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Ágrip 

Námsefnið um forvitna froskinn Stökkva sem fræðist um dýrin í Afríku er hugsað sem 

verkfæri fyrir starfsfólk á leikskóla til að nota í málörvunarstundum með börnum. Megin 

tilgangur námsefnisins er að örva málþroska barna og fá þau til þess að taka þátt í samtali 

hvert við annað og við starfsfólk. Námsefnið er á formi plastaðra A4-blaða með mynd af dýri 

öðru megin og viðeigandi spurningum og texta hinum megin. Ástæða þess að námsefnið var 

búið til var vegna skorts á efni til þess að nota með börnum sem ýtir undir málörvun.     

 Í greinagerðinni er fjallað almennt um málþroska barna, mismunandi barnahópa, til 

dæmis þar sem fjölmenning ríkir, læsi og eflingu orðaforða barna. Þar sem námsefnið 

sprettur upp úr áhuga barnanna sjálfra fengu þau að koma að gerð þess og því er minnst á 

könnunaraðferðina í greinagerðinni. Greinagerðin lýsir síðan notkun námsefnisins, þar á 

meðal stund þar sem námsefnið var prófað í barnahópi. Námsefnið hefur sannað það að það 

sé hvetjandi fyrir börn að stofna til samtals með því að segja frá og svara spurningum um efni 

sem er innan þeirra áhugasviðs.  
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Formáli 

Sérstakar þakkir fær barnahópurinn sem gaf mér hugmyndina og hjálpaði mér að 

þróa námsefnið enn frekar, þau börn hafa sýnt mikið umburðarlyndi og hafa hjálpað til 

með þó nokkur prufueintök af námsefninu. Ég vil einnig þakka samstarfsfólki mínu fyrir 

ábendingar og þar fá sérstakar þakkir leikskólastjóri minn fyrir liðleika og deildarstjóri 

minn fyrir hvatningu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2019, https://www.hi.is/haskolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 12. maí 2021 

 

Valgerður Agla Maríudóttir 
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1 Inngangur  

Með námsefninu sem hér er til umfjöllunar hef ég það að markmiði að skapa einfalt og 

skemmtilegt námsefni fyrir leikskólabörn sem eflir orðaforða þeirra og ýtir undir samtal hjá 

börnum. Einnig er markmiðið að fá málörvun og fróðleik til þess að haldast í hendur með 

ýmsum skemmtilegum leiðum. Námsefnið er hugsað fyrir börn á aldrinum 4-5 ára en auðvelt 

er að aðlaga efnið að getu barna hvort sem það er að einfalda það eða gera það flóknara. 

Námsefnið er hugsað fyrir starfsfólk leikskóla til þess að grípa í og nota með barnahópi í 

samverustundum eða lesstundum, betra er að hafa hópana í smærri kantinum. Námsefnið er 

skapað með það í huga að á leikskólum ríki mikil fjölmenning og ekki hafa öll börn íslensku 

sem móðurmál og því er hægt að segja að námefnið sé byggt á jafningjagrundvelli. 

 Ástæða þess að ég ákvað að búa til þetta tiltekna námsefni er einfaldlega sú, að mér 

fannst vera skortur á efni til þess að nota í samverustundum með börnum, það er, skortur á 

efni sem hefur námsgildi fyrir börnin og fær þau til þess að vera hluti af námsefninu. Ég hafði 

einnig heyrt það frá samstarfsfólki mínu að það vantaði innihaldsríkt efni sem hefur bæði 

skemmtun og börnum finnst áhugavert. Til þess að fá námsefnið til þess að efla orðaforða 

barnanna þá studdist ég við orðaforðalistann frá Menntamálastofnun þar sem er farið yfir 

hugtök sem æskilegt er að börn á leikskólaaldri nái tökum á.  

 Með námsefninu er verið að ýta undir bernskulæsi hjá börnum, þar sem efnið hvetur 

til þátttöku barna í samtali við kennara og hin börnin sem er í hópnum. Námsefnið er sett fram 

sem markviss kennsluaðferð þar sem öll börn óháð móðurmáli græði mikið á og njóti góðs af, 

því að kröfurnar sem ég set fram með námsefninu eru ekki of miklar og ekki of litlar. 

Námsefnið er byggt á könnunaraðferðinni því hugmyndin spratt upp frá börnum og áhuga 

þeirra sem ég greip og fór lengra með. Einnig fengu börnin að vera þátttakendur í þróun 

námsefnis.  

 Námsefnið er þannig gert að það er mynd af dýri framan á og að aftan eru spurningar 

sem kennari eða starfsmaður hefur möguleika á að spyrja börnin. Spurningarnar eru 

mismunandi og mismargar hjá hverju dýri. Námsefnið er svo plastað svo það samanstendur 

af plöstuðum spjöldum, ástæða þess að námsefnið er plastað er svo að börnin geta fengið að 

handfjatla það án þess að nokkuð skemmist. Í greinagerðinni verður farið yfir málþroska barna 

allt frá máltöku og hvernig börn læra mál, einnig er fjallað um fjölmenningu í barnahópi þar 

sem námsefni er ætlað fyrir öll börn óháð tungumáli. Greinagerðin fjallar um bernskulæsi sem 
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og læsi og eflingu orðaforða hjá börnum á leikskólaaldri. Það er farið yfir hugmyndafræðina á 

bakvið námsefnið sem og lýsing á stund þar sem námsefnið var prófað.  

 Sá árangur sem má búast við eftir notkun á námsefninu er að efla börn til samtals, með 

námsefninu gefst starfsfólki tækifæri til þess að spyrja spurninga og stofna til samtals með 

börnunum. Um leið þá gerir námsefnið samverustundir með börnum skemmtilegar og fullar 

af málörvun og fróðleik. 

 



6 

2 Málþroski barna 

Máltaka barna er ferli sem á við um það að barn sé að læra tungumál. Börn þurfa að heyra 

tungumál talað í því umhverfi sem það er í alveg frá fæðingu. Ef um ríkulegt málumhverfi er 

að ræða þá lærir barn móðurmálið sitt nánast sjálfkrafa (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017). 

Ungabörn læra tungumál í gegnum umhverfið sitt og samveru sinni með fullorðnum 

einstaklingum, sérstaklega foreldrum sínum. Foreldrar gegna lykilhlutverki í málþroska barna 

sinna með því hvernig þeir svara og örva barn sitt til máls. Foreldrar eða fullorðið fólk getur 

þannig hvatt til málþroska barns með svörun og að setja orð á hluti og gjörðir sínar, börn 

græða mikið á því hvernig foreldrar þeirra svara og það getur haft mikil áhrif á málþroska 

þeirra seinna á lífsleiðinni (Stiévenart, M., & Martinez Perez, T., 2021).  

 Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky (McLeod, S. A., 2018) setti fram þá kenningu 

að börn læra flest af því sem þau kunna með því að vera hluti af samfélaginu og með því að 

vera í kringum annað fólk sem vita meira. Þannig þróa börn vitrænan þroska með því að 

fylgjast með félagslegum aðstæðum og hlusta á samræður hjá fólki sem er reyndara í 

samfélaginu heldur enn þau. Vygotsky hélt því fram að vitrænn þroski barna þróist þegar þau 

læra tungumálið og ná tökum á því. Fullorðnir einstaklingar eru þær fyrirmyndir sem börn 

hafa og gegna þeir mikilvægu hlutverki í málþroska barna. 

