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Ágrip1 

Ritgerð þessi fjallar um starfendarannsókn sem gerð var á einni leikskóladeild í Reykjavík. 

Markmiðið var að þróa lærdómssamfélag starfsmanna í því skyni að efla leikskólastarf með 

sögum og fjölga þannig tækifærum tveggja og þriggja ára leikskólabarna til að efla 

hlustunarskilning sinn og tjáningarfærni. Hlustunarskilningur er undanfari lesskilnings og 

margir mál- og hugarþættir hafa áhrif á hann (Kim, 2016). Að segja börnum sögur getur aukið 

hlustunarskilning þeirra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015) sem getur eflt sköpun í 

tjáningarfærni barna með nýjum hugmyndum (Kim og Pilcher, 2016) og þannig virkað sem 

kveikja að tjáningu og leik barna (Lindquist, 2001).  

Í rannsókn þessari var lögð áhersla á að segja börnunum sögur á fjölbreyttan hátt í gegnum 

gagnkvæm tjáskipti og leikrit með sögusviði og brúðum. Börnunum var síðan gefinn kostur á 

tíma og rými til tjáningar og leiks með fjölbreyttum efnivið sem tengdist sögunum. Gagna var 

aflað með dagbókarfærslum, fundargerðum frá deildarfundum, skráningum ásamt 

myndbandsupptökum og ljósmyndum til að fanga tjáningu og leik barnanna. Eftir því sem 

leið á rannsóknina varð starfsfólk í síauknum mæli einhuga um mikilvægi þess að gefa 

börnum ríkuleg tækifæri til að efla hlustunarskilning sinn og tjáningarfærni, auk þess sem 

sögur léku sífellt stærra hlutverk í leikskólastarfinu. Í tjáningu barnanna mátti greina góðan 

skilning á þeim sögum sem þeim voru sagðar auk þess sem sögurnar endurspegluðust í leik 

þeirra. Greina mátti í tjáningarfærni barnanna að þau höfðu beitt virkum hlustunarskilningi í 

sögustundunum. 

Rannsóknarspurning: Hvernig má þróa leikskólastarf með sögum þannig að börn fái aukin 

tækifæri til að efla hlustunarskilning sinn og tjáningarfærni? 

 

 
1 Orðið ‚útdráttur‘ er notað um verkefni í skólum sem fela í sér að draga út aðalatriði í texta. Það á ekki við hér. 
Til að eyða þessari neðanmálsgrein úr sniðmátinu skuluð þið strika út vísitöluna ‚1‘ á eftir ‚Ágrip‘.  
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Abstract 

Children´s stories, The Development of Practice in Promoting Listening Comprehension 

and Discourse Skills among Preschool Children: An Action Research. 

 

This essay describes an action research project performed in one classroom division in a 

preschool in Reykjavík. The aim of the research was to examine the practice and evaluate 

how the staff could promote the practice with stories to give two and three year old children 

more opportunities to facilitate their listening comprehension and discourse skills. Listening 

comprehension is valuable to young children because it precedes reading comprehension. 

Multiple language and cognitive skills make contributions to listening comprehension (Kim, 

2016). Telling stories to children can enhances their listening comprehension (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2015) that provides them with new ideas in their discourse production (Kim 

and Pilcher, 2016) and can motivate their oral expression and play (Lindquist, 2001). 

The learning community of teachers in this study told the children stories in a variety of 

ways, for example through play and puppet theater. The children were then given time and 

space to play with different material. Data about what the children did after storytime was 

gathered with a project diary, documents from staff meetings, documentations,  videotapes 

and photographs of children´s actions and play. The findings show that staff members gained 

more knowledge about the importance of promoting listening comprehension and discourse 

production and that they told the children more often stories. The children had gained a 

good understanding of the stories they had heard during story time which was evident when 

they acted out and played those stories. Their expression of stories showed that the children 

had used active listening comprehension during story time. 

The research question that guided the action research was: How can kindergarten practice 

with stories be developed as a means to give two and three year old children more 

opportunities to make progress in their listening comprehension and discourse skills? 
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1 Inngangur 

Undanfarin ár hefur orðið sú þróun að lesskilningur ungmenna á Íslandi hefur farið dalandi. 

Niðurstöður PISA-könnunar Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD) 2018 sýna að 26% 

15 ára nemenda á Íslandi ná ekki grunnhæfniviðmiðum í lesskilningi, 34% drengja og 19% 

stúlkna, sem er nokkuð undir meðaltali annarra landa innan OECD (Menntamálastofnun, 

2022). Þetta þýðir að heimili og skólar þurfa að leggjast á eitt til þess að bæta lesskilning 

íslenskra barna og ungmenna með fjölbreyttum og áhrifaríkum hætti.  

Grunnur að góðum lesskilningi er að hafa öflugan hlustunarskilning sem æfist meðal 

annars með því að hlusta á sögur (Kendeau o.fl., 2009). Góður hlustunarskilningur eflir 

hugmyndir barna að eigin tjáningu og æfingu í að skapa merkingabæra texta (Kim og Pilcher, 

2016) sem nýtist þeim í samskiptum og námi. Börn á leikskólaaldri þurfa því að fá ríkulegan 

orðaforða, heyra fjölbreyttar sögur og fá hvatningu til eigin tjáningar bæði í leikskólanum og 

heima hjá sér (Tabors o.fl., 2001). 

Starfendarannsókn þessi á sér nokkurn aðdraganda. Í nokkur ár hef ég, auk þess að lesa 

fyrir börnin í leikskólanum og segja þeim sögur, leikið fyrir þau brúðusögur. Það hófst með 

því að  mér fannst mig vanta verkfæri til þess að ná athygli tveggja og þriggja ára barna í 

sögustund og vildi bæta skilning þeirra á þeim orðum sem ég notaði í söguna. Ég fór því að 

prjóna sögubrúður. Fyrstu sögubrúðurnar voru Gullbrá og birnirnir þrír sem fingrabrúður. 

Þær virkuðu til þess að ná athygli barnanna og skilningi á sögupersónum. Mér fannst mig þó 

vanta fleiri verkfæri til þess að tjá söguþráð, eins og grautarskálar og hús 

bangsafjölskyldunnar. Ég prjónaði því grautarskálar og bjó til hús bangsafjölskyldunnar úr 

einingakubbum því að þeir voru tiltækir. Ég bjó til sögusvið, kynnti sögubrúðurnar til leiks og 

hóf síðan að segja börnunum leikritið um Gullbrá og birnina þrjá með því að hreyfa 

brúðurnar á sögusviðinu um leið og ég sagði þeim söguna. Börnunum fannst þetta 

skemmtilegt. Þegar sögustundinni lauk vildu þau heyra söguna aftur.  

Það merkilega sem gerðist í framhaldinu var að börnin tóku upp á því í leik sínum að 

byggja hús bangsafjölskyldunnar og nota leikbrúður sem þau höfðu afnot af til þess að túlka 

sína útgáfu af sögunni um Gullbrá og birnina þrjá. Sú hegðun barnanna hvatti mig til þess að 

þróa brúðurnar og sögustundirnar áfram með fleiri ævintýrum ásamt því að halda dagbók 

um verkefnið. Um leið þróaðist leikur barnanna og þær sögur sem þau túlkuðu ein í leik eða 

með félögum sínum. Sögur barnanna urðu flóknari og lengri. Þau kunnu söguþráð sagnanna 

en blönduðu þeim stundum saman, og líka atvikum sem þau höfðu upplifað sjálf. Það var 
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greinilegt að sögustundirnar höfðu aukið skilning barnanna á sögunum en einnig höfðu þær 

veitt börnunum hugmyndir að eigin tjáningu í tali og leik.  

Mín eigin starfsþróun kallaði á meiri þekkingu á því sem var að gerast hjá börnunum því 

að mér fannst þetta svo merkilegt. Ég ákvað því að hefja meistaranám í menntunarfræðum 

leikskóla og er nú komið að lokaverkefni mínu í náminu. Í starfendarannsókn þessari var 

ætlunin að þróa starfshætti í málörvun ungra barna í leikskólanum í gegnum sögur með 

framfarir í hlustunarskilningi og tjáningarfærni þeirra að leiðarljósi.  

Að segja börnum sögur getur eflt hlustunarskilning þeirra (e. listening comprehension) 

þeirra sem er skilningur „á orðræðu í samfelldu mæltu máli/sögu” (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2015, bls. 1). Hlustunarskilningur er undanfari lesskilnings (e. reading 

comprehension) og hefur sömu eiginleika og lesskilningur að undanskildri umskráningu tákna 

sem æfist þegar börn hefja formlegt lestrarnám (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Börn 

þurfa að kynnast þeim heimi sem býr að baki stöfum og táknum, sem þau læra síðar sem 

orð, setningar og texta, til þess að upplifa þá eftirvæntingu að nota táknmálið til að afla sér 

upplýsinga um það sem þau hafa áhuga á (Wells, 1986, bls. 202‒203). Það eru sögurnar eða 

merkingin að baki stöfunum og orðunum sem veitir aðgang að ævintýraheimum. Þegar börn 

efla hlustunarskilning sinn með því að hlusta á mismunandi sögur ná þau að auka 

hugmyndaflug sitt sem þau geta sjálf nýtt í eigin tjáningu á þeim sögum sem þau vilja miðla. 

Hlustunarskilningur eflir því tjáningarfærni (e.expression skills) (Kim og Pilcher, 2016) barna 

sem er líkamleg eða munnleg tjáning þeirra eða leikur. Það er því mikilvægur þáttur í þroska 

ungra barna að þau nái að tileinka sér sögur til skilnings, tjáningar og leiks.  

Börn læra sögugerð í félagslegu samneyti með fullorðnum eða eldri börnum með meiri 

málþroska sem segja þeim heildstæðar sögur (Lever og Sénéchal, 2011). Þjálfun í sögugerð 

og sá árangur sem leikskólabörn ná í því að segja eigin sögur er einn af mikilvægustu þáttum 

bernskulæsis þeirra og seinni tíma námsárangurs (Tabors o.fl., 2001).  

Ýmsar rannsóknar hafa verið gerðar á áhrifum sagna á málskilning og tjáningarfærni 

barna. Í rannsókn Ward (2016) kynntust þriggja til fimm ára börn náttúrunni í gegnum sögur 

og söguheim dýra. Í leik fóru þau að segja og leika þær sögur sem þau þekktu. Eftir þrjá 

mánuði voru börnin farin að búa til sínar eigin sögur.  

Lindqvist (2001) gerði rannsókn þar sem hlutum úr söguheimi var raðað upp í 

leikskólastofu. Hlutirnir virtust ekki hafa áhrif á börnin nema að vekja furðu þeirra. Þegar 

leikskólakennararnir tóku upp á því að leika sögu sem tengdist hlutunum þá tóku börnin við 

sér. Niðurstaðan sýndi að það eru ekki dauðir hlutir sem virka sem kveikja að tjáningu og leik 

barna heldur er það sagan eða lífið að baki hlutunum sem gefur þeim merkingu og fleytir 

börnum í leik. Í rannsókn Ilgaz og Aksu-Koc (2005) kom aftur á móti fram að fjögurra ára börn 

áttu auðveldara með að segja sögu ef þau höfðu leikföng til að tjá sig. Þá gátu þau búið til 
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sögusvið, sögupersónur og söguþráð. Börnin áttu einnig auðveldara með að tjá atburðarás  

sögunnar. Það má því segja að sögur glæði hluti lífi og að hlutir glæði sögur barna.  

Því var það markmið starfendarannsóknarinnar að þróa leikskólastarf með sögum og 

fjölga þannig tækifærum ungra barna til að efla hlustunarskilning sinn og tjáningarfærni. 

Ungum börnum voru sagðar sögur sem ætlað var að efla orðaforða og hlustunarskilning 

þeirra. Þeim voru síðan gefin tækifæri til að leika sögurnar, sem aukið gæti tjáningarfærni 

þeirra. Hér var ætlunin að stíga inn í heim barnanna og kenna þeim sögur í gegnum leik 

vegna þess að leikurinn er aðalnámsleið ungra barna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Hugmyndin var að segja börnum sögur og nota til þess 

þann efnivið sem stendur börnunum til boða og þau þekkja. Þetta var gert til að tengja 

söguna við hlutverkaleik barnanna. Eftir söguna var börnunum gefinn tími, rými og tækifæri 

til að tjá sögurnar í eigin leik með þeim efnivið sem þau vildu nota til þess. Gagna var aflað 

með dagbókarfærslum, fundargerðum frá deildarfundum, skráningum, ásamt 

myndbandsupptökum og ljósmyndum til þess að fanga tjáningu og leik barnanna.  

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með er: Hvernig má þróa leikskólastarf með 

sögum þannig að börn fái aukin tækifæri til að efla hlustunarskilning sinn og tjáningarfærni? 
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2 Fræðilegur kafli 

2.1 Málþroski barna 

2.1.1 Þróun málþroska 

Tungumálið er ein forsenda þess að við getum verið í félagslegum samskiptum hvert við 

annað. Tungumálið hjálpar okkur að skilja heiminn og annað fólk, að ná að auka þekkingu 

okkar og að við getum miðlað hugsunum okkar. Börn læra í félagslegum samskiptum við þá 

sem eldri eru (Rogoff, 2003; Vygotsky, 1978) þar á meðal tungumál (Grøver o.fl., 2019, bls. 

3). Ung börn sækja í samskipti við þá sem gefa sér tíma til að tala við þau (Harris, 2019) og 

þurfa því að fá tækifæri til þess að vera innan um þá sem veita þeim aukinn þroska (Rogoff, 

2003). Tjáning barna byrjar með augnsambandi og brosi. Það er mikilvægt að foreldrar eða 

umönnunaraðilar barnsins hvetji barnið til tjáningar með því að bregðast fallega við og með 

því að tala við barnið um allt mögulegt þó að það skilji ekki. Barnið lærir á þann hátt hvernig 

orð eru notuð til samskipta (Lieven, 2019, bls. 21). Börn þurfa að heyra mörg orð til þess að 

auka orðaforða sinn og læra að nota orðin í merkingarbærum samskiptum (Rowe, 2019, bls. 

40).  

Leikskólaaldurinn er sérlega mikilvægur fyrir málþroska barna (Snow o.fl., 2001, bls. 6). 

Þegar börn byrja í leikskóla stíga þau inn í fjölbreytt málumhverfi þar sem margir 

einstaklingar, fullorðnir og börn, veita þeim mismunandi tungumál, eftir aldri viðkomandi og 

bakgrunni. Í innihaldsríku leikskólastarfi fá börn markvissa málörvun sem eflir málskilning 

þeirra með góðum orðaforða, hlustunarskilningi og skilningi á fjölbreyttum sögum (Kendeau 

o. fl., 2009). Börnin læra tengsl milli orða og hluta eða athafna og hvernig orðin geta breyst 

eftir málfræði tungumálsins (Kim og Yun, 2019). Þau læra hvernig notkun tungumálsins fer 

eftir aðstæðum eins og við hvern þau tala auk setningarfræði tungumálsins (e. syntax; Kim 

og Yun, 2019, bls. 64). Í leikskóla fá börnin einnig tækifæri til að efla eigin tjáningarfærni í 

fjölbreyttum verkefnum og í gegnum leik. Leikskóli er því áhrifaríkur og mikilvægur staður 

fyrir máluppeldi barna (Brooks og Kempe, 2012; Isbell o.fl., 2004). 

Með auknum málþroska þurfa börn að fá ríkulegra tungumál (e. extended discourse) og 

þjálfun í samræðum sem ná út fyrir stað og stund. Það næst til dæmis þegar kafað er djúpt í 

málefni sem börnin hafa áhuga á og þau fá útskýringar á því sem þau vilja fræðast um, sögur 

sem þau heyra og segja sjálf, en ímyndun þeirra og hlutverkaleikir leika mikilvægt hlutverk í 

þroskaferlinu (Grøver o.fl, 2019, bls. 5; Snow o.fl., 2001, bls. 2).  
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Börn efla færni sína í að álykta um umhverfi sitt (Kim og Yun, 2019, bls. 65), að geta sett 

sig í spor annarra og að hugsa óhlutbundið (Lillemyr, 2009) sem er ímyndun með táknum þar 

sem börn hugsa sér veruleika eins og hann væri í alvöru. Málörvun barnsins þarf að fylgja 

þessum þroska með því að hinn fullorðni noti sífellt fjölbreyttara tungumál í samskiptum 

sínum við barnið og orðræðan verði flóknari. Áhugi barna á málefninu sem er til umfjöllunar 

eykur vilja þeirra til að læra meira og til að tjá sig sjálf um hugsanir sínar og hugmyndir. Það 

auðveldar því málörvun barna ef hinn fullorðni þekkir áhugasvið þeirra og beitir virkri 

málörvun í samræðum um þau málefni. Þegar börn verða fjögurra til fimm ára spyrja þau um 

allt mögulegt sem sést og ekki sést. Ef hinn fullorðni nær að svara spurningum þeirra bæta 

börnin við þekkingarbrunn sinn ásamt því að þau læra mörg ný orð og efla þar með 

orðaforða sinn sem er svo mikilvægt að börn geri á þessum árum (Rowe, 2019, bls. 44; Snow, 

2016). 

2.1.2 Orðaforði 

Á leikskólaaldri eykst orðaforði barna hratt. Orðaforði íslenskra barna þrefaldast til dæmis á 

aldrinum 18 til 24 mánaða og tvöfaldast á þriðja árinu (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). Gera má 

ráð fyrir að börn bæti við sig um það bil fjórum orðum á dag frá tveggja ára til sex ára aldurs 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

Hægt er að skipta orðaforða í breidd orðaforða sem er fjöldi orða sem barnið þekkir, og 

dýpt orðaforða en það er hversu vel barnið þekkir orðið í mismunandi myndum þess 

(Þórhildur Oddsdóttir, 2012). Þegar börn heyra mörg orð þá breikkar orðaforði þeirra en 

orðaforðinn verður dýpri og meiri skilningur á orðunum næst ef unnið er sérstaklega með 

orðin eins og að spyrja börnin um orðin og leyfa þeim að álykta um þau (vanKleeck, 2008, bls 

631). Til þess að ná dýpt orðaforða þarf að skilja og síðan nota orðin í mismunandi samhengi 

og ólíkri merkingu (Þórhildur Oddsdóttir, 2012). 

Orðaforða er einnig skipt upp í lög eftir því hve algeng þau eru og í hvaða samhengi þau 

eru notuð. Lag 1 (e. tier 1) eru hátíðniorð og þau orð sem mest eru notuð í daglegu tali og  

tilheyra grunnorðaforða tungumálsins. Þetta eru orðin sem börn læra fyrst. Dæmi um 

hátíðniorð í sögum er borða, sofa og brú. Í millilagi orðaforðans, lagi 2 (e. tier 2) eru 

lágtíðniorð sem eru ekki jafn algeng en eru mikilvæg til að ná betri skilningi á tungumálinu og 

að eiga auðveldara með að tileinka sér nýja og flóknari þekkingu. Börn læra þessi orð þegar 

þau heyra sögur og umgangast fullorðna sem veita þeim ríkulegan orðaforða. Meðal 

lágtíðniorða eru svokölluð akademísk orð, eða námsorðaforði (e. academic vocabulary), en 

þau tengjast námi barna. Námsorðaforða má skipta í þrjá flokka. Sá fyrsti er samheiti 

algengra orða en merkingu þeirra orða má auðveldlega teikna á blað. Þetta eru orð sem 

koma iðulega fyrir í bókum. Dæmi um lágtíðniorð í sögum er stúlka, drengur og grautarskál.  
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Annar flokkur námsorðaforða eru óhlutbundin, sértæk orð eins og ályktun, sorgmæddur, 

hamingjusamur og ýmis orðatiltæki. Þessi orð þarf að útskýra með öðrum orðum. Í þriðja 

flokki akademískra orða eru fræðaorð sem tilheyra námsgreinum eins og stærðfræði eða 

náttúrufræði. Þetta eru orð eins og bjarnarhúnn og geitakið (Sigríður Ólafsdóttir o.fl., 2017). 

Að lokum er orðaforða skipt upp í viðtökuorðaforða (e. receptive vocabulary)  og 

tjáningarorðaforða (e. productive vocabulary). Viðtökuorðaforði eru þau orð sem við skiljum 

en tjáningarorðaforði eru þau orð sem við getum tjáð okkur með í tali og riti. 

Viðtökuorðaforði lærist eðlilega á undan tjáningarorðaforða þannig að börn skilja fleiri orð 

heldur en þau geta notað í eigin tjáningu (Lieven, 2019, bls. 23).  

Börn virðast fæðast með hæfileika og löngun til að eiga í mállegum tjáskiptum sem 

hjálpar þeim að skilja umhverfi sitt og tjá sig. Fyrstu munnlegu tjáskipti barna eru hjal en þá 

eru börnin að æfa sig að mynda hljóð sem verða að orðum með aukinni færni og þroska. 

Líkamlegi þroski þeirra mótast fyrr en málþroskinn og því geta börn gert sig skiljanleg með 

látbragði og bendingum áður en þau tileinka sér orðin sem þau vilja nota (Harris, 2019, bls. 

31). Bendingar byrja þegar barnið er um það bil átta mánaða en þá nota þau alla hendina 

þegar þau benda en að benda með einum fingri ná börn að gera þegar þau eru um 11 

mánaða (Harris, 2019, bls. 35‒36). Rannsóknir hafa sýnt að börn benda oftar ef þau fá orð 

yfir það sem þau benda á, þau eru í raun að spyrja „hvað er þetta”. Rétt fyrir eins árs aldur 

segja börnin sín fyrstu orð (Brooks og Kempe, 2012, bls 68). Hvaða orð börn læra og nota fer 

allt eftir þeim orðum sem þau heyra í umhverfi sínu en einnig hvernig málörvun þeirra er 

háttað. Hér er dæmi um unga stúlku (11 mánaða) sem fær mikla málörvun. Foreldrar hennar 

hafa lesið fyrir hana á hverju kvöldi frá fimm mánaða aldri. 

Þegar stúlkan tók upp bók þá tjáði hún sig um innihald hennar: „Dididi”, sagði 

hún meðan hún fletti bókinni. Hún benti á mynd, „Deideideideideideidei”, leit 

upp og brosti, „dadædída”, hún hélt áfram að fletta bókinni. „Dadadæ, dídadæ, 

dididididi”, hún fletti. „Didædidædidædæ”, hún leit upp til pabba síns og brosti til 

hans. „Didædidædæ”, horfði á pabba sinn og beið eftir viðbrögðum.  

Litla stúlkan var að tjá sig eins og henni fannst hún eiga að tjá sig og beið eftir 

viðbrögðum. Hún hafði séð foreldra sína gera svona margoft enda hafa tjáskipti þeirra meðal 

annars verið á þennan hátt í hálft ár.  

Þegar börn hafa lært um 50 til 100 orð fara þau að tengja þau saman í setningar (Lieven, 

2019, bls. 24). Seinna nota börn hreyfingar með orðum til þess að geta tjáð sig betur (Brooks 

og Kempe, 2012, bls 57). Mikilvægt er að foreldrar bregðist vel við forvitni barna um 

umhverfi sitt, svali forvitni þeirra með því að svara spurningum þeirra, gefi þeim ríkulegt 

tungumál og hvetji börn sín til frekari tjáskipta. Umönnunaraðilar sem bregðast við tjáningu 
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barna með áhuga og orðum efla enn frekar tjáningafærni barnanna (Lieven, 2019, bls. 26-

27).   

Mikilvægt er að hinn fullorðni beini samtölum sínum við börnin að því efni sem barnið 

tekur eftir og fæst við. Það eykur tjáningarorðaforða barnsins því þá verður uppspretta 

samskiptanna hjá barninu sjálfu. Áhrifaríkt er að spyrja barnið opinna spurninga um efnið en 

það eru spurningar sem byrja á hv orðum eins og hver, hvar og hvernig. Svör við þeim 

spurningum eru ekki fyrirframgefin já eða nei svör heldur geta þau verið löng og kallað á 

meiri tjáskipti.  

Um tveggja ára aldur skiptir máli að nota enn fjölbreyttari orðaforða með sjaldgæfari 

orðum því það breikkar orðaforða barnanna. Eftir þriggja ára aldur eflir það 

viðtökuorðaforða barnsins að fjalla um það sem er fyrir utan hér og nú og er þar og þá (e. 

decontextualized discourse; Lieven, 2019, bls. 28). Foreldrar sem nota þess konar samræður 

með börnum sínum efla orðræðu um þar og þá hjá börnum sínum auk þess sem það eflir 

börnin í orðaforða og sögum sem leiðir til velgengni í almennri skólagöngu þeirra til 

framtíðar (Rowe, 2019, bls. 47). Slík málnotkun einkennir frásagnir af því sem er í fortíð eða 

framtíð og orsakasamhengi hluta og það sem er í þykjustu (Rowe, 2019). Eins og gefur að 

skilja þá eru þetta erfiðari samræður sem reyna á fleiri þætti hugsunar og vinnslu heldur en 

þegar talið snýst aðeins um það sem gerist hér og nú. Hægt er að efla skilning barna á 

atburðum sem eiga sér stað á öðrum stað og á öðrum tíma, við ólíkar aðstæður með því að 

ræða við þau um það sem er liðið og það sem á eftir að gerast.  

Rannsóknir hafa sýnt að breidd viðtökuorðaforða fimm ára barna spáir fyrir um 

viðtökuorðaforða þeirra og lesskilning í fjórða og sjöunda bekk grunnskóla (Tabors, o.fl., 

2001, bls. 315). Þetta þýðir að því fleiri orð sem börn kunna þeim mun auðveldar er fyrir þau 

að efla sig í þeim þáttum sem snúa að læsi. Málþroski barna og málörvun sem fjallað hefur 

verið um er grunnur þess að börn nái tökum á læsi en það kemur meira til. 

2.2 Læsi 

Læsi (e. literacy) byggir á því að einstaklingur skilji það sem hann les í samfelldum texta eins 

og upplýsingatexta eða sögum. Einnig byggir læsi á því að viðkomandi geti tjáð hugsanir sínar 

í riti þannig að aðrir skilji. Að ná góðum tökum á læsi er því mikilvægt hverri manneskju út 

ævina. 

Velgengni barna í læsi byggir á því að þau hafi góðan málskilning og hlustunarskilning, 

sem er undanfari þess að þau geti náð góðum lesskilningi í lestri ásamt öflugri tjáningarfærni 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015) sem er undanfari þess að þau geti skrifað þannig að aðrir 

skilji stíla þeirra. Þessa þætti er mikilvægt að þjálfa strax í leikskóla.  
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Hlustunarskilningur (e. listening comprehension, discourse comprehension) vísar til 

skilnings á texta í samfelldu máli, til dæmis frásögn eða upplýsingatexta af einhverju tagi 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 4). Til þess að börn geti náð góðum hlustunarskilningi 

(sjá mynd 1) þurfa þau að hafa almenna þekkingu (e. general knowledge), ásamt grunn færni 

(e. surface code) í athygli (e. attention) og vinnsluminni (e. working memory). Einnig er 

forsenda lesskilnings skilningur á tungumálinu, eins og orðaforði (e. vocabulary) og 

málfræðiþekking (e. grammar knowledge). Börn þurfi jafnframt að auka hæfni sína í að beita 

ályktun (e. inference), rökhugsun (e. comprehension monitoring) og átta sig á hugarheimi 

annarra með hugarkenningunni (e. theory of mind) ), en það er þegar börn skilja að aðrir 

hafa aðrar hugsanir en þau sjálf og að hugsanir og langanir annarra eru ekki endilega í 

samræmi við þeirra eigin hugsanir og langanir (Wood, 2013, bls. 28). Þá geta börn skilið um 

hvað textinn fjallar (e. situation model). Góður hlustunarskilningur felur því í sér marga þætti 

(Kim og Pilcher, 2016). 

 

 

Mynd 1: Módel sem sýnir ferli hlustunarskilnings (Kim og Pilcher, 2016). 
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Kim (2016) rannsakaði undirþætti hlustunarskilnings til að öðlast betri þekkingu á því 

hvaða þætti árangursríkt er að vinna með til þess að börn auki hlustunarskilning sinn. 

Rannsóknin var gerð í Suður-Kóreu og þátttakendur voru 201 fyrstu bekkingar í grunnskóla. 

Börnin tóku nokkur próf sem mæla þá þætti sem líklegastir þóttu til að hafa fylgni við 

hlustunarskilning. Til að mæla vinnsluminni áttu börnin að hlusta á setningar og segja hvort 

þær væru réttar eða rangar. Einnig áttu börnin að muna fyrsta orðið í setningum. Til að mæla 

athygli barnanna voru notaðar fyrstu 9 spurningar í ADHD listanum Symptoms and Normal 

Behavior Scale, SWAN. Börnunum voru síðan sýndar myndir til þess að mæla orðaforða og 

áttu börnin að segja hvað væri á myndunum. Til að kanna málfræðiþekkingu barnanna 

þurftu þau að hlusta á setningar og segja hvort setningin hljómaði rétt, og ef ekki, voru 

börnin beðin um að leiðrétta setninguna. Til að mæla getu barna til að álykta um texta, sem 

er færni í að nota almenna þekkingu sína til þess að geta lesið á milli lína það sem er ekki sagt 

beinum orðum í texta (Kim, 2016), hlustuðu þau á stuttan texta og voru beðin um að álykta 

um hvað væri að gerast. Dæmi: Mamma sagði við drenginn: Mundu eftir sundskýlunni og 

ekki gleyma flotholtinu. Síðan voru börnin spurð: Hvert heldur þú að mamma og drengurinn 

hafi verið að fara?  

Til að kanna getu barnanna í hugarkenningunni var þeim til dæmis sýndur hlutur eins og 

nestisbox. Þau voru síðan spurð að því hvað væri í boxinu. Nestisboxið var opnað og börnin 

sáu að í því var blýantur. Nestisboxinu var lokað aftur. Brúða var tekin fram og var henni 

stjórnað þannig að hún horfði á nestisboxið. Börnin voru spurð að því hvað brúðan héldi að 

væri í boxinu. Til þess að kanna rökhugsun barnanna þurftu börnin að hlusta á stuttan texta 

eins og til dæmis: Uppáhaldslitur Jóa er grænn. Taskan hans er græn, buxurnar hans eru 

grænar. Uppáhaldslitur Jóa er rauður. Börnin áttu að segja hvort textinn væri í lagi og ef ekki 

voru þau beðin um að útskýra af hverju ekki. Til að mæla almennan hlustunarskilning áttu 

börnin að hlusta á sögu sem var 78 orð að lengd. Síðan voru þau spurð sjö opinna spurninga 

úr sögunni, bæði staðreyndaspurninga og ályktunarspurninga. Síðan áttu börnin að hlusta á 

nokkrar stuttar sögur og svara opnum spurningum úr hverri þeirra eða að benda á mynd sem 

ætti best við til að svara spurningunum. 

