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Útdráttur  

Verkefni þetta er í formi handbókar og greinargerðar sem styður hana. Með verkefninu 

er leitast við að svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er hægt að nýta 

barnabókmenntir í lífsleiknikennslu til að efla fagurþroska, félagsþroska og málþroska 

leikskólabarna?  

Handbók og greinargerð nýtist starfsfólki leikskóla og öðrum sem vinna markvisst með 

ung börn á leikskólaaldri. Handbókin inniheldur verkefni með áherslu á lífsleikni og 

barnabækur sem nota má í leik og daglegu starfi með börnum og til að efla þá 

þroskaþætti sem unnið er með. Handbókin er því starfsfólki leiðarvísir og hvatning til 

að nýta barnabækur í starfi sínu. Greinargerðin gefur starfsfólki tækifæri á að dýpka 

skilning og innsæi sitt á alhliða þroska barna og viðfangsefnum tengt barnabókmenntum 

og lífsleikni. 

Í greinargerðinni er sett fram efni um alhliða þroska barna og gildi barnabókmennta og 

lífsleikni í uppeldi og menntum þeirra. Eins er fjallað um hlutverk kennara í uppeldi og 

menntun barna og þeim þroskaþáttum sem valdir voru til að vinna með gerð skil. 

Verkefnin sem unnin eru í handbókinni fá umfjöllun í greinargerðinni og efni hennar 

rökstutt.  

Í handbókinni eru settar fram hugmyndir að verkefnum sem ætlað er að efla þroska 

barna með því að vinna með barnabækur og lífsleikni. Höfundar völdu að vinna með 

þrjá þroskaþætti í handbókinni, þeir eru: Fagurþroski og sköpunarhæfni, félagsþroski og 

félagsvitund og málþroski. Markmiðið með verkefnunum í handbókinni er að efla þessa 

þroskaþætti þar sem þeir tengjast vel innbyrðis þeir tengjast enn fremur öðrum 

þroskaþáttum barna.  
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1.  Inngangur                                                                                                                

Í þessu verkefni er unnið með barnabækur í tengslum við lífsleiknikennslu til að efla 

valda þroskaþætti. Höfundar völdu að vinna með þetta viðfangsefni þar sem að áhugi 

þeirra á efninu hefur verið mikill og eflst með árunum. Barnabækur eru efniviður sem 

gaman er að vinna með. Þær fjalla um allt á milli himins og jarðar og gefa því tilefni til 

að nálgast margvísleg viðfangsefni á fjölbreyttan hátt. Verkið samanstendur af 

greinargerð og handbók henni til stuðnings. Handbókin felur í sér markmið og 

hugmyndir að leiðum í starfi með leikskólabörnum til að efla þá þroskaþætti sem fyrir 

valinu urðu, með barnabækur og lífsleikni í fyrirrúmi. Með verkefninu er leitast við að 

svara rannsóknarspurningunni: Hvernig er hægt að nýta barnabókmenntir í 

lífsleiknikennslu til að efla fagurþroska, félagsþroska og málþroska leikskólabarna?  

Lífsleikni er hugtak sem hefur verið að ryðja sér til rúms innan leikskóla á undanförnum 

tveimur áratugum og er svo komið að margir leikskólar hafa lífsleikni sem sitt 

meginmarkmið í starfi. Höfundar hafa unnið mikið með lífsleikni í starfi og hefur áhugi 

þeirra á viðfangsefninu aukist í samræmi við það. Höfundar hafa setið námskeið í 

háskólanámi sínu þar sem fjallað hefur verið til dæmis um barnamenningu, 

barnabókmenntir og þroska barna. Mikilvægi þess að nýta barnabókmenntir í leik og 

starfi með leikskólabörnum hefur orðið höfundum sýnilegra vegna þeirra möguleika 

sem þær gefa til að efla flesta þroskaþætti barna. Eins hefur höfundum orðið ljósara að 

með notkun barnabóka í lífsleiknikennslu- og þjálfun gefast einnig tækifæri til að þroska 

alhliða færni barna.   

Efni verkefnisins tengist kennslu, þjálfun, uppeldi, og andlegri og líkamlegri umönnun 

barna á leikskólaaldri. Þessi atriði gefa börnum tækifæri til að öðlast heildstæða reynslu 

og þjálfun í viðkomandi þroskaþætti. Með þeim verkefnunum sem eru í handbókinni er 

leitast við að fanga efni í sem fjölbreyttustu myndum. Leitað var fanga víða í efnisöflun 

fyrir verkið og eru heimildir því fjölbreyttar og af mörgum sviðum tengdum þroska, 

námi, barnabókmenntum og lífsleikni. Framgangur og skipulag verksins fór fram með 

þeim hætti að höfundar hófu undirbúning að verkinu meðal annars með því að lista 

niður þau aðalatriði sem verkið skyldi innihalda. Síðan tóku við heimildaleit og lestur 

og útfærsla á greinargerð og handbók.   
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Greinargerðin fjallar um alhliða þroska barna og gildi barnabókmennta og lífsleikni í 

uppeldi og menntum þeirra. Einnig er fjallað um hlutverk kennara í uppeldi og menntun 

barna og þeim þroskaþáttum sem valdir voru til að vinna með gerð skil. Verkefni 

handbókar eru til umfjöllunar. Í samantekt greinargerðar er markvisst tengt saman 

þroska barna, lífsleikni og barnabækur og vinna með það og minnt er á hlutverk 

leikskólakennarans. Að lokum kemur niðurlag greinargerðarinnar með orðum frá 

höfundum um hversu lífsleikni og barnabókmenntir hafa sterka tengingu við alhliða 

þroska barna. Heimildaskrá fylgir greinargerðinni.   

Í handbókinni er unnið með þrjár bækur Sigrúnar Eldjárn sem eru sígildar og til á 

mörgum leikskólum og bókasöfnum. Fyrir valinu varð þríleikur sem í eru eftirtaldar 

bækur: Kynlegur kvistur á grænni grein (1997), Drekastappan (2000) og Draugasúpan 

(2002). Þessar bækur voru valdar þar sem þær voru taldar gefa mörg tækifæri til að efla 

alhliða þroska barna og eru einnig mjög áhugaverðar og skemmtilegar. Bækurnar eru 

fallega myndskreyttar og gefa tilefni til umræðna og verða því börnunum 

umhugsunarefni og hvatning til að fá að vita meira, öðlast reynslu og fá einnig tækifæri 

til að örva hugmyndaflug sitt.    

Í upphafi handbókarinnar er formáli þar sem gerð er grein fyrir verkinu. Í meginköflum 

bókarinnar eru sett fram markmið verkefnanna, hugmyndir að verkefnum úr bókum 

Sigrúnar og umræðuefni sem hafa hlutverk í lífsleikni barna tengt hverju verkefni. 

Verkefnin vísa öll til lífsleikni með aðstoð barnabóka með áherslu á fagurþroska, 

félagsþroska og málþroska leikskólabarna. 
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2.  Þroski barna    

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) eru sett fram markmið sem leggja skal áherslu á til að 

rækta alhliða þroska barns. Í því felst að rækta: 

Líkams- og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, málþroska,

 félagsþroska og félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og

 siðgæðisvitund. Í leikskóla ber að hlúa að öllum þessum þroskaþáttum, efla þá

 og örva samspil þeirra. Lífsleikni og námsgengi barnsins byggist á jafnvægi

 milli þessara þroskaþátta (bls. 8). 

Í aðalnámskrá er einnig fjallað um að leikskólar eigi að leggja áherslu á skapandi starf 

frekar en beina kennslu og leikskólafræði sé frekar þroskamiðuð en fagmiðuð. Þar er 

bent á leik barna sem náms- og þroskaleið og að í leiknum felist uppgötvunarnám þeirra 

(bls. 8). 

Þroskaþættirnir tengjast meginmarkmiðum uppeldis- og kennslu í leikskólum 

samkvæmt Lögum um leikskóla (nr. 90/2008) þar sem eitt af meginmarkmiðunum er að 

fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra (bls. 1). Einnig 

kallast þroskaþættirnir á við Aðalnámskrá leikskóla (1999) um leiðir að markmiðum í 

starfi leikskóla þar sem segir að í leikskóla skuli rækta alla þroskaþætti barna (bls. 8) . 

Höfundar völdu að leggja aðaláherslu á þrjá af þessum þroskaþáttum í handbók sinni, en 

þeir eru: fagurþroski og sköpunarhæfni, félagsþroski og félagsvitund og málþroski.  

Báðir höfundar hafa unnið markvisst starf með alla þroskaþætti barna í sínum störfum í 

leikskóla.  

Í félagsþroska og félagsvitund er stuðlað að traustum og hlýjum samskiptum barns við 

önnur börn og við fólk á mismunandi aldri. Einnig er áhersla lögð á að styðja við barn í 

erfiðleikum þess þegar það þarf að leysa deilur milli sín og annarra barna og barninu 

kennt að gera það á farsælan hátt. Þegar unnið er með félagsþroska og félagsvitund 

barns þá er einnig verið að vinna með siðgæðisþroska og siðgæðisvitund þar sem 

áhersla er á að örva barn til að sýna umhyggju og umburðarlyndi og það hvatt til sáttfýsi 

og samvinnu. Það er einnig lögð áhersla á að kenna barni að bera virðingu fyrir öðru 

fólki hverrar trúar sem það er, hver sem lífsviðhorf þeirra eru, kynþáttur og uppruni 
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þeirra er eða hvaða menningu það tilheyrir. Í félagsþroska og félagsvitund er einnig 

unnið með tilfinningaþroska þegar barni er búið öryggi, hlýju og festu í umhverfi þess 

og að barn læri að bera virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum. Með því eflist sjálfstraust 

barns og trú þess á eigin getu sem og það öðlast frelsi til að tjá tilfinningar sínar, reiði 

og ótta og eins gleði sína og sorgir.  

Fagurþroska og sköpunarhæfni barns má tengja við tilfinningaþroska þar sem unnið er 

unnið er með búa barni aðstæður og efnivið sem örvar frjálsa og skapandi tjáningu þess. 

Að vekja áhuga barns á umhverfi sínu og náttúru er einnig hluti af félagþroska og 

félagsvitund þar sem stuðlað er að því að barn njóti margháttaðrar reynslu sem örvar 

hugmyndaflug þess og skapandi tjáningu og veitir barni tækifæri til að njóta lista 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:9-10).    