 Málþroski barna er flókið og merkilegt fyrirbæri því að börnum er ekki beinlínis kennt 

mál heldur læra börn það með því að vera í málumhverfi og því ríkulegra málumhverfi því 

betra. Börn á leikskólaaldri sem eru í örvandi málumhverfi eru að læra tvö til fjögur ný orð á 

dag og þegar þau ná 5 ára aldrinum þá ættu þau að hafa lært um það bil 6000 orð. Á þessum 

aldri eru börn einnig að læra það hvernig hægt sé að nota málið í félagslegum aðstæðum, þau 

eru að læra hvernig eigi að taka þátt í samræðum við fólk og margt fleira (Wise, J., & Sevcik, 

R., 2012). Sú vitneskja sem börn þróa með sér um tungumálið allt að þriggja ára aldri getur 

gefið okkur dæmi um það hvernig þeim mun ganga að læra tungumál og hvernig þeim mun 

ganga á fyrstu skólastigum og í framtíðinni (Rowe, M., 2012). Flest börn læra reglur 

tungumálsins snemma, börn á öðru ári eru farin að mynda fleirtölu og þátíðarmyndir í máli 

sínu, skýrasta dæmið um fyrstu beygingarmyndir barna er t.d. orðið datt sem er algegnt í 

orðaforða íslenskra barna. Eftir því sem börn eldast þá bætist í vitund þeirra um tungumálið 

og þau fara að bæta við flóknari og sjaldgæfari reglum. Dæmi um slíkt er þátíð sagna, en í 

upphafi fá allar sagnir í máli barns -aði endinguna sem er einföldust og algengust. Börn eru 
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óhrædd við að prófa sig áfram þegar þau eru að læra tungumálið og þegar fram í sækir bætast 

við aðrar þátíðarendingar eins og -ði, -di og -ti og loks sterk og blönduð beyging en börn læra 

í sífellu fleiri reglur sem fylgja tungumálinu (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2017). Það verður seint 

talað um íslenska tungumálið sem einfalt, íslenska hefur flókið beygingarmál. Börn á Íslandi 

eiga í vændum að læra u.þ.b. 40 mismunandi form af sömu sögn, eftir því hvaða persónu, 

tölu, hætti, tíð og mynd sem sögnin er, í samanburði við Norðurlöndin þá er það töluvert meira 

sem börnin á Íslandi þurfa að læra í þeim málum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

 Fjöldi rannsókna hefur verið gerður á málþroska ungra barna og eru niðurstöður þeirra 

mismunandi. Í rannsókn þeirra Hansen og Alvested frá árinu 2018 sem var gerð á málþroska 

barna útfrá leikskólakennurum kom það í ljós að leikskólakennarar eru meðvitaðir um 

mikilvægi þess að hafa ríkt og gott málumhverfi í kringum ung börn. Einnig voru 

leikskólakennarar sammála um það að samræður við börnin væru tilviljunakenndar og að það 

ætti alltaf að vera vakandi og grípa þau tækifæri sem gefast til þess að eiga samtal við börn. 

Rannsóknin leiddi það í ljós að það er margt sem hjálpar til við samskiptin við börnin eins og 

bækur, leikföng og myndir sem eiga að ýta undir samtal. Að spyrja börnin spurninga til dæmis 

um áhugamál þeirra og reynslu þeirra er einnig góð leið til þess að ýta undir samtalið og fá 

þau til þess að taka þátt í því. Námsefnið um forvitna froskinn Stökkvar er tól fyrir 

leikskólakennara og starfsfólk leikskóla til þess að ýta undir samræður við börnin. Niðurstöður 

úr rannsókninni hér að ofan er einmitt ástæðan fyrir því að ég vildi búa til námsefni eins og 

það sem ég gerði, leikskólakennarar eru upp til hópa meðvitaðir um mikilvægi málumhverfi 

barna en oft vantar gott verkfæri til að þróa það nánar. Námsefnið hefur fjöldann allan af 

spurningum sem hægt er að spurja börnin og hefur möguleika á því að skapa áhugavert og 

skemmtilegt samtal. Inni á leikskólum landsins er mikill hraði og verðum við leikskólakennarar 

og starfsfólk að vera vel vakandi fyrir því að vera í stöðugu samtali við börnin. Það eru ótal 

mörg tækifæri í deginum til þess að grípa til ríkulegs samtals, hvort sem það er við 

matarborðið, í fataklefanum eða jafnvel í salernisferðum. Það er okkar hlutverk sem 

leikskólakennarar að skapa gott málumhverfi í kringum börnin og vera meðvituð um allt sem 

gæti mögulega ýtt undir samtal. 
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3 Fjölmenning í barnahópi 

Í leikskólum á Íslandi er fjölmenning mikil og börn koma frá mörgum mismunandi 

menningarheimum með ólíkan bakgrunn. Því er vert að hafa í huga að fjöldi barna á íslenskum 

leikskólum hafa ekki íslensku sem móðurmál, þau eru oft tvítyngd þ.e. þá er annað foreldrið 

erlent og hitt íslenskt svo barnið hefur tvö móðurmál. Sum barnanna eru innflytjendur og hafa 

því íslensku ekki sem móðurmál né í málumhverfi sínu. Ekki er vitað hvort að börn með fleiri 

enn eitt móðurmál hafi málþroska á við barn með eitt móðurmál, það er margt sem gæti 

staðið í vegi fyrir þeim í málþroska, til dæmis málumhverfi þeirra tvítyngdu gæti verið flókið 

fyrir þeim. Málumhverfið gæti verið flókið á þann hátt að þau heyra mismunandi tungumál á 

mismunandi stöðum og það getur reynst börnum flókið. Erfitt er að segja til þess hvort að 

börn sem hafa annað móðurmál en íslensku munu eiga í erfileikum að þróa með sér annað 

mál til dæmis íslensku. Ekki eru til nógu skýrar niðurstöður úr rannsóknum um það efni 

(Sigríður Ólafsdóttir og félagar, 2016). Að minnsta kosti ekki hjá yngri börnunum.  

 Það skiptir máli hvaða tungumál er talað heima við börnin sem er oft annað heldur enn 

þau heyra á leikskólanum. Fyrir tvítyngdu börnin þá er málumhverfið oft margbrotið, það er, 

að þau heyra mörg tungumál töluð í sínu umhverfi. Þrátt fyrir að það geti verið ruglandi og 

heft málþroska þeirra, þá getur það reynst börnum vel að læra tvö tungumál samtímis frá 

frumbernsku. Þá tekst börnunum yfirleitt vel að ná tökum á báðum tungumálum. Börn sem 

hafa ekki íslensku sem móðurmál eru alls ekki að byrja á byrjunareit í tungumálum þegar þau 

koma inn á íslenskan leikskóla. Mörg þeirra hafa ágæta kunnáttu á sínu móðurmáli og oft er 

eitthvað úr málfræðinni sem þau geta tengt við og hljómar líkt fyrir þeim. Börn sem eru 

tvítyngd eða yfirhöfuð hafa annað móðurmál en íslensku byggja ofan á þann grunn sem þau 

búa nú þegar yfir (Chumak-Horbatsch, 2012). Málörvun á leikskóla er oftast markviss og fer 

fram í skipulögðum stundum sem leikskólakennari stýrir alveg því sem gert er. Kennarastýrð 

málörvun er ekki það sama og málörvun sem fer fram í frjálsum leik barnanna og eftir 

frumkvæði og áhuga þeirra. Margar leiðir eru til þess að efla málörvun barna og skiptir þar 

mestu máli að hafa umhverfið örvandi fyrir börnin með gott aðgengi af efnum sem ýta undir 

málörvun (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Hlutverk leikskólakennara sem hefur 

fjölbreyttan barnahóp þar sem fölmenning ríkir er að gera íslenskuna aðgengilega fyrir þau, 

málörvun þeirra barna sem ekki hafa íslensku sem móðurmál er afar mikilvæg. Það 

mikilvægasta sem leikskólakennarar geta gert til þess að efla málörvun barna er að hafa góða 
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almenna málörvun alla daga og hverja stund sem gefst. Til dæmis með því að tengja málörvun 

við allar athafnir og viðburði dagsins og ávallt að vera með það á bak við eyrað að hlusta, nota 

góða máltjáningu og orðaforða. Málörvun þarf ekki að gerast á sérstökum 

málörvunarstundum sem eru stýrðar og vel undirbúnar heldur getur það gerst óvænt (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Því er hægt að segja að leikskólakennarar eru málfyrirmyndir 

barnanna á leikskólanum og þurfum við að vera brú fyrir börnin sem ekki hafa íslensku sem 

móðurmál. Sniðugar leiðir til þess að búa til ríkulegt málumhverfi er til dæmis að setja orð á 

alla hluti og allt sem við gerum og ekki að spara málörvunina fyrir sérstakar 

málörvunarstundir. 

