálinu“. 

Kennarar voru sammála um að hlutverk þeirra væri stórt og að kennarar þurfi 

alla daga að huga að eflingu málþroskans eins og fram kom í svari þátttakanda: 

„Hlutverk kennara er að efla læsi og málþroska barna daginn inn og daginn út. 

Þeir þurfa að nýta allar þær aðstæður sem upp koma til að efla færni þess og 

nota til þess fjölbreyttan og áhugaverðan efnivið sem og það sem hendi er 

næst“.  

Umhverfi leikskólabarna er þýðingarmikið samkvæmt svörum kennara. 

Þeir töldu í sínum verkahring að sjá til þess að umhverfið í leikskólanum væri 

lestrarhvetjandi m.a. með því að gera bók- og tölustafi sýnilega og hafa ritföng 

aðgengileg fyrir börn. Bækur skiptu einnig miklu máli og ættu þær samkvæmt 

svörum kennara að vera bæði sýnilegar og staðsettar þar sem börnin geta sjálf 

náð í þær, sumir töldu að börnin ættu að fá að koma með bækur í skólann 

daglega. Kennarar nefndu einnig að mikilvægt væri að kenna börnum að lesa í 

umhverfi sitt og aðstæður og vildu meina að hlutverk kennara fælist m.a. í að 

vekja athygli barnanna á umhverfinu bæði inni í leikskólanum og úti, t.d. í 

vettvangsferðum. 

Nokkrir kennarar minntust á skipulag og markvissa kennslu í svörum 

sínum, t.d. mikilvægi þess að kennarar pössuðu að barnahópar væru vel 

samsettir, að börn fengju tækifæri til að læra í gegnum leik, að kennarar 

sköpuðu námstækifæri í daglegri rútínu og að hver einstaklingur fengi verkefni 

við hæfi. Einnig nefndu kennarar atriði eins og að bæta við þekkingu barnanna 
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og dýpka skilning þeirra. Þátttakendum fannst skipta máli að kennarar væru 

fyrirmyndir varðandi málnotkun og smituðu eigin áhuga á læsi til barnanna eða 

eins og einn af þátttakendum komst að orði þá skiptir máli að vinna að læsi í 

öllum aðstæðum, allan daginn, alltaf.  

Skimanir og mat voru einnig nefnd sem partur af hlutverki kennara en 

kennarar töluðu um mikilvægi þess að fylgst væri með stöðu hvers og eins 

barns og stuðningur, aukin athygli og aðstoð veitt eftir þörfum. Einn kennari 

nefndi að hlutverk kennarans væri að leiðbeina foreldrum og hvetja þá áfram 

þegar börn koma slök út úr málþroskaskimunum.  

Að síðustu var spurt um sameiginlegt hlutverk heimila og skóla í að efla 

læsi barna á leikskólaaldri. Þar svaraði meirihluti kennara að sameiginlegt 

hlutverk lægi á einn eða annan hátt í samvinnu og samtali á milli foreldra og 

kennara. Nefndu kennarar að gott upplýsingastreymi og umræður væru 

þýðingarmiklir þættir sem gætu t.d. farið fram í viðtölum, með 

tölvusamskiptum eða nærveru í skólastofunni. Atriði eins og að kennarar og 

foreldrar geti talað saman, stutt hvert annað, skipst á hugmyndum og tekið 

ráðleggingum hvert frá öðru voru oft nefnd í svörum kennara.  

Kennarar töldu veigamikið að bæði foreldrar og kennarar væru meðvitaðir 

um stöðu barnsins og ynnu sameiginlega að því að efla getu þess. Svör kennara 

endurspegluðust í eftirfarandi setningu frá einum af þátttakendum 

rannsóknarinnar: „Ef barn fær örvun á báðum stöðum eru meiri líkur á að 

barnið standi málfarslega vel... Það örvar barnið ef það finnur að báðir aðilar 

vinna saman“, annar kennari svaraði á svipuðum nótum: „Mikilvægt er að 

stuðningur og hvatning við læsisnámið komi bæði frá heimili og skóla því að 

það stuðlar að því að læsisnám barna verði árangursríkt og veiti börnum gleði“.  

Samstarf og samvinna var rauður þráður í svörum kennara en einnig nefndu 

þeir að sameiginlegt hlutverk foreldra og kennara í að efla læsi fælist í að styðja 

við og ýta undir almennan málþroska, m.a. með því að efla málskilning, 

framburð og þekkingu, gefa börnum tækifæri til að tjá sig og spjalla, sjá 

börnunum fyrir krefjandi verkefnum sem henta aldri og þroska, lesa fyrir 

börnin daglega, hafa bækur og lesefni aðgengilegt bæði í leikskóla og heima 

og muna að börn læra best í gegnum leik. 
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5.5 Samantekt á niðurstöðum 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman og skoðaðar í samhengi 

við rannsóknarspurningarnar: Hvernig sjá kennarar fyrir sér samstarf við 

foreldra varðandi eflingu málþroska og læsis? Hvernig sjá foreldrar fyrir sér 

samstarf við kennara varðandi eflingu málþroska og læsis? Og hverjar eru 

þarfir foreldra varðandi fræðslu um læsi leikskólabarna? Kemur í ljós að bæði 

foreldrar og kennarar hafa áhuga á samstarfi um málþroska og læsi 

leikskólabarna og telja það mikilvægan þátt í samstarfi heimila og skóla.  

Í rannsókninni voru foreldrar og kennarar spurðir hvaða leiðir þeir teldu 

áhrifaríkastar til að efla samstarf heimila og skóla með áherslu á málörvun og 

læsi. Þeir þættir sem meira en helmingur þátttakenda (foreldrar og kennarar) 

merktu við voru samvinna í kjölfar málþroskaskimana, að nýta samskiptamiðla 

og aðra rafræna miðla til að miðla fræðslu- og málörvunarefni frá leikskóla til 

heimila, að auka fræðslu um málþroska frá leikskóla til foreldra og að bjóða 

upp á námskeið fyrir foreldra og kennara um málörvun barna. Þátttaka foreldra 

í daglegu starfi og að foreldrar fái fleiri tækifæri til að hafa áhrif á starfið í 

leikskólanum hlaut minnstan hljómgrunn bæði hjá foreldrum og kennurum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að meirihluti þeirra foreldra sem 

svöruðu eða um 90% var jákvæður fyrir því að fá fræðslu um málþroska og 

læsi frá leikskólanum. Þegar foreldrar voru spurðir hvaða leið hentaði þeim 

best til að fá fræðslu kom í ljós að flestir foreldrar eða tæplega þriðjungur töldu 

að rafrænt fræðsluefni aðgengilegt á vef myndi henta þeim best en þar á eftir 

kom fræðsla í samtölum foreldra og kennara en um fjórðungur taldi það 

heppilega leið. Kennarar voru að sama skapi beðnir að taka afstöðu til leiða til 

að koma fræðsluefni um málþroska og læsi til foreldra. Þar kom fram að 

kennarar höfðu mesta trú á fræðslu í samtölum foreldra og kennara, 

námskeiðum fyrir foreldra, fræðsluefni sent út í gegnum samfélagsmiðla og 

fræðsluefni aðgengilegu á vef.  