Í málþroska barns er unnið að aukningu orðaforða þess. Barn er hvatt til að tjá sig, ræða 

og segja frá og talað er til þess í leik, starfi og daglegum athöfnum. Lesnar eru fyrir barn 

sögur og ævintýri og farið með þulur og kvæði. Á þann hátt eflist alhliða málþroski 

barnsins. Þegar unnið er með málþroska er einnig verið að efla vitsmunaþroska barns. Í 

vitsmunaþroska felst að þjálfa athyglisgáfu barns, hugsun, minni og einbeitingarhæfni. 

Þar sem barn skal búa við örvandi og lærdómsríkt umhverfi er mikilvægt að hlúð sé að 

vitsmunaþroska barns með því að hlusta á það og svara spurningum þess og spyrja það 

opinna spurninga sem leiðir barn til gagnrýninnar hugsunar. Með þessu þroskast tjáning 

barns og hugtakaskilningur þess eins og í málþroska. (Aðalnámskrá leikskóla, 1999: 9-

10).   
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3.  Gildi barnabókmennta og lífsleikni í uppeldi og menntun barna  

Það er ekki úr lausu lofti gripið að höfundar hafi valið að tengja vinnu sína með 

þroskaþættina við barnabókmenntir og lífsleikni. Fjöldi barnabóka hefur þá sérstöðu að 

hægt er að vinna með þær á margvíslegan hátt og tengja þær við alla þroskaþætti barns. 

Barnabækur eru margar sérstaklega gerðar til þess að koma einhverju á framfæri, með 

myndum og texta getur innihald bókanna gefið barni hafsjó af fróðleik sem það hefði 

annars hugsanlega farið á mis við. Höfundar leggja áherslu á að vinna með barnabækur 

svo þær verði sýnilegri sem námsgagn og einnig til að sýna fram á gildi þeirra í þroska 

barns, leik þess og starfi.  

Lífsleikni er ein þeirra leiða í námi barns sem gefur því óþrjótandi tækifæri til náms og 

þroska og er ein af undirstöðum leikskólastarfs. Lífsleikni tekur á mörgum 

siðferðislegum þáttum í uppvexti, þroska og námi barns og gefur því meðal annars 

tækifæri til að tjá sig og ræða á jafnréttisgrundvelli við sína jafnaldra og við fullorðna.  

Eins á lífsleikni stóran þátt í samfélagslegri stöðu barns og mikilvægt er því að kenna 

barni að vinna á lýðræðislegan hátt svo það öðlist færni í að takast á við samfélag sitt á 

heilbrigðan hátt.  

Gildi barnabókmennta                             

Barnabækur hjálpa barni að öðlast betri þekkingu á heiminum og geta komið í stað 

reynslu sem það annars myndi jafnvel ekki öðlast. Barn getur meðal annars lært að 

tileinka sér góð gildi af bók og þær verða því fyrirmynd þess í leik og starfi. Barn lærir 

einnig að setja sig í spor annarra með því að upplifa persónur bókanna og það sem þær 

eiga við hverju sinni. Barnabækur hjálpa barni einnig að tileinka sér tungumál sitt, þær 

auka orðaforða þess og barn lærir að lesa af bókum. Í grein Önnu Þorbjargar 

Ingólfsdóttur (2006) Bók í hönd –Um barnabækur í leikskólastarfi er bent 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“ (bls. 19). Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) eru 

námssvið leikskóla skilgreind sem áhersluþættir í leikskólauppeldi. Námsviðin eru sex 

talsins og falla undir, hreyfingu, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúru og umhverfi og 
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menningu og samfélag. Námssviðin skarast og eru samofin örðum undirstöðum 

leikskólastarfsins, sem fellur undir leik barns, daglega umönnun þess og almenna 

lífsleikni (bls. 19). 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er fjallað sérstaklega um barnabækur sem og sögur og 

ævintýri. Þar segir að barnabækur séu ómissandi í leikskólastarfi til að miðla til barns 

fróðleik og reynslu og eins til málörvunar. Einnig er þar talað um að til þess að barn læri 

að njóta bóka þurfi þær að vera hluti af daglegu umhverfi þess. Í aðalnámskránni eru 

leikskólar auk þess hvattir til að leggja ríka áherslu á að lesa fyrir barn efni sem hæfir 

þroska þess og aldri og það þjálfist í að hlusta og ræða um atburði sögunnar og persónur 

hennar. Eins er hvatt til þess að barni séu sagðar sögur og ævintýri frá eigin brjósti. Í því 

felst tjáningarform sem nær betur athygli barns og frásögnin verður meira lifandi en 

þegar lesið er (bls. 20-21). 

Gildi Lífsleikni                                                                                                                                           

Á fyrstu æviárum barns er lagður grundvöllur að framtíð þess. Viðhorf og skoðanir 

barns mótast innan veggja heimilis, leikskóla og af þeim sem það umgengst mest og 

þannig lærir barn á samfélagið. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) kemur fram að þegar 

barn á í samskiptum við önnur börn lærir það allt annað, en þegar það á samskipti við 

fullorðna, því með jafnöldrum sínum fær barn tækifæri til að eiga frumkvæði að leik og 

starfi og getur deilt gleði með þeim og/eða látið til sín taka meðal jafningja. Í 

samskiptum við önnur börn eykst lífsleikni barns og félagslegur þroski þess (bls. 14). 

Í aðalnámskrá (1999) segir einnig um lífsleikni að hún byggist á alhliða þroska barns og 

færni þess til samskipta og rökrænnar tjáningar. Til þess að það geti orðið þarf að kenna 

barni lýðræðisleg vinnubrögð. Barnið ætti því að taka þátt í ákvörðunum, áætlunum og 

mati sem varðar það sjálft og nám þess. Barnið má því ekki fara varhluta af þeim 

áformum sem gerð hafa verið sem það sjálft varðar og ávallt skal tekið tillit til óska þess 

og álits á þeim málum. Í lífsleikni lærir barn að skilja tilgang reglna og virða þær og 

þegar barn eldist getur það tekið þátt í að setja reglur í barnahópi og lærir að ræða þær 

við önnur börn og fullorðna. Barn lærir í lífsleikni að leysa þau ágreiningsmál sem upp 

kunna að koma á milli þess og annarra barna á friðsamlegan hátt og lærir með því að 

það þurfi að virða rétt annarra (bls. 16).  

 



10 

 

Samkvæmt aðalnámskrá þarf barn að læra eftirfarandi atriði til að öðlast lífsleikni:                                  

– undirstöðuatriði heilbrigðs lífs og lífsviðhorfa í samneyti við jafningja í leik og 

starfi,                   

– að bera virðingu fyrir öðrum,       

– að sýna umburðarlyndi gagnvart ólíkum skoðunum, ólíkri menningu og reynslu, 

– að þekkja sinn innri mann og styrkja sjálfstraust sitt,    

– að auka færni sína til samskipta og umgengni við félagana,    

– að beita röklegri hugsun, spyrja spurninga og leita svara,    

– að virða lífsgildi, venjur og hefðir sem ríkja í leikskólanum og í samfélaginu, 

– að í samskiptum manna er nauðsynlegt að hafa reglur sem ber að virða,  

– að bera virðingu fyrir náttúrunni - umhverfinu, dýrum og jurtum (bls. 17). 

Í fyrsta kafla Laga um leikskóla (nr. 90/2008) er fjallað um hvernig hafa skal að 

leiðarljósi velferð og hag barns í öllu starfi leikskóla. Samkvæmt lögum ber leikskólum 

að veita barni menntun og umönnun, sem og búa því hollt og hvetjandi 

uppeldisumhverfi. Fjölbreyttir uppeldiskostir barns skulu fara fram í formi náms í leik 

og skapandi starfi. Einnig segir í lögunum að „Starfshættir leikskóla skulu mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, 

sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar“ (bls. 1). 
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4.  Hlutverk kennara í uppeldi og menntun barna  

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er hlutverki leikskólakennara lýst. Líta má á að allt starf 

barns í leikskóla fari að miklu leyti fram í gegnum skapandi starf og leik (bls.8). 

Leikskólakennara ber að fylgjast vel með leik barns og veita því þannig það öryggi sem 

það þarfnast. Leikskólakennari skal einnig taka þátt í leik barnsins á forsendum þess og 

vekja áhuga barns, örva það, spyrja það spurninga og svara spurningum (bls. 14). 

Í 2. grein Laga um leikskóla (nr. 90/2008) eru markmið sem leikskólar eiga að hafa að 

leiðarljósi gagnvart velferð og hag barnsins. Þau markmið sem þar eru sett fram lúta að 

umönnun og menntun barns, sem og að búa því hollt og hvetjandi uppeldisumhverfi og 

að barn upplifi öryggi í námi sínu og leik. Meginmarkmið uppeldis og kennslu í 

leikskóla skulu vera:  

- að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra,                                   

- að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku,                           

- að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir 

hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar,                                                                                           

- að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra,                                                               

- að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir 

þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun,                                                                                                                                                                                  

- að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að styrkja 

sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra samskipta 

(bls. 1). 

Í Starfslýsingu fyrir leikskólakennara (2006) kemur fram að starfssvið hans sé að starfa 

samkvæmt lögum og reglugerðum um leikskóla, eins og öðrum lögum er við eiga. 

Einnig starfar leikskólakennari samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999) og stefnum er 

varða það sveitarfélag sem hann vinnur í. Meginverkefni leikskólakennara samkvæmt 

starfslýsingu eru: „Vinnur að uppeldi og menntun barnanna. Fylgist vel með velferð 

þeirra og hlúir að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins 

svo að þau fái notið sín sem einstaklingar“ (bls. 45).   
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Í grein Önnu Þorbjargar Ingólfsdóttur (2006) Bók í hönd – um barnabækur í 

leikskólastarfi segir „það þarf að ala upp bókaorma“ (bls. 19). Þar gegna ekki bara 

foreldrar lykilhlutverki heldur leikskólakennarar einnig og geta þeir stutt foreldra í því.   

Það er mikilvægt að leiða hugann að hlutverki leikskólakennarans í þeim stuðningi. 

Hvað getur leikskólakennari gert til að efla bókmenntir fyrir barn og innan síns 

leikskóla? Ef leikskólakennari kemur sér upp þekkingu á barnabókum og hversu 

mikilvægu hlutverki þær gegna í uppeldi og menntun barna getur hann stutt bæði við 

foreldra og einnig nýtt þekkingu sína í starfinu. Leikskólakennari sem hefur þekkingu 

og áhuga á bókum getur til dæmis haft áhrif á það hvernig bækur eru til í leikskólanum 

og hvaða aðgang börn hafa að þeim. Leikskólakennarar verða því að vera vakandi yfir 

því að fjölbreytni sé í vali á bókum og að til séu bækur af ýmsum toga og úrval sé af 

góðum bókum eftir helstu barnabókahöfunda (bls. 25-27). 