 Það sem skiptir höfuðmáli þegar kemur að málþroska tvítyngdra barna á íslenskum 

leikskólum er að það sé sameiginlegt verkefni á milli foreldra og skólans. Það þarf að koma til 

móts við þau börn sem hafa fleiri tungumál en íslensku og því þarf markvissari náms- og 

kennsluaðferðir (Sigríður Ólafsdóttir og Freyja Birgisdóttir, e.d). Þegar þátttaka foreldra í 

leikskólastarfinu er betri þá verður sjálstraust barns og foreldris meira og væntingar kennara 

til barns aukast. Með því að skapa náið samstarf á milli heimilis og skóla þá er um leið verið 

að tengja saman mikilvægustu stofnanir í lífi barns (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa 

Sigríður Jónsdóttir, 2006).  
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4 Læsi og efling orðaforða 

Læsi er einn af grunnþáttum menntunnar barna og í Aðalnámskrá leikskóla er mikil áhersla 

lögð á mikilvægi læsis. Til þess að útskýra hugtakið læsi þá er það í raun samkomulag okkar 

um málnotkun og þýðingu og merkingu orða í málsamfélaginu. Læsi er bækur, lestur, blað og 

blýantur og svo margt meira. Markmið læsis er það að nemendur séu virkir þátttakendur og 

skapi eigin merkingu við það sem þeir lesa eða heyra og bregðist við á sinni eigin hátt 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Börn á leikskóla búa kannski ekki yfir færninni að lesa og skrifa 

en þau eru stöðugt í samskiptum og hafa því mikla þörf fyrir að spyrja spurninga, deila 

skoðunum sínum og tala um allt á milli himins og jarðar. Því er læsi ekki einungis það að lesa 

og skrifa heldur svo miklu meira heldur en það. Læsi hjá börnum á leikskólaaldri snýst miklu 

heldur um þekkingu þeirra og hæfni til þess að lesa í umhverfið og tjáningu. Læsi getur verið 

hvernig börn tjá tilfinningar sínar og skoðanir á fjölbreyttari hátt heldur en bara með orðum, 

til dæmis í gegnum leiki, listir og svo margt fleira (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Læsi er 

fjölbreytt og víðamikið hugtak og á undan læsi kemur bernskulæsi. 

 Bernskulæsi er sú færni, þekking og viðhorf sem þróast á undan læsi eins og orðið 

bernska segir til um. Það felur í sér það sem börn læra og upplifa áður en formleg 

lestrarkennsla hefst. Hugmyndin af bernskulæsi er sú að börn byggi þekkingu í gegnum það 

sem þau uppgvötva um ritmálið frá umhverfinu og samskiptum sínum við fullorðna sem og 

önnur börn. Börn á leikskólaaldri eru að móta sitt eigið viðhorf til læsis og er grunnur að því 

lagður á heimilum þeirra og í leikskóla. Því skiptir mestu máli að umhverfið sé hvetjandi fyrir 

börnin því það hjálpar þeim með lestur í framtíðinni (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.). 

 Margt bendir til þess að þau börn sem fá meiri tækifæri til leiks í góðu málumhverfi 

séu líklegri til þess að þróa með sér þá þekkingu sem læsi krefst. Hægt er að efla mál barna og 

læsi þeirra með því að hafa umhverfið á leikskólum þroskandi og að aðgengi barna að 

málörvun sé gott, sérstaklega á leiksvæðum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Leikur barna 

hefur því mikil áhrif og getur ýtt undir læsi þeirra. Leikskólar ættu því að bjóða börnum upp á 

sem sem flest tækifæri til leiks sem og að auðga málumhverfi barnanna með lesstundum og 

að hafa úrval af bókum til frjáls lesturs. Leikskólakennarar ættu að skapa gott málumhverfi 

inni á leikskólum og að passa að börn hafi gott aðgengi að því sem hjálpar þeim að þróa 

málþroska sinn til dæmis að hafa gott aðgengi að bókum og sögum. Börn þurfa frá blautu 
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barnsbeini ríkt málumhverfi þar sem þau heyra fullorðið fólk í kringum sig vera að tala, lesa 

eða syngja. Leikskólakennarar þurfa að viðhalda og bæta við þann málþroska og þekkingu sem 

börn búa við, með samskiptum, samræðum við börnin, að lesa sögur fyrir börnin og öllu því 

sem tengist málinu (McLachlan, C., Fleer, Marilyn, & Edwards, Susan, 2018). Með námsefninu 

þá var hugsunin að það væri aðgengilegt börnunum til þess að skoða og nota í sínum leik. 

Börnin sem eru á þeirri leikskóladeild sem námsefnið hefur verið prófað á þekkja nú orðið 

námsefnið og innihald þess vel og er það gott merki um að með því sé verið að skapa gott 

málumhverfi fyrir börnin.  

 Samhliða því að börn eru að þróa með sér læsi þá eru þau að öðlast mikinn og 

fjölbreyttan orðaforða hvern einasta dag. Orðaforði er einfaldlega sá orðafjöldi sem 

einstaklingur þekkir, hversu mörg orð hann þekkir og hversu vel hann þekkir hvert orð. 

Orðaforðanám barna er flókið fyrirbæri sem er sífellt í vinnslu. Börn læra mörg hundruði orða 

á ári en það er þó mjög einstaklingsbundið hversu mörg orð barn þekkir. Að lesa sögur fyrir 

börn og lestur yfir höfuð eykur orðaforðann til muna hjá börnum (Sigrún Alda Sigfúsdóttir og 

félagar, 2020). Fyrir börn með dæmigerðan málþroska þá er mikilvægt að ómeðvitað nám 

þeirra gerist á náttúrulegan hátt og að það byggist á fjölbreyttum og krefjandi aðferðum 

(Marta Eydal og félagar, 2019). Ómeðvitað nám er þegar einstaklingar eru ekki sérstaklega að 

læra, eins og börn og orðaforði. Orðaforðinn tengist öðrum háttum í málþroska hjá börnum 

og hafa rannsóknir staðfest það að orðaforðinn tengist einnig læsi og lestranámi (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2018).  

 Byrjun máls hjá börnum er oft ekki talað mál heldur nota börn oft hendurnar, augnaráð 

og svipbrigði sem og rödd sína. Ung börn sem byrja á leikskóla notast mikið við þessa hluti 

þegar þau eru að byrja að fikra sig áfram í málinu (Yamauchi og félagar, 2013). Hlutverk 

kennarans er veigamikið þegar kemur af samtali barna og samtali kennara við börn. 