Foreldrar höfðu áhuga á fjölbreyttri fræðslu og þeir báru mikið traust til 

leikskólakennara sem ráðgefandi aðila varðandi málþroska barna. Í 

rannsókninni kom einnig fram að leikskólakennarar virtust almennt vel 

undirbúnir fyrir að veita foreldrum stuðning og ráðgjöf varðandi málþroska, 

málörvun og læsi leikskólabarna en tæplega 90% kennara sögðust treysta sér 

vel í það verkefni.
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6. Umræður 

Megin markmið rannsóknarinnar voru að skoða viðhorf foreldra og kennara til 

samstarfs um málþroska og læsi leikskólabarna og öðlast dýpri skilning á þörf 

foreldra fyrir fræðslu og stuðning frá leikskólanum. Hér verður greint frá helstu 

niðurstöðum, þær ræddar og settar í samhengi við fræðilegt baksvið 

rannsóknarinnar. 

6.1 Samstarf foreldra og kennara 

Á undanförnum árum hefur verið lögð mikil áhersla á að efla læsi í skólum á 

Íslandi. Skólar og sveitarfélög hafa unnið læsisstefnur og mörg spennandi 

þróunarverkefni hafa orðið til þar sem áhersla er lögð á læsi í víðum skilningi. 

Þegar leitað er á vefnum að verkefnum sem tengjast sérstaklega læsi og 

foreldrasamstarfi í leikskóla kemur í ljós að fáir hafa hugað sérstaklega að 

þessum þætti í læsisvinnunni, a.m.k. hefur lítið verið skrifað um hann á 

vefsíðum leikskólanna og í fræðitímaritum sem tengjast námi og kennslu þrátt 

fyrir að í flestum læsisstefnum sveitarfélaga og skóla sé minnst á mikilvægi 

samstarfs við foreldra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að bæði foreldrar og kennarar 

höfðu mikinn áhuga á samstarfi um málþroska og læsi leikskólabarna og töldu 

það mikilvægan þátt í samstarfi heimila og skóla. Það rímar vel við rannsókn 

um áherslur og valdatengsl í samstarfi starfsfólks og foreldra í leikskólum á 

Íslandi en þar sýndu niðurstöður að foreldrar töldu samstarf heimila og skóla 

mikilvægt og vildu leggja sig fram um að það væri gott (Arna H. Jónsdóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2017, bls. 8). Svör þátttakenda í rannsókninni bentu til 

þess að samstarf heimila og skóla um málörvun og læsi í leikskólum 

Akureyrarbæjar sé töluvert en tæplega 70% þátttakenda úr hópi foreldra og um 

50% þátttakenda úr hópi kennara töldu samstarfið vera mikið eða frekar mikið. 

Kennarar merktu við fleiri þætti þegar spurt var í hverju samstarfið væri fólgið 

og virtust þeir almennt telja samstarfið byggjast á fjölbreyttari grunni.  
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Athyglisvert er að skoða þá þætti sem skoruðu hæst og lægst hjá foreldrum 

og kennurum. Samtöl milli foreldra og kennara voru algengasta form samstarfs 

en fast á hæla samtala kom upplýsingagjöf kennara til foreldra. Upplýsingagjöf 

foreldra til kennara fékk mun færri atkvæði og merktu 30% færri kennarar við 

hana en við upplýsingagjöf kennara til foreldra. Sama átti við um foreldra en 

þar var munurinn um 20%. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að 

upplýsingamiðlun sé mun meiri frá kennurum til foreldra en frá foreldrum til 

kennara. Samkvæmt Alasuutari (2010, bls. 155 og 153) gætu þessar 

niðurstöður bent til þess að samstarfið sé á lóðréttum nótum þar sem 

sérfræðiþekking fagmannsins er í forgrunni fremur en lágrétt þar sem litið á 

kennara og foreldra sem jafningja sem báðir hafa sérþekkingu á barninu hvor 

á sínu sviði. Í þessu samhengi er einnig athyglisvert að horfa í þá þætti sem 

skoruðu lægst en þeir voru þátttaka foreldra í stefnumörkun og áætlanagerð, 

þátttaka foreldra í daglegu starfi og samstarfsverkefni milli heimila og skóla. 

Allt eru þetta þættir þar sem meiri kröfur eru gerðar um virka hlutdeild. Ef 

niðurstöður eru skoðaðar í ljósi þriggja þrepa skiptingu Nordahl (2015, bls. 22) 

kemur í ljós að þeir þættir sem skora hæst eru allir á fyrsta og öðru þrepi, þ.e. 

annað hvort á upplýsingastiginu eða samræðustiginu. Þeir þættir sem fá fæst 

stig eru þættir sem krefjast meiri virkni í samstarfinu, aukinnar sameiginlegrar 

ábyrgðar og sameiginlegrar ákvarðanatöku.  

Niðurstöðurnar eru samhljóma íslenskum rannsóknum á samstarfi heimila 

og skóla (Arna H. Jónsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017, bls. 8; Bryndís 

Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2007, bls. 682, 684 og 688 og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010, bls. 9, 21, 26) sem benda til þess að í íslenskum leikskólum 

sé samstarf heimila og skóla oftast blanda af lóðréttu samstarfi með kennarann 

sem fagmann í fararbroddi og lágréttu samstarfi þar sem foreldrar taka aukinn 

þátt í starfinu. Í rannsókninni voru kennarastýrðir þættir meira áberandi þó svo 

að samstarf þar sem foreldrar áttu virka hlutdeild væri líka til staðar. Þetta 

kemur heim og saman við niðurstöður Alasuutari (2010, bls. 157–158) úr 

finnskum leikskólum. Hin hefðbundna lóðrétta braut þar sem kennarinn er 

talinn vera sérfræðingur er enn áberandi í bland við nýrri hugmyndafræði þar 

sem meiri áhersla er lögð á lýðræði og sameiginlega ákvarðanatöku.  