Í ljós kom að vinnsluminni, málfræðiþekking, ályktun og hugarkenningin höfðu beina 

fylgni við hlustunarskilning barnanna þegar þau hlustuðu á sögur. Athygli, orðaforði og 

rökhugsun höfðu óbein áhrif á hlustunarskilning barnanna. Sterkustu áhrifin hafði 

hugarkenningin, málfræðiþekking og vinnsluminni. Minni áhrif hafði ályktunarhæfni og 

orðaforði. Minnstu áhrifin hafði rökhugsun og athygli (Kim, 2016). Það sem vakti athygli 

rannsakanda var að hugarkenningin hafði mestu áhrifin á hlustunarskilning af öllum þeim 

þáttum sem mældir voru. Þekking á fyrirætlunum og tilfinningum söguhetja virðist eiga 

stóran þátt í því að skilja sögu (Kim, 2016). 
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Í rannsókn Kim (2016) kemur fram hversu flókinn hlustunarskilningur er og hversu margir 

þættir í málgetu og hugarþáttum hafa áhrif á hlustunarskilning barna. Þjálfun og efling 

hlustunarskilnings kallar því á verkefni sem tekur á mörgum þáttum auk orðaforða. Að lesa 

bækur fyrir börn virðist því ekki ná að fanga alla þætti og þarf fjölbreyttari verkefni til þess. 

Hver þau verkefni eru er enn óljóst (Kim og Pilcher, 2016). Auk fjölbreytts orðaforða þurfa 

börn öfluga þekkingu á máli, vera góð í að álykta, skilja vel hugarheim annarra og rökhugsun, 

þegar börn átta sig á rökvillum í texta eins og sögum (Kim og Pilcher, 2016).  

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2015) gerði íslenska rannsókn á framförum og 

einstaklingsmun 111 fjögurra ára barna á lokaári leikskóla í orðaforða, hlustunarskilningi og 

málfræði. Rannsóknin gekk út á að kanna tengsl þessara þátta og hvort ákveðnar 

bakgrunnsbreytur gætu haft áhrif auk þess sem hún skoðaði hvort einhverjir 

málþroskaþættir myndu spá fyrir um árangur barnanna síðar. Rannsókn Hrafnhildar var 

langtímasniðsrannsókn með sömu börnunum í tvö ár í röð, þegar þau voru fjögurra og fimm 

ára gömul. Íslensk útgáfa af orðskilningsprófinu Peabody Picture Vocabulary Test PPVT-4 var 

notuð til að mæla skilning á orðum barnanna. Börnunum voru sýndar myndir, fjórar myndir á 

síðu, og áttu börnin að benda á þá mynd sem best átti við orðið sem rannsakandi nefndi. 

Málfræðiþekking barnanna var mæld með myndaprófi þar sem sýndur var atburður eða 

athöfn sem ákveðin sögn vísaði til. Rannsakandi sagði síðan sögnina í nafnhætti en börnin 

áttu að segja sömu sögn í 3. persónu eintölu í þátíð. Dæmi um þetta var: „Hérna sérðu strák 

sparka bolta”. Myndin var síðan fjarlægð og barnið spurt: „Hvað gerði strákurinn á 

myndinni?” Rétt svar var: „Hann sparkaði bolta”. Hlustunarskilningur var mældur með prófi 

sem byggði á hlustunarskilningsprófinu California Assessment Program CAP. Í prófinu er lesin 

stutt saga og börnin spurð reglulega út í innihald sögunnar. Börnin áttu að svara 

staðreyndarspurningum beint úr textanum sjálfum en einnig ályktunarspurningum þar sem 

spurt var um það sem ekki kom fram í beinum orðum í textanum. Börnunum gekk betur með 

að svara staðreyndarspurningunum en ályktunarspurningunum. Niðurstöður leiddu í ljós að 

börnin sýndu marktækar framfarir í öllum þremur mæliþáttum orðaforða, hlustunarskilnings 

og málfræði milli fjögurra og fimm ára aldurs. Auk þess kom í ljós að orðaforði og málfræði 

við fjögurra ára aldur barnanna spáði fyrir um hlustunarskilning þeirra við fimm ára aldur. 

Öflugur hlustunarskilningur er mikilvægur börnum. Það er ekki einungis að hann efli 

börnin í skilningi á umhverfi sínu, töluðu máli, sögum og upplýsingatexta heldur eflir hann 

einnig hugmyndir barna sem leiðir til aukinnar tjáningarfærni og síðar hæfni í að skrifa 

innihaldsríka texta (Kim og Pilcher, 2016).  
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2.2.1 Tjáningarfærni 

Tjáningarfærni (e. expression skills) er öll tjáningargeta hvort sem hún er munnleg, líkamleg 

eða sköpun. Ung börn þurfa að fá tækifæri til þess að tjá sig eins og geta þeirra eða vilji segir 

til um. Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) segir: „Börn eiga rétt á að láta í ljós 

skoðanir sínar í öllum málum er varða þau og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þeirra í 

samræmi við aldur þeirra og þroska.”  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla „nota börn ýmsar leiðir til að tjá sig og eiga samskipti 

við aðra. Auk tungumálsins nota þau til dæmis ýmis konar hljóð, snertingu, látbragð og 

leikræna tjáningu, tónlist, myndmál og dans” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 42). Mikilvægt er að börn efli tjáningarfærni sína til þess að geta tjáð eigin hugsanir, 

þarfir og þekkingu. Börn nota ný orð sem þau hafa lært með því að viðra hugmyndir sínar, 

máta nýja þekkingu við það sem þau vita fyrir og til að skipuleggja sig. Börn þurfa að fá 

fjölbreytta kennslu á öllum skólastigum. Þau þurfa að ná þeim þroska að geta sagt hvað þau 

vilja og geta rökstutt mál sitt. Segja má að börn hafi eignað sér þau orð sem þau nota í eigin 

munnlegri tjáningu. 

Öll þjálfun þeirra þátta sem snúa að læsi hjálpa börnum í því að skilja lesinn texta og tjá 

það sem innra með þeim býr. Umritun (e. transcription) og hugmyndafræði (e. ideation) eru 

tveir meginþættir þess að skrifa texta (Kim og Pilcher, 2016). Hugmyndafræði byggir á 

málfærni (e. oral language skills) og þeim hugmyndum sem börn hafa fengið við að hlusta á 

umhverfi sitt og annað fólk þegar það talar við þau, segir þeim sögur eða les fyrir þau 

mismunandi texta (Kim og Pilcher, 2016) meðan þau eru sjálf að ná þeirri færni að geta lesið 

sjálf.  

Þegar barn hefur náð góðri færni í málþroska, orðaforða, hlustunarskilningi og 

tjáningarfærni er það tilbúið til þess að æfa sig í umskráningu til þess að læra að lesa. 

Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (e. simple view of reading) er lestur umskráning og 

málskilningur (Stuart og Stainthorp, 2016, bls. 23) en málskilningur byggir á góðum 

hlustunarskilningi sem spilar því stóran þátt í að börn geti lært að lesa. Einstaklingsmunur á 

hlustunarskilningi barna hefur forspárgildi um getu þeirra í lestri og ritun síðar (Kim og 

Pilcher, 2016).  

2.2.2 Einstaklingsmunur 

Mikill einstaklingsmunur er á getu barna í mállegum þáttum á mótum skólastiga þegar börn 

fara úr leikskóla yfir í grunnskóla (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Börn sem eru slök í 

málþroska á þessum aldri eiga erfðara uppdráttar þegar nám þeirra verður erfiðara með 

hækkandi aldri vegna þess að hin slaka geta þeirra hefur tilhneigingu til að viðhaldast og 

jafnvel aukast með aldrinum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015; Wells, 1986, bls. 194).  
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Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2004) gerði rannsókn á frásagnarhæfni 165 fimm ára barna. 

Verkefni þeirra var að segja sögu út frá myndabókinni Frog where are you? (Mayer, 1969) en 

það er saga með þremur aðalpersónum sem eru drengur, hundurinn hans og froskur sem 

hverfur. Sögur barnanna voru teknar upp og síðan greindar. Gefin voru stig fyrir 

söguuppbyggingu með upphafi, miðju og endi auk þess sem setningar barnanna voru 

greindar og metnar út frá því hvernig þær tengdust saman í að mynda heildstæða sögu. 

Hlutfall aukasetninga var reiknað en það er besta vísbending til að greina hversu flókinn texti 

er (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Í ljós kom að mikill munur var á getu barnanna í því að 

segja sögu eftir myndasögunni. Sögur slökustu fimm ára barnanna voru álíka dæmigerðum 

sögum þriggja ára barna en bestu sögur fimm ára barna voru á pari við sögur sjö til níu ára 

barna. Gera ráð má því ráð fyrir gífurlegum mun á getu í sögugerð milli einstaklinga hjá fimm 

ára börnum á Íslandi. 

Önnur rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttir (2015), sem áður hefur verið fjallað um, sýndi 

mikinn einstaklingsmun á getu fjögurra og fimm ára barna í orðaforða, málfræði og 

hlustunarskilningi. Þeir sem voru slakastir skoruðu helmingi lægra en þeir bestu strax við 

fjögurra ára aldur í orðaforða og hlustunarskilningi. Munurinn var fjórum sinnum lægri í 

málfræði. Ýmsar bakgrunnsbreytur voru skoðaðar í þeirri rannsókn með spurningalistum til 

foreldra til að kanna menntun foreldra og metnað í mál- og lestrarvenjum á heimilinu. Í ljós 

kom að orðaforði fjögurra ára barna hafði beina tengingu við bakgrunnsbreytur eða „því 

eldri, betur menntaðri og tekjuhærri sem foreldrarnir voru, því betri árangri náðu börnin í 

orðaforðaprófinu” (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 17). 

Góðar framfarir í málþroska eru áunnar þar sem umhverfi barnanna skiptir meginmáli. 

Börn sem búa við fjölbreyttan orðaforða, gott aðgengi að bókum og lestri, ríkulegar 

samræður um allt milli himins og jarðar, ásamt hvatningu til eigin tjáningar standa betur að 

vígi alla tíð heldur en börn sem búa ekki við mállega hvatningu. Þann mun á þó að vera hægt 

að jafna út strax í metnaðarfullu leikskólastarfi (Tabors o. fl., 2001, bls. 326). 

Leikskólakennarar þurfa að átta sig á þessum getu mun hjá börnum og veita þeim sem þurfa 

auka örvun í málþroskaþáttum auk málörvunar fyrir öll börn leikskólans. Taugalíffræðilegir 

þættir hjá börnum sem efla læsi eru sérstaklega næmir á leikskólaaldri. Auk þess er skipulag 

leikskóla frjálsara en í grunnskóla og því auðveldara að grípa börn í áhættuhópi í markvissa 

málörvun og mismunandi verkefni sem snúa að málörvun í ýmsum myndum (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2015). Mikilvægt er þó að leikskólakennarar sýni víðsýni og hugmyndaauðgi 

þegar kemur að eflingu málþroska barna og hafi að leiðarljósi að kenna börnum í 

fjölbreyttum verkefnum í gegnum leik. 
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2.3 Leikurinn 

Leikur barna er flókið fyrirbæri sem hefur sínar eigin reglur, menningu og siði. Leikur er 

barnanna og börn leika sér fyrir leikinn sjálfan (Wood, 2013, bls. 7). Í leik er innri hvatning (e. 

motivation) sem hvetur börn til þess að tileinka sér og læra nýja hluti (Lillemyr, 2009, bls. 16; 

Wood, 2013, bls. 8). Það er erfitt fyrir hinn fullorðna að skilja leik barna og átta sig á 

menntunarlegu gildi hans því að börnin virðast nú bara vera að leika sér (Wood, 2013). Ef vel 

er að gáð og leikur barna er greindur kemur þó mikilvægi hans í ljós. Leikur er mikilvægur 

börnum á margan hátt: Heimspekilegt mikilvægi leiks fyrir börn er að hann er stór hluti af 

tilvist þeirra. Menningarlegt mikilvægi leiks er að börn læra á menningu þess umhverfis sem 

þau tilheyra. Sálfræðilegt mikilvægi leiks er að börn þroskast í tengslum og samskiptum 

þeirra við aðra. Kennslufræðilegt gildi leiks er að börn læra í gegnum leik og því felast mikil 

tækifæri í því að kenna þeim í gegnum leik. Félagslegt mikilvægi leiks er að börn læra í leik 

félagsfærni og að tilheyra samfélagi (Lillemyr, 2009, bls. 17-18). Einnig læra þau um það sem 

er rétt og rangt og að virða skoðanir sínar og annarra (Hrönn Pálmadóttir, 2017). Hugmyndir 

Vygotsky um leikinn voru að hann er fagurfræðilegur og að hann hleypir merkingu inn í líf 

barna (Lindqvist, 1995 bls. 203). 

Samkvæmt Piaget breytist leikur ungra barna samhliða síauknum þroska þeirra. Börn 

byrja á skynfæra- og hreyfileikjum (e. functional play) frá fæðingu þar sem tilvera þeirra 

snýst um að snerta, skynja og æfa sig í hreyfingum eins og í könnunarleiknum (Lillemyr, 

2009). Síðan færa þau sig yfir í táknleik (e. symbolic play) þar sem hlutur getur staðið fyrir 

annan hlut og ímyndun er áberandi í leik þeirra. Börn færa sig síðan yfir á þriðja stig leiksins 

sem eru regluleikir (e. rule play) þar sem börnin verða upptekin af því sem er rétt og rangt í 

umhverfi þeirra (Lillemyr, 2009). Fyrir börnum er leikurinn tilvera þeirra (Lillemyr, 2009, bls. 

16). Börn leika sér með sögur, hlutverk, leiki, reglur, möguleika, hluti, tungumál, þekkingu, 

hugtök, merkingu, hugmyndir og tilfinningar (Wood, 2013). Til eru mismunandi gerðir af leik 

eins og byggingaleikir, ærslaleikir, hreyfileikir og hlutverkaleikur.  

2.3.1 Hlutverkaleikurinn 

Hlutverkaleikurinn er sá leikur sem er til umfjöllunar í ritgerð þessari vegna þess að í 

hlutverkaleik notast börn við ákveðið handrit eða sögu. Þróun hlutverkaleiks hjá börnum 

hefst á sköpun persóna í leiknum. Persónur í sögum barna verða því til áður en þau hafa 

þroska til að búa til söguþráð (Nicolopoulou, 2007). Fyrstu persónurnar og hutverkin sem 

þau skapa í leik sínum eru skilgreind út frá athöfnum þeirra fremur en persónuleika, 

sérstaklega hjá drengjum. Hjá stúlkum virðist skipta meira máli félagsleg staða persóna sem 

þær skapa í leik sínum (Richner og Nicolopoulou, 2001). Börn geta samsamað sig við 
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sögupersónu alveg frá tveggja ára aldri. Þau velja sér persónur sem höfða sérstaklega til 

þeirra og þau vilja leika þær eftir eigin höfði (Nicolopoulou, 2008). 

Á aldrinum tveggja til þriggja ára öðlast börn færni í að setja sig í spor annarra (e. theory 

of mind, sjá bls. 18). Þau geta skilið að aðrir eiga annað líf og geta horft á heiminn út frá 

öðrum (e. meta-cognition). Einnig verða börn betur fær í að tjá eigin hugsanir og skapa líf 

annarra persóna í hlutverkaleik (Feldman, 2005). Hlutverkaleikur hefur söguuppbyggingu 

eins og dæmigerð saga. Ung börn æfa sig í þessu þegar þau leika sér í hlutverkaleik og nota 

til þess umhverfi sitt og fylgihluti. Þau skapa söguþráð um leið og þau leika hlutverk í leiknum 

(Lindqvist, 2001). Hér er dæmi um sögu í hlutverkaleik barna á þriðja aldursári:  

Tvær stúlkur (2,4 ára og 2,6 ára) voru að leik í einingakubbum með leikbrúður: 

Yngri stúlkan raðar nokkrum kubbum og býr til hús og rúm í húsið og segir að það 

sé fyrir systur og litla barn. „Viltu koma að sofa litla barn?” talar hún fyrir aðra 

brúðuna meðan hún leggur hana á rúmið og breiðir yfir. 

Hlutverkaleikur er í þykjustunni og í honum notast börn við tákn þar sem hlutur getur 

staðið fyrir annan hlut, kubbur getur til dæmis verið sími (Wood, 2013, bls. 7). Börn nota 

hlutverkaleik til að túlka raunveruleikann það sem er og það sem er ímyndun eða eins og 

(Engel, 2005; Wood, 2013, bls. 30). Dæmi um þetta er þegar börn hugga raunverulega dúkku 

(það sem er), eins og hún væri alvöru barn (ímyndun). Leikurinn er því í þykjustunni eins og 

hann sé raunveruleiki. Hvað ef og eins og er áberandi í hlutverkaleik barna en kemur ekki 

fram í öðrum athöfnum þeirra (Wood, 2013, bls. 7). Feldman (2005) kallar þetta mimesis en 

það er ímynduð framsetning (e. representation) á því sem er til eða tákn sem getur staðið 

fyrir eitthvað sem er. 

Í hlutverkaleik geta börn endurspeglað og endurskapað upplifun sína á 

raunveruleikanum. Börnin geta flutt heiminn frá því sem hann er og til þess sem hann gæti 

verið og fá þá tækifæri til að herma eftir því sem þau hafa séð og upplifað í umhverfi sínu til 

þess að reyna að skilja upplifun sína betur í öruggum heimi leiksins (Gnjatovic, 2015). Þau 

vita að það sem gerist í leikheiminum hefur ekki áhrif á raunveruleikann. Leikurinn er því ekki 

raunveruleikinn sjálfur heldur þykjusta sem gerir það að verkum að börn geta upplifað nýja 

hluti og tekið áhættu (Lindqvist, 2001; Wood, 2013, bls. 6). Börn geta skapað eigið sjálf, sett 

sig í allskonar hlutverk og prófað sig áfram með hugmyndir sínar og tilfinningar (Wood, 2013, 

bls 33). Til þess að geta leikið á þann hátt í félagslegu samneyti við félaga sína og aðra sem 

vilja taka þátt þá þarf ímyndaða framsetningin að lúta þeim lögmálum sem þekkist í hinum 

raunverulega heimi því þá skilja allir það sem fram fer sem auðveldar samleik. Leikurinn 

skapar merkingu (e. meaning) þar sem börnin geta gert sig skiljanleg í leik sínum og geta 

jafnframt skilið leik vina sinna (Hrönn Pálmadóttir, 2017; Wood, 2013, bls. 7).  
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Tilvera barna í mismunandi heimum sýnir hversu flókinn og lærdómsríkur 

hlutverkaleikurinn er og af hverju leikur barna er sá þáttur í þroska þeirra sem er 

mikilvægastur (Feldman, 2005). Hann sameinar hugsanir, tilfinningar og vilja barna 

(Lindqvist, 1995). Þau geta haft stjórn á viðfangsefnum sínum, efnivið og þeim hlutverkum 

sem þau leika (Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017) auk þess sem þau deila 

með sér hlutverkum, hugmyndum og samhæfa reglur innan leiksins (Wood, 2013, bls. 93). 

Tilvera ungra barna snýst um leik og þau vilja fá tækifæri til þess að læra í gegnum leik.  

2.3.2 Nám barna í gegnum leik 

Leikskólakennarar þurfa að taka tillit til þess að börn þurfa tíma til þess að leika sér og gefa 

þeim tíma til þess. Í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (1989) segir einmitt: „börn eiga rétt 

á hvíld, tómstundum, leikjum og skemmtunum sem hæfa aldri þeirra.” Einnig þurfa börn að 

fái tækifæri til þess að nema í gegnum leik  vegna þess að leikur er „meginnámsleið  barna” 

(Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 37). Því það er á ábyrgð 

leikskólakennarans að skapa leiðir og tækifæri fyrir börn til að læra í gegnum leik. 

Nám barna fer fram í menningarbæru samhengi í samvinnu við önnur börn og kennara 

þeirra. Sá sem hefur þekkingu á ákveðnu sviði kennir öðrum með því að skapa aðstæður þar 

sem neminn fær tækifæri til þess að nema þekkinguna. Þetta byggir á kenningum Vygotskys 

um svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal development eða ZPD) sem skilgreinir 

getusvæði barns á því sem það getur sjálft og því sem barnið getur með aðstoð sér reyndari 

(Vygotsky, 1978). Ef þetta er gert í gegnum leik þá verður kennslan og námið ánægjuleg 

upplifun. Þetta getur leikskólakennari nýtt sér. Hann þarf að nálgast börnin af virðingu og 

væntumþykju og kynnast þeim og áhugamálum þeirra til þess að gera sér grein fyrir hvar 

best er að byrja. Ef börnin hafa áhuga á verkefninu frá byrjun verður lærdómurinn 

auðveldari. Leikskólakennarinn þarf að vera bjóðandi en ekki stýrandi. Hann þarf að ákveða 

hvað hann vill að börnin læri og hvernig hann ætlar að bjóða börnunum upp á þann lærdóm 

(Ingibjörg Ó. Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Á mynd 2 má sjá líkan Wood (2013) sem sýnir hlutverk leikskólakennara í námskrá 

leikskóla sem byggir á því að lærdómur barna í leikskóla byggi á sveigjanleika milli 

kennarastýrðra verkefna og frjáls leiks barna. Hlutverk leikskólakennarans er að halda 

jafnvægi (efri lárétti ásinn óbrotni) milli þeirra verkefna sem kennarinn ákveður (e. adult-

directed activities, lárétti ásinn vinstra megin) og hins frjálsa leiks barna (e. child-initiated 

activities, lárétti ásinn hægra megin) því að börn þurfa að fá tækifæri til þess að færa sig 

reglulega á milli leiks og lærdóms í daglegum verkefnum sínum (Lillemyr, 2009).  
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Mynd 2. Líkan Wood sem sýnir námskrá fyrir nám í gegnum leik. 

 (Wood, 2013, bls. 71). 

 

Á vinstri hlið ássins eru verkefni barnanna kennaramiðuð en þurfa þó að fela í sér 

einhvern leik eins og til dæmis leikrit, vettvangsferð eða talnaverkefni unnin í leik.Kennarar 

styðja við nám barnanna með því að skapa svæði mögulegs þroska (ZPD).  

Á hægri ás er frjáls leikur barna þar sem þau hafa valið og valdið. Börnin búa sér til eigin 

reglur og jafnvel markmið. Þessi leikur barnanna er einnig námsleið þeirra vegna þess að 

frjáls leikur barna skapar einnig svæði mögulegs þroska (ZPD). Það byggir á kenningu 

Vygotskys um að í leik sýna börn meiri þroska heldur en lífaldur þeirra segir til um vegna þess 

að leikur þróar táknfræðilega ímyndun hjá börnum þar sem atferli þeirra byggir á 

hugmyndum fremur en hlutum í umhverfi þeirra. Barnið er því frjálst frá umhverfi sínu, nær 

að geta hugsað óhlutbundið og getur ímyndað sér annað en umhverfið krefst. Það getur búið 

til sinn eigin heim sem byggir á merkingu, reglum og rökum þar sem barnið leitar og finnur 
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eigin svör við leyndardómum tilveru sinnar (Nicolopoulou, 1997, bls. 198). Leikur barna felur 

því í sér mikið nám sem eflir þroska þeirra á ánægjulegan hátt. Hinir fullorðnu geta gefið 

börnum tíma, rými og fylgihluti í leik þeirra en þeir geta ekki skipulagt leikinn fyrir börnin, 

það gera þau sjálf (Wood, 2013, bls. 6).  

Hinn frjálsi leikur barnanna er þó aldrei alveg frjáls í leikskólanum vegna þess að 

leikskólakennarinn hefur áhrif á rammann og umgjörðina um leikinn eða það sem er innan 

hringsins fyrir ofan (sjá mynd 2). Hann skipuleggur umhverfi barnanna, hlutverk 

leikskólakennarans, athafnir hins fullorðna, hann skráir það sem fram fer í leikskólanum 

innandyra og utan. Hann metur og endurmetur starfið í leikskólanum og framkvæmir þær 

breytingar sem matið hefur leitt af sér með því að skipuleggja enn á ný umhverfið. 

Leikskólakennarinn getur þetta vegna þess að hann hefur yfirsýnina og hann þekkir börnin og 

áhugasvið þeirra sem hann aðlagar að umhverfi barnanna og námskrá þeirra. Viðhorf 

leikskólakennarans til barna og verkefna þeirra skiptir máli. Hann þarf að bera virðingu fyrir 

leiknum sem námsleið og líta á leikinn sem námstækifæri fyrir barnið. Ígrundun um eigin 

viðhorf og starfið í leikskólanum þarf að fara fram reglulega ásamt því að móta hugmyndir að 

eflingu starfsins með fjölbreytni í kennsluháttum og efnivið í leikskólanum að leiðarljósi. 

2.3.3 Einingakubbar 

Einingakubbar (e. unit blocks) er vinsæll efniviður hjá börnum í leikskóla. Kubbarnir eru 

svokallaður opinn efniviður hannaðir af Caroline Pratt (1867-1954) sem börn geta notað og 

nýtt á þann hátt sem þeim þykir best hverju sinni. Hugmyndir Pratt með kubbunum var að 

börn fengju tækifæri til þess að læra í gegnum leik, að kubbarnir hefðu menntunarlegt gildi 

ásamt fagurfræði (Staring, 2018). Kubbarnir eru úr gegnheilum hlyni og eru í 

stærðfræðilegum hlutföllum sem byggja á grunnkubbnum sem kallaður er einingakubbur. 

Einingakubburinn er 14 sm langur, 7 sm breiður og 3,5 sm að þykkt. Aðrir kubbar í safninu 

eru þá annað hvort helmingi minni eða margföld stærð grunnkubbsins (Elva Önundardóttir, 

2009). Þegar börn nota kubbana átta þau sig á stærðum þeirra og hvernig hægt er að byggja 

úr þeim þannig að byggingarnar virki eins og þau sjá fyrir sér. Ef börn vilja að brýr standi eða 

að hús geti lokast þá þurfa þau að læra á stærðarhlutföll kubbanna. 
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Tafla 1. Þroskastig barna í byggingaleik með kubbum. 

 

 

Stig 1: Uppgötvun 

Börn skoða kubbana með skynfærum sínum. 

Þau skella kubbunum saman og búa til hljóð 

ásamt því að halda á þeim og láta þá detta. 

 

 

Stig 2: Stöflun 

Börn stafla kubbunum endurtekið bæði 

lóðrétt og lárétt. 

 

 

 

Stig 3: Brúarsmíði 

Börn búa til brú úr þremur kubbum eða 

fleirum. 

 

 

Stig 4: Girðingar 

Þessar byggingar þarfnast meiri skilnings á 

rými og hvernig kubbarnir eiga að snúa. 

https://www.myteachingcupboard.com/blog/stages-of-block-play 
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Pratt hannaði einnig brúður fyrir börn sem hún kallaði Do-With. Hugmyndin kviknaði eftir 

að hún hitti dreng sem sagðist vilja leikföng sem myndu leika með honum en ekki fyrir hann. 

Do-With leikföngin voru viðarbrúður sem hægt var að hreyfa á ýmsan hátt, einnig dýr, hús og 

húsgögn. Fullorðnar brúður, eins og móðir og faðir, voru um 15 sm en barnabrúður um 12 

sm að stærð. Pratt bjó til snið á brúðurnar sem hægt var að nota til að sauma föt á þær. Pratt 

vildi að börn fengju tækifæri til þess að leika hlutverk, sem börnin þekktu úr lífi sínu, í litlum 

heimum með kubbum, pappírsboxum eða hvaða efnivið sem þau vildu.  

 

 

Mynd 3. Mynd frá Doris Fleischmman frá 1915 frá leikskóla Caroline Pratt. 

(birt í New York Tribune árið 1915)(Staring, 2018). 

 

Árið 1913 leyfði Caroline Pratt nokkrum börnum að leika með Do-With leikföngin ásamt 

nokkrum einingakubbum. Hún tók eftir því að efniviðurinn höfðaði sterkt til barnanna sem 

fengu nýjar hugmyndir að leik ásamt því að læra að leika sér saman í hlutverkale ik.  

Leikskólakennarar hafa ákveðinn sveigjanleika og geta leyft sér ákveðið flæði í kennslu. 

Samvinna milli barna og leikskólakennara þeirra byggir ekki á sérstökum verkferlum í kennslu 

heldur byggir hún á virðingu kennarans fyrir börnunum og verkefnum þeirra sem hann er 

tilbúinn að vinna með þeim í sameiningu og samvinnu (Bae, 2012). Hann þarf að hafa í huga 

að börn geta verið stödd á mismunandi stað vegna menningar þeirra og þroska og þarf að 

taka tillit til þess. Hann þarf að bjóða börnunum upp á fjölbreytt og skemmtileg verkefni, 

líflegt andrúmsloft og ævintýraheima í gegnum sögur og leik. 
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2.4 Sögur 

Sögur/frásagnir (e. stories/narratives) eru frumsamdar sögur, upplifun sögumanns á fyrri 

atburðum eða lýsing á hversdagslegum athöfnum (Rannveig Oddsdóttir o.fl., 2013). Þær eru 

röð atburða sem tengjast oft í gegnum orsakasamhengi (e. causal coherence) sem er vilji 

söguhetjunnar til að framkvæma eitthvað og afleiðingu þess (Ilgaz og Aksu-Koc, 2005). 

Mismunandi gerðir af sögum eru til. Fyrst má þar nefna ævintýri (e. fantasy) sem eru 

sögur sem gætu ekki gerst og innihalda eitthvað sem er ekki til í raunveruleikanum. Í  öðru 

lagi má nefna þjóðsögur (e. folklore) sem eru gamlar sögur sem hafa verið sagðar í gegnum 

aldirnar og tengjast yfirleitt ákveðinni menningu. Síðan má nefna raunsæjan skáldskap sem 

gerist í fortíðinni (e. historical fiction) og raunsæjan samtímaskáldskap (e. contemporary 

realistic fiction) sem gæti hæglega gerst í dag. Að lokum má nefna vísindaskáldskap (e. 

science fiction) sem eru sögur sem gætu gerst í framtíðinni (Galda o.fl., 2017, bls. 13).  

Mikilvægt er að börn fái tækifæri til þess að kynnast margvíslegum sögum og þeim 

fjölbreyttu möguleikum sem sögur bjóða upp á (Engel, 1995, bls. 168).  

Höfundar sagna nota ákveðna bókmenntalega uppbyggingu í sögum sínum. Saga gerist 

yfir ákveðinn tíma og hefur sögusvið (e. setting) sem segir hvar og hvenær sagan gerist. 

Þema (e. theme) sögunnar er ástæðan fyrir því að höfundur bjó til söguna, sem getur verið 

ákveðinn boðskapur sem höfundur vill koma á framfæri, og stíll (e. style) sögunnar er hvernig 

höfundur segir söguna, til dæmis frá hvaða sjónarhorni (Galda o.fl., 2017, bls 11-12).  

