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Útdráttur 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna notkun barnabóka í leikskólastarfi með 

hliðsjón af markmiðum, forsendum og leiðum og fólst í því að skoða 

bókmenntastarf á leikskólastigi, markmið þess og stefnur: lestur fyrir börnin, 

aðstæður fyrir bókmenntastarfið, aðgengi barnanna að bókum, bókakost og 

bókainnkaup leikskólans ásamt umsjón með bókum. Tekin voru þrjú hálfopin 

viðtöl við tvo deildarstjóra, einn á yngri deild og annan á eldri deild, og einn 

leikskólastjóra, alla á einum leikskóla á landsbyggðinni; að auki var framkvæmd 

stutt vettvangsathugun á báðum deildunum og á bókasafni leikskólans. Gögnin 

voru tekin upp og skráð, síðan vélrituð og loks greind. Heildarniðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að notkun barnabóka í leikskólastarfi sé nokkuð 

góð í þroskaþáttum svo sem málþroska, vitrænum þroska og þróun læsis  en 

ábótavant í þroskaþáttum svo sem tilfinninga-, félags- og siðgæðisþroska og 

menningarlegu hlutverki barnabóka. Hægt er að draga þá ályktun að skýr 

markmið um notkun barnabóka í skólanámskrá myndu auðvelda að skapa réttar 

forsendur og vinna markvisst með barnabækur. 
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1. Inngangur 

Það er þekkt staðreynd að bækur gegna mikilvægu hlutverki í okkar samfélagi og 

í allmörgum fræðiritum og rannsóknum hefur sérstaklega verið bent á mikilvægi 

barnabóka fyrir almennan þroska barna og að þær séu ómissandi stuðningur í 

uppeldi barna, bæði í leikskólum og á heimilum, allt frá upphafi (Bennett-

Armistead, Duke og Moses, 2005:14-15). 

 

Í grein sinni „Bók í hönd – Um barnabækur í leikskólastarfi“ bendir Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir á það að barnabækur séu „einn mikilvægasti og 

skemmtilegasti efniviðurinn sem leikskólinn getur nýtt sér í margvíslegu tilliti. 

Gildi barnabókmennta í leikskólastarfi er bæði menntunar- og menningarlegt og 

það er auðvelt og nauðsynlegt að tengja vinnu með þær öllum námsviðum 

leikskólans“ (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:19). Í Aðalnámskrá leikskóla 

segir í kaflanum um námsvið leikskóla undir Málrækt: „Barnabækur eru 

ómissandi í leikskólastarfi, bæði til málörvunar og til að miðla fróðleik og 

reynslu. Bækur þurfa að vera hluti af daglegu umhverfi barna til að þau læri að 

njóta þeirra“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:20). Einnig kemur þar fram að það 

skuli leggja ríka áherslu á lestur fyrir börnin og, í því samhengi, að þjálfa þau í 

hlustun, skilningi á tilfinningum sínum og umræðum um persónur og atburði.  

 

Af þessu er ljóst að það ber að leggja ríka áherslu á að nota barnabækur sem mest 

í daglegu leikskólastarfi á markvissan og ígrundaðan hátt. Þekking 

leikskólakennara á barnabókum og mikilvægi þeirra í uppeldi og menntun barna, 

reynsla þeirra og áhugi hefur mikil áhrif á þessa þætti (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006:25). Óhætt er að staðhæfa að notkun barnabóka í 

leikskólastarfi hefur ekki verið mikið rannsökuð, hvorki hér á landi né annars 

staðar, og því vaknar sú spurning hver sé raunveruleikinn í íslenskum leikskólum 

og hvort hann sé í samræmi við ofangreindar ábendingar. 

 

Með hliðsjón að þessum vangaveltum var ákveðið að fara af stað með rannsókn 

og kanna hvernig barnabækur væru notaðar í daglegu leikskólastarfi. 

Rannsakaður var einn leikskóli á landsbyggðinni og voru þar tekin alls þrjú viðtöl 

við leikskólastjóra og tvo deildarstjóra um notkun barnabóka í leikskólastarfi og 

ýmis atriði sem viðkoma bókmenntastarfi í leikskólanum.  
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Rannsóknarspurningin sem var lögð til grundvallar rannsókninni er svo 

hljóðandi: Hvernig eru barnabækur notaðar í daglegu leikskólastarfi? Rannsóknin 

fólst því í að skoða markmið bókmenntastarfsins, forsendur þess og þær leiðir 

sem nýttar eru í því, athuga hvernig undirbúningi þess og framkvæmd er háttað 

og hvort starfsfólkið er sér meðvitað um þessa þætti. Jafnframt var gerð stutt 

vettvangsathugun á leikskólanum í því skyni að kanna aðstæður barnanna með 

tilliti til bókmenntastarfs, bókmenntastarfið sjálft og  bókakost leikskólans. 

 

Hér á eftir verður fyrst fjallað um gildi og hlutverk barnabóka með hliðsjón af 

menningarlegum og uppeldislegum áhrifum þeirra á þroska barna. Síðan verður 

gerð grein fyrir þáttakendum rannsóknarinnar, rannsóknaraðferð og efni 

rannsóknarinnar. Í lokin fylgja svo niðurstöður rannsóknarinnar og umræður um 

þær. 

 

2. Gildi og hlutverk barnabóka 

Þó fræðimenn séu sammála um mikilvægi og gildi barnabóka í uppeldi barna til 

stuðnings við almennan þroska þeirra og að þátttaka leikskólanna í þessum efnum 

sé afar mikilvæg, eru engar samanburðarrannsóknir til um notkun barnabóka í 

leikskólastarfi, eins og fram hefur komið. Þess vegna verður hér eingöngu fjallað 

um fræðirit og rannsóknir sem benda á og ræða mikilvægi barnabóka fyrir alla 

þroskaþætti barna.  

 

Segja má að hægt sé að flokka áhrif barnabóka á þroska barna eftir 

menningarlegu og uppeldisfræðilegu hlutverki og síðan má flokka hið 

síðarnefnda í fjögur svið sem styðja við mismunandi þroskaþætti. Í fyrsta lagi 

þróa barnabækur vitrænan þroska, börnin læra að þekkja heiminn og fá uppbót 

fyrir reynslu sem þau geta ekki öðlast sjálf. Í öðru lagi styðja barnabækur við 

félags- og siðgæðisþroska, börnin geta fengið fyrirmyndir og lært um ýmsar 

aðstæður og einnig um siðgæðisþroska, því sögur og bækur eru mótandi fyrir 

siðferðisvitund hvers einstaklings. Í þriðja lagi ýta barnabækur undir 

tilfinningaþroska þar sem börn læra í gegnum sögur að setja sig í spor annarra og 

læra að skilja að það eru ekki allir eins. Í fjórða lagi styðja barnabækur við 

málþroska og þróun læsis og er þessi þáttur að vissu leyti stærstur og 

mikilvægastur þegar kemur að barnabókum og bókmenntastarfi í leikskólum.  
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Til þess að öðlast  betri og dýpri skilning á því hvernig barnabækur hafa áhrif á 

alla þessa þroskaþætti verður hver þáttur skoðaður fyrir sig og borinn saman við 

þær niðurstöður sem rannsóknir fræðimanna hafa sýnt í því sambandi.  

 

2.1 Menningarlegt hlutverk barnabóka 

Það sem gerir þjóð að þjóð er meðal annars sameiginleg menningarreynsla. 

Barnabækur eru hluti af þessum reynslusjóði og þar með einnig hluti af 

menningunni og barnamenningunni og það er mikilvægt að börn komist í 

snertingu við þær strax í uppvextinum. Sumar barnabækur eiga meira að segja 

hlut í þjóðarvitund og tengja fólk þannig saman. Þessar svokölluðu sígildu 

barnabækur eru þjóðþekktar og jafnvel heimsþekktar og lifa kynslóð eftir kynslóð 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:20-21) og eru þannig hluti af menningu 

hverrar þjóðar. Með því að kynna börnunum þessar bækur kynnast þau menningu 

okkar en það er mikilvægur þáttur í menntun hvers einstaklings. 

 

Barnabækur eru hluti af barnamenningunni og má segja að flestar bækur sem 

börn á leikskólaldri lesa séu myndabækur. Í gegnum þær fá börnin fyrstu reynslu 

af listinni enda eru margar þessara myndabóka listaverk. Þannig læra börnin að 

njóta listar og barnabókmennta og það er ýtt undir  að þau fái áhuga á myndlist, 

bókum og lestri (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:20). Bæði myndlist og bækur 

eru hluti af menningararfi okkar og það er gríðarlega mikilvægt að börnin fá að 

kynnast honum og læri að meta gildi hans. 

 

Í grein sinni „Út fyrir borgarveggina“ bendir Þuríður Jóhannsdóttir á að það er 

viðurkennt í dag að líta á gömul gildi, gamlar hefðir og gamlar sögur sem hluta af 

okkar menningu og því finnist höfundum gott að nota efni úr menningararfi 

fortíðarinnar í bókum sínum. En til þess að þessir þættir hafi gildi fyrir okkur í 

dag þurfa höfundar að vinna úr þeim og velja þá þætti sem skipta málið fyrir 

okkur í nútímnum (Þuríður Jóhannsdóttir, 1999:153). Þar er einkum um að ræða 

þjóðsögur af því að þær eru mikið notaðar til þess að kynna meningararf 

þjóðarinnar. Oft er efni þessara sagna ekki við hæfi barna, en þá er þeim breytt og 

þær þróaðar áfram og þannig endurskapa þær menningararfinn. Á þennan hátt 

alast upp lesendur sem byggja síðan upp þjóðlega og alþjóðlega menningarvitund 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:21). Þannig er menningararfur fortíðarinnar 
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með sínum gömlu sögum og gildum fluttur áfram í gegnum bækurnar til komandi 

kynslóða og jafnframt komið í veg fyrir að hann gleymist og glatist. 