Það má velta fyrir sér hvers vegna það reynist erfitt að koma samstarfinu 

yfir á þriðja stig. Í finnskri rannsókn á viðhorfum leikskólakennara til samstarfs 

við foreldra kom fram að kennarar töldu foreldra almennt hafa lítinn áhuga á 

samstarfi við skólana og nefndu þeir tímaleysi, langan vinnudag og mikið 
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vinnuálag bæði kennara og foreldra sem hindrun (Hakyemez-Paul, Pihlaja og 

Silvennoinen, 2018, bls. 268). Sömu niðurstöður má sjá í rannsókn Örnu H. 

Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur, (2017, bls. 9) en þar nefndu foreldrar 

tímaskort vegna vinnu hindrun þegar kom að samstarfi heimila og skóla. Af 

þessu má draga þá ályktun að aðkoma foreldra að leikskólastarfi sé innan 

ákveðins ramma sem reynist erfitt að brjóta.  

Svipaðar niðurstöður komu í ljós þegar foreldrar og kennarar voru spurðir 

hvaða leiðir þeir teldu áhrifaríkastar til að efla samstarf heimila og skóla með 

áherslu á málörvun og læsi. Þeir þættir sem meira en helmingur þátttakenda 

(foreldrar og kennarar) merktu við voru samvinna í kjölfar málþroskaskimana, 

að nýta samskiptamiðla og aðra rafræna miðla til að miðla fræðslu- og 

málörvunarefni frá leikskóla til heimila, að auka fræðslu um málþroska frá 

leikskóla til foreldra og að bjóða upp á námskeið fyrir foreldra og kennara um 

málörvun barna. Þátttaka foreldra í daglegu starfi og að foreldrar fái fleiri 

tækifæri til að hafa áhrif á starfið í leikskólanum hlaut minnstan hljómgrunn 

bæði hjá foreldrum og kennurum.  

Áhugavert er að skoða svör þátttakenda um hlutverk foreldra og kennara í 

læsisnámi barna sem og um sameiginlegt hlutverk heimila og skóla. Í 

rannsókninni kom fram mikil áhersla á lestur og stafanám. Fáir nefndu verkefni 

tengd læsi í víðum skilningi sem vekur upp spurningar um hvort hugtakið læsi 

sé í hugum foreldra og kennara frekar tengt tæknilega hluta lestrarnámsins. 

Fátt kom fram í svörum foreldra og kennara sem getur fallið undir 

skilgreiningu Aðalnámskrár leikskóla um læsi sem þekkingu, leikni og hæfni 

barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á 

fjölbreyttan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 42). Þessi 

niðurstaða rímar við niðurstöður úr skýrslu um málumhverfi og lestrarnám 

barna í tíu leikskólum sem gerð var fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið 

vorið 2011 en þar kom fram að lestrarkennsla væri í flestum tilvikum stýrðari 

en hefðbundið leikskólastarf þó að hún færi fram í gegnum fjölbreytta leiki 

með örvandi efnivið (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls.1–2; Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls. 38–39).  

Rýmri skilgreiningar á læsi henta vel í málörvunarstarfi leikskóla og gefa 

tækifæri til fjölbreyttrar vinnu með læsi í víðum skilningi. Læsiskennsla þarf 

ekki að vera römmuð inn í ákveðnar stundir heldur getur hún verið rauður 

þráður í öllu starfi leikskólans eins og Kennedy (2013, bls. 555–556) leggur 

til, þannig flæðir vinna með málið inn í leik, lestur og listsköpun og hefur áhrif 
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á hvernig kennarinn vinnur með börnunum. Inn í læsisnámið má flétta allt á 

milli himins og jarðar, hægt er að vinna með málið í leik og verkefnavinnu út 

frá sögum og ævintýrum, sönglögum og þulum, vettvangsferðum og 

þemaverkefnum. Kveikjurnar eru óteljandi og auðvelt að laga verkefnin að 

þeim viðfangsefnum sem vekja áhuga barna og kennara hverju sinni. Þessi 

víðtæka nálgun gefur einnig möguleika á að virkja fjölskyldur og samfélagið í 

heild með í leik með málið.  

Í opinni spurningu sagði kennari að samstarf við foreldra sé meira þegar 

ákveðin samstarfsverkefni eru í gangi og segir frá því að í hans leikskóla megi 

börn alltaf koma með bækur í skólann og að það hafi orðið til þess að samstarf 

við heimilin hafi aukist. Hann nefnir að þegar börnin hafi hlustað á 

áhugaverðar bækur í leikskólanum skili það sér oft heim til foreldra sem hafa 

sagt kennurum frá áhuga barnanna daginn eftir. Samstarf á þessum nótum taldi 

kennarinn vera jákvætt fyrir báða aðila. Svar kennarans er áhugavert í tengslum 

við niðurstöður Pezoa, Mendive og Strasser (2019, bls. 293) sem rannsakað 

hafa hvernig áhugi barna á læsistengdum viðfangsefnum getur ýtt undir áhuga 

foreldra á að efla læsi heimafyrir. Þannig getur orðið til hringverkun þar sem 

áhugi barna hefur áhrif á félagslegt umhverfi þeirra bæði heima og í 

leikskólanum. Niðurstöður Pezoa, Mendive og Strasser (2019, bls. 293) minna 

á að þegar samstarf um málþroska og læsi leikskólabarna er skipulagt má ekki 

gleyma börnunum sjálfum. Framlag þeirra getur snemma falist í því að sýna 

áhuga á viðfangsefnum sem foreldrar og kennarar geta brugðist við. Þannig má 

byggja læsisnám á áhuga barna, sameiginlegri ákvarðanatöku og samvinnu 

foreldra og kennara í kjölfarið. 

Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur og Önnu Magneu Hreinsdóttur (2011, bls. 