Saga hefst á kynningu (e. setting; Stein og Glenn, 1979) þar sem meðal annars 

sögupersónur (e. characters) eru kynntar til leiks en það eru oft söguhetjur (e. protagonist) 

og óvinurinn (e. antagonist) sem söguhetjan þarf að takast á við (Galda o.fl., 2017, bls 11–

12). Síðan verður upphafsatburður (e. initiating event; Stein og Glenn, 1979), sem setur af 

stað ferli sem kallar á innri viðbrögð sögupersónunnar (e. internal responce). Það kemur upp 

vandamál sem þarf að leysa til þess að ná ákveðnum þroska (Galda o.fl. 2017 bls 11-12) 

síðan áætlanir um aðgerðir annarra sögupersóna (e. internal plan) og atburðarás (e. 

attempt) sem lýkur með niðurstöðu (e. direct consequence) og sögulokum (e. reaction; Stein 

og Glenn, 1979) sem felast yfirleitt í lausn vandamálsins (Galda o.fl, 2017 bls. 11). Sögur geta 

verið misflóknar og sumar sögur innihalda marga atburði sem fléttast saman en þá er talað 

um mismunandi epísóður (e. episode; Stein og Glenn, 1979). 

Sögur hafa verið sagðar í félagslegu samneyti í menningarsamfélögum frá því að 

maðurinn þróaði með sér tungumál. Sögur eru til í flestum menningarheimum en þær eru 

ekki jafn mikilvægar í þeim öllum. Börn læra í sinni heimamenningu hvenær á að segja sögur 

og hvernig sögur eiga að hljóma (Engel, 1995, bls. 147). Hinir fullorðnu hafa í gegnum aldir 

notað sögur til þess að kenna börnum hættur í umhverfinu (Gnjatovic, 2015) en einnig á 

reglur samfélagsins og gildi (Wells, 1986, bls. 194-195). Sögur eru áhrifarík leið í kennslu 
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vegna þess að börn, eins og aðrir, eiga auðvelt með að hrífast af góðum sögum sem auðga líf 

okkar (Gnjatovic, 2015). 

Þegar börn heyra sögur auka þau iðulega við orðaforða sinn því að þau heyra fullt af 

nýjum orðum sem jafnvel eru ekki notuð í þeirra daglega umhverfi (Galda o.fl., 2017, bls. 6; 

Cremin o. fl., 2017; Gallets, 2005). Þau fá innsýn í líf annarra og þroskast þannig félagslega. 

Þau verða skilningsríkari gagnvart öðrum vegna þess að í gegnum sögurnar þjálfast þau í að 

setja sig inn í aðstæður þeirra sem búa við önnur lífsskilyrði, á öðrum stað og á ólíkum tíma 

heldur en þau þekkja sjálf (Cremin o. fl., 2017; Galda o.fl., 2017, bls. 6; Gallets, 2005). Börn 

geta þannig sett sig í spor sögupersóna og fá þannig tækifæri til að sjá heiminn út frá öðrum 

sjónarhornum og þar með ná þau að þroskast tilfinningalega (Cremin o fl., 2017; Galda 

o.fl.,2017, bls. 6) auk þess sem þau ná að átta sig á sínum eigin tilfinningum og gildum.  

2.4.1 Þróun sagna hjá börnum 

Bruner (1990, bls. 80) hélt því fram að sögur væru okkur svo mikilvægar að við værum fædd 

með þann hæfileika að skilja þær. Samkvæmt Wells (1986, bls. 195-197) höfum við öll okkar 

innri rödd sem er eins og saga sem hjálpar okkur að ná utan um upplifanir okkar og setja þær 

í samhengi til að auka skilning okkar á þeim. Hugur okkar vinnur því í frásögnum og við 

notum sögur til þess að hugsa og skilja heiminn. Þessi eiginleiki og hæfni hefst fljótlega eftir 

fæðingu þegar við reynum að átta okkur á umhverfi okkar. 

Fyrsti vísir að sögum hjá ungum börnum kemur fram í tjáningu þeirra um 16 mánaða 

aldur og endurspeglar eigin upplifanir þeirra (Engel, 1995, bls. 83). Börn segja sögur sínar í 

tjáningu með orðum, hreyfingum, sköpun og í leik. Ef vel er að gáð má sjá sögur án orða í 

atferli og látbragði mjög ungra barna (Wilenski, 2015, bls 2).  

Þegar börn heyra sögu sagða þá átta þau sig á táknrænum möguleikum tungumálsins og 

hvernig hægt er að skapa ímyndaða heima með orðum (Wells, 1986, bls. 156). Sögur barna 

þróast á þann hátt að þær lengjast með auknum aldri þeirra. Fyrst búa börnin til texta sem 

þau aðlaga að því sem viðurkennt er í umhverfi þeirra og menningu, síðan fínpússa þau sögur 

sínar áður en þau lengja þær frekar og síðan koll af kolli. Það má því segja að börn séu 

skáldsagnahöfundar í mótun (e. emerging novelists; McCabe, 1997, bls. 169-170).  

Árið 1989 kom út bókin Narratives from the crib (Nelson, 1989) sem byggir á rannsókn 

sem gerð var í New York á níunda áratugnum. Nokkrir fræðimenn, sem kölluðu sig The New 

York Language Acquisition Group (N.Y.L.A.G.) rannsökuðu sjálfstal stúlku að nafni Emily (sem 

er ekki hennar raunverulega nafn) þegar hún var á aldrinum 21 mánaða til 36 mánaða 

(Nelson, 1989). Foreldrar Emily settu hljóðupptökutæki undir rúm hennar þegar hún fór að 

sofa á kvöldin til að taka upp sjálfstal hennar yfir fimmtán mánaða tímabil. Fræðimennirnir 
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hittust síðan einu sinni í mánuði til að ræða rannsóknina og þau gögn sem bárust. Hver 

fræðimaður skilaði síðan sínu áliti og niðurstöðum eigin hugleiðinga og rannsókna sinna.  

Rannsóknin hófst sem rannsókn á atburðaminni (e. episodic memory) en rannsóknin 

þróaðist á annan hátt þar sem sjálfstal Emily fyrir svefn þótti svo merkilegt. Meðal þess sem 

kom fram var að Emily sýndi meiri getu og þroska í tjáningarfærni í sögum sínum fyrir 

svefninn heldur í þeim samræðum sem hún átti í daglegu tali við fullorðna (Nicolopoulou, 

1997, bls. 193). Emily varð mjög málglöð þegar hún lagðist til svefns í rúminu sínu. Í ljós kom 

að Emily virtist fyrst og fremst vera að reyna að skilja upplifanir sínar og hvernig heimurinn 

virkar þegar hún sagði sjálfri sér frá atburðum dagsins með sjálfstali sínu. Hún virtist þurfa að  

tala um hvað hafði gerst til að reyna að meta hvað gæti gerst næst til að vera undirbúin fyrir 

þátttöku í þeim viðburðum (Nelson, 1989, bls 41). Einnig mátti heyra í sjálfstali hennar að 

hún væri að leysa vandamál (e. problem solving). 

Á aldrinum 22 til 28 mánaða blandaðist eigin ímyndun í vandamálin sem Emily þurfti að 

leysa en um 28 mánaða aldur hófst hlutverkaleikur hjá henni. Fljótlega upp úr því fór hún að 

leysa vandamál í gegnum hlutverkaleik ásamt því að leysa ímynduð vandamál með því að 

segja ímyndaða sögu (Nelson, 1989). Þegar Emily hafði náð 32 mánaða aldri mátti greina 

sögur þar sem leysa þurfti vandamál í tali Emily og mánuði síðar blandaði hún saman 

söguþræði bókar við vandamál sem hún sjálf stóð frammi fyrir (Feldman, 1989, bls. 105 -

115).  

Börn segja sögur til þess að læra að þekkja sig sjálf, læra að kynnast og þekkja aðra með 

því að segja frá sjálfum sér og eiga í félagslegum samskiptum við jafnaldra sína þar sem þau 

deila sögum um sameiginlega reynslu (Engel, 1995, bls. 49). Þau segja sögur til þess að læra á 

umhverfið í kringum sig og endurskapa sinn eigin heim í leik (Engel, 1995, bls. 53) , en einnig 

til að skilgreina og skapa sitt eigið sjálf eins og þau sjá sig sjálf eða hvernig þau vilja vera, sem 

kemur einnig sterkt fram í leik þeirra og hlutverkum (Engel, 1995, bls. 55). Mikilvægt er fyrir 

þroska barna að þau fái tækifæri til þess að tjá sínar eigin sögur og að á þau sé hlustað 

(Engel, 1995, bls. 168). Leikskólakennarar þurfa því að gefa sögum í tjáningu barna gaum og 

virða þær með því til dæmis að gera reglulega skráningu á tjáningu þeirra, með þátttöku 

barnanna. Börnin upplifa þá að það sem þau hafa að segja sé merkilegt (Wells, 1986, bls. 

201). 

Rannsóknin á sjálfstali Emily (Nelson, 1989) sýndi að ungum börnum er mikilvægt að 

reyna að skilja heiminn. Þau virðast nota tal og síðar ímyndanir og hlutverkaleik til þess að 

reyna að átta sig á umhverfi sínu og búa sig undir það sem gæti gerst. Síðar blandast sögur 

sem börn hafa heyrt í hugrenningar þeirra um lífið. Ímyndun barna og viðleitni þeirra til að 

leysa vandamál virðast hvort tveggja eiga upptök sín í sögum þeirra (Feldman, 1989, bls. 117-

118). Rannsókn Bruner og Lucariello (1989, bls. 75) á sjálfstali Emily leiddi í ljós þá kenningu 
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þeirra að ung börn gera lítinn greinarmun á hugsunum sínum, tilfinningum og atferli, en að 

þau noti tal, sérstaklega sögur, til þess að læra að greina þar á milli. Þetta gera þau til þess að 

auðvelda sér að skilja líf sitt og umhverfi. Um tveimur mánuðum fyrir lok gagnaöflunar, þegar 

Emily var 34 mánaða, varð breyting á og hún hætti að tala um upplifanir dagsins sem virtust 

vera orðnar að almennri þekkingu hennar. Þá snéri hún sér að minningum sínum í sjálfstalinu 

ásamt þeim sögum og ævintýrum sem hún hafði heyrt (Nelson, 1989, bls 41).  

Ævintýri eru ákveðið listform með merkingu sem eru börnum mikilvæg á ákveðnum aldri. 

Ævintýri hafa þó mismunandi áhrif á einstök börn auk þess sem þau hafa mismunandi 

merkingu fyrir sama barnið eftir því á hvaða þroskaskeiði barnið er (Bettelheim, 1991, bls. 

12). Börn eru alltaf að leita að svörum um eigin tilgang og lífið sálft. Börn geta fundið svör við 

spurningum sínum um tilveruna í ævintýrum þar sem allt er annað hvort gott eða vont og hið 

góða sigrar hið vonda sem fær makleg málagjöld í lok sögunnar, sem byggir þó alfarið á því 

að aðal söguhetjan sýni þor og dugnað til að yfirvinna eigið óöryggi og finni réttu leiðina 

(Bettelheim, 1991, bls. 11).  

Ævintýri hafa þann eiginleika að svara spurningum barna um það hvernig heimurinn 

virkar án þess þó að koma með afgerandi svör heldur fær barnið tækifæri til að skynja rétta 

svarið með því að nota ímyndun sína og álykta með því að lesa á milli lína til að finna svörin 

(Bettelheim, 1991, bls. 45‒47). Ævintýri gefa því barninu til kynna hvað er rétt og hvað er 

rangt án þess þó að segja það berum orðum heldur er það barnsins að finna það út.  

Samkvæmt Bettelheim (1991, bls. 45‒47) eru ævintýri þannig gerð að þau höfða til þess 

hvernig börn hugsa. Fyrir börnum er líf í öllu sem hreyfist og lífið er í hlutunum vegna þess að 

hlutirnir vilja hreyfast, steinn rúllar niður brekku vegna þess að steinninn vill það. Börn trúa 

því að hlutirnir hafi innra líf eins og mannfólkið. Börn tala því við hluti eins og bangsa sína, tré 

í náttúrunni og allskonar dýr. Fyrir þeim er eðlilegt að dýr tali eins og í ævintýrum og að 

froskur breytist í prins vegna þess að allt hefur líf. Því er ekki verið að segja börnum ósatt 

með því að segja þeim ævintýri sem ganga ekki upp í raunheimum heldur er verið að höfða 

til ímyndunar barna þar sem allt er einfaldara en í raunveruleikanum (Bettelheim, 1991, bls. 

117). Ævintýri hafa það yfirbragð að þau eru lífleg og það er auðvelt að sjá þau fyrir sér. Form 

þeirra er einfalt með fáum sögupersónum og yfirleitt stuttum söguþræði sem ung börn geta 

áttað sig á og skilið.  

Bettelheim vísar í kenningar sálgreiningar í skrifum sínum eins og hugmyndir Erikson um 

heilbrigðan tilfinningaþroska barna sem hefst á grunn tengslum við umönnunaraðila á fyrsta 

ári ævinnar (Bettelheim, 1992, bls. 258). Samkvæmt Lillemyr (2009, bls. 108‒109) styðja 

kenningar Erikson við þroskakenningar Piaget og kenningar Vygotsky um nám barna í 

félagslegu umhverfi. Til samans skýra þessar kenningar mikilvægi þess að börn fái að læra í 

gegnum leik. 
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 Þriggja ára börn skilja sögur út frá söguhetjum hennar (Dore o.fl., 2018). Um það leyti 

hafa börn náð þeim þroska að geta sagt frá atburðum í tímaröð sem er forsenda þess að geta 

sagt sögu (Engel, 1995, bls. 205). Hér má sjá dæmigerða sögu ungrar stúlku á fjórða 

aldursári: 

Stúlka (3,7 ára) sat við borð og var að teikna stúlku í fallegu umhverfi á blað: 

„Þegar mamma og pabbi búðu mig til þá teiknuðu þau mig á blað, svona, eins og 

þau vildu hafa mig.” Stúlkan stóð upp, lyfti höndum og sagði: „og svo bara lifnaði 

ég við, svona!” 

Stúlkan hefur texta að tjá, tjáir hann að hluta með orðum, teiknar mynd til að undirstrika 

tjáningu sína, stendur upp og endar sögu sína með líkamlegum tilburðum. Hún byrjar frásögn 

sína á þann hátt sem sæmir góðri sögu og endar hana á tjáningu. Stúlkan lítur sjálfsagt á 

tjáningu sína sem heildstæða frásögn þó að hún sé stutt en fyrstu sögur barna eru einungis 

brot úr sögum (Nicolopoulou, 2007). Saga stúlkunnar hér að ofan sýnir tímaröð, stuttan 

söguþráð, byrjun og enda, samtengingu og orsakasamhengi þess hvernig teikningin varð að 

henni sjálfri. 

Ilgaz og Aksu-Koc (2005) gerðu rannsókn á því hvort hlutverkaleikur myndi ýta undir 

sögugerð og flóknari sögur hjá börnum. Þátttakendur voru 30 tyrknesk börn á aldrinum 

þriggja til fimm ára, skipt jafnt milli aldurs og kyns barna. Tvö sett af leikföngum voru notuð í 

sögustundina með leikföngum þar sem annað settið var bóndabær með dýrum en hitt var 

heimili með brúðum. Myndbandsupptökur voru notaðar til greiningar. Börnin áttu annars 

vegar að segja sögur með því að tjá sig með leikföngum eða að segja sögu munnlega. Þau 

höfðu 10 mínútur til að segja sögu sína. Í ljós kom að leikföngin hjálpuðu börnunum að segja 

sögur og yngri börn sögðu flóknari sögur með orsakasamhengi þegar þau höfðu leikföngin 

sér til stuðnings. Þá gátu þau búið til sögusvið, sögupersónur og söguþráð. 

Lindqvist (2001) gerði rannsókn í leikskóla í Svíðþjóð. Fylgst var með tveggja til þriggja ára 

börnum í þeirra náttúrulega umhverfi í leikskólanum. Lindqvist bjó til þema úr barnabók þar 

sem leikskólakennarar þræddu rautt band um öll húsgögnin í leikskólastofunni. Börnin 

undruðust atferli leikskólakennaranna og reyndu að finna merkingu á atferli þeirra. Þegar 

bandið var komið um alla stofuna var komið að sögustund um kisu sem lék sér að rauðum 

garnhnykli. Þá áttuðu börnin sig á merkingu bandsins og lifnuðu við og vildu taka þátt í að 

leika söguþráðinn. Það var því sagan sem færði börnunum merkingu í atferli kennaranna og 

rauða bandið í skólastofunni. Börnin skildu tengingu hlutarins við söguna og gátu skapað 

merkingu í leik sínum. Hlutverk leikskólakennara er ekki einungis að huga að umhverfi 

barnanna, hvaða hluti eigi að bjóða upp á í skólastofunni, heldur þurfa þeir að útbúa 

umhverfið með áhugaverðum kveikjum sem verður að merkingu með sögum.     
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Við fjögurra ára aldur geta börn sagt sögur án þess að leika þær í hlutverkaleik (Engel, 

2005). Í sögugerð þarf að raða hugsunum sínum í skipulega röð tungumálsins (e. linear 

structure of language) og búa til orsakasamhengi í frásögninni. Sum fjögurra til fimm ára 

börn hafa náð þeim þroska að geta sagt ágætis sögu með tengingunum og eða og þá og 

þegar börn eru fimm ára ná mörg þeirra að byrja og enda sögu með söguþræði á milli  (Engel, 

1995, bls. 205 og 206). Til þess að börn nái valdi á því að segja fullkomna sögu þurfa þau að 

hafa náð góðum málþroska en einnig ákveðnum vitsmunaþroska og ágætis félagsþroska. Þau 

þurfa að halda sig við söguuppbygginguna og átta sig á því hvað hlustandinn þarf að vita til 

þess að skilja söguna sem þau vilja segja (Rannveig Oddsdóttir o. fl., 2012). 

 Ward (2016) gerði starfendarannsókn í Sydney, Ástralíu þar sem hún, ásamt kennurum 

og starfsfólki fjögurra leikskóla kynntu náttúruna fyrir börnum á aldrinum þriggja til fimm ára 

í gegnum sögur, lög, leikrit og listsköpun. Markmiðið var að sjá hvað kæmi fram í tjáningu í 

leik barna. Niðurstaðan var sú að börnin fóru fljótlega að leika og segja þær sögur sem þeim 

höfðu verið sagðar. Eftir um þrjá mánuði voru börnin síðan farin að búa til sínar eigin sögur 

(Ward, 2016).  

Sögur ungra barna þarf að skoða sem sögur sem þau vilja tjá á mismunandi hátt og virða 

þær sem slíkar þó að þær séu ekki fullkomnar og að það vanti upp á reglur og stíl sem er í 

sögum hinna fullorðnu. Líta skal til þess sem börnin geta fremur en til þess sem upp á vantar 

enda er erfitt að meta hvenær börn hafa náð þeim þroska að geta sagt fullkomna sögu 

(Nicolopoulou, 1997, bls. 189). Af því sem hér hefur verið fjallað um krefst sögugerð barna 

nokkurs þroska sem þróast og eflist með aldri, sérstaklega ef þau búa við frjóan sagnaheim í 

umhverfi sínu sem skapa má til dæmis í öflugu lærdómssamfélagi starfsmanna leikskóla.  

2.5 Lærdómssamfélag starfsmanna leikskóla 

Leikskóli er lifandi umhverfi sem þarfnast sífelldrar endurnýjunar og þróunar. Börn upplifa 

þar sín fyrstu skref í námi og skólasamfélagi. Sífellt koma fram nýjar rannsóknir og færa 

okkur síaukna þekkingu á námi barna sem leikskólakennarar þurfa að fylgjast með og tileinka 

sér. Starfsfólk leikskóla þarf að vera tilbúið til þess að læra nýja hluti til þess að efla 

starfsþróun og samstarf. Það þarf að byggja á fyrri reynslu og bæta stöðugt við til þess að 

þróun eigi sér stað. Lærdómssamfélag starfsmanna sem er virkt samfélag áhugasamra 

einstaklinga (Inga Aronsdóttir, 2014) þarf því að vera til staðar innan leikskólans. Þannig vex 

leikskólinn og þeir sem innan hans starfa, stórir sem smáir.  

Áhersla lærdómssamfélagsins þarf að vera á velferð og námi barna. Sá sem leiðir hópinn 

þarf að hafa góða þekkingu á fræðunum, þekkja gildi sín, sýna ábyrgð, vera næmur á 

samstarfsfélaga sína, vera sveigjanlegur og kunna að deila verkefnum (Rodd, 2013, bls. 59). 

Framkoma hans hefur áhrif á líðan og hegðun starfsmanna í hópnum og þar með þátttöku 
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þeirra (Rodd, 2013, bls. 49). Hann þarf að hafa jákvætt viðhorf og bjartsýni gagnvart því sem 

á að innleiða í starfið og smita því til samstarfsmanna sinna (Rodd, 2013, bls. 183). Ábyrgð 

stórnenda er að skapa sameiginlega sýn starfsmanna á þróun starfsins og veita 

starfsmannahópnum færi á að gera tilraunir til að vinna að umbótum í starfinu. Í ferlinu 

þurfa stjórnendur að vera fyrirmyndir í starfi, hafa sjálfstraust og vera jákvæðir en jafnframt 

að huga að líðan samstarfsmanna sinna (Rodd, 2013, bls. 58). Starfsfólkið þarf að upplifa 

vegferðina í sameiningu og sem eina heild. Mikilvægt er að starsfólkið viti hvert förinni er 

heitið og af hverju sú vegferð er fyrirhuguð (Rodd, 2013, bls. 59). Lýðræðislegar samræður 

þurfa því að eiga sér stað þar sem allir geta tjáð sig um viðhorf sín og líðan. 

2.6 Markmið starfendarannsóknarinnar og rannsóknarspurning 

Markmið starfendarannsóknarinnar var að þróa starfshætti innan leikskólans í því skyni að 

nota sögur í auknum mæli sem gefið gæti ungum börnum tækifæri til að efla 

hlustunarskilning sinn og tjáningarfærni í tali og hlutverkaleik. 

Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var: Hvernig má þróa leikskólastarf með 

sögum þannig að börn fái aukin tækifæri til að efla hlustunarskilning sinn og tjáningarfærni? 

2.7 Samantekt 

Börn virðast fæðast með þann hæfileika að skilja sögur (Bruner, 1990, bls. 80) sem þau nota 

til þess að reyna að átta sig á því hver þau eru og hvernig heimurinn í kringum þau virkar 

(Wells, 1986, bls. 195-197). Þau virðast tengja hugsun sína við hljóð sem þau heyra í 

umhverfi sínu vegna þess að þau sækja í þá sem veita þeim tungumál og gefa sér tíma til að 

tala við þau (Harris, 2019).  

Félagsleg samskipti byggja á sameiginlegum skilningi sem túlka má með orðum. Börn 

þurfa því að ná góðu valdi á þeim orðum sem notuð eru í tilveru þeirra til þess að þau geti 

skilið umhverfi sitt og til að umhverfi þeirra geti skilið þau. Þetta byggir á málörvun í því 

umhverfi sem barnið elst upp í. Því er mikilvægt að þeir sem standa að barninu veiti því 

innihaldsríkt tungumál með fjölbreyttum orðaforða og þjálfun í notkun hans. Áhrifarík leið til 

þess er að hlusta eftir áhugasviði barnsins og veita málörvun um þau málefni sem eru því 

hugleikin. Í leikskóla þarf að vinna markvisst með málþroska barna (Brooks og Kempe, 2012; 

Isbell o.fl., 2004). Leikskólakennarar þurfa að bjóða upp á fjölbreytta námsþætti eins og 

ríkulegt málumhverfi, umfjöllun um það sem er fyrir utan hér og nú, áhugaverðar samræður, 

útskýringar á því sem börnin hafa áhuga á og fjölbreyttar sögur sem veita börnum tækifæri 

til að efla málþroska sinn og gefa þeim dýrmætan grunn fyrir nám um alla framtíð (Snow o. 

fl., 2001, bls. 5). 
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Leikur barna er tilvera þeirra eins og sögur. Þau nota sögur og leik til þess að skilja 

umhverfi sitt og læra, gera tilraunir og prófa mismunandi hlutverk. Börn nota bæði sögur og 

hlutverkaleiki til að túlka eigin veruleika og táknrænar ímyndanir sínar eins og þau upplifa í 

félagslegum, vitsmunalegum og tilfinningalegum þáttum vitundar sinnar (Nicolopoulou, 

2007). Börn nota ímyndaða framsetningu bæði þegar þau búa til sögur og einnig þegar þau 

leika sér í hlutverkaleik (Ilgaz og Aksu-Koc, 2005; Feldman, 2005). Þau efla málþroska sinn 

(Wood, 2013, bls. 7), þau fá tækifæri til þess að leysa vandamál (Lillemyr, 2009, bls. 10; 

Wood, 2013, bls. 6) og þau þroskast greindarlega, líkamlega og tilfinningalega (Lillemyr, 

2009, bls. 16). Í hlutverkaleik æfa þau sig í sögugerð þegar þau skapa söguþráð í leik sínum 

sem nýtist þeim í munnlegum og skriflegum sögum síðar (Jóhanna Einarsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2011; Roskos og Christie, 2011). Hlutverkaleikur gegnir því mikilvægu 

hlutverki í því að börn þjálfi hugsun sína í sögustíl ásamt getu til þess að skilja og búa til sínar 

eigin sögur (Nicolopoulou og Ilgaz, 2013). 

Bakgrunnur rannsóknarinnar hér er að líta á sögur barna út frá þeirri kenningu að börn 

noti sögur til þess að skilja eigin vitund og umhverfi sitt. Sögur eru því menningarbundnar og 

tengjast táknum og merkingu tungumálsins. Ætlunin er að þróa starfshætti með sögur barna 

í þeirra náttúrulega umhverfi og ekki setja sögur þeirra í form fullkominna sagna. Þær þurfa 

ekki að lúta ákveðnu lögmáli, heldur eru sögurnar túlkun barnanna á því sem þau vilja túlka. 

Börnin þurfa að upplifa að hugmyndir þeirra, túlkun og sögur skipta máli eins og þau sjálf. 

Hér er hugmyndin að ýta undir leik barnanna og sköpun með því að búa til leikheim og 

hleypa lífi í sögupersónur og söguþráð bókmennta en það er byggt á hugmyndum Vygotsky 

um að leikur sé fagurfræðilegur og að hann veiti merkingu inn í líf barna (Lindqvist, 1995 bls. 

203). Við viljum með því fjölga tækifærum barna til að efla hlustunarskilning sinn. Öflugur 

hlustunarskilningur er mikilvægur fyrir börnin til þess að skilja sögur og annað talmál í 

kringum sig en einnig til þess að geta tjáð með orðum það sem í þeim býr og þeirra eigin 

sögur (Kim og Pilcher, 2016). 
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3 Aðferð 

3.1 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir (e. action research) eru rannsóknaraðferðir en jafnframt starfsþróun 

rannsakanda sem verður til meðan á rannsókninni stendur (Koshy, 2010, bls. 9). Í 

starfendarannsókn er rannsakandinn bæði framkvæmdaraðili og rannsóknaraðili. Einkenni 

starfendarannsókna er að þær þurfa aðgerðir, mat og speglun sem leiðir til breytinga á 

starfsháttum (Koshy, 2010, bls. 1). 

Nokkur módel hafa verið þróuð til þess að sýna ferli starfendarannsókna sem lítur út eins 

og hringur/hringir eða spírall (Koshy, 2010, bls. 5-8). Yfirleitt hefst starfendarannsókn á því 

að ígrunda og skoða starfshætti til þess að sjá hvernig megi bæta þá og auka þekkingu á 

ákveðnu sviði innan starfsmannahópsins. Síðan er ákveðið hvernig eigi að fara að því og það 

framkvæmt. Aftur er ígrundað og þá er mat lagt á framkvæmdina, endurmat og ný ígrundun 

um hvað betur megi fara, hvernig ætlunin er að framkvæma það og enn er lagt mat á 

framkvæmdina, endurmat og ný ígrundun (Koshy, 2010, bls. 4). Mikilvægt er að skrá allt 

ferlið í dagbók ásamt hugsunum og líðan þátttakenda til þess að hægt sé að rýna í 

rannsóknarferlið hvenær sem er meðan á rannsókn stendur og skoða sögu rannsóknarinnar 

með gagnrýnum hug. 

Markmið starfendarannsókna er að breyta og bæta eigið starfsumhverfi í átt að betri 

fagvitund og faglegra starfi (Koshy, 2010, bls. 1). Speglun og mat þarfnast faglegrar umræðu 

og því kemst rannsakandi einungis ákveðið langt einn síns liðs. Hann þarf á samstarfi og 

stuðningi samstarfsmanna sinna að halda sem saman mynda lærdómssamfélag. Ekki er gert 

ráð fyrir því að alhæfa um niðurstöður heldur er niðurstaðan bundin við stað og stund 

starfendarannsóknarinnar. 

3.1.1 Starfendarannsóknin mín 

Ástæðan fyrir vali á starfendarannsókn sem aðferð í rannsókn þessari á sér í raun langan 

aðdraganda sem hófst á hugmyndinni um að nota brúður til þess að efla skilning og tjáningu 

ungra barna á sögum. Hugmyndin þróaðist eins og mín eigin starfendarannsókn þar sem ég 

ákvað að þróa sögubrúður til þess að geta sagt og sýnt ungum börnum sögur og ævintýri. 

Áður hafði ég búið til með börnum leikbrúður sem þau notuðu í hlutverkaleik með 

einingakubbum. Ferlið skráði ég í dagbækur, eins og í starfendarannsókn, en einnig tók ég 

ljósmyndir og myndbandsbrot af leik barnanna með sögurnar og gerði um það skráningar í 
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leikskólanum. Börnin virtust þekkja söguþræði sagnanna og geta nýtt sér þá til tjáningar á 

þeim sögum sem þau höfðu heyrt ásamt eigin sögum. Aðferðin virtist því efla 

hlustunarskilning og tjáningarfærni barnanna. Starfendarannsókn þessi kom í beinu 

framhaldi af fyrri ferlum og dagbókarskrifum mínum en hér er um að ræða formlega 

meistararannsókn. 

3.2 Þátttakendur og vettvangur 

Þátttakendur í rannsókn þessari voru fjórir kvenkyns starfsmenn ásamt rannsakanda. 

Starfsaldur samstarfskvennanna var mjög breiður, eða á bilinu frá einu ári til 17 ára. Tvær eru 

fagmenntaðar á háskólastigi, önnur með kennaramenntun en ég með BA í sálfræði og 

útskrift í Menntunarfræðum leikskóla á næsta leyti. Aðrar samstarfskonur voru 

leiðbeinendur. Tvær hafa íslensku að móðurmáli en þrjár eru af erlendum uppruna. Auk þess 

voru 15 börn á aldrinum 2,5 til 3,2 ára þegar rannsóknin hófst, þrjú börn af pólskum uppruna 

eins og einn starfmannanna. Rannsóknin var gerð á einni leikskóladeild í fjögurra deilda 

leikskóla á höfuðborgarsvæðinu sem ég kýs að nefna Ævintýraheimur.  

