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Ritun í leikskóla 

Anna Elísa Hreiðarsdóttir 

Hugtök tengd læsi eru gjarnan eignuð grunnskólanum en síðustu árin hefur athygli 
beinst að því að þróun og færni á lykilþáttum tengdum læsi fer fram á leikskólaaldri. 
Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig leikskólakennarar meta þekkingu 
sína og viðhorf til ritunar og hvernig hún birtist í starfi þeirra og orðræðu. Greint er 
frá niðurstöðum sem fengnar voru með orðræðugreiningu, spurningalistum og við-
tölum í nokkrum leikskólum. Niðurstöður eru að kennarar skilgreina ritun vítt, telja sig 
hafa þekkingu á ritun ungra barna, nota fjölbreyttar leiðir og eru meðvitaðir um mikil-
vægi ritunar í leikskólastarfi. 

Orðræða 

Málörvun er stór þáttur í starfi hvers leikskóla og málþroski og málörvun eru hugtök 
sem hafa verið leikskólakennurum töm lengi enda bæði áberandi í Aðalnámskrá 
leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999). Málörvun er í almennu tali innan leikskóla 
gjarnan notuð yfir það námssvið sem í aðalnámskrá heitir málrækt. Ástæðuna má ef til 
vill rekja til þess að sú var hefðin í Uppeldisáætlun fyrir dagvistarheimili (Menntamála-
ráðuneytið, 1985) og Uppeldisáætlun fyrir leikskóla (Menntamálaráðuneytið, 1993) 
sem voru undanfarar aðalnámskrár. Umræða innan leikskóla um að málörvun spili 
stórt hlutverk í undirbúningi fyrir lestrarnám er almennari en áður var. Farið er að 
skilgreina lestur í víðara samhengi og nota orðið læsi. Þetta má sjá með því að skoða 
skólanámskrár leikskóla og þróunarverkefni sem unnin hafa verið á þessu sviði. Slíkur 
lestur vekur upp spurningar um hvort skilgreiningar á hugtökum séu ekki fullmótaðar.  

Síðasta áratuginn hafa ný hugtök skotið upp kollinum í umræðunni um læsi. Árið 
2005 kemur orðið bernskulæsi fyrir í kynningu á ráðstefnu við Háskólann á Akureyri 
(Skólaþróunarsvið Háskólans á Akureyri, 2005). Tveimur árum síðar, í Orðaskrá í 
lestrarfræðum (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007), er bernskulæsi 
(early literacy) útskýrt sem „Fyrstu skref í þróun læsis hjá ungum börnum“. Í Miðstöð 
skólaþróunar við Háskólann á Akureyri hefur verið þróuð samvirk kennsluaðferð við 
byrjendakennslu í lestri og fékk hún heitið Byrjendalæsi (Birna María Svanbjörnsdóttir 
og Ingibjörg Auðunsdóttir, 2008). Aðferðin er ætluð fyrstu bekkjum í grunnskóla og 
leiddi af sér sambærilega aðferð fyrir leikskólastigið. Fyrsta leikskólaverkefnið sem 
unnið er í anda hugmynda um bernskulæsi fékk heitið Læsi í leikskóla. Forsendum 
aðferðarinnar er gerð skil með eftirfarandi hætti „en þar er um að ræða 
hugmyndafræði sem gerir ráð fyrir að læsi þróist allt frá fæðingu; að grunnur að síðari 
lestri þróist jafnhliða málþroska barna og að hægt sé að hafa áhrif á þróun læsis í 
gegnum leik barna allt frá því þau hefja leikskólagöngu“ (Halldóra Haraldsdóttir, 
2007). Hér er gert ráð fyrir að grunnurinn að lestrarnámi, eða læsi, sé lagður á 
leikskólaaldri og sé nátengdur málþroska. Það væri þá hlutverk leikskóla að vinna að 
læsi líkt og öðrum þroskaþáttum og námssviðum. Áhersla er lögð á aðferðir í gegnum 
leik og samræmist það stefnu aðalnámskrár. Nú eru unnið að þróunarverkefnum í 
nokkrum leikskólum á vegum Miðstöðvar um skólaþróun við Háskólann á Akureyri 
undir heitinu Leikskólalæsi. Þess má einnig sjá merki að leikskólar séu farnir að setja 
sér læsistefnu, til dæmis í Garðabæ - enda er það hluti af stefnu sveitarfélagsins (Anna 
Magnea Hreinsdóttir, 2008). 
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Í lögum um leikskóla nr. 90/2008 er hvetjandi uppeldisumhverfi eitt af áherslu-
atriðunum. Þetta ákvæði var ekki í fyrri lögum (Lög um leikskóla nr. 78/1994) en 
lestra- eða læsishvetjandi umhverfi er orðalag sem er algengt í námskrám skóla sem 
leggja sérstaka áherslu á læsi. Það er ekki algengt að kennarar skilgreini hvað liggur að 
baki orðunum, hugsanlega vegna þess að merkingin er skýr í þeirra huga. Þó má finna 
dæmi um skóla sem leggur áherslu á hvetjandi umhverfi og skilgreinir það sem 
„aðstæður sem ýta undir sjálfsnám.“ Þar er einnig áréttað að alúð verði að leggja í að 
skipuleggja skólaumhverfið með fjölbreyttum efnivið (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 
2008).  