Leikskólakennarar eiga ekki að stýra og ákveða fyrir börnin hvað þau eiga að gera eða hvert 

samtalið eigi að vera. Hlutverk leikskólakennarans er frekar að hjálpa börnum að elta 

hugmyndir sínar og spyrja þau viðeigandi spurninga sem fá þau til að leita eftir svörum. 

Kennarar ættu að forðast leiðandi spurningar þegar verið er að eiga samtal við börn. Því er 

afar mikilvægt að kennarar stjórni ekki samtali barna heldur ættu þeir frekar að vera þeim 

innan handar og hjálpa til við að móta sín eigin samtöl og hugmyndir. Með því að gefa 

viðeigandi svör og sýna skilning og þolinmæði þá geta kennarar hjálpað börnum með samtöl. 
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 Eins og áður hefur komið fram þá læra börn félagsfærni með því að fylgjast með 

fullorðnu fólki og eldri börnum og hvernig þau haga sér í félagslegum aðstæðum. Börn læra 

einnig hlustun, að skiptast á að tala og ekki tala ofan í hvert annað ásamt því að læra betur 

málið og málfræðina í gegnum það að fylgjast með þeim sem eldri eru (Yamauchi og félagar, 

2013). Það er því mikilvægt fyrir kennara á leikskóla að vera meðvitaðir um það hvernig þeir 

eiga samtal við hvorn annan og börnin, kennarar þurfa að örva börnin til máls og samtals. 

Nokkrar leiðir eru til þess að örva mál barna til dæmis að spurja börnin opnari spurninga eins 

og hvernig og afhverju í stað þess að spurja þau leiðandi spurninga sem einungis hafa svarið 

já eða nei. Á lesvefnum þá er greint frá því að ef lesstund einkennist af hlýju, stuðning, 

hvatningu, leik og gleði þá styrkir það tengsl kennara við barn og örvar um leið félagslegan 

þroska barnanna. Því er það hlutverk kennara og starfsfólks á leikskóla að skapa öruggt 

umhverfi þar sem samtal getur átt sér stað (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d). 
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5 Hugmyndafræði 

Hugmyndafræðin og markmiðið á bakvið námefnið um forvitna froskinn Stökkva var að 

byggja upp orðaforða hjá börnum og að undirbúa þau fyrir lestur og læsi í framtíðinni sem 

og að þjálfa börn í samtali. Með því að nálgast þau markmið þá notaðist ég við 

könnunaraðferðina sem snýst um að vinna verkefni útfrá áhuga og hugmyndum barna. Við 

gerð námsefnisins studdist ég við orðalistann frá Menntamálastofnun, orðalistinn er safn af 

orðum úr nánasta umhverfi barna og öll þau helstu orð sem koma fyrir í lífi og starfi barna á 

leikskólaaldri (Elsa Pálsdóttir, 2017). Ég lét fylgja með hverju spjaldi tákn með tali yfir litina, 

hugsunin á bakvið það var að fá börn til að taka þátt með því að gera táknin með mér, með 

aukinni þátttöku tel ég að námsefnið verði skemmtilegra og áhugaverðara fyrir börnin. Í 

þessum kafla verður fjallað nánar um þessa þætti sem réðu uppbyggingu námsefnisins. 

5.1 Könnunaraðferðin 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn á leikskólaaldri læra best þegar þau hafa áhuga á því efni 

sem er í boði fyrir þau. Börn eiga að vera hvött til þess að rannsaka og kanna efni og því er 

könnunaraðferðin góð og spennandi leið til þess að nota með börnum frá aldrinum 3-6 ára 

(Eybel, 2003). Til þess að útskýra hugtakið könnunaraðferð betur þá er það einskonar 

þemavinna með börnum, en það sem gerir könnunaraðferðina ólíka öðrum aðferðum þá 

einblínir hún á áhugasvið barnanna. Könnun barnanna er oftast gerð í minni barnahóp inni á 

leikskóla. Þó svo að mögulegt sé að vera með stóran hóp þá gengur betur með minni hóp 

hverju sinni. Meginmarkmiðið með könnunaraðferðinni er að fá börn til þess að leita svara við 

spurningum um efni sem börnin hafa fundið sjálf eða kennari hefur fundið eða að börn og 

kennari hafi fundið efni í sameiningu (Helm, J. H. og Katz, L. G., 2016). Með því að nota 

könnunaraðferðina þá eru kennarar í raun að leyfa börnunum að ráða ferðinni heldur en 

vanaleg kennarastýrð verkefni þar sem kennari er með fyrirfram ákveðið efni og börnin hafa 

lítið sem ekkert um það að segja. Hér hafa börnin eigið frumkvæði og stjórna ferðinni og 

ávinningur þess að nota könnunaraðferðina er þátttaka barnanna og niðurstaðan gerir börnin 

oft stolt (Helm, J. H. og Katz,, L. G., 2016). Hjá börnum á leikskólaaldri þá er venjan sú að þeir 

fullorðnu sjá um að spyrja og svara, fullorðið fólk á það til að ákveða fyrirfram hvað það séu 

mikilvægar upplýsingar fyrir börnin að vita. Þeir kennarar sem notast við könnunaraðferðina 

hins vegar, þurfa að stíga aðeins til hliðar og leyfa börnunum að ráða förinni. Börnin þurfa að 
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fá tíma til þess að kanna og segja frá með sínum orðum eða í gegnum listform (Burns og fl, 

2016).  

 Við gerð námsefnis var notast við hluta af könnunaraðferðinni þ.e. áhugasvið barna. 

Ég heyrði leikskólabörn vera að leika sér með dýr og þá voru þau að velta fyrir sér hvar dýrin 

búa og hvað þau borða og allskonar tengt dýrunum. Ég fann að börnin höfðu mikinn áhuga á 

þessum hlutum og höfðu margar spurningar ósvaraðar um dýr, því greip ég áhuga þeirra og 

leyfði þeim að kanna þau mál og þær spurningar sem þau höfðu leitast við að svara. 

Könnunarhópurinn byrjaði með 2 strákum sem báðir voru 4 ára að aldri. Þeir voru með 

leikfangadýr; fíl, ljón og gíraffa. Strákarnir vildu fá að vita meira um þessi dýr og því byrjuðum 

við á því að leita af bókum sem við áttum á leikskólanum, hvort að þeir finndu einhver svör í 

þeim. Eftir langa leit í bókunum þá fundum við ekki miklar upplýsingar um lifnaðarhætti 

dýranna, ekki nema í alfræðiorðabókum og þess háttar sem eru ekki bækur sem eru ætlaðar 

börnum út af smáu letri og smáum myndum. Því næst þá fórum við í spjaldtölvuna sem var til 

á leikskóladeildinni og fundum allskonar myndbönd sem sýndi dýrin í sínu náttúrulega 

umhverfi, strákarnir voru hugfangnir af þessum myndböndum og það var kveikjan sem ég 

hafði til þess að útbúa námsefnið.  