 

Í þessari umræðu um menningarlegt hlutverk barnabóka má ekki heldur gleyma 

að börnin eiga einnig að njóta þess að lesa og það á að vera gaman að skoða 

bækur. Þannig fléttast saman gagn og gaman og jákvæð áhrif sem bækur hafa á 

alla þroskaþætti skila sér sterkast til barnanna (Bennett-Armistead, Duke og 

Moses, 2005:12). Þess vegna er það meðal annars hlutverk hina fullorðnu að sýna 

og kenna börnunum að það er hægt að finna ýmsan fróðleik í bókum og að þau 

geta átt góðar og skemmtilegar stundir við bóklestur. 

 

2.2 Uppeldisfræðilegt hlutverk barnabóka 

Skipta má uppeldisfræðilegu hlutverki barnabóka í fjóra flokka eftir því hvaða 

þroskaþátt er rætt um. 

 

2.2.1 Barnabækur og vitrænn þroski   

Barnabækur þróa vitrænan þroska barna; þær hjálpa börnum að uppgötva og læra 

að þekkja heiminn sem er dagsdaglega í kringum þau og einnig geta börn með 

hjálp bóka fengið uppbót fyrir þá reynslu sem þau geta ekki öðlast sjálf (Bennett-

Armistead, Duke og Moses, 2005:12). Barnabækur fjalla um fjölbreytt 

viðfangsefni og þannig auka börn þekkingu sína á heiminum og fá 

margbreytilega sýn á veröldina. Bækur ýta undir ímyndunarafl barna og þannig fá 

þau margar góðar hugmyndir sem þau nota svo, t.d. í leik (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006:22).  

 

Slíkir leikir barna eru þó ekki einungis til þess að nota nýjar hugmyndir sem börn 

fá úr bókum, heldur þurfa börn einnig á þeim að halda til að tengja efni úr bókum 

við veruleikann. Fræðimenn, sem hafa rannsakað hvernig hlutverkaleikir sem 

tengjast bókum ýta undir þroska barnanna til að skilja bækur, hafa sýnt fram á  að 

börn nota leikinn til að uppgötva heim bókanna. Þannig ná börn að tengja þá 

þekkingu og reynslu sem þau öðlast í gegnum bækur hversdagslífi sínu (Rowe, 

2000:24-25). Slík tenging er frumskilyrði þess að börn geti nýtt sér þessa reynslu 

og þekkingu til að auka vitrænan þroska sinn. 
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Þá hefur einnig sýnt sig að bækur og sögur hvetja börn og gefa þeim tilefni til að 

kanna ýmislegt að eigin frumkvæði, svo sem að bera saman, flokka, skipuleggja, 

taka saman og leggja mat á ýmis viðfangsefni. Bækur sem eru lesnar fyrir börn 

leiða til þess að þau tala saman um innihald, velta hlutir fyrir sér og skipta á 

skoðunum, sem ýtir allt undir vitrænan þroska þeirra (Morrow og Gambrell, 

2004: 4). 

 

2.2.2 Barnabækur og félags- og siðgæðisþroski 

Barnabækur styðja við félags- og siðgæðisþroska barna. Talað er um að börn læri 

það sem fyrir þeim er haft og að félagsþroski barna mótist af að skoða aðra og 

samfélagið í kringum sig. Börn tileinka sér ákveðna hegðun, hugsun og siði sem 

fólkið i kringum þau telur rétta. Barnabækur geta sýnt börnum hvað það er sem 

kallast jákvæð og viðurkennd eða neikvæð og ekki viðurkennd hegðun og hvaða 

útkomun mismunandi hegðun getur haft (Morrow og Gambrell, 2004:2).   

 

Þannig geta börn fengið margskonar fyrirmyndir úr bókum og lært um ýmsar 

aðstæður sem geta komið upp eða hafa þegar komið upp í lífi þeirra. Með því að 

taka þátt í lífi persóna úr bókum sem takast á við fjölbreytta reynslu skapast 

góður grundvöllur til að ræða við börn um siðferði (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2006:22). Það má í raun og veru segja að án sagna og bóka sé siðferði ekki til og 

Silja Aðalsteinsdóttir talar t.d. um það, að í íslenskum barnabókum séu kristin 

hugmyndafræði og siðfræði ríkjandi þættir. Einnig segir hún að bækur þroski 

bæði persónur og lesendur samtímis. Það gera þær með því að sýna mismunandi 

stig siðferðisþroska og benda á hvernig hægt er að komast á næsta stig (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1999:198). Það er því óhætt að taka undir eftirfarandi orð og 

fullyrða að „ekkert getur leitt börn betur í skilning um ólíkar hliðar mannlegrar 

tilveru en góðar barnabækur“ (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:200).  

 

2.2.3 Barnabækur og tilfinningaþroski     

Barnabækur styðja við tilfinningaþroska barna á mismunandi hátt. Bækur sýna 

börnum að margvíslegar tilfinningar sem þau upplifa séu eins hjá öðrum börnum 

og einnig sýna þær tilfinningar frá mörgum sjónarhornum. Hegðun persóna í 

bókum sýnir mismunandi leiðir til að læra að stjórna tilfinningum sínum. Einnig 

geta barnabækur stutt börn í gegnum erfiða reynslu eins og t.d. dauðsfall, skilnað 
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foreldra eða veikindi. Barnabækur geta einnig ýtt undir að börn þrói með sér 

jákvæða sjálfsmynd. Það er nokkuð ljóst að öll börn upplifa erfiðar aðstæður en 

með hjálp bóka geta þau lært að skilja sínar eigin tilfinningar og einnig sett sig í 

spor annara og séð hvernig aðrir meðhöndla svipuð vandamál (Morrow og 

Gambrell, 2004:3).   

 

Bruno Bettelheim talar um að börn um allan heim og á öllum tímum þurfi að 

takast á við sömu vandamálin, sem fylgja því að þroskast og búa með öðrum 

manneskjum. Gömlu ævintýrin geyma t.d. lausnir fyrir ýmis þessara vandamála, 

svo sem afbrýðisemi, ödipusarduld eða nýja hlutverkaskipan þegar börnin eldast 

(Margrét Tryggvadóttir, 1999:112). Þannig má segja að þó að börn geti búið sitt í 

hverju heimshorni geti þau nýtt sér sömu sögur og svipaðar bækur til að læra að 

takast á við tilfinningar sínar og vandamál og vinna úr þeim. 

 

Fyrir utan það að börn læra í gegnum bækur að setja sig í spor annarra, læra þau 

einnig að skilja að það eru ekki allir eins og læra að líta á það sem jákvæða 

staðreynd. Þeim finnst gaman að skoða bækur og heyra sögur um börn sem búa 

annars staðar í heiminum og við allt aðrar aðstæður en þau sjálf (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006:19).  

 

Góðar barnabækur eru því ómissandi fyrir tilfinningaþroska barna, af því að í 

þeim er að finna sömu fjölbreytni tilfinninga og börn upplifa sjálf í lífi sínu. 

 

2.2.4 Barnabækur, málþroski og þróun læsis 

Barnabækur eru ómetanlegar fyrir málþroska, málörvun og þróun læsis og tekur 

þessi þáttur að vissu leyti stærstan sess og er mikilvægastur þegar kemur að 

umræðu um barnabækur. Málörvun er þáttur sem hægt er að flétta inn í alla 

námsþætti leikskólans og allt sem er gert í daglegu starfi, af því að ekkert fer 

fram án notkunar tungumálsins. Með því að lesa fyrir börn og skoða bækur með 

þeim læra þau ómeðvitað mikið um mál og ritmál, og það hjálpar þeim síðar við 

að læra að lesa. Mikilvægasti þátturinn í málörvun barna felst þannig í því að lesa 

mikið af góðum bókum fyrir þau (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:23). 

 

Við lestur bóka efla börn orðaforða og málskilning. Fyrst læra börn orð sem þau 

heyra notuð í umhverfi sínu og í samskiptum við annað fólk. Smám saman bætast 
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við ný orð, sem börn byggja ofan á fyrri reynslu, sem er grundvallaratriði í 

máltjáningu barna, og tengist til að mynda menningu og því félagslega umhverfi 

sem þau alast upp í. Þannig eflist og þjálfast orðaforði og málskilningur barna, 

börn læra heilmikið um samtöl og málleg samskipti og það hefur m.a. áhrif á 

lestur og lesskilning þeirra seinna (Sigurður Konráðsson, 2000:152-155, Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:14). Að lesa fyrir börn, útskýra hugtök og auka 

markvisst orðaforða þeirra, skiptir því mjög miklu máli fyrir lestrarnám barna, 

sem verður síðan mikilvæg forsenda fyrir frekara námi og þekkingarleit 

(Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónasdóttir, 2000:40). Rannsóknir benda 

meðal annars til þess að ekki sé eingöngu mikilvægt að börn læri vel málfræði, 

réttan framburð og nái að þroska með sér góða hljóðkerfisvitund, heldur skiptir 

góður og yfirgripsmikill orðaforði einnig miklu máli, jafnvel meira máli en haldið 

hefur verið hingað til, og er hægt að finna samband milli orðaforða barna og 

hvernig þeim gengur að lesa (Sigurður Konráðsson, 2000:168). Með því að lesa 

góðar barnabækur fyrir börn geta leikskólar þannig ýtt undir það að þau komi sér 

upp góðum, virkum og óvirkum orðaforða og eigi auðveldara með lestrarnám 

síðar meir.  