Í leikskólum sem vinna að leikskólalæsi er í einum skóla rætt er um lestrar- og 
hugtakakennslu í gegnum leik og útskýrt að aðferðin felist í samvirkni ritunar, lesturs, 
hlustunar og tals (Leikskólinn Kiðagil, e.d.). Í öðrum skóla er talað um örvandi náms-
umhverfi og lestrarvænt umhverfi sem hluta af markmiðum án þess að það sé útskýrt 
nánar (Leikskólinn Kátakot, e.d.). Hér er annars vegar talað um örvandi umhverfi og 
hins vegar kennslu í skólum sem styðjast við sömu aðferðafræðina. Sé litið víðar yfir 
völlinn má sjá að gjarnan er talað jöfnum höndum um lestrarhvetjandi umhverfi og 
markvissa lestrarkennslu (Leikskólinn Pálmholt, 2004). Annað hvort eru leikskóla-
kennarar að nota tvær aðferðir jöfnum höndum eða þá að skilgreiningar á orðum og 
hugtökum eru mismunandi. Hvort um sig getur átt við rök að styðjast. 

Við greiningu á námskrám skóla og efnis af heimasíðum þeirra má sjá að orðin 
lestur og læsi eru bæði algeng og gjarnan skilgreind sem hluti af málörvun. Hvetjandi 
umhverfi er kennsluaðferð leikskólakennara þó einnig sé sagt frá skiplögðum stundum 
með beinni kennslu. Hugsanlega er ekki séð fyrir endann á því hvaða orð og hugtök 
munu verða ráðandi né hvernig þau verða skilgreind. 

Ritun barna á leikskólaaldri 

Rannsóknir sýna að lestur er ferli sem hefst snemma og heldur áfram út lífið. Ferlið 
þróast samhliða málþroska og krefst virkrar þátttöku í verkefnum sem hafa tilgang og 
merkingu í daglegu lífi (Beauchat, Blamey og Walpole 2009; Bergeson, Kelly, Riggers, 
Williams-Appleton og Shureen, 2000; Guðrún Bjarnadóttir, 2004; Thogmartin, 2000). 
Jafnvel þó umræða um læsi og lestur hafi lengi náð til barna á leikskólaaldri hefur ritun 
þeirra ekki fengið teljandi athygli fyrr en síðustu áratugina (Epstein, 2002). Því er enn 
mikið verk óunnið við að rannsaka ritun barna á leikskólaaldri, hvernig hún þróast og 
hvernig hún birtist. 

Gjarnan var litið svo á að ritun væri viðfangsefni grunnskólans og áherslan þar var 
lengi vel á að kenna börnum fyrst að lesa og síðan að skrifa. Ritun var auk þess skil-
greind þröngt með áherslu á skrifa vel og rétt (Sulzby, 1992). Nú orðið má oftar sjá 
ritun skilgreinda, ekki bara sem það að rita skýr tákn sem aðrir geta lesið, heldur einnig 
að hún felist í því sem verið er að rita, hugsun og tjáningu (Jenný Gunnbjörnsdóttir, 
2010; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006). 

