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Útdráttur 

Í þessu lokaverkefni verður fjallað um barnabókina, greint verður frá hversu mikilvægt er að lesa 

fyrir börn þannig að þau læri að lesa og þróa með sér þann lesskilning sem þau þurfa til að 

gleyma sér í veröld bóka. Bækur eiga ekki eingöngu að vera til skemmtunar þær eiga að hjálpa 

börnum að takast á við lífið og kenna þeim á það. Til að hægt sé að lesa fyrir börn þurfa að vera 

til bækur, bókasöfn þjóna þar stóru hlutverki því án þeirra væri eflaust erfiðara að verða sér út 

um fjölbreyttar bækur. Sagt verður frá könnun sem höfundur gerði í tveimur leikskólum á 

Akureyri. Höfundur vildi finna út hvort lesið væri fyrir börn á leikskólum, hve mikilvægur  

starfsfólkinu þætti lestur fyrir börn og í kennslu. þátttakendur voru spurðir hvort þeir læsu í 

sínum frítíma og hvort lesið hafi verið fyrir þá í æsku, spurt var út í aðgengi, notkun og hverjar 

kröfur þeirra væru til bókasafna. Einnig var spurt út í það hvernig börnin umgangist og noti 

bækur, hver velji bækur sem lesnar eru, hvar þær séu geymdar og að lokum hvort til væri 

vinnuskipulag varðandi umgengni barna við bækur á þeirra leikskóla . 

 Af niðurstöðum rannsóknarinnar má sjá að meirihluti starfsfólks sem tók þátt eru 

meðvitaðir um mikilvægi þess að lesa fyrir börn. Þá virðist sem starfsfólkið leggi sig fram við að 

velja bækur handa- og með börnunum. Meiri hluti starfsfólks í leikskólunum notar bókasöfnin og 

virðist þekkja inn á þau. Ekki voru allir þátttakendur á sama máli varðandi umgengni barna við 

bækur og af niðurstöðunum má sjá að misjafnt er hvernig börn ganga um bækur. Flestir sögðu að 

til væri vinnuskipulag um umgengni bóka. Þá voru það ýmist börnin eða börn og starfsfólk sem 

völdu þær bækur sem lesa átti hverju sinni. 
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Abstract   

The main object of this thesis is the childrens book and how important reading to children is for 

their learning to read and developement of the reading skills that enables them to lose themselves 

in the world of books.  

Books shouldn´t be purely for entertainment but also to teach children about life and how to 

manage in the real world.   

 To make reading for children possible books must be available and libraries play a big 

part in that.  Without libraries it would probably be harder to aquire a big variety of books.  

 Account will be given of a research the author carried out in two preschools in Akureyri.  

The purpose of the research was to discover if the children were read to in preschools and how 

important the employees thought reading to children was during teaching.  Participants were 

asked whether they read in their own time and if they had been read to in their childhood, asked 

about accessibility, usage and what requirements they had for libraries.  Also how the childrens 

treats is around books and how they use them, who chooses the books for reading sessions, 

where they are kept and lastly whether there is a work layout regarding the childrens conduct 

around books in their preschool.  

 The conclusion of the research reveals that the majority of employees who participated 

are aware of the importance of reading for children.  It  also appears  that the employees exert 

themselves choosing books for and with the children.  A majority of the employees uses the 

libraries and seems to know their way around them.  Not all of the participants were in 

aggreement about the childrens treatmeent of books and the results show the difference in how 

children treat books.   Most participants said that a work layout for childrens treatment of books 

existed.  And it was either the children or children and employees together who chose the books 

to be read at each time.  
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Þakkir  

Mig langar að þakka öllum þeim sem hafa gert mér kleift að vinna þessa B.Ed ritgerð. Sérstakar 

þakkir fá þátttakendur í könnunni. Ég þakka starfsfólki bókasafns Háskólans á Akureyri fyrir 

góða þjónustu. Sonum mínum fyrir að hafa áhuga og gefa mér þann tíma sem til þurfti.  
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1. Inngangur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed. gráðu í Hug- og félagsvísindadeild við Háskólann á 

Akureyri. Í þessum kafla er fjallað um uppbyggingu ritgerðarinnar, bakgrunn könnunarinnar og 

tilgang. Sett er fram rannsóknarspurning og val á rannsóknaraðferð er rökstutt auk þess sem 

gildismat rannsakenda er útskýrt.   

 Í þessari ritgerð verður fjallað um barnabókina, gildi þess að lesa fyrir börn, bókina í 

leikskólanum, börn og bókasöfn. Tilgangur með þessari ritgerð var að kanna notkun bókarinnar í 

leikskólum Akureyrar. Þá er þeirri spurningu velt um er minna lesið fyrir börn í dag en var gert 

fyrir kennara þeirra. Einnig gerði höfundur óformlega vettvangsathugun í samverustundum 

beggja skóla og skráði hjá sér vettvangsnótur en tilgangurinn var að sjá hvernig bókin væri notuð 

í samverustund og hvort börnin væru virkir þátttakendur í henni. 

 Þá verður greint frá niðurstöðu könnunar sem höfundur gerði í tveimur leikskólum 

Akureyrarbæjar. Þátttakendur voru spurðir að því hver þeirra grunnur væri í bókalestri og hvort 

þeir læsu bækur í frítíma,  eins hvernig kennarar og börn notuðu bókina í leik og starfi Þá var 

einnig leitað að upplýsingum um aðgengi, kröfur og notkun starfsmanna á bókasafni 

leikskólanna og spurt var hvort leikskólinn nýti sér önnur bókasöfn í Akureyrarbæ.  

 Kveikjan að þessari ritgerð er fyrst og fremst áhugi höfundar á bókalestri og Þess að börn 

finni þann ævintýraheim sem leynist í bókum. Reynsla höfundar sem hefur starfað sem 

leikskólakennari í 10 ár er að bókin eigi undir högg að sækja vegna annarra miðla og offramboðs 

ýmissa leikfanga auk alls þess sem nútíma vestræn menning býður upp á. Þá segir Kristín Helga 

Gunnarsdóttir rithöfundur „Ég lít á barnabókmenntir sem undirstöðubókmenntagrein – grunninn 

sem allar aðrar greinar verða byggðar á og styðjast við“ og áfram heldur hún og segir að 

bókalestur barnsins sé undirstaða þess menningarsamfélag sem við lifum í en ekki eingöngu 

skemmtun og fræðsla (Kristín Helga Gunnarsdóttir: 1996: 31). 

  „Blindur er bókalaus maður“ segir máltækið. Því hefur verið haldið fram að lestur bóka 

fari minnkandi og um leið skilningur barna á innhaldi þeirra. Starfsfólk leikskóla og kennarar 

ættu því að vera meðvituð um mikilvægi þess að lesa fyrir börn.  

 Þegar fjallað er um börn er ekki úr vegi að vitna í Valborgu Sigurðardóttur (Einn af 

frumkvöðlum í menntun leikskólakennara) þar sem hún kemur inn á að í nútíma lífstíl hins 

fullorðna vesturlandabúa sé efnishyggja, hraði, tímaleysi og afkastatkröfur á hraðri leið með að 
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útrýma bernskuleikjum. Hér má ekki sofna á verðinum því hin ríka þörf barnsins fyrir að fá að 

njóta töframáttar leiksins á eigin forsendum á sínum hraða er mikilvæg (Valborg Sigurðardóttir 

1992: 49-50). Hér er 'Valborg að fjalla um leikinn en það má auðveldlega yfirfæra þetta á 

barnabókina þar sem rannsóknir sýna hún sé á hröðu undanhaldi fyrir öðrum miðlum.  

 Þá líkir Herdís Egilsdóttir kennslu barna við garðyrkju þar sem dugleg planta finnur sér 

ætíð leið í gegnum steyptar gangstéttir. Ekki skal gefast upp fyrir öðrum miðlum þar sem bókin 

er í samkeppni við sjónvörp og myndbönd og er því hætta á að hún gleymist í hillunum. Herdís 

telur að það sem er ekki iðkað eigi það á hættu að stirðna og verður þá erfitt og leiðinlegt (Herdís 

Egilsdóttir 1995:31-33). Áfram heldur Herdís við verðum að gera ungu fólki það skiljanlegt að 

bókin er vinur,  hennar er hægt að grípa til hvenær sem er,  fara með hvert sem er og lesa á þeim 

hraða sem hver og einn velur sér (Herdís Egilsdóttir 1995:32). 

 Þorbjörn Broddason hefur fylgst með þróun fjölmiðlanotkunar og lestrar hjá 10-15 ára 

nemendum á Íslandi síðan 1968. Hann hefur lagt fyrir kannanir í Vestmannaeyjum,  Reykjavík 

og Akureyri og þegar bornar eru saman niðurstöður úr þessari könnun kemur í ljós að sífellt færri 

lesa bækur nú en áður. Ef bornar eru saman niðurstöður frá árinu 1968 til og með 2003 kemur í 

ljós að árið 1968 lásu 79% aðspurðra 1-9 bækur síðustu 30 daga fyrir þátttöku í könnunni en 

64% árið 2003. Svokölluðum stórlesurum, eða þeim sem lesa 10 eða fleiri bækur síðustu 30 

dagana fyrir þátttöku,  hefur stórlega fækkað. Þegar þeir sem ekkert lesa eru skoðaðir hefur þeim 

fjölgað úr 11% 1968 í 33% 2003. Telur höfundur ritgerðarinnar að þessar niðurstöður sýni  

berlega að ekki megi lengur sofa á verðinum og að snúa þurfi vörn í sókn og efla þurfi 

bókalesturþróun (Þorbjörn Broddason 2004). Það verður fróðlegt að sjá hver útkoman verður úr 

væntanlegum niðurstöðum Þorbjarnar fyrir árið 2009.  

 Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að til þess að börn njóti bóka þurfi þær að vera hluti 

af daglegu umhverfi þeirra (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 20). Höfundur var þeirrar gæfu 

aðnjótandi að búa á heimili þar sem mikið var lesið og var höfundur hvattur sem barn til að 

handfjatla, skoða og lesa alls konar bækur barnabækur, fræðibækur og ævisögur.  Amtbókasafnið 

var  ósjaldan notað sem leiksvæði þar sem keppst var að finna óvenjulegustu bækurnar,  skoða,  

lesa og fá lánaðar bækur. Hörður bókasafnsvörður tók þá gjarnan á móti okkur og bauð okkur 

velkomin,  bað okkur að ganga vel um og hafa hljótt. Hann kom alltaf fram við okkur krakkana af 

virðingu og ávann sér þannig virðingu okkar krakkana í hverfinu allt frá bókaormum til mestu 

ólátrabelgja. Með þessum hætti var lagður grunnur að bókaáhuga hjá höfundi 
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2. Barnabókin 

Í þessum kafla verður fjallað um barnabækur, flokkun þeirra, til hverra þær höfða og hvert 

hlutverk þeirra er. Eins verður komið inn á barnabókaútgáfu. Þá verður rætt um gildi þess að lesa 

fyrir börn og því sjónarmiði velt upp að til þess að börn njóti bóka þurfi þær að vera hluti af 

daglegu lífi þeirra. Komið verður inn á hvernig lesið er fyrir börn og að bókmenntir geti verið 

undirstaða að góðri velferð einstaklinga í lífinu. Sagt er frá því að bókalestur fari dvínandi. 

 

2.1. Höfundar barnabóka 

Barnabókaútgáfa síðust ára hefur aukist og eru útgefendur bóka áhugasamari nú en áður að gefa 

út góðar bækur fyrir börn og sífellt fleiri höfundar skrifa fyrir ung börn (Margrét Schram 

2000:76).   

 Margir kjósa að flokka bókmenntir í barnabækur, unglingabækur og svo fullorðinsbækur. 

Í bókinni Í Guðrúnarhúsi segir Dagný Kristjánsdóttir að varpa verði ljósi á þá umræðu hvað sé 

barnabók, ekki sé til neitt eitt svar til við þeirri spurningu,  en umræðan er búin að vera bæði löng 

og ströng. Þá séu það margir sem telji að góðar fullorðinsbækur séu einnig barnabækur og í því 

samhengi sé alger óþarfi að ræða sérstaklega um barnabók. Aðrir eru svo á þeirri skoðun að 

barnabækur skilji sig frá fullorðinsbókum á mjög afgerandi hátt (Dagný Kristjánsdóttir 2005: 17-

18).  

Í bókinni Raddir barnabókanna vitnar Silja Aðalsteinsdóttir ritstjóri í Barböru Wall: „Það er ekki 

hvað sagt er heldur hvernig það er sagt og við hvern sem ákvarðar hvort bók er barnabók eða 

ekki “ (Silja Aðalsteinsdóttir 1999:81). 

 Þá kemur fram í grein Kristínar Helgu Gunnarsdóttur barnabókahöfundar sem hún 

skrifaði í Morgunblaðið, „Bækur eftir máli“, að flokkun bóka í barna-, unglinga-, og 

fullorðinsbækur sé engum til góðs nema þá helst þegar selja á bækur i stórmörkuðum eða í 

netverslunum til að auðvelda kaupendum valið. Að mati Kristínar Helgu fylgir flokkun bóka sú 

hætta að þeir höfundar sem skrifa handa breiðum hópi lesenda nái ekki til nema ákveðins hóps 

og barnabókin nái því ekki til nema lítils hluta lesenda. Kristín vill meina að bækur eigi ekki að 

skilgreina sérstaklega sem barna-, unglinga- og fullorðinsbækur heldur einungis sem barna- og 

fjölskyldubækur, þar sem hver neytandi getur ákveðið hvað hann vill lesa (Kristín Helga 
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Gunnarsdóttir 2008). Þá talar Sigrún Eldjárn barnabókahöfundur um að barnabækur eigi að 

höfða til sem flestra,  ekki bara barna heldur einnig fullorðinna sem lesi þær fyrir börnin jafnvel 

aftur og aftur. Rithöfundar verða að varðveita barnið í sér til að geta miðlað til barna (Sigrún 

Eldjárn 1995: 13). Brynhildur Þórarinsdóttir slær á sama streng og segir í grein sinni 

„Bókormafræði“ að bókmenntir hafi svo margt fram að færa, þær geri börn ekki einungis læs á 

þann texta sem lesinn er heldur einnig á samfélag sitt og menningu. Barnabókahöfundar í dag 

treysti börnum til að taka þátt í þeirri umræðu sem á sér stað í samfélaginu. (Brynhildur 

Þórarinsdóttir 2006: 41-42). 

 

2.2. Hlutverk barnabóka 

Íslenskar barnabækur eru fjölskrúðugar og sinna því hlutverki vel að kynna lesendum íslenskt 

samfélag í fortíð og nútíð. Þær bestu efla ímyndunarafl barna,  víkka reynsluheim þeirra og sýna 

þeim að ekkert er einfalt, segir Silja Aðalsteinsdóttir. Samkvæmt Silju toga sumar bækur börn 

jafnvel upp um þrep í siðferðisþroska með því að gefa þeim hlutdeild í hugsunum og örlögum 

söguhetja,  leyfa þeim að velta fyrir sér álitaefnum og dæma um rétt og rangt (Silja 

Aðalsteinsdóttir 1999: 34-35).  

 Barnabókin er afurð ákveðinnar samfélagsþróunar sem varð til á liðinni öld. Tilgangur 

bóka var að kenna börnunum á atvinnulífið. Bækur þess tíma máttu reyndar hafa örlítið 

skemmtanagildi en fræðslan og siðaboðskapurinn skiptu öllu máli. Þróun í barnabókmenntum 

fylgdi þeim straumum og stefnum sem giltu í fullorðinsbókmenntum. Fyrst um sinn voru 

barnabækur siðbætandi uppfræðslurit hinna fullorðnu sem voru löguð að hinum ungu lesendum 

en svo komu æskuminningar, ferðasögur, þroskasögur og að lokum spennusögur fram á 

sjónarsviðið (Silja Aðalsteinsdóttir 1990: 226). Sigrún Eldjárn heldur því fram að barnabækur 

eigi að vera skemmtilegar,  þannig að þær kveiki áhuga og löngun hjá barninu og hinum 

fullorðna. Eins verði eitthvað bitastætt að eiga sér stað,  spenna og svo þetta hræðilega í 

mátulegum skömmtum. Ekki megi einfalda málfar of mikið. Hinn fullorðni sé til að útskýra og 

aðstoða barnið við að bæta við þekkingu sína (Sigrún Eldjárn 1999: 13). í grein sinni 

„Bókaormafræði“ segir Brynhildur Þórarinsdóttir að börnum sé ekki lengur hlíft við 

veruleikanum sem áður var einungis veruleiki hinna fullorðnu,  gert sé ráð fyrir að börn búi yfir 
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ákveðinni þekkingu. Í mörgum nýlegum barnabókum er eins og óttinn við upplausn 

fjölskyldunnar hafi vikið fyrir samfélagsóttanum. Þá hefur fjölskyldumynstrið breyst og teljast 

nú einstæðar mæður og einstæðir feður ekki lengur til frávika heldur eru þau nú komin í raðir 

fullgildra fjölskyldna (Brynhildur Þórarinsdóttir 2006: 41-42).  

 Silja Aðalsteinsdóttir bókmenntafræðingur liggur ekki á skoðun sinni og segir að bækur 

þurfi að bíta og stinga, auk þess sem þær eigi að kitla því hláturinn sé börnum jafn nauðsynlegur 

og lýsi. Allar vandaðar bækur eigi að toga lesendur sína upp í efsta þrep siðferðisþroskans og um 

leið að veita þeim þá aðstoð sem þeir þurfa til að komast yfir erfiðasta þroskahjallann (Silja 

Aðalsteinsdóttir 1990: 228).  

 

2.3 Gildi bókalesturs 

Hvað er lestur? Lestur er hugmynd sem breytist, lesandinn er virkur þó hann sjálfur sé ekki á 

hreyfingu. Lestur er málræn aðgerð sem er nauðsynleg til að skilja og túlka ritmál sem byggir á 

samspili margra þátta. Á fyrstu æviárum barnsins er lagður grunnur að góðri lestrarfærni. Í 

veröld þar sem almenn krafa er um læsi verða allir þeir sem að uppeldi barna koma,  s.s. 

leikskólakennarar, kennarar og foreldrar, að gegna því mikilvæga hlutverki og skila því með 

sóma (Steinunn Torfadóttir 2008 ) .  