3.3 Framkvæmd 

Ég vissi að lykillinn að farsælli rannsókn væri að hrífa samstarfsfólk mitt á deildinni með í 

ferlið þannig að saman gætum við myndað lærdómssamfélag. Ég vissi einnig að það yrði í 

raun ekki erfitt þar sem samstarfskonur mínar eru áhugasamar um leikskólastarf og það er 

stór þáttur í starfi leikskólastarfsmanna að segja börnum sögur. Þær vissu því af mikilvægi 

þess. 

Ég sem rannsakandi byrjaði á því að segja samstarfskonum mínum og foreldrum 

barnanna frá rannsókninni og fékk tilskilin leyfi fyrir þátttöku allra sem komu að henni (sjá 

fylgiskjöl í viðhengi A og B). Ég þurfti að útskýra fyrir samstarfskonum ferli rannsóknarinnar 

og aðkomu þeirra að henni. Þetta var gert á deildarfundi þann 24. nóvember, 2021 en þann 

dag hófst rannsóknin formlega. Alls urðu deildarfundirnir þar sem verkefnið var rætt sex 

talsins: 

Deildarfundir sem haldnir voru meðan á rannsókninni stóð: 

24. nóvember, 2021 

3. jánúar, 2022 

24. janúar, 2022 

4. febrúar, 2022 

28. febrúar, 2022 

7. mars, 2022 
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Samstarfskonur mínar tóku mjög vel í að taka þátt í rannsókninni og þær komu fljótt með 

hugmyndir að því að segja börnum sögur og fjölga lestrarstundum á deildinni. Ég ákvað að 

styðjast við eigið frumsamið ferli sem passaði rannsókn þessari (sjá mynd 4) þar sem ég fann 

ekki tilbúið ferli sem hentaði. Rannsakendur í starfendarannsóknum eru einmitt hvattir til 

þess að gera það ef það hentar betur (Koshy, 2010, bls. 7). 

 

 

Mynd 4. Ferli starfendarannsóknarinnar. 

 (Koshy, 2010, bls. 7). 

 

Ferlið (mynd 4) hófst á því að ég sem rannsakandi skipulagði rannsóknina og ákvað hverju 

ég vildi breyta sem var að mig langaði að hrífa samstarfskonur mínar með mér í vegferð þar 

sem við fjölguðum sögum í umhverfi barnanna á deildinni. Síðan hófst framkvæmdin sem var 

til að byrja með í höndum rannsakanda á meðan samstarfskonur voru að læra inn á 

rannsóknina. Hringir starfendarannsóknarinnar urðu alls fimm en nánar er fjallað um þá í 

tímaröð í niðurstöðukaflanum. 

3.4 Gagnaöflun og gagnagreining 

Fylgst var með þróun lærdómssamfélagsins og hvernig starfið á deildinni tók smám saman 

breytingum. Við gagnaöflun þurfti að taka mið af markmiðum rannsóknarinnar og þeirri 

rannsóknarspurningu sem ætlunin var að svara. Þau gögn sem aflað var í rannsókninni þurftu 

að vera órekjanleg (Koshy, 2010, bls. 81) til þeirra persóna sem þátt tóku í rannsókninni. 

Gagna var aflað með dagbókarfærslum úr rannsóknardagbók (e. research diary), 

fundargerðum frá deildarfundum, skráningum, ásamt myndbandsupptökum og ljósmyndum 

meðan á sögustundum stóð og eftir sögustundirnar til að fanga tjáningu og leik barnanna. 



 

41 

Viðbrögð barnanna og samskipti á sama tíma voru skoðuð ásamt því hvernig börnin hegðuðu 

sér eftir sögustundina, hvað þau gerðu, hvaða efnivið þau notuðu, hvernig þau léku sér, hvað 

þau sögðu og hvað þau sköpuðu. Í rannsóknardagbókina skráði rannsakandi reglulega meðan 

á rannsókninni stóð til þess að halda utan um rannsóknarferlið. Þar var skráð ferli 

rannsóknarinnar ásamt hugleiðingum rannsakanda og annarra starfsmanna um verkefnið og 

umræður lærdómssamfélagsins í daglegu starfi og á deildarfundum, en rannsakanda fannst 

mikilvægt að hlusta á allar hugmyndir samstarfskvenna sinna og nota til þess virka hlustun. 

Myndbandsupptökur eru nákvæm gögn sem auðvelt er að horfa á aftur til þess að greina 

það sem fram fer. Til þess að taka upp myndbönd var notuð myndbandsupptökuvél sem 

heitir djiPocket 2. Þetta er lítið tæki, varla stærra en penni, sem ber ekki með sér að vera 

myndavél eða upptökutæki. Vonast var til þess að það truflaði börnin lítið og þau yrðu minna 

vör við það að verið væri að taka upp tjáningu þeirra og leik. Myndböndin voru skoðuð og 

greind jafnóðum. Skráningar með túlkunum voru gerðar eftir myndböndunum til þess að 

eiga frumgögn einnig þar. Skjáskot voru tekin úr myndböndunum auk þess sem ljósmyndir 

voru teknar á vettvangi með myndavél leikskólans Canon EOS 200D en einnig á síma 

deildarinnar.   

Börnin voru spurð opinna spurninga um söguþráð þeirra sagna sem þeim voru sagðar 

ásamt þeim sögum sem þau sköpuðu sjálf. Leitast var þó við að trufla þau sem minnst í eigin 

leik og sögugerð. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Nicolopoulou og Richner (2007) er 

best að skoða sögur barna í þeirra náttúrulega umhverfi, í leikskólanum þar sem þau eru 

með vinum sínum. Starfendarannsóknir skoða afmarkaðar aðstæður og afla þekkingar 

tengdar þeim, þær eru túlkandi og fara á dýptina. Það þarf að vera auðvelt að greina gögnin 

og draga ályktanir sem studdar eru af þeim gögnum sem aflað er. 

Unnið var úr rannsóknargögnum um leið og þau urðu til og gagnagreining fór fram 

jafnóðum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru dregnar saman og mat lagt á þær í lokin. Þá var 

skoðað hvernig rannsóknin gekk fyrir sig, hvort lærdómssamfélag hafi orðið til innan 

starfsmannahópsins og hvort greina hafi mátt í tjáningu barnanna að þau hafi beitt virkum 

hlustunarskilningi í sögustundum. Jafnframt var metið hvaða lærdóm mætti draga af 

rannsókninni og hvað væri áhugavert að gera í framhaldi hennar.  

3.5 Áskoranir og réttmæti 

Starfendarannsókn þessi er þátttökurannsókn (e. participatory action research) vegna þess 

að rannsakandi var sjálf þátttakandi í rannsókninni ásamt samstarfskonum. Hlutverk 

rannsakandans var meðal annars að nota þátttökuathugun (e. participant observation) þegar 

hann sagði börnunum sögur með sögubrúðum (Koshy, 2010, bls. 92). Þá var rannsakandi 

hluti af rannsókninni sem hann tók þátt í á sama tíma og hann rýndi í það sem fram fór.  
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Ég sem rannsakandinn þurfti því að vera meðvituð um að vera mín í rannsókninni gæti 

haft áhrif á hana og þurfti ég sérstaklega að reyna að koma í veg fyrir það á meðan á leik 

barnanna stóð en einnig þegar samstarfskonur mínar tóku að sér sögustund og fylgdu henni 

eftir. Eftir sögustundina notaði ég því áhorfsathugun (e. non-participant observation) til þess 

að fylgjast með viðbrögðum barnanna (Koshy, 2010, bls. 92) og einnig á meðan á þátttöku 

annarra starfsmanna í rannsókninni stóð. 

Ég hafði ákveðna reynslu af því að segja börnum sögur í sögustund með brúðum. Ég vissi 

að það væri möguleiki á því að börnin myndu tjá þær sögur í leik sínum vegna þess að ég 

hafði séð það gerast. Ég vildi ekki að fyrri reynsla mín myndi hafa áhrif á rannsókn þessa og 

því fannst mér mikilvægt að sýna hlutleysi og að samstarfskonur mínar myndu gera það 

einnig. Ég vildi því ekki fræða þær um mögulegar niðurstöður rannsóknarinnar, frekar að sjá 

hvernig hún myndi þróast. Ég vildi að börnin hefðu algjörlega frjálsar hendur um það sem 

þau vildu gera eftir sögustundir. 

Réttmæti og áreiðanleiki rannsóknarinnar fólst í heiðarleika mínum, nákvæmni í tilgangi 

rannsóknarinnar og fagmennsku í gagnaöflun, gagnagreiningu og úrvinnslu (Koshy, 2010, bls. 

120) ásamt trúnaði milli mín og þátttakenda í rannsókninni. Allir þátttakendur urðu að vera 

vel upplýstir. 

3.6 Siðferðisleg ábyrgð 

Leyfi var fengið hjá leikskólastjóra ásamt skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar sem 

heimilaði að rannsóknin færi fram. Leitað var til Siðanefndar háskólanna sem komst að þeirri 

niðurstöðu að rannsóknin myndi ekki stangast á við vísindasiðareglur og því væri ekki tilefni 

til að mæla gegn henni. Leitað var til starfsfólks deildarinnar (sjá fylgiskjal I í viðhengi A) og 

foreldra barnanna á deildinni (sjá fylgiskjal II í viðhengi B) um skriflegt samþykki fyrir 

þátttöku í rannsókninni að undangenginni kynningu á henni.  Túlkar voru viðstaddir á fundum 

með þeim foreldrum sem þess þurftu. Samþykki var veitt frá öllum starfsmönnum ásamt 

leyfi hjá foreldrum allra barnanna. Siðferðisleg ábyrgð mín sem rannsakanda var mikil þar 

sem ég sjálf hafði hagsmuna að gæta því að ég safnaði gögnum og túlkaði þau.  

3.7 Efniviður 

Efniviðurinn í rannsókn þessari voru meðal annars brúður sem rannsakandi prjónaði og 

heklaði, sem eru aðalpersónur bóka og sígildra ævintýra. Brúðurnar eru búnar til þannig að 

þær endurspegli sögupersónurnar sem þær standa fyrir. Þar að auki voru þeir fylgihlutir 

notaðir sem mikilvægir eru fyrir túlkun sögunnar þannig að börnin skilji söguþráðinn. Hægt 

var að ræða útlit brúðanna eða sögusviðsins meðan sagan var undirbúin og meðan á 
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sögustundinni stóð til þess að efla orðaforða og skilning barnanna á því sem fram fór fyrir 

augum þeirra.  

3.8 Framkvæmd sögustunda með brúðum 

Fyrsta sögustundin fór fram 25. nóvember, 2021, en þær urðu alls 26 eða um það bil tvær á 

viku á tímabilinu 25. nóvember, 2021 til 7. mars, 2022.  

Í sögustundum með brúðum er leikskólakennari búinn að velja söguna fyrirfram og 

ákveða þau orð sem hann ætlar að leggja áherslu á í sögustundinni. Hann sest niður með 

nokkrum börnum en fjöldi þeirra fer eftir aldri þeirra og málþroska eða íslenskufærni. 

Kennari býr til sögusvið með því að byggja þau hús sem þarf í söguna úr einingakubbum 

ásamt húsgögnum í húsið eins og rúmum, borði og sætum. Hann býr til skóg, ef það á við um 

söguna, með trjám, steinum, greinum, sveppum og allskonar náttúrulegu efni og raðar þeim 

persónum sem eru í byrjun sögunnar á sinn stað. Áður en sagan hefst er mikilvægt að ræða 

sögusviðið, jafnvel hver höfundur sögunnar sé, útlit brúðanna og mismunandi hlutverk 

þeirra. Síðan hefst sagan  á hefðbundinn hátt með því að segja til dæmis: „Einu sinni var...”.  

Grunnorðaforði (e. tier 1) er notaður í söguþráðinn en gott er að bæta sjaldgæfari orðum 

úr millilagi orðaforðans (e. tier 2) inn í söguþráðinn. Ef sögur eru með þulum eða runum er 

gott að endurtaka þær nokkrum sinnum, helst með börnunum í sögustundinni. Meðan sagan 

er sögð eru sögubrúðurnar hreyfðar miðað við söguþráðinn og tilfinningar sögubrúðanna eru 

tjáðar. Það má handfjatla þá brúðu sem talar hverju sinni til þess að útskýra söguþráðinn 

fyrir börnunum, því það eykur á skilning barnanna á sögunni. Þegar sagan er búin þarf að 

enda hana með sögulokum. Börnin ná þá að ramma inn söguþráðinn. Gott er að ræða 

söguna á eftir og leyfa jafnvel börnunum að  segja söguna með eða án brúða ef þau vilja. 

Hægt er að skapa þema til að vinna með út frá sögu sem höfðar sérstaklega til barnanna.  

 

 

Mynd 5. Sögustund með brúðum. 
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Eftir sögustund í rannsókninni fengu börnin tíma og rými í frjálsum leik. Þær sögur sem 

valdar voru í verkefnið í upphafi voru flestar sígild ævintýri. Ástæða þess er að margir kunna 

þessi ævintýri og því er minna mál að segja þau heldur en að læra nýjar sögur. Hér eftir eru 

sögurnar sem notaðar voru kynntar ásamt því hvernig þær voru notaðar.  

3.9 Sögurnar í rannsókninni 

3.9.1 Gullbrá og birnirnir þrír 

Sagan um Gullbrá og birnina þrjá er falleg saga sem höfðar til ungra barna. Það er því oft gott 

að byrja á henni til þess að kynna sögustundir með brúðum fyrir börnum. Heimilið í sögunni 

er heimili bangsafjölskyldunnar en það eru bangsapabbi, bangsamamma og litli 

bjarnarhúnninn. Það er gaman að gefa sér tíma til þess að raða upp sögusviðinu og jafnvel að 

hafa það í gamaldags sveitastíl. Húsið þarf að vera nokkuð stórt vegna þess að það þarf þrjú 

rúm sem eru þrír einingakubbar (sjá mynd 5). Það þarf eldavél sem getur verið hálfur 

einingakubbur með fjórum hringjum ef vill. Síðan þarf borð og þrjú sæti úr hálfum 

einingakubbum fyrir matarborð bjarnanna. Skilgreina þarf hluti í eigu hvers bangsa fyrir sig 

með því að aðgreina sæti, grautarskál og rúm, með til dæmis mismunandi litum til þess að 

börnin tengi við. Húsið stendur í skógi og því er gaman að skreyta umhverfi þess með trjám, 

sveppum, blómum og steinum. Það er einnig hægt að hafa brú byggða úr einingakubbum 

fyrir utan húsið. 

Þegar sagan hefst liggja birnirnir í rúmum sínum og Gullbrá er villt í skóginum. Haninn 

getur galað til þess að vekja fjölskylduna. Bangsapabbi getur farið framúr fyrstur til þess að 

elda graut handa heimilismeðlimum meðan bangsamamma og litli húnn kúra áfram. 

Bangsapabbi setur grautarskálarnar á borðið og vekur fjölskyldu sína. Þau setjast að borðum 

en grauturinn er svo heitur að þau ákveða að fara í göngutúr sem þau og gera. Á meðan þau 

eru í burtu kemur Gullbrá að húsinu. Stúlkan hafði verið villt í skóginum en verður svo glöð 

þegar hún kemur að húsinu. Hún bankar á dyrnar og gægist ínn. Þar er enginn og hún skoðar 

sig um. Hún fær sér að smakka úr grautarskálunum en grautur bangsapabba er allt of heitur, 

grautur bangsamömmu er allt of saltur en grautur litla húns er alveg passlegur og því klárar 

hún hann. Hún sest í stól bangsapabba sem er allt of harður, hún sest í stól bangsamömmu 

sem er allt of mjúkur en að síðustu sest hún í stól litla húns sem er alveg passlegur fyrir hana 

þangað til að hann brotnar (þar er hægt að láta efnisbút sem er ofan á hálfa einingakubbnum 

detta á gólfið). Að lokum prófar Gullbrá rúm bangsapabba sem er allt of hart, hún prófar rúm 

bangsamömmu sem er allt of mjúkt (hægt að nota mjúkt efni í rúm hennar) en að lokum 

prófar hún rúm litla húns sem er alveg passlegt fyrir Gullbrá sem sofnar í því.  

 



 

45 

 

Mynd 6. Gullbrá og birnirnir þrír. 

 

Bangsafjölskyldan kemur heim. Þau verða hissa á því að húsið stendur opið og þau 

gægjast inn. Þau ganga inn og sjá að þar er margt á hvolfi. Bangsapabbi verður reiður þegar 

hann tekur eftir því að það hefur einhver smakkað á grautnum hans. Bangsamamma verður 

miður sín þegar hún tekur eftir því að einhver hefur bragðað á grautnum hennar og litli húnn 

verður sorgmæddur og fer að gráta þegar hann sér að grauturinn hans er búinn (þarna er 

hægt að tjá tilfinningar litla húns með því að þykjast gráta eins og hann). Bangsapabbi verður 

reiður þegar hann sér að það hefur einhver sest í stólinn hans. Bangsamamma verður leið 

þegar hún sér að það hefur einhver sest í stólinn hennar og litli húnn verður sorgmæddur og 

fer aftur að gráta þegar hann sér að stóllinn hans er brotinn. Bangsapabbi fer að rúmi sínu og 

verður reiður þegar hann tekur eftir því að einhver hefur lagst í rúmið hans og 

bangsamamma verður sár þegar hún sér að einhver hefur lagst í rúmið hennar. Litli húnn 

kallar í mömmu sína og pabba þegar hann sér að það er stúlka sofandi í rúminu hans. Við það 

vaknar Gullbrá. Hún öskrar upp þegar hún sér bangsafjölskylduna, stekkur upp og flýr út úr 

húsinu og langt í burtu. Hún kemur aldrei aftur. Birnirnir standa eftir og skilja ekki hvað gerst 

hefur. Litli bangsi er enn hálf miður sín en bangsapabbi segist ætla að búa til nýjan graut fyrir 

hann og bangsamamma fer í að laga stólinn hans þannig að hann verður hamingjusamur á 

ný.  

3.9.2 Geiturnar þrjár 

Sagan um Geiturnar þrjár er fremur einföld og því eiga ung börn auðvelt með að muna hana. 

Sögusviðið er gras sem túlka má með grænu filt efni, á sem getur verið blár renningur úr 

filtefni og brú sem hægt er að byggja úr einingakubbum með því að hafa tvo einingakubba 

standandi upp á endana og tvöfaldan einingakubb ofan á (sjá mynd 6). Undir brúnni býr 
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tröllið. Geitafjölskyldan er öðrum megin við brúna en þar er hægt að túlka ritjulegt gras sem 

er óspennandi að borða. Litla geitakiðið langar svo að komast í fallega grasið hinum megin 

við brúna (það gras má túlka með grasbrúskum, mislitum blómum og trjám). Foreldrar hans 

segja að það sé ekki hægt að fara yfir brúna vegna þess að það sé stórt og grimmt tröll sem 

búi undir brúnni og það éti litlar geitur.  

 

 

Mynd 7. Geiturnar þrjár. 

 

Kiðakið suðar í foreldrum sínum sem láta eftir því en segja því jafnframt að passa sig á 

tröllinu. Hann skuli segja við tröllið að það sé bara lítið kiðakið og því of lítill matur fyrir 

tröllið, geitamamma sé alveg að koma, hún sé mikið stærri. Þetta gengur eftir og kiðakið 

kemst alla leið yfir brúna. Geitamamma er næst og hún notar sömu aðferð og kiðakið með 

því að stinga upp á því við tröllið að það bíði eftir geitapabba. Tröllið fellst á það og hleypir 

geitamömmu yfir brúna. Að lokum fer geitapabbi upp á brúna og tröllið spyr grófri röddu: 

„Hver er að trampa á brúnni minni?” Geitapabbi kynnir sig og tröllið stekkur upp á brúna til 

að éta geitapabba sem setur undir sig hausinn og stangar tröllið sem dettur af brúnni og 

flýtur niður eftir ánni og hverfur. Geitapabbi kemst til fjölskyldu sinnar og þau lifa glöð það 

sem eftir er, laus við tröllið undir brúnni. 

3.9.3 Góða nótt Einar Áskell 

Í bókinni Góða nótt Einar Áskell (Bergström, 2014) vill hann ekki fara að sofa. Hann liggur í 

rúminu sínu og kallar endalaust á pabba sinn fyrir hitt og þetta. Hér er sagan leikin fyrir 

börnin með brúðum. Fyrst á pabbi að segja honum sögu, pabbi gerir það. Næst vill Einar 

Áskell fá að drekka, pabbi kemur með vatn í glasi og Einar Áskell fær sér sopa og hellir síðan 

restinni í sængina sína (þarna er hægt að vera með lítið glas t.d. úr Barbie) pabbi sækir aðra 
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sæng. Því næst þarf drengurinn að pissa, pabbi hans kemur með kopp sem er lítill kubbur. 

Einar Áskell kallar og segir að það sé draugur undir rúmi. Pabbi kemur inn, kíkir undir rúmið 

hans og sér engan draug. Drengurinn finnur ekki bangsann sinn og kallar því á pabba sinn. 

Pabbi kemur inn og leitar að bangsanum. Hann fer fram og Einar Áskell bíður lengi en ekki 

kemur pabbi. Loks fer Einar Áskell úr rúmi sínu, gengur fram til að leita að pabba sínum og 

sér hann sofandi á stofugólfinu. Einar Áskell sækir teppi fyrir pabba, breiðir yfir hann, kyssir 

hann góða nótt og fer sjálfur að sofa í rúmi sínu. 

 

 

Mynd 8. Einar Áskell og pabbi hans. 

 

3.9.4 Prinsessan og froskurinn 

Í þessari sögu eru ekki notaðar litlar sögubrúður heldur einn stór froskur sem hægt er að 

opna og snúa röngunni út þannig að brúðan breytist í prins. Til þess að flytja ævintýrið með 

tilþrifum er best að sögumaður sé prinsessan og ýki tilfinningar sínar gagnvart froskinum.  

Sagan er um prinsessu sem á heima með mömmu sinni og pabba í stórum kastala. Hún á 

fullt af fallegu dóti en í uppáhaldi hjá henni er gullbolti (hér má nota venjulegan bolta og 

segja börnunum að hann sé í þykkjustinni úr gulli). Prinsessan elskar að leika sér með boltann 

í stóra garðinum í kringum kastalann. Á hverjum degi fer hún út með boltann sinn, kastar 

honum upp í loft og grípur hann með báðum höndum. Einn daginn þegar hún er að leika sér 

á þennan hátt, missir hún boltann sem rúllaði ofan í litla tjörn. Prinsessan nær ekki til hans og 

fer að gráta. Þá kemur froskur sem spyr hana: „Af hverju ertu að gráta?” Prinsessan svarar: 

„Af því að ég er búin að týna boltanum mínum, hann datt í vatnið.”„Nú,” sagði froskurinn, 

„ég get sótt hann fyrir þig.”„Er það?” spyr prinsessan, „viltu gera það fyrir mig?”„Já, já 

svaraði froskurinn, „en þú verður þá að leyfa mér að eiga heima hjá þér í kastalanum. Leyfa 
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mér að sitja í stólnum þínum við matarborðið, borða af disknum þínum með gafflinum þínum 

og drekka úr glasinu þínu, sofa í rúminu þínu og kyssa mig góða nótt.”„Nei,”öskrar 

prinsessan, „það gerist aldrei” (henni hryllti við). „Þá sæki ég ekki boltann þinn,” sagði 

froskurinn. Prinsessan grætur áfram. „Jæja þá”, segir hún eftir nokkra stund, „ég skal leyfa 

þér að eiga heima hjá mér í kastalanum, sitja í stólnum mínum við matarborðið, borða af 

diskinum mínum með gafflinum mínum, drekka úr glasinu mínu, sofa í rúminu mínu og kyssa 

þig góða nótt” (segir hún og grettir sig). Froskurinn verður glaður, sækir boltann og réttir 

prinsessunni. Prinsessan tekur við boltanum og hleypur eins og fætur toga heim í höllina, 

opnar dyrnar á höllinni, fer inn og skellir hurðinni aftur, hleypur upp í herbergið sitt og upp í 

rúm þar sem hún grætur fögrum tárum. Um kvöldið þegar kóngafólkið situr að snæðingi er 

hringt á dyrabjölluna og þjónninn fer til dyra. Hann kemur inn í borðstofuna og segir 

prinsessunni að það sé froskur að spyrja eftir henni. Prinsessan grúfir andlit sitt í höndum sér 

og öskrar: „Nei!!!”  Pabbi hennar spyr hana af hverju froskur sé að spyrja eftir henni og hún 

segir honum alla söguna. Pabbi hennar segir að hún verði að standa við loforð sín og bjóða 

froskinum inn. Stúlkan fer því fram og býður froskinum inn. Froskurinn fær að setjast að 

snæðingi hjá fjölskyldunni, situr hjá prinsessunni í sæti hennar, borðar af disknum hennar 

með gafflinum hennar og drekkur úr glasinu hennar. Prinsessunni býður við og hún grettir 

sig. Eftir matinn er kominn tími til að fara að sofa. Froskurinn fer fram á að stúlkan standi við 

loforð sitt um að leyfa honum að sofa í rúminu hennar. Þegar kemur að því að bjóða góða 

nótt og froskurinn setur stút á varirnar, lokar prinsessan augunum, grettir sig og smellir 

stuttum kossi á munn hans. Við það breytist froskurinn í prins. Stúlkan verður mjög hissa en 

jafnframt ánægð því að hún sér í prinsinum þann leikfélaga sem hún hefur lengi saknað. 

 

 

Mynd 9. Froskurinn 
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3.9.5 Hans og Gréta 

Sagan um Hans og Grétu þarf að byrja þar sem Hans og Gréta eru týnd í skóginum. Þriggja 

ára börn þurfa ekki að vita hvers vegna þau voru ein í skóginum. Þegar sagan hefst eru þau 

hálf grátandi því að þeim er svo kalt og þau eru svo svöng. Þau reyna að hugga hvort annað 

en þau eru að niðurlotum komin vegna þreytu. Loks koma þau að húsi sem er kökuhús, með 

sælgæti og glassúri. Hans stekkur upp á þak og byrjar að narta í húsið. Gréta biður hann um 

aðstoð að komast upp og hann réttir henni höndina sem hún grípur í og hann togar hana upp 

á þak þar sem hún fær sér einnig bita af húsinu. Þá heyrist hásri röddu: „Er einhver að kroppa 

í húsið mitt?” Norn stígur úr húsinu. „Það erum bara við, Hans og Gréta,” segja börnin. „Við 

erum bara aðeins að smakka.”„ Já, allt í lagi,” segir nornin. „Borðið þið bara! Viljið þið 

kannski mjólk líka?”„Já, já,” segja börnin. Hún fer inn í húsið og sækir mjólk handa 

börnunum. Hún réttir þeim glösin og þau drekka mjólkina. Nornin spyr þau hvort þau vilji 

gista hjá henni og þau jánka því glöð í bragði. Þeim finnst hún mjög góð kona.  

 

 

Mynd 10. Hans og Gréta. 

 

Á meðan Hans og Gréta gæða sér á húsinu útbýr nornin rúm fyrir þau sem eru tilbúin þegar 

börnin eru orðin södd. Þau skríða upp í rúmin dauðuppgefin eftir gönguna í skóginum og 

sofna fljótt. Meðan börnin sofa býr nornin til búr úr fjórum einingakubbum. Hún sækir Hans, 

setur hann í búrið og læsir því með lykli (hér er gaman að hafa lítinn lykil og biðja eitthvert 

barnanna í áhorfendahópnum að geyma lykilinn). Nornin leggst í rúmið sitt og sofnar. Næsta 

morgun vaknar Gréta við hanagal. Hún rís upp í rúminu og skilur ekkert í því að Hans er 

horfinn úr rúmi sínu. Hún hleypur til nornarinnar og spyr hana um Hans. Nornin segir henni 

að Hans sé í búri fyrir utan hús. Gréta hleypur þangað og talar við Hans sem biður hana um 
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að finna lykilinn að búrinu. Gréta hleypur til nornarinnar og spyr hana um lykilinn. Nornin er 

einmitt að elda súpu og biður hún Grétu að hræra í pottinum meðan hún sækir salt. „Ég kann 

ekkert að hræra í pottinum,” segir Gréta. „Sjáðu, þú gerir bara svona,” segir nornin og beygir 

sig yfir pottinn. Gréta er fljót að hugsa, ýtir undir rassinn á norninni og steypir henni ofan í 

súpupottinn. Nornin öskrar en þagnar fljótt. Gréta hleypur til Hans og segir honum frá 

málavöxtum. Hans hrósar Grétu en segir henni að hún verði að finna lykilinn. Gréta leitar að 

lyklinum um allt og endar á því að spyrja hvert og eitt barn, sem er áhorfandi, um lykilinn. 

Loks gefur sá sig fram sem geymir lykilinn. Gréta þakkar honum fyrir, stekkur til Hans í 

búrinu, opnar búrið og hleypur honum út. Þau faðmast og kyssast en halda svo af stað heim 

til sín. Þau eru alveg viss um að þekkja leiðina. 
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4 Niðurstöður 

Í niðurstöðum þessum verður ferli rannsóknarinnar kynnt í tímaröð. Verkefni mitt var að 

þróa starfshætti mína og byggja upp lærdómssamfélag innan veggja leikskólans með það að 

markmiði að þróa leikskólastarf með sögum og fjölga þannig tækifærum ungra barna til að 

efla hlustunarskilning sinn og tjáningarfærni. Í sögustundunum voru börnum sagðar sögur 

með hjálp brúða og annarra fylgihluta og þeim var síðan gefinn bæði tími og rými til að tjá sig 

á þann hátt sem þau helst vildu. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var: Hvernig 

má þróa leikskólastarf með sögum þannig að börn fái aukin tækifæri til að efla 

hlustunarskilning sinn og tjáningarfærni? 

Þegar rannsókn þessi hófst var ég á hálfgerðum byrjunarreit.  Ég hafði átján ára 

starfsreynslu í leikskóla og nokkurra ára reynslu af því að nota sögur með brúðum við 

kennslu en þarna fannst mér ég vera komin í nýtt umhverfi þó að ég þekkti það vel. Ég hafði 

verið frá vinnu í nokkurn tíma þar sem ég var að sinna sjálfri mér og námi mínu. Nú var búið 

að breyta húsnæðinu, þau húsgögn sem ég hafði notað áður voru farin ásamt góða og 

hlýlega sögusvæðinu mínu. Sumar samstarfskonur þekkti ég mjög vel en aðrar voru ný 

byrjaðar og þurfti ég að byrja á því að kynnast þeim ásamt öllum börnunum. Þegar ég hafði 

gefið mér tíma til þess hófst rannsóknin. 