43, 45) um ólíkar áherslur í leikskólastarfi kom fram að aðkoma foreldra að 

leikskólastarfi væri innan ákveðins ramma sem reynist erfitt að brjóta. Lagt 

væri upp með að foreldrar kæmu með virkum hætti að leikskólastarfinu og að 

leikskólinn styddi við hlutverk foreldra en oft virðist vera erfitt að koma 

samstarfi af stað og fylgja því eftir. Tækifærin virðast vera til staðar en 

einhverra hluta vegna reynist erfitt að þróa samstarfið af upplýsinga- og 

samræðuþrepinu yfir í að foreldrar eigi raunverulega hlutdeild í starfinu og taki 

þátt í ákvörðunum. Það er ljóst að samstarf heimila og skóla varðandi 

málþroska og læsi leikskólabarna er mikilvægt en einnig að um er að ræða 

flókið og margþætt ferli. Það er því stórt og mikið verkefni að vinna að því að 

finna fjölbreyttar leiðir fyrir foreldra til að taka virkan þátt og eiga hlutdeild í 
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því starfi sem fram fer í leikskólanum. Leggja þarf grunninn strax við upphaf 

leikskólagöngunnar, kynna stefnu og markmið leikskólans fyrir foreldrum og 

senda þau skilaboð að framlag þeirra skipti máli. Það sem virðist vera áhuga- 

eða tímaleysi getur stafað af öryggisleysi eða einfaldlega að aðferðir leikskóla 

til samstarfs við foreldra hafi ekki náð að þróast í takt við samfélagið. Ef til vill 

henta þær samstarfsleiðir sem leikskólar bjóða upp á í dag ekki 

nútímaforeldrum, vinnutíma þeirra og samskiptamáta, það er því verðugt 

verkefni fyrir foreldra og kennara að finna nýjar leiðir til samstarfs sem tryggja 

aðkomu beggja aðila með hagsmuni barnsins að leiðarljósi.   

6.2 Fræðsla og stuðningur  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að mikill meirihluti foreldra eða um 

90% hafði áhuga á að fá fræðslu um málþroska og læsi frá leikskólanum. Þarfir 

foreldra voru fjölbreyttar og höfðu þeir áhuga á ýmiskonar fræðslu. Flestir 

vildu læra aðferðir til að efla málskilning, ritun og orðaforða barna. Fast þar á 

eftir komu aðferðir til að efla hlustun, skilning og máltilfinningu, málörvun í 

daglegu lífi, tjáningu og leiðir til að gera bókstafanám áhugavert. Boðið var 

upp á fleiri valmöguleika og sýndu foreldrar áhuga á þeim öllum. 

Foreldrar báru mikið traust til leikskólakennara og myndu tæplega 90% 

foreldra leita til leikskólakennara ef upp kæmu áhyggjur af málþroska barnsins 

þeirra, næst á eftir leikskólakennara koma sérkennslustjóri og talmeina-

fræðingur en tæplega 50% þátttakenda merkja við þá. Þessar niðurstöður hafa 

samhljóm við rannsókn Jónínu Sæmundsdóttur og Sólveigar Karvelsdóttur 

(2008, bls. 77 og 86) um þátt ráðgjafar í starfi leikskólakennara en þar kom 

fram að ráðgjöf væri snar þáttur í starfi leikskólakennara og að foreldrar hefðu 

vaxandi þörf fyrir leiðsögn. Svipaðar niðurstöður mátti finna í rannsókn Birnu 

Maríu Svanbjörnsdóttur (2007, bls. 107 og 109).  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að foreldrar líti á 

leikskólakennara sem sérfræðinga í málþroska barna og treysti þeim best til að 

veita ráðleggingar og stuðning ef upp koma áhyggjur. Leikskólakennarar 

virtust almennt vel undirbúnir fyrir að veita foreldrum leiðsögn og ráðgjöf 

varðandi málþroska, málörvun og læsi leikskólabarna en tæplega 90% kennara 

sögðust treysta sér vel í það verkefni. Leikskólakennarar hafa samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar fengið töluverða fræðslu um málþroska og læsi 

í gegnum símenntun og starfsþróun frá því að þeir hófu störf í leikskóla og 
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virðist sá þáttur hafa fengið mun meiri tíma og athygli en samstarf heimila og 

skóla. Rúmlega 60% kennara töldu sig hafa fengið mikla eða frekar mikla 

fræðslu varðandi mál og læsi leikskólabarna samanborið við 40% sem töldu 

sig hafa fengið mikla eða frekar mikla fræðslu um samstarf heimila og skóla. 

Athyglisvert er að um það bil þriðjungur þátttakenda töldu sig hafa fengið litla 

eða mjög litla fræðslu um samstarf við foreldra. Mikil áhersla hefur verið á 

læsi í skólakerfinu í kjölfar útgáfu Hvítbókar og læsisátaks Mennta- og 

menningamálaráðuneytisins (2014, bls. 3) og er sú áhersla e.t.v. að skila sér í 

aukinni fræðslu um læsi til kennara.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna mikið traust foreldra til kennara 

þegar kemur að ráðgjöf um málþroska og læsi og að kennarar treysti sér vel til 

að ráðleggja foreldrum og miðla af þekkingu sinni. Gagnkvæmt traust skiptir 

miklu máli í samskiptum og samstarfi eins og sjá má í rannsókn Örnu H. 

Jónsdóttur og Jóhönnu Einarsdóttur (2017, bls. 11, 13) en þar kom fram að tíð 

starfsmannaskipti og lág fagmenntun séu þættir sem foreldrar, kennarar og 

skólastjórnendur sjái sem hindranir í farsælu samstarfi. Foreldrar vildu gjarnan 

hafa leikskólakennara á deildum barna sinna og töldu að það stuðlaði að 

auknum gæðum og betra samstarfi.  

Leikskólar hafa löngum notað fjölbreyttar leiðir til upplýsingamiðlunar og 

með því móti reynt að koma til móts við mismunandi þarfir foreldra. Í  

rannsókninni kom fram að flestir foreldrar töldu rafrænt fræðsluefni á vef vera 

heppilegustu leiðina fyrir sig til að fá fræðslu um málörvun og læsi, næst kom 

fræðsla í samtölum foreldra og kennara og þar á eftir fræðsla í tölvupósti eða 

á námskeiðum. Kennarar töldu best að koma fræðslu til foreldra í gegnum 

samtöl, námskeið, samfélagsmiðla og rafrænt fræðsluefni á vef. Á þessu má 

sjá að foreldrar og kennarar voru nokkuð sammála um hvaða leiðir hentuðu 

best fyrir utan samfélagsmiðla sem rúmlega 70% kennara töldu áhrifaríka leið 

en einungis 1% foreldra. Bæklingar fengu fæst atkvæði frá kennurum og voru 

þeir einnig frekar óvinsælir meðal foreldra.  

Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að foreldrar hafi þörf fyrir og 

áhuga á fjölbreyttri fræðslu um málörvun og læsi frá leikskólanum. 