 „Lestur er lykill að landinu“ segir Njörður P. Njarðvík og heldur áfram. Menningaarfur okkar 

einkennist af nánum tengslum lands sögu og tungu“ (Njörður P Njarðvík 1995:28-30). Þegar 

talað er um tungu er verið að tala um bókmenntir. Það er því svo mikilvægt að varðveita þennan 

„lestralykill“ þannig að landslagið deyi ekki fyrir augum okkar sem það gerði ef við hættum að 

lesa. Þá kemur Njörður inn á að vestrænn nútími leiðir til breyttrar málnotkunar. Færri skrifa en 

áður þannig að færri tjá sig á rituðu máli,  menn tala í síma,  útvarpsþættir eru nú meira og minna 

óundirbúið spjall sem leiðir af sér fátæklegri orðaforða. Eftir stendur spurningin hvernig á því 

stendur að menn lesa sífellt minna? Þrátt fyrir að lestur samanstandi af vinalegum og kyrrlátum 

stundum og sé um leið uppbyggjandi. Þar sem við sjálf ráðum algerlega yfir lestri okkar, hann 

krefst einskis af okkur, við getum haft hann eftir okkar eigin hentisemi og lesið þegar við veljum 

þá stöndum við frammi fyrir því að menn lesa sífellt minna (Njörður P Njarðvík 1995:28-30). 

 Erna Árnadóttir ritaði árið 1995 að móðurmálið okkar sé dýrmætasta verkfærið sem við 

eigum. Að því þurfi að hlúa með því að rækta það og vökva. Málið okkar er stór hluti af þeirri 
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sjálfsmynd sem við þróum með okkur. Þegar talað er um málþroska, mál og máltilfinningu,  

erum við að tala um persónuleikann, sjálfsmyndina og almenna vellíðan okkar sjálfra. Barn sem 

elst upp við að lesið sé fyrir það frá unga aldri venst því að hlusta á málið,  það heyrir blæbrigði 

og tóninn í hreiminum. Barnið lærir að tjá hugsanir sínar og bætir orðforða sinn. Lesandinn er að 

miðla af þekkingu og sínum innstu tilfinningum (Erna Árnadóttir 1995: 49). Erna telur að ekki 

megi vanmeta skemmtanagildi þess einfaldlega að lesa fyrir börn auk þess lestur sé það veganesti 

sem foreldrar gefa börnum sínum með því að lesa fyrir þau geti enginn annar gefið þeim. Ef vel 

tekst til er lestur lykillinn að velgengni barna í því námi og starfi sem þau taka sér fyrir hendur 

(Erna Árnadóttir 2000: 66). Þá segir Erna það staðreynd að börn sem lesa mikið og lesið sé fyrir 

hafi forskot á þau börn sem lítið eða ekkert lesa eða er lesið fyrir. Þau standi sig betur í námi. Það 

er því ljóst að með því að lesa fyrir börn eða segja þeim sögur erum við að hlúa að rótum 

tungumálsins. Með því að venja barn við lestur,  jafnvel áður en barnið fer að tala,  erum við að 

venja það við hlustun,  þó það kannski skilji ekki allt. Þeim tíma sem við verjum við lestur fyrir 

börnin okkar, þó þau séu orðin læs, er ef til vill betur varið en flestu öðru sem við gerum. 

Lesturinn skapar nálægð sem er svo mikilvæg í dag og veitir jafnframt ró og öryggi (Erna 

Árnadóttir 2009: 66). Bjartey Sigurðardóttir tekur undir með Ernu og segir að lykillinn að 

velgengni barna í námi og starfi sé m.a. að lesið hafi verið fyrir þau (Bjartey Sigurðardóttir 2001: 

19-20).  Hrafnhildur Ragnarsdóttir talar um að við lestur sé ekki einungis verið að hafa ofan af 

fyrir börnum,  þau fái einnig tækifæri til að læra um lestur,  svo og bækur og prentað mál. Þau 

æfi sig í tilgangi og eðli lestrar og ritaðs máls,  rétt eins og þau gerðu þegar þau lærðu að tala. 

Þau sjá að hver bók innheldur sögu og myndirnar á síðunum styðja við söguna. Þau  uppgötvi að 

bækur hafi upphaf og að blaðsíðurnar leiði þau að endinum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993: 

60). 

 Rannsókn Lipa, Harlin og Lonberg sýnir að þegar lesið er fyrir börn eru bækur gerðar 

sýnilegar og um leið eykst áhugi þeirra á því að nýta sér bækur í frítíma sínum. Þau sækja sér 

bækur til að skoða og eða lesa. Þau börn sem hafa ekki sömu þekkingu á bókum og lestri hafa 

ekki sama áhuga á því að skoða og lesa bækur (Lipa,  Harlin og lonberg 1991: 5-6). 

 Þá heldur Silja Aðalsteinsdóttir því fram að í nútímasamfélagi séu bókmenntir það eina 

sem fær börn til að virkja sköpunargáfu sína. Lesandinn er settur í þá stöðu að þurfa sjálfur að 

vinna með lesturinn þ.e. halda áfram lestrinum,  sjá fyrir sér atburðarás sögunar,  hugsa um það 
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sem gerst hefur og reynt að sjá hvert lesturinn leiðir (Silja Aðalsteinsdóttir 1990: 228). Mikið 

hefur verið fjallað um mikilvægi þess að lesa fyrir börn strax frá unga aldri þar sem það er stór 

þáttur í máltöku þeirra. Ekki hefur sama áhersla verið lögð á það hvað og hvernig við lesum. Dr. 

Jeffrey D. Wilhelm er bandarískur prófessor og hefur hann kynnt hugmyndir sínar um það 

hvernig hægt sé að auka áhuga barnsins fyrir lestri og námi. Hann heldur því fram að munurinn á 

lestarhestum og þeim sem lítið lesi sé m.a. fólgin í því að lestrahesturinn hafi þann hæfileika að 

geta lesið á milli línanna, geti horfið inn í atburðarásina og séð fyrir hvað koma skal. Hjá þeim 

sem ekkert eða lítið lesa sé þessi hæfileiki ekki til staðar og því fái þeir ekki neina ánægju út úr 

textanum (Bjartey Sigurðardóttir 2001: 19-20). Margrét Schram fjallar um það í grein sinni 

„Barnið og bókin“ að undirstaða undir frekari hugtakaskilning og orðaforða sé lögð þegar byrjað 

er snemma að lesa fyrir börn, fara með rím, þulur og romsur og syngja fyrir þau. Þá sé verið að 

leggja mikilvægan grunn að læsi og málskilning síðar á ævinni (Margrét Schram 2000:77). 

 Þær Rannveig Hafberg og Sigrún Ólafsdóttir segja að þegar lesið sé fyrir börn þá sé verið 

að leggja hornstein að læsi barnanna. Í því samhengi eru samskiptin milli barnsins og hins 

fullorðna í gegnum sögulestur,  þykjustuleik og bókalestur afar mikilvæg til að barnið nái árangri 

í lestri síðar á lífsleiðinni. Með þessu er verið að kenna börnum bókamál og þær hefðir sem ríkja 

í kringum lestur eins og hvernig bók eigi að snúa þegar hún er lesin. Með tímanum fá börn 

skilning á hrynjandin í lestrinum og átta sig á lestraráttinni þ.e. í hvaða átt lesið er í hverju 

tungumáli fyrir sig (Rannveig Hafberg og Sigrún E. Ólafsdóttir 2004: 19-20). Samkvæmt því 

sem fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla þá virðist ljóst að til að börn læri að njóta bóka þurfa 

þær að vera hluti af daglegu umhverfi þeirra. Það er því hlutverk leikskólanna að leggja áherslu á 

að það sé lesið fyrir börnin,  þeim séu sagðar sögur og ævintýri (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 

20-21).  

 Bókalestur fer dvínandi og því verða kennarar nútímans að snúa vörn í sókn, gera 

barnabókina að veigameiri þætti í sínu starfi jafnt til kennslu sem afþreyingar. Séu kennarar vel 

að sér í útgáfu barnabóka, geta þeir hafið viðræður við nemendur sína um nýjar og vinsælar 

bækur og hvatt þá til dáða. Það verður að gefa börnum tækifæri til handfjatla og skoða bækur og 

þær myndir sem í þeim eru. Þá þurfa þau af fá ráðrúm til að mynda sér skoðun, fá að spá í 

söguna og setja sig í spor persónanna (Brynhildur Þórarinsdóttir 2006: 39). 
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2. 5 Samantekt  

Að ofantöldu þykir höfundi ljóst að barnabókahöfundar eru á einu máli um að börn eigi að 

upplifa raunveruleikann í bland við ævintýri út frá bókalestri. Ekki á að hlífa börnum við 

staðreyndum því þannig togi bækur lesendur sína upp á efri þrep siðfræðiþroska. Þá má ekki 

gleyma skemmtanagildinu eða því að lesa sér til ánægju. Bókmenntir eru mikilvægar fyrir 

sjálfsmynd barna,  þær efla ímyndunarafl og víkka reynsluheim þeirra. Enn fleiri rithöfundar 

skrifa nú bækur fyrir börn og eru bækurnar veglegar og vandaðar. Aldrei verður of oft hnykkt á 

mikilvægi þess að lesa fyrir börn og hjálpa þeim að njóta góðra bóka. Grundvallaratriði í því 

samhengi er að bækur séu tiltækar og hluti af daglegu umhverfi barnanna. Þau börn sem alast 

upp við bókalestur og lesið er fyrir búa að því alla ævi. Því þannig læra þau bókamál á blæbrigði 

og tón málsins auk þess sem það eykur líkurnar á því að börnin standi sig vel í námi til lengri eða 

skemmri tíma. 
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3. Bækur í leikskólastarfi 

Í þessum kafla er rætt um að með bókalestri er barninu gefinn kostur á að kynnast fjölbreytileika 

bóka. Farið er yfir hvernig kennarar geta miðlað bókmenntum til barna. Komið er inn á 

mikilvægi læsis og þess að lesskilningur sé til staðar auk þess sem tæpt er á mikilvægi þess að 

hafa samverustund á rólegum nótum svo börnin finni til öryggis og vellíðunar. Einnig er rætt um 

að vanda til vals á bóka og kynningar þeirra. 