 

Einnig fá börn tilfinningu fyrir setningargerð, málsgreinum og málsniði og byrja 

að skilja uppbyggingu ritsmíða, þegar lesið er fyrir þau. Bækur ýta undir það að 

börn fái tilfinningu fyrir hljómfalli, fjölbreytni og ólíkum blæbrigðum í máli sem 

þau kynnast síðar í daglegu talmáli sem oftast er frekar einfalt (Bennett-

Armistead, Duke og Moses, 2005:13). Þó að ekki sé hægt að alhæfa um þessar 

rannsóknarniðurstöður, þá má einnig segja að börn sem kynnast mörgum bókum 

og þar með fjölbreytni tungumálsins hafi sýnt flóknara talmál í hlutverkaleikjum 

og forskot í lestrarnámi en börn sem alast upp í bókalitlu umhverfi (Bergen og 

Mauer, 2000:52,59-62). Það er því ekki bara nauðsynlegt að lesa bækur fyrir 

börn, heldur þarf líka að æfa þau í því að nota mismunandi málsnið. Með því t.d. 

að hvetja börn til að endursegja sögur úr bókum sem þau hafa hlustað á geta þau 

æft sig í uppbyggingu ritsmíða með öllu sem því tilheyrir (Morrow og Gambrell, 

2004:54). 

 

Þannig þjálfa börn einnig frásagnarhæfni sína í gegnum lestur bóka, af því að þau 

fá tilfinningu fyrir og ná valdi á sögubyggingu sem þau þurfa til að geta 
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endursagt sögur. Börn læra að sögum tilheyrir kynning aðstæðna, atburðarás, 

orsakasamhengi og sögulok. Þau læra einnig að þau geta endursagt sögur með því 

að einbeita sér að ákveðnum atriðum í sögu, eins og sögubyggingu eða 

vandamálum og lausn. Þau sýna að þau gera sér grein fyrir notkun samtenginga, 

setningauppbyggingar og málsgreina og segja t.d. frá með því að herma eftir 

sögupersónum. Þannig er hægt að sjá hvort börn hafa öðlast skilning á 

aðalhugmynd og viðfangsefni sögunnar (Morrow og Gambrell, 2004:54). 

Rannsóknir hafa sýnt að talmál barna breytist sé mikið lesið fyrir þau, málfar 

þeirra verður flóknara, orðaforði þeirra eykst og þau nota samsetningar líkar þeim 

sem þau hafa heyrt úr bókum. Einnig hefur komið í ljós að frásagnarhæfni barna 

eykst þegar spurt er um bækur sem verið er að lesa, börnin eru hvött til umræðna 

og til að segja sínar eigin sögur (Kerr og Mason, 1994:140-141). 

 

Barnabækur og lestur fyrir börn leiðir einnig til þess að börn læra að hlusta á 

virkan og einbeittan hátt og talað er um að þá þróist einnig hljóðkerfisvitund. Að 

geta hlustað og einbeitt sér eru mikilvægir þættir í öllu lestrarnámi og í raun og 

veru í öllu námi. Þessir sömu þættir eru einnig undirstaða hljóðkerfisvitundar, það 

er að hafa næmi til að skynja flókið samspil milli stafs og hljóðs (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006:25). Það krefst æfingar og þjálfunar að hlusta virkt með 

huganum og rétt umhverfi þarf að vera fyrir hendi. Fullorðnir þurfa að vera 

fyrirmyndir, hlusta á börnin ef þau vilja segja frá einhverju og skapa forsendur 

þannig að börn geta markvisst æft sig í því að hlusta (Jalongo, 1996:21-22, 26). Í 

því sambandi er gott að lesa fyrir börn og skapa þeim aðstæður til að hlusta, t.d. 

með því að spyrja um eitthvað ákveðið, af því að það er besta leiðin fyrir börn til 

að efla hlustun og einbeitingu (Morrow og Gambrell, 2004:42). 

 

Með lestri barnabóka efla börn einnig skilning sinn á eðli og tilgangi ritmáls, þau 

læra að ritmál hefur merkingu og að það eru tengsl á milli talmáls og ritmáls. Í 

gegnum lestur uppgötva börn lestrarátt, að lesið er frá vinstri til hægri, upp og 

niður og frá byrjun til enda. Börn sjá að bækur eru til að lesa og að það er hægt að 

lesa sömu bókina aftur og aftur. Einnig læra þau muninn á milli texta og mynda 

og að það sem er lesið fyrir þau er það sem stendur skrifað í bókum (Morrow og 

Gambrell, 2004:39). Þessir þættir eru einnig mikilvægir fyrir ritmálsþroska, sem 

samanstendur bæði af ritun og lestri. Þó um ólík ferli sé að ræða eru þessir þættir 
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náskyldir og hefur það sýnt sig að samband er á milli framfara í lestrarnámi og 

ritmálsþróun (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:25). 

 

Það hefur sýnt sig að barnabækur hafa áhrif á alla þroskaþætti í námi barna. En 

margir þessara þátta krefjast mikillar æfingar og endurtekningar, sérstaklega þeir 

þættir sem viðkoma bókum í sambandi við málþroska og þróun læsis. Þess vegna 

er það gríðarlega mikilvægt að gefa börnum tækifæri og möguleika til að skoða 

bækur, lesa bækur fyrir þau og leyfa þeim að alast upp í bókaríku umhverfi.  

 

3. Rannsóknin - barnabækur í leikskólastarfi 

3.1 Þátttakendur rannsóknarinnar 

Þátttakendur í rannsókninni voru einn leikskólastjóri og tveir deildarstjórar, annar 

þeirra starfar á yngri deild og hinn starfar á eldri deild og fór rannsóknin fram á 

einum sex deilda leikskóla á landsbyggðinni. Leikskólinn starfar eftir John 

Dewey og er tiltölega nýr því hann var opnaður árið 2006. Í leikskólanum eru 137 

börn og 33 starfsmenn, ýmist menntaðir eða ómenntaðir. Þátttakendur voru valdir 

með markvissri úrtaksgerð, til að rannsakandi gæti verið viss um að fá 

deildarstjóra sem starfa með börnum á mismunandi aldursstigum. Með markvissri 

úrtaksgerð taldi rannsakandi sig geta fengið mestar og áreiðanlegastar 

upplýsingar, auk þess sem slíkt styður réttmæti rannsóknarinnar. Leyfi var fengið 

hjá leikskólastjóra fyrir þátttöku leikskólans í rannsókninni. Allir þrír 

þátttakendurnir eru menntaðir leikskólakennarar; deildarstjórinn á yngri deild 

hefur starfað sem deildarstjóri síðan 2003, deildarstjórinn á eldri deild hefur 

starfað sem deildarstjóri síðan 2001 og leikskólastjórinn hefur gegnt stöðu sinni 

síðan 2008. 

 

3.2 Rannsóknaraðferð 

3.2.1 Viðtöl og vettvangsathugun 

Ákveðið var að nota eigindlega aðferð og taka viðtöl við þátttakendur. Einnig var 

framkvæmd stutt vettvangsathugun í leikskólanum, þar sem deildir 

deildarstjóranna tveggja voru skoðaðar ásamt bókasafni leikskólans.  

 

Í rannsókninni var notuð sú aðferð að taka hálfopin viðtöl sem voru tekin upp 

(hljóðupptökur). Í slíkum viðtölum er rannsakandi tilbúinn með spurningar sem 
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nokkurs konar ramma en einnig er þátttakendum sjálfum leyft að segja frá og tjá 

sig um efnið. Þannig er hægt að kafa dýpra í efnið og rannsakandi fær fleiri 

dæmi, útskýringar og betri skilning á viðfangsefninu frá sjónarmiði þátttakenda, 

en fær þó einnig svar við þeim spurningum sínum sem hann lagði upp með í 

byrjun. Oft er því einnig talað um leiðbeint samtal í stað þess að tala um hálfopin 

viðtöl (Bogdan og Biklen, 1998:93-97).  

 

Í eigindlegri rannsókn er æskilegt að um margprófun sé að ræða, það er að gagna 

sé aflað með nokkrum mismunandi aðferðum, svo ekki verði um einsleitni að 

ræða. Sem dæmi má nefna að þegar tekin eru viðtöl á að styðja þau með 

vettvangsnótum eða skjalarýni eða viðtölum við fleiri aðila um sama efni. Slíkt 

eykur gildi upplýsinganna og þeirra ályktana sem dregnar eru af þeim og eykur 

jafnframt trúverðugleika og réttmæti rannsóknarinnar (Bogdan og Biklen, 

1998:104).  

 

Með því að velja þessa aðferð, þ.e. taka hálfopin viðtöl og gera stutta 

vettvangsathugun taldi rannsakandi sig geta fengið einna mestar upplýsingar og 

nokkuð áreiðanleg svör við rannsóknarspurningu sinni. Þó þarf að benda á að í 

eigindlegum rannsóknum er það erfitt að alhæfa niðurstöður út frá litlu úrtaki yfir 

á stærra þýði, og því er eingöngu hægt að draga ályktanir. Það er því ekki hægt að 

alhæfa um þær niðurstöður sem rannsóknin sýnir fram á. Til að eitthvað slíkt sé 

hægt þarf stærri, umfangsmeiri og endurteknar rannsóknir um sama efni 

(McMillan, 2008:295-298).  