Þegar unnið er með lífsleikni í leikskólum er hlutverk leikskólakennarans ekki síður 

mikilvægt. Kennari þarf til að mynda að vera mjög góður hlustandi. Í grein Mary Renck 

Jalongo (1996) Teaching young children to become better listeners er fjallað um það að 

til þess að barn geti orðið góður hlustandi þurfi leikskólakennari einnig að kunna að 

hlusta. Ef leikskólakennari ætlar að gera ráð fyrir óskiptri athygli frá barni, verður hann 

að veita því hana líka, því barn lærir meira af gjörðum hans en orðum. Leikskólakennari 

sem hlustar vel, setur sig í hæð barnsins, hlustar á allt sem barnið hefur að segja og 

reynir að skilja, sýnir fram á að það ríkir jafnvægi á milli þess tíma sem fer í það að þeir 

tali sjálfir og tal barnsins. Jalongo segir einnig frá nokkrum leiðarljósum sem þarf að 

hafa í huga og til að spreyta sig á til sjálfskoðunar gagnvart því að verða góður 

hlustandi. Leikskólakennari þarf því að spyrja sig nokkurra spurninga í því tilliti, „Get 

ég hlustað án þess að grípa frammí? Sýni ég eirðarleysi í hreyfingum? Leyfi ég athygli 

minni að flakka, bara í fimm mínútur?“ (bls. 21). 
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5.  Valdir þroskaþættir   

5.1. Fagurþroski og sköpunarhæfni  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999) ber að vinna að markmiðum í tengslum við 

fagurþroska og sköpunarhæfni barns. Ætlast er til að sköpunarhæfni og sköpunargleði 

sem og fegurðarskyn barns sé örvað í smáu sem stóru. Stuðlað skal að því að barn njóti 

margháttaðrar reynslu sem örvar hugmyndaflug þess og skapandi tjáningu. Vekja skal 

áhuga barns á umhverfi og náttúru, og að barn fái tækifæri til að njóta lista. Gagnvart 

öllum þessum þáttum þarf að búa barni aðstæður til að örva þá frjálsu og skapandi 

tjáningu sem fram getur komið hjá barni (bls. 10).  

Fagurþroski og sköpunarhæfni eru óhjákvæmilega tengdur myndsköpun af ýmsu tagi. Í 

myndsköpun sýnir barn meðal annars tilfinningar sem fléttast inn í leik og starf þess við 

ýmis tækifæri í daglegu starfi. Hugmyndir barns birtast í myndverkum þess og það tjáir 

tilfinningar sínar og miðlar þeim til annarra. Í aðalnámskrá er einnig fjallað um frjálsa 

og skapandi myndgerð barns, til dæmis að teikningar mótist af þroskastigi þess, reynslu 

og uppvaxtarskilyrðum. Einnig er hvatt til þess að leikskólar veiti barni fjölbreytileg 

tækifæri til að tjá sig í myndum og með margs konar efniviði (bls. 22-24).   

Fagurþroski og sköpunarhæfni er öllum í blóð borin, þó mismikið eftir einstaklingum  

hve mikil hæfni eða gáfu hver einstaklingur hefur í sér. Í bók Valborgar Sigurðardóttur 

(1989) Myndsköpun ungra barna er fjallað um barnateikningar og myndsköpun ungra 

barna. Þar er sagt frá Corrado Ricci sem gaf út bók um barnateikningar árið 1887.  Ricci 

var upphafsmaður að því að taka eftir því að krot barns á vegg tók breytingum eftir því 

hvar á veggnum krotið var. Því ofar sem krotið var því eldra var barnið sem það gerði 

og það markaði breytingar teikninganna. Ricci safnaði saman miklu magni af 

teikningum eftir börn og reyndi að greina þróun þeirra og sameiginlega drætti. Um þetta 

fjallaði bók hans og varð til þess að margir fóru að rannsaka teikningar barna. 

Rannsóknir þessar voru margar mjög yfirgripsmiklar, allt frá því að safna teikningum 

barna úr stórum hópum til þess að börn voru látin lýsa ævintýrum eða sögum með 

myndum sínum. Þetta voru fyrstu rannsóknirnar sem gerðar voru á barnateikningum. 

Frá Ricci er komin ein alþekktasta setningin um myndsköpun „Börn teikna það sem þau 

vita, ekki það sem þau sjá“ (bls. 11).      
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Hugmyndir um sköpunarkraft barna sem komu frá Loris Malaguzzi (1998), birtust í 

bókinni The hundred language of children – Reggio Emilia Approach. Malaguzzi segir 

þar meðal annars að það eigi ekki að líta á sköpunarkraft barns sem einangrað vitrænt 

fyrirbæri heldur sem einkennandi fyrir það hvernig barn hugsar, hvað það veit og hvað 

það velur. Því byggir sköpunarkrafturinn á margvíslegri reynslu barns og birtist þegar 

það þróar áfram hugmyndir sínar á merkingarbæran og persónulegan hátt. Einnig kemur 

fram að til þess að sköpunarkraftur barns geti blómstrað þá þarf að tvinna saman 

þekkingarnám þess og nám sem byggir á tjáningu barnsins (bls. 75-77).   

Elliot Eisner (2002) setti fram í bók sinni The Arts and the Creation of Mind nokkur 

atriði sem listir gætu kennt barni. Til að mynda geta listir ólíkt mörgum námsgreinum 

þar sem rétt svör og reglur eru í fyrirrúmi kennt börnum að vega og meta. Vandamál 

bjóða upp á margvíslegar lausnir og spurningar mismunandi svör. Það er hægt að sjá og 

túlka heiminn á ótal vegu. Við nám í listum þurfa allir að vera tilbúnir að bregðast við 

þeim möguleikum sem upp koma á meðan á ferlinu stendur. Lærdómur og hugsun 

takmarkast hvorki af orðum né tölum og smávægilegar breytingar geta haft miklar 

afleiðingar í för með sér. Listir kenna barni að hugsa í gegnum og með efnivið. Þegar 

barn fær tækifæri til að tjá þau tilfinningalegu áhrif sem listaverk hafa á þau, verða þau 

oft að leita að hinum ljóðræna streng innra með sér til að finna réttu orðin. List veitir 

öllum reynslu sem ekki hlotnast með öðrum leiðum og gegnum hana er hægt að kanna 

litróf þeirra tilfinninga sem bærast innra með einstaklingnum (bls. 70-92). 

Þegar barn hreyfir sig við takt tónlistar þá reynir það á skynjun þess, jafnvægi og 

líkamsstöðu barnsins. Það fær tækifæri til að virkja sjón- og heyrnakerfi sitt með því að 

hlusta og nema tónlistina. Að barn geti ruggað sér eða gengið í takt við tónlist ýtir undir 

getu þess til að samhæfa hreyfingar sínar við allan líkama sinn og líkamsþroski barnsins 

er undirstaða þess að svo geti orðið. Ef barn fær tækifæri til þess að skapa hreyfingu 

sína með frjálsri tjáningu, þá á barnið auðveldara með að endurtaka þær hreyfingar sem 

það sjálft býr til, heldur en að endurtaka hreyfingar sem það hermir eftir öðrum 

(Sigríður Pálmadóttir, 2010:22). Þegar börn iðka tónlist með hljóðfærum þá eru mikil 

félagsleg samskipti á milli þess og annarra barna og það þarf að taka tillit til annarra, 

kunna að bíða og hlusta á aðra (bls. 82).    
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Barn segir frá í teikningum sínum eða öðrum myndverkum á hlutstæðan eða 

áþreifanlegan hátt meðal annars til þess að vinna úr reynslu sinni af tilfinningum. Barn 

tjáir þessar tilfinningar með ýmsum hætti, til dæmis með því að teikna eða mála það 

sem veldur því tilfinningaspennu. Barn getur einnig túlkað ímyndanir sínar og 

óskhyggju á þennan hátt. Með því gerir barnið sér betur grein fyrir þeim tilfinningum 

sem það hefur upplifað og getur unnið betur úr reynslu sinni með tjáningunni sem fram 

fer við það að teikna eða mála. Getur barnið verið að lýsa undrunarefnum sínum, 

einhverri upplifun sem hefur haft áhrif á það sem verður til þess að barnið teiknar eða 

málar það sem vakti athygli þess eða undrun. Verður það til þess að barnið gerir sér 

betur grein fyrir upplifunum og túlkunum sínum (Valborg Sigurðardóttir, 1989:112-

113).  

Gildi barnabóka                                 

Í fagurþroska og sköpunarhæfni er mikil uppspretta náms og tækifæra fyrir barn þar sem 

hægt er að vinna að margskonar sköpun. Með því að efla fagurþroska og sköpunarhæfni 

hjá barni, öðlast það hugmyndaflug sem gefur því tækifæri til að njóta lista og það fær 

sýn á umhverfi sitt. Fagurþroska og sköpunarhæfni getur barn til dæmis þroskað í 

gegnum barnabækur. Þar er helst að nefna þær myndabækur sem til eru fyrir börn, 

myndirnar geta orðið barni uppspretta margra hugmynda og auðgað reynslu barns til 

sköpunar. Margar barnabækur eru þannig gerðar að barnið á auðvelt með að endursegja 

söguna með sinni eigin tjáningu, hvort heldur er með teikningum, annarri sköpun eða 

leikrænni tjáningu. Barnabókmenntir eru alla jafna fyrsta reynsla barns af listum og því 

er það gott veganesti inn í heim listanna að nota barnabækur í starfi og leik barns til að 

vekja áhuga þess á myndlist og bókmenntum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:20).  

Þegar lesin er ævintýrabók fyrir barn þá getur það farið á vit þess óraunverulega og 

gefið sig á vald þess sem ævintýrið hefur upp á að bjóða. Minning barns um ævintýri 

getur fylgt því allt til fullorðinsára og verður barninu fjársjóður til framtíðar. 