  

3.1. kennarinn og bókin  

Áhersluþættir sem leikskólarnir vinna eftir eru námssviðin 7. Þau eru hreyfing, málrækt,  

myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi og menning og samfélag (Aðalnámskrá leikskóla 

1999: 19). Barnabækur eru einn skemmtilegasti og mikilvægasti efniviður leikskólans að mati 

Önnu Ingólfsdóttur og eru því vel til þess fallnar að tengja námssviðin saman. Gildi 

barnabókmennta í starfi leikskólans er ekki bara menntunarlegt heldur einnig menningarlegt. Í 

ævintýraheimi bókanna birtist börnunum veröld sem þau þekkja sem og annarskonar tilvera sem 

þau hafa ekki kost á að kynnast af eigin raun. Með bóklestri gefst börnum frá unga aldri færi á að 

kynnast allt frá fantasíum til fræðsluefnis í bókum sem eru í senn skemmtilegar og fjölbreyttar 

(Anna Ingólfsdóttir 2006: 19).  

 Í grein sinni „Barnið og bókin“ ræðir Margrét Schram um að til séu ótal leiðir til að miðla 

barnabókmenntum,  allt eftir áhuga og dugnaði. Til að mynda megi setja upp leikrit,  teikna,  

leira,  nota pappamassa (efnivið sem notaður er til föndurgerðar),  handbrúður og loðtöflu (þegar 

saga er sögð/lesin eru festar myndir á töflu fyrir framan börnin í augnhæð þeirra) og loks að 

segja megi sögu án bókar. Þá telur hún að börn sem hafi alist upp við að hlusta á ævintýri og 

þannig lært að greina á milli raunveruleika og óraunveruleika eigi auðveldara með að skilja efni 

fjölmiðla (Margrét Schram 2000: 77-79).  

  Í greininni „Er líf eftir Björn“ fjallar Þórunn Blöndal um mikilvægi þess að börn fái 

meiri tíma til lesturs,  en hún telur að lestur sé jafnvel mikilvægari nú en oft áður. Þórunn er 

þeirrar skoðunar að börn séu látin eyða of löngum tíma í beina málfræðikennslu í skólum og 

bendir hún á að rannsóknir hafi sýnt að börn þurfi tungumálið til að tala sig í átt að lausnum og 

því þurfi að þjálfa notkun tungumálsins sjálfs. Þá vill hún sjá að nemendur séu vel læsir því að 

með læsi er hún ekki einungis að vísa til lesins texta heldur lesskilnings og þeirra tenginga og 
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hughrifa sem textinn vekur hjá lesendunum. Þannig þurfa þeir sem lesa að geta lesið milli 

línanna tengt efni sem þeir hafa jafnvel áður lesið eða séð og dregið sínar ályktanir. Að vera læs 

á ekki einungis við texta heldur einnig teikningar,  ljósmyndir,  kvikmyndir,  töflur,  tölvutexta  

og margmiðlunarefni (Þórunn Blöndal 2001: 208-209). 

 

3.2 bókin í samverustund  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikskólanum beri að leggja áherslu á málrækt á fjölbreyttan 

hátt m.a. með því að lesa fyrir barnið,  með samtölum, sögum, spyrja krefjandi spurninga svo og 

kenna þulur og kvæði (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 20).  

Anna Ingólfsdóttir er á þeirri skoðun að ef undirbúningur fyrir lesstund sé góður verði 

lesstundin það einnig. Velja þarf lesefni við hæfi og æskilegt er að kennarinn þekki bæði börnin 

og lesefnið vel. Gott er að fanga athygli barnanna áður en byrjað er að lesa með því að kynna 

bókina og skapa þannig eftirvæntingu. Þá er t.d hægt að segja börnunum í fáum orðum frá 

bókinni,  sýna þeim kápuna og segja þeim hvað bókin heiti svo fátt eitt sé nefnt. Sá sem les 

söguna verður að hafa í huga hvernig hann beitir röddinni í lestrinum og nota leikræn tilþrif 

þegar við á (Anna Ingólfsdóttir 2006: 30). Þá bendir Margrét Schram á að velja skuli bók með 

markvissum hætti í samverustund. Ef bókin höfðar til þess sem les er auðveldara að miðla 

innhaldi bókarinnar til barnanna (Margrét Schram 2000: 77). Það er mat Önnu Ingólfsdóttur að 

til að lestrarstundin verði sem ánægjulegust þá verði að hafa í huga að þar sé næði,  allir séu 

búnir að fara á salerni og séu saddir og sælir og koma sér vel fyrir í sófa eða púðum. Það er 

einnig gott að hafa í huga að leshópurinn sé ekki of stór. Bókin ætti að vera í sömu hæð og 

börnin þannig að þau sjái myndirnar um leið og textinn er lesinn og upplifi samspil mynda og 

texta. Kennarinn verður að bregðast jákvætt við brölti barnanna þegar hann les fyrir þau. Ung 

börn eiga oft erfitt með að sitja kyrr og vilja vera virkir þátttakendur í lestrinum,  þau skríða þá í 

fang kennarans,  toga í bókina,  fletta,  benda og spyrja spurninga (Anna Ingólfsdóttir 2006: 30). 

Þessu er Valborg Sigurðadóttir sammála og segir að til að barn upplifi vellíðan og öryggiskennd 

verði það að finna fyrir ábyrgri ummönnun (Valborg Sigurðardóttir 1992: 50). 

Í grein sinni „Áhrif máls og mynda á sjálfsmynd barna“ veltir Ragnheiður Gestsdóttir upp 

hugtakinu sjálfsmynd og segir að til þess að barnið öðlist jákvæða sjálfsmynd verði hún að  

byggjast á raunhæfri þekkingu barsins. Þar verði að vera til staðar jákvætt mat á eigin getu,  



Háskólinn á Akureyri                                                                                                                      Alda Stefánsdóttir 

12 

 

hæfileikum og þroskamöguleikum. Hún er á þeirri skoðun að börn geti aukið við reynslu sína 

með hjálp bóka og annarra miðla, slík óbein reynsla sé þeim þroskandi og geti lokið upp fyrir 

þeim nýjum möguleikum jafnt í þeirra innri sem ytri heimi (Ragnheiður Gestdóttir 1992: 27) 

 

3.3 samantekt 

Að ofantöldu má sjá hversu mikilvægur lestur bóka er. Þær má nota í öllum námssviðum 7 sem 

leikskólanum ber að vinna eftir. Vanda skal vel val á bók til lestrar fyrir börn og til eru 

fjölmargar leiðir til að miðla bókmenntum til barna. Kennarar ættu að gera sér far um að þekkja 

vel til útgáfu barnabóka svo þeir geti miðlað þekkingu sinni til nemenda. Þá er gott að gefa 

börnum góðan tíma til bókalestrar því mikilvægi er að barnið öðlist góðan lesskilning í víðasta 

skilningi þess orðs. Mikilvægi lesstunda fyrir börnin svo og undirbúningur fyrir lesstundir er stór 

þáttur í því að kveikja áhuga barna á lestri. Velja skal bækur markvisst til lestrar því með þeim 

hætti geta bækur hjálpað börnum að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. 
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4. Börn og bókasöfn  

Í þessum kafla verður greint frá mikilvægi þess að starfsfólk leikskóla og kennarar þekki til bóka 

á bókasöfnum og þau bjóði upp á fjölbreyttan bókakost. Hlutverki bókasafna er lýst sem og 

hvernig best sé að staðsetja bókasafnið og barnabókina á leikskólanum Þá er sagt frá tilraun með 

bókasafnsferðir sem Elín Hrund Jónsdóttir leikskólakennari gerði í samtarfi við Hildi 

Baldursdóttur barnabókavörð.  

 

4.1 Hlutverk bókasafna 

Til að börn kynnist bókasöfnum og veröld bóka ætti heimsókn á bókasafn að vera fastur liður í 

starfi leikskólans. Á bókasafni læra börnin hvernig hægt er að fá bækur að láni og að þeim þurfi 

að skila (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 20). 

Hlutverk bókasafnsins er meðal annars að hvetja börn til að koma í sögustundir og hlusta á sögur 

og velja sér bækur. Þannig er grunnurinn að áhuga barnsins á bókum og bókalestri lagður 

(Bóksafn Hafnafjarðar. 2009). Víðast hvar er mikið og gott aðgengi á netinu að mörgum 

bókasöfnum í landinu þar sem upplýsingar eru flokkaðar niður. Dæmi um þetta er listi á netslóð 

bókasafns Reykjanesbæjar um bækur en á vef þeirra er finna ýmsan fróðleik. Bækur eru vel til 

þess fallnar að hjálpa börnum að vinna úr raunum sínum og tjá tilfinningar sínar en það er margt 

sem þau þurfa að takast á við og þroski þeirra oft ekki í samræmi við það (Bókasafn 

Reykjanesbæjar 2009).  

