Lýðræðisverkefni í leikskólanum Árbæ
Kristín Eiríksdóttir, leikskólastjóri

Starfsfólk leikskólans Árbæjar hefur lengi unnið að því að móta lýðræðislegt skólastarf eins
og Aðalnámskrá leikskóla gerir ráð fyrir. Starfsfólkið hefur verið áhugasamt um að auka hlut
lýðræðis í daglegu starfi en vantaði til þess þjálfun. Sett var á fót þróunarverkefni sem unnið
hefur verið eftir síðastliðin ár undir stjórn áhugasamra deildarstjóra sem voru tilbúnir til
þess að að leiða verkefnið ásamt leikskólastjóra. Í gegnum árin hefur leikskólinn fengið til
liðs við sig helstu sérfræðinga í þessum málum og leitaði eftir reynslu þeirra sem hafa unnið
eitthvað með lýðræði í leikskólastarfi. Í leikskólanum er lögð áhersla á að fræða og leiðbeina
starfsfólki leikskólans, efna til samræðna milli starfsfólks, skiptast á reynslu og viðhorfum.
Nánari upplýsingar um þróunarverkefnið sem unnið var í leikskólanum má nálgast hér:
http://www.sprotasjodur.is/static/files/leikskolinn_arbaer_nr30_lokaskyrsla.pdf