Hugmyndaflug barns eykst við að hlusta á ævintýri, segja frá því eða tjá það á annan 

hátt, til dæmis með því að búa til ævintýri út frá sögu sem það hefur heyrt. Einnig getur 

ævintýri orðið til þess að mæta tilfinningum barns og það getur komið þeim til skila í 

leik og skapað þannig merkingu fyrir sig, sem gott er fyrir tjáningarhæfni þess. Skilaboð 

sem ævintýri gefa til barns eru mikilvæg í þroskaferli þess (Kristín Unnsteinsdóttir, 

2005:28). 
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5.2. Félagsþroski og félagsvitund   

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er komið inn á félagslega reynslu sem barn öðlast meðal 

annars með þátttöku í bæði stórum eða litlum hópum. Barni er það nauðsynlegt að finna 

að það sé hluti af hóp og gegni þar einhverju hlutverki. Að njóta samverustunda með 

hóp og gleðjast með öðrum örvar einstaklingsþroska barns og um leið auðgar það starf 

hópsins í heild (bls. 14).  

Í aðalnámskrá segir einnig að vinna eigi að markmiðum í félagsþroska og félagsvitund 

barns. Þar á meðal að stuðla að traustum og hlýjum samskiptum milli barna og við fólk 

á mismunandi aldri. Að barn temji sér góða umgengni og fái notið sín óháð andlegu eða 

líkamlegu atgervi, kynferði, uppruna, menningu eða trú.  Hvetja þarf barn til að virða 

skoðanir annarra og sýna þeim virðingu og umburðarlyndi og hjálpa barni að leysa 

deilur á farsælan hátt og vinna í hóp og styðja við það þegar þörf krefur. Einnig á að efla 

jafnréttisvitund barns og skilning þess á gildi vináttu (bls. 9-10).  

Strax í frumbernsku fer barn að sýna merki samkenndar með fólki sem líður illa. 

Grundvöllur fyrir félagslegri hegðun barns er sú hæfni þess að átta sig á og taka þátt í 

tilfinningum annarra. Þetta getur vafist fyrir barni á aldrinum tveggja til sex ára, þar sem 

á þeim aldri er barn ekki farið að fullu að átta sig á því hvað það er að geta sett sig í spor 

annarra og rétta fram hjálparhönd, til dæmis ef eitthvað bjátar á. Barnið skortir ekki 

viljann til þess að hjálpa eða hugga aðra, en vantar þá leið að geta gert það á viðeigandi 

hátt með því að geta sett sig í spor viðkomandi sem hugga á eða hjálpa. Það er því 

mikilvægt að efla þessi tengsl hjá barni sem fyrst, svo það geti sjálft fundið úrræði til 

þess að ganga ekki út frá því að hugsanir, tilfinningar og sjónarhorn annarra séu þau 

sömu og þeirra eigin (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993:39).  

 

Barn þarf að læra að sýna hæfni í samskiptum. Það gerist í vinnu með öðrum, börnum 

og fullorðnum. Barn lærir í þeirri vinnu að leysa ágreiningsmál sín við aðra og sýna 

hjálpsemi. Með því að öðlast færni í samskiptum við aðra getur barn fundið til með 

öðrum, sýnt samúð og samlíðan, og áttað sig á hvað sé réttlátt og sanngjarnt eða ranglátt 

og ósanngjarnt. Samhæfing mismunandi sjónarhorna og að geta samræmt þau, er 

lykilatriði í samskiptum á milli barna. Mikilvægt er því að barn fái leiðsögn og kennslu í 

að efla sjálfsmynd sína í þessa átt. Barn sem er með ríka réttlætiskennd og getur sett sig 

í spor annarra hefur öðlast færni í félagsþroska og félagsvitund. Það hefur styrk sem 
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eflist enn frekar alveg til fullorðinsára. Að hafa hæfni til að geta sett sig inn í 

tilfinningar, athafnir og hugsanir annarra eins mikið og barn getur gert á leikskólaaldri 

er mikilvægt veganesti út í lífið og hefur einnig áhrif á annan þroska barns til dæmis 

tilfinninga- og siðferðisþroska (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007:38-39). 

 

Í grein Hrannar Pálmadóttur (2004) Boðskipti í leikskóla er fjallað meðal annars um 

félagsfærni, þar er vitnað í Guralnick sem hélt því fram að félagsfærni sé hæfni ungra 

barna til að geta á árangursríkan og viðurkenndan hátt nálgast persónuleg markmið sín. Í 

þessu samhengi er rætt um að það sé félagslega mikilvægt markmið fyrir ung börn að 

komast inn í félagahóp og kunna að miðla málum, að fá leikfang til að leika sér með og 

deila því með öðrum, bjóða öðrum börnum að koma að leika sér og að þróa leik sinn 

með leikfélögunum (bls. 101). 

 

Í hópvinnu og sérstaklega þegar umræður eiga sér stað í hóp,  þá er ,,biðtími“ 

mikilvægur fyrir hvert barn í hópnum til að fái tækifæri til þess að svara. Þegar barn 

svarar ekki strax fullorðnum, geta viðbrögðin verið þau, að það er fyllt í eyðurnar fyrir 

barnið, spurningu svarað fyrir það og barninu því ekki gefið tækifæri á því að svara. Það 

geta verið bæði hinir fullorðnu eða félagar barnsins í hópnum sem þetta gera. Þessi 

skortur á nægum biðtíma aftrar því að börn fái að svara, því haldið er áfram án þess að 

vænta svars frá barninu (Otto, 2010:144).   

 

Í bók Aud Berggraf Sæbo (1992) Drama í Barnehagen er fjallað um ávinning þess að 

barn upplifi leikræna tjáningu í uppvexti sínum. Má meðal annars nefna að leikræn 

tjáning stuðlar að eflingu andlegs þroska barns, sem og að barn þroskast í samneyti og 

samspili með öðrum þegar leikræn tjáning á sér stað. Það eflir félagsþroska og 

félagsvitund barns að upplifa leikræna tjáningu þar sem hún gefur barni tækifæri til að 

bæta við fyrri reynslu sína. Einnig eflist félagsþroski og félagsvitund barns ríkulega 

þegar það fær tækifæri til að sýna í leikrænni tjáningu samhygð sína fyrir náunganum 

og tilfinningar sem það kannski myndi ekki sýna annars. Líkamstjáning, hreyfing og 

málþroski er stór hluti af leikrænni tjáningu og þroskar leikni barns í að vinna með huga 

sinn og líkama. Líkamstjáning gefur barni einnig tækifæri til að tjá það sem annars væri 

hugsanlega ekki sett fram með orðum (bls. 63-72).   
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Gildi barnabóka                       

Með árunum hefur áhugi höfunda handbókarinnar beinst meira að félagsþroska og 

félagsvitund. Samfélag okkar krefst hæfni í samskiptum við fólk á öllum aldri og af 

ýmsum þjóðernum. Breytingar samfélagsins sem orðið hafa undanfarin ár í kjölfar 

kreppu og erfiðleika hjá mörgum fjölskyldum hafa orðið til þess að samkennd og 

umburðarlyndi í garð náungans er mikilvægari og hefur það óneitanlega áhrif á barn, líf 

þess og störf. Stuðningur við barn er mikilvægur í hugsanlegum erfiðleikum sem það 

upplifir í kjölfar þessa. Tengsl siðgæðisþroska og siðgæðisvitund við félagsþroska og 

félagsvitund er sterk þar sem áhersla er á að barn tileinki sér umburðarlyndi, sáttfýsi og 

samvinnu og að barn beri virðingu fyrir sjálfu sér og öðrum. Félagsþroski og 

félagsvitund lærir barn með samskiptum sínum við foreldra, systkini og aðra. Stór hluti 

af leikskólaárum barns fela í sér að efla félagsþroska þess og samskipti við önnur börn 

og kennara. Á leikskólaárunum þroskast félagshæfileiki barns og þar gegna foreldrar og 

systkini stórt hlutverk. Við þriggja til sex ára aldurinn fer barn að uppgötva að það er 

hluti af stærri heild. Sjálfsmat og stjórn á skapi er stór hluti af félagsþroska og svo 

samkenndin, þar sem barn lærir að bera virðingu fyrir tilfinningum annarra. 

Félagsþroski lærist meðal annars í gegnum leik og eru til margar gerðir af leikjum, 

breytilegir eftir aldri og þroska barnsins (Frost, Wortham og Reifel, S., 2008:140). 

 

Félagsþroska og félagsvitund má efla á ýmsa vegu í vinnu með barnabækur. Margar 

barnabækur fjalla um ýmiss konar samskipti á milli sögupersóna og getur það stuðlað að 

því að barn getur sett sig í spor persónanna og rætt um eins eða svipaðar tilfinningar 

sem það sjálft hefur upplifað. Töluvert hefur verið skrifað af barnabókum þar sem 

áhersla er á erfiðleika sögupersóna eða deilna þeirra á milli, hvernig þær geta leyst úr 

þeim eða eru að leysa úr þeim í sögunni. Það getur stutt barn í eigin erfiðleikum og barn 

öðlast færni í að leysa deilur við önnur börn á farsælan hátt. Barnabækur geta þannig 

veitt barni margvíslegar fyrirmyndir. Persónur í sögum takast á við ýmiss málefni er 

varðar daglegt amstur, tilfinningar og fleira. Það gefur barni sem hlustar á sögu 

fjölbreytta reynslu og ýtir undir að það sýni tilfinningar sínar eins og persónur bóka 

gera. Barn getur upplifað jákvæða og/eða neikvæða hegðun persóna, sem skapar 

grundvöll fyrir ýmsar umræður við barnið. Með því eykst skilningur á ýmsa hegðun og 

viðbrögð sem fyrirfinnast í samfélaginu sem barn býr í, hvort um sé að ræða 

viðurkennda hegðun eða ekki (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:22).  
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Í grein Þuríðar J. Jóhannsdóttir  (1992) Úr búrinu í meiri gauragang kemur fram að 

hlutverk sögu sé þríþætt, það er að hrífa lesandann með sér til þess að skemmta honum, 

til þess að auka fræðslu til lesandans og í þriðja lagi til að koma okkur til hjálpar. Þegar 

barn upplifir þessi hlutverk sögunnar þá fær það tækifæri til að hrífast með sögunni og 

getur skemmt sér, glaðst og liðið vel. Barn getur fengið fræðslu um ýmislegt í gegnum 

sögur, til dæmis um fólk og samskipti þeirra á milli. Þegar saga fjallar um vandamál þá 

gefur hún barni fordæmi sem getur verið lærdómsríkt fyrir barn og komið því til hjálpar. 