4.1 Fyrsti hringur starfendarannsóknarinnar, 24.–25.11.2021 

Á þessum tímapunkti, 24. nóvember, hóf ég fyrsta hringinn í starfendarannsókninni (sjá 

mynd 4 á bls. 40) á því að spyrja mig: Hverju vil ég breyta? Svarið var: Mig langar að hrífa 

samstarfsfólkið mitt með mér í vegferð inn í söguheima barna þar sem við segjum þeim 

sögur á skemmtilegan hátt til þess að hvetja þau til að meðtaka sögurnar betur og jafnvel að 

tjá sínar eigin sögur. Næsti liður var: Skipulagning ferlis. Svarið var: Ég þurfti að byrja 

undirbúninginn á sjálfri mér eftir starfshlé vegna þess að ég var frekar ryðguð í að segja 

börnum sögur á líflegan hátt þannig að þau gætu skemmt sér í sögustund. Ég þurfti að 

undirbúa mig og þjálfa mig í aðferðinni áður en ég myndi bjóða samstarfskonum mínum að 

taka þátt í vegferðinni. 

Þá var komið að framkvæmdinni: Áður var ég var vön að hafa allt sem ég þurfti við 

höndina á ákveðnum stað á deildinni sem hentaði svo vel bæði fyrir sögustundina sjálfa og 

leik barna. Nú þurfti ég að hugsa svæðið upp á nýtt og ákveða hvar á deildinni best væri að 

vera með brúðusögur auk þess sem ég þurfti að ákveða hvort ég yrði með þær á borði þar 
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sem þátttakendur sitja í stólum eða á gólfinu sem tengir jafnvel betur við almennan leik 

barna heldur en borðvinna. Ég ákvað að velja gólfið. Hvergi sá ég einingakubba og því sótti ég 

nokkra út í geymsluskúr leikskólans til þess að venja börnin við þann efnivið. Ég raðaði þeim í 

hillu við gólfsvæðið sem ég var búin að ákveða að nota sem sögusvæði. Börnin voru mjög 

ánægð með þennan nýja efnivið sem þau nýttu ýmist sem hamar, sverð eða byssur. Þau 

slógu saman kubbunum og bjuggu þar með til mikinn hávaða. Afleiðingin varð sú að aðrir 

kennarar létu kubbana hverfa einn af öðrum upp í efri hillu þar sem börnin náðu ekki í þá. Í 

speglun minni og mati kom fram: Ég hafði fulla trú á því að börnin myndu breyta umgengni 

sinni við einingakubbana um leið og þau sæju tækifærin sem kubbararnir bjóða upp á. Ég 

ákvað því að bíða þetta tímabil af mér án þess að segja nokkuð.   

 

4.1.1 Lærdómssamfélagið í byrjun starfendarannsóknarinnar 

Verkefnið var fyrst formlega rætt á deildarfundi með starfsfólki þann 24. nóvember, 2021. Þá 

útskýrði ég rannsóknina fyrir samstarfskonum mínum og fékk leyfi fyrir þátttöku þeirra í 

verkefninu. Ég útskýrði fyrir þeim af hverju það væri mikilvægt að auka sögur á 

skemmtilegan hátt í umhverfi barnanna en að ég væri svolítið á byrjunarreit í 

framkvæmdinni og þyrfti að byrja á því að æfa mig í sögustundunum. Á deildarfundinum var 

ákveðið að fjölga lestrarstundum á deildinni með því að vera með fasta lestrarstund í 

hádeginu auk þeirra stunda sem börnin biðja um yfir daginn. Hér var fyrsta hring 

starfendarannsóknarinnar minnar lokið sem snérist alfarið um undirbúninginn.  

4.2 Annar hringur starfendarannsóknarinnar, 25.11.–7.12.2021 

Þá var komið að öðrum hring starfendarannsóknarinnar á því að spyrja mig: Hverju vil ég nú 

breyta? Svarið var: Mig langar að bjóða nokkrum börnum að taka þátt í fyrstu sögustundinni 

með brúðum. Skipulagning ferlis: Ég þurfti að ákveða hvaða sögustund það yrði og hvaða 

börnum ég ætlaði að bjóða því það var of mikið að hafa öll börn deidarinnar saman í 

sögustund. Ég ákvað að skipta barnahópnum í tvennt og vera með tvær sögustundir á viku. 

Framkvæmd: Í fyrstu sögustundinni var sagan um Gullbrá og birnina þrjá sögð. Í dagbók mína 

þann 25. nóvember, skrifaði ég: Fyrsta brúðusögustundin var í dag. Ég gaf okkur nægan tíma 

til að skoða sögusviðsteppið sem ég lagði á gólfið. Við töldum blómin og skoðuðum liti 

þeirra. Ég spurði börnin hvernig einstök blóm væru á litinn auk þess sem ég bað þau að 

benda á blóm í ákveðnum lit. Svo röðuðum við trjám inn á milli blómanna. Síðan fór ég að 

tala um að byggja hús og tók fram einingakubba og fór að byggja hús úr þeim. 

Ég raðaði öllu inn í húsið og sýndi þeim að bangsafjölskyldan ætti heima þar. Ég setti 

Gullbrá í skóginn því að hún var búin að týna mömmu sinni og pabba. „Nei”, sögðu börnin, 

„þau eru hér” (bentu á bangsamömmu og bangsapabba). Þetta hafði ég heyrt áður hjá  
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öðrum börnum, jafnvel yngri börnum. Þau börn sem þarna voru í sögustund voru fimm 

talsins á aldrinum 2,5 ára til 3,2 ára. Öll voru þau sammála um það að Gullbrá væri dóttir 

bjarnanna en það er algengt meðal ungra barna í sögustund, þau líta á allar brúðurnar sem 

eina fjölskyldu. Svo virðist sem börnin þurfi að átta sig á söguþræði í heild sinni til þess að 

skilja að Gullbrá er af annarri tegund en bangsafjölskyldan og því ekki dóttir þeirra.  

 

 

Mynd 11. Fyrsta sögustundin með börnum. 

 

Daginn eftir, 26. nóvember, var hinn hópurinn í sögustund með sömu sögu. Viku síðar 

fóru báðir hóparnir í sögustund og þurftu þeir af óviðráðanlegum orsökum að vera sama dag 

í sögustund. Aftur var sagan um Gullbrá og birnina þrjá. Ástæðan var sú að ég vildi að þau 

lærðu umgjörðina um sögustundina áður en ég færi að flækja hana með fjölbreyttum sögum. 

Mér fannst betra að börnin næðu öryggi og fyrirsjáanleika í einni sögu áður en bætt yrði ofan 

á með fleiri sögum.  

Í annarri sögustundinni spurði ég eina stúlkuna sem sat næst hillunni með 

einingakubbunum hvort hún vildi byggja hús bjarnanna. Stúlkan er yfirleitt fremur feimin og 

óframfærin en þarna var hún jákvæð og ákveðin. Hún byggði hús bjarnanna eins og ég hafði 

gert viku áður. Hún nefndi það sérstaklega þegar hún var búin að hún hef ði getað byggt 

húsið.  
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Ég var enn eini starfsmaðurinn í sögustundunum. Ég skrifaði í dagbók mína 2. desember: 

Ígrundun og mat: Þennan dag voru tveir hópar í sögustund hjá mér. Börnin þurftu því að 

skipta um herbergi til þess að seinni hópurinn kæmist að. Þetta virtist setja börnin úr 

jafnvægi því að það var mikill æsingur á deildinni þegar börnin voru komin í frjálsan leik. 

Einingakubbarnir voru aðgengilegir börnunum og því óspart notaðir í þann ærslaleik sem 

hafði myndast. Ég skrifaði æsinginn á sögustundirnar og óróann sem þeim fylgdu af því að 

hóparnir voru í sögustundum sama dag og tók þá ákvörðun að framvegis yrði einungis ein 

sögustund á dag og hóparnir hefðu hver sinn dag á tímabilinu frá þriðjudegi til fimmtudags í 

sögustund. Eftir stutta stund róuðust þó börnin og nokkur fóru að byggja flugvélar úr 

kubbunum.  

Fjórum dögum síðar bað ég stúlku um að segja mér söguna um Gullbrá og birnina þrjá. 

Stúlkan (3,2) sagði: „Stelpan var heima hjá sér og í leikskólanum. Birnirnir komu heim og 

kíktu inn. Hún borðaði grautinn, stóllinn brotnaði.” Stúlkan gat sagt brot úr sögunni í nokkuð 

réttri tímaröð en hún blandaði eigin lífi inn í líf söguhetjunnar með því að nefna leikskólann. 

Hún samsamar sitt líf við líf Gullbrár sem var fyrst heima hjá sér og síðan í leikskólanum áður 

en hún upplifði ævintýri sitt. Börn flétta oft eigið líf inn í þær sögur sem þau hafa heyrt og 

segja (Engel, 1995, bls. 175―176). 

Ég skrifaði í dagbók mína 7. desember: Á þessum tímapunkti þá fannst mér rannsókn mín 

ganga fremur hægt. Ég þekkti betra gengi í sögustundunum frá árum áður. Ég upplifði ekki 

það öryggi sem ég þekkti hjá mér áður. Mér fannst ég ekki vera á heimavelli, var ekki einu 

sinni alveg viss um hvar og hvernig ég ætlaði að hafa sögustundirnar. Mér fannst starfsfólkið 

ekki sýna verkefninu nægilegan áhuga með því til dæmis að vilja fá að vera með í 

sögustundum og ég sem ætlaði að skapa lærdómssamfélag kennara í ævintýra- og 

söguheimi barna. Mér fannst börnin óróleg. Þau höfðu gaman af sögustundunum en þau 

sýndu lítinn áhuga á því að skapa eigin sögur. Mér fannst ég því alls ekki vera á réttri leið. Ég 

var endalaust að hugsa hvað það væri sem ég gerði öðruvísi nú og hvað ég gæti gert til þess 

að bæta úr því og breyta. 

Þá hitti ég fyrrum nemanda minn á leikskólalóðinni sem vildi láta kalla sig Thelmu. Hún 

var komin til að heimsækja yngra systkini sitt sem var í leikskólanum. Ég spurði hana hvort 

hún myndi eftir mér. Hún sagði svo ekki vera. Þá sagði ég henni að hún hefði verið hjá mér á 

deild þegar hún var þriggja ára. Ég hefði oft sagt henni sögur með brúðum. Hún virtist muna 

óljóst eftir því. Ég spurði hana hvað hún væri gömul og hún sagðist vera sjö ára. Þá spurði ég 

hana hvort hún myndi eftir því þegar hún og vinir hennar höfðu leikið sögu og þau hefðu 

stungið vini sínum ofan í pott sem var plastkassi. „Já, það var í Hans og Grétu”, sagði hún. „Ég 

man hver þetta var og hver setti hann í pottinn, hann var að leika nornina.” Ég spurði hana 

hvort hún væri oft að segja sögur núna og hún sagði: „Jáhá!!” Þá spurði ég hana hvernig 
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sögur það væru og hún sagði að hún væri alltaf að segja sögur af töfraálfinum sínum sem 

væri að rugla í Barbiedótinu hennar. Hún segði vinum sínum í skólanum nýjar sögur af 

honum á hverjum degi. Ég spurði hana hvort hún væri beðin um að segja sögur í skólanum 

og hún sagði svo ekki vera, hún gerði það af því að henni þætti það svo skemmtilegt. „Ég er 

svo skemmtileg þegar ég segi sögur”, sagði hún. Mér þótti vænt um þetta samtal sem sýndi 

mér sem kennara hennar að kannski væri ég þrátt fyrir allt á réttri leið. Ég þyrfti einungis að 

taka lítil skref í einu og sýna verkefninu, þátttakendum þess og ekki síst sjálfri mér 

þolinmæði. 

Eftir þessa speglun og mat ákvað ég að bakka og fara í ferlinu á stað þar sem ég fann til 

öryggis. Ég ákvað að gera þær breytingar að hafa sögustundirnar í innra herbergi 

deildarinnar. Ástæðan var sú að þar var minni truflun, barnahópurinn gæti verið afmarkaðri, 

það væri auðveldara að geyma leikmuni ef til þess kæmi og svo þekkti ég betur þau 

vinnubrögð. Öðrum hring starfendarannsóknarinnar var lokið. 

4.3 Þriðji hringur starfendarannsóknarinnar, 7.12.–15.12.2021 

Ég hóf því hér þriðja hringinn í starfendarannsókninni sem gekk út á að halda áfram með 

sögustundir með brúðum og fylgjast með því hvað börnin gerðu í framhaldi. Ég fann fyrir 

óþolinmæði gagnvart samstarfskonum mínum sem mig langaði svo að taka með í 

ævintýraferlið en ég fann ekki til nægilegs öryggis til þess að geta miðlað til annarra á þessu 

stigi. Ég var þó bjartsýn á að það færi alveg að koma, ég var að ná fyrra öryggi. 

Í sögustund var kominn tími á annað ævintýri. Það var sagan Geiturnar þrjár. Börnin voru 

hálf smeyk við tröllið þegar ég kynnti það til leiks og ein stúlkan hélt fyrir eyrun þegar tröllið 

talaði. Þegar sagan var búin þá horfði ein stúlkan á mig og sagði: „Aftur!!” Ég  þekkti af fyrri 

reynslu að börnin hafa ekki úthald í endurtekningu á sögunni og það myndi skapa ókyrrð í 

hópnum að endurtaka hana. Það sem stúlkan var í raun að segja, sem ég þekkti einnig frá 

fyrri tíð, var að börnin vilja meira. Þau vilja fá tækifæri til þess að vinna áfram með sögurnar 

og brúðurnar í eigin leik. Þau biðu öll eftir einhverju sem lá í loftinu. Ég náði því í nokkra pony 

hesta sem þær gripu í leik til að túlka geiturnar. Börnin kvörtuðu þó yfir því að hafa ekki tröll. 

Ég lét þau því hafa þæfða leikbrúðu sem þau settu undir brúna og túlkuðu sem tröllið í 

sögunni. Speglun og mat: Þarna var ég of stýrandi þegar ég rétti þeim hestana og þæfðu 

leikbrúðuna. Ég hefði frekar átt að hafa körfu fulla af mismunandi efnivið fyrir börnin til 

túlkunar í leik sínum, svokallaða sögukörfu sem ég þurfti að búa til.  

Eftir sögustundina léku börnin söguna í stutta stund. Þær setningar sem komu fram og 

hægt var að tengja við söguna voru:  

„Hver er undir brúnni minni.” 
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„Tröllin get ekki borðað mig.” 

 

Einnig spurði ég börnin opinnar spurningar: 

Kennari: „Hvað gerir tröllið?” 

Barn: „Hann étur kindurnar.” 

 

Fljótlega breyttist leikur barnanna og hann fór að verða persónulegri og mýkri:  

„Ég heiti litla barnið.” 

„Hérna er rúmið þitt ástin.” 

Ein stúlkan tók prjónað stykki og breiddi það yfir tröllið þar sem það lá undir brúnni. Svo 

kyssti hún það góða nótt. Hræðslan var á bak og burt. Þarna kom aftur fram tenging við eigið 

líf barnanna þegar tröllið fer að sofa með teppi og góða nótt kossi (Engel, 1995,  bls. 

175―176). Börnin virtust einnig blanda sögunum saman eins og þegar tröllið undir brúnni 

þurfti að fá teppi eins og birnirnir í sögunni um Gullbrá. 

Daginn eftir var ég með annan hóp og með sömu sögu. Þeim fannst skemmtilegt í 

sögustundinni en börnin sýndu engin viðbrögð eftir stundina. Þau snéru sér að öðrum 

verkefnum. Þarna var ég búin að taka þá ákvörðun að það þyrfti að vera hægt að bjóða 

börnunum upp á sögukörfu ef þau vildu túlka eigin sögur í leik eða annað.  

4.4 Fjórði hringur starfendarannsóknarinnar, 15.12.2021–7.1.2022 

Ég hóf því fjórða hringinn í starfendarannsókninni með því að ákveða að:  Mig langaði að 

útbúa svokallaða sögukörfu fyrir börnin með mismunandi efnivið sem þau gátu leikið sér 

með og tjáð. Undir skipulagi í starfendahringnum ákvað ég: Að skoða á internetinu 

mismunandi efnivið í leik barna ásamt því að ég fór í eigin reynsluheim um það sem mér 

fannst virka fyrir börnin. Síðan var það framkvæmdin: Ég bjó til nokkrar þæfðar leikbrúður í 

mismunandi stærðum, fullorðnar, börn og stærri brúður sem geta táknað nornir og tröll.  

Einnig fór ég í verslunarleiðangur og keypti mismunandi brúður sem ég sá í búðum ásamt 

trjám og ýmsu sem var á boðstólum vegna komandi jóla. Ég fór í listasmiðjuna í leikskólanum 

og fann þar skeljar og trjáskífur. Auk þess átti ég ýmislegt sjálf eins og prjónuð dýr, kindur, 

geit, kóalabjörn og úlf. Að lokum prjónaði ég nokkur teppi til að nota sem kodda og sængur 

fyrir brúðurnar og dýrin. Í sögukörfuna voru nú komnar mismunandi gerðir af leikbrúðum 

ásamt dýrum og fylgihlutum (sjá mynd 12 og 13).  
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Mynd 12. Dæmi um innihald sögukörfu. 

 

Auk sögukörfunnar höfðu börnin nú aðgengi að einingakubbum, grænu og bláu filtefni 

fyrir sögusvið, skeljum, könglum, trjábútum, körfum og steinum: 

 

 

Mynd 13. Sögukarfa. 
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Það tók sinn tíma að útbúa sögukörfuna og það voru að koma jól. Verkefnið fór því í smá 

jólafrí. Á nýju ári var sögukarfan tilbúin. Ég hafði óformlegan deildarfund með starfsfólki 3. 

janúar, þar sem ég sýndi þeim nýja efniviðinn. Samstarfskonum mínum fannst efniviðurinn 

spennandi en þær virtust ekki átta sig almennilega á því til hvers hann var nákvæmlega 

hugsaður. Ég hafði mikla trú á því að með þessum nýja efnivið myndu börnin túlka sögurnar 

sem þeim voru sagðar í sögustundum með brúðum. Það var því kominn tími til þess að bjóða 

samstarfskonum mínum þátttöku að verkefninu.  

Ég ákvað að við myndum saman kynna sögukörfuna fyrir börnunum án þess að tengja 

hana við sögustundirnar. Það var leiðinlegt veður úti svo að við eyddum morgninum inni í 

könnunarleik sem börnin upplifðu sem mjög ánægjulegan. Minnstu brúðurnar virtust mjög 

vinsælar. Börnin notuðu þær sem litlu börnin í leik sínum. Ég velti því fyrir mér hvort þau hafi 

tengt sig sjálf við þær. Ég tók eftir því að börnin notuðu mörg teppi til að breiða yfir 

brúðurnar. Ég ákvað því að bæta við fleiri teppum í sögukörfuna.  

Speglun og mat: Sögukarfan varð strax vinsæl bæði hjá börnum og starfsfólki. Þar kenndi 

ýmissa grasa sem jók hugarflug og sköpun þeirra sem notuðu hana. Það var ákveðin tenging 

við sögurnar í sögustundunum, eins og skógur, fullorðnar brúður, barnabrúður, kindur sem 

mátti nota sem geitur og úlfur, en efniviðurinn var samt opnari eins og mismunandi gerðir af 

brúðum (sjá mynd 12) og dýrum. 

 

 

Mynd 14. Fyrstu kynni barnanna af leikbrúðunum. 

 

Starf leikskólakennara er eins og starfendarannsókn í ferli. Hann þarf alltaf að spegla og 

meta starfið og gera þær breytingar sem þarf til þess að börnin fái tækifæri til þess að 

þroskast í leikskólaumhverfinu. Auk þess þarf hann að passa upp á að börnin fái tíma, rými 

og þann efnivið sem þau þurfa til þess að geta lært í gegnum leik (Wood, 2013).  



 

59 

Sögustundir með kennara héldu áfram. Í vikunni þegar sögukarfan var kynnt fékk annar 

hópurinn söguna um Gullbrá og birnina þrjá í sögustund 5. janúar, en hinn hópurinn var með 

söguna um Geiturnar þrjár í sögustund 6. janúar. Ennþá voru einungis þær tvær sögur í 

sögustundum með brúðum. Stundirnar fóru fram á sama stað og börnin gátu leikið með 

sögukörfuna. Þar varð því til ákveðin tenging. Aðeins fór að bera á brotum úr ævintýrunum í 

leik barnanna með sögukörfurnar eins og göngutúr og grautur. Athygli mína vakti að börnin 

notuðu stórar skálar sem myndu passa sem grautarskálar fyrir þau sjálf (sjá mynd 15), eða 

jafnvel sveppi, til að túlka grautarskálar brúðanna. Stærð þeirra virtist ekki skipta máli. Það 

var túlkunin sem virtist aðalatriðið hér. 

Eftir nokkurra daga leik barnanna með sögukörfuna voru þau orðin nokkuð vön 

efniviðnum og höfðu sum tekið ástfóstri við hluti úr körfunni sem þau vildu nota í leik sínum. 

Einingakubbarnir fóru að blandast með: 

 

 

Mynd 15. Hús með garði, fólki, eldavél og stórri grautarskál. 

4.5 Fimmti hringur starfendarannsóknarinnar, 7.1.–7.3.2022 

Nú var komið að fimmta hring starfendarannsóknarinnar þar sem verkefnið fór almennilega í 

gang. Það sem ég vildi breyta á þessu stigi var sem áður: Mig langaði að við allt starfsfólk 

deildarinnar myndum segja börnunum fjölbreyttar sögur meðal annars með aðstoð brúða og 

fylgihluta. Skipulagning ferlis: Ég taldi mig vera komna með það sem ég þurfti í verkefnið og 

vonaði að nú gengi allt upp. Framkvæmd: Ég hvatti samstarfskonur mínar til þess að segja 

börnunum fjölbreyttar sögur auk þess sem ég hvatti þær til að vera með í sögustundum með 

brúðum og umræðu um sögurnar við börnin. Verkefnið fór að ganga betur. Samstarfskonur 

mínar sýndu nú verkefninu meiri áhuga. Þær tóku þátt í sögustundum til þess að læra 

hvernig ég bar mig að. Ein gerði meira að segja upptöku af stundinni til þess að geta tileinkað 

sér aðferðina. Framkvæmdin í þessum fimmta hring starfendarannsóknarinnar varði næstu 

tvo mánuðina því að hún gekk svo vel og þurfti ekki ígrundun og mat. Eftirfarandi skráningar 
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sýna það ferli sem fram fór hjá starfsfólki og börnunum á deildinni í tímaröð á fyrstu tveimur 

mánuðum ársins 2022. 

Fyrsta skráningin sem ég gerði lýsir því þegar stúlka sem við köllum hér Hafdísi (3,4 ára) 

var í vandræðum með að byggja hús úr einingakubbum:  

 

Tafla 2. Skráning 1: Húsbygging. 

 

Hafdís: Ég get ekki gera hús! 

Rannsakandi: Kolbrún vinkona þín kann að gera hús, er það ekki Kolbrún? 

Kolbrún: Jú, jú 

Rannsakandi: Viltu hjálpa vinkonu þinni? 

Kolbrún: Já.....þetta er hurðin. Kolbrún tók einingakubb og lét hann standa upp á rönd eins 

og hurð. Hún lagði hann síðan á hliðina og bjó til hús úr fjórum einingakubbum í líkingu við 

hús bjarnanna á mynd 11, bara minni, og sagði: Sjá, það gera svona....„og einn svona, sagði 

Hafdís. Hér er þá hurðin, sagði Kolbrún (3,4 ára). 

 

 

Mynd 16. Húsbygging úr einingakubbum. 

 

Stúlkan vildi gera eins byggingu og kennari hennar hafði gert í sögustund. Húsbyggingar 

sem þessar tilheyra stigi 4 í byggingaþroska barnanna og er hún því að hoppa yfir þrjú 

þroskastig í byggingaleik (sjá bls. 28). Það styður kenningar Vygotsky (1978) um 

nærþroskabilið þegar börn læra í návist sér eldri. Hér hefur leikskólakennarinn nýtt sér 

kenningar Vygotskys til þess að kenna börnunum flóknari byggingar í gegnum leik því að 

börnin hafa upplifað hvernig kennarinn fer að og vilja gera eins.  
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Þann 10. janúar skrifaði ég í dagbók mína: Hvaða sögum er ég að leita eftir hjá 

börnunum? Þau eru alltaf að segja einhverjar sögur í leik sínum. Ég er að leita eftir sögunum 

sem við starfsfólkið segjum þeim. Ég er að athuga hvort sögurnar sem við segjum þeim efli 

hlustunarskilning þeirra þannig að þau muni þær og kunni vegna þess að þau hafi náð 

skilningi á þeim. Ég er einnig að athuga hvort sögurnar sem við segjum þeim efli 

tjáningarfærni barnanna þegar þær blandast inn í leik þeirra. Þannig sést að þau muna 

sögurnar og þau æfa sig í að tjá þær.  

Það gerðist þegar um sjö vikur voru liðnar af rannsókninni og sögustundum og breyting 

varð á tjáningu barnanna þegar sögur þær sem starfsfólk hafði sagt börnunum fóru að sjást í 

tjáningu og leik þriggja drengja. Eftirfarandi skráning lýsir því sem fram fór: 

 

Tafla 3. Skráning 2: Geiturnar þrjár leikur. 

 

Það er fimmtudagsmorgunn, 13. janúar og sögustund var að enda. Saga dagsins var 

Geiturnar þrjár. Þetta var í þriðja skiptið sem sú saga var í sögustund hjá seinni hópnum. 

Nokkur barnanna fóru strax fram en þrír drengir urðu eftir inni í herbergi við sögusviðið. 

Þeir vildu greinilega fá að tjá sig sjálfir. Ég var búin að taka brúðurnar, tröllið og 

geitafjölskylduna en brúin stóð eftir ásamt nokkrum trjám. Þeir tóku sér í hendur eitt tré á 

mann og komu sér saman um skiptingu hlutverka.  

 

Birkir (2,10.ára): Hver er undir brúnni minni? 

Magnús (3,0 ára): Ég ætla að stanga þig! Trén trömpuðu á brúnni. Magnús setti sitt tré  

undir brúna: Hver er undir brúnni minni? 

Birkir var búinn að sækja geit í sögukörfuna sem hann setti upp á brúna: Þetta er bara ég, 

bangsamamma. 

Hörður (3,0 ára): Ég ætla að borða þig. (Setti tréð upp á brúna til geitarinnar) Pabbi getur 

stangað þig, aaaaah!! 

Hörður setti tréð aftur undir brúna: Hver er að tlappla á brúnni minni? 

Magnús: Það er bara ég (Brúin datt. Drengirnir löguðu brúna og vönduðu sig mikið við 

það). 

Hörður setti tréð sitt undir brúna: Hver er að tlappla á brúnni minni?  

Magnús með tréð sitt uppi á brúnni: Það er bara ég, geitamamma.  

Hörður: Á ég að borða þig? 

Magnús: ......og dúúú, (hann ýtti við tröllinu, sem var einnig tré. Tröllið flaug upp og Magnús 

hló) 

Núna ég, sagði Magnús og setti tréð sitt undir brúna. 
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Birkir var með fjólubláan karl sem hann lét klifra upp á brúna. 

Magnús: Hver er undir brúnni minni? 

Birkir: Það er bara ég, bangsamamma 

Magnús: Ég ætla að éta þig!! Bangsamamma flúði öskrandi. 

Magnús við Birki: Þú átt að vera geitapabbi, benti upp á brúna, og ég ætla að stanga þig 

(hann kom trénu fyrir undir brúnni) 

Birkir: Nei þú vera hérna (benti undir brúna) 

 

 

Mynd 17. Leikur barnanna, Geiturnar þrjár. 

 

Magnús: Nei ég vera hérna og svo kemur þessi geitapabbi 

Birkir: Já 

Hörður: Þarna kemur geitapabbi (lét tréð sitt, sem í huga hans var greinilega geitapabbi, 

labba á brúnni.  

Magnús með tréð sitt undir brúnni: Hver er undir brúnni minni? 

Hörður: Það er bara Kiðakið (tröllið réðst á Kiðakið) 

Hörður áttaði sig á því að þetta passaði ekki við söguþráðinn. Hann hélt á öðru tré sem hann 

sagði að væri geitapabbi, hann fór með það upp á brúna, réðst á tröllið og henti því niður af 

brúnni. 

Magnús: Nei, þetta er tröllið og þetta er tröllið (benti á geitapabba). Strákarnir þurftu að 

laga brúna aftur því að hún hafði hrunið. Þeir hjálpuðust að. 

Magnús: Líka hina....þú setja 

Birkir: Já (og hjálpaði Herði við að reisa stöpulinn) 

Hörður kom með tréð sitt: Hver er að plampa á brúnni minni? Hörður og Magnús urðu 

ósáttir um hver ætti að vera tröllið undir brúnni og leikurinn leystist upp. 
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Drengjunum fannst augljóslega gaman að tjá söguna um Geiturnar þrjár. Tröllið var 

greinilega mjög spennandi. Leikur þeirra virtist aðal atriðið í þessari túlkun þeirra á sögunni. 

Það er spurning hvort þeir hafi upplifað það sem ég gerði í sögustundinni sem leik og þeim 

hafi því fundist eðlilegt framhald að leika söguna.  

Þó að leikur drengjanna þriggja hafi endað þá voru þeir ekki búnir að tjá sig nóg. Þeir 

stóðu allir upp og fóru sjálfir í hlutverk söguhetja sögunnar um Geiturnar þrjár: 

 

Tafla 4. Skráning  3: Geiturnar þrjár leikur. 

 

Magnús stóð á lága borðinu þar sem þeir höfðu verið í leik sínum tilbúinn að ráðast á vini 

sína sem voru tilbúnir að taka á móti. Þeir öskruðu allir: Aaaaahhhh! Magnús sprautaði á 

þá með trénu sem hann hélt enn á. Hörður steig upp á borðið til hans. Þeir léku sér í 

ærslaleik þar sem þeir þóttust ráðast hver á annan. Magnús trampaði á borðinu. 

Birkir: Ég er tröll. 

Hörður: Ég er líka tröll. 

Þeir litu hvor á annan og hikuðu. 

Birkir: Förum að éta hana!! 

Magnús: Ég ætla að bjarga. Hann steig niður af borðinu og þeir hlupu í hinn enda 

herbergisins. 

Birkir: Ham! Nú ég ætla að éta hana! 

Magnús: Nei hann er góður! 

Birkir: Ókei 

Magnús: Hann er sko vinur minn! 

Hörður: Ég er ekki góður tröll! Leikur þeirra hélt áfram í um 15 mínútur. 

 

 

Hér fóru drengirnir sjálfir í hlutverk sögunnar líklega til þess að upplifa þær tilfinningar 

sem það vekur með þeim að standa frammi fyrir ógurlegu trölli en einnig að vera sjálfir 

tröllið. Í leik geta börn prófað sig áfram í heimi þykjustunnar sem er örugg af því að hún er 

leikur (Lindqvist, 2001). Börn geta sett sig í mismunandi hlutverk og prófað tilfinningar sínar í 

þeim heimi (Wood, 2013). Drengirnir hér skiptust á að leika tröllið og að þurfa að berjast við 

það. Þeir vildu líka bjarga og sýna hetjudáð. Að geta barist við tröllið og upplifa sig ráða við 

það eflir sjálfsmynd drengjanna og þroska. Það byggir á kenningum Vygotsky sem segir að í 

leik sýni börn meiri þroska heldur en lífaldur þeirra segir til um (Nicolopoulou, 1997, bls. 