Fræðsluefnið vildu foreldrar helst nálgast á rafrænu formi. Einnig báru 

foreldrar mikið traust til leikskólakennara sem sérfræðinga í málþroska og læsi 

barna á leikskólaaldri og töldu best að leita ráða hjá þeim ef upp kæmu 

áhyggjur af málþroska.
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7. Lokaorð 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að skoða viðhorf foreldra og kennara til 

samstarfs um málörvun og læsi leikskólabarna, auk þess að skoða hvort 

foreldrar hefðu áhuga á fræðslu tengdri málþroska og læsi frá leikskólanum og 

í hvaða formi. Niðurstöður rannsóknarinnar voru um margt jákvæðar, þær báru 

með sér að áhugi, bæði foreldra og kennara, á málörvun, læsi og læsistengdum 

viðfangsefnum væri töluverður og að báðir aðilar hefðu áhuga á að starfa 

saman að því að efla læsi leikskólabarna. Niðurstöðurnar eru áhugaverðar fyrir 

leikskóla þar sem þær gefa vísbendingar um hver staðan er í dag varðandi 

samstarf og varpa ljósi á þær leiðir sem foreldrar og kennarar telja áhrifaríkar 

til að efla samstarfið.  

Áhugavert er að sjá hversu sammála foreldrar og kennarar voru bæði um 

stöðuna á samstarfinu í dag sem og þær leiðir sem þeir töldu áhrifaríkar til að 

efla samstarfið. Í rannsókninni kom í ljós að leiðir sem byggja á aukinni 

hlutdeild foreldra í starfinu, eins og að foreldrar fái fleiri tækifæri til að hafa 

áhrif á starfið og að foreldrar taki meiri þátt í daglegu starfi, hlutu lítinn 

hljómgrunn bæði hjá foreldrum og kennurum og merktu fæstir við þessa 

möguleika þegar þeir voru spurðir út í áhrifaríkar leiðir til samstarfs. Þessi 

niðurstaða vekur upp spurningar um hvort hægt væri að efla virkt samstarf 

foreldra og kennara með nýjum leiðum. Geta foreldrar verið virkir í samstarfi 

um mál og læsi án þess að það krefjist viðveru í leikskólanum? Er hægt að efla 

virkt samstarf í gegnum nýjar leiðir í samstarfi við foreldra?  Í rannsókninni 

kom í ljós að foreldrar voru spenntir fyrir að fá fræðsluefni um málörvun og 

læsi rafrænt í gegnum vef. Út frá því má velta fyrir sér hvort hægt væri að nýta 

betur rafræna miðla til samstarfs, t.d. til að miðla hugmyndum, leikjum, 

verkefnum og áhugaverðu efni á milli heimila og skóla. Breyttir tímar kalla á 

nýjar leiðir í námi og kennslu sem og í samstarfi við foreldra. Leikskólar þurfa 

að leita leiða til að koma til móts við foreldra og vera óhræddir við að feta 

ótroðnar slóðir í samstarfinu. Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert 

að þróa og rannsaka nýjar leiðir í samstarfi um málörvun og læsi á milli heimila 

og leikskóla. Einnig væri áhugavert að leggja spurningalistana fyrir í fleiri 

sveitarfélögum og bera saman niðurstöður. 
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Eftir að hafa framkvæmt rannsóknina finnst mér ég hafa öðlast betri 

skilning á samstarfi heimila og leikskóla varðandi málörvun og læsi. 

Niðurstöður voru á svipuðum nótum og ég átti von á og gaman að sjá hversu 

jákvæðir bæði foreldrar og kennarar voru um samstarf og hversu mikið traust 

foreldrar bera til leikskólakennara sem ráðgefandi aðila um málþroska barna. 

Það hefur verið lærdómsríkt að vera í hlutverki rannsakanda og fara í gegnum 

rannsóknarferlið undir handleiðslu leiðsagnarkennara. Í dag er ég reynslunni 

ríkari og vona að niðurstöðurnar muni nýtast til að efla samstarf heimila og 

leikskóla um málörvun og læsi. Þær benda til þess að bæði foreldrar og 

kennarar hafi áhuga á samstarfi um mál og læsi leikskólabarna og að foreldrar 

hafi áhuga á fjölbreyttu fræðsluefni frá skólunum. Þennan áhuga ættu 

leikskólar og kennarar að nýta sér því fátt er mikilvægara fyrir framtíð barna 

en að ná góðum tökum á tungumálinu og vera læs í víðum skilningi.   
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Fylgiskjal 1 - Bréf til fræðslustjóra 

 
 

 

Akureyri, janúar 2018 
 

 

Ágæti forstöðumaður fræðslusviðs Akureyrar 

 
 

Með þessu bréfi langar mig að biðja um leyfi til að gera rannsókn á læsi og 

foreldrasamstarfi í leikskólum Akureyrar. Spurt verður um viðhorf foreldra 
og kennara til samstarfs um læsi leikskólabarna og þarfir foreldra varðandi 

stuðning og fræðslu um málþroska.  

 
Boð um þátttöku verður sent öllum leikskólum á Akureyri. Ef leyfi fást verða 

sendir út rafrænir spurningalistar til þeirra starfsmanna í leikskólunum sem 

teljast meðlimir í Félagi leikskólakennara og til allra foreldra sem eru með 

skráð netföng í Mentor. Þátttaka hvers og eins er valfrjáls og eru listar fylltir 
út og þeim skilað í gegnum netið.  

 

Markmiðið með rannsókninni er að safna gögnum sem hægt er að nýta til að 
útbúa stuðningsefni sniðið að þörfum foreldra og kennara. Þátttaka hvers og 

eins skóla er mikils virði og gefur mikilvægar upplýsingar. Farið verður með 

allar upplýsingar sem trúnaðarmál og ekki er hægt að rekja svör til 

einstaklinga eða leikskóla í rannsóknargögnum. Fyrirhuguð rannsókn hefur 
verið kynnt persónuvernd.   

 

Rannsóknin er hluti af lokaverkefni undirritaðrar til meistaragráðu í 
menntavísindum við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Leiðbeinendur í 

verkefninu eru Guðmundur Engilbertsson (ge@unak.is) og Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir (annaelisa@unak.is) lektorar við Háskólann á Akureyri.   
 

Ef spurningar vakna varðandi rannsóknina eða spurningalistann má hafa 

samband í tölvupósti á netfangið iris@unak.is eða í síma 868-4233.  

 
 

Bestu kveðjur, 

Íris Hrönn Kristinsdóttir 
iris@unak.is - sími: 868 4233 
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Fylgiskjal 2 - Bréf til leikskólastjóra 

 
 

Akureyri, janúar 2018 

 
 

Kæri leikskólastjóri 

 

Með þessu bréfi langar mig að biðja um leyfi til að gera rannsókn á læsi og 
foreldrasamstarfi í leikskólanum þínum. Spurt verður um viðhorf foreldra og 

kennara til samstarfs um læsi leikskólabarna og þarfir foreldra varðandi 

stuðning og fræðslu um málþroska. 
 