5.2 Tákn með tali  

Tákn með tali byggir á því að nota einföld hreyfitákn með töluðu máli og það nýtist þeim sem 

eiga við tal eða málörðugleika vel og einnig í fjölmenningarlegu umhverfi sem er á 

leikskólanum (Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 2018). Að nota tákn með tali er málörvandi fyrir 

ung börn ekki einungis þá sem eiga við tal eða málörðugleika að stríða. Tákn með tali (TMT) 

er tjáningarmáti ætlaður börnum sem hafa eðlilega heyrn en ná ekki tökum á skilningi á máli 

eða talmáli vegna frákvika í þroska. Þrátt fyrir það þá geta allir einstaklingar á öllum aldri nýtt 

sér tákn með tali. Tákn með tali hentar vel fyrir börn á öllum aldri því táknin eru myndræn og 

gerir það börnum auðveldara með að skilja hvað er átt við, einnig gera táknin börnum 

mögulegt að gera sig skiljanlegri. Tákn með tali er sniðugt á þann hátt að þetta er eðlileg 

framvinda af þeim tjáningarmáta sem ungabörn hafa nú þegar og geta haldið áfram með áður 

en þau hafa þroska til að mynda orð, því er sniðug leið að nota tákn með tali á leikskóla bæði 

í tali og söng með börnum (Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 2018). Ef barn á í erfileikum með að 

tjá sig með tali þá auðveldar það barninu að nota tákn til þess að tjá sig (Eyrún Ísfold 
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Gísladóttir, 2002). Börn læra táknin á sínum hraða þegar þau sjá þau vera notuð aftur og aftur, 

það getur tekið smá tíma fyrir börn að byrja að gera tákn en því oftar sem þau sjá fullorðna 

nota þau þá byrja þau að treysta sér í að nota þau (Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 2020). Ég 

ákvað að hafa tákn með tali fyrir litina á hverju dýri meðfylgjandi í námsefninu, hugsunin er 

að bæta einnig við tákni fyrir dýrið til þess að tákn með tali verði meiri partur af námsefninu 

sjálfu. 

 

5.3 Orðaforðalistinn 

Menntamálastofnun gaf út orðaforðalista yfir hugtök sem æskilegt er fyrir börn á 

leikskólaaldri að nái tökum á (Elsa Pálsdóttir, 2017). Orðaforðalistinn frá Menntamálastofnun 

er verkfæri fyrir leikskólakennara og foreldra sem stuðningur þegar verið er að vinna við að 

efla orðaforða hjá börnum. Þessi orðaforðalisti er ekki hugsaður sem einhverskonar próf eða 

tæki til þess að meta stöðu barna, orðaforðalistinn er einungis hjálpartæki. Orðaforðalistinn 

hefur reynst gott verkfæri að hafa við kennslu hjá tvítyngdum börnum, þó er vert að taka fram 

að listinn er ekki tæmandi og hann inniheldur mikilvægan grunnorðaforða sem er gott að börn 

hafi tök á (Elsa Pálsdóttir, 2017). Því meira völd sem börn ná á tungumálinu þá eykst orðaforði 

þeirra sífellt og er orðaforði barna það sem barnið lærir frá umhverfi sínu svo sem fjölskyldu 

sinni og það sem er í nánasta umhverfi. Orðaforðalistanum er skipt í tvo mismunandi 

aldursflokka það er börn að 3 ára aldri og svo börn að 6 ára og hefur orðalistinn 26 

mismunandi orðflokka t.d. persónur, form og mynstur, stærðir og svo margt fleira. Þó eru orð 

í hvorum lista sem börn á þeim aldri hafa ekki endilega náð tökum á enda er listinn ekki 

matstæki heldur einungis viðmið og hjálpartæki. Eitt af helstu markmiðum orðaforðalistans 

er að dýpka orðaforða barna sem og að dýpka samræður við börn, því kom orðaforðalistinn 

vel fyrir við gerð námsefnis.  

 Fyrir gerð námsefnisins um forvitna froskinn Stökka hef ég tekið orð úr nokkrum 

flokkum til þess að ýta undir og efla orðaforða barnanna með námsefninu, ég tók flest orðin 

úr 3ja ára listanum en þó voru nokkur úr eldri listanum einnig. Fyrst og fremst þá er það úr 

kaflanum um dýrin þar sem námsefnið sjálft fjallar um frosk sem kynnir sér önnur dýr. Úr 

kaflanum um dýrin hef ég tekið orðin froskur, ormur, fluga, könguló, fíll, ljón og gíraffi en bæti 

svo við orðunum flóðhestur og sebrahestur. Dýrin fá það hlutverk að kenna börnunum 
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ákveðin orð úr ákveðnum flokkum úr orðalistunum. Hvert dýr segir frá því hvernig það er á 

litinn og það tók ég úr kaflanum um litina gulur, grænn, blár, svartur, hvítur og brúnn og 

liturinn sem var ekki á listanum var grár. Því næst tók ég orð úr kaflanum um veðurfar þar sem 

dýrin segja frá því hvernig veðurfarið sé þar sem þau eiga heima, út frá því að dýrin í 

námsefninu koma öll frá Afríku þá eru orðin gott veður og sól það helsta sem kemur frá þeim 

flokki. Úr kaflanum um umhverfi tók ég orðin blóm, tré, laufblað og gras sem flokkast undir 

það hvað dýrunum finnst best að borða. Úr kaflanum um iðju tók ég margar sagnir eins og að 

borða, drekka, hoppa, liggja og margt fleira. Í flokkunum um tilfinningar fær eitt dýr það 

verkefni að tala um tilfinningar við börnin, til dæmis þá kann fíll ekki að hoppa og þá kemur 

spurningin hvaða tilfinningar fíllinn finnur vegna þess. Í kaflanum um form og mynstur þá er 

hægt að ræða hvaða mynstur dýrin hafa, til dæmis er sebrahesturinn röndóttur en gíraffinn 

doppóttur. Í kaflanum um stærðir og afstöðu þá gefst mikið tækifæri til samtals og umræðna 

um stærðina á dýrunum og þá er líka sniðugt að ræða við börnin um andstæður, til dæmis er 

fíllinn stór enn froskurinn lítill. Í kaflanum um lýsingu þá mun ég nota orð eins og feitur, góður, 

vondur, hættulegur og mörg fleiri lýsingarorð. Þegar kemur að kaflanum um hreyfingu þá er 

hægt að tala um hvort dýrin hreyfi sig hægt eða hratt og einnig er hægt að fá börnin til þess 

að leika eftir hreyfingum dýranna, til dæmis að hoppa eins og froskurinn (Elsa Pálsdóttir og 

félagar, 2017). Markmið námsefnisins er að efla orðaforða barnanna og með hjálp frá 

orðalistanum þá tel ég að því markmiði sé hægt að ná.  

 Hugmyndafræðin á bakvið námsefnið um forvitna froskinn Stökkva er því fyrst og 

fremst að ýta undir samtal við börn og fá börnin til þess að vera virkir þátttakendur í samtali. 

Með hjálp frá tákn með tali, orðaforðalistanum og könnunaraðferðinni þá er námsefnið góð 

leið til þess að hjálpa börnum til þess að eiga ríkt samtal sem einkennist af áhuga þeirra og 

skemmtun. Í næsta kafla verður farið ítarlega í það hvernig nota skuli námsefnið í barnahópi, 

einnig verður lýsing á stund þar sem námsefnið var prófað. 
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6 Að nota námsefnið 

Námsefnið hentar best sem verkfæri í málörvunarstund með smáum hópi barna, ekki fleiri 

heldur en 10 börn í einni stund. Hér að neðan verður farið nánar útí námsefnið sjálft, 

hvernig það er uppbyggt og hvernig útlit þess er með viðeigandi myndum. Einnig verður 

farið nánar útí málörvunarstund þar sem námsefnið var prófað, athugasemdir frá börnum og 

framvinda stundar verður lýst í smáatriðum 

6.1  Uppbygging námsefnis 

Markmið námsefnisins er að búa til efni fyrir börn sem er bæði skemmtun og fróðleikur og 

reyna að fá það tvennt til að haldast í hendur. Námsefnið er einfalt og skemmtilegt fyrir börn 

á 3-5 ára aldrinum á leikskóla, námsefnið er gert með það í huga að ýta undir samtal hjá 

börnum. Námsefnið er hentugt efni fyrir kennara og starfsfólk leikskóla til þess að grípa í og 

nota í samverustundum eða málörvunarstundum með barnahóp, þó helst að hafa hópinn ekki 

of stóran. Hugmyndin að námsefninu er sprottin frá áhuga barna á dýrunum í Afríku líkt og 

fjallað hefur verið um. Ég vildi fylgja áhuga þeirra eftir en fann ekki bækur sem mér þótti 

viðeigandi til þess og því ákvað ég að búa það til sjálf. Börnin vildu vita hvar dýrin áttu heima, 

hvað dýrunum finnst gott að borða og hvað þeim finnst skemmtilegt að gera.  