Þuríður segir bókalestur almennt þroskandi á mjög mörgum sviðum og hver lesin bók 

bæti við reynslu barns,þroski tilfinningar þess, ímyndunarafl, samskiptahæfni og byggir 

upp siðfræði barns og hæfileika. Þuríður talar einnig um hvað ævintýri geta gert fyrir 

börn og nefnir kenningar sálfræðingsins Bruno Bettelheim í því sambandi. Kenningar 

hans segja að þegar barn hlustar á sögu, þá getur það unnið úr átökum sem gerast í 

undirvitund þess (bls. 3-4).   

5.3. Málþroski    

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (1999) ber að vinna að markmiðum í málrækt barns. 

Þar á meðal er að auka orðaforða barnsins sem og að ræða við barn í leik þess og starfi. 

Það skal lesa fyrir barn og segja því sögur og ævintýri og fara með þulur og kvæði. Eins 

skal hvetja barn til að tjá sig, segja frá og ræða við aðra (bls. 9).  

Á aldrinum tveggja til sex ára lærir barn um það bil 10.000 orð, eða um fimm orð á dag. 

Barn um tveggja ára aldur talar í tveggja orða setningum og um fimm ára aldur getur 

það tjáð sig í setningum sem innihalda fjögur til fimm orð. Á sama tíma er barn einnig 

að læra málfræði tungumálsins. Í kringum fjögra ára aldurinn hefur barn öðlast 

hæfileika til að halda uppi samræðum og skynja málið sem tjáningarform við alla í 

kringum sig  (Frost, Wortham og Reifel, 2008:136). Fimm ára gamalt barn er nærri því 

jafn fært og foreldri þess í að tala og skilja tungumál. Hæfnin til að viðhalda einföldum 

samræðum krefst djúpstæðrar þekkingar sem flestir sem tala gera sér ekki grein fyrir. 

Þetta á við um öll tungumál (Fromkin, Rodman og Hyams, 2007:4). 

Þegar barn nær tökum á tungumáli þroskar það með sér fimm þætti. Þessir þættir 

þroskast hver með öðrum og geta ekki án hvers annars verið. Þeir eru: 

Hljóðfræði (phonetics) sem fjallar um hlutverk málhljóða og hvort og hvernig hljóðin 

greinast í merkingu orða. Í hljóðfræði heyrir barn og skilur yrt mál, það lærir að í 
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flestum tungumálum eru kerfi sem í eru hljóðtákn. Merkingarfræði (semantics) sem 

fjallar um að orð eru eyrnamerkt hugtaki, ásamt því að tengjast merkingakerfi 

(schemata) sem tengir hugtökin saman. Merkingarkerfið auðveldar barni nýtt nám, 

upprifjun, og er með innlegg þegar byggja skal á fyrri hugtakaþekkingu. Setningafræði 

(syntax) fjallar um uppröðun orða í setningar og hvernig það hefur áhrif á merkingu 

setninganna. Barn lærir fljótt að orðaröð skiptir máli og við það verði til innihaldsrík 

tjáning. Orðmyndunarfræði (morphology) fjallar um byggingu orða, að sama orðið 

getur haft mismunandi þýðingu eftir formi orðsins. Í orðmyndunarfræði lærir barn að 

orð í eintölu eða fleirtölu geta haft mismunandi þýðingu og að lík orð geti haft ólíka 

merkingu. Málnotkunarfræði (pragmatics) fjallar um notkun tungumálsins, hvernig 

málið er notað. Barn lærir að málið er notað til samskipta, til dæmis með því hvað er 

viðeigandi að segja og að það sé menningarlegur munur á notkun tungumálsins (Otto, 

2010:2-10).  

Mikilvægt er að barn nái valdi á móðurmáli sínu og hæfni til að nota það. Það hefur 

komið fram í rannsóknum að barn sem hefur gott vald á tungumáli sínu nær betri 

námsárangri, það á betra með að tjá hugsanir sínar og spyrja spurninga um námsefni sitt. 

Barn á einnig auðveldara með að læra að lesa ef það hefur góða máltilfinningu (Otto, 

2010:19). Þróun orðaforða hjá barni tengist almennri tungumálagetu ásamt lesskilningi 

barns. Til þess að byggja upp góðan orðaforða hjá barni er mikilvægt að lesa mikið fyrir 

það og þannig kynnist barn nýjum orðum. Hvernig orð lærast er nátengt almennri færni 

og getu barns í tungumálinu og orðaforði er nátengdur lesskilningi. Barn með góðan 

orðaforða getur tjáð sig á mismunandi vegu og á auðveldara með að skilja texta (Otto, 

2010: 6). 

Að efla orðaforða barns felur í sér að barn lærir mun meira en orðin sjálf, því orðunum 

fylgir einnig önnur þekking, til dæmis um orðflokka, kyn, nafnorð, sagnir og merking 

orðanna (Sigurður Konráðsson, 2000:155). Barn lærir fyrst þau orð sem eru algeng í 

máli þeirra sem það umgengst mest og lærir meðal annars orð sem tengjast 

skyldmennum sínum, til dæmis mamma og pabbi, afi og amma. Þau læra einnig 

allskonar orð yfir mat, föt, dýr, líkamshluta, farartæki, húsbúnað og margt fleira (bls. 

164-165).  
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Best er að kenna barni ný orð með markvissri kennslu. Ný orð lærir barn best með því 

að tengja orðin við raunverulega atburði í leik og starfi. Umfjöllun um það sem barn 

þekkir og bæta við það nýjum orðum sem tengjast þeim reynsluheimi sem barn býr við 

hverju sinni. Leikur að orðum er því nauðsynlegur í daglegu lífi barns til þess að auka 

megi orðaforða þess. Andlegt heilbrigði barns hefur mikið að segja þegar kemur að því 

að efla málþroska og orðaforða þess. Barn sem er í góðu andlegu jafnvægi og býr við 

tryggar aðstæður aflar sér orða af eigin rammleik þegar til dæmis foreldrar eða aðrir 

uppalendur eru ekki að ýta nýjum orðum að þeim (Sigurður Konráðsson, 2000:168-

169). 

Gildi barnabóka                                                                                                                              

Höfundar verkefnisins hafa með vinnu sinni í leikskóla upplifað hversu mikilvægt er að 

barn nái að efla málþroska sinn vel á leikskólaaldrinum. Málþroski hefur mjög mikið 

gildi í öllu sem barn tekur sér fyrir hendur ekki síst vegna þess að mikil fjölgun hefur 

orðið á börnum í leikskólum sem hafa annað mál sem móðurmál en íslensku. Farið er að 

fylgjast á skipulagðan hátt með málþroska barna á síðustu árum þar sem fjöldi 

rannsókna hafa sýnt fram á að fyrstu árin í máltöku barna eru mikilvægust.  

Í einum af sex köflum um námssvið leikskóla í Aðalnámskrá leikskóla (1999) sem ber 

yfirtitilinn Málrækt, er sérstaklega talað um barnabókmenntir. Þar segir: „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“(bls. 

20). Einnig kemur þar fram að leggja beri ríka áherslu á að lestur fyrir barn og þjálfa 

það í hlustun, skilningi á tilfinningum sínum og umræðum um persónur og atburði sem 

hjálpar barni að skilja betur tilfinningar sínar og annarra (bls. 20-21).  

Það er mikilvægt að hugað sé að umræðum í tengslum við lestur barnabóka þegar unnið 

er að því að efla orðaforða barns. Barnið er með því vakið til umhugsunar um 

tungumálið og öðlast einnig næmari skilning á orðum og merkingu þeirra með 

umræðum. Barn þarf að fá tækifæri til að orða hugsanir sínar og eiga í samskiptum við 

aðra með samræðum í leik, starfi og daglegum athöfnum. Þegar barn er hvatt til 

umræðna um það sem því er hugleikið um atburði eða annað sem það vill segja frá, 

verður til svigrúm til þess að spyrja barnið opinna spurninga. Opnar spurningar örva 
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málþroska barns og þær gefa því tilefni til að íhuga svar sitt og um leið að auka 

orðaforða sinn og gagnrýna hugsun (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:20).  

Þegar lesið er fyrir barn þá styður það við málþroska þess og brúar bilið á milli þroskans 

frá töluðu máli og færni til að beita því yfir í ritað mál. Börn sem hafa frá unga aldri 

upplifað að deila sögum sín á milli, hafa einnig sýnt fram á betri færni við að læra að 

lesa og skrifa. Í bók Beverly Otto (2010) Language developement of early childhood  er 

sagt frá Lesley Mandel Morrow sem rakti kosti þess að lesa fyrir barn. Morrow segir að 

ef lesið er fyrir barn reglulega að þá eykst áhugi þess á lestri og þekking á rituðu máli, 

orðaforða og uppbyggingu sögunnar. Morrow segir einnig að barn hljóti mikilsverðan 

málþroska í öllum fimm þáttum tungumálsins þegar lesið er fyrir það. (bls. 224). Má þar 

nefna að:  

– tungumálið er notað á ýmsa vegu í sögum, sem eflir málnotkunarþekkingu.  

– þekking barns á hljóð- og ritmyndum í gegnum sögu eflir hljóðfræðiþekkingu.  

– barn skynjar hvernig orð hafa áhrif á merkingu, sem eflir orðmyndunarþekkingu.  

– orðaforði barns eykst í margbreytileika tungumálsins í bókmenntum, sem eflir 

einnig  merkingarfræðiþekkingu.  

– skilningur barns eykst á því hvernig hugsanir eru skipulagðar í setningar og 

málsgreinar í bóklegu máli, sem eflir bæði málnotkun barns og 

setningarfræðiþekkingu þess (Otto, 2010:224).  