Fræðslustjóri hefur gefið leyfi fyrir rannsókninni með þeim fyrirvara að 

leikskólastjórar gefi leyfi í sínum leikskólum. Boð um þátttöku hefur verið 
sent öllum leikskólum á Akureyri. Ef leyfi fást verða sendir út rafrænir 

spurningalistar til þeirra starfsmanna í leikskólunum sem teljast meðlimir í 

Félagi leikskólakennara og til allra foreldra sem eru með skráð netföng í 

Mentor. Þátttaka hvers og eins er valfrjáls og eru listar fylltir út og þeim 
skilað í gegnum netið.  

 

Markmiðið með rannsókninni er að safna gögnum sem hægt er að nýta til að 
útbúa stuðningsefni sniðið að þörfum foreldra og kennara. Þátttaka hvers og 

eins skóla er mikils virði og gefur mikilvægar upplýsingar. 

 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og ekki er hægt að rekja 
svör til einstaklinga eða leikskóla í rannsóknargögnum. Búið er að tilkynna 

fyrirhugaða rannsókn til persónuverndar.  

 
Rannsóknin er hluti af lokaverkefni undirritaðrar til meistaragráðu í 

menntavísindum við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Leiðbeinendur í 

verkefninu eru Guðmundur Engilbertsson (ge@unak.is) og Anna Elísa 
Hreiðarsdóttir (annaelisa@unak.is) lektorar við Háskólann á Akureyri.   

 

Ef spurningar vakna varðandi rannsóknina eða spurningalistann má hafa 

samband í tölvupósti í netfangið iris@unak.is eða í síma 868-4233.  
 

 

Bestu kveðjur, 
Íris Hrönn Kristinsdóttir 

iris@unak.is - sími: 868 4233 
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Fylgiskjal 3 – Kynningarbréf til foreldra 

 
 

 

Akureyri, janúar 2019 
 

 

 

 
Kæri viðtakandi 

 

 
Með þessu bréfi er óskað eftir þátttöku þinni í rannsókn á viðhorfum foreldra 

og kennara til samstarfs um læsi í leikskóla. Þátttakan felst í því að svara 

rafrænum spurningalista.  
 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og ekki verður hægt að 

rekja svör til einstaklinga eða leikskóla í rannsóknargögnum.  

 
Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða viðhorf foreldra og kennara til 

samstarfs um læsi og málþroska og þörf foreldra fyrir fræðslu og stuðning frá 

leikskólanum. Markmiðið er að safna gögnum sem hægt er að nýta til að 
útbúa stuðningsefni sniðið að þörfum foreldra og kennara. Þátttaka þín er 

mikils virði og hver listi sem skilar sér skiptir máli.  

 

Rannsóknin er hluti af lokaverkefni undirritaðrar til meistaragráðu í 
menntavísindum við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Leiðbeinendur í 

verkefninu eru Guðmundur Engilbertsson (ge@unak.is) og Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir (annaelisa@unak.is) lektorar við Háskólann á Akureyri.   
 

Ef spurningar vakna varðandi rannsóknina eða spurningalistann er hægt að 

hafa samband með því að senda tölvupóst á iris@unak.is eða hringja í síma 
868-4233. 

 

 

Bestu kveðjur,   
Íris Hrönn Kristinsdóttir 
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Fylgiskjal 4 – Kynningarbréf til kennara 

 
 

 

Akureyri, janúar 2018 
 

 

 

Kæri viðtakandi 
 

 

Með þessu bréfi er óskað eftir þátttöku þinni í rannsókn á viðhorfum foreldra 
og kennara til samstarfs um læsi í leikskóla. Þátttakan felst í því að svara 

rafrænum spurningalista.  

 
Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og ekki verður hægt að 

rekja svör til einstaklinga eða leikskóla í rannsóknargögnum.  

 

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða viðhorf foreldra og kennara til 
samstarfs um læsi og málþroska og þörf foreldra fyrir fræðslu og stuðning frá 

leikskólanum. Markmiðið er að safna gögnum sem hægt er að nýta til að 

útbúa stuðningsefni sniðið að þörfum foreldra og kennara. Þátttaka þín er 
mikils virði og hver listi sem skilar sér skiptir máli.  

 

Rannsóknin er hluti af lokaverkefni undirritaðrar til meistaragráðu í 

menntavísindum við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Leiðbeinendur í 
verkefninu eru Guðmundur Engilbertsson (ge@unak.is) og Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir (annaelisa@unak.is) lektorar við Háskólann á Akureyri.   

 
Ef spurningar vakna varðandi rannsóknina eða spurningalistann er hægt að 

hafa samband með því að senda tölvupóst á iris@unak.is eða hringja í síma 

868-4233. 
 

Bestu kveðjur, 

Íris Hrönn Kristinsdóttir 
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Fylgiskjal 5 – Spurningalisti til kennara 

 
 

 

 
Kæri viðtakandi 

 

 

Þessi spurningalisti er liður í að kanna viðhorf kennara til samstarfs við 
foreldra varðandi málörvun og læsi leikskólabarna. 

 

Könnunin er hluti af meistaraverkefni Írisar Hrannar Kristinsdóttur. 
Markmiðið er að safna gögnum sem hægt er að nýta til að útbúa 

stuðningsefni varðandi læsi sniðið að þörfum foreldra og kennara. 

Niðurstöður munu birtast í meistararitgerð Írisar sem fjallar um læsi og 
foreldrasamstarf í leikskóla. 

 

Spurningalistinn er sendur til allra kennara og uppeldismenntaðra 

starfsmanna í leikskólum Akureyrar. Farið verður með allar upplýsingar sem 
trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja svör til einstaklinga eða skóla í 

rannsóknargögnum. Ef spurningar vakna varðandi rannsóknina eða 

spurningalistann er hægt að hafa samband við Írisi með því að senda 
tölvupóst á iris@unak.is. Takk fyrir að leggja þitt að mörkum. 

 

Athugið að þegar talað er um læsi í spurningalistanum er átt við læsi í víðum 

skilningi og nær hugtakið til samræðu, tjáningar, hlustunar, lesturs, skilnings, 
ritunar og miðlunar. 
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Samstarf heimila og skóla - læsi í leikskóla 

 

 
1. Hversu mikið eða lítið samstarf telur þú vera á milli foreldra og kennara 

varðandi málörvun og læsi í leikskólanum þínum? 

