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Formáli 

Handbók þessi sem unnin er sem lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í 

leikskólafræðum er ætluð að gefa starfsfólki leikskóla hugmyndir 

um hvernig er hægt að nýta barnabókmenntir í lífsleiknikennslu, 

fyrst og fremst til að efla fagurþroska og sköpunarhæfni, 

félagsþroska og félagsvitund og málþroska leikskólabarna. 

Höfundar völdu þessa þroskaþætti umfram aðra þar sem 

félagsþroski og félagsvitund eru nátengdir siðgæðisþroska og 

siðgæðisvitund, svo og tilfinningaþroska. Inn í alla þroskaþætti 

fléttast málþroski og vitsmunaþroski og tengjast þeir báðir 

fyrrnefndum þroskaþáttum. Þessa þroskaþætti er mjög auðvelt að 

efla með hjálp barnabókmennta. 

Í greinargerð sem ber sama heiti og handbókin, Lesum í lífið (2011) 

er meðal annars fjallað um þroska barna, valda þroskaþætti, gildi 

barnabókmennta og lífsleikni í uppeldi og menntun barna. 

Greinargerðin er það fræðilega rit sem fylgir handbók þessari og  

gefur umfjöllun handbókarinnar vægi og fræðilegan stuðning sem 

handbækur þurfa. Í handbókinni er vitnað í greinargerðina með 

tilvísun innan sviga í blaðsíðunúmer greinargerðar þar sem við á.  

Lífsleiknikennslu barna ber að þroska í öllu starfi leikskóla. Með 

lífsleikni öðlast börn víðsýni, færni í mannlegum samskiptum og 

virðingu fyrir lífi sínu og annarra (bls. 9-10). 
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Með því að örva fagurþroska og sköpunarhæfni barna er búin til 

reynsla hjá börnum sem örvar hugmyndaflug þeirra og tjáningu. 

Með því að skapa og koma sköpun sinni á framfæri við aðra festist 

reynsla barna betur í minni þeirra, tjáningarhæfni verður meiri og 

málþroski betri (bls. 6-7). 

Tilgangur þess að örva félagsþroska og félagsvitund barna er að 

börn læri að bera virðingu fyrir öðrum og öllu lífi. Börnin læra 

umburðarlyndi og virðingu fyrir skoðunum annarra. Einnig læra 

börnin að samskipti og samvinna á milli þeirra er nauðsynleg til 

þess að þroskast (bls. 6-7). 

Málþroski barna eykst mikið á aldrinum tveggja til sex ára. Í öllu 

leikskólastarfi er nauðsynlegt að börn fái reynslu af orðum og 

orðatiltækjum til þess að skilja þau og festa þau í minni þeirra. 

Málþroski fellur undir allt starf leikskólans og er undirstaða góðs 

þroska, og ýtir undir sjálfsvirðingu og sjálfstraust barna (bls. 6-7). 

Í starfi sínum með börnum hafa höfundar handbókarinnar í síauknu 

mæli fengið áhuga á lífsleiknikennslu. Undir lífsleikni fellur flest 

starf leikskólans og áríðandi er að börn fái reynslu þar til þess að 

mæta framtíðinni. Bækur eru höfundum handbókarinnar hugleiknar 

og þær er hægt að vinna með á fjölbreyttan hátt til þess að örva 

flesta ef ekki alla þroskaþætti barna. Höfundar barnabóka leggja 

núorðið áherslu á að bækur þeirra séu ekki einungis skemmtilegar 

heldur feli í sér fræðslu sem öllum er holl og nauðsynleg.     
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Höfundar handbókar 

Anna Steinunn Þengilsdóttir er Akureyringur og stundaði nám við 

V.M.A. á uppeldisbraut. Á árunum 1988-2004 vann Anna Steinunn  

í grunnskólum, með börn með þroskahamlarnir á borð við 

einhverfu og ADHD og í sumarstarfi fyrir fatlaða 

grunnskólanemendur. Frá árinu 2004 hefur hún unnið á leikskóla 

og í framhaldi af því hóf hún nám haustið 2008 við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands í leikskólakennarafræðum. 