Á síðustu áratugum hefur sjónarhornið á læsi í leikskóla orðið víðara og skilningur 
aukist á því að á leikskólaaldri er lagður mikilvægur grunnur að læsi, þar með talið 
ritun. Strawn (2006) telur til að mynda að ritun hafi áhrif á læsi og Dale og Crain-
Thoreson (1999) segja ritun hafa áhrif á hljóðkerfisvitund. Sambærileg niðurstaða 
fékkst við mat á þróunarverkefni sem unnið var í tveimur leikskólum í Reykjavík um 
hvetjandi og þroskandi ritmálsumhverfi (Jóhanna Einarsdóttir, 2005). Niðurstöður 
sýna að við það að leggja áherslu á ritun jókst áhugi á lestri og bókum (Leikskólar 
Reykjavíkur, 2001). 

Ritun er að mörgu leyti flókin og krefst færni og þroska sem börn ná fyrst fullu 
valdi á í fyrstu bekkjum grunnskólans. Því yngri sem börnin eru því ólíklegra er að þau 
hafi náð nauðsynlegri fínhreyfigetu til að rita stafi sem hafa merkingu á augum þess 
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sem les (Bus, Both-de Vries, de Jong, Sulzby, de Jong og de Jong 2001). Því má hugsa 
sér að færni á þessu sviði geti verið falin og fái því ekki nauðsynlega athygli og 
stuðning. Börn á leikskólaaldri nota gjarnan form til að tákna bókstafi og hvort sem 
hinn fullorðni kallar það krass, krot eða myndir, þá er slík ritun sums staðar 
viðurkennd sem dæmi um bakgrunnsþekkingu. Sulzby (1992) segir að í huga barna á 
leikskólaaldri sé ritun einfalt fyrirbrigði og þau geri skýran greinarmun á teikningu og 
ritun. Ef þau fái stuðning geti þau sett hugmyndir sínar á blað með eins konar 
byrjendaritun löngu áður en þau ná hefðbundnari ritunarfærni. Þetta megi greina á því 
að þau taka sér hlé frá rituninni og koma að henni aftur og þau skoða fyrirmyndir til 
að herma eftir (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2008; Sulzby, 1992). 

Ritun ungra barna í ritvinnslu í tölvu hefur gefið nýja reynslu af ritun og opnað 
nýja möguleika (Sulzby, 1992). Mcbee (1994) bar framfarir elstu barna í leikskóla sem 
rituðu á blað saman við börn sem fengu að spreyta sig við tölvu. Niðurstaðan var sú 
að reynsla af ritun hafði meiri áhrif en hvaða tæki var notað til að rita. Börn sem fengu 
tækifæri og stuðning til að skrifa bættu færni sína og þekkingu hvort sem tækið var 
blýantur eða lyklaborð. Hins vegar þá þótti börnunum tölvan spennandi verkfæri, þau 
tóku sér fremur hlé, þau báru fremur fram hljóð, ritstýrðu jafnóðum og þau höfðu 
meiri samskipti um ritunina við tölvuna og sömdu stundum saman. Ritun í tölvu gefur 
aðra möguleika en þegar ritað er á blað og börn geta sýnt meiri ritunarfærni en með 
hefðbundnari leiðum. Það er samhljóma áherslum Cress (1998) sem telur mikilvægar 
að horfa á merkinguna á bak við það sem börn eru að setja á blað fremur en færnina 
til að rita. 

Aðferð 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna þekkingu og viðhorf leikskólakennara á ritun 
barnanna sem þeir kenna og þær leiðir sem þeir telja árangursríkastar við að efla ritun 
barna á leikskólaaldri. Tilgangurinn er að varpa ljósi á hvernig leikskólakennarar meta 
þekkingu sína og viðhorf til ritunar og hvernig hún birtist í starfi þeirra og orðræðu. 
Valdir voru þrír skólar sem eiga það sameiginlegt að státa af háu menntunarstigi 
starfsmanna sem og stöðugleika í starfsmannahaldi. Kennarar og leiðbeinendur 
svöruðu spurningalista sem var að hluta til með lokuðum spurningum og að hluta til 
með opnum spurningum. Nýir starfsmenn voru undanskildir til að skekkja síður 
myndina. Hópur kennara tók að sér að leggja ritunarverkefni fyrir börn á aldrinum 2-5 
ára og í tengslum við þau fóru fram samræður við umrædda kennara, bæði augliti til 
auglitis, í síma og í tölvupósti. Tekin voru hálfopin viðtöl við deildarstjóra þar sem 
meðal annars var rætt um ritun í starfi viðkomandi deilda. Viðtölin við deildarstjóra, 
hálfopnar spurningar í spurningarlista og samræður við einstaka kennara við skil á 
ritunarverkefninu voru greind til að skoða orðræðuna með áherslu á orðanotkun og 
skilgreiningar. Að síðustu var framkvæmd textagreining á slembiúrtaki á skóla-
námskrám og á heimasíðum leikskóla sem leggja sérstaka áherslu á læsi. Vert að minna 
á úrtak og fjöldi þátttakenda takmarkar yfirfærslugildi á niðurstöðum. 