 Ég bjó til persónu sem er lítill forvitinn froskur sem heitir Stökkvi. Forvitni froskurinn 

Stökkvi hoppar á milli dýra í Afríku og spyr þau þeirra spurninga sem börnin vildu fá svör við. 

Í námsefninu um dýrin í Afríku fá börnin að kynnast froskum, flóðhestum, ljónum, gíröffum, 

blettatígrum og fílum. Fyrir utan það að læra að þekkja dýrin í Afríku og fá allskyns fróðleik um 

þau þá fær hvert dýr hlutverk með lærdóm. Með þessari leið þá fá börnin tækifæri til þess að 

læra í gegnum leikinn. Hægt er að nota námsefnið í hefðbundinni málörvunarstund þar sem 

börnin sitja og kennari sýnir þeim mynd af dýri. En einnig er hægt að nota námsefnið í 

einskonar málörvunarstund eða samræðustund þar sem allt er afslappaðra. Efnið er þannig 

útbúið að það er litrík og skemmtileg mynd af dýri framan á plöstuðu A4-blaði sem börnin sjá 

en aftan á hverju blaði eru staðreyndir um dýrin og spurningar sem starfsmaður les fyrir 

börnin og getur notað til þess að stofna til umræðu með þeim. Námsefnið er plastað svo að 

börnin geta fengið að snerta og skoða nánar án þess að nokkuð skemmist og er hugmyndin 

sú að festa námsefnið saman með hringum svo að það týnist ekki. Börnin hafa alltaf leyfi til 

þess að fá að nota námsefnið í leik sínum eða einfaldlega ef þau vilja skoða það nánar.  
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 Eins og þegar hefur komið fram studdist ég við orðaforðalistann frá 

Menntamálastofnun og einnig hafði ég tákn með tali á hverju spjaldi. Ég hafði tákn fyrir litina 

á hverju spjaldi til dæmis í staðinn fyrir að segja fíllinn er grár, þá segjum við fíll er grár og 

notum táknið fyrir gráan um leið. Spjöldin um dýrin í Afríku eru 6 talsins það er froskur, 

sebrahestur, ljón, gíraffi, fíll og flóðhestur. Hugsunin um námsefnið var að það væri stöðugt 

hægt að bæta við dýrum sem börnin vilja fá að kynnast nánar. Ég leyfi spjöldunum að stýra 

samræðum alfarið enn gott er að styðjast við spurningarnar á spjaldinu til þess að dýpka 

samræðurnar með börnunum. Námsefnið er ekki hugsað sem spurt og svarað þar sem kennari 

spyr spurninga og börnin eiga að svara spurningunum rétt, heldur eru spurningarnar til þess 

að skapa samræður. Samræðurnar sem myndast geta leitt umræðurnar í allar áttir og eru 

engar reglur þegar kemur að því. 

 

Mynd 1. Forvitni froskurinn Stökkvi 
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Á mynd 1 þar má sjá hvernig námsefnið lítur út, þá er myndin framan á og textinn aftan á og 

er það saman plastað. Kennari snýr spjaldinu þannig að börnin sjá myndina og á meðan 

getur kennari spurt þeirra spurninga sem eru aftan á spjaldinu og sagt börnunum frá hverju 

og einu dýri. Einnig er vert að benda á tákn með tali táknið fyrir litinn sem er grænn og því 

fylgir leiðbeiningar þar sem hægt er að gera hvert tákn. Börn vita að froskar kunna að hoppa 

svo það er skemmtileg leið að skapa stemningu í barnahópnum áður en Stökkvi fer að skoða 

dýrin með því að fá börnin til þess að hoppa eins og froskurinn. 

 

 

Mynd 2. Sebrahestur 

Hvert og einasta spjald er eins uppsett en sum spjöld hafa þó aðrar spurningar eins og sjá má 

á mynd 2 þá hefur sebrahesturinn spurninguna hvernig munstur hefur sebrahesturinn? og 
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hvað er sebrahesturinn hræddur við?. Eftir að spurningin um hvað sebrahesturinn sé hræddur 

við þá er hægt að skapa spennu í barnahópnum því næsta dýr er ljónið, þá er gaman að notast 

við leikræna tjáningu og sebrahesturinn þarf að forða sér frá ljóninu.  

 

Mynd 3. Ljón 

Ljónið er alltaf vinsælasta dýrið hjá börnum og því er hægt að staldra lengi við það spjald og 

heyra hvað börnin hafa að segja um ljónið. Eins og sést á mynd 3 þá er spurningin ljónið er 

oft kallað konungur dýranna, afhverju ætli það sé? Með þessari spurningu koma upp miklar 

vangaveltur hjá börnum og eiga þær oft til að verða frekar heimspekilegar og skemmtilegar. 



 

21 

 

Mynd 4. Gíraffi 

Spjöldin hafa sömu og eða svipaðar spurningar og er því sífelt verið að endurtaka, börnin 

læra fljótt hvaða spurningar þau mega búast við og eru reiðubúin með svar. En það þýðir 

ekki að samræðurnar við hvert spjald verði eins, því öll dýrin eru mjög ólík og leiðir það því 

samræður barnanna í ólíkar áttir. Á mynd 4 sjáum við spjaldið með gíraffa, gíraffinn hefur 

margar doppur og síðasta spurningin á spjaldinu er getum við talið doppurnar á gíraffanum? 

Þá er kjörið tækifæri að leyfa börnunum að fá spjaldið og spreyta sig í að telja allar þær 

doppur sem eru á gíraffanum.  
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Mynd 5. Fíll 

Eins og sjá má þá hafa spjöldin eins uppsetningu og nánast sömu spurningar eru við hvert og 

eitt dýr, enn hjá spjaldinu um fílinn, sjá á mynd 5 þá eru spurningar sem fá börnin til þess að 

hugsa um andstæður. Vegna þess að allir vita að fíllinn er stór þá er áhugavert að fá börnin 

til þess að velta fyrir sér andstæðu yfir það að vera stór. 
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Mynd 6. Flóðhestur 

Síðasta spjaldið sem komið er er flóðhestur eins og sjá má á mynd 6. Textinn bakvið spjaldið 

er ekki mikill og er ástæðan fyrir því að börnin báðu um að hafa flóðhest með og er þetta 

þeirra hugmynd. Flóðhesturinn er dæmi um að textinn á bakvið spjöldin þarf ekki að vera 

langur og því er hægt að bæta við allskonar fleiri dýrum í framtíðinni. Til þess að hægt sé að 

vinna áfram með flóðhestinn þá þarf að fara í rannsóknarvinnu til þess að kynnast 

flóðhestinum betur og mun það vera gert í framtíð námsefnis með börnunum. 