 

3.2.2 Greining gagna 

Eftir að rannsókninni lauk voru gögn rannsóknarinnar greind. Viðtölin voru 

vélrituð og kóðuð, reynt var að flokka atriði, viðhorf og svör leikskólastjórans og 

beggja deildarstjóra. Þannig var hægt að leita eftir mynstrum, endurtekningum 

eða áherslum sem komu fram í svörum og viðhorfum þátttakenda. Út frá þessu 

var síðan leitað svara við rannsóknarspurningunni.  

 

Einnig var vettvangsathugunin sem fór fram á báðum deildum og á bókasafni 

leikskólans greind. Skoðað var hvort niðurstöður viðtala studdu það sem sást á 

vettvangi og hvort samræmi var á milli þess sem talað var um og þess sem var 

svo framkvæmt í starfinu. 
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Loks var skoðað hvort niðurstöður rannsóknarinnar samræmist því sem 

fræðimenn hafa skrifað um mikilvægi og notkun barnabóka og um þær áherslur 

sem þarf að hafa í huga þegar unnið er með barnabókmenntir í leikskólum. 

 

3.3 Efni rannsóknarinnar 

Sýnt hefur verið fram á að barnabækur séu mikilvægar í lífi barna af því að þær 

ýta undir almennan þroska þeirra. Eins og einnig hefur komið fram bera 

leikskólar ábyrgð á og þurfa að taka stóran þátt í því að kynna bækur fyrir 

börnum, leyfa þeim að komast í snertingu við þær og hjálpa þeim að nýta sér 

barnabækur sem þroskatæki á öllum sviðum. „Reynsla og áhugi ræður líka miklu 

um hvernig bókunum er fyrirkomið í skólanum, hvernig bækurnar eru nýttar, 

hvernig lestrarstundir takast og hve vel tekst að laða börn að bókum og ala upp 

bókaorma“ (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:25-26).  

 

Sú rannsókn sem framkvæmd var og hér er greint frá á að sýna, út frá einu dæmi, 

hvernig notkun barnabóka er háttað í íslenskum leikskólum. Spurningarnar sem 

lagðar voru fyrir í viðtölunum voru, eins og komið hefur fram, um markmið og 

forsendur notkunar barnabóka og þær leiðir sem farnar eru til þess að ná því. Með 

öðrum orðum beindust þær að stefnu leikskólans með bókmenntastarfi og lestri 

fyrir börnin, og fjölluðu um aðstæður fyrir bókmenntastarf í leikskólanum og inni 

á deildunum, um aðgang barnanna að bókum og loks um bókakost leikskólans og 

bókainnkaup ásamt umsjón með bókunum. 

 

Áður en farið verður yfir rannsóknarniðurstöðurnar verður því aðeins fjallað um 

nokkra þætti sem yfirmenn  á leikskólum ættu að hafa í huga til að geta skapað 

sem best umhverfi fyrir börnin til að njóta bóka og sem bestar aðstæður til að 

nota bækur í starfi í sem flestum námsþáttum leikskólans.  

 

3.3.1 Markmið og stefna 

Æskilegt er fyrir leikskóla að koma sér upp formlegum markmiðum eða 

ákveðinni stefnu um hvernig þeir vilja nota barnabækur í starfi. Gott er ef slíkt 

kemur fram í skólanámskrá leikskólanna, því þá er engin hætta á því að notkun 

barnabóka í einhverjum þroskaþáttum gleymist og námstækifæri fari forgörðum 

(Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:39). Þannig geta einnig foreldrar og 
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nýtt starfsfólk gert sér grein fyrir því hvernig unnið er og hvernig á að vinna með 

barnabækur og hvar áherslurnar liggja. 

 

3.3.2 Lestur fyrir börnin 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á lestri fyrir börn og eru niðurstöðurnar 

alltaf þær sömu: lestur fyrir börn er ómissandi þáttur í því að leiða þau inn í heim 

bóka og ýta undir málþroska og þróun læsis. Þegar lestrarstundir eru skipulagðar 

og haldnar ber að hafa í huga atriði eins og hópastærð og undirbúning, þannig að 

stundirnar heppnist vel, verði notalegar, gagnlegar og skemmtilegar og börnin fái 

jafnvel eitthvað meira út úr þeim en að hlusta á skemmtilega sögu.  

 

Möguleikar til að lesa fyrir börn eru margir og það er nauðsynlegt að hafa nokkra 

fjölbreytni í því. Hægt er að skipuleggja lestrarstundir með samræðulestri fyrir 

stærri barnahópa og gera börnin að virkum þátttakendum í lestri sögunnar. 

Jafnmikilvægt er að það gefist tækifæri til þess að lesa fyrir lítinn barnahóp eða 

jafnvel aðeins eitt barn í einu. Ef hópstæðir í lestrarstundum eru ekki alltaf eins, 

er hægt að ýta undir ólíka þroskaþætti (Morrow og Gambrell, 1994:43-44, 48-

53). 

 

3.3.3 Aðstæður og aðgengi að bókunum 

Aðstæður fyrir bókmenntastarf innan leikskólans þurfa að vera góðar. Mælt er 

með að leikskólar komi sér upp bókasafni sem er vel staðsett, sýnilegt og 

aðgengilegt fyrir börnin og með einföldu flokkunarkerfi sem hentar bæði 

starfsfólkinu og börnunum. Það þarf að ganga þannig frá bókum að börnin geti 

auðveldlega nálgast þær og einnig getur verið gott að skipta reglulega um bækur 

(Morrow og Gambrell, 1994:14-16). Það hefur sýnt sig að það er mikilvægt að 

hafa umsjónarmann með bókasafninu, sem heldur utan um bókainnkaup, 

kynningu á nýjum bókum, skráningu og flokkun bóka, skipulag bókasafnsins, 

tiltekt og viðgerðir á bókum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:26), þannig að 

bókasafnið og bækur sem tilheyra því séu ávallt í góðu ástandi og börnin fái 

eingöngu heilar, góðar og vandaðar bækur í hendi. 

 

Mikilvægt er að bækur séu einnig inni á deildunum og ber þá að hafa í huga að 

hafa þær í hillum í augnhæð barna, að þær séu auðveldlega aðgengilegar fyrir 
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börn, og bókum þannig raðað í að kápan snúi fram. Gott er að hafa einnig 

þematengdar bækur á deildinni og skipta bókum reglulega út. Mælt er með að 

koma með nýjar bækur á hverjum mánuði en einnig að koma aftur með bækur 

sem hafa verið „í fríi“ í svolítinn tíma (Morrow og Gambrell, 1994: 14, 16-17).  

 

Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að hafa bókakrók í leikskólum, eða 

inni á deildunum, þar sem börnin fá ró og næði til að skoða bækur og einnig 

viðfangsefni í hendur sem ýtir undir áhuga þeirra á bókum. Fræðimenn tala um 

að bæði staðsetning bókakróka og viðfangsefnið, þá er átt við þær bækur og 

annað efni sem ýtir undir þróun læsis, hafi áhrif á börnin og tengingu þeirra við 

bækur (Schickedanz, 1993:144-146). Mælt er með að bókakrókur sé nóg stór til 

að rúma fimm börn í einu, með fjölbreyttum bókategundum og þægilegum sætum 

fyrir börnin. Síðan þarf að huga vel að staðsetningu, þannig að börnin fái ró og 

næði. Efniviður sem tengist bókum á einnig að vera til staðar, svo það skapist 

námsumhverfi fyrir börn sem ýtir undir allt sem tengist bókum, málþroska og 

þróun læsis (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:121, 125-129). 

 

3.3.4 Bókakostur og bókainnkaup 

Það er ekki nóg að leikskólar skapi góðar aðstæður fyrir bókmenntastarfið, heldur 

þurfa þeir einnig að hafa í huga að eiga góðan og fjölbreyttan bókakost. 

Fjölbreytni allra þeirra bóka sem til eru, er meiri en við getum ímyndað okkur. 

Varla er til það viðfangsefni sem ekki er hægt að finna bók um. Það er því 

mikilvægt fyrir leikskóla að hafa bækur af eins fjölbreyttu tagi og hægt er.  

 

Börnum finnst gaman að skoða bækur sem eru fyrirsjáanlegar og bækur sem þau 

geta tekið þátt í. Síðan er nauðsynlegt að bækur eins og myndabækur, þjóðsögur, 

ævintýri, kveðskapur og fræðibækur séu til. Þannig eru til bækur sem henta 

ólíkum aldurshópum, viðfangsefnum og áhugamálum og þar með víkkað 

sjóndeildarhring barna. Það ber einnig að hafa í huga að hafa nógu margar bækur 

til staðar og benda fræðimenn á það að fimm til átta bækur á hvert barn innan 

leikskólans séu hentug tala (Morrow og Gambrell, 2004:17-19; Bennett-

Armistead, Duke og Moses, 2005:130-135). 

 

Þegar bækur fyrir leikskólann eru valdar er ekki eingöngu mikilvægt að hafa 

fjölbreytt úrval af bókum, heldur er einnig nauðsynlegt að leggja metnað í að 
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velja góðar barnabækur. Fyrir jól er t.d. hægt að skoða Bókatíðind, fara á 

bókakynningar eða lesa ritdóma. Einnig ætti að vera sjálfsagt að sígildar 

barnabækur, bæði innlendar og erlendar, séu til staðar í hverjum leikskóla (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:27). 