 
 Mikið samstarf 

 Frekar mikið samstarf 

 Hvorki mikið né lítið samstarf 
 Frekar lítið samstarf 

 Mjög lítið samstarf 

 

 
2. Í hverju felst samstarf við foreldra varðandi málörvun og læsi í 

leikskólanum þínum? Merktu við allt sem á við. 

 
 Fræðslu á foreldrafundum 

 Fræðslu til foreldra á rafrænum miðlum (vefsíður, Facebook, 

 tölvupóstur o.s.frv.) 
 Samstarfsverkefnum milli heimilis og skóla 

 Þátttöku foreldra í daglegu starfi 

 Þátttöku foreldra í lestrarhvetjandi athöfnum heima í samstarfi 

 við leikskólann 
 Þátttöku foreldra í stefnumörkun og námskrárgerð 

 Reglulegum skimunum á málþroska og samstarfi út frá þeim 

 Upplýsingagjöf kennara til foreldra varðandi málþroska 
 barnsins 

 Upplýsingagjöf foreldra til kennara varðandi málþroska 

 barnsins 

 Samtölum milli foreldra og kennara 
 Annað? 

 

 
3. Getur þú nefnt dæmi úr leikskólanum þínum um verkefni þar sem heimili 

og skóli vinna saman að því að efla læsi og málþroska barna? 
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4. Hvert er viðhorf þitt til samstarfs við foreldra varðandi málörvun og læsi? 

 

 Það skiptir mjög miklu máli 
 Það skiptir frekar miklu máli 

 Það skiptir hvorki miklu né litlu máli 

 Það skiptir frekar litlu máli 
 Það skiptir mjög litlu máli 

 

 
 

5. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á samstarfi við foreldra varðandi 

málörvun og læsi leikskólabarna? 

 
 Ég hef mikinn áhuga á samstarfi við foreldra 

 Ég hef frekar mikinn áhuga á samstarfi við foreldra 

 Ég hef hvorki mikinn né lítinn áhuga á samstarfi við foreldra 
 Ég hef frekar lítinn áhuga á samstarfi við foreldra 

 Ég hef lítinn áhuga á samstarfi við foreldra 

 
 

 

6. Hvernig sérð þú fyrir þér áhrifaríkt samstarf á milli heimila og skóla 

varðandi læsi? 
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7. Hversu áhrifaríkar eða áhrifalitlar telur þú eftirfarandi leiðir vera til að efla 

samstarf heimila og skóla með áherslu á málörvun og læsi? 
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8. Hversu áhrifaríkar eða áhrifalitlar telur þú eftirfarandi leiðir vera til að 

koma fræðsluefni um málþroska og læsi barna til foreldra leikskólabarna? 

 

 
 

 

 
9. Hversu vel eða illa treystir þú þér til að veita foreldrum ráðleggingar um 

málþroska, málörvun og læsi leikskólabarna? 

 
 Ég treysti mér mjög vel til að veita ráðleggingar 

 Ég treysti mér frekar vel til að veita ráðleggingar 

 Ég treysti mér hvorki vel né illa til að veita ráðleggingar 

 Ég treysti mér frekar illa til að veita ráðleggingar 
 Ég treysti mér illa til að veita ráðleggingar 

 

 
 

10. Hversu mikla eða litla fræðslu hefur þú fengið í að efla mál og læsi 

leikskólabarna síðan að þú hófst störf í leikskóla? (Hér er átt við fræðslu á 
starfsdögum á vegum leikskólans) 

 

 Ég hef fengið mjög mikla fræðslu 

 Ég hef fengið frekar mikla fræðslu 
 Fræðslan hefur verið í meðallagi 

 Ég hef fengið frekar litla fræðslu 

 Ég hef fengið mjög litla fræðslu 
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11. Hversu mikla eða litla fræðslu hefur þú fengið um samstarf heimila og 

skóla síðan þú hófst störf í leikskóla? (Hér er átt við fræðslu á starfs- og 

námskeiðisdögum á vegum leikskólans) 
 

 Ég hef fengið mjög mikla fræðslu 

 Ég hef fengið frekar mikla fræðslu 
 Ég hef hvorki fengið mikla né litla fræðslu 

 Ég hef fengið frekar litla fræðslu 

 Ég hef fengið mjög litla fræðslu 
 

 

 

12. Hvert telur þú hlutverk foreldra vera í að efla læsi barna á leikskólaaldri? 
 

 

 
13. Hvert telur þú hlutverk kennara vera í að efla læsi barna á leikskólaaldri? 

 

 
 

14. Hvert telur þú sameiginlegt hlutverk heimila og skóla vera í að efla læsi 

barna á leikskólaaldri? 
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Fylgiskjal 6 – Spurningalisti til foreldra 

 
 

 

 
Kæri viðtakandi. 

 

 

Þessi spurningalisti liður í því að kanna viðhorf foreldra til samstarfs við 
kennara varðandi málörvun og læsi leikskólabarna og þörf foreldra fyrir 

stuðning og fræðslu varðandi málþroska leikskólabarna.  

 
Könnunin er hluti af meistaraverkefni Írisar Hrannar Kristinsdóttur. 

Markmiðið er að safna gögnum sem hægt er að nýta til að útbúa 

stuðningsefni varðandi læsi sniðið að þörfum foreldra og kennara. 
Niðurstöður munu birtast í meistararitgerð Írisar sem fjallar um læsi og 

foreldrasamstarf í leikskóla. 

 

Spurningalistinn er sendur til allra foreldra barna á elsta ári í leikskólum 
Akureyrar. Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og ekki 

verður hægt að rekja svör til einstaklinga eða skóla í rannsóknargögnum.  

 
Ef spurningar vakna varðandi rannsóknina eða spurningalistann er hægt að 

hafa samband við Írisi með því að senda tölvupóst á iris@unak.is.  

 

Takk fyrir að leggja þitt að mörkum. 
 

Athugið að þegar talað er um læsi í spurningalistanum er átt við læsi í víðum 

skilningi og nær hugtakið til samræðu, tjáningar, hlustunar, lesturs, skilnings, 
ritunar og miðlunar. 
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Fræðsla til foreldra varðandi málþroska og læsi leikskólabarna 

 

 
1. Hefur þú áhuga á að fá fræðslu frá leikskólanum um málþroska barna og 

leiðir til að efla hann?  