Niðurstöður og umræða 

Það er ekki sjáanlegur mikill grundvallarmunur á hugmyndafræðinni á bak við læsis-
verkefni ólíkra skóla en greina má ákveðinn blæbrigðamun á aðferðum. Þegar betur er 
að gáð virðist sá munur meira felast í orðavali en beinlínis í aðferðum. Leikskóla-
kennarar sem segjast leggja áherslu á hvetjandi umhverfi vinna svipað og hinir sem 
nota orðalagið að þeir skipuleggi kennslustundir. Þetta er athyglisvert og styður þá 
hugmynd að orðræðan sé í mótun. 
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Þegar öll gögn höfðu verið greind kom í ljós að orðið málrækt kom aðeins einu 
sinni fyrir og er það í samræmi við vangaveltur í upphafi um að það hafi ekki náð 
fótfestu eftir breytingar á aðalnámskrá. Orðið málörvun er leikskólakennurum greini-
lega tamt því það kom oft og ítrekað fyrir í tengslum við öll umræðuefni. Tíðnin getur 
bent til mikilvægi þessa þáttar í hugum leikskólakennaranna. Hvetjandi og örvandi 
umhverfi var annað orð sem kom jafn oft fyrir og gefur vísbendingu um áherslur í 
starfi. Læsi kom oftar fyrir en lestur sem gjarnan var einnig oftar tengdur umræðu um 
skipulagðar stundir, einskonar lestrarkennslu. Kennarar nefndu hvorki bernskulæsi né 
leikskólalæsi. 

Kennarar töldu sig hafa góða þekkingu á ritun með leikskólabörnum og hafði 
menntun og starfsreynsla minni áhrif á svörin en munur á milli skóla. Þegar kennarar 
voru beðnir að forgangsraða verkefnum vildu kennarar í einu af skólunum að læsi væri 
mikilvægari áhersluþáttur en ritun á meðan kennarar í hinum skólunum vildu jafnt 
vægi þessarar þátta. Hins vegar voru kennarar meðvitaðir um að aldur barna væri 
áhrifaþáttur sem taka þyrfti tillit til og það kom ítrekað fram í svörum við ólíkum 
spurningum. Þetta sást einnig vel í viðtölum. Deildarstjórarnir töluðu af fagmennsku 
og öryggi um ritun í starfi deilda sinna. Það sást á því að þeir rökstuddu dæmin sem 
þeir tóku af ritunarverkefnum og tengdu við aldur barna, færni og þroska. Kennarar 
yngri deilda nefndu að lágmarki 12 atriði sem dæmi um ritun á sinni deild upp í 34 
atriði á deild elstu barna. Í öllum tilvikum var um bein ritunardæmi að ræða og engin 
nefndi algenga þætti í leikskólastarfi svo sem eins og lestur bóka, söng eða samtöl. Í 
viðtölum við deildarstjóra innan sama skóla var greinanlegur þráður þar sem þeir 
nefndu allir einhver sömu atriði sem dæmi um ritun. 

Kennarar voru flestir sammála um að börn á leikskólaaldri gerðu snemma greina-
mun á teikningu og ritun. Það væri erfiðara að aðgreina ritun og teikningu hjá yngri 
börnunum bæði vegna þess að fullorðnir sjá ekki muninn og svo hafa börnin 
takmarkað vald á talmáli og færri möguleika á að útskýra það sem þau gera. Hér koma 
fram vangaveltur sambærilegar við orð Bus o.fl. (2001) um að þekking geti verið meiri 
en færnin til að sýna hana. Það er ljóst að leikskólakennarar hafa skilning á mikilvægi 
ritunar og líkt og Epstein (2002) benti á, þá hefur orðið ákveðin vakning á þessu sviði. 
Ritunarverkefnin vöktu sérstaka athygli nokkurra kennara og sýndu þeim dæmi um 
skilning og þekkingu hjá yngstu börnunum sem þeir höfðu ekki allir gert sér grein fyrir 
áður. 