 Flestir leikskólar eiga bókasöfn sem eru ríkuleg af fræði- og myndabókum. Það er 

mikilvægt að leik-,  og grunnskólakennarar kynni sér þær bækur sem til eru á bókasafni þeirra 

skóla og innihald þeirra (Margrét Schram 2000: 77). Við val á staðsetningu bókasafns 

leikskólans þarf að hafa í huga að börnin hafi bækurnar daglega fyrir augunum. Eins skal ávallt 

gæta þess að bækur séu á deildum þeirra. Bækur skulu vera í augnhæð barna og snúa þannig að 

kápan vísi fram. Vanda skal til verka þegar keyptar eru bækur á bókasafnið (Anna Ingólfsdóttir 

2006: 26). Bókakostur leikskólans þarf jafnframt að vera fjölbreyttur, að mati Önnu 

Ingólfsdóttur. Þannig ætti að vera hægt að takast á við hvaða viðfangsefni sem upp kunni að 

koma. Börn þurfa að venjast því að bækur séu ekki eingöngu til skemmtunar heldur einnig tæki 

til þekkingarleitar. Þá vill Anna sjá að bókasöfn leikskóla eigi bækur eftir alla helstu höfunda 

barnabóka á Íslandi, auk sígildra sagna, eins og t.d. Skilaboðaskjóðuna eftir Þorvald 
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Þorsteinsson, Vísnabókina eftir Jóhannes úr kötlum og bækur Stefáns Jónssonar svo og vandaðar 

þýddar bækur. Síðast en ekki síst eru það þjóðsögurnar og ævintýrin svo lítið eitt sé nefnt (Anna 

Ingólfsdóttir 2006: 27). 

 Það hvenær barn er tilbúið að fara á bókasafn fer eftir þroska þess. Sé barn tilbúið að sitja 

í samverustund og hlusta á stuttar sögur þá er það tilbúið að fara á sögustundir bókasafnanna. 

Elín Hrund Jónsdóttir leikskólakennari gerði tilraun með bókasafnsferðir leikskólabarna árið 

2005. 29 börn á aldrinum 2½ til - 4 ára tóku þátt í tilrauninni ásamt Hildi Baldursdóttur 

barnabókaverði á Borgarbókasafni Reykjavíkur. Börnunum var skipt í tvo hópa,  eldri og yngri 

sem báðir áttu tíma hálfsmánaðarlega á bókasafninu. Með því að tvískipta hópnum fengu börnin 

betra næði til að kynnast bæði bókasafninu og barnahorni bókasafnsins. Leikskólinn og 

bókasafnið áttu gott samstarf og var þema deildarinnar fléttað saman við bókasafnsferðirnar. Við 

komu á bókasafnið var lögð áhersla á hlýleika og ró. Hildur tók á móti börnunum og fylgdi þeim 

inn í fatahengi,  þaðan var síðan farið í röð í samverustund. Börnin fengu meðal annars kennslu í 

grunnflokkun sem þjálfar þau í að umgangast bækur auk þess að vera góður grunnur fyrir 

áframhaldandi nám á bókasafni (Elín Hrund Jónsdóttir 2005: 40-41).  

   

 

4.2 Samantekt 

Af ofantöldu er ljóst að hlutverk bókasafna er ekki síður mikilvægt en leikskólanna við að halda 

bókum að börnum. Það er því ánægjulegt að sjá hve mikið bókasöfnin leggja í að gera 

barnastarfið ánægjulegt og skemmtilegt. Þá er mikilvægt að aðgengi barna að bókum sé gott og 

að úrvalið sé fjölbreytt. Sú vísa er aldrei of kveðin að bækur eru mikilvægar börnum. Til að þau 

tileinki sér notkun bóka þurfa þær ekki einungis að vera til staðar heldur þurfa börn að hafa átt 

samleið með bókum í uppvextinum á einn eða annan hátt og þannig getur bókin orðið ferðafélagi 

barnsins í gegnum lífið. Staðsetning bókasafna á leikskólunum er mikilvæg og leik- og 

grunnskólakennarar þurfa að vera vel að sér í innihaldi bóka þannig að þeir geti miðlað efni 

þeirra til barnanna.  
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5. Könnun 

Hér á eftir verður sagt frá könnun sem höfundur framkvæmdi á tveimur leikskólum á Akureyri í 

febrúar 2009. Höfundur vildi fá gleggri mynd af því hvernig bókin og bókasöfn leikskólans eru 

notuð í daglegu lífi. Þátttakendur voru m.a. spurðir hvort þeim þætti bókalestur vera mikilvægur 

þáttur fyrir þroska barna og hverjar lestravenjur þeirra væru. Einnig var spurt um hvernig 

aðgengi væri háttað á bókasafninu í þeirra leikskóla,  hvernig barnabókin væri notuð í leik og 

starfi svo og umgengni við bækur.  

 

5.1 Aðferð við könnun              

Notuð er megndleg rannsóknaraðferð (quantitative) með eigindlegu (qualitative) ívafi við 

könnunina. Í  kafla Sigurlínu Davíðsdóttur „Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaaðferðir?“ 

kemur fram að á  megndlegri- og eigndlegriaðferðafræði sé grundvallarmunur, eigindlegar 

aðferðir eru gjarnan útskýrðar  á þann hátt að þær séu dýpri en þær megindlegu og fari því oftar 

yfir breiðari svið.  Í eigindlegum rannsóknum er verið að vinna með upplýsingar í töluðum 

orðum og upplifun einstaklingsins. Þá eru þær rannsóknaaðferðir fyrst og fremst að skoða þá 

upplifun sem einstaklingur verður fyrir hverju sinni  við þátttöku sína. Með megndlegum 

rannsókn er frekar verið að vinna með upplýsingar í tölum en orðum  (Sigurlína Davíðsdóttir 

2003: 222/228). Spurningin hvenær nota skal megindlega og hvenær eigindlega aðferðir er ekki 

alltaf skýr og hafa menn lengi deilt um það. Niðurstöður í eigindlegum rannsóknum taka því mið 

af sjónarmiðum þátttakenda skal þess ætíð gætt að vera ekki hlutdrægur þannig að ekki skekkist 

sú mynd sem niðurstöður kunna að gefa  

Í spurningarlista með stöðluðum spurningum fylgir alltaf sú áhætta að svarendur og 

höfundur skilji ekki spurninguna á sama hátt. Með megindlegri rannsóknaraðferð er leitast við að 

gera þátttakendum eins auðvelt fyrir og kostur er með góðri uppsetningu spurningalista,  til að 

fólk svari eftir bestu getu og leggi sig fram því þannig fást áreiðanlegri svör (Þorlákur Karlsson 

2003: 332).  

Úrtakið (Sample) var allt starfsfólk sem vinnur með börnum á öllum deildum í þeim 

leikskólum sem tóku þátt. Þýði er starfsfólk leikskóla akureyrar. Höfundur valdi tvo leikskóla á 

Akureyri af þrettán til þátttöku. Við gagnaöflun dvaldi höfundur einn dag inn á hvorn leikskóla 

og fylgdi spurningalistanum eftir (sjá fylgiskjal 1). Spurningarnar voru alls 15 og áttu 
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þátttakendur ýmist að merkja við einn svarmöguleika eða nei/já svarmöguleika. Til frekari 

glöggvunar fyrir rannsakanda gáfu nokkrar spurningar möguleika á að svara þeim í lengra máli 

til frekari útskýringa. 

 Niðurstaða könnunarinnar er ómarktæk þar sem úrtakið er ekki nægilega stórt en 

samkvæmt skrifum Amalíu Björnsdóttur í Útskýringar á helstu tölfræðihugtökum   er nánast 

enginn möguleiki að finna marktækan mun þegar úrtök eru lítill þá er nánast enginn möguleiki 

að finna marktækan mun (Amelía Björnsdóttir 2003: 127). Vegna þessa er afar hæpið að yfirfæra 

niðurstöðurnar yfir á alla leikskóla Akureyrar.  

 

5.2 Öflun gagna  

Í upphafi samdar höfundur spurningar,  með spurningalista er hægt að safna fjölbreyttum 

gögnum á skömmum tíma ( Þorlákur Karlsson 2003: 331). Í framhaldi af því voru send bréf til 

tveggja leikskóla (fylgiskjali nr. 2.) 

 Helstu gallar þegar notaðir eru staðlaðir spurningalistar eru ópersónuleg samskipti. Með 

stöðluðum spurningalistum er alltaf hætt á að misskilnings gæti þar sem svarendur geta lagt 

mismunandi skilning í spurningarnar sem aftur leiðir til ómarktækra niðurstöðu (Þorlákur 

Karlsson 2003:332-351). 

 Með því að fara sjálfur með kannanirnar inn á leikskólanna taldi höfundur að hann fengi 

meiri svörun. Lagt var upp með 40 kannanir og svör bárust við 35 sem er 95% svörun og telst 

mjög góð svörun í könnunum sem þessari. Höfundur dvaldi frá kl. 8:00 – 15:00 á hvorum 

leikskóla, kynnti sig og könnunina fyrir starfsfólki og gekk í þess störf á meðan starfsfólkið gaf 

sér tíma til að svara spurningalistanum. Þetta mæltist vel fyrir og voru þátttakendur allir á einu 

máli um að þetta væri jákvæð leið til að gefa sér tíma til að svara spurningablöðum á vinnutíma. 

Þátttakendur skiluðu útfylltum spurningalistum í A4 kassa á hliðarborði í kaffistofu en höfundur 

tók spurningablöðin með sér í lok dagsins. Þar sem fáeinir starfsmenn voru ekki við þann dag 

sem höfundur var með könnunina, skildi hann eftir spurningalista fyrir þá en leikskólastjóri 

viðkomandi leikskóla var beðin að koma listanum til þeirra. Engin svör skiluðu sér á þennan 

hátt.og velti Höfundur því fyrir sér hvort hann hefði átt að geyma könnunina þar til allir hefðu 

skilað sér í vinnu. Höfundur tók spurningablöð með sér í lok dags,  Það hefði ef til vill veitt 
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starfsfólki meira öryggi við að halda nafnleynd. Þá sat höfundur í tveimur samverustundum þar 

sem lesið var fyrir börn og fylgdist með hvernig þær fram fóru.   