 

4. Niðurstöður  

4.1 Markmið og stefna með bókmenntastarfi 

Að sögn leikskólastjórans er ekki formleg stefna í leikskólanum hvernig á að nota 

barnabækur í starfi og ekki heldur búið að móta einhver ákveðin markmið. Sömu 

niðurstöður komu fram í svörum beggja deildarstjóra. Þó sé óformleg stefna með 

bókmenntastarfinu sú að nota bækur sem mest í starfinu, án þess að tengja það 

sérstaklega á einhverjum þroskaþáttum. Leikskólastjórinn vildi helst sjá að það 

væri reynt að vinna markvisst með bækur og að þær væru eðlilegur hluti af 

vinnunni sem færi dagsdaglega fram í leikskólanum. Það sé þó misjafnt eftir 

starfsfólki hvernig slíkt takist. Í því samhengi var spurt hvort það væri manneskja 

í leikskólanum sem hefði sérstakan áhuga eða væri vel að sér í 

barnabókmenntum. Því svaraði leikskólastjórinn: „Jájá. Það er innan um svona 

fólk sem er það. Sem er samviskusamt og vinnur alveg með það. En það er 

kannski meira af hinu, sem les og svo er það bara búið.“  

 

Spurt var um í hvaða náms- og þroskaþáttum bækur væru helst notaðar. 

Leikskólastjórinn svaraði að það væri helst í málörvun, til að ýta undir lestrarnám 

barna. Einnig væri lesið fyrir börnin á hverjum degi til að efla málskilning og 

tjáningu. 

 

Þegar deildarstjórarnir voru spurðir um þá náms- og þroskaþætti sem þeir notuðu 

bækur helst í, svaraði deildarstjórinn á eldri deild að bækur væru almennt mjög 

mikið notaðar í starfinu og þá með menningarlegt hlutverk bóka í huga. Reynt 

væri að nota bækur með fjölbreyttum myndum og mismunandi sköpun í 

myndlist. Í tónlistarstarfi væru myndir af hljóðfærum notaðar eða ef hlustað væri, 

t.d. á sögu eins og Pétur og úlfurinn, þá væri reynt að hafa bókina með. Í 

hreyfingu væri notað mikið af tónlist og þá væri einnig reynt að skoða myndir í 

bókum, t.d. eins og Karneval dýranna og ná þannig tengslum við bækurnar.  
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Báðir deildarstjórar segja að bækur séu mikið notaðar í þemastarfi til að efla 

skilning á viðfangsefninu eða samfélaginu og efla þar með vitsmunaþroskann. 

Einnig séu bækur notaðar til að ræða um tilfinningar og hegðunaratriði og segir 

deildarstjórinn á eldri deild að hann hafi t.d. svolítið unnið með Bínu Bálreiðu í 

sambandi við tilfinningaþroska og félagsþroska að undanförnu. Á yngri deild eru 

bækur mikið notaðar sem kennsluefni í málrækt og málþroska en eingöngu 

einstaka sinnum á eldri deild. Deildarstjórinn á yngri deild segir að bækur sem 

eru lesnar í sambandi við viðfangsefni í þemastarfi ýti mikið undir orðaforða 

barnanna, af því að mikið af nýjum orðum bætist við um hvert viðfangsefni. 

Deildarstjórinn á eldri deild segir að bækur séu ekki notaðar markvisst í málrækt, 

málþroska og þróun læsis, nema einstaka sinnum, t.d. til að æfa framburð og svo 

til að lesa fyrir börnin í sögustundinni.  

 

Á eldri deild mega börnin alltaf koma með bók með sér og það finnist þeim mjög 

skemmtilegt. Deildarstjórinn útskýrir að þessar bækur séu svo lesnar fyrir öll 

börnin í sögustundinni og þannig sé reynt að tengja heimilið og leikskólann. 

Einnig eykst fjölbreytni sögustundarinnar við þetta. Í lokin bætti deildarstjórinn á 

eldri deild við, að almennt mætti segja að bækur séu notaðar sem kennsluefni, 

kennslugögn og til skemmtunar og reynt sé að „kenna börnum að leita sér 

fróðleiks í bókum“, enda sé það hluti af menningarlegu hlutverki bóka.  

 

Þegar spurt var um hvort börnin læri að umgangast bækur svöruðu 

deildarstjórarnir játandi. Deildarstjórinn á eldri deild sagðist vilja kenna 

börnunum að bera virðingu fyrir bókum og slíkt væri gert með því að skoða á 

kápuna á bókinni í upphaf sögustundar, ræða um það hver sé höfundur bókarinnar 

og hver hafi teiknað myndirnar. Þetta sé gert til að koma börnunum í skilning um  

að það standi fólk á bak við hverja bók, einhver sem teiknaði, samdi og bjó til 

sögu. Einnig sé lögð áhersla á að börnin læri að bækur séu viðkvæmar og kosti 

peninga og eigi þess vegna helst ekki að liggja á gólfinu heldur eigi börnin að 

skoða bækur við borðið eða í lestrarkrók. Deildarstjórinn á yngri deild segist vilja 

vekja börnin til umhugsunar með því t.d. að gera við skemmdar bækur þegar 

börnin sjái til. „Svo koma þau til mín og segja: Þessi er biluð, það þarf að laga 

þessa.“ Lögð sé áhersla á að börnin megi einnig nota bækur sem efnivið í 
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frjálsum leik til að ýta undir ímyndunaraflið og vitrænan þroska, t.d. til að lesa 

fyrir dúkkur, en þau séu stoppuð af ef þau ætli að fara í hasaleik með bækurnar. 

 

4.2 Lestur fyrir börnin 

Aðspurðir um lestrarstundir svöruðu þátttakendurnir að það sé lesið fyrir börnin á 

hverjum degi, a.m.k. einu sinni á dag. Á eldri deild er lesið fyrir börnin eftir 

matinn, þá er sögustund og stundum einnig eftir kaffitímann. Á yngri deild er 

lesið eða sungið í samverustundinni. Báðir deildarstjórar sögðu að barnahópurinn 

í lestrarstundunum sé stór, eða u.þ.b. 10 börn saman. Þó bætti deildarstjórinn á 

yngri deild við að jafnvel væri lesið fyrir eitt barn, þegar það kæmi og vildi láta 

lesa fyrir sig. 

 

Þegar spurt var um efni og fyrirkomulag lestrarstundarinnar sagði deildarstjórinn 

á eldri deild að lesnar væru framhaldssögur fyrir börnin í elsta hópnum, þ.e. börn 

sem væru að verða sex ára. Það færi þó svolítið eftir úthaldi, áhuga og einbeitingu 

þeirra hvað það gengi vel. Áhersla sé lögð á það að reglulega sé spurt upp úr 

efninu, því sumir hefðu litla einbeitingu að sögn deildarstjórans. Í 

framhaldssögulestrinum sé síðan alltaf rifjað upp í upphafi lestrarstundarinnar. 

Einnig sé reynt að skapa umræður út frá efninu og vinna þannig með mismunandi 

þroskaþætti, t.d. til að æfa málskilning, frásögn og hlustun.  

 

Deildarstjórinn á yngri deild sagði að það væri mjög misjafnt hvort það væri 

eingöngu lesið eða hvort það væri spurt inn á milli og reynt að skapa umræður 

við börnin og ýta þar með enn meira undir málþroska og þróun læsis. Mjög vel 

reynist á yngri deild að hafa lóðtöflusögur sem væru teknar upp úr bókum. „Og 

svo þegar að bókin er komin í bókahilluna og þú þekkir myndirnar, sem sagt í 

bókinni, þetta eru sömu myndirnar eins og eru í lóðtöflusögunni, að það er þvílík 

uppgötvun sem að verður hjá þeim.“ Einnig væri mikið gert af því að lesa sömu 

sögur aftur og aftur, þannig að börnin læri þær utan að og geti síðan „lesið“ 

bækurnar sjálf. Ekki er þó endilega unnið með sérstakan þroskaþátt út frá 

bóklestri.  

 

4.3 Aðstæður fyrir bókmenntastarfið  

Spurt var um hvernig aðstæður séu fyrir bókmenntastarfið í leikskólanum og inni 

á deildunum. Leikskólastjórinn svaraði að það væru bækur á hverri deild fyrir sig, 
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geymdar í sérstakri bókahillu og síðan sé sameiginlegt bókasafn í miðju 

leikskólans þar sem deildirnar ná sér í bækur. Útlánakerfinu fyrir bókasafnið sé 

þannig háttað að allar bækur séu skráðar inn í tölvu, deildarstjórarnir skrá þar 

hvaða bók þeir fá lánaða svo ljóst sé hvaða deild sé með bókina og einnig hvaða 

dag bókin var fengin að láni.  

 

Þegar deildarstjórarnir eru spurðir um aðstæður fyrir bækurnar inni á deildunum 

svöruðu þeir báðir að bækurnar séu settar upp í bókarekka, þannig að kápan snýr 

fram og bækurnar séu á augnhæð barnanna. Síðar leiddi vettvangsathugunin í ljós 

að á eldri deild eru bækur frá héraðsbókasafninu í sérstökum bókasafnskassa en í 

bókarekka með hinum bókunum á yngri deild.  