Starfsmannafundir og starfsdagar hafa verið nýttir til að ræða um leikskólastarf,
hugmyndafræði, stefnu, áhersluþætti og innra starf og oft er farið yfir áætlanir leikskólans
og þær ræddar. Í leikskólanum er lögð áhersla á að allt starfsfólk sitji við sama borð, fái
upplýsingar og geti rætt saman um mál áður en ákvarðanir eru teknar. En að lokum ber
leikskólastjóri ábyrgð á þeim ákvörðunum sem teknar eru og allir starfsmenn þurfa að fara
eftir þeim sem eru teknar. Það að ræða saman um málefnin gefur starfsfólkinu aukin
skilning á málum og traust eykst í starfsmannahópnum og þar með starfsgleðin. Áhersla er
lögð á að allir eru að vinna saman, allir eru í sama liði og hjálpsemi er hluti af starfinu.
Umræður á fundum í starfsmannahópnum eru til dæmis oft um fordóma og viðhorf og
hvernig við getum unnið með viðhorfin.
Lögð er áhersla á að hlusta á raddir barna og var eftirfarandi spurningu varpað fram á
einum starfsmannafundi í leikskólanum: Er hlustað á sjónarmið barnanna í leikskólanum
Árbæ?
Svör starfsfólks voru:
Já, með því að ræða það innan deildarinnar sem þau segja og breyta þá skipulaginu.
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Við hlustum á börnin eftir bestu getu í daglegu starfi.
Dæmi um góðan vettvang til þess að hlusta eru samverustundir og matmálstímar.
Í matmálstímum hlustum við á börnin þegar þau segjast t.d. vera orðin södd og borða
ekki ákveðna matartegund.
Stundum eru tekin viðtöl eða þau spurð hvernig þeim finnst í leikskólanum og þá meta
þau starfið.
Við tökum mið af því sem börnin segja t.d. í matartímum og í fataklefa eru þau ekki
neydd til að fara í vettlingana ef þau vilja það ekki. Þau finna það oft sjálf og koma svo
eftir smástund og vilja vettlinga.
Já við teljum það í daglegum samskiptum en mætti örugglega gera ennþá betur.
Oft í samverustundum.
Mætti bæta, aukið lýðræði.
Miklu meira hlustað á börnin nú en fyrir nokkrum árum og farið að þeirra vilja
sérstaklega í fataklefa. Hlusta hvort þau þurfi að fara á klósettið ekki neyða þau.
Hlustum sjaldan á þau formlega, þ.e. stillum þeim ekki upp í viðtal. Matartímar eru
reyndar oft góðir spjalltímar þar sem ýmislegt kemur fram.
Við förum eftir óskum barnanna eins og hægt er, t.d. í matartímunum, þau mega sleppa
matartegundum, borða eins mikið og þau þurfa. Þau fá að velja leik ef ekki er farið í val
og fá að ráða klæðnaði út nokkurn veginn.
Maður reynir að gefa sér tíma til að hlusta alltaf á þau en maður getur ekki alltaf
framkvæmt það sem þau eru að biðja um.
Við þurfum að hlusta, veita þeim skilning og framkvæma það sem hægt er
Já, við teljum okkur hlusta daglega með því að hlusta á óskir og uppfylla þær, taka þátt í
samræðum við þau og leik, við matarborðið, fataklefanum, í útiverunni.
Við tökum mið af óskum þeirra á skynsamlegan hátt. Það sem barninu er fyrir bestu
hverju sinni- ræðum við þau af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru.
Með því að fá hugmyndir frá börnunum um hvað þau vilja gera og hvernig t.d. í vali,
hópastarfi – list, salur o.s.frv.
Einnig hefur verið leitast við að fá hugmyndir frá starfsmannahópnum um hvernig auka
mætti lýðræði í daglegu starfi með börnunum í leikskólanum. Hefur starfsmannahópurinn
velt sérstaklega fyrir sér eftirfarandi atriðum:
Val á viðfangsefnum – hvernig?
Samverustund – umræður
Útivera – má ákveða hvenær er farið út og inn?
Hópastarf – hvernig er það skipulagt?
Innihald hópastarfs – sameiginleg könnun – hver ákveður þemað?
Matseðill – matarnefnd.
Afmæli – afmælisnefnd – börn- starfsfólk – foreldrar.
Hátíðir – nefndir sem skipuleggja.
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Mat á starfinu – alltaf börn – foreldrar- starfsfólk.
Mat á námi barna – þátttaka barna og foreldra.
Sumarfrí – engin fær að velja – allir fá að velja?
Deildarfundir – allir taki ákvarðanir.
Deildarstjórafundir – stjórnunarteymi.
Foreldrafélag – foreldraráð – hver er aðkoma þeirra?
Starfsfólk leikskólans talar um að það hafi orðið viðhorfsbreyting hjá starfsfólki varðandi það
hvað börnin geta haft áhrif á í daglegu starfi og hvernig þeir gefi börnunum tækifæri til þess
að hafa áhrif á líf sitt. Það þarf ekki að breyta miklu í skipulagi starfsins til að það hafi
töluverð lýðræðisleg áhrif. Sem dæmi má nefna matmálstíma, útiveru, sjálfshjálp og annað
sem að börnin geta ráðið sjálf og stuðlar að sjálfræði þeirra. Stefnt er að því í leikskólanum
að deildarbragurinn spegli lýðræði sem felst m.a. í því að börnin velja sér viðfangsefni eftir
áhugasviði og starfsfólk skoði hvernig það getur aukið það valfrelsi sem er í boði á deildinni.
Að börnin séu virk í náminu og taki meiri þátt í að búa til þær reglur sem eiga að gilda inni á
deildinni og í leikskólanum.
Starfsmannahópurinn hefur gert samskiptasáttmála og hvatt er til opinna tjáskipta um
daglegt starf.
Áherslur samskiptasattmálans eru:
Allir sýni kurteisi.
Allir fái upplýsingar.
Að fá leyfi til að vera maður sjálfur og getað tjáð sig.
Að fá að taka þátt.
Að allir fái að segja sína skoðun.
Virk umræða á fundum.
Hlusta sé á skoðanir allra.
Vera heiðarlegar.
Opin umræða.
Leyfa fólki að melta áður en það svarar – gefa tíma.
Hlusta á allar hugmyndir og komast að sameiginlegri niðurstöðu.
Það er ekki ein sem tekur ákvarðanir alfarið.
Að allir verði að passa skap sitt og ekki láta bitna á samstarfsfólki – kurteisi.
Við hlustum á börnin eftir bestu getu í daglegu starfi.
Við þurfum að hlusta á börnin, veita þeim skilning og framkvæma það sem hægt er.
Ábyrgð hvers og eins starfsmanns á samskiptum innan skólans hefur verið skilgreind. Mat á
námi barnanna hefur verið skoðað með lýðræðisgleraugum og aðkoma starfsfólks, foreldra
og barna að því. Heilsubók barnsins er hluti af þeirri heilsustefnu sem skólinn starfar eftir.
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Lögð er áhersla á að a.m.k tveir starfsmenn sem að þekkja barnið skrifi í Heilsubókina. Það
er gert til að auka samtal og ígrundun starfsmanna. Heilsubókin varpar ljósi á stöðu
barnsins og á stöðu barnsins í barnahópnum. Eftir að búið er að fylla í Heilsubók eru
foreldrar boðaðir í foreldraviðtöl og ákveðið var að gefa a.m.k. þrjátíu mínútur fyrir hvert
viðtal svo foreldrar hefðu möguleika á að koma fram með sínar tillögur og ræða málin.