Margar barnabækur innihalda ljóð og vísur. Það gefur barni tækifæri á auknum 

orðaforða sem stuðlar bæði að málþroska þess og lesskilningi. Það er mikilvægt að það 

sé ekki bara lesið fyrir barn ljóð og vísur, heldur fái það að upplifa það á sínum eigin 

forsendum. Í bók Beverly Otto (2010) Language developement of early childhood 

kemur fram að þegar deilt er með barni ljóðum og vísum þá fær barn tækifæri til að læra 

þau orð sem hafa svipað hljómfall. Þegar barn er virkjað í ljóða- og söngvirkni þá er það 

gagnleg fyrir barn á tvenna vegu, annars vegar sem taktbundin eiginleiki tungumálsins 

og hins vegar sem hvatning til barns um að hreyfa sig, sem ýtir undir skilning á orðum 

og orðasamböndum (Otto, 2010:228).   
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6.  Verkefni handbókar  

 Þær þrjár bækur sem unnið er með í handbókinni eru þríleikur Sigrúnar Eldjárn um 

vinina Hörpu og Hróa sem lenda í ýmsum ævintýrum. Bækurnar eru; Kynlegur kvistur á 

grænni grein (1997), Drekastappan (2000) og Draugasúpan (2002). Úr bókunum voru 

búin til verkefni sem tengjast á einn eða annan hátt öllum þeim þroskaþáttum sem valdir 

voru til umfjöllunar. Lögð er áhersla á þrjá þroskaþætti í handbókinni og eru þeir 

fagurþroski og sköpunarhæfni, félagsþroski og félagsvitund og málþroski, þar sem hann 

er sá þroskaþáttur sem kemur að öllu starfi leikskólans og er samtvinnaður öllum 

verkefnunum. Tenging málþroska við verkefnin er að í þeim eru markvissar umræður 

sem efla málþroska, tjáningu, málsskilning og orðaforða barna. 

4.1. Kynlegur kvistur á grænni grein – Verkefni    

Bókin Kynlegur kvistur á grænni grein er fyrsta bókin af þremur í þríleiknum um vinina 

Hörpu og Hróa. Harpa er mjög hugrökk stúlka, en Hrói er ekki alveg eins hugrakkur. 

Það kemur sér því mjög vel fyrir Hróa að eiga svo hugrakka vinkonu, því hún hjálpar 

honum að takast á við það sem hann hefði kannski annars ekki gert. Harpa er mjög klár 

stelpa og hefur lært mikið af því að fara á alls konar námskeið og hún kann næstum því 

allt. Hún er alltaf að bjarga málunum þegar þau vinirnir komast í hann krappan. Í þessari 

bók halda þau á vit ævintýranna í skógi einum og þar hitta þau fyrir bæði furðulegar og 

ógnvekjandi verur. Kannski tekst Hörpu að bjarga málunum líka í þetta sinn (Sigrún 

Eldjárn, 1997). Verkefni þau sem bent er á í handbók eru unnin eftir lestur bókar og 

umræður. Með verkefnunum er reynt að tengja saman söguna og upplifun barna af 

hverju því sem fjallað er um í bókinni. Í bókinni er talað um skóginn og námskeið og 

vísa verkefnin til þess. Þar fá börn tækifæri til að læra hvað námskeið er og upplifa 

náttúruna um leið og þau læra um hana.   

Fyrst ber að nefna verkefnið Kynlegt tré sem eflir tjáningu barna um leið og fagurþroski 

og sköpunarhæfni örvast og áhugi þeirra á nærumhverfinu vaknar. Mikilvægt er að börn 

fái að upplifa umhverfi sitt á eigin forsendum og tjáningu sína út frá því. Félagsþroski 

og félagsvitund barna eykst við vinnu þessa verkefnis, þar sem áhersla er lögð á 

virðingu og umburðarlyndi. Margar barnabækur gefa tilefni til vinnu með efnivið úr 

náttúrunni. Að börn upplifi náttúru og umhverfi í gönguferð um nærumhverfið og gera 

rannsóknir á því er mikilvægt til þess að öðlast skilning á lífríki náttúrunnar og er 

tilvalið að nýta barnabókmenntir til þess. Að börn upplifi nám og reynslu utan 
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leikskólans og fái þannig persónulega og áþreifanlega reynslu af veruleikanum gefur 

þeim víðsýni og örvar áhuga þeirra fyrir því sem utan leikskólans er. Börn verða forvitin 

um þau tækifæri sem náttúran og umhverfið geta skapað þeim. Í leik sínum og starfi 

utan dyra geta börn uppfyllt fróðleiksfýsn sína, ímyndun, upplifun og félagslega 

samveru með öðrum börnum. Skilningarvit barna eru virkjuð þegar þau upplifa í 

nánasta umhverfi leikskóla síns bæði dýr, jurtir og annan gróður (Kristín Norðdahl, 

2005:2-4).  

Verkefnið Já afsakið, ertu til í að hlusta? er ætlað til þess að virkja tjáningarhæfni 

barna. Þegar unnið er með tjáningarhæfni barna er bæði verið að efla fagurþroska og 

sköpunarhæfni þeirra til þess að tjá sig og einnig félagsþroska og félagsvitund. Þegar 

barn deilir með öðrum börnum sínum áhuga- eða umhugsunarefnum, fær það öðrum 

börnum efni til að hugsa um og nýja reynslu, eins læra börn að hlusta á meðan 

viðkomandi barn talar. Börn verða meðvituð um sig sjálf og getu sína, sem eflir 

sjálfstraust þeirra og þau sjá árangur erfiðis síns. Börnin læra að koma fram og tala og 

eflir það hugrekki þeirra og viljastyrk. Það krefst hugrekkis að standa upp fyrir framan 

hóp og er það hluti af lífsleikni að vinna með hugrekki. Að vera hugrakkur er að sýna 

persónulega áræðni, staðfestu og að hika ekki. Þegar börn standa frammi fyrir áskorun 

sem þarfnast hugrekkis þurfa þau að geta gert, jafnvel það, sem þeim þykir erfitt. Með 

því að sýna hugrekki læra þau að standa með sjálfum sér og horfast í augu við það sem 

er erfitt. Með hugrekki geta börn framkvæmt nýja hluti sem virtust erfiðir í fyrstu eða 

þau eru hrædd við. Með hugrekki læra börn að gera það sem er rétt, þó það sé erfitt, þau 

horfast í augu við allt nýtt sem á vegi þeirra verður (Leikskólinn Tröllaborgir, e.d). 

Mikið af efni hefur verið gefið út sem getur þroskað ýmiss tjáningarform, en 

barnabækur sem eru í hillum á heimilum innihalda gjarnan slíkt efni eins og bækur 

Sigrúnar gera. Einnig má finna í mörgum barnabókum persónur sem takast á við 

ýmislegt í sögunum sem krefst hugrekkis.  

Verkefnið Tré númer 138B fjallar um að skoða gang árstíðanna og lífsins og með því 

eflast margir þroskaþættir barna og lífsleikni. Þar læra börn að umgangast náttúruna og 

það líf sem þar þrífst. Þetta verkefni eflir hugmyndir barna um það hvernig náttúran lifir 

og hverjir lifa á henni og hvernig. Árstíðir og dagar koma inn í verkefnið sem gefur 

börnum aukinn skilning á tíma og hvernig árið líður með árstíðum þess. Það er 

mikilvægt fyrir börn að þau viti hvenær er sumar, vetur, vor eða haust og geti skynjað 
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hvernig náttúran breytist eftir því. Allt líf náttúrunnar breytist eftir árstíðunum og þegar 

árin líða breytist gróður og tré eins og mannfólkið. Í gegnum barnabækur og  lífsleikni 

læra börn að hugsa um eigin líðan og setja sig í spor annarra og nýta sér það til þess að 

leysa ágreining sinn við aðra, við náttúruna og einnig við umhverfi sitt. Ef börn fá 

tækifæri til þess að tengjast náttúrunni á þennan hátt, þá geta þau átt í sambandi við 

náttúruna og allt umhverfi sitt og lifað í sátt við það. Vekja skal áhuga barna á umhverfi 

og náttúru og viðhalda honum en með því fá börn tækifæri til þess að finnast þau bera 

ábyrgð á náttúrunni og bera virðingu fyrir lífverum hennar (Kristín Norðdahl, 2009:3).  

Verkefnið Komdu í humátt á eftir mér er tengt bókinni Kynlegur kvistur á grænni grein. 

Þar fer saman hreyfistund, útivera eða göngutúr og málþroski þar sem áhersla er lögð á 

að leika orðatiltæki sem koma fram í bókinni. Mikilvægt er fyrir börn að þau geti áttað 

sig á því að mörg orðatiltæki geta haft mismunandi þýðingu, eftir því hvernig komið er 

orðum að þeim og merking þeirra verður því ekki alltaf sú sama. Flestum börnum finnst 

gaman að leika sér að hljóðum og orðum, sem er mikilvægt fyrir málþroska og læsi, 

sérstaklega fyrir hljóðkerfisvitund. Uppbygging hljóðkerfisvitundar, eða vitundar um 

einstök hljóð og hljóðasamsetningar í orðum, er mikilvægur þáttur í að læra að lesa og 

skrifa. Börn sem hefja skólagöngu með sterka hljóðkerfisvitund eiga auðveldara með 

lestur þegar þegar að frá líður og reynsla segir að þjálfun í hljóðkerfisvitund hjálpar til 

við lestrarkunnáttu (Bennett-Armistead, Duke, og Moses. 2005:91). Hljóðkerfisþekking 

(phonetic knowledge) barna þroskast með hæfileika þeirra til að aðgreina hljóð og því 

málumhverfi sem það elst upp í. Einnig er mikilvægt að börn tileinki sér 

merkingarþekkingu (semantic knowledge) sem felur í sér hæfileika þess til að skilja 

málfræðireglur tungumálsins sem og setningaþekkingu (syntactic knowledge)  sem felur 

í sér að börn læra fljótt að orðaröð skiptir máli (Otto, 2010:3- 8).  

4.2. Drekastappan – Verkefni    

Bókin Drekastappan fjallar um leiðangur Hörpu og Hróa sem er mjög sérstakur. Harpa 

er ákveðin í því að veiða dreka og ætlar að elda úr honum afmælismáltíð handa mömmu 

sinni. Aftur á móti þarf Hrói að fara í erfiða sendiferð fyrir afa sinn. Þar sem að þau 

þurfa bæði að takast á við þessu erfiðu verkefni, þá ákveða þau að hjálpast að. Í þessum 

leiðangri þurfa Harpa og Hrói að takast á við mörg álitamál til að ná markmiðum sínum 

og vega og meta hvað skuli gera hverju sinni. Með samvinnu sinni tekst Hörpu og Hróa 

að leysa málin af heiðri og sóma (Sigrún Eldjárn, 2000). Á leikskólaárum eru börn að 
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uppgötva sig, líkamann sinn, getu og tilfinningar. Á þessum árum er vinskapur að 

myndast og börn byrja að mynda sér skoðanir. Með verkefnum bókarinnar er börnum 

gefin tækifæri til þess að kynnast öðrum börnum, tilfinningum sínum og annarra og að 

sýna fordómaleysi gagnvart öðrum.  