 

Deildarstjórinn á eldri deild sagðist vera með sérstakan bókakrók inni á deild hjá 

sér og væri hann í einu horni herbergisins undir nokkrum gluggum, þannig að þar 

fengist góð birta. Þessi bókakrókur sé svolítið afmarkaður frá herberginu sjálfu 

með bókahillunni. Vettvangsathugunin leiddi síðan í ljós að bókakrókurinn getur 

rúmað fjögur til fimm börn að skoða bæku, og nær bókahillan nokkuð vel að 

afmarka svæðið. Að sögn deildarstjórans hefur hann verið með mottu sem er ekki 

lengur til staðar og vildi hann helst fá aftur mottu, nokkra kodda og lampa, til að 

„hafa þetta svona hlýlegt“.  

 

Deildarstjórinn á yngri deild sagðist ekki vera með sérstakan bókakrók inni á 

deild hjá sér. Einu sinni var þar púðahorn en starfsfólki deildarinnar fannst börnin 

fara „bara að hoppa á púðunum og eitthvað svoleiðis“, þannig að það var hætt að 

vera með slíkt. Þó sagði deildarstjórinn að bókahillan sé í smá horni inni á deild 

þannig að það myndast smá skot og hefur deildarstjórinn tekið eftir því að börnin 

sækja frekar þangað til að skoða bók. Vettvangsathugun leiddi svo í ljós að 

bókahillan stendur í einu horni herbergisins við hliðina á annarri hillu og á milli 

hillnanna myndast pláss fyrir eitt barn til að sitja og skoða bók. 

 

4.4 Aðgangur barnanna að bókum  

Þegar þátttakendurnir voru spurðir um aðgang barnanna að bókum svöruðu þeir 

allir þrír að börnin hafi frjálsan aðgang að bókum allan daginn og að bókarekkar 

inni á deildunum auðveldi þann aðgang. Fylgst sé með því að börnin stígi ekki á 

bækurnar, noti þær ekki í leik heldur læri að umgangast þær.  
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Aðspurðir um aðgengi barna að bókasafninu í leikskólanum svöruðu 

þátttakendurnir að börnin megi ekki fara ein á bókasafnið. Þó megi hópur 

nokkurra barna koma með, „svona kannski fjögur í hóp, hjálpa til að bera, halda á 

þeim inn á deild og velja“, þegar deildarstjórarnir eru að skipta um bækur inni á 

deildunum. 

 

4.5 Bókakostur leikskólans 

Þegar spurt var um bókakost leikskólans svaraði leikskólastjórinn að í þessu litlu 

bókasafni sem til er í leikskólanum sé í raun og veru „öll flóran“. Það sé óhætt að 

segja að þó að leikskólinn sér tiltölega nýr og eigi ekki mikið af bókum, þá sé 

bókakosturinn sem er til staðar nokkuð góður og fjölbreyttur. Vettvangsathugunin 

leiddi í ljós að mismunandi tegundir bóka eru til og má þar nefna myndabækur 

fyrir ólíka aldurshópa, fræðibækur, textaþyngri bækur, sígildar bækur og bækur 

eftir þekkta íslenska höfunda.  

 

Deildarstjórarnir á báðum deildum nefndu síðan bækur fyrir yngri og eldri börn, 

harðspjaldabækur, bækur með ljósmyndum og teiknuðum myndum, 

málörvunarbækur, fræðibækur, litlar og stórar bækur, sígildar bækur, 

framhaldssögur, lóðtöflusögur og skemmtiefni. Deildarstjórinn á eldri deild 

nefndi einnig Disneybækur en sagði um leið að hann sé ekki hrifinn af þeim.  

 

Þátttakendurnir bentu einnig sérstaklega á, að þó að bókakostur leikskólans sé 

nokkuð góður sé hann ekki mjög umfangsmikill og honum sé nokkuð ábótavant. 

Flestar bóka leikskólans séu fræðslubækur af því að leikskólinn vinni mikið með 

könnunaraðferðina og vitrænan þroska. Þess vegna sé héraðsbókasafnið mikið 

notað og deildarstjórarnir fari reglulega þangað til að ná sér í bækur og bæta 

þannig þennan umfangslitla bókakost, að sögn leikskólastjórans.  

 

Aðspurðir um hve oft bókunum inni á deildunum sé skipt út svöruðu 

deildarstjórarnir að það væri algengt að farið væri einu sinni í mánuði á 

bókasafnið og bókunum skipt út, af því að það sé einnig venjulegt útlánstímabil. 

Að sögn deildarstjórans á eldri deild er bókum úr bókasafni leikskólans skipt út á 

tveggja til þriggja vikna fresti, eða eftir því hversu bækurnar eru vinsælar hjá 

börnunum. Deildarstjórinn á yngri deild sagðist vera með bækur úr bókasafni 
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leikskólans aðeins lengur í gangi en héraðsbókasafnsbækur en það færi eftir 

áhuga barnanna. 

 

4.6 Bókainnkaup og umsjón með bókum  

Spurningu um bókainnkaup svaraði leikskólastjórinn að ekki sé keypt inn mikið 

af bókum; bækur hafi verið keyptar í upphafi, áður en leikskólinn opnaði, af því 

að „ekki var verið að sameina leikskóla þannig að ekki komu bækur inn með“. 

Síðan þá hafi ekki margar bækur bæst við. Bækur sem helst séu keyptar séu ekki 

lesefni fyrir börnin, heldur bækur sem starfsfólkið geti nýtt sér við undirbúning 

eða í starfi, eins og t.d. málörvunarbækur. Einnig sé reynt, ef foreldrafélagið vilji 

gefa leikskólanum gjöf, að nýta sér þá möguleika til að fá af og til bækur gefins, 

en slíkt fari fram í samvinnu á milli foreldrafélagsins og leikskólans.  

 

Þegar ákvörðun er tekin um að kaupa bækur, sagði leikskólastjórinn, að hann og 

aðstoðarleikskólastjórinn velji bækurnar og fara þeir þá eftir ábendingum og 

fyrirmælum. Mest sé keypt af fræðibókum fyrir börn sem sé hægt að nota við 

könnunaraðferðina, eða sem skemmtiefni til að lesa fyrir börnin. 

 

Þar sem rannsóknin leiddi í ljós að ekki sé keypt inn mikið af nýjum bókum 

heldur nýti leikskólinn sér héraðsbókasafnið mikið, var ákveðið á meðan á 

rannsókninni stóð, að aðlaga sig aðstæðunum og í framhaldinu voru 

deildarstjórarnir þess vegna spurðir út í val bóka af bókasafninu, hver ákvæði 

hvaða bækur væru fengnar að láni og eftir hvaða hugmyndum væri farið. Þannig 

var reynt að nálgast sem best umfjöllunina um aðdrætti nýrra bóka.  

 

Deildarstjórarnir sögðu báðir að það væru þeir sem tækju ákvörðun um hvaða 

bækur yrðu teknar en börnin mættu stundum velja sér eina bók. Bækurnar eru 

valdar út frá þáttum eins og innihaldi, uppáhaldshöfundum, myndefni, 

uppsetningu og útliti, og aldri barnanna. Deildarstjórinn á eldri deild reynir einnig 

að taka gamlar og tiltölulega nýjar bækur í bland til að fá sem mesta fjölbreyttni 

og geta unnið með mismunandi þroskaþætti: „Ég tek svona gamalt og nýtt. Svona 

þessi gömlu gildi sem maður vill stundum leggja inn og vinna t.d. með 

siðgæðisþroska.“ Deildarstjórinn á yngri deild lagði sérstaka áherslu á að fá 

bækur fyrir mjög breiðan aldurshóp og bækur sem passa við eða henta þemastarfi 
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sem er í gangi. Honum finnst fjölbreyttni mjög nauðsynleg og tekur því líka 

hardspjaldabækur, bækur með meiri texta, teiknuðum myndum eða ljósmyndum.  

 

Þegar spurt var um umsjón með bókum kom í ljós að engin sérstök manneskja 

innan leikskólans sér um viðhald bóka og bókasafnið, heldur sjá deildirnar sjálfar 

um þær bækur sem skemmast hjá þeim. Misjafnt er þó hvernig þessu er háttað 

eftir deildum. Á eldri deild eru bækurnur lagaðar um leið og þær skemmast og 

síðan skilað en á yngri deild eru þeim safnað í kassa og svo gert við þær þegar 

tími er til. Leikskólastjórinn talaði einnig um að hann og 

aðstoðarleikskólastjórinn reyni að hjálpa til við að gera við skemmdar bækur 

þegar þeir hafa lausan tíma til þess.  

 

5. Umræða og samantekt 

Þegar horft er á rannsóknarniðurstöðurnar í heild með hliðsjón af 

rannsóknarspurningunni má segja að leikskólinn stendur sig nokkuð vel í því að 

nota barnabækur í starfi. Þó er nokkrum þáttum ábótavant, sérstaklega hvað 

varðar gildi og hlutverk barnabóka sem hjálpartækja í uppeldisstarfi og í 

tengslum við mismunandi þroskaþætti. Einnig er ljóst að niðurstöðurnar úr 

viðtölunum og vettvangsathuguninni eru svipaðar og samsvarandi í mörgum 

atriðum, en þó eru nokkur atriði sem ekki ber saman. Að mestu leyti ríkir þó 

samræmi á milli þess sem sagt er og þess sem er framkvæmt. Eins og hefur verið 

bent á áður er ekki hægt að alhæfa rannsóknarniðurstöðurnar og draga þá ályktun 

að þannig sé raunveruleikinn í íslenskum leikskólum almennt. En þau atriði sem 

hafa verið rannsökuð geta þó gefið ákveðna innsýn í viðfangsefnið og draga þá 

ályktun að aðstæður geti verið svipaðar í öðrum leikskólum. En til þess að fá 

staðfestingu á þessum vangaveltum þarf að framkvæma stærri og umfangsmeiri 

rannsókn. 