Stöðugt er verið að ræða viðhorf starfsfólks til barnahópsins, stærð barnahópa og hve
mikilvægt er að hafa trú á getu barna og hæfileikum til að taka þátt í ákvörðunum. Þannig
finna börnin að þau hafi áhrif á líf sitt og umhverfi að einhverju leyti. Börn geta oftar ráðið
því hvar þau leika með leikefnið sem þau velja. Hugmyndir komu frá starfsmannahópnum
um að koma á fót hlutverkum í barnahópnum, svo sem söngstjóra, borðþjóni, veðurfræðingi
og þess háttar til að auka þátttöku og áhrif barnanna á daglegt starf. Einnig að hafa meira
samráð við börnin hvað það varðar að velja bók í sögustund, hvort börnin vilja fara í hvíld,
hafa börnin með í því að búa til reglur, velja sæti, velja sönglög, leikefni, hvað á að vera í
valstund, útiveru ( innan okkar ramma).
Umræður eru einnig stöðugt í starfsmannahópnum um aðferðir til þess að auka lýðræði
barna. Hugmyndin er að leyfa börnunum að ákveða það sem við teljum að hægt sé að leyfa
þeim miðað við aldur og þroska, til dæmis í samverustundum og á matmálstímum.
Starfsfólk er sammála því að það þarf að hlusta á börnin, veita þeim skilning og framkvæma
svo það sem að hægt er.
Foreldrar þurfi einnig strax í upphafi leikskólagöngu barna sinna að fá þau skilaboð að
framlag þeirra sé mikils metið og að litið sé á þá sem mikilvæga samstarfsaðila. Virkja þarf
hæfileika foreldra með spurningum og tillögum frá þeim. Margar hugmyndir hafa komið
fram hjá starfsfólki um þátttöku foreldra og má þar helst nefna:
Foreldraráð – virkur umsagnaraðili.
Nefndir og vinnuhópar.
Samráð um einstakt barn innan deildar við foreldra og innan leikskólans.
Hafa reglulega fundi.
Fá foreldra á deildarfundi.
Foreldraviðtöl – umræður.
Vera opin fyrir samskiptum – bjóða góðan daginn.
Hlusta á óskir foreldra.
Virk þátttaka – spurningalistar- fundir viðvera.
Rýnihópar um sumarfrí, opnunartíma, mat – matarsiði og um útiveru.
Málþing með foreldrum.
Dagleg samskipti foreldra og leikskóla þurfa að mati starfsmanna að einkennast af vilja til
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samvinnu og virðingu fyrir tilfinningum og skoðunum, jafnt barna, foreldra,
leikskólakennara og annars starfsfólks.
Starfsmannahópurinn í leikskólanum Árbæ mun áfram takast á við það hlutverk sitt að efla
lýðræðislegt samstarf, sjálfstæða og gagnrýna hugsun og viðurkenningu á félagslegum,
menningarlegum og einstaklingsbundnum margbreytileika. Í því sambandi er virk
endurmenntun hópsins í daglegu starfi þýðingarmikil, þar sem starfsfólk rýnir í störf sín og
ræðir saman um það sem fyrir augum ber, hlustar á virkan hátt á samstarfsfólk sitt, foreldra
og börn og sýnir umburðalyndi í skoðanaskiptum og samvinnu.