Lítill dreki í sundbol brosir út að eyrum er verkefni sem eflir félagsþroska og 

félagsvitund. Þar fá börn tækifæri til þess að hugsa um tilfinningar og líðan sína og um 

leið líðan annarra. Með áherslu á fagurþroska og sköpunarhæfni barna er verkefninu ýtt 

úr hlaði með því að börnin búa til þau svipbrigði sem eru lýsandi fyrir einhverja líðan. 

Þetta gefur börnunum tækifæri til að átta sig á því að með svipnum einum sýna þau 

hvernig þeim líður. Í þróunarverkefni Kristínar Hildar Ólafsdóttur (2005) Bleikir fílar í 

Sæborg er fjallað meðal annars um það hversu mikilvægt það er fyrir börn að tjá sig 

með merkingarbærum táknum. Það hefur gildi fyrir börn bæði í félagslegu og 

menningarlegu samhengi, þar sem barnið þróar þörf sína til tjá sig (bls. 9). Það er 

mikilvægt fyrir öll börn að fá tækifæri til að tjá sig í gengum leik og starf og það er 

mjög hentugt að gera það í vinnu með barnabækur.  

Verkefnið Trallandi vinir í halarófu er að stærstum hluta unnið með vinsemd og þar 

kom dygðirnar hjálpsemi og virðing einnig við sögu. Margar barnabækur innihalda efni 

sem hægt er að tengja við lífsleikni, en dygðir falla undir það námsefni. Undir 

félagsþroska og félagsvitund barna, falla margar dygðir og kennsla í því um hvað þær 

eru. Það er mikilvægt fyrir börn að upplifa dygðir í leikskóla, það gefur þeim víðari sýn 

á hvað er rétt og rangt og kennir þeim að vinna saman á lýðræðislegan hátt. Að sýna 

vinsemd og að vera vinur er öllum börnum nauðsynlegt í uppvextinum og er hluti af 

þroska og uppeldi þeirra. Þegar börn sýna vinsemd er þeim annt um velferð annarra og 

þannig sýna þau að þeim er ekki sama um náungann. Þetta á einnig við um allt sem er í 

umhverfi barna, til dæmis að bera umhyggju fyrir dýrum, gleðja aðra og hjálpa þeim. 

Þegar börn eiga vin taka þau tillit til hans, sýna honum virðingu og gera hann glaðan. 

Með vinsemd læra börn mikið, til dæmis að vera næm á aðra, tilfinningar þeirra, líðan 

og hugsanir og að geta sett sig í spor annarra. Börn sýna öðrum, ekki síst sínum nánustu 

vinsemd með þessum leiðum og verða þannig sannir vinir. Þau geta sýnt öllum 

vinsemd, líka ókunnugum og með því auka börn lífsgæði sín og vellíðan (Leikskólinn 

Tröllaborgir, e.d).  
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Verkefnið Að hafa augun opin er tengt bókinni Drekastappan og þar er fléttað saman 

vettvangsferð á bókasafn og málþroska, þar sem áhersla er lögð á að börn leysi verkefni 

sem tengjast bókinni. Börnin þjálfast í að einbeita sér að verkefninu um leið og þau 

skoða barnabækur af ýmsum toga, til að geta leyst verkefni sitt af hendi. Það er einnig 

mikilvægt að börn heimsæki bókasöfn og geti þar fengið að skoða og finna ýmsar 

bækur sem leiða þau áfram í þekkingarleit sinni eftir svörum við verkefni sínu eða öðru. 

Þannig fá börnin tækifæri til að kynnast nýjum bókum og ýmiss konar bókum sem að 

þau hafa jafnvel aldrei séð. Fjölbreytt úrval af bókum er hægt að nálgast á bókasöfnum 

og það eykur þroska barna í málnotkun sinni því þau víkka skilning sinn á hve 

misjafnlega tungumálið er notað. Orðaforði barna eykst með bókum sem eru ríkulega 

myndskreyttar. Myndskreytingar sem lýsa texta vel gefa börnum hugmyndir að því sem 

er verið að fjalla um (Otto, 2010:214). Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er fjallað um 

mikilvægi þess að börn kynnist því samfélagi sem það lifir í. Mikilvægt er að leikskólar 

nýti sér þau félagslegu og menningarlegu tækifæri sem gefast. Margs konar samskipti 

utan leikskólans eru því miklvæg fyrir börn, til dæmis að heimsækja þjónustu- og 

menningarstofnanir sem í boði eru. Það eflir tilfinningu barna fyrir því að þau tilheyri 

samfélagi og séu hluti af því (bls. 27-28). 

4.3. Draugasúpan – Verkefni    

Draugasúpan er þriðja og síðasta bókin í þríleiknum um vinina Hörpu og Hróa. Sem 

endranær halda þau á vit ævintýranna. Sagan fjallar um ferð Hörpu og Hróa til frænku 

Hörpu sem heitir Hrollfríður. Ferðin liggur í gengum drungalegan skóg og það reynist 

Hróa mjög erfitt, því hann er hræddur við allt sem er dimmt og draugalegt. En Harpa 

telur Hróa inn á að fara með sér í ferðina og hann trúir því að hann vilji það. Á leið 

þeirra vina í gegnum skóginn dettur Hörpu í hug að safna hráefni í súpu sem hún vill að 

verði ekta draugasúpa og verði elduð í gömlum potti sem þau fundu. Í súpuna þarf þá 

auðvitað draug ásamt ýmsum öðrum skepnum sem meira að segja skjóta Hörpu skelk í 

bringu (Sigrún Eldjárn, 2002).  Í bókinni eru persónur sem flestum hugnast ekki að 

kynnast. Þær eru boðnar velkomnar í leiðangur krakkanna og fá að taka þátt í verkefni 

þeirra. Með verkefnum þeim sem stungið er upp á í handbók er börnum gefin kostur á 

að kynnast tilfinningum sínum og annarra og um leið að kynnast öðrum börnum 

deildarinnar og deila með þeim verkefnum.  
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Í verkefninu Þessi leið til Hrollfríðar frænku er unnið að því að skapa persónur 

sögunnar og þannig eru börnin hvött til að hugsa um tilfinningar sínar og líf. Þegar börn 

fá að leik-gera sögu á þennan hátt, með fylgihlutum sem þau hafa sjálf búið til, eða 

fundið efnivið sjálf til að nota í verkið efla þau reynslu sína, hugmyndaflug og skapandi 

tjáningu. Með því að fá að leika sér saman með söguna og persónur hennar læra þau inn 

á leik og samskiptakerfi hjá hvert öðru og innan hópsins. Leik og samskiptakerfi 

grundvallast af viðurkenndum viðhorfum til að skapa börnum skilyrði til að leika sér og 

læra um leið um sjálfa sig og aðra. Viðurkenning byggist á jafnrétti milli einstaklinga  

og að þeir geti unnið úr reynslu sinni og fengið að njóta sjónarmiða sinna. Gagnkvæm 

virðing verður að vera til staðar svo börn fái tækifæri til að upplifa sjálfstæði sitt og efla 

tilfinningatengsl sín við aðra (Bae, 1996:208). Margar barnabækur eru þannig gerðar að 

hægt er að leik-gera þær á einn eða annan hátt, og er það hugmyndaflugið sem ræður 

algerlega för í þessu efni. 

Í verkefninu Að borða aldrei vini sína er unnið með samskiptahæfileika barna í 

hópvinnu þar sem þau þurfa að sýna hópfélögum sínum virðingu og umburðarlyndi. Það 

eflir samskiptahæfileika barna og þau læra samvinnu sem er hluti af félagsþroska þeirra 

og félagsvitund. Að vinna með leir eins og gert er í þessu verkefni eflir hugmyndaflug 

barna og tjáningu, þar sem þau óhindrað geta búið til persónur úr sögu bókarinnar af 

eigin rammleik. Þetta gefur börnum tækifæri til að efla fagurþroska sinn og 

sköpunarhæfni. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) kemur fram að það eigi að veita börnum 

fjölbreytileg tækifæri til að tjá sig í myndum og með mótanlegum efnum, með því 

samhæfa þau fínhreyfingar sínar og skynfæri sín (bls. 23-24). Margar barnabækur geta 

gefið hugmyndir að vinnu sem þessari sem gefur börnum tækifæri til að efla frjóa 

hugsun og sköpunarkraft sinn.  

Verkefnið Þetta er tóm lygi! er tengt bókinni Draugasúpan þar sem unnið með sögur og 

ljóð í tengslum við málþroska. Börnin búa til sögu eða ljóð og fá til þess orðatiltæki og 

persónur sem þurfa að koma fram í ljóðinu eða sögunni þeirra. Þetta eflir skilning 

barnanna á því að efni bókar er hægt að endursegja eða koma yfir í ljóðrænt form. Það 

eflir skilning barna og vitund fyrir söguþræði og þeirra eigin upplifun á sögunni getur 

því komið fram í ljóða- eða sögugerð. Börnin læra málnotkun í verkefninu og er það 

mikilvægt í málþroskaferli barna, þar sem hún felur í sér að börn læra máltjáningu sem 

nota má í margvíslegum tilgangi. Málnotkunarþekking (pragmatic knowledge) hefur 
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lykiláhrif á hvernig börnum gengur að eiga samskipti. Börn sem eiga í erfiðleikum með 

samskipti geta orðið útundan og átt erfitt með að biðja kennara sinn um aðstoð. Góð 

orðmyndunarþekking (morphemic knowledge) barns gerir það að góðum málnotanda og 

skilningur þess á samtölum verður bæði betri og nákvæmari (Otto, 2010:12).   
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7.  Samantekt/niðurlag  

Í greinargerðinni hefur verið leitast við að svara rannsóknarspurningunni Hvernig er 

hægt að nýta barnabókmenntir í lífsleiknikennslu til að efla fagurþroska, félagsþroska 

og málþroska leikskólabarna? Nýtt hefur verið fjölbreytt fræðilegt efni til að afla 

skýringa og leita svara við þessari spurningu.   

Nokkuð hefur verið fjallað um hversu mikilvægt það er að efla alhliða þroska 

leikskólabarna og vinna með þá alla samhliða. Þroski barna kemur ekki af sjálfu sér sem 

ljóst er, börn þurfa örvun og upplifanir, nýja reynslu og skynjanir og tilfinningu fyrir því 

sem verið er að kynna fyrir þeim. Því er það orðið flestum ljóst sem vinna með 

leikskólabörn að örvun allra þroskaþátta barna er eitt af því mikilvægasta sem þau þurfa 

á þeim aldri.  