 

5.3 úrvinnsla gagna  

Við úrvinnslu voru svör hverrar spurningar skráð og færð í súlurit þar sem hvert svar er afmarkað 

og hægt að lesa úr hve margir einstaklingar svöruðu hverri spurningu og á hvern hátt.  Þá voru 

svör við opnu spurningunum skráð. Ein athugasemd kom frá karlkynsþátttakenda sem sagðist 

vera eini karlþátttakandinn á sínum leikskóla þannig að ekki væri hægt að tryggja honum 

nafnleynd. Hann var þó sáttur við spurningalistann að öðru leyti og þátttöku sína í könnuninni. 
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6. Niðurstöður 

Hér á eftir verður greint frá þeim niðurstöðum sem Höfundur komst að með því að taka saman 

svörin við spurningalistanum. Markmiðið með þessari könnun er tvíþætt annarsvegar að finna út 

hvort bókin sé á undanhaldi í leikskólastarfi og hinsvegar hvernig hún sé meðhöndluð á 

leikskólunum. Niðurstöður þátttakenda voru settar upp í súlurit þar sem er greint frá því hve 

margir svöruðu hverri spurningu og á hvaða hátt. Að lokum er kafli með samantekt þar er að 

finna helstu niðurstöður úr könnuninni. Markmið með spurningunum í könnuninni var að komast 

að þeim tilgátum sem höfundur ritgerðarinnar setti fram í kafla 1. 

  

 

1. Hversu oft lest þú bækur í frístundum?  

0

5

10

15

20

25

Næstum 

daglega

Næstum 

vikulega 

Næstum 

mánaðarlega  

Eiginlega 

aldrei

Aldrei 

 

Langflestir þátttakendurnir,  eða 21,  sögðust lesa næstum daglega. Þá sögðust 8 lesa næstum 

vikulega,  1 næstum mánaðarlega,  2 svöruðu eiginlega aldrei og 2 aldrei. 
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2. Var lesið fyrir þig í æsku?  

 

Hér sögðu einnig 21 að lesið hefði verið fyrir þá næstum daglega í æsku. 12 svöruðu næstum 

vikulega,  2 sögðu eiginlega aldrei og enginn svaraði að lesið hefði verið næstum mánaðarlega 

eða aldrei. 

 

 

 

3. Hversu gott aðgengi finnst þér vera að bókum á bókasafninu í þínum leikskóla? 

 

17 þ°°átttakendur sögðu aðgengi að bókum í sínum leikskóla vera mjög gott,  14 fannst það vera 

nokkuð gott,  tveir svöruðu hvorki/né,  einum fannst það ekki gott og einn svaraði því til að það 

væri óaðgengilegt. 
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4. Hversu vel finnst þér bókasafnið í þínum leikskóla uppfylla þær kröfur sem þú gerir til 
barnabóka?  

 

Hér voru 13 þátttakendur á því að bókasafnið uppfyllti mjög vel þær kröfur sem þeir gera til bókasafna og 

18 voru á því að það uppfyllti þeirra kröfur nokkuð vel. Þá voru 3 sem svöruðu hvorki/né,  einn sagði það 

ekki gott og einn óaðgengilegt.(Er ok að sleppa spurningu úr í heils sinni og þarf þá ekki að taka það fram 

einhverstaðar? 

 

5. Hversu mikið notar þú bókasafn leikskólans? 

 

17. þátttakendur sögðust nota bókasafn leikskólans næstum daglega,  6 sögðust nota bókasafnið næstum 

mánaðarlega,  10 næstum daglega,  3 eiginlega aldrei og enginn merkti við svarmöguleikann aldrei 
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6. Er bókalestur mikilvægur þáttur í kennslu í þínum leikskóla? 

 

 23 sögðu að bókalestur væri mjög mikilvægur,  10 töldu að hann væri nokkuð mikilvægur og 

aðeins einn svaraði hvorki/né. Enginn notaði möguleikana lítilvægur þáttur og það að lestur 

tíðkaðist ekki.  

 

 

 

 

 

 

7. Telur þú að það sé mikilvægt fyrir þroska barna að það sé lesið fyrir þau? 

 

32 þátttakendur merktu við að þeim þætti mikilvægt fyrir þroska barna að lesið væri fyrir þau,  

tveir voru á því að það væri frekar mikilvægt og einn svaraði hvorki/né. Enginn notaði 

möguleikana skiptir litlu máli og skiptir engu máli. 
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8. Hver velur þær bækur sem lesnar eru á þinni deild? 

 

Þegar þátttakendur svöruðu ofangreindri spurningu notuðu þeir ýmist einn eða fleiri valkost sem 

gefur þá ranga mynd af heildasvörum í könnuninni þ.e. útkoman úr heildafjölda þátttakenda  er 

45 en 35 þátttakendur svöruðu könnuninni. Flestir svöruðu ég sjálfur eða 18, börnin sögðu 5, 8 

svöruðu annað starfsfólk, 14 svöruðu börn og starfsfólk saman, tveir svöruðu annað.  

 

 

9. Hversu oft lest þú fyrir börnin á þinni deild? 

 

14 þátttakendur lesa oft á dag og 18 svöruðu daglega,  2 svöruðu vikulega,  1 þátttakandi svaraði 

sjaldnar en vikulega en enginn notaði svarmöguleikann aldrei  
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10. Hvernig nota börnin á þinni deild bækur? 

 

Flestir þátttakenda merktu við fleiri en einn svarmöguleika. Þá segja 32 að þau vilji skoða/lesa 

bækur, 22 segja að börnin vilji láta lesa fyrir sig, 4 segja að þau vilji nota þær í leik, 9 segja að 

þau skoði bækurnar 2 merktu við annað: Það sem tekið fram var „að bækur væru notaðar í leik“ 

og að „á deildinni væru mjög ung börn“  

 

 

11. Hvernig finnst þér börnin á þinni deild umgangast bækur? 

 

Einungis 6 af þátttakendunum töldu að börnin gengju vel um bækur,  þau kynnu að umgangast 

þær, fletta þeim og ganga frá þeim að lestri loknum. 22 voru því sammála að börnin gengju 

frekar vel um bækur, flettu þeim en gengju ekki frá að lestri loknum. 2 merktu við að þau gengju 

frekar illa um bækur þ.e. harkalega og rifu þær. 2 hökuðu við að þau gengju mjög illa um bækur,  
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rifu þær og gengju ekki frá. Enginn merkti við svarmöguleikann kunna ekki að umgangast 

bækur.  

 

12. Hvar eru bækur fyrir börn á þínum leikskóla?  

 

Höfundur gaf kost á því að merkja við fleiri en einn möguleika. Þannig taldi höfundur að 

greinabetri svör fengjust. Þá merktu 18 við að bækur væru á deildum barnanna, 17 að þær væru í 

listakrók, 2 í kubbakrók, 3 í tilraunakrók, 7 svöruðu á bókasafni og merktu við annað. 

Þá kom það fram að bækur væru þar sem lesstundir eru hverju sinni. 

 

13. Er vinnuskipulag á þinni deild hvað varðar umgengni barna við bækur? 
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Já sögðu 24 en nei sögðu 10. Einn svaraði ekki. Þátttakendur voru beðnir að skýra frá því 

hvernig því væri háttað ef þeir svöruðu játandi. Þar gáfu 20 af 24 sem svöruðu játandi nánari 

skýringu.  

Það sem kom m.a. fram: Að ekki mætti ganga illa um bækur og þau ættu að ganga frá þeim að 

notkun lokinni. Þá var það einnig tekið fram að starfsfólk sér um að skipta út bókum og að 

sjaldgjæfar og gamlar bækur eru merktar sérstaklega með miða um að börnin skoði þær ekki 

eftirlitslaus 

 

14. Er farið með börn á þinni deild á önnur bókasöfn í bænum? 

 
29 af þátttakendunum svöruðu játandi,  þar af tiltóku 23 að farið væri minnsta kosti einu sinni á 

ári eða oftar á Amtsbókasafnið á Akureyri og greindu 5 þeirra frá því að farið væri á 

Amtsbókasafnið í tengslum við bangsaviku. 3 sögðu nei og 3 svöruðu ekki.  

 

Í lok könnunarinnar var valkostur þar sem þátttakendum gafst kostur á að skrá: Annað sem 

þátttakandi vill taka fram: Þar taka þátttakendur fram að bókalestur sé mikilvægur fyrir þroska 

barna og að kennarar séu flestir meðvitaðir um það. Aðrir töldu að það mætti nota bókina 

markvissari í starfi með börnum  

 

6.1  óformleg könnun  

Auk þeirrar formlegu könnunar sem greint hefur verið frá hér gerði höfundur óformlega könnun 

á meðal starfsfólks og fór í samverustund með tveimur kennurum af fjórum deildum eins 

leikskóla. Tilgangurinn var að sjá hvernig samverustundin færi fram og hvort börnin væru 
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þátttakendur. Höfundi langaði einnig að sjá hvort sú tilgáta stæðist að kennarar/starfsfólk noti 

bókina sem uppfylliefni og grípi til hennar  í samverustundum á sama tíma og  börn eru send á 

klósettið eða verið er að skipta á þeim þegar inn er komið eða þegar verið er að fara út. 