198). 
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Tafla 5. Skráning 4: Geiturnar þrjár sagan 

 

Morguninn eftir, upp úr klukkan 8, hófu drengirnir aftur leik sinn. Þeir byggðu brú úr 

einingakubbum. Tröllið sem þeir settu undir brúna var stór plast hundur.  

 

Hörður: Þarna er tröllið undir brúnni, hann er að fara í vatnið (hann bendir á vatnið) 

Drengirnir leituðu að Kiðakið, pabba geit og mömmu geit í sögukörfunni. 

Hörður: Kiðakið er að fara heim. Þá þarf að segja pabba að koma með mér. Ókey förum yfir 

brúna (hann talar fyrir Kiðakið) og svo kemur tröllið 

Birkir setti mömmu geit upp á brúna. 

Hörður: Nei, kemur Kiðakið fyrst (hann ýtti geitinni hans Birkis frá) Þarna er 

Kiðakið....fyrst!! (hann talaði barnalega fyrir Kiðakið): Hér er Kiðakið, lobbilobbilobbi 

Magnús: Hver er undir brúnni minni? Hann setti hundinn ofan á brúna. 

Hörður hélt áfram að leiðrétta vini sína: Nei hann er uppi (Kiðakið) ekki hann, fyrst þarna 

 

 

Mynd 18: Pabbi geit og tröllið. 

 

Magnús: og hafa þá þarna. 

Hörður talaði fyrir Kiðakið á brúnni: aaaa, ég vil ekki borða mig!! 

Magnús lét tröllið hoppa af brúnni og hló dát. 

Hörður: Ég vil ekki borða mig....ég fyrst borða grasið. 

Birkir gerði aðra tilraun til að leyfa mömmu geit að klifra upp á brúna: Labbi labb 

Magnús: Hver er undir brúnni minni? 

Birkir: Þetta er bara mamma geit! 
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Þarna kom upp smá ágreiningur hjá drengjunum um hlutverk sín í leiknum en leikurinn hélt 

áfram: Hörður var nú tröllið: 

Hörður: Hver er að plampla á brúnni minni? 

Magnús: Ég, ég ætla að stinga þig! 

Hörður: Ég ætla að borða þig 

Magnús: Dúng... (hann lamdi tröllið í hausinn, tröllið datt) 

Hörður: Aaaahhhh!! (tröllið féll í vatnið) 

Magnús hló dátt. 

Hörður: Hann fara að borða grasið 

Þarna kom ég með þá athugasemd að þeir kynnu alla söguna en þeir virtust ekki átta sig á 

því hvað ég væri að meina. Fyrir þeim var þetta líklega bara leikur. 

 

 

Í þessari túlkun drengjanna á Geitunum þremur virtist aðalatriðið vera sagan sjálf. 

Sérstaklega einn drengjanna lagði mikið upp úr því að túlka söguþráðinn og atburði sögunnar 

í réttri röð, hann fann sig knúinn til að leiðbeina vini sínum með söguþráðinn.  

Hér kom fram þrennslags túlkun þriggja ára drengja á sömu sögunni um Geiturnar þrjár á 

aðeins tveimur dögum. Fyrst túlkuðu þeir hana í gegnum leik. Síðan í gegnum leikrit þar sem 

þeir sjálfir voru í hlutverkum sögupersóna og upplifðu því tilfinningar þeirra. Síðast túlkuðu 

þeir hana sem sögu þar sem söguþráðurinn var aðalatriðið. Drengirnir sýndu mikla sköpun og 

notkun tungumálsins í tjáningu sinni. Það virtist ekkert koma fram úr þeirra eigin lífi, sagan 

var í aðalhlutverki. Samkvæmt rannsókn Ilgaz og Aksu-Koc (2005) þá hjálpa fylgihlutir eins og 

leikföng börnum að segja sögur og börnin í rannsókn þeirra gátu sagt flóknari sögur með 

hjálp leikfanga. Auk þess sem sögur glæða leikföng lífi eins og kom fram í rannsókn Lindquist 

(2001). Samband hluta eins og mismunandi leikfanga og sagna er því gagnkvæmt. Sögur sem 

tengdar eru við hluti færa líf í hlutina sem aftur færir sögur í huga barna sem þau geta tjáð 

með hjálp hlutanna.  

Ígrundun úr dagbók minni 15. janúar: Ég þarf að velta fyrir mér hvort það séu 

leikbrúðurnar í sögustundinni eða sögukarfan í leik barna sem skipta mestu máli til að þau 

tjái sögurnar? Ég held að sögustundin skipti máli til þess að börnin læri sögurnar.  Góður 

hlustunarskilningur eflir tjáningarfærni barnanna (Kim og Pilcher, 2016), þau tjá sínar útgáfur 

af sögunum vegna þess að þau skilja þær sögur sem þau heyra og sjá. Það virkar eins og að 

lesa eða segja sögu, þau bara skilja betur söguþráðinn vegna þess að þau sjá hann sem leikrit  

auk þess sem ung börn virðast skilja sögur út frá sögupersónum fremur en út frá söguþræði 

sögunnar, allavega skapa þau sögupersónur áður en þau geta skapað söguþráð 

(Nicolopoulou, 2007). 
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Tafla 6: Skráning 5: Sjóræningjar. 

 

Tvær samstarfskonur á deildinni voru með líflega sögustund þann 19. janúar. Þær fengu þá 

hugmynd að lesa bókina Sjóræningjar skipta ekki um bleiur (Long, 2007) og búa til þema út 

frá henni. Þær klipptu út fjársjóðskort með börnunum (sjá mynd 19) og fræddu þau um kortin 

á meðan. 

 

Mynd 19. Fjársjóðskort. 

 

Kortin voru síðan sett í flöskur (sjá mynd 20) vegna þess að það eru engin pósthús á 

sjóræningjaskipum og því þarf að senda póst með flöskuskeyti. Börnin bjuggu til kíki úr 

tómum klósettpappírsrúllum og nammibréfi vegna þess að sjóræningjar þurfa kíki til að sjá 

langt í burtu. Síðan var sagan lesin og spjallað lengi um sjóræningja auk þess sem 

sjónaukarnir voru mikið notaðir.  

 

 

Mynd 20. Flöskuskeyti. 
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Stuttu síðar kom sagan fram í leik barnanna:  

Fjögur börn voru í innra herbergi deildarinnar. Leikur þeirra var sjóræningjaleikur. Börnin 

hrúguðu koddum, teppum og böngsum á lága borðið sem var sjóræningjaskip: 

 

Rakel: Könguló ætlar að taka sjóræninginn, þarna uppi! 

Viðar: Sjóinn, sjóinn (stígur ofan á hrúgunni og siglir sjóræningaskipinu) 

Viðar: Sigla sigla...ég sigla sigla vó vó sigla sigla 

Börnin röðuðu áfram allskonar efnivið á borðið og bjuggu til skipsfjall (sjá mynd 21) 

Magnús stökk upp á skipið: Fullt af stjörnum!! Áááá!! 

Þau héldu áfram að raða í skipið og sungu: Lalalalala! 

Arnar: Sjóræningi komdu inn 

Rakel kíkti í gegnum kíkinn: Ég sé ljón!! 

Rakel: Það er litla barn...Haukur: Já!! Þau hlaupa af stað að bjarga barninu. 

Þau héldu áfram að raða á skipið: Það er sko alveg að verða tilbúið! 

Börnin notuðu trjádrumba fyrir sjónauka til að líta eftir óvinum 

Viðar: Ég er kisa! 

Þau kíktu út um gluggann: Þetta er snjór!! (það var mikill snjór úti) 

Það kom drengur að leik barnanna og tók segultöflu sem átti að vera bangsi litla barnsins í 

skipinu.  

Rakel: Hann tók bangsa litla barnsins! 

Drengurinn neyddist til að skila segultöflunni aftur. 

Birkir: Sjáðu sjóræningi, þetta er ísbjörn! 

 

Mynd 21. Sjóræningjaskipið og ísbjörninn. 
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Sögum barnanna fór að fjölga. Ung stúlka (2,7 ára) sem við köllum Margrét, kallaði í 

félaga sína og sagði að samverustund væri að hefjast en hún sá fyrir sér að stjórna þeirri 

samverustund. Nokkur börn settust á gólfið og hún á móti þeim. Hún hélt á blaði, sem var 

félagsfærniskráning hennar til að æfa sig að fara á salernið. Hún sagði: „Á ég að segja ykkur 

sögu?” Hún þóttist lesa af blaðinu: „Einu sinni var stelpa sem hét Margrét. Hún labbaði að 

hurðinni og bankaði”. Stúlkan stóð upp, gekk að hurð og bankaði í hana, hún snéri aftur að 

börnunum í samverustundinni, settist og sagði að nú ættu þau að syngja lag.  

Þarna lék hún sögu sína sem er tenging við félagsfærnisögu hennar sem lýsir athöfnum. 

Hún hóf frásögn sína á þann hátt sem saga hefst, kynnti sögupersónu og hvað sögupersónan 

gerði. Sagan hennar varð þó ekki lengri enda er stúlkan einungis rúmlega tveggja og hálfs árs.  

 

4.5.1 Lærdómssamfélagið fyrri hluta starfendarannsóknarinnar 

Þegar hér var komið við sögu höfðu samstarfskonur mínar tekið vel við sér og sýndu mikinn 

áhuga á verkefninu. Það var gaman að fylgjast með því hvernig þær elfdust við framvindu 

rannsóknarinnar. Áhugi þeirra jókst og þeim fannst gaman að vera viðstaddar sögustund og 

fylgjast með því þegar börnin tjáðu sínar útgáfur af þeim sögum sem þeim höfðu verið 

sagðar ásamt eigin tilbúnum sögum. Þeim fannst einnig gaman að biðja börnin að segja sér 

sögurnar vegna þess að þekking barnanna á þeim var svo mikil þó að hún væri mismikil milli 

einstakra barna. Þær urðu öruggari með að taka þátt og vera með eigin sögustundir. Þær 

voru þó feimnar við að hafa fullorðins áhorfendur að sögustundunum og var tekið fullt tillit 

til þess. Sumir eru feimnir við að sýna leikrit með tjáningu og mismunandi raddbeitingu og 

það er bara eðlilegt. Mikilvægast er að hafa gaman af tjáningunni sjálfur sem samstarfskonur 

mínar fóru að upplifa. 

Rannsóknin var enn á framkvæmdarstigi í fimmta hring. Þann 24. janúar var haldinn 

deildarfundur. Samstarfskonur mínar sýndu mikinn áhuga á því að ræða verkefnið og að efla 

fagvitund sína. Við ræddum um það hvernig sögurnar sem sagðar eru í sögustundum koma 

fram í leik og tjáningu barnanna því þau virðast skilja sögurnar og muna þær. Við ræddum 

um mikilvægi sögukörfunnar og að verkefnið hefði ekki farið í gang fyrr en með tilkomu 

hennar. Efniviðurinn í sögukörfunni höfðaði greinilega til barnanna og voru þau komin með 

það sem þau þurftu til að geta tjáð og leikið það sem hugur þeirra og hjarta stóð til.  

 Ég bað þær um að íhuga næstu daga hvert viðhorf þeirra til leiks barna væri. Ég bað þær 

að fylgjast með börnunum næstu daga og íhuga með sjálfum sér hvað væri að gerast þegar 

börnin væru að leika sér, hvort þetta væri einungis leikur fyrir leikinn sjálfan eða hvort þeim 

fyndist leikur vera börnunum meira en það. Ætlunin var að ræða ígrundun okkar á 

deildarfundi síðar. 
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Tafla 7. Skráning 6: Góða nótt Einar Áskell. 

 

Daginn eftir, 25, janúar, kom starfsmaður, sem er af pólskum uppruna, með þá hugmynd að 

kaupa bækur um Einar Áskel á pólsku sem væru þær sömu og við ættum í leikskólanum á 

íslensku. Ætlunin var þá að hún myndi lesa þær fyrir þau þrjú börn á deildinni sem eru af 

pólskum uppruna. Mér fannst þetta frábær hugmynd og sagði henni að við ættum brúðurnar 

Einar Áskel og pabba hans og fylgihluti úr sögunni Góða nótt Einar Áskell (Gunilla 

Bergström, 2014) eins og rúmföt og auka rúmföt ásamt glasi til þess að hella niður. Við 

gætum sagt þeim sögurnar bæði á íslensku og pólsku og lesið fyrir þau bækurnar. Bækurnar 

voru keyptar samdægurs. 

 

Bókin Góða nótt Einar Áskell var lesin fyrir börnin bæði á íslensku fyrir öll börn deildarinnar 

í litlum hópum og sagan var sögð í sögustund með brúðum. Einnig voru sérstakar 

lestrarstundir með þeim börnum sem eru af pólskum uppruna ásamt því að þau fengu sér 

sögustund með brúðum með pólskum starfsmanni deildarinnar. Sagan kom ekki fram í leik 

barnanna á deildinni nema að mjög litlu leyti og þá sem ein og ein setning. Börnunum var 

leyft að tjá söguna með sögubrúðunum og þá kom fram söguþráður. 

 

 

Mynd 22. Börnin túlka söguna um Einar Áskel sem vill ekki fara að sofa. 
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Tafla 8. Skráning 7: Prinsessan og froskurinn. 

 

Mismunandi sögum í sögustund fór einnig að fjölga. Yfirleitt er ég ekki hrifin af því að segja  

börnum sögur um prinsessur sem bjargað er af prinsum en ég gerði undantekningu þegar ég 

sagði nokkrum börnum söguna um Prinsessuna og froskinn. Ástæðan var sú að mig langaði 

að vita hvort annað form á sögum myndi skila sér í leik barna. Ég var með nokkuð stóra 

brúðu sem var froskur, efnisbút fyrir vatn og þæfðan bolta fyrir gullbolta prinsessunnar. 

Síðan talaði ég fyrir prinsessuna eins og ég væri hún. Ég ýkti orðin og viðbjóðinn sem hún 

upplifði í návist frosksins sem breyttist í prins í lokin. Börnunum fannst sagan skemmtileg en 

ég varð aldrei vör við að hún kæmi fram í leik barnanna þannig að ég get með gróðri 

samvisku sleppt henni í framtíðinni. 

 

Um tveimur vikum eftir sögustundina kom stúlka (2,9 ára) til mín með gráan þæfðan bolta 

sem ég hafði notað sem bolta í sögunni um prinsessuna og froskinn. Eftirfarandi samtal átti 

sér stað: 

Stúlkan: Þetta er boltinn 

Ég: Hver á boltann? 

Stúlkan: Froskurinn 

Ég: Á froskurinn boltann? 

Stúlkan: Hann var að passa hann í vatninu 

Ég: En átti ekki prinsessan boltann? 

Stúlkan: Jú 

Ég: Hvað vildi froskurinn? 

Stúlkan: Eiga heima hjá prinsessunni í stóra kastalanum (hún benti á dúkkuhúsið til að 

leggja áherslu á stærð kastalans) Froskurinn er ógeðslegur (stúlkan gretti sig) 

Ég: En hvað vildi froskurinn gera heima í kastalanum? 

Stúlkan: Borða 

Ég: Vildi hann borða af diskinum hjá prinsessunni með gafflinum hennar? 

Stúlkan: Já! (hún gretti sig) 

Ég: Vildi prinsessan leyfa honum það? 

Stúlkan: Já (hún hló) 

Ég: Hvað gerðist? 

Stúlkan: Hún kyssti hann (stúlkan flissaði) 

Ég: og hvað gerðist þá? 

Stúlkan: Hann breyttist í prins! 

Ég: En af hverju var prinsinn froskur? 

Engin svör. 
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Stúlkan kom til mín að fyrra bragði og vildi vekja athygli mína á boltanum sem hún tengdi 

við söguna um prinsessuna og froskinn. Sagan hafði því orðið eftir hjá henni. Þó að ég væri 

ánægð með að stúlkan skyldi muna söguna þá sá ég eftir því að hafa ekki valið betri sögu til 

þess að segja henni. Stúlkur þurfa sögur sem valdefla þær og leyfa þeim að upplifa að þær 

geti sjálfar unnið á hindrunum, þær þurfi ekki slepjulega froska til þess. Ég myndi því vilja að 

við héldum okkur frá þannig sögum í framtiðinni. Ég ætla allavega að gera það. 

Tafla 9. Skráning 8: Hans og Gréta. 

 

 

Mynd 23. Sögustund með brúðum, Hans og Gréta. 

 

 

Mynd 24. Hans í búri og nornin vill ekki opna. 

 

Rakel fyrir Hans: Huhu Opnaðu! Opnaðu! huhu 
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Magnús: Nei! 

Magnús: Ég hendi bara í sjóinn! 

Rakel fyrir Grétu: Hver var að gera þetta! Komdu uppúr! (Þau flúðu úr búrinu) 

Magnús fyrir nornina: Komdu í búrið! 

Rakel hlær: Nei!! 

Nornin elti Hans og Grétu. Það endaði með því að Hans og Gréta fóru aftur í búrið . 

Rakel: Gréta við Hans: Stattu upp! 

Magnús: Aaah nú dettur hún í sjóinn (nornin) 

Ég náði í bréfaklemmur til að nota sem lykla í túlkun sögunnar 

Rakel læsti búrinu og Magnús svo einnig. 

 

 

Tafla 10. Skráning 9: Gullbrá og Grísirnir þrír. 

 

Nokkrum dögum síðar, þann 3. febrúar, var sögustund og sagan um Gullbrá og birnina þrjá 

því að það þurfti að rifja hana upp fyrir börnunum. Stundum er gaman að skreyta sögusviðið 

og í þetta sinn setti ég mismunandi dýr úr sögukörfunni í skóginn þar sem Gullbrá var týnd, 

þar á meðal úlf. Ég nefndi um leið hvað ég var að gera. Einn drengurinn, sem við köllum 

Heiðar (3,1) varð alveg heillaður af því þegar hann áttaði sig á því að þetta væri úlfur. Eftir 

sögustund þegar einn drengjanna fór að segja söguna um Gullbrá og birnina þrjá þá tók 

Heiðar úlfinn, fór að skoða hann og tjá sig með honum. 

Heiðar: Úlfininn koma inn….sjá hérna úlfininn kemur…. 

 

 

Mynd 25. Úlfurinn blæs og blæs. 
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Kennarinn: Viltu byggja hús? 

Heiðar: Hann blása, sko hann blása 

Kennarinn: Er hann að blása húsið? 

Kennarinn: Hver á heima í húsinu? 

Heiðar: Úlfur 

Heiðar: Fór beint í pottinn, úlfurinn 

Hér var ég farin að átta mig á því að hann var að segja söguna um Grísina þrjá en það er 

saga sem ég hafði ekki enn sýnt þeim í sögustund.  

Heiðar: Hver er að blása húsið okkar….úlfuninn… 

Ég ákvað að forvitnast aðeins um söguna. 

Heiðar: Hver var að segja þessa sögu? 

Heiðar: Pabbi 

Kennari: Var pabbi þinn að segja hana? 

Heiðar: og Einar Áskell 

Kennari: og Einar Áskel líka? 

Heiðar var svo heillaður af úlfinum að næstu daga var hann alltaf með hann. Hann setti 

úlfinn í mismunandi aðstæður eins og söguna um Geiturnar þrjár: 

 

 

Mynd 26. Úlfurinn og tröllið undir brúnni. 

 

Úlfurinn höfðaði greinilega mikið til Heiðars sem tók ástfóstri við hann. Um leið og sagan 

sem ég sagði í sögustund var búin þá tók hann úlfinn til sín og fór að tjá sögu sem hann 

þekkti heiman frá sér. 

 

Hugleiðingar úr dagbók minni 3. febrúar: Af hverju tjáir Heiðar úlfinn en ekki sögupersónur 

úr öðrum sögum? Í síðustu viku fékk Heiðar að taka uppáhalds bókina sína með í leikskólann 

en hún er um strák sem situr á steini ofan á húfunni sinni. Sú saga hefur ekki komið fram í 

tjáningu hans.  
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4.5.2 Lærdómssamfélagið þegar leið á starfendarannsóknina 

Á deildarfundi þann 4. febrúar vorum við enn staddar í framkvæmd í fimmta hring 

rannsóknarinnar. Við tókum upp þráðinn frá síðasta deildarfundi og hugleiðingum okkar um 

leik barna. Samstarfskonur mínar virtust ekki gera sér fulla grein fyrir mikilvægi leiks barna og 

áhrifum hans fyrir þroska barnanna. Ég var því með fræðslu um mikilvægi leiks fyrir börnin 

sem ég byggði á umfjöllun um leikinn í fræðilega kaflanum í ritgerð þessari.  

Einnig ræddum við um rannsóknina. Starfsfólkið tjáði sig um það hversu gaman þeim 

þætti að fylgjast með sögustundum og því sem gerist í leik og túlkun barnanna á eftir. Við 

ræddum sögu Heiðars af Grísunum þremur og veltum því fyrir okkur af hverju sú saga kæmi 

fram í túlkun og leik drengsins. Þá kom upp sú hugmynd að við gætum prófað að bjóða upp á 

stóran stein og lítinn strák í sögukörfunni og sjá hvort uppáhalds sagan hans kæmi fram í 

túlkun Heiðars en við vorum alveg vissar um að það myndi ekki gerast vegna þess að 

strákurinn yrði eins og hver önnur brúða, steinninn eins og hver annar steinn og húfan hefði 

ekki merkingu eða sérstakan tilgang. Okkur fannst öllum að ástæðan fyrir túlkun Heiðars á 

Grísunum þremur hlyti að tengjast því að hún er sígilt ævintýri sem búið er að ganga mann 

fram af manni í langan tíma. Sagan er sjónræn, börnin eiga auðvelt með að sjá söguatburði 

fyrir sér. Söguuppbyggingin er hefðbundin fyrir sígild ævintýri þar sem takast á gott og illt og 

hið góða sigrar að lokum (Bettelheim, 1991, bls. 11). 

Ævintýri sem tala til barna eru börnum mikilvæg. Börn festast oft í ákveðnum ævintýrum 

sem höfða til þeirra á ákveðnu þroskaskeiði þar sem þau geta fundið svör við þeim 

spurningum sem þau hafa um eigin tilveru og lífið sjálft (Bettelheim, 1991).  

Ég hugleiddi því hvað myndi gerast ef við myndum segja börnunum, þar á meðal Heiðari, 

söguna um Grísina þrjá í sögustund með brúðum. Við ákváðum að prófa það. Fyrst vildi ég þó 

tala við foreldra hans til að vita hvernig lestrarstundir hann upplifir heima. Það tækifæri gafst 

nokkrum dögum síðar þegar ég hitti móður Heiðars í fataklefanum. Ég sagði henni frá 

upplifunum okkar á tjáningu Heiðars og að við hefðum verið að velta þessu fyrir okkur. Ég 

spurði hana hvort þau væru með brúður eða fylgihluti heima þegar sögustundir eru en hún 

sagði svo ekki vera. Pabbi Heiðars leggur þó mikla túlkun í sögur sem hann segir stráknum 

enda frægir leikarar og skapandi fólk í fjölskyldu þeirra. Hún sagði að Heiðar myndi elska 

Grísina þrjá, Birnina þrjá og Geiturnar þrjár, hann ætti smábarnabækurnar með þessum 

sögum. Hún hefði verið að velta því fyrir sér hvort talan þrír myndi skipta máli. Ég velti því 

fyrir mér hvort þetta séu einu sögurnar í smábarnasögunum sem væru sígild ævintýri. Í ljós 

kom að svo var fyrir utan Kiðlingana sjö sem við lesum ekki fyrir svo ung börn. 
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Þegar Heiðar kom inn á deild þennan dag fór hann beint að leika Grísina þrjá með 

úlfinum. Ég, ásamt samstarfskonu minni fórum að spjalla við hann um söguna og fylgihlutina:  

Tafla 11. Skráning 10: Umræða um sögukörfuna. 

 

Það var rólegt í leikskólanum í dag, mánudaginn 7. febrúar. Rauð veðurviðvörun hafði verið 

í nótt og var leikskólinn lokaður í morgun nema fyrir börn framlínufólks. Heiðar var einn 

mættur um hádegi. Hann var búinn að leggja metnað í að byggja hús: 

Kennari: Þetta er flott hús 

Heiðar: Þetta er flott hús. Þetta er tré, þetta er grenitré. Svo það inni 

Kennari: Er það inni í húsinu? 

Heiðar: Úlfurinn hann blása húsin okkar. Hann segir blás 

Kennari: En hver á heima í húsinu? 

Heiðar: Hver á heima í húsinu. Amma og afi 

 

Mynd 27. Umræða um sögusviðið. 

 

Kennari 2 spyr um svepp: Er þetta hús eða er þetta borð eða hvað á þetta að vera?  

Heiðar: Þetta er tré 

Kennari: Hvað er þetta? 

Heiðar: Þetta ístré 

Heiðar: Þetta er tröll, tröllið lúlla (hrýtur nokkrum sinnum) hver er þetta eiginlega. Þetta er 

annað tröll og annað tröll. Einn, tveir, þrír, fjórir. Það margir tröll 

Heiðar: Hver er að trítla yfir brúnni minni? 

Heiðar: Pabbi er að lesa Geiturnar þrjár. Hann er að lesa Grísina þrjá. Hann er að lesa bók  

Kennari: Já, finnst þér gaman þegar pabbi er að lesa bók? 

Heiðar: Mamma líka. 

Heiðar: Hann er hræddur við úlfurinn. Heiðar er hræddur við úlfinn. 
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Mynd 28. Tröllin kyssast. 

 

Þarna er appelsínutröll. Þarna er annað tröll. Einn, tveir. Hann að knúsa tröllin  

Kennari: Eru þau svona góðir vinir? 

Heiðar (lætur tröllin kyssast og finnst þetta fyndið): Kyssa bless tröll 

Hann stakk tröllunum undir borðið og sagði: Hann undir brúnni, alveg eins og úlfurinn  

Hann datt í pottinn. Seta kökuna í pottinn, hann mjög heitur. Hvað segir úlfurinn við brúna? 

Kennarinn: Ég veit það ekki, hvað sagði úlfurinn? 

Heiðar: Hann prjóna peysu. Hann að pissa í koppinn. Hann er svartur 

Kennarinn: En er hann ekki grár? 

Heiðar: Þetta er sko úlfurinn 

Kennarinn: Er úlfurinn góður eða vondur? 

Heiðar: Hann góður við grísi, hann er alltaf að knúsa. Bibibi hann labba yfir, hann labba 

yfir brúna bibibi 

 

 

Mynd 29. Úlfurinn sefur. 
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Heiðar: Hann að lúlla (hrýtur fyrir úlfinn) 

Kennari: Hann er svo þreyttur, af hverju er hann svona þreyttur 

Heiðar: Slökkva ljósið, slökkva ljósið (hann slekkur ljósið). Það koma nót. 

Heiðar: Ekki klifra upp á húsið okkar!! (þykist klifra sjálfur og trampar) 

Kennarinn: Hver labbar svona? 

Heiðar: Heiðar! Ég ætla að koma inn 

Kennarinn: Ætlar þú að klifra upp á þak? 

Hann klifrar upp á borðið: Ég klifra upp á húsið okkar 

Kennari: Viltu segja mér sögu Heiðar? 

Heiðar: Einu sinni þegar Heiðar var lítill þá fór ömmu og afa, fór mömmu og pabba, fór í 

leikskólanum 

Kennari: Já og.... 

Heiðar: Hitti svo mömmu og pabba 

Hann breiddi teppi yfir úlfinn: og svo teppi....góða nótt úlfur!! Heiðar labbaði í burtu 

Kennari: En viltu segja mér söguna um Grísina þrjá? 

Heiðar talar fyrir úlfinn: Litli grís, nú kem ég inn. Nei þú mátt það ekki! Þá blæs ég og hvæs 

og blæs húsinu um koll 

 

Heiðar hefur greinilega tekið ástfóstri við þau ævintýri sem honum eru sögð. Hann var alveg 

í sínum heimi við að túlka það sem honum var efst í huga, sögurnar.  

 

Magnús kom í leikskólann og tók strax þátt í sköpun og leik Heiðars. Ég spurði hann hvort 

hann þekkti söguna um Grísina þrjá og hann sagði svo vera. Ég spurði Magnús hvort hann 

gæti sagt mér söguna um Grísina þrjá en hann gat það ekki. Þarna ákvað ég að næsta 

sögustund yrði sagan um Grísina þrjá. Það verður áhugavert að sjá hvort breyting verði á 

leik þeirra og tjáningu á söguþræði sögunnar. 

 

 

Hugleiðingar skráðar í dagbók mína 8. febrúar: Í innra herbergi eru nú þrjú svæði sem 

börnin geta notað í tjáningu og leik með brúðum: Dúkkuhús með húsgögnum. Þegar börnin 

leika þar þá eru þau í hljóðum leik. Það virðist ekki skipta þau máli þó að þau leiki sér ein 

enda ekki mikið pláss fyrir samleik. 

Borð úr IKEA fyrir tvær plast skúffur og tvær hvítar plötur yfir. Við notum þetta borð fyrir 

brúður og dýr en þá er til dæmis djúp plastskúffa með bláum grjónum eða bláu fílti notuð 

sem djúpt vatn og plata við hliðina með grænu filti, trjám og sveppum sem sögusvið. Þa r er 

aðeins háværari leikur og ýmsar tilraunir gerðar. 
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Mynd 30. Leikborð fyrir sögusvið. 

 

Lága borðið sem notað er í sögustund nota börnin í leik með brúðum og fylgihlutum úr 

sögukörfunni. Leikur barnanna þar sýnir djúpa tjáningu og sköpun þegar þau byggja sögusvið 

og tala fyrir brúðurnar. Það er eins og orðin og sögurnar svífi þar í loftinu. Alls konar sögur og 

orð koma þar fram. Börnin segja setningar úr þeim ævintýrum sem við höfum sagt þeim og 

stundum blanda þau atvikum úr eigin lífi við. En einnig koma stundum fram frumsamdar 

sögur. Börnin virðast tengja svæðið við sögur. 

 

 

Mynd 31. Heimur sögustunda. 

 

Það er athyglisvert að fylgjast með atferli barnanna og sjá hver munurinn er á þessum 

þremur svæðum. Sama leikefni er hægt að nota á öllum svæðunum en leikur barnanna er 
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mismunandi eftir staðsetningu. Borðið þar sem við erum með sögustundir með brúðum er sá 

staður þar sem mesta mállega tjáningin fer fram þegar börnin leika með brúður og fylgihluti 

ein með sjálfum sér eða með vinum sínum. Þau segja orðin um leið og þau leika það sem 

fram fer alveg eins og við kennararnir gerum á þessum sama stað.  

 

Tafla 12. Skráning 11: Frumsamin saga um kött. 