6.2 Málörvunarstund 

Ég setti upp stund þar sem ég prófaði námsefnið í litlum hópi barna eða 6 talsins sem eru 4 

og 5 ára gömul. Hópurinn innihélt bæði börn sem hafa íslensku sem móðurmál og einnig 

börn sem hafa annað móðurmál, þar voru 3 börn sem hafa íslensku sem móðurmál og 3 sem 
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hafa annað móðurmál. Stundin var tekin upp með hljóðupptöku svo hægt væri að hlusta á 

og meta hvernig stundin gekk og til þess að hlusta á allar þær spurningar sem komu á 

meðan. Málörvunarstundin með námsefninu entist í 17 mínútur og 50 sekúndur sem gefur 

til kynna að stund með námsefninu getur verið frá 15 mínútum uppí 20 mínútur. Það voru 

miklar undirtektir frá börnunum og oft á tíðum var erfitt að halda áfram því börnin höfðu 

svo mikið að segja varðandi myndirnar sem þau sáu og spurningarnar sem þau voru spurð. 

Ég leyfði þeim að koma með allar þær athugasemdir sem þau höfðu því það gerði stundina 

skemmtilega og skapaði gott andrúmsloft í hópnum. Stundin var ekki sett upp eins og 

hefðbundin lesstund heldur var þetta að frjálsari gerð og fengu börnin því að ráða hvar þau 

sátu og það tel ég að hafi gert stundina afslappaða. Með hefðbundinni lesstund þá á ég við 

lesstund þar sem börn eiga að sitja á sínum stað á meðan kennari eða starfsmaður les fyrir 

þau uppúr bók á meðan börnin eiga að sitja og hlusta. Á Lesvefnum er greint frá því að 

lesstund og málörvunarstund eigi að einkennast af hlýju, stuðning, hvatningu, leik og gleði 

sem gerir það að verkum að lesstundin styrkir tengsl kennara við barn og örvar um leið 

félagslegan þroska barnanna (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Á meðan 

málörvunarstundin var hafin þá komu nokkur börn inn og vildu vera með, þá settust þau 

niður og fylgdust með frá því hvar við vorum komin.  

Á hverri mynd af dýrunum er tala til þess að við vitum hversu mörg dýr við erum 

með, þá er gaman að fá börnin til þess að telja með sér. Til þess að efla þátttöku barna í 

notkun námsefnisins þá er á hverju spjaldi spurningin hvernig hvert dýr sé á litinn, samhliða 

því þá notaði ég tákn með tali til þess að tákna litina. Það sama gildir um mynstur dýranna ef 

þau hafa slíkt og þá er sniðug og skemmtileg leið að finna eins mynstur í umhverfinu eða á 

flíkum barna. Ég komst að því að börn eru með mikið af fyrirfram ákveðnum hugmyndum 

um Afríku og dýrin sem þar eiga heima. Flestar hugmyndir barnanna virðast koma frá 

sjónvarpsefni og annarskonar afþreyingu og eru oft ekki réttar hugmyndir um hvorki 

heimsálfuna né dýrin. Sem dæmi um hugmyndir barnanna um dýrin í Afríku þá spurði ég þau 

hvað ljónum finnst skemmtilegast að gera og einn sagði að ljónum þætti skemmtilegast að 

leika sér með bolta í sundlaug. Námsefnið felur í sér töluverða endurtekningu sem mér 

fannst vera góð leið til þess að fá börnin til þess að svara og taka þátt. Á meðan stundinni 

stóð þá voru börnin að koma með viðbætur inn í námsefnið sem ekki var til staðar þar sem 

eitt barn í hópnum nefndi upphafsstaf hvers dýrs sem ég sýndi þeim mynd af. Þar sem það 
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er grundvallarforsenda læsis þegar barn sýnir áhuga á bókstöfunum (Vukelich og Christie, 

2009) þá var þetta góð viðbót í námsefnið. 

 Stundin fór þannig fram að ég sat á stól og var með stóra segultöflu mér við hlið, börnin 

sátu á móti mér. Fyrst kynnti ég forvitna froskinn Stökkva fyrir þeim, ég sagði börnunum frá 

því að forvitni froskurinn Stökkvi vildi kynnast dýrunum í Afríku betur og að því loknu þá spurði 

ég börnin hvort þau vildu koma með Stökkva að kynnast dýrunum. Eftir að börnin voru búin 

að kynnast Stökkva betur þá byrjaði ég á því að spurja þau spurninganna sem eru einum megin 

á spjaldinu. Börnin svöruðu spurningunum eftir bestu getu, ef þau gátu ekki svarað þá sagði 

ég þeim svarið og í kjölfarið þá mynduðust miklar umræður um froska. Þegar fyrsta spjaldið 

með forvitna froskinum Stökkva var búið þá festi ég það uppi á töfluna með segli, þannig geta 

börnin fylgst með því hvaða dýr eru komin. Við skoðuðum hvert og eitt dýr koll af kolli og ég 

spurði börnin spurninga við hvert spjald. Það er hægt að segja að með námsefninu þá fara 

börn í hálfgert ferðalag með Stökkva. 

 Mitt hlutverk sem kennari að nota námsefnið með barnahóp var að passa að stýra ekki 

of mikið og að hafa ekki of leiðandi spurningar sem hafa einungis eitt rétt svar. Markmið mitt 

var heldur að hafa stundina frjálslega og skemmtilega þar sem börnin máttu segja frá eins og 

þeim sýnist. Spjaldið með ljóninu vakti mestu lukkuna í barnahópnum og það breytist aldrei 

að ljónin eru mest spennandi dýrið. Á spjaldinu með ljóninu (sjá mynd.3) spurði ég börnin 

afhverju ætli ljónið sé kallað konungur dýranna, spurningin vakti börnin til umhugsunar en 

þau sammæltust í lokin að það væri vegna þess að ljónið er stærst og sterkast og allir eru 

hræddir við það. Við stöldruðum í ágæta stund á spjaldinu með ljónið og ræddum meðal 

annars það að ljónið er rándýr sem veiðir sér til matar og því þurfa öll dýrin að passa sig á 

ljóninu, þá heyrist frá einu barni í hópnum að ljónið þurfi að passa sig á veiðimanninum því 

hann borðar ljónið. Námsefnið fær börnin til þess að hugsa og tala um tilfinningar, svosem 

hræðslu. Á spjaldinu með sebrahestinum (sjá mynd.2) þá spyr ég börnin hvað þau séu hrædd 

við og ég fékk mörg mismunandi svör til dæmis þá sagði eitt barn í hópnum að það væri ekki 

hrætt við neitt. Þar sem markmið mitt við notkun námsefnisins var að stýra ekki ferðinni þá 

er gott dæmi um það þegar við vorum að skoða spjaldið með sebrahestinum þá þróuðust 

samræðurnar útí það að við verðum að vernda tréin og náttúruna okkar, þessar samræður 

spruttu útfrá spurningunni um hvað sebrahestinum finnst gott að borða. Á spjaldinu með 

fílnum þá fá börnin tækifæri til þess að læra andstæður (sjá mynd.5), vegna þess hve stórt dýr 
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fíllinn er þá er gaman að finna andstæður við það sem er stórt. Svörin voru mörg og voru 

börnin dugleg að finna andstæður við fílinn sem er stór til dæmis þá er músin, froskurinn og 

flugan lítil.  