Stund 1: Kennari situr með 5 börn um 3ja ára aldur í litlum hring í skoti á gangi fyrir framan 

deild, eftir hádegismat. Mikil ókyrrð var í matartímanum þannig að kennari valdi bókina sjálfur 

þar sem hann vildi ná fram í umræðum um hegðun í matartímum. Kennarinn, börnin og bókin 

voru öll í sömu hæð, þannig náði kennarinn augnsambandi við börnin og börnin sáu vel á bókina. 

Þau fengu að koma með innlegg og kennari spurði út úr efni bókarinnar. Kennari gætti þess að 

allir fengju að tjá skoðanir sínar svo og að efni bókarinnar kæmist til skila á skemmtilegan hátt 

og spurði börnin hvað væri æskileg hegðun. Kennari leyfði þeim að fletta og skoða myndir eins 

og þau kusu að gera.  

 Stund 2: Kennari situr með 10 börn á aldrinum 4-5ára í  hálfhring í skoti fyrir framan 

deild í samveru fyrir hádegismat. Kennari valdi sjálfur bókina situr fyrir framan börnin í þeirra 

hæð, þau sitja í hálfhring á gólfinu og sýnir hann þeim myndir eftir að lestri er lokið á hverri 

opnu. Engar umræður eiga sér stað og tvö börn eru á iði og spjalla,  kennari þarf ítrekað að hætta 

lestri til að fá hljóð. Kennari les gerir stutt hlé á lestri til að senda eitt barn í einu á salerni. Börnin 

virðast ekki kippa sér upp við það að vera send í burtu frá lestrinum og flest standa upp þegar 

sessunautur þeirra kemur til baka af salerni. Hér mætti velta ýmsu fyrir sér eins og tilganginum 

með lestrinum og hvort bókin sé að verða af einskonar uppfylliefni í amstri dagsins. 

 

6.2 samantekt 

Það kemur berlega í ljós að þátttakendur eru á einu máli um mikilvægi þess að lesa fyrir börn. Þá 

er fylgni á milli þeirra sem merktu við að lesið hefði verið fyrir þá í æsku og þess að þeir lesi 

sjálfir eða fyrir börnin þá  merktu þeir við fleiri en einn valmöguleika þegar spurt var „hver velur 

þær bækur sem lesnar eru á þinni deild“ af því má draga þá ályktun að meiri fjölbreytni sé við 

val bóka en hjá þeim sem velja allar bækur sjálfir og án aðstoðar barnanna, að mati höfundar ætti 

að skapast meiri breidd í lesturinn með þessum hætti. Þegar þátttakendur eru skoðaðir sem 

merktu við spurningarnar um aðgengi og kröfur til bókasafna á leikskólanum kemur í ljós að þeir 

sem töldu að bókasafnið væri ekki aðgengilegt né uppfyllti þær kröfur sem þeir gerðu til 

bókasafna lesa sjálfir í sínum frítíma og lesa mikið fyrir börnin á leikskólanum. Þá sagðist ríflega 
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helmingur þátttakenda nota bókasafn leikskólans næstum daglega, þegar þessi hópur er skoðaður 

betur kemur í ljós að langflestir þeirra sem svöruðu því til að aðgengi bókasafnsins á þeirra 

leikskóla væri mjög gott eða nokkuð gott,  það er því fylgni á milli þeirra. Út frá þessu má áætla 

að þetta starfsfólk þekki inn á bókasafnið og eigi því auðveldara með að nota það. Í óformlegri 

könnuninni kemur það fram að starfsfólk annars leikskólans er bæði að vinna vel og markvist  

með bókina samanber stund 1. Eins að gera það á minni markvissan hátt samanber stund 2.  
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7. Umræður  

Það er ánægjulegt að könnunin bendi til þess að mikill vilji sé innann leikskólans til að vinna vel 

með lestur bóka. Mikill meirihluti þátttakenda segir að þeir lesi nær daglega eða vikulega í sínum 

frístundum, en 4 lásu nánast aldrei í frístundum sem styður það að lestur fari minnkandi eins og 

fram kemur í kafla 2. Allir þátttakendurnir utan við einn segja að lesið hafi verið fyrir þá í æsku 

og sagði sá þátttakandi það sjálfur að hann læsi nánast ekki neitt í dag. Þá sögðust 21  lesa nær 

daglega og 8 sögðust lesa eitthvað vikulega. Þetta styður það sem fram kemur í kafla 2.3 um að 

þeir kennarar sem alast upp við að lesið sé fyrir þá hafa meira yndi af bókalestri og velja frekar 

að lesa fyrir börn í leikskólanum.  

 Þegar kom að því að skoða bókasafn leikskólanna kom fram að þátttakendur voru 

almennt ánægðir með aðgengi bókasöfnin í sínum leikskóla og töldu  það uppfylla kröfur þeirra. 

Þegar þátttakendur voru beðnir að segja til hvar á leikskólanum bækur væru vakti það athygli 

höfundar að einungis 7 merktu við að þær væru á bókasafni sem gefur til kynna að spurningin 

hafi ekki verið nógu skýr eða þátttakendur hafi misskilið hana. Þá telur höfundur að bækur ættu 

að vera á fleiri stöðum á leikskólanum  þannig að börnin hafi greiðari aðgang að þeim. Þegar 

spurt var hvort börn færu á önnur bókasöfn svöruðu þátttakendur því til að flest 

leikskólabarnanna á þeirra leikskóla  færi á önnur bókasöfn. Það voru helst yngstu börnin sem 

ekki fóru. 

 Starfsfólkið var vel upplýst um mikilvægi þess að lesið sé fyrir börn eins og fram kemur í 

kafla 2.3 Þar kemur Erna Árnadóttir inn á að það sé ómetanlegt veganesti sem börnum  er gefið 

sé lesið er fyrir þau á uppvaxtaárunum. Erna segir jafnframt að slíkt geti jafnvel orðið sá lykill 

sem opnar börnunum dyr að velgengni í starfi og námi seinna meir. Mikill meirihluti þátttakenda 

eða 32 af 35 telur að það sé mikilvægt fyrir þroska barna að lesið sé fyrir þau. Höfundur 

skilgreindi ekki sérstaklega hvað hann átti við með lestri við kynningu á könnunni  en það 

afaráhugavert efni framtíðinni og er það efni í aðra ritgerð.  

 Við val á bókum til lestrar svaraði mikill meirihluti að þeir veldu sjálfir bækurnar eða 

börn og starfsfólk saman. Það eru góðar niðurstöður vegna þess að þátttaka barnanna í að velja 

bækur  ætti að ýta undir áhuga barna á bókum,  sérstaklega ef lestrastundin er ánægjuleg börnum 

ekki síður en kennara. Lestrastundin er góður grundvöllur til að leggja inn svo mikilvægan þátt í 

lífi barnanna sem lestur er. Í kafla 2.4 er komið inn á að bókalestur er m.a. góð leið til að miðla 
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til barna góðu gildismati og siðfræði. Það hvernig við lesum fyrir barnið en Í kafla 2.2 segir  Dr. 

D. Wilhelm muninn á þeim sem fara á flug í sögum og hafi ánægju af og hinum sem lítið lesa 

vera að sá vel læsi geti betur sett sig inn í söguna og eigi því auðveldara með lesskilninginn. Í 

kafla 3.2 segir Margrét Schram að velja skuli markvisst bók fyrir samverustund þar sem börn 

öðlast sjálf einhverja reynslu, þannig sé auðveldara að miðla til þeirra innihaldi bókanna. 

 Aðeins 6 þátttakendur töldu að börnin gengju vel um bækur en 22 þótti umgengni þeirra 

góð. Betur má þó ef duga skal og starfsfólks beggja leikskólanna mætti hvetja til betri umgengni. 

Flestir svöruðu því til að vinnuskipulag væri við umgengni bóka og er höfundi spurn hvort farið 

er eftir því vinnuskipulagi. Ætti skipulag hverrar deildar að miðast við þroska og aldur barnanna 

á þeirra deild svo vel takist til við að kenna þeim að umgangast bækur. Það er mat höfundar að 

við getum seint notið þess sem við ekki kunnum að umgangast. Svör þátttakanda sem merktu við 

annað í spurningu 11 voru misvísandi og má af þeim draga þá ályktun að ekki sé nógu skýrar 

reglur um umgengi bóka, að starfsfólki séu ekki kynntar þær reglur sem gilda í því samhengi eða 

hitt að spurningin hafi verið gölluð. 

Það er ekki úr vegi að líta á námskrár leikskólanna tveggja og bera þær saman við niðurstöðu úr 

könnuninni. Eftir að hafa skoðað skólanámskrár leikskólanna verður höfundur að taka það fram 

að þær eru í alla staði vel unnar og greinilegt að mikill metnaður er í leikskólastarfsemi. Ef við 

berum saman skólanámskrár og dagskipulag leikskólanna er sitthvað  upp á teningnum. Í 

dagskipulaginu er tími sem ætlaður er til lestrar mjög naumt skammtaður,  en vissulega eru 

einstaklingar innan leikskólans sem eru duglegir að sinna lestrinum og setja hann í forgang.  Þar 

sem lestri er gefin naumur tími innann dagsskipulags er ekki hægt að ætla að allt starfsfólk 

innann leikskólans hafi það frumkvæði að brjóta upp dagskipulagið til þess að lesa fyrir börnin. 

Barnahópnum er skipt niður á starfsfólk hverrar deildar er það algerlega háð starfsfólki hversu 

mikinn lestur hvert barn fær á leikskólanum. Eftir veru höfundar á leikskólunum tveimur og 

óformlegar viðræður við starfsfólkið,  þar sem höfundur gerði sér far um að spyrja hvort bókin 

væri notuð á skipulagðan hátt á leikskólanum kemur það berlega í ljóss eins og höfundur hafði 

áhyggjur af að bókin virðist vera á undanhaldi innan leikskólans sem eitt af mikilvægari 

viðfangsefnum hans.  