 

Til þess að gefa umræðunni um niðurstöðurnar aukna dýpt verður nú fjallað um 

hvern þátt sem rannsakaður var fyrir sig, þ.e. markmið með og forsendur fyrir 

notkun barnabóka og notkunaraðferðir og skoðað hvort samhengi er á milli þess 

sem er framkvæmt í leikskólanum og þess sem kemur fram í fræðiritum og 

rannsóknum sem eru til um barnabækur og barnabókmenntir. 
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5.1 Markmið með notkun barnabóka 

Rannsóknin hefur leitt í ljós að leikskólinn er ekki búinn að koma sér upp 

formlegum markmiðum eða fastri stefnu varðandi notkun barnabóka með 

hliðsjón af mismunandi þroskaþáttum og skólanámskrá minnist ekki heldur á 

þetta efni. Bennett-Armistead, Duke og Moses (2005:39) benda aftur á móti á, að 

það er ekki eingöngu mikilvægt að skapa bókaríkt umhverfi fyrir börnin, heldur 

þarf líka að skipuleggja og plana bókmenntastarfið til að missa ekki af náms- og 

þroskatækifærum. En slíkt sést aðeins í leikskólanum, því að eins og 

leikskólastjórinn benti á, þó að hann vildi að bækur væru notaðar sem mest og á 

markvissan hátt í starfinu, þá sé það mjög persónubundið hvernig slíkt sé 

framkvæmt. Þetta er í samræmi við það sem Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

(2005:25-26) bendir á, að þekking, reynsla og áhugi leikskólakennara ræður 

miklu um hvernig bókmenntastarfi er háttað. Slíkt getur einnig verið útskýring á 

því af hverju það er misjafnt eftir deildum og þar með eftir starfsfólki hvernig 

unnið er með bækur.  

 

Þegar deildirnar sem voru rannsakaðar eru skoðaðar sést greinilega að ekki eru 

öll námstækifæri gripin og bækur eru ekki notaðar markvisst í öllum 

þroskaþáttum. Þrátt fyrir þetta er mikið af barnabókum notað í starfinu, sem 

virðast vera einhvers konar óformleg markmið innan leikskólans. Það virðist vera 

að deildarstjórar geri sér alveg grein fyrir mikilvægi barnabóka, þeir segjast nota 

barnabækur sem mest í starfinu, en þær eru samt sem áður ekki notaðar nægilega 

mikið á meðvitaðan hátt til að vinna með ákveðna þroskaþætti í huga. Námsþættir 

sem eru helst nefndir eru málþroski og þróun læsis og vitrænn þroski.  

 

Að því er varðar málþroska og þróun læsis er mikil áhersla lögð á auka orðaforða 

barna á yngri deild, en á eldri deild er helst unnið með frásögn og málskilning 

með framhaldssögulestri. Allt er þetta mikilvægt fyrir málþroska barna, því eins 

og bent er á í fræðilega kaflanum hér að framan, er góður orðaforði og góður 

málþroski nauðsynleg undirstaða lestrarnáms. Einnig er bent á að starfsfólk 

leikskólans þarf að fylgjast vel með málfari barnanna, hjálpa þeim að fara í 

gegnum eðlilegan málþroska og aðstoða þau í erfiðleikum. Barnabækur eru  

ómissandi hjálpartæki til að aðstoða börn við að þróa mál sitt með öllu sem því 
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tilheyrir, það er að segja málskilning, málnotkun og síðan tal. (Ásthildur 

Snorradóttir og Sigurlaug Jónasdóttir, 2000:40-43).  

 

Bækur sem tengjast vitrænum þroska eru áberandi á báðum deildum, sem tengist 

að vissu leyti því að leikskólinn vinnur eftir John Dewey og könnunaraðferðinni. 

Slíkt er einnig í samræmi við það sem fræðimenn hafa talað um, eins og hefur 

komið fram, að barnabækur geta hjálpað börnum að uppgötva heiminn og læra 

um ýmislegt milli himins og jarðar, hvort sem börnin hafa eigin reynslu af 

hlutunum eða í gegnum bækur (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:12). 

Bókasafn leikskólans bendir einnig til þess að bækur sem nýtast í vinnu með 

vitrænan þroska þykja mikilvægastar í leikskólastarfinu af því að þar eru 

fræðibækur sá bókaflokkur sem er mest áberandi. 

 

Rannsóknin leiddi einnig í ljós að ofurlítið er unnið með tilfinningaþroska og 

félags- og siðgæðisþroska, en þessum þáttum er þó ábótavant, sérstaklega á eldri 

deild. Ekki síður væri það þó mikilvægt að vinna með þessa þætti á yngri deild, 

enda, sé tilfinningaþroski tekinn sem dæmi, þá upplifa mjög ung börn líka margar 

ólíkar tilfinningar sem þau þurfa að fást við og læra að skilja. Eins og kemur fram 

í fræðilega kaflanum hér að framan, benda fræðimenn, svo sem Morrow og 

Gambrell (2004:3) meðal annars á mikilvægi barnabóka í þessum efnum. Það 

sama gildir um bækur og þeirra hlutverk í félags- og siðgæðisþroska, því börn, á 

hvaða aldri sem er, þurfa að tileinka sér viðurkennda hegðun og læra um siðferði 

og bækur geta veitt góðan stuðning í umræðum um þau efni (Morrow og 

Gambrell, 2004:2, Silja Aðalsteinsdóttir, 1999:198).  

 

Menningarlegt hlutverk bóka er augljóslega sterkara á eldri deild en aðeins þar 

eru bækur notaðar í myndlist, tónlist og hreyfingu svo dæmi sé tekið. Jalongo 

(1996:14) er einn þeirra fræðimanna sem bendir á mikilvægi þess að tengja 

bækur og myndlist. Hér er hægt að varpa fram þeirri spurningu hvort fagfólkið sé 

sér nægilega meðvitað um þessa þætti, því deildarstjórinn á yngri deild sagði í lok 

viðtalsins frá því að hann væri nýkominn af fyrirlestri sem fjallaði um bækur og 

hlutverk þeirra í myndlistakennslu, og var þetta efni alveg nýtt fyrir honum. 

 

Það má því segja að rannsóknin leiði í ljós að ekki er hugsað nægilega mikið út í 

alla þroskaþætti við notkun barnabóka í leikskólanum. Sumir þættir eru út undan 
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eða möguleikar sem barnabækur bjóða upp á ekki nýttar. Þó að fagfólkið hafi 

ákveðnar skoðarnir og geri sér grein fyrir mikilvægi barnabóka eru markmiðin 

ekki mjög skýr. Spurningin sem vaknar er því hvort skýr markmið um notkun 

barnabóka í skólanámskrá leikskóla myndi hugsanlega leiða til þess að starfsfólk 

leikskólans væri betur í stakk búið til þess að nota barnabækur á markvissan hátt í 

daglegu starfi og nýta menningarlegt og uppeldislegt hlutverk þeirra til fulls og 

ýta þar með undir þroskaþætti svo sem vitrænan þroska, félags- og 

siðgæðisþroska, tilfinningaþroska og málþroska og þróun læsis.  

 

5.2 Forsendur fyrir notkun barnabóka 

Eins og komið hefur fram voru einnig skoðaðar forsendur fyrir notkun barnabóka 

í rannsókninni. Þær vísa til bókakosts leikskólans, bókainnkaupa og umsjónar 

með bókum, aðstæðna fyrir bókmenntastarfið og þar með aðgengis barnanna að 

bókum. 

 

Rannsóknin leiddi í ljós að bókakostur leikskólans er frekar góður og fjölbreyttur, 

miðað við hve umfangslítill hann er. Þó má segja að þar er ekki að finna mikið af 

sígildum barnabókum eða höfundum, heldur eru þær bækur sem mest er til af 

fræðibækur, mikið af Disneybókum og myndabækur fyrir yngri börn. Áberandi er 

hve leikskólinn á lítið af bókum, eins og fyrr var nefnt. Fræðimenn, svo sem 

Morrow og Gambrell (2004:16) benda á að fimm til átta bækur á barn sé 

æskilegur fjöldi í bókakrókum, og séu þar bækur af mismunandi tegundum og 

mismunandi þungar. Í þessu tilfelli næst það markmið ekki. 

 

Til að bæta upp þennan umfangslitla bókakost og það að nærri því engar nýjar 

bækur eru keyptar, nýtir leikskólinn sér héraðsbókasafnið mikið enda kemur fram 

í Aðalnámskrá leikskóla að „heimsóknir eldri barna á bókasöfn ættu að vera 

fastur liður í lífi leikskólabarna“ (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:21). Það kom 

einnig fram í vettvangsathuguninni að bókasafnsbækur juku fjölbreytni 

bókakostsins, sérstaklega af því að bækur sem fengnar eru að láni eru bækur af 

þeirri gerð sem leikskólinn býður eingöngu upp á í litlu magni. Þannig má segja 

að leikskólinn reyni sitt besta til þess að skapa fjölbreytt og gott úrval bóka og 

benda Morrow og Gambrell (2004:17-19) meðal annarra á mikilvægi þess. 
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Einnig kom í ljós að bæði við bókainnkaup og lán á bókum, að bókavalið styðst 

mjög meðvitað við ábendingar eða fer eftir fyrirmælum. Enn fremur er reynt að 

fá bækur sem henta breiðum aldurshópi. Ljóst er því að bækur eru ekki 

sérstaklega valdar með það í huga að geta notað þær í vinnu með ákveðinn 

þroskaþátt, heldur er meiri áhersla lögð á innihald, uppsetningu og fjölbreytni, en 

það er ekki síður mikilvægt eins og Bennett-Armistead, Duke og Moses 

(2005:131-132) benda á. En þetta sýnir kannski ástæðuna fyrir því hvers vegna 

bækur eru ekki nýttar nægilega vel í tengslum við suma þroskaþætti, eins og kom 

fram í kaflanum um markmið með notkun barnabóka. 