 
 Já 

 Nei 

 Veit ekki  
 

 

 

2. Hefur þú áhuga á að fá fræðslu frá leikskólanum um hvernig hægt er að 
vinna með læsi í víðum skilningi með börnum? 

 

 Já 
 Nei 

 Veit ekki 

 
 

 

3. Hvaða leið myndi henta þér best til að fá fræðslu frá leikskólanum? 

 
 Námskeið 

 Fræðsla á foreldrafundum 

 Fræðsla í samtölum foreldra og kennara 
 Bæklingar 

 Fræðsla í formi tölvupósts 

 Fræðsluefni sent út í gegnum samfélagsmiðla 

 Rafrænt fræðsluefni aðgengilegt á vef 
 Annað 
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4. Merktu við þau atriði hér fyrir neðan sem þú hefur áhuga á að kynna þér 

betur: 

 
 Orðaforði barna og leiðir til að efla hann 

 Málskilningur barna og leiðir til að efla hann  

 Hljóðkerfisvitund barna og leiðir til að efla hana 
 Tjáning barna og leiðir til að efla hana 

 Ritun barna og leiðir til að efla hana 

 Málörvun í daglegu lífi  
 Barnabækur og lestur 

 Samræður sem leið til málörvunar 

 Smáforrit sem henta til málörvunar 

 Leikir sem efla hlustun, skilning og máltilfinningu 
 Samskipti – að nota málið til að eiga árangursrík samskipti við aðra 

 Bók- og tölustafir – skemmtilegar leiðir til að læra stafina 

 Tvítyngd börn 
 Hef ekki áhuga á að fræðast um málþroska og læsi leikskólabarna 

 

 
5. Ef upp kæmu áhyggjur af málþroska barnsins þíns, hvert myndir þú leita? 

Merktu við allt sem við á: 

 

 Til foreldra/ættingja/vina 
 Til ungbarnaverndar/heilsugæslu 

 Til leikskólakennara í leikskóla barnsins 

 Til sérkennslustjóra í leikskóla barnsins 
 Til fræðslusviðs Akureyrarbæjar (stoðþjónustu) 

 Til talmeinafræðings 

 Annað 

 
 

 

Samstarf foreldra og kennara – læsi í leikskóla 
 

 

6. Hversu mikið eða lítið samstarf telur þú vera á milli foreldra og kennara í 
leikskóla barnsins þíns? Hér er átt við samstarf varðandi málþroska barnsins.  

 

 Mikið samstarf 

 Frekar mikið samstarf 
 Hvorki mikið né lítið samstarf 

 Frekar lítið samstarf 

 Mjög lítið samstarf 
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7. Í hverju felst samstarf milli foreldra og kennara í leikskóla barnsins þíns? 
Hér er átt við samstarf varðandi málþroska og læsi. Merktu við allt sem á við. 

 

 Fræðslu á foreldrafundum 
 Fræðslu til foreldra á rafrænum miðlum (vefsíður, Facebook, 

 tölvupóstur o.s.frv.) 

 Samstarfsverkefnum milli heimilis og skóla 
 Þátttöku foreldra í daglegu starfi 

 Þátttöku foreldra í lestrarhvetjandi athöfnum heima í samstarfi 

 við leikskólann 

 Þátttöku foreldra í stefnumörkun og námskrárgerð 
 Reglulegum skimunum á málþroska og samstarfi út frá þeim 

 Upplýsingagjöf foreldra til kennara varðandi málþroska barnsins 

 Upplýsingagjöf kennara til foreldra varðandi málþroska barnsins 
 Samtölum milli foreldra og kennara 

 Annað? 

 
 

 

8. Getur þú nefnt dæmi úr leikskóla barnsins þíns um verkefni þar sem 

foreldrar og kennarar vinna saman að því að efla læsi og málþroska barna? 
 

 

  
9. Hversu mikinn eða lítinn áhuga hefur þú á samstarfi við leikskólann 

varðandi málþroska barnsins þíns? 

 

 Ég hef mikinn áhuga á samstarfi við leikskólann 
 Ég hef frekar mikinn áhuga á samstarfi við leikskólann 

 Ég hef hvorki mikinn né lítinn áhuga á samstarfi við leikskólann 

 Ég hef frekar lítinn áhuga á samstarfi við leikskólann 
 Ég hef lítinn áhuga á samstarfi við leikskólann 
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10. Hvaða leiðir telur þú áhrifaríkar til að efla samstarf foreldra og kennara 

með áherslu á læsi? Merktu við allt sem við á. 

 
 Að auka fræðslu um málþroska barna frá leikskóla til foreldra 

 Að gefa meiri tíma í samtöl milli foreldra og kennara 

 Að efla samvinnu foreldra og kennara í kjölfar málþroskaskimana 
 Að foreldrar fái tækifæri til að hafa áhrif á starfið í leikskólanum 

 Að foreldrar taki meiri þátt í daglegu starfi 

 Að fjölga samstarfsverkefnum foreldra og kennara 
 Að bjóða upp á námskeið fyrir foreldra og kennara um málörvun barna 

 Að nýta samfélagsmiðla og aðra rafræna miðla til að miðla fræðslu- og     

málörvunarefni til foreldra 

 
 

 

Lestur 

 

11. Hversu oft eða sjaldan er lesið fyrir barnið þitt heima? 

 
 Aldrei 

 Einu sinni í mánuði eða sjaldnar 

 2-4 sinnum í mánuði 

 2-4 sinnum í viku 
 5 sinnum í viku eða oftar 

 

  
12. Hversu margar barnabækur eru til á heimilinu? 

 

 Engar 

 1-10 
 11-30 

 31-50 

 51 eða fleiri 
 

 

13. Hversu oft eða sjaldan fer barnið þitt á bókasafn með foreldrum eða 
öðrum ættingjum? 

 

 Aldrei 

 Einu sinni á ári eða sjaldnar 
 2-6 sinnum á ári 

 7-12 sinnum á ári 

 Oftar en einu sinni í mánuði 
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14. Merktu inn í töfluna hvort þú gerir eftirfarandi aldri, stundum, oft eða 

alltaf þegar þú lest fyrir barnið þitt: 

 
 

 
 

 
15. Merktu inn í töfluna hversu oft þú telur að barnið þitt sjái einhvern á 

heimilinu lesa eftirfarandi: 
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16. Hvert telur þú hlutverk foreldra vera í að efla læsi barna á leikskólaaldri? 

 

 
 

17. Hvert telur þú hlutverk kennara vera í að efla læsi barna á leikskólaaldri? 

 
 

 

18. Hvert telur þú sameiginlegt hlutverk heimila og skóla vera í að efla læsi 
barna á leikskólaaldri? 

 

 

 
 

 

 