 

Dagbjört Ólafsdóttir er Reykvíkingur og stundaði nám við 

Menntaskólann í Hamrahlíð. Eftir verslunar- og skrifstofustörf til 

fjölda ára hóf hún störf á leikskóla og hefur undanfarin þrettán ár 

unnið þar. Á þeim árum hefur hún unnið sem deildarstjóri í 

rúmlega þrjú ár og árið 2007 lauk hún prófi sem leikskólaliði frá 

Mímir - símenntun. Í framhaldi af því hóf hún nám við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands haustið 2008 í 

leikskólakennarafræðum. 
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Þakkarorð 

Við viljum færa fjölskyldum okkar og vinum þakkir fyrir auðsýnda 

þolinmæði, hvatningu og hrós í námi okkar undanfarin þrjú ár. Án 

þeirra stuðnings, ástar og vináttu hefði draumur okkar um 

leikskólakennaramenntum ekki orðið að veruleika.   

Æfingaskólum og kennurum okkar, kennurum við 

Menntavísindasvið H.Í., samnemendum og vinnufélögum okkar 

þökkum við leiðsögn, þjálfun, kennslu, samfylgdina og stuðning í 

náminu. 

Rósu Bjarnadóttur, vinkonu, kennara og bókasafns- og 

upplýsingafræðingi þökkum við yfirlestur á handbók þessari og 

greinargerðinni sem henni fylgir.   

Jakobi Jónssyni vini og frænda þökkum við fyrir frábæra hugmynd 

að nafni á lokaverkefnið okkar. 

Og síðast og alls ekki síst þökkum við leiðsagnarkennara okkar 

Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur lektor í íslensku við 

Menntavísindasvið H.Í. góða samvinnu við gerð þessa 

lokaverkefnis okkar.                                                                                                                                      

Með bestu kveðjum, Anna Steinunn og Dagbjört. 
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Sigrún Eldjárn 

Þær barnabækur sem urðu fyrir valinu að leiðum og hugmyndum í 

handbókina eru þríleikur Sigrúnar Eldjárn um Hróa og Hörpu, 

Kynlegur kvistur á grænni grein, útgefin árið 1997, Drekastappan 

sem gefin var út árið 2000 og Draugasúpan, útgefin árið 2002.  

Bækurnar fjalla um vinskap Hörpu og Hróa, tilfinningar þeirra og 

ævintýri. Persónur bókanna eru ólíkar og fást þær meðal annars við 

hugrekki, gleði, sorg og hjálpsemi í sögunum.  

Sigrún Eldjárn leggur áherslu á að vinna gegn fordómum í þessum 

bókum sínum, hún skapar fjölþjóðlegt andrúmsloft í íslensku 

umhverfi. Að auki eru sérkennilegar verur á sveimi í 

myndskreytingum sem ekki er minnst á í sögunni. Þær fylgja okkur 

þó í gegnum bækurnar og gefa bókunum ævintýrablæ og gæða þær 

lífi.  

Ástæða þess að þessar bækur urðu fyrir valinu eru að í þeim eru 

margir möguleikar á að búa til verkefni sem tengjast þeim til að 

örva fagurþroska og sköpunarhæfni barna og skoða vinskap, gleði 

og sorg og ólíkar persónur sem eflir félagsþroska og félagsvitund 

barna. Auk þess gefa bækur Sigrúnar mikla möguleika á málörvun 

fyrir leikskólabörn þar sem hún leikur sér gjarnan með orð, 

orðatiltæki og tvöfalda merkingu orða. 

Sigrún Eldjárn er fædd í Reykjavík 3. maí 1954. Sigrún gaf út sína 

fyrstu bók Allt í plati  árið 1980 og hefur síðan gefið út fjölda bóka 

sem hún myndskreytir sjálf. Þess  utan hefur hún myndskreytt 
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bækur annarra rithöfunda svo sem ljóðabækur bróður síns Þórarins 

Eldjárns. Fyrir störf sín hefur Sigrún hlotið margar viðurkenninga. 

Þar má nefna að hún hefur hlotið Barnabókaverðlaun 

Reykjavíkurborgar í þrígang, H.C. Andersen verðlaunin, Norrænu 

barnabókaverðlaunin og viðurkenningu barnabókaráðs IBBY 

(Bókmenntavefurinn, e.d.). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 