 Börn sem hafa meiri orðaforða hafa betri færni til djúpstæðrar hugsunar og eiga því 

auðveldara með það að tjá sig heldur enn börn með minni orðaforða (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, e.d.). Í hópnum sem ég prófaði málörvunarstundina á voru börn sem hafa 

annað móðurmál en íslensku og ég tók eftir því að þau voru töluvert hljóðari enn þau sem 

hafa íslensku sem móðurmál. Ég passaði að mitt hlutverk í málörvunarstundinni væri að 

styðja börnin og að halda samræðunum gangandi. Ég passaði að öll börnin væru með og 

væru að taka þátt í samræðunum og ef það var barn sem virtist ekki vera að skilja eða var 

ekki að taka þátt þá beindi ég spurningu að því barni og leyfði því að svara eða segja okkur 

hinum frá því sem það vildi í tengslum við spjaldið. Jafnvel þó að ég vildi að allir tæku virkan 

þátt þá eru sum börn sem vilja frekar sitja og hlusta og ekki endilega vera að segja frá og það 

er auðvitað í lagi. Eftir að hafa hlustað á upptökurnar af lesstundinni nokkrum sinnum yfir þá 

heyri ég að börnin keppast við að komast að og fá að tjá sig. Það kom skýrt fram á 

upptökunum allar þær skemmtilegu samræðurnar sem mynduðust og allar forvitnilegu 

athugasemdirnar. 

  Í næsta kafla sem er umræðukafli þá verður fjallað um framtíð námsefnisins. 

Námsefnið eins og það er núna er námsefni í þróun og er margt sem hægt er við að bæta frá 

því sem komið er. Eftir að hafa prófað námsefnið nokkrum sinnum þá sé ég að hægt er að 

bæta við nýjum og örðuvísi spurningum, það er hægt að bæta við fleiri dýrum og dýpka tákn 

með tali eiginleika námsefnisins. Námsefnið er uppspretta áhuga barnanna og því er 

mikilvægt að þau haldi áfram með þróun námsefnisins, ég vil að þau eigi smá hluta í þessu 

verkefni með mér. 
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7 Umræða 

Námsefnið um forvitna froskinn Stökkva er í raun prufa af hugmynd sem er mun stærra 

verkefni. Eftir að hafa prufað námsefnið þónokkur skipti á mismunandi aldurshópum innan 

leikskólans þá hef ég fengið gríðarlegar undirtektir frá börnunum. Eftir að hafa meðtekið 

allar athugasemdir frá samstarfsfólki og börnum þá heldur verkefnið áfram í þróun. 

Athugsasemdir á borð við hvað það er sem börnin vilja vita meira um hvert og eitt dýr, og 

hvaða dýr þeim langar að forvitni froskurinn Stökkvi kynnist næst. Athugasemdir frá 

samstarfsfólki snérist um útlit og aðgengi námsefnisins og erum við að vinna af hentugustu 

leiðinni til þess að námsefnið sé sem þægilegast í notkun. Námsefnið hefur mikla möguleika 

og mun ég halda þróun þess áfram í framtíðinni. 

 Forvitni froskurinn Stökkvi er hvergi nær hættur að vera forvitinn og vill fá að kynnast 

öðrum dýrum og kanna heiminn. Því er sú hugmynd að gera nokkrar tegundir af 

könnunarferðum Stökkva. Eftir að málörvunarstund með námsefnið lauk þá tók ég 

hálfgerðar umræður með barnahópnum sem ég var með þá stundina. Ég spurði þau hvað 

þau vildu vita meira um dýr og einnig um lönd og heimsálfur og þau voru með allskonar 

hugmyndir um hvað Stökkvi ætti að kanna næst. Vinsælustu hugmyndir barnanna um hvaða 

dýr og staði hann Stökkvi ætti að skoða næst voru dýrin í sjónum, börnin vildu fá að vita 

meira um lifnaðarhætti dýranna í sjónum. Mun ég leyfa börnunum að stýra þeim 

könnunarleiðangri og þá geta þau ráðið hvaða dýr í sjónum hann Stökkvi ætlar að kynnast 

nánar og í þetta skiptið fá börnin að hafa mun meiri áhrif á námsefnið. 

 Framtíðarsýn mín fyrir forvitna froskinn Stökkva er að hann fer og kannar staði eins 

og hafið og dýrin sem búa í hafinu, íslensku sveitina og dýrin sem búa á íslenskum sveitum, 

Ástralíu og dýrin sem búa í Ástralíu og svo framvegis.  

 Könnunaraðferðin var uppspretta og kveikja fyrir verkefnið og hún heillaði mig því að 

börnin fengu að vera hluti af ferlinu. Börn eru í grunninn könnuðir og þess vegna var 

könnunaraðferðin kjörin leið til þess að gefa þeim tækifæri til þess að kanna það sem þau 

vildu og fræðast um það sem þau vildu fræðast meira um. Framtíð forvitna frosksins Stökkva 

mun því halda áfram með börnunum og fá þau að stjórna næstu útgáfum af verkefninu, það 

er mjög spennandi verkefni að vinna með börnum á leikskóla. Með námsefninu þá hef ég 

skapað samvinnuverkefni á milli kennara og barna sem börnin geta verið stolt af að sýna. 
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8 Lokaorð 

 

Börn á leikskólaaldri eiga að fá að vera stöðugt í örvandi og ríklegu málumhverfi þar sem er 

lesið fyrir þau, talað við þau og þau spurð spurninga, þetta á við bæði á leikskólum og á 

heimilum barna.  

Með námsefninu sem hér hefur verið fjallað um í greinagerðinni þá hafa kennarar 

lítið og skemmtilegt verkfæri til málörvunnar. Námsefnið er hugsað sem málörvunartól en 

það hefur einnig þann eiginleika að hvetja börn til samræðu þar sem börnin svara 

spurningum og mega spurja spurninga og segja frá. Námsefnið er hvatning fyrir börn til þess 

að sýna þátttöku í misskipulögðum málörvunarstundum. Námsefnið er útbúið á þann hátt 

að það er aðgengilegt börnum til þess að skoða og nota að frjálsum vilja. Börn hafa virkt 

ímyndunarafl og það er gaman að fylgjast með þeim nota námsefnið í leik sínum, hvort sem 

það er að setja upp sína eigin málörvunarstund þar sem námsefnið er notað eða að finna 

eins dýr í dótakassanum. Þó svo að það hafi ekki verið rannsakað nóg og ekki er hægt að 

staðfesta samband á milli leiks og læsis þá bendir langflest til þess (McLachlan, C., Fleer, 

Marilyn, & Edwards, Susan, 2018). 

Námsefnið er tól sem væri sniðugt að kynna fyrir öðru starfsfólki leikskóla til þess að 

prófa að nota í samverustundum eða málörvunarstundum þar sem efnið hefur sannað eftir 

nokkrar tilraunir að það nær til barnanna og tekur tillit til mismunandi getu þeirra.  

Samtal barna á leikskólaaldri er ómeðvitað og óskipulagt og þurfa leikskólakennarar og 

starfsfólk leikskóla að vera sérstaklega meðvituð um það og grípa hvert tækifæri sem gefst 

til þess að örva þau til máls, því þannig er hægt að fylgjast með málþroska barna. 

Leikskólakennarar þurfa einnig að vera meðvitaðir um það að stjórna ekki samtölum barna 

heldur hjálpa þeim að leiða samtalið áfram (Yamauchi og félagar, 2013). Orðaforði barna er 

grunnþáttur þess að þau efli með sér málskilining og á meðan börn eru ennþá ung eins og 

þau eru á leikskóla þá er gríðarlega mikilvægt að það sé lesið fyrir þau og að þau séu í 

málumhverfi þar sem er talað við þau og þau hvött áfram, þannig er hægt að bæta 

orðaforðann hjá þeim og um leið örva þau til máls (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.).  

Forvitni froskurinn Stökkvi er verkefni sem er í stöðugri þróun og alltaf hægt að bæta við, 

framtíð námsefnisins er að það verði notað á leikskólum og muni halda áfram að fræða 
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börnin um allskonar hluti tengda heiminum og dýrum sem og að það muni halda áfram að 

hvetja börn til samtals og halda þeim forvitnum. 
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