 Má geta þess að haft var samband við höfund frá öðrum leikskólanum þar sem 

starfsfólkið settist niður og ræddi stöðu bókarinnar og hvernig hún sé notuð í leikskólastarfi eftir 
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að hafa tekið þátt í könnuninni. Varð niðurstaðan sú að bókin væri ekki notuð markvist í starfi 

með börnum og var höfundi tjáð að þar yrði breyting á með komandi hausti. Bókin yrði 

markvisst sett inn með haustþemanu og lestur bóka til ánægju yrði aukinn eins að nýta hana eins 

og þann góða efnivið sem hún er. Höfundi þótti ánægjulegt með þessari könnun að hafa vakið 

starfsfólk leikskólans til umhugsunar um notkun bóka á leikskólanum.  
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8. Lokaorð 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að í leikskólum beri að hafa aldur og þroska barna í huga þegar 

valið er fyrir þau lesefni (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 20-21). Þá ætti leik- og 

grunnskólakennurum að vera ljóst mikilvægi þess að kynna börnum heim bóka. 

 Hlutverk rithöfunda er ekki síður mikilvægt í því að viðhalda bókalestri hjá börnum og 

mætti í því samhengi vitna í Þórberg Þórðarson þar sem hann skrifar „Bækur eru saklausir hlutir,  

en rithöfundar eru ægilegar verur“ (Þorbergur Þórðarson 1990:98). Þetta er ekki svo fjarri 

sannleikanum þar sem það er á valdi höfundar að skrifa söguna sem barnið les eða sem lesin er 

fyrir barnið. Túlkun á sögunni og upplifun á barnið svo sjálft. En það er einmitt þar sem leik- og 

grunnskólakennarar eru svo mikilvægir í fyrstu til að hjálpa barni að velja sögu,  þá að koma 

henni á framfæri og svo að skila henni það vel til barnsins að það veki hjá því hungur í meira. Til 

að það takist þarf hinn fullorðni að vera vel að sér í heimi barnabóka svo og heimi barnsins 

þannig að sú saga sem valin er höfði til og eigi við í lífi barnsins á því augnabliki sem hún er 

valin. Nái hinn fullorðni að kveikja þann neista sem til þarf og viðhalda honum þá er búið að 

leggja grunn að enn einum bókaorminum  

 Eins og áður hefur verið komið inn á þá hefur höfundur starfað í gegnum árin sem  

leikskólakennari og hefur notað margvíslegan efnivið með börnum og er bókin í miklu uppáhaldi 

þar sem möguleikarnir eru nánast óþrjótandi,  hvort heldur það þarf að leita á náðir bókarinnar til 

að huggunar eða skemmtunar þá er alltaf hægt leita til bókar því hún er alltaf til staðar það er 

bara að nálgast hana.  

Bókin á að geta vakið hjá börnum jafnt hlátur sem óhugnað en um leið á hlutverk hennar sem 

bestu vinur barnsins að hjálpa þeim út úr sínum fábreytta barnaheimi. Þá kennir bókin okkur 

umfram allt á veröldina og það fólk sem í henni býr (Silja Aðalsteinsdóttir 1990:228).  
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10. Fylgiskjöl 

1. Spurningalisti 

2. Bréf til skólastjórnenda 
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Könnun á leikskóla. 

Ég heiti Alda Stefánsdóttir og er leikskólakennari,  ég útskrifaðist úr Fósturskóla íslands 1997. 

Ég er að taka B.Ed. gráðu við Háskólann á Akureyri. Spurningalisti þessi er hluti af lokaverkefni 

mínu við Háskóla Akureyrar um börn og bækur í leikskólum engar upplýsingar verða gefnar upp 

sem fram kunna að koma í könnuninni og er hún nafnlaus. Ekki verður tekið fram í hvaða 

leikskóla könnunin fer fram.  Ég vil biðja þig að taka þátt og svara samviskusamlega þeim 

spurningum sem spurt er um þannig að það fáist sem gleggsta mynd af útkomunni. Greint verður 

frá svörum í tölulegu formi og sett upp í súlurit. Leikskólinn mun svo fá niðurstöður óski hann 

eftir því. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Með fyrirfram þökk 

Alda Stefánsdóttir 
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1. Hversu oft lest þú  bækur í frístundum? 
o Næstum daglega 
o Næstum vikulega  
o Næstum mánaðarlega 
o Eiginlega aldrei 
o Aldrei 

 

2. Var lesið fyrir þig í æsku? 
o Næstum daglega  
o Næstum vikulega  
o Næstum mánaðarlega 
o Eiginlega aldrei  
o Aldrei 
 

 
3. Hversu gott aðgengi finnst þér vera að bókum á bókasafninu í þínum leikskóla? 

o Mjög gott 
o Nokkuð gott  
o Hvorki/né 
o Ekki gott 
o Óaðgengilegt  
 
 

4. Hversu vel finnst þér bókasafnið í þínum leikskóla uppfylla þær kröfur sem þú gerir til 
barna bóka? 

o Mjög vel 
o Nokkuð vel 
o Hvorki/né 
o Ekki vel  
o Gerir það ekki 

 
 

5. Hversu mikið notar þú bókasafn leikskólans? 
o Næstum daglega  
o Næstum vikulega  
o Næstum mánaðarlega 
o Eiginlega aldrei  
o Aldrei 
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6. Er bókalestur mikilvægur þáttur í kennslu í  þínum leikskóla? 
o Mjög mikilvægur þáttur 
o Nokkuð mikilvægur þáttur 
o Hvorki/né 
o Lítilvægur þáttur 
o Bókalestur tíðkast ekki  

 

7. Telur þú  mikilvægt fyrir þroska barna að það sé lesið fyrir þau? 
o Mjög mikilvægt 
o Frekar mikilvægt 
o Hvorki/ né 
o Skiptir litlu máli  
o Skiptir engu máli 

 

8. Hver velur þær bækur sem lesnar eru á þinni deild? 
o Ég sjáf(ur) 
o Börnin 
o Annað starfsfólk 
o Börn og starfsfólk saman 
o Annað  

Ef annað þá hver ? 

______________________________________________________________________________ 

 

9. Hversu oft lestu fyrir börnin á þinni deild? 
o Oft á dag 
o Daglega  
o Vikulega  
o Sjaldnar en vikulega 
o Aldrei 
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10. Hvernig nota börnin á þinni deild bækur ? 
o Skoða/lesa  
o Vilja láta lesa fyrir sig 
o Nota þær í leik 
o Skoða / lesa ekki  
o Annað 

 
Ef annað þá hvað: 
 

 
 

 
11. Hvernig finnst þér börnin á þinni deild umgangist bækur ? 

o Vel,   þau kunna að umgangast bækur fletta þeim og ganga frá þeim að lestri loknum 
o Frekar vel,  þau fletta þeim en ganga ekki frá þeim að lestri loknum 
o Frekar illa,   fletta þeim en gera það harkalega rífa þær  
o Mjög illa,  rífa og gagna ekki frá  
o Kunna ekki að umgangast bækur 

 
 

12. Hvar eru bækur fyrir börn í þínum leikskóla ? (Merk ið við allt sem við á ) 
o Á deildum barnanna  
o Í lystakrók 
o Í kubbakrók 
o Í tilraunakrók 
o Á bókasafni 
o Annað  

 
Ef annað þá hvar: 
 

 
 
 

13. Er vinnuskipulag á þinni deild hvað varðar umgengni barna við bækur ? 
o Já  
o Nei 
 

Ef já hvernig þá: 
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14. Er farið með börnin á þinni deild  á önnur bókasöfn í bænum ?  

o Já  
o Nei  
 

Ef já eru það skipulagðar ferðir og þá hvert: 
 

 
 

Annað sem þátttakandi vill taka fram : 

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takk fyrir þátttökuna  
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Bréf til skólastjórnenda  

 

Ég heiti Alda Stefánsdóttir og er leikskólakennari,  ég útskrifaðist úr Fósturskóla íslands 1997. 

Ég er að taka B.Ed. gráðu við Háskólann á Akureyri. Spurningalisti þessi er hluti af lokaverkefni 

mínu við Háskóla Akureyrar um börn og bækur í leikskólum engar upplýsingar verða gefnar upp 

sem fram kunna að koma í könnuninni og er hún nafnlaus. Ekki verður tekið fram í hvaða 

leikskóla könnunin fer fram.  Ég vil biðja þig að taka þátt og svara samviskusamlega þeim 

spurningum sem spurt er um þannig að það fáist sem gleggsta mynd af útkomunni. Greint verður 

frá svörum í tölulegu formi og sett upp í súlurit. Leikskólinn mun svo fá niðurstöður óski hann 

eftir því.  

 

Ofangreint er beðni til ykkar leikskóla að ég fái að koma inn á leikskólann með könnun sem ég 

er að vinna með sem hluta af B.Ed gráðu sem ég er að taka við HA.  Það er ósk mín að ég fái að 

dvelja á leikskólanum einn dag eða dagspart og er ég meira en tilbúin að vera þátttakendum 

innann handar þann tíma sem ég dvel á leikskólanum. Sendi hér með spurningalistann í viðhengi. 

Endilega sendið mér svar á netfangið aldas@akmennt.is  eins ef eitthvað er óljóst.  

Hlakka til að heyra frá ykkar leikskóla 

Kærar kveðjur, Alda Stefánsdóttir  
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