 

Magnús (3,1) tók upp kött og lét hann labba út um op á húsinu: Hann fara út um gluggann, 

fara út um dyrnar. Hann fara (lét köttinn labba fyrir utan húsið og hvolfdi skálinni síðan yfir 

hann): 

 

Mynd 32. Kötturinn heldur af stað í göngutúr. 

 

 

Mynd 33. Oooooh kisi minn föst! 

 

Magnús:  Svo kemur hann. Haaaa!! Úlfurinn er farinn!! 

Hahaha kisa!!! 

Hann settist upp (sagan er búin). 
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Tafla 13. Skráning 12: Magnús sagði síðan söguna um Gullbrá og birnina þrjá. 

 

  

Mynd 34. Fjölskyldan sefur í rúmum sínum. 

 
Magnús: Mamma björn, pabbi björn og litli björninn. 

Magnús: Kemur gagalagú!! Sssssss....(birnirnir sofa). 

Magnús: Gagalagú (bangsapabbi rís á fætur og fer að eldavélinni og geispar). 

Magnús breiðir yfir mömmuna appelsínugult teppi prjónað úr ull en hættir síðan við það, 

honum finnst rauða filt teppið mýkra og leggur það í mömmu rúm. 

 

 

Mynd 35. Nei, þetta er mjúkt. 

 
Magnús: Teppi teppi teppi....(syngur)... 

Magnús: Þetta er mjúkt, þetta er fyrir mömmu björn. 

Magnús: Nei þetta er mjúkt (honum finnst filtteppið mýkst, það á mamma björn að fá). 

Magnús tók ullina: Ekki svona mjúkt. 
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Hér kom fram ný nálgun hjá Magnúsi í sögunni um Gullbrá og birnina þrjá. Hér er hann að 

velta fyrir sér merkingu orðanna eins og: hvað er mjúkur? Mamma björn á mjúka sæng og 

því leggur hann upp úr því að finna mýkstu sængina fyrir hana sem honum finnst vera ullin 

fyrst en síðan áttar hann sig á því að filtið er miklu mýkra og því hlýtur það að vera sæng 

bangsamömmu. En hvað er annars mýkt? Er það þykktin eða áferðin? Magnúsi finnst það 

greinilega vera áferðin. Það er sú merking sem hann leggur hér í orðið mjúkt.  

Þann 14. febrúar var sögustund með sögunni af Grísunum þremur. Hús grísanna voru 

búin til úr alvöru grasi, spýtum og steinum til þess að börnin gætu gert sér grein fyrir 

efniviðnum og hversu auðvelt og erfitt það er að blása honum í burtu. Börnin skemmtu sér 

mjög vel. Heiðar æpti nokkrum sinnum upp yfir sig og hló. Eftirfarandi skráning lýsir því sem 

fram fór eftir sögustundina:  

 

Tafla 14. Skráning 13: Grísirnir þrír. 

 

Heiðar var mjög utan við sig eftir fyrstu sögustundina með Grísunum þremur sem hann var 

búinn að tjá svo mikið. Hann vildi helst fá að handleika sögubrúðurnar og skoða útlit þeirra 

sem ég leyfði honum. Mér fannst best að gefa honum tíma í þetta og stuðning. Því sat ég hjá 

honum lengi. Hann spáði mikið í brúðurnar og ræddi við mig: 

 

Heiðar: Hræddur við úlfinn!...og ég blási 

Heiðar: Hvað gera við tré? 

Heiðar tók allt upp úr körfunni, eitt og eitt í einu og sagði: Teppi grís, grís, mamma grís,  

geita grís, mamma geita grís.... 

Heiðar: Halló grís, ég er kominn.  

Heiðar: Þetta grísinn. Þetta margir mömmur. 

 

Mynd 36. Heiðar varð mjög upptekinn af grísunum eftir sögustund. 

 



82 

 

Heiðar: Er þetta grís? 

Heiðar: Viltu hjálpa mér úlfurinn (að láta úlfinn standa) 

Heiðar: Sjáðu margir mömmur 

Heiðar: Hver er að sitja í stólnum mínum? sagði mamma: Einhver var að sitja í stólnum 

mínum. Hver var að sitja í stólnum mínum. Það var geitapabbi! Hver er að sitja í stólnum 

mínum, stóllinn, hann brotnaði. Hver er að sitja í stólnum mínum, sagði úlfurinn 

Heiðar: Þetta er mamma og mamma og mamma og mamma og úlfur 

Heiðar: Þetta er margir mömmur og teppið hennar mömmu, teppið henna grísina mömmu. 

Ég rétti honum grísamömmu: En hver er þetta? 

 

 

Mynd 37. Heiðar telur grísina. 

 

Heiðar: Einn, tveir, þrír, fjórir, fimm, sex, sjö, átta, níu, tíu, það eru margir mömmur 

Heiðar: Kannski brotinn stóll í sundur, hvað gerðist? 

Kennari: Hver var að brjóta stólinn? 

Heiðar: Pabbi, hann brjóta alla stólinn! og hann brjóta, og hann brjóta.....(bendir á alla 

grísina) 

Heiðar: Þarna er mamma og hann elska hana. Margir grísir, úlfurinn er grísinn 

Kennari: Hvað gerði úlfurinn? 

Heiðar: Hann fór! hver er úrfurinn, hvar er hann? Hann datt ofan í klósettið, það brotið 

klósettið 

Heiðar: Þetta var steinn! Þeir koma heim! 

 

Heiðar er greinilega í smá uppnámi að upplifa grísina og úlfinn svona í eigin persónu. Hann 

virðist aðeins þurfa að melta það og jafna sig sem hann og gerði. Hann hélt áfram að tjá 

úlfinn eins og hann hafði gert áður og var kominn með loðið skott eftir nokkra daga, eins og 

úlfurinn, sem hann vildi alls ekki skilja við sig. Hann var sjálfur orðinn úlfurinn. 
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Síðan hófst leikur meða grísina, aðrir drengir tóku þátt. 

Viðar: Hann blása húsið 

Magnús blés fast 

Viðar: Nei þú geta ekki, hún er læst 

Magnús blés aftur 

Viðar: Nei get ekki koma inn. Úlfurinn getur ekki komið inn! 

Magnús: Hann blásir húsið um koll! 

Viðar: Já byggja svona hús, stóra hús (hann raðar nokkrum kubbum saman í hús) 

 

 

Mynd 38. Leikur með grísina. 

 

Magnús blés 

Viðar: Nei ekki strax 

Magnús: Bank bank, ertu heima? 

Viðar: Nei 

Magnús: Ég blæs og blæs... 

Viðar: Nei (hann blés síðan og henti öllum kubbunum niður á gólf þegar þeir fuku) 

Magnús: Núna ég (þeir tíndu kubbana af gólfinu og byggðu nýtt hús, Magnús gerði sig 

tilbúinn til að blása) 

Viðar: Já þessi úlfur höndin! 

Viðar: Hver er að blása (hann blæs sjálfur) 

Þegar Grísirnir þrír voru í sögustund þá voru ekki hefðbundin hús eins og girðingar í stigi 4 í 

kubbabyggingum barna heldur voru húsin úr grasi, spýtum og steinum.  
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Hugleiðingar skráðar í dagbók mína 21. febrúar: Það sem er meðal annars að koma í ljós í 

niðurstöðum þessum er að tjáning barna á sögunum virðist algengari hjá drengjum en 

stúlkum. Þetta er ekki í samræmi við það sem ég þekki frá fyrri tíð.   

Sögurnar koma hér fram hjá stúlkunum á annan hátt en hjá drengjunum og það getur 

skýrt það af hverju tjáningar þeirra er minna getið hér. Sögur stúlknanna snérust meira um 

heimilið og félagsleg samskipti eins og fjölskyldu. Dæmi um það kemur fram í eftirfarandi 

myndum:  

 

 

Mynd 39. Heimili og fjölskylda. 

Mynd 39: Heimili og fjölskylda. Tvær litlar brúður (börn) og fullorðinn. Úlfurinn fær að 

vera fyrir utan en er ekki hluti af tjáningu stúlkunnar. 

 

 

Mynd 40. Fjórir drengir í samleik. 

Mynd 40: Fjórir drengir í samleik. Hér kemur einnig fram heimili. Það fylgir oft meiri 

tjáning atferli drengjanna í sögunum og þá virðist frekar koma fram söguþráður sagnanna. 
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Mynd 41. Samkennd og tilfinningar eru áberandi í tjáningu stúlkna. 

 

 

Mynd 42. Meira að segja tröllið undir brúnni fær teppi. 

 

Sá mismunur sem kemur fram hér í tjáningu stúlkna og drengja á sögum í leik er í 

samræmi við niðurstöður rannsóknar Richner og Nicolopoulou (2001) þar sem kom fram að 

félagsleg staða persóna skiptir stúlkur meira máli í leik heldur en drengi sem líta fremur á 

athafnir en persónuleika söguhetjanna í túlkun á þeim í hlutverkaleik.  
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Tafla 15. Skráning 14: Húsbygging úr einingakubbum. 

 

Tveir drengir byggðu stórt hús úr einingakubbum. Þegar húsið var tilbúið voru þeir ekki 

ánægðir með það því að það hafði myndast bil því að kubbarnir voru skakkir: 

 

 

Mynd 43. Magnús byggir hús sem er ekki hornrétt. 

 

Magnús: Það vantar bara einn! 

Hörður: Það vantar bara einn lítinn! 

Kennari: Magnús, þú manst að hafa kubbana alveg beina, þá kemur ekki svona gat.  

Magnús færir endakubbinn. 

Hörður: Það vantar einn....svona...svona Magnús 

 

 

Mynd 44. Drengirnir laga bygginguna. 
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Magnús brosir út að eyrum, kinkar kolli og lítur á vin sinn 

Kennari: Hver á heima í húsinu? 

Magnús: Mamma 

 

 

Mynd 45. Mamma á heima í húsinu. 

 

Hörður: Ég finn ekki aftur jólasveininn (það er áþekk brúða í brúnum fötum og með skegg, 

þau kalla hana jólasveininn). 

Hörður: Jólasveinninn gaf mér fullt af dóti (réttir upp hönd og sýnir fimm fingur) 

 

Sú brúða sem þau kalla jólasveininn (sem er greinilega týndur) er áþekk þeirri brúðu sem er 

mamman hér. Hún er bara í brúnum fötum og með hvítt alskegg. Sjá má þessa brúðu meðal 

annars á mynd 14. Tenging drengsins við jólasveininn hér sýnir hversu ung börnin eru í raun. 

Fyrir þeim er brúða með alskegg jólasveinninn sem gaf þeim fullt (allir fingur) í skóinn fyrir 

síðustu jól. Þetta sýnir jafnframt hversu klár börnin hafa verið í þeim sögum sem þau hafa 

sagt og sagt hefur verið frá. Sögur þeirra hafa verið mislangar og misýtarlegar en þær hafa 

innihaldið ákveðinn söguþráð sem segir mér sem leikskólakennara þeirra hversu miklir 

snillingar þessi ungu börn eru, rétt í kringum þriggja ára aldurinn. 
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4.5.3 Lærdómssamfélagið í lok starfendarannsóknarinnar 

Þann 28. febrúar var haldinn deildarfundur. Farið var yfir stöðuna á verkefninu og ég sagði 

samstarfskonum mínum að það færi að styttast í lokin á rannsókninni. Ég spurði þær hvort 

þeim hafi fundist vegferðin ánægjuleg og þær játuðu því. Þeim fannst svo gaman að fylgjast 

með leik og tjáningu barna á sögunum. Ég spurði þær hvað þeim fyndist um sögukörfurnar 

(sem voru orðnar fleiri en ein) og voru þær sammála um að það væri mjög skemmtilegur 

efniviður fyrir börnin. Ég stakk upp á því að við myndum bæta við efnivið í körfurnar eins og 

ýmsu verðlausu efni og fannst þeim það spennandi. Við vorum sammála um það að við 

vildum leyfa börnunum að hafa aðgang að ýmsum efnivið sem þau þekkja og vita hvar er 

geymdur, auk þess sem hann sé alltaf aðgengilegur fyrir þau. Við ætlum þó að auka 

framboðið í smáum skömmtum.  

Við ræddum þær sögur sem komu fram í tjáningu og leik barnanna og hvað þær ættu 

sameiginlegt en svo virðist sem ævintýri komi frekar fram í tjáningu barnanna heldur en 

aðrar sögur, allavega í þessari rannsókn. Við ræddum um það að ævintýri virðast vekja hjá 

börnunum siðferðislegar hugleiðingar og tilfinningar. Togstreitan um það sem er rétt og 

rangt eða gott og vont er áberandi í ævintýrum. Það gerir ævintýrin svo litrík og spennandi.  

Við vorum sammála um að sagan Góða nótt Einar Áskell væri of flöt og hefði kannski þau 

áhrif á börnin að þau tengdu hana einungis við hversdagsleikann úr eigin lífi, jafnvel frá 

kvöldinu áður þegar þau sjálf vildu ekki fara að sofa og reyndu allt til þess að sleppa við það.  

Við ræddum einnig hvað væri gaman að lesa þær bækur sem sagðar eru í sögustundum 

með brúðum. Þegar börnin þekkja sögurnar virðast þau áhugasamari um bækur með sömu 

sögum. Börnin voru einnig duglegri að skoða þær bækur og velta fyrir sér myndunum í þeim.  

Fimmti hringur starfendarannsóknarinnar var enn í gangi en það var komið að ígrundun 

og mati á gengi hans: Framkvæmd hans hafði gengið út á að hvetja samstarfskonur mínar til 

þess að segja börnunum fjölbreyttar sögur á skemmtilegan hátt eins og til dæmis 

brúðusögur. Þetta gekk mjög vel þegar verkefnið var almennilega komið í gang og börnin 

fóru að tjá sögurnar í leik sínum. Þá fóru samstarfskonur mínar að sýna rannsókninni mikinn 

áhuga og aukna þátttöku. Börnin sýndu verkefninu einnig mikinn áhuga. Þeim fannst gaman í 

mismunandi sögustundum sem mátti greina í leik þeirra og tjáningu á þeim sögum sem þau 

höfðu heyrt, sérstaklega ef þau höfðu heyrt og séð söguna sem leikrit. Börnin lifðu sig inn í 

heim sagna og ævintýra. Sögurnar komu fram í leik þeirra og orðum. Flestir dagar í 

leikskólanum hófust á því að börnin skoðuðu í sögukörfuna og völdu sér efnivið til að tjá í 

sögum sínum. Þau lifðu sig svo inn í sögurnar að unun var að horfa á leikritin þeirra með 

mismunandi brúðum, dýrum, trjám, steinum, sveppum, teppum og húsgögnum. Sögur 

barnanna mátti einnig greina í atferli og tjáningu barnanna sjálfra þar sem þau upplifðu sig 

sjálf í hlutverki sögupersóna. 
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Tafla 16. Skráning 15: Rauðhetta og úlfurinn. 

 

Ég var með sögustund í dag, 4. mars. Sagan var Rauðhetta og úlfurinn. Þetta var í fyrsta 

skiptið sem ég sagði börnunum þessa sögu og þeim fannst hún algjört æði. Þegar sagan var 

búin þá vildu þau meira en ég sagði að það kæmi meira seinna. Ég gæti þó lesið  bókina fyrir 

þau. Það vildu börnin. Seinna um daginn báðu þau mig að lesa bókina aftur, sem ég og gerði. 

 

 

Mynd 46. Sögustund: Rauðhetta og úlfurinn. 

 

Ég spurði börnin út í söguna á eftir: 

Ég: Hvernig var sagan um Rauðhettu? 

Drengur: Mjög gaman 

Stúlka: Rauðhetta var heima hjá sér. Hún á mömmu sem sagði: Komdu til mín  

Ég: Hvað var í körfunni hjá Rauðhettu? 

Drengurinn og stúlkan hjálpuðust við að muna: Köku, kjúklingur, sósa, blóm, nammi, 

kartöflur, gulrót, epli. (Í sögunni var það: Kjöt, kartöflur, sallat, sósa og kaka). 
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Tveir drengir fengu síðan að leika sér með handarbrúðu til að túlka úlfinn úr sögunni: 

 

Mynd 47. Úlfurinn er með stein í munninum og dettur í vatnið. 

 

Magnús: Hvað setja upp í munninum mínum? Aaaaaa!  

Arnar: Hann datt í vatnið! Hvað með í vatnið? Súpaðu! 

Magnús: Þetta er vatn! Sjúúú (sýgur vatnið) 

Arnar: Aaaah hann datt á bólakaf! Aaaah ekki gott vatn! Ég datt í vatnið! 

 

Leikurinn hélt áfram á eftir með úlfinum úr sögukörfunni: 

 

 

Mynd 48. Leikur með grimma úlfinn. 
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Í byrjun mars var einnig haldin sögustund með brúðum á pólsku, með pólskum kennara, 

fyrir pólsku börnin. Sagan var Grísirnir þrír. Hin börnin á deildinni höfðu veður af því hvað 

væri í gangi, urðu forvitin og vildu vera með sem þau og fengu. Þau sátu spennt og fylgdust 

með sögunni á pólsku. Þegar kom að úlfinum sem fór að blása og hvása á pólsku tjáði barn, 

með íslensku sem móðurmál, sig á sama hátt á íslensku. Sögustund þessi varð síðasta 

sögustundin í starfendarannsókn þessari þó að sögustundir í leikskólanum hafi haldið áfram 

vegna mikilla vinsælda og áhrifa þeirra á sögur barna.   

4.6 Samantekt á hringjum starfendarannsóknarinnar: 7.3.2022 

Þann 7. mars var haldinn lokafundur í verkefninu þar sem við sem lærdómssamfélag ræddum 

verkefnið í heild sinni. Samstarfskonur mínar voru ánægðar með verkefnið og fannst gaman 

að taka þátt. Við ræddum um upplifun þeirra af því að nota mismunandi efnivið til þess að 

segja börnum sögur. Ein sagðist hafði notað myndir, klipptar út og plastaðar, af grísunum 

þremur þegar hún sagði börnunum það ævintýri. Henni fannst það óþægilegt vegna þess að 

það var svo erfitt að halda á þeim og sýna þær í réttri röð þegar sagan var sögð. Þá sagði 

önnur frá því að hún hefði sagt börnunum söguna um Greppikló og notað til þess 

fingrabrúður. Henni fannst óþægilegt að hafa brúðurnar fastar á fingrum sér meðan hún var 

að segja söguna. Hún varð að taka þær af, setja þær til hliðar og lenti svo í vandræðum með 

að sækja þær aftur, þannig að börnin voru komin aftur fyrir skilrúmið sem hún notaði í 

sögustundinni vegna þess að þau höfðu misst þolinmæðina. Henni fannst þetta slíta í sundur 

söguna. Ég sagði þeim að ég hefði upplifað þetta líka og því hefði orðið ákveðin þróun í þeim 

brúðum sem notaðar eru í dag í sögustundum. Þær geta staðið og beðið eftir að komi að 

þeim í sögunni vegna þess að ég fyllti upp í þær og setti þyngingu í botninn. Það hefði verið 

hagræðing fyrir kennarann í notkun brúðanna. 

Við ræddum einnig áhrif ævintýra á börnin og ég fræddi þær um kenningar Bettelheim 

um það hvernig ævintýri eru byggð upp eins og hugsanir ungra barna. Ævintýri geta talað til 

barnanna því að börnunum finnst þau raunhæf. Börn eru alltaf að leita eftir svörum við hinu 

og þessu í umhverfi sínu og um sig sjálf. Ævintýri hafa þann eiginleika að veita þeim ákveðin 

svör sem börnunum finnst ganga upp (Bettelheim, 1991, bls. 45-47). 

Við ræddum um bækur en við höfum lagt upp úr því að auka bókalestur í 

lærdómssamfélagi okkar til að efla enn frekar sögur í umhverfi barnanna. Auk þess höf ðum 

við tengt þær sögur sem við höfum sagt börnunum við þær sögur sem við lesum fyrir þau. 

Börnin voru því orðin mjög upptekin af sögum og bókum almennt ásamt þeim fjölmörgu 

söguhetjum sem sögurnar fjölluðu um. 
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Mynd 49. Heiðar með bókina um Grísina þrjá. 

 

Við höfum þó allar áhyggjur af áhugaleysi barna, sem eiga erfiðara með íslenskuna í 

sögum almennt. Við sjáum það hjá okkur að börn sem búa við annað tungumál en íslensku 

heima hjá sér vilja jafnvel ekki vera með í lestrarstund og biðja um að fá frekar að leika sér á 

meðan, jafnvel þótt við leggjum okkur allar fram um að gera stundirnar áhugaverðar. Það 

kemur þá betur út að segja sögurnar munnlega og nota til þess ýkta tjáningu til að halda 

athygli þeirra og ánægju.  

Hugleiðingar byggðar á dagbók minni þann 8. mars: Nú er starfendarannsókn mín að 

enda og ég finn fyrir mikilli gleði og þakklæti yfir því hvað allt hefur gengið vel. Hún fór hægt 

af stað en mér finnst það hafa gengið vel að nota aðferðir starfendarannsókna og ígrunda 

verkferla mína í gegnum speglun og mat. Þannig tókst mér að finna það sem vantaði til þess 

að ég fyndi meira öryggi í fagmennsku og að starfsfólkið áttaði sig á verkefninu og mikilvægi 

þess ásamt viljanum til að taka þátt. 

Mér hefur í raun almennt fundist erfitt að hrífa annað starfsfólk með mér í vegferð sem 

ég hef trú á. Ég verð svo einbeitt að ég á erfitt með að deila hugmyndum mínum með öðrum. 

Ég var þó svo heppin hér að vera með frábærar samstarfskonur sem gerðu sitt besta við að 

fylgja mér í vegferðinni ásamt því að læra um leið. Þær komu einnig með áhugaverðar 

hugmyndir að útfærslu á sögustundum sem ég hafði ekki hugsað út í. Greina mátti talsverða 

valdeflingu meðal samstarfskvenna minna meðan á rannsókn stóð ásamt eflingu fagvitundar 

og áhuga á starfinu. 

Mér finnst magnað hvað börnin í rannsókninni voru miklir snillingar. Þau sýndu svo 

mikinn áhuga, kraft og þroska þegar þau endursögðu þær sögur sem þau höfðu heyrt og séð 

ásamt því að skapa sínar eigin sögur. Það var svo ótrúlega gaman að fá að taka þátt í þeirri 

vegferð með þeim og sjá hvernig hugmyndir þeirra urðu til þegar þau prófuðu sig áfram. 
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5 Umræða 

Hér verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar í samhengi við fræðilega 

umfjöllun ritgerðarinnar. Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni sem lagt var 

upp með: Hvernig má þróa leikskólastarf með sögum þannig að börn fái aukin tækifæri til að 

efla hlustunarskilning sinn og tjáningarfærni? 

Umræðukaflanum er skipt upp í þrjá hluta. Fyrst verður fjallað um hringi 

starfendarannsóknarinnar. Því næst er fjallað um sögur barnanna í rannsókninni og að 

síðustu er fjallað um lærdómssamfélagið í leikskólanum. 

5.1 Hringir starfendarannsóknarinnar 

Rannsókn þessi fór hægt af stað en þegar á leið rættist úr. Það sem mér þótti athyglisvert var 

hversu gagnlegir hringir starfendarannsóknarinnar voru til þess að ígrunda og spegla eigið 

starf og rannsókn þessa. Hver hringur hófst á þeirri spurningu: Hverju vil ég breyta? Síðan 

hófst skipulagning ferlis þar sem ég ákvað hvernig ég ætlaði að framkvæma breytinguna. Því 

næst kom framkvæmdin sjálf og að lokum speglun mín, ígrundun og mat (sjá bls. 40). Síðan 

hófst annar hringur en alls urðu hringirnir í starfendarannsókn þessari fimm talsins (sjá 

niðurstöður).  

Fyrsti hringur rannsóknarinnar hófst á því að ég vildi hrífa samstarfskonur mínar með mér 

í þá vegferð að fjölga sögum í umhverfi barnanna á deildinni og segja sögurnar á 

skemmtilegan hátt, meðal annars með brúðum. Ég þurfti sjálf að vera tilbúin í rannsóknina 

áður en ég færi að bjóða samstarfskonum mínum í vegferð lærdómssamfélags og 

starfendarannsóknar, sem mér fannst ég ekki vera. Auk þess sem vantaði upp á að rétta 

umhverfið og réttur efniviður væru til staðar á deildinni (sjá bls. 51―52). Fyrsti hringur 

starfendarannsóknarinnar gekk því út á að breyta húsnæðinu til þess að ég gæti haft það 

sem þurfti, væri öruggari í verkefninu og faglegri í framsetningu á því.  Sá sem leiðir 

lærdómssamfélag þarf að vera jákvæður og sýna sjálfstraust (Rodd, 2013, sjá bls. 36).  

Næstu tveir hringir starfendarannsóknarinnar snérust um rétta útfærslu á 

sögustundunum sjálfum, staðsetningu þeirra og tíma. Mér fannst rannsóknin ganga fremur 

hægt og börnin ekki sýna áhuga á því að skapa eigin sögur. Það var ekki fyrr en í lok þriðja 

hrings að ég áttaði mig á því í speglun og mati að börnin þyrftu að fá tækifæri til þess að 

halda áfram að vinna með sögurnar eftir sögustundina með brúðum. Þau þurftu sjálf að hafa 

brúður og fylgihluti til þess að geta tjáð og leikið sínar eigin sögur. Hlutir, eins og leikföng, 
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geta ýtt undir tjáningu barna á sögum sínum með sögusviði, sögupersónum og söguþræði 

(Ilgaz og Aksu-Koc, 2005, sjá bls. 34). Börnin þurftu því efnivið til sköpunar (sjá bls. 56) eins 

og brúður, dýr, kubba, tré, sveppi, steina, skeljar (sjá bls. 57) til þess að geta leikið það sem 

þau vilja tjá, þar á meðal sögur. Ég þurfti því að bæta þeim efnivið, sem ég ákvað að kalla 

sögukörfu, inn og gera hann aðgengilegan fyrir börnin til þess að þau gætu nýtt hann á þann 

hátt sem þau vildu. Fjórði hringur starfendarannsóknarinnar fór í að útbúa sögukörfuna.  

Tilkoma sögukörfunnar sem efniviðs í leik fyrir börnin á deildinni breytti rannsókninni á 

þann hátt að börnin fóru að tjá sögur, bæði þær sögur sem þau höfðu séð í sögustundum 

með brúðum, en einnig eigin frumsömdum sögum. Fimmti hringur starfendarannsóknarinnar 

var um það ferli og spannaði um tvo mánuði.  

5.2 Sögur barnanna 

Í upphafi rannsóknarinnar var gert ráð fyrir því að börn á einni leikskóladeild með tveggja 

og þriggja ára börnum fengju ríkulega málörvun (Tabors o. fl., 2001) með auknum orðaforða 

og hlustunarskilningi í fjölbreyttum og skemmtilegum sögum (Kendeau o. fl., 2009) þar á 

meðal brúðusögum. Þær brúður sem notaðar voru í verkefninu voru ýmist keyptar eða 

handgerðar brúður, prjónaðar á þann hátt að þær túlkuðu sögupersónur sígildra ævintýra. 

Með brúðunum voru notaðir þeir fylgihlutir sem þurfti til þess að túlka ævintýrin ásamt 

sögusviði. Byggingar voru meðal annars gerðar úr einingakubbum sem er efniviður sem börn 

nota í leik sínum í leikskólanum (Staring, 2018, sjá bls. 27). 

Í sögustundinni sjálfri var bent á þá brúðu sem var að tala auk þess sem brúðurnar voru 

færðar til á sögusviðinu í samræmi við söguna og sagan sögð á meðan (Kim og Yun, 2019). 

Grunn orðaforði var notaður í söguþráðinn og sjaldgæfari orðum (úr millilagi orðaforðans, sjá 

bls. 15―16) bætt inn til þess að efla orðaforða barnanna.  Eftir sögustundina var börnunum 

gefinn tími, rými ásamt efnivið til þess að leika og túlka það sem þau vildu. Fylgst var með 

atferli barnanna með myndbandsupptökum og skráningum. Bakgrunnur rannsóknarinnar var 

að líta á þær sögur sem fram kæmu í tjáningu og leik barna sem fullkomna túlkun á þeim 

sögum sem tveggja og þriggja ára börn vilja tjá. Að sýna börnunum að sögur þeirra skipti máli 

eins og þau sjálf því þá upplifa börnin að það sem þau hafa að segja sé merkilegt (Wells, 

1986, sjá bls. 32) og það hvetur þau til enn frekari tjáskipta. Börn á leikskólaaldri þurfa að fá 

tækifæri til þess að nota ímyndun sína og leika sér í hlutverkaleik ásamt þjálfun í söguhlustun 

og sögugerð (Grøver o.fl, 2019; Snow o. fl., 2001, sjá bls. 14). 

Frá fyrstu sögustundinni með brúðum upplifðu börnin stundina sem ánægjulega. Þau 

voru forvitin um sögurnar og vildu fá að skoða efniviðinn. Ég sem kennari nýtti áhuga þeirra 

til þess að gefa okkur tíma til að búa til sögusviðið með mismunandi fylgihlutum og nefna alla 

hluti sem notaðir voru í sögusviðið, stærð þeirra og liti ásamt skilgreiningu á þeim kubbum 



 

95 

sem notaðir voru í húsbygginguna til þess að gefa börnunum kost á að læra tengsl milli orða 

og hluta eða athafna og þannig að auka orðaforða sinn (Kim og Yun, 2019). 

Húsbyggingar þær sem gerðar eru úr einingakubbum og notaðar eru í sögustundum falla 

undir stig 4 í byggingaþroska barnanna og því stukku börnin frá stigi 1 í byggingum, þar sem 

þau voru áður að uppgötva kubbana með tilraunum eins og að slá þeim saman, yfir stig 2 

sem er stöflun, yfir stig 3 sem er brúarsmíði og í stig 4 sem eru girðingar (sjá mynd 3 á bls. 

28). Við sköpun sögusviðs og bygginga í brúðusögum sáu börnin hvernig kennari þeirra fór að 

og þau vildu gera eins. Þau meira að segja hjálpuðu hvert öðru að byggja hús fyrir brúður. 

Börn með ákveðna þekkingu geta kennt öðrum börnum með því að skapa svæði mögulegs 

þroska (Vygotsky, 1978). Dæmi um það var eftir fyrstu sögustundina í rannsókn þessari þegar 

ég spurði þriggja ára stúlku hvort hún kynni að byggja hús fyrir brúðurnar eins og gert var í 

sögustundinni og hvort hún gæti hjálpað vinkonu sinni að byggja svoleiðis hús. Hún sagði svo 

vera og bjó til hús í líkingu við húsið sem kennari hennar hafði byggt í sögustund með 

brúðum. Um leið kenndi hún vinkonu sinni að gera eins (sjá skráningu 1 á bls. 60).  