Í einum af skólunum voru gefin dæmi af því að þegar ung börn fengu að rita í 
tölvu sýndu þau færni og þekkingu sem þau gætu ekki sýnt með sama hætti með öðru 
móti. Þannig gat 29 mánaða barn leitað á lyklaborði tölvunnar að bókstöfum nokkurra 
í fjölskyldu sinni og slegið þá inn. Barnið sýndi þekkingu sem það gat ekki sýnt með 
blaði og blýanti. Tölva getu því gefið möguleika til viðbótar hefðbundnari leiðum. 
Sulzby (1992) og Mcbee (1994) hafa einnig fjallað um möguleika tölvu til að opna leið 
fyrir börnin að sýna raunverulega þekkingu á ritun. 

Kennarar telja að ritun hafi áhrif á læsi og læsi geti verið stuðningur við málörvun. 
Einn kennari sagði ritun mikilvæga til að ná árangri í læsi og annar taldi læsi vera 
góðan stuðning við málörvun barna. Þriðji kennarinn dregur þetta saman og segir 
„lestur og ritun er mikill stuðningur við máltöku.“ Hér er samhljómur með niður-
stöðum Dale og Crain-Thoreson (1999), Jóhönnu Einarsdóttur (1995), og Strawn 
(2006) um gagnvirk áhrif, að ritun hafi áhrif á aðra þætti svo sem læsi og hljóðkerfis-
vitund. 

Samþætting og fjölbreyttar kennsluaðferðir voru lykilorð sem skutu oft upp 
kollinum. Gjarnan með keimlíku orðavali. Þannig var umræða um ritun, læsi, mál-
örvun og jafnvel fleiri þroskaþætti og námssvið tengd saman með orðalaginu eins og 
“algengt að vinna með alla þætti saman, flétta inn í annað starf“ eða eins og annar 
kennari komst að orði: „Það fer svolítið eftir deildum, ég held að málörvun sé sterkari 
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þáttur á yngri deildum en að vægið jafnist eftir því sem þau verða eldri. Málörvunin er 
minnst áberandi á eldri deildinni þar sem samþættingin er mest.“ 

Áherslu kennara á fjölbreyttar aðferðir má sjá á því að þeir nefndu margvíslegar 
leiðir þegar þeir voru spurðir um hvernig þeir vinna með ritun. Þá kynntu þeir jöfnum 
höndum til sögunnar skipulagðar stundir, svo sem hópastarf, samverustundir og 
matartíma og frjálsan leik bæði úti og inni. Þeir nefndu upplestur, samræður, söng og 
tjáningu, greiðan aðgang að hvetjandi leikefni og mikilvægi fyrirmynda. 

Spurningum um ritun var oft svarað með tengingum við málörvun eins og sjá má 
þegar kennari svaraði því hvernig hann vinnur með ritun: „Við vinnum með málörvun 
í gegnum allt starfið.“ Annar sagði: „Ef eitthvað þá mættum við bæta málörvunina enn 
meira.“ Í þeim skóla sem læsisáhersla var hvað mest sögðu nær allir kennarar að mál-
örvun sé það sem er mest áberandi í skólastarfinu. Þetta er að mörgu leyti athyglisvert, 
sérstaklega þegar flestir kennarar í hinum skólunum sögðu læsi mest áberandi, þá ritun 
og að síðustu málörvun. 

Í stuttri samantekt eru niðurstöður þær helstar að kennarar eru meðvitaðir um 
mikilvægi ritunar í leikskólastarfi. Þeir skilgreina ritun í víðu samhengi sem hluta af 
læsisþroska og málörvun. Þeir telja sig hafa góða þekkingu á ritun ungra barna og færa 
um að vinna að ritmálsörvun. Kennarar nota fjölbreyttar leiðir til að vinna með ritun 
og leggja áherslu á hvetjandi umhverfi og samþættar aðferðir, til dæmis með því að 
hafa ritun markviss sem víðast í umhverfinu og fletta hana inn í leik. Það fundust 
einnig vísbendingar um að skilgreiningar á hugtökum séu ekki mótaðar. Það er ljóst að 
leikskólakennarar þurfi að ræða ný hugtök og sammælast um skilning og skilgreiningar. 
Það myndi styrkja faglega umræða um kennslufræði leikskólans. 
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