 

Rannsóknin sýnir síðan fram á að aðstæðurnar í leikskólanum fyrir 

bókmenntastarfið séu nokkuð góðar að því er varðar staðsetningu og pláss fyrir 

bækurnar. Bókasafnið er flokkað eftir stafrófsröð, útlánakerfið er auðvelt og 

bókunum er komið þannig fyrir inni á deildunum að börnin hafa auðveldan og 

frjálsan aðgang að þeim þegar þau langar til; ennfremur er bókunum skipt út á 

mánaðar fresti að meðaltali. Slíkt er í samræmi við það sem fræðimenn benda á 

(Morrow og Gambrell, 2004:14, 17). Einnig hefur verið bent á mikilvægi þess að 

vel staðsettur og úthugsaður bókakrókur sé til staðar í leikskólum (Bennett-

Armistead, Duke og Moses, 2005:121). Það kom þó í ljós að það er mjög misjafnt 

eftir deildum hvernig slíku er háttað. Vettvangsathugunin sýndi að það má halda 

því fram að enginn alvöru bókakrókur sé á yngri deild og bókakróknum á eldri 

deild er ábótavant og er deildarstjórinn sjálfur meðvitaður um það. Einnig var 

áberandi að deildarstjórarnir voru ekki jafnmeðvitaðir um mikilvægi þess að hafa 

góðan bókakrók og ekki sammála í því efni. Það er hugsanlega aðalástæðan fyrir 

það að staðan er eins og hún er varðandi þetta mál. 

 

Það má segja að rannsóknin sýni að þó að reynt sé að skapa góðar forsendur fyrir 

notkun barnabóka og bókmenntastarfið, veldur sú staðreynd, að ekki voru sett 

skýr markmið varðandi notkun barnabóka í upphafi, því að það getur verið erfitt 

að hafa yfirsýn og huga að öllum þáttum. Það kemur því vel fram, að þar sem 

góðar forsendur fyrir bókmenntastarfi eru undirstaða þess að nota bækur á 

markvissan hátt í þroskastarfi, er nauðsynlegt að slíkar forsendur séu skapaðar og 

til þess þurfa formleg markmið að vera til staðar. 
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5.3 Leiðir í notkun barnabóka 

Helstu leiðir sem eru farnar í notkun barnabóka eru lestur fyrir börnin og er þá 

reynt að koma inn á þroskaþætti, svo sem málþroska og þróun læsis, einnig er 

aðeins reynt að vinna með tilfinninga-, félags- og siðgæðisþroska og notkun bóka 

í þekkingarleit í tengslum við vitrænan þroska. Börnin læra einnig að umgangast 

bækur og þau mega nota bækur í leik, en eingöngu á mjög takmarkaðan hátt og 

eingöngu á yngri deild.  

 

Áhersla er lögð á að lesa að minnsta kosti einu sinni á dag fyrir börnin en það er 

misjafnt eftir deildum hvernig lestrarstundirnar fara fram. Þó að hóparnir séu 

stórir á báðum deildunum, þá fer meira af samræðulestri fram á eldri deild. Ekki 

er lögð eins mikil áhersla á að skapa umræður út frá bókunum á yngri deild. En 

eins og komið hefur fram í fræðilega kaflanum hér að ofan, þá eykst 

frásagnarhæfni barna þegar þau eru hvött til umræðna út frá bóklestri, talmál 

þeirra verður flóknara og orðaforði þeirra eykst (Kerr og Mason, 1994:140-141). 

Ákveðin hætta felst einnig í því að lestrarstundir verði uppfyllingarefni, ef þær 

eru eingöngu haldnar á undan matartímum eins og gerist á yngri deild og hefur 

Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2006:29) bent á nauðsyn þess að hafa lestrarstundir 

notalegar og skemmtilegar en ekki eingöngu þegar beðið er eftir einhverju. Sýnt 

hefur verið fram á að vel skipulagðar lestrarstundir sem krefjast þess af 

börnunum að þau hlusti vel og þeim sé einnig leyft að taka þátt í því að ræða um 

söguna og kafa djúpt í hana leiða til þess að börnin njóti bóka betur, skilji þær 

betur, læri meira og fái þannig meira út úr bóklestri í öllum þroskaþáttum 

(Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:81-83). Á yngri deild eru 

lóðtöflusögur líka mikið notaðar og Morrow og Gambrell (2004:21) nefna meðal 

annars lóðtöflusögur, þegar þau tala um mikilvægi þess að nota einnig nýjar leiðir 

til að komast í snertingu við bækur og sögur. 

 

Eins og komið hefur fram þá eru bækur í leikskólanum fyrir utan lestrarstundir 

helst notaðar í þekkingarleit í tengslum við könnunaraðferð og vitrænan þroska. 

Þannig læra börnin að það er hægt að finna ýmsan fróðleik í bókum og að bækur 

eru ekki eingöngu skemmtilegar heldur er hægt að læra ýmislegt í gegnum þær 

(Morrow og Gambrell, 2004:69-70). Ein af undirstöðunum fyrir nám síðar meir 
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er að geta aflað sér upplýsinga og fræðast um ýmis viðvangsefni og góður 

grundvöllur er lagður fyrir það ef börnin kynnast slíku strax á leikskólaaldri. 

 

Rannsóknin sýndi einnig fram á að reynt er að kenna börnunum að umgangast 

bækur af virðingu; t.d. er þeim bent á hver stendur á bak við bækur eða að það 

þarf að gera við skemmdar bækur. Slíkt er í samræmi við það sem kemur fram í 

fræðunum, af því að það leiðir til þess að börnin læra að handfjatla og meðhöndla 

bækur (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:30) og það er mikilvægur liður í því að 

opna veröld bóka fyrir þeim. 

 

Í rannsókninni kom einnig í ljós að börnin á yngri deild mega leika sér með 

bækur en þann þátt vantar alveg á eldri deild, af því að þar eiga börnin helst að 

skoða bækur við borð eða í bókakróknum. Það hefur aftur á móti sýnt sig að það 

ýtir undir málþroska og þróun læsis að leyfa börnum að nota bækur og efnivið 

sem er tengdur bókum og skrift í leik (Morrow og Gambrell, 2004:65). Slíkur 

leikur með og í kringum bækur er síðan þáttur í því að tengja efni úr bókum við 

veruleikann og uppgötva veröld bókanna (Rowe, 2000:24-25). Það ýtir síðan 

undir vitrænan þroska eins og kom einnig fram í fræðilega kaflanum. 

 

Það má því segja að ólíkar leiðir séu farnar í notkun barnabóka innan leikskólans 

og það sýni að notkun barnabóka í daglegu leikskólastarfi er fjölbreytt og 

skemmtileg og að kostir sem barnabækur hafa upp á að bjóða skili sér til 

barnanna. 

 

6. Lokaorð 

Silja Aðalsteinsdóttir bendir í grein sinni „Raddir barnabókanna – Um 

frásagnartækni í barnabókum“ á að „bestu barna- og unglingabækurnar (...) eru 

einmitt einhver bestu þroskatæki sem hægt er að hugsa sér“ (Silja 

Aðalsteinsdóttir, 1999:100) og hafa margir fræðimenn tekið undir það og 

rannsóknir sýnt það sama. Það er því nokkuð ljóst að leikskólar þurfa að leggja 

áherslu á að nota barnabækur í starfinu og opna veröld bóka fyrir börnin, því að 

eins og staðan er í dag, þá dvelja börnin mestan tíma dagsins í leikskólanum, 

þannig að heilmikið af þeirra þroska og námi fer fram þar. 
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Þegar litið er á rannsóknina í heild og niðurstöður hennar, þá er óhætt að segja að 

leikskólinn stendur sig nokkuð vel í notkun barnabóka og fagfólkið er sér 

meðvitað um mikilvægi barnabóka. Það er þó einnig ljóst að varðandi suma 

þroskaþætti er fagfólkið ekki nægilega upplýst um gildi barnabóka eða gerir sér 

ekki nægilega vel grein fyrir hlutverki þeirra í þessum þáttum. Það leiðir svo aftur 

til þess að nokkrum þáttum er ábótavant í sambandi við notkun barnabóka. Þær 

spurningar vakna því, hvort það sé ekki nauðsynlegt að leggja meiri áherslu á 

barnabækur, gildi, hlutverk og notkun þeirra í menntun leikskólakennara og hvort 

það þurfi að bæta og breyta Aðalnámskrá leikskóla í þeim efnum. Til þess að geta 

svarað því endanlega er þörf á stærri og umfangsmeiri rannsókn á notkun 

barnabóka í leikskólastarfi svo hægt sé að setja fram sannfærandi ályktun um það 

hvernig staðan er í íslenskum leikskólum á heildina séð.  
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