Áhugi barnanna á þeim sögum sem sagðar voru með hjálp brúða í sögustundum virtist 

kveikja vilja barnanna á því að túlka eigin sögur. Eftir að sögukarfan var kynnt sem hluti af 

efnivið barnanna á deildinni opnaðist heill heimur tjáningar og sagna hjá börnunum. Börnin 

voru búin að fá fullt af hugmyndum að skemmtilegum leik í gegnum sögur (sjá bls. 59). Börn 

nota sögur til þess að reyna að skilja heiminn (Wells, 1986, sjá bls. 31), til þess að eiga í 

félagslegum samskiptum og endurskapa sinn eiginn heim í hlutverkaleik. Þar geta börn búið 

til og leikið þær persónur sem höfða sérstaklega til þeirra (Nicolopoulou, 2008, sjá bls. 24) en 

einnig geta þau skapað sitt eigið sjálf (Engel, 1995, sjá bls. 32) eins og þau vilja vera.  

Þegar um sjö vikur voru liðnar af rannsókninni og börnin voru búin að hafa sögukörfuna 

sem efnivið á deildinni í um eina viku varð breyting á tjáningu þeirra. Á tveimur dögum sýndu 

þrír drengir fjölbreytta tjáningu á sögunni um geiturnar þrjár sem þeir höfðu fylgst með í 

sögustund með brúðum þrisvar sinnum. Þeir byrjuðu á því strax eftir sögustundina að leika 

söguna og notuðu til þess tré sem höfðu verið hluti af sögusviðinu (sjá skráningu 2 á bls. 

61―62) en tveggja og þriggja ára börn leika sér með tákn í táknleik þar sem hlutur getur 

staðið fyrir annan hlut og ímyndun barnanna er áberandi í leik þeirra (Lillemyr, 2009). Þegar 

leikur drengjanna með brúna og trén leystist upp héldu þeir áfram með því að setja sig sjálfa 

í hlutverk tröllsins. Þar skiptust þeir á hlutverkum og prófuðu sig áfram annað hvort að vera 

tröllið eða að þurfa að berjast við tröllið (sjá skráningu 3 á bls. 63). Hér sýndu drengirnir 

hefðbundinn hlutverkaleik þriggja ára drengja sem óttast tröllið ógurlega en vilja prófa sig 

áfram og skiptast á að berjast við það eða að leyfa vinum sínum að vera tröllið í heimi leiksins 

(Gnjatovic, 2015, sjá bls. 24). Þetta geta drengirnir því að þeir hafa þroskað með sér 

hugarkenninguna (e. theory of mind) þar sem þeir ná að setja sig í spor annarra og að sjá 
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heiminn út frá öðrum, geta skapað líf annarra (Feldman, 2005, sjá bls. 24) og upplifað 

tilfinningar annarra ásamt sínum eigin tilfinningum (Wood, 2013). Börn búa til ímyndaðan 

heim, sem er upplifun þeirra á raunveruleikanum, í öruggum heimi leiksins til þess að reyna 

að skilja upplifun sína betur (Gnjatovic, 2015, sjá bls. 24). Hér gátu drengirnir leikið sér í 

hlutverkum sínum upplifun á tröllinu ógurlega sem þeir gátu tekist á við í öryggi 

hlutverkaleiksins. 

Það merkilega sem gerðist síðan var að sömu drengirnir voru mættir í leikskólann upp úr 

klukkan átta morguninn eftir. Þeir fóru beint í leikinn um geiturnar þrjár. Hér var leikurinn þó 

öðruvísi (sjá skráningu  4, bls. 65―66) því að sagan um geiturnar þrjár virtist í aðalhlutverki í 

túlkun drengjanna að þessu sinni. Fylgihlutirnir og sögusviðið sem þeir sköpuðu áður en 

sagan hófst virtist hjálpa drengjunum við að segja söguna (Ilgaz og Aksu-Koc, 2005, sjá bls. 

34).  

Drengirnir sýndu þrennskonar tjáningu á sömu sögunni, fyrst var túlkunin leikur, svo 

leikrit og síðast sagan sjálf sem þeir túlkuðu í leik sínum. Þegar fylgst var með tjáningu 

drengjanna mátti greina menntunarlegt gildi leiks þeirra (Wood, 2013, sjá bls. 23). Þeir voru 

greinilega að læra og kenna hvor öðrum jafnhliða því sem þeir þroskuðust í samskiptum við 

vini sína í leiknum (Lillemyr, 2009, sjá bls. 23) þegar þeir lærðu um eigið hugrekki og 

takmarkanir. Þetta gerðu drengirnir innan þess ramma sem söguþráðurinn setti þeim. Þeir 

þekktu allir þann söguþráð og því var samleikur þeirra auðveldari. Þeir höfðu fengið innsýn í 

líf annarra (Galda o.fl., 2017, sjá bls. 31) og nýttu þá þekkingu til þess að þroska sig og hvern 

annan félagslega (Lillemyr, 2009). 

Sumar sögur sem börnin heyrðu komu fram í leik barnanna og tjáningu en ekki allar. 

Börnin tjáðu sögurnar um Geiturnar þrjár (sjá skráningu 2,3 og 4 á bls. 61–65 og mynd 26 á 

bls. 73), Hans og Grétu (sjá skráningu 8 á bls. 71–72), Gullbrá og birnina þrjá (sjá texta á bls. 

72 og skráningu 12 á bls 80–81), Grísina þrjá (sjá skráningu 13 á bls. 82–83) og Rauðhettu (sjá 

skráningu 15 á bls. 89–90). Sagan um Einar Áskel sem vill ekki fara að sofa kom ekki fram í 

leik þeirra nema þegar börnin fengu að nota sögubrúðurnar til tjáningar og því með leyfi og 

jafnvel hvatningu frá kennara (sjá skráningu 6 á bls. 69). Sagan um prinsessuna og froskinn 

kom heldur ekki fram í leik þeirra með sögukörfurnar þó að ein stúlka hafi viljað segja söguna 

munnlega (sjá skráningu 7 á bls. 70). Sögurnar í þeim bókum sem við lásum fyrir börnin komu 

heldur ekki fram í leik þeirra og tjáningu nema sagan um Sjóræningjana sem vildu ekki skipta 

um bleiur. Svo virðist sem þemavinnan í kringum þá sögu hafi vakið hjá börnunum tengingu 

við sjóræningjana sjálfa sem börnin vildu túlka í leik sínum (sjá skráningu 5, sjá bls. 66―67).  

Börnin tjáðu sum frumsamdar sögur eins og Sagan um köttinn (sjá skráningu 11, sjá bls. 

79). Einnig kom fram saga hjá stúlku (2,7 ára) sem hún vildi endilega segja börnunum í 

samverustund sem hún stjórnaði í leik með öðrum börnum. Í einni tjáningu Magnúsar á 
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Gullbrá og birnunum þremur kom fram skemmtileg hugleiðing hans um merkingu orðsins 

mjúkur en bangsamamma átti mjúka sæng (sjá skráningu 12, sjá bls. 80).  

Ef litið er til þess hvaða sögur komu fram hjá börnunum í leik þeirra og tjáningu í 

rannsókn þessari þá voru það sígild ævintýri sem voru vinsælust. Börnin í rannsókninni 

hegðuðu sér á annan hátt gagnvart þeim sögum sem þeim voru sagðar og flokka má sem 

ævintýri heldur en öðrum sögum. Samkvæmt Bettelheim (1991) eru ævintýri mikilvæg 

börnum á ákveðnum aldri. Ævintýri eru þannig upp byggð að þau tala til barnanna og veita 

þeim svör við spurningum þeirra um eigið líf og tilveru sem börn eru alltaf að leita eftir 

(Wells, 1986) en til þess að skilja ævintýrin þurfa börnin að nota ímyndun sína og ná að 

álykta um söguþráðinn. Ævintýri virðast tala til tilfinninga barnanna og þau virðast muna og 

geta endursagt ævintýri frekar en hefðbundnar sögur úr bókum. Í ævintýrum þarf aðal 

söguhetjan að sýna þor og yfirvinna eigið óöryggi til að finna réttu leiðina (sjá bls. 34). Þetta 

virðist höfða til barna sem þroskast á því að hlusta á ævintýri sem gengið hafa mann fram af 

manni í margar aldir en það er kannski einmitt þess vegna sem þau eru enn vinsæl í dag.  

Það sem kom á óvart í sögum barnanna var tenging Heiðars við úlfinn og ævintýrið um 

grísina þrjá. Eftir sögustund með söguna um Gullbrá og birnina þrjá tók Heiðar úlfinn sem var 

í skóginum í kringum hús bangsafjölskyldunnar og fór að tjá ævintýrið um grísina þrjá og 

blásandi úlf sem endar í potti grísanna (sjá skráningu 9, bls. 72―73). Þetta var saga sem við 

höfðum ekki sagt honum í leikskólanum, pabbi hans hafði lesið söguna fyrir hann heima. 

Heiðar virtist þó tengja ævintýrið við hin ævintýrin sem sögð höfðu verið í sögustundum með 

brúðum í leikskólanum því að hann notaði efnivið úr sögukörfunni og einingakubba til þess 

að tjá ævintýrið um úlfinn og grísina. Ævintýrin sem sögð voru börnunum í rannsókn þessari 

með brúðum virðast hafa kveikt svipaðar tilfinningar hjá Heiðari eins og sagan um grísina 

þrjá sem pabbi hans sagði honum heima.  

Í næstu sögustund ákvað ég að vera með grísina þrjá vegna áhuga Heiðars og grísirnir 

voru til sem brúður auk úlfs sem ógnandi handarbrúðu sem gat gleypt grísina. Heiðari fannst 

sögustundin skemmtileg en líklega jafnframt hálf ógnvekjandi. Þarna var sagan orðin 

raunveruleg fyrir framan hann með öllum sögupersónum, grísunum og úlfinum. Hann þurfti 

tíma til að jafna sig og átta sig og hann fékk þann tíma með stuðningi leikskólakennara síns 

(sjá skráning 13 á bls. 81―83). Hann taldi brúðurnar og ræddi um ýmsar tilfinningar þegar 

hann skoðaði grísina og úlfinn. Heiðar var þó fljótur að jafna sig og hafði áfram gaman af því 

að leika úlfinn. 

Annað sem kom á óvart hér var að það kom fram munur á kynjunum sem gæti þó verið 

tilviljun en er í samræmi við rannsókn Richner og Nicolopoulou (2001). Félagsleg staða virðist 

skipta stúlkur meira máli en drengi (sjá bls. 84―85). Í leik barnanna í rannsókn þessari léku 

stúlkurnar sér oftar með heimili og fjölskyldur og tjáðu mjúkar tilfinningar eins og að hvíla sig 
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og breiða teppi yfir brúðurnar. Drengirnir sýndu í meira mæli athafnir sögupersóna í leik 

sínum og því kom frekar fram söguþráður hjá þeim (sjá bls. 23―24). 

Ekki mátti greina mun á sögum og tjáningu barna með íslenskan uppruna eftir 

sögustundir með brúðum, og þeim börnum sem eru af erlendum uppruna, nema stundum í 

því tungumáli sem þau notuðu í eigin tjáningu. Öll börnin á deildinni sýndu áhuga á sögunum 

og tjáðu þær í leik sínum, þó að áhuginn hafi verið mismikill eftir einstaklingum. 

Börnin í þessari rannsókn fóru að tjá sögurnar þegar þau höfðu fengið í hendur brúður og 

fylgihluti sem þau gátu notað til að túlka sögurnar sem þau höfðu kynnst með því að horfa á 

brúðuleikrit í sögustund. Rannsóknarspurningin sem lagt var upp með var: Hvernig má þróa 

leikskólastarf með sögum þannig að börn fái aukin tækifæri til að efla hlustunarskilning sinn 

og tjáningarfærni? Svarið má draga saman á þann hátt að í rannsókn þessari mátti greina í 

tjáningarfærni barnanna að þau höfðu beitt virkum hlustunarskilningi í sögustundum með 

brúðum og ævintýrum sem greina mátti í tjáningu þeirra á þeim sögum sem þeim höfðu 

verið sagðar í sögustundum auk þess sem sögurnar endurspegluðust í leik barnanna. 

Aðferðin virtist því hafa haft jákvæð áhrif á hlustunarskilning barnanna sem jók einnig 

tjáningarfærni þeirra vegna þeirra fjölbreyttu hugmynda sem börnin höfðu fengið á því að 

hlusta á sögurnar, að sjá þær og skilja þær (Kim og Pilcher, 2016, sjá bls. 21). 

Í rannsókn Kim (2016, sjá bls. 19―20) kom fram hversu flókinn hlustunarskilningur er og 

það þurfi fjölbreytt verkefni sem taka á mörgum þáttum í málgetu og hugarvinnslu barna til 

þess að þjálfa hann. Lestur bóka virðist ekki ná að fanga þá þjálfun heldur þarf fjölbreyttari 

verkefni. Í rannsókn Kim (2016, sjá bls. 19―20) kom fram að hugarkenningin (e. theory of 

mind) virðist sá þáttur sem hefur mestu áhrif á hlustunarskilning ungra barna og því er 

spurning hvort sú niðurstaða Nicolopoulou (2007, sjá bls. 23) að þróun persóna í sögum 

ungra barna verði til áður en þau hafa þroska til að búa til söguþráð, hafi hér áhrif enda 

virðast börn frá þriggja ára aldri sjá sögur út frá söguhetjunni (Dore o.fl., 2018, sjá bls. 34). 

Það gæti verið tenging barnanna við sögupersónurnar sem túlkaðar eru með brúðum sem 

eykur skilning barnanna á sögunum. Þau eiga auðvelt með að fylgjast með söguþræðinum út 

frá söguhetjum hennar og upplifa tilfinningar hennar sem birtast oft í ævintýrum 

(Bettelheim, 1991) en ævintýri virtust einmitt líklegri til að koma fram í tjáningu og leik 

barnanna heldur en aðrar sögur. 

Þegar börnin sáu brúðurnar ganga í gegnum erfiðleika sem þær náðu að yfirvinna var eins 

og þau næðu að samsama sig við persónurnar en þekking á fyrirætlunum og tilfinningum 

söguhetja virðast eiga stóran þátt í því að börn skilji sögu (Kim, 2016). Börnin virtust ná að 

setja sig í spor sögupersóna (Dore o.fl., 2018) með tilfinningar og hugrekki sem túlkaðar voru 

með brúðunum í sögunum. Börnin lifðu sig inn í söguþráðinn og fengu löngun til þess að 

upplifa hann í eigin tjáningu eins og í ævintýrinu um geiturnar þrjár (sjá bls. 63). Sama gerðist 



 

99 

með sjóræningjana (sjá bls. 66). Þeir voru nógu litríkir auk þess sem börnin fengu strax 

tilfinningu fyrir því að vera sjóræningi með því að búa til fjársjóðskort og sjónauka. Þetta 

virtist höfða til þeirra sem kom fram í leik þeirra í sjóræningjaskipinu (sjá bls. 67). Sagan um 

prinsessuna og froskinn kom ekki fram í tjáningu barnanna þó að hún sé ævintýri. Það er 

líklega vegna þess að einungis hluti af sögunni var túlkaður út frá sögupersónum og 

söguþráðurinn var ekki leikinn á sögusviði.  

Hlustunarskilningur, meðal annars skilningur á sögum, er undanfari lesskilnings og því 

gífurlega mikilvægur hverju barni. Tjáningarfærni barna í tali og leik er undanfari þeirra texta 

og stíla sem þau þurfa og vilja miðla í framtíðinni. Saman mynda hlustunarskilningur og 

tjáningarfærni grunninn að læsi og góð læsisfærni er lykill að farsælli framtíð hverrar 

manneskju.  

Samkvæmt Kim og Pilcher (2016, sjá mynd 1 á bls. 18) byggir hlustunarskilningur á því að 

börn hafi góðan orðaforða og málfræðiþekkingu, að athygli þeirra sé góð, að þau hafi gott 

vinnsluminni og góða almenna þekkingu. Þau nota síðan hugarstarfsemi sína til þess að ná 

skilningi á textanum með því að beita ályktun til þess að geta lesið á milli lína það sem ekki er 

sagt beinum orðum í textanum, rökhugsun til þess að skynja mögulegar rökvillur í textanum 

og þekkingu á hugarheimi annarra til þess að geta skynjað atburðarás út frá öðrum en 

sjálfum sér. Þjálfun í hlustunarskilningi kallar því á fjölbreytt verkefni auk lestur bóka.  

Leikskólaaldurinn er sérlega mikilvægur fyrir málþroska barna (Snow o.fl., 2001) því að 

taugalíffræðilegir þættir sem efla læsi eru sérlega næmir hjá börnum á þeim aldri 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Leikskólinn er því áhrifaríkur staður fyrir máluppeldi barna 

(Brooks og Kempe, 2012; Isbell o.fl., 2004) og mikilvægt að leikskólakennarar leiti fjölbreyttra 

leiða til að veita öllum börnum markvissa málörvun eftir aldri þeirra og getu (Brooks og 

Kempe, 2012; Isbell o.fl., 2004).  

5.3 Lærdómssamfélagið í leikskólanum 

Ánægjulegt var að fylgjast með því hvernig samstarfskonur mínar efldust með framvindu 

rannsóknarinnar. Áhugi þeirra á verkefninu jókst þegar þær tóku eftir þeirri tjáningu sem 

fram kom hjá börnunum. Þær urðu mjög áhugasamar og fannst gaman að ræða verkefnið 

innan lærdómssamfélagsins og að auka fagþekkingu sína á þróun málþroska barna.  Þær voru 

viðstaddar sögustundir og þegar leið á verkefnið urðu þær öruggar með að taka þátt og vera 

sjálfar með sögustundir sem gengu mjög vel. Þær sýndu vaxandi áhuga og ígrundun á 

verkefninu og komu með eigin sýn á það sem þeim fannst koma fram í tjáningu barnanna og 

leik. Þær veltu fyrir sér hvaða sögur kæmu fram í tjáningu og leik barnanna og hverjar ekki, 

og þá af hverju. Þær tóku vel í hugmyndir um að bæta við efnivið sem væri aðgengilegur fyrir 

börnin því það var svo gaman að fylgjast með tjáningu barnanna með mismunandi efnivið.  
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Samstarfskonur mínar innan lærdómssamfélagsins komu með ýmsar áhugaverðar 

hugmyndir að sögustundum eins og þemanu um sjónræningjana og að segja pólskum 

börnum sögur með brúðum á pólsku auk þess að lesa sömu sögurnar á pólsku fyrir þau. Þær 

prófuðu ýmsar aðferðir til þess að segja börnum sögur eins og fingrabrúður og plastaðar 

myndir af söguhetjum sögu (sjá bls. 91). Einnig höfðu þær fjölgað lestrarstundum með 

börnunum og merktu þær aukinn áhuga barnanna á bókum, sérstaklega þeim sögum sem við 

höfðum sagt börnunum í sögustundum. 

Mín eigin fagvitund þroskaðist við rannsókn þessa. Það var gagnlegt að nota hringi 

starfendarannsóknarinnar til þess að spegla rannsóknina og starfið sjálft til þess að bæta það 

sem þurfti. Ég hafði lengi velt fyrir mér áhrifum þess að segja börnum sögur í sögustund með 

brúðum og hvernig sögurnar komu fram í tjáningu og leik barnanna. Rannsókn þessi veitt i 

mér mörg svör við hugleiðingum mínum sem ég mun nýta í starfi mínu með börnum.  

Sérstaklega áhugavert í starfendarannsókninni var hversu lifandi hún var. Það er erfitt að 

vita í upphafi starfendarannsóknar hvert hún leiðir og því getur verið erfitt að vera með rétta 

fræðslu fyrir starfsfólk. Hvernig starfendarannsókn kemur til með að líta út kemur oft ekki í 

ljós fyrr en í lokin, eins og gerði í starfendarannsókn þessari.  Fræðilegt efni er því oft skoðað 

jafnóðum en endanleg þekking liggur ekki fyrir fyrr en í lok rannsóknar.  

Áhugavert væri að þróa hugmyndina frekar með opnum huga, hugarflugi og sköpun 

starfsmanna sjálfra og sjá hvert hún leiðir. Eins og fram hefur komið hér skiptir sá efniviður 

sem börn hafa aðgang að í tjáningu sinni og leik miklu máli auk þess sem börn þurfa tíma í 

tjáningu og leik. Að hafa brúður í sögukörfunni virðist einnig hafa haft áhrif á tjáningu 

barnanna. Caroline Pratt hannaði brúður sem hún kallaði Do-With brúður (sjá bls. 29). 

Ástæðan var sú að hún vildi að börn hefðu leikföng sem myndu leika með þeim þannig að 

börnin fengju tækifæri til þess nota brúðurnar til að tjá sig í hlutverkaleik með 

einingakubbum og fjölbreyttum efnivið (Staring, 2018) eins og börnin gerðu hér. Það var því 

alltaf hugmyndin með einingakubbum að hafa ýmsan efnivið með til þess að börnin gætu 

notað hann í tjáningu og leik. 

Hlutir geta veitt börnum tækifæri til þess að búa til líf þegar þeir passa inn í ramma þeirra 

tjáninga sem börnin vilja túlka þegar þau búa til sögusvið, sögupersónur og söguþráð í sögum 

sínum (Ilgaz og Aksu-Koc, 2005, sjá bls. 34) og saga að baki hlutum getur gefið lífinu lit og 

sögum merkingu sem fleytir börnum í leik (Lindquist, 2001, sjá bls. 34). Því er mikilvægt að 

veita börnum tækifæri til þess að eiga tilveru í heimi sagna og ævintýra þannig að þau geti 

skapað sína eigin heima og eigin sögur. 
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6 Lokaorð 

Börn þurfa að fá ríkuleg tækifæri til þess að efla málþroska sinn með fjölbreyttum orðaforða 

og eflingu hlustunarskilnings (Kendeau o.fl., 2009) sem leiðir til betri lesskilnings og 

tjáningarfærni og síðar auðveldari námsferil og lífsgæði alla ævi. 

Leikskólakennarar þurfa að veita börnunum ákveðið svigrúm og sýna ákveðinn 

sveigjanleika milli kennarastýrðra verkefna sem kennd eru í gegnum leik og frjáls leiks barna í 

leikskólanum (Wood, 2013). Þeir þurfa að skipuleggja starfið og veita börnunum gott 

máluppeldi (Brooks og Kempe, 2012; Isbell o.fl., 2004) meðal annars með sögum og 

ímyndunum um það sem ekki sést (Rowe, 2019). Starf leikskólakennara snýst um að vera 

meðvitaður um starfið í heild sinni og spegla það reglulega (Wood, 2013). Þannig átta þeir sig 

á því hvað betur má fara til þess að börnin hafi það sem þau þurfa til þess að læra og þroska 

sig í huga og hjarta í átt að þeim svörum um lífið og tilveru sína sem þau eru alltaf að leita að 

(Nicolopoulou, 1997). 

Börn þurfa að fá að blómstra sem börn í ímynduðum heimi sagna og leiks þar sem þau 

njóta sín. Þau þurfa ákveðnar áskoranir og fjölbreytt verkefni, en umfram allt þurfa þau tíma 

og rými til þess að vera þau sjálf. Börnin í rannsókninni hér sýndu mikinn þroska í tjáningu 

sinni og leik. Þau voru svo klár þegar þau veltu fyrir sér merkingu þeirra orða sem þau höfðu 

heyrt ásamt mismunandi hlutverkum sögupersóna í sögunum og úrlausnum í mismunandi 

byggingaframkvæmdum. Greinilega mátti sjá að börnin í rannsókninni voru 

skáldsagnahöfundar í mótun og að sögur þeirra voru fullkomnar fyrir þeirra aldur 

(Nicolopoulou, 1997) nákvæmar, frumlegar og krúttlegar. Það er þessi kraftur, vilji og 

einbeiting barnanna sem gerir starfið okkar í leikskólanum svo innihaldsríkt og 

merkingarbært. Það eru forréttindi að fá að kenna svona flottum börnum. 
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Viðauki A: Samþykkisblað starfsmanna 

 

 

Upplýsingablað fyrir þátttakendur rannsóknarinnar 

Nafn rannsóknar: Sögur barna, þróun starfshátta til eflingar hlustunarskilnings og tjáningarfærni 

leikskólabarna. 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er: 

 

Markmið rannsóknarinnar 

Markmið starfendarannsóknarinnar er að þróa leikskólastarf með sögum og fjölga þannig tækifærum 

ungra barna til að efla hlustunarskilning sinn og tjáningarfærni. 

Framkvæmd rannsóknarinnar. 

Rannsóknin er starfendarannsókn. Hún hefst á því að lærdómssamfélag starfsmanna á deildinni 

verður byggt upp þar sem sameiginlegt verkefni verður að efla sögur í umhverfi barnanna. Umhverfið 

og leikefnið á deildinni verður metið og bætt við efnivið sem styður við sögur. Börnum verða meðal 

annars sagðar sögur í sögustundum með brúðum. Eftir sögustund fá börnin tíma og rými í frjálsum 

leik þar sem fylgst verður með hvort sögurnar sem sagðar voru í sögustundinni komi fram í tjáningu 

þeirra. Þau gögn sem safnað verður eru 1) Dagbók sem meistaraneminn heldur um verkefnið, 2) 

Fundargerðir frá deildarfundum, 3) Skráning á birtingarmynd sköpunar barnanna sem tengja má við 

sögurnar, 4) Ljósmyndir og myndbandsbrot af sögustundum og skráning á tjáningu barna. 

Meistaranemi heldur utan um verkefnið og verkefnastjórnun í leikskólanum en ábyrgðarmaður 

verkefnisins hefur yfirumsjón með því. 

Mig langar að fara þess á leit við þig, kæri starfsmaður, að veita samþykki þitt sem þátttakandi í 

rannsókn þessari með undirskrift þinni eftir að hafa lesið þetta blað. Þátttaka þín í rannsókninni felst í 

því að þú, sem starfsmaður, verður þátttakandi og stundum stjórnandi í sögustundum og 

stuðningsaðili að fjölbreyttri tjáningu barnanna. Einnig þátttakandi í deildarfundum þar sem 

verkefnið veður rætt. Farið verður með allar upplýsingar um þig sem trúnaðamál og hvergi verður 

hægt að þekkja þig á myndum eða öðru efni sem gæti orðið afurð rannsóknarinnar. Þú getur hætt 

þátttöku þinni í rannsókninni hvenær sem er.  

Rannsóknartímabilið er frá nóvember 2021 til mars 2022, og þú sem þátttakandi mátt vænta þess að 

taka þátt í rannsókninni allan tímann. 

Vinsamlega lestu textann hér á næstu síðu. Ef eitthvað er óljóst er þér velkomið að leita til 

rannsakanda og fá frekari útskýringu.    
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Undirrituð/ritaður hefur lesið allan ofangreindan texta sem fjallar um markmið og efni 

rannsóknarinnar. 

Einnig hefur hann fengið upplýsingar um í hverju þátttaka hans felst og hvaða persónuupplýsingar 

honum viðkomandi verða unnar.  

Samþykkjandi er upplýstur um að samkvæmt lögum um persónuvernd og meðferð 
persónuupplýsinga nr 90/2018 er hann upplýstur um að; 

- frá honum verði ekki meiri gögnum safnað en nauðsynlegt er til að markmiði 
rannsóknarinnar verði náð. 

- þátttakanda er heimilt að afturkalla samþykki sitt hvenær sem er.  
- þátttakanda er heimilt að fá aðgang að þeim upplýsingum sem frá honum hafa verið unnar. 
- hann eigi rétt á leiðréttingu á persónuupplýsingum sínum teljið hann þess þurfa.  
- upplýsingar sem frá honum koma verði ekki samkeyrðar með öðrum gagnasöfnum en 

viðkoma þessari rannsókn. 
- engum persónuupplýsingum úr rannsókninni verður miðlað til þriðja ríkis.  

Undirritaður hefur verið upplýstur að telji hann nauðsyn á frekari upplýsingum um rannsóknina eða 

vill nýta rétt sinn til að skoða, endurkalla eða leiðrétta persónuupplýsingar sem frá honum hafa verið 

unnar, getur hann haft samband við ábyrgðarmann rannsóknarinnar,  

Undirskrift 

Netfang;  

 

 

 

 

Ég samþykki þátttöku í ofangreindri rannsókn 

 

 

____________________________________   _______________ - _______ 

Nafn        Kennitala 

 

____________________________________   _______________ - _______ 

 



110 

Viðauki B: Samþykkisblað forráðamanna 

Beiðni um upplýst samþykki og kynning á rannsókn með börnunum 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn. 

Vinna mín við meistararitgerð mína sem heitir: „Sögur barna, þróun starfsfhátta til eflingar 

hlustunarskilnings og tjáningarfærni leikskólabarna í menntunarfræðum leikskóla” sem 

unnin er við Menntavísindasvið Háskóla Íslands kallar á það að ég undirrituð, Hrefna 

Böðvarsdóttir, rannsaki áhrif þess á börn að segja þeim sögur eins og leikrit og nota til þess 

brúður og kubba. Markmiðið með rannsókninni er að auka hlustunarskilning, sem er 

undanfari lesskilnings, og tjáningarfærni barnanna. Til þess að meta hlustunarskilning 

barnanna verður fylgst með tjáningu þeirra þegar þau nota sjálf brúður og kubba og sjá hvort 

þau endursegi og leiki þær sögur sem þau hafa heyrt og séð á þennan hátt. Myndir og 

myndbönd verða því teknar af börnunum til að meta áhrifin. Æskilegt væri að geta birt 

myndir sem hluta af niðurstöðum í ritgerðinni. Börnin koma ekki til með að þekkjast á 

myndunum enda verður hvorki greint frá nöfnum þátttakenda né nafni leikskólans í 

rannsókninni. 

Leitað hefur verið samþykkis hjá Skóla- og frístundasviði og umsagnar hjá Siðanefndar 

háskólanna um vísindarannsóknir. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og verður 

þeim öllum eytt á viðeigandi hátt að rannsókn lokinni. Foreldrar og forráðamenn allra 

barnanna á deildinni verða beðnir um samþykki fyrir rannsókninni. Allir þátttakendur geta 

hætt í rannsókninni hvenær sem er ef þeir óska þess. 

Með fyrirfram þökk,  

Hrefna Böðvarsdóttir, meistaranemi í Háskóla Íslands. 
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Upplýst samþykki 

Ég undirrituð/aður gef leyfi fyrir því að barn mitt megi taka þátt í rannsókn á áhrifum þess að 

segja börnum sögur í gegnum brúðuleik og að teknar verði myndir af ferlinu og þær verði 

birtar í meistararitgerð Hrefnu Böðvarsdóttur sem heitir: „Sögur barna, þróun starfsfhátta til 

eflingar hlustunarskilnings og tjáningarfærni le ikskólabarna í menntunarfræðum leikskóla” 

án þess að hægt verði að persónugreina barn mitt.   

Ég hef fengið útskýringu á verkefninu og ég treysti því að farið verði með öll gögn sem 

trúnaðarmál. 

__________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

 

__________________________________             ___________________________________  

Nafn rannsakanda                                                        Nafn foreldris/forráðamanns 

 

 

 

 

 