Hægt er að efla þroska barna með ýmsum leiðum. Notast hefur verið við lífsleikni þar 

sem hún er sú námsgrein sem hefur rutt sér til rúms sem vinsæl og skemmtileg 

námsgrein. Lífsleikni eflir alhliða þroskaþætti barna og kemur inn á samfélagsleg gildi, 

umgengi barna við aðra, dygðir og ekki síst lýðræðisleg sjónarmið og hugsunarhátt í 

orði og verki. Það er því hverju barni mikilvægt að tileinka sér lífsleikni í leik, starfi og 

daglegum athöfnum. Lífsleikni er því ein af þeim leiðum sem gefur barni óþrjótandi 

tækifæri til náms og þroska og er ein af undirstöðum leikskólastarfs. Lífsleikni tekur 

einnig á mörgum siðferðislegum þáttum í uppvexti, þroska og námi barns og gefur því 

meðal annars tækifæri til að tjá sig og ræða á jafnréttisgrundvelli við jafnaldra sína jafnt 

sem fullorðna. Eins á lífsleikni stóran þátt í samfélagslegri stöðu barns og mikilvægt er 

því að kenna barni að vinna á lýðræðislegan hátt svo það öðlist færni í að takast á við 

samfélag sitt á heilbrigðan hátt. Lífsleikni hefur því mikið gildi fyrir uppeldi og 

menntun leikskólabarna. 

Í barnabókum er hægt að finna mörg umfjöllunarefni. Barnabækur fjalla um gleði og 

sorg, verkefni og vinskap, og flest annað sem börn hugsa um og eiga við í daglegu 

amstri. Bækur eru flestum börnum kærkomin afþreying og skemmtun. Bækur opna 

hugann, örva hugmyndaflug, færa lesandann á nýja og ókunna staði og hugga í raunum. 

Þær kenna vinskap, virðingu, hjálpsemi, jafnrétti, samskipti og flest það sem 

nauðsynlegt er hverju barni til að líða vel. Barnabækur eru því tilvalin leið til þess að 
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örva flesta þroskaþætti barns. Frá barnabók er hægt að vinna ólík verkefni sem gefa 

hugmyndafluginu lausan tauminn og auðvelt er að flétta þau þroskaþáttum aðalnámskrár 

leikskóla. Námsþættir aðalnámskrár fjalla um lífsleikni og færni í lífleikni gefur börnum 

betra tækifæri í framtíðinni.  

Í eflingu andans gagnvart fagurþroska og sköpunarhæfni barns skal stuðla að því að 

barna fái margskonar reynslu sem örvar ekki bara hugmyndaflug þess heldur einni 

skapandi tjáningu. Barnabækur gefa mörg tækifæri til að efla fagurþroska og 

sköpunarhæfni barns, þær gefa tilefni til þess að unnið sé til dæmis með myndsköpun af 

ýmsu tagi, leikræna tjáningu og söng. Með sköpunarkrafti sínum kemur barn á framfæri 

hvað það hugsar, hvað það veit og hvað það velur og byggist það á reynslu barnsins. 

Listir kenna barni að túlka heiminn og það megi líta á hann á ótal vegu. Hægt er að nýta 

barnabókmenntir til að efla fagurþroska og sköpunarhæfni á margvíslegan hátt, þar sem 

að í þeim þroskaþætti felst mikil uppspretta náms og tækifæra. Myndabækur gefa barni 

tækifæri til að auðga hugmyndaflug sitt og reynslu og hvetja barn til sköpunar. Barn á 

einnig auðveldara með að endursegja myndasögu á sínum eigin forsendum með tjáningu 

sem getur verið til dæmis í formi teikninga eða leikrænnar tjáningar. Ævintýrabækur 

gefa barni tækifæri til að fara á vit þess óraunverulega og hugmyndaflug barns eykst við 

að hlusta á ævintýri, búa til ævintýri og komið því til skila í leik sínum.  

Barnabækur eru óneitanlega sá efniviður sem hefur mikil áhrif á uppeldi og menntun 

barns. Barnabækur gefa barni tækifæri sem það hefði hugsanlega annars farið á mis við. 

Þegar barn getur farið á vit sögunnar getur það bæði leikið og lært af henni. Þegar efla á 

alhliða þroskaþætti barns eru barnabækur skemmtilegt kennsluefni. Í lífsleiknikennslu 

gefa barnabækur óteljandi tækifæri til vinnu með börnum ef hugmyndaflugið fær að 

ráða. Ekki er ólíklegt að það opni huga starfsmanna jafnt sem barna. Félagsþroska og 

félagsvitund má efla í gegnum vinnu með barnabókmenntir. Margar barnabækur fjalla 

um ýmiss samskipti, tilfinningar, erfiðleika, sorg og gleði og barn lærir samkennd og að 

setja sig í spor annarra. Þessi reynsla getur stutt barn sem hugsanlega á í einhverslags 

erfiðleiknum og getur hjálpað því að leysa úr þeim. Saga getur gefið tilefni til fræðslu af 

ýmsu tagi sem getur til dæmis falist í samskiptum við fólk og einnig vandamál sem það 

á við að etja og við það eflist félagsþroski og félagsvitund barns. Barnabók má því nota 

í lífsleiknikennslu meðala annars í þessum tilgangi og eins nýtast þær um leið á öðrum 



32 

 

sviðum þar sem að barnabækur eru almennt mjög þroskandi á ýmsum sviðum eins og 

fram hefur komið. 

Málörvunarþáttur barnabóka er mikill. Að hlusta á sögu er málörvun, að skoða myndir í 

bók er málörvun og að vinna verkefni er málörvun. Allt hjálpar þetta barni til þess að 

hugsa um, skilja og nota ný orð. Íslenskir barnabókahöfundar eru í auknu mæli farnir að 

nota barnabækur í þeim tilgangi að koma á framfæri ýmsu sem málið okkar hefur fram 

að færa. Þeir leika sér með orð og málnotkun eins og til dæmis Sigrún Eldjárn gerir í 

bókunum sem unnið hefur verið með í þessu verkefni. Þegar lesið er fyrir barn sögur þá 

eflist málþroski þess, og það þjálfast í hlustun. Barnabækur gefa einnig tilefni til 

umræðna sem þjálfar máltilfinningu og orðaforða með því að ræða við aðra. Það hefur 

mikið gildi fyrir málþroska þegar barn fær næg tækifæri til að hlusta á sögu. Barn sem 

hafa upplifað að deila sögum með öðrum, hafa einnig sýnt fram á betri færni við að læra 

að lesa og skrifa. Áhugi barns á rituðu máli eykst einnig og orðaforði þess og 

uppbygging sögunnar vekur barn til umhugsunar um ný og krefjandi orð sem efla 

málþroska þess enn betur. Haldið hefur verið fram að barn öðlist mikilvægan málþroska 

í öllum þeim fimm þáttum tungumálsins ef lesið er fyrir það. 

Ef leikskólakennari kemur sér upp þekkingu á barnabókum og hversu mikilvægu 

hlutverki þær gegna í uppeldi og menntun barna getur hann stutt bæði við foreldra og 

einnig nýtt þekkingu sína í starfinu. 

Leikskólakennari sem hefur þekkingu á barnabókum og mikilvægi þeirra hefur mikil 

áhrif á það hvernig tekst til í vinnu með barnabækur í starfinu. Leikskólakennari þarf að 

hafa þekkingu á undirstöðuatriðum lífsleikni og geta tileinkað sér það í starfi sínu með 

börnum. Hlutverki leikskólakennarans lýkur aldrei, þegar litið er á þessa þætti 

heildstætt. Hlutverk hans er yfirgripsmikið og hann þarf að hafa mikla hæfileika, ekki 

bara sem er hópstjóri barna, heldur einnig sem vinur þeirra í leik og starfi, í blíðu og 

stríðu. Leikskólakennari er líka sá sem huggar, hvetur, gleðst og syrgir með börnunum. 

Leikskólakennari er því sú manneskja sem þarf að hafa til að bera, miklar tilfinningar, 

hafa gott vald á máli sínu og skýrar reglur á takteinum, en um leið vera hinn mjúki og 

góði vinur sem alltaf er hægt að treysta á. Leikskólabörn eiga „hauk í horni“ í öllu tilliti 

þegar kemur að leikskólakennaranum þeirra, þar sem að hann stendur fyrir kennslu, 

þjálfun, uppeldi, og andlegri og líkamlegri umönnun þeirra.  
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Höfundar telja sig hafa komið því til skila í greinargerð og handbók á nokkuð 

markvissan hátt hversu lífsleikni og barnabókmenntir hafa sterka tenginu við 

þroskaþætti barna og með þeirri nálgun er hægt að vinna mjög gott og eflandi 

leikskólastarf. Það má alltaf líta svo á að einhverjar takmarkanir séu á efni sem þessu, 

aldrei verður því að fullu gerð þannig skil að allt sé tæmandi og ekki sé hægt að vita 

meira. Ný fræði og meiri upplýsingar fæðast á hverjum degi og gefa ný umhugsunarefni 

og þroska í átt til betri þekkingar og reynslu á sviðinu eða öðrum nátengdum 

leikskólafræði.  

Að þessu sögðu ætti að vera orðið ljóst hversu mikilvægt gildi barnabókmennta er í 

lífsleiknikennslu gagnvart þroska barna. Leggja þarf ríka áherslu á að nota barnabækur í 

tengslum við daglegt starfi leikskóla, ekki einungis á markvissan hátt, heldur flétta það 

einnig meðvitað inn í leik og störf barnanna. Barnabækur eru ein af þeim mikilvægustu 

leiðum sem hægt er að vinna með í starfi innan leikskólans. Bækur hafa fylgt 

mannkyninu lengi og hafa margir kennarar á öllum stigum unnið með bækur í starfi sínu 

með börnum og ungmennum. Töluvert hefur verið ritað um gildi barnabókmennta í 

uppeldi og menntun barna og vonandi verður það svo um ókomna tíð. Það er 

nauðsynlegt að halda merkjum barnabókmennta á lofti og umræðan má ekki sofna, þar 

sem barnabókmenntir eru hornsteinn að alhliða þroska barna og ungmenna.   

Það má segja að lokum að þessari vinnu sé hvergi nærri lokið hjá höfundum þessa 

verks, hún er hafin og heldur áfram með eflingu andans í fræðum og reynslu á nýrri 

þekkingu sem mun bætast við með tímanum. Það mun færa höfundana enn betur nær 

því markmiði þeirra að vera til fyrirmyndar sem leikskólakennarar ungra leikskólabarna. 
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