Kristín Eiríksdóttir er leikskólastjóri í Heilsuleikskólanum Árbæ. Hún brautskráðist sem
fóstra frá Fósturskóla Íslands, 1979 og hefur starfað í í leik – og grunnskólum frá útskrift og
sem leikskólastjóri frá 1985. Kristín lauk M.Ed gráðu í stjórnun frá Háskóla Íslands 2006 og
diplómanámi í opinberri stjórnsýslu frjá Háskóla Íslands 2011. Kristín hefur tekið þátt í
fjölmörgum þróunarverkefnum í þeim leikskólum sem hún hefur starfað.
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Punktar um læsi (í víðum skilningi)
Baldur Sigurðsson

Menntastefna Reykjavíkurborgar er nú í undirbúningi. Hluti þessarar stefnumörkunar
beinist að læsi í víðum skilningi eins og það er kallað í drögum sem lögð hafa verið fram til
umræðu (sjá hér). Þess var óskað að ég tæki að mér að skoða þessi áform, greina þau og
ræða, auk þess að setja fram hugmyndir um sóknarfæri.
Læsi í hefðbundnum skilningi eða læsi í víðum skilningi. Það skiptir töluverðu máli hvaða
skilningur er lagður í læsishugtakið, og það ætla ég að ræða í byrjun, en víkja svo að öðru.

Hugtakið læsi
Í því þeim drögum að menntastefnu Reykjavíkur, sem ég fékk fyrir fundinn, stendur:
Með læsi er átt við þá hæfni að geta lesið, skilið, túlkað og unnið á virkan hátt með ritað
mál; orð, tölur, myndir og tákn, sem og að ráða í merkingu þeirra fyrirbæra sem við
skynjum í umhverfi okkar. Í víðtækri merkingu vísar hugtakið einnig til læsis á ólíka
miðla (miðlalæsi, miðlamennt) og stafræns læsis. Góð læsisfærni er þannig lykill og
forsenda að skilningi á nánasta umhverfi og samfélagi.
Svo er vitnað í Aðalnámskrá 2011, um meginmarkmið læsis: Að börn og ungmenni verði …
virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu
og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra
miðla og tækni sem völ er á.
Með þessari skilgreiningu er reynt að sameina hinn hefðbundna skilning á læsi, sem glímu
við ritað mál, og læsi í víðum skilningi, sem getur merkt í raun og veru hvað sem er. Læsi í
þeim skilningi felur í sér alla hugsanlega lífsleikni eða færni, og þar á meðal þættina félags6

og samskiptafærni og sköpun, sem taldir eru sérstaklega í menntastefnunni. Læsi í víðum
skilningi er fyrst og fremst félagsfræðilegt hugtak, það að vera læs er hið sama og geta tekið
þátt í samfélaginu: Læsi er að „umskapa og umskrifa heiminn“, eins og segir í ívitnuðum
orðum Aðalnámskrár.
UNESCO, Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna, skilgreinir læsi svo (Unesco, 2012):
Læsi er undirstöðuþáttur mannréttinda og grunnur að ævilöngu námi. Það er alger
lykilþáttur í þróun manneskjunnar og hæfni hennar til að takast á við lífið. Læsi er
öflugt tæki til að bæta heilsufar, tekjur og tengsl við umheiminn, jafnt fyrir einstaklinga,
fjölskyldur og samfélög.
[…]
Notkun læsis til þekkingarmiðlunar þróast stöðugt, samhliða tækniþróun. Samskipti á
neti, skilaboð í síma og stöðugt fjölbreyttari möguleikar á samskiptum veita tækifæri til
að taka þátt í samfélaginu og mótun þess á nýjan hátt. Læst samfélag er kraftmikið
samfélag, þar sem skipst er á skoðunum og hvatt til umræðna. Ólæsi er á hinn bóginn
hindrun á leið til betra lífs og getur jafnvel verið undirrót misréttis og ofbeldis.
Læsi í skilningi Unesco er bundið tungumálinu en tengt félagslegri færni í samfélaginu.
Nokkur atriði í þessari skilgreiningu skipta máli:
Læsi er undirstaða lífsgæða, og sérstaklega er nefnt heilsufar í því sambandi.
Læsi er ekki bara mikilvægt fyrir einstaklinga, það skiptir máli fyrir fjölskyldur og heil
samfélög.
Læsi er ekki bara eitthvað sem maður lærir í eitt skipti fyrir öll, það er grundvöllur að
ævilöngu námi og velgengi í lífinu.
Með læsi í víðum skilningi er iðulega átt við nýlæsi (í fleirtölu, þau læsin, e. new literacies).
Merking nýlæsa er alls ekki skýrt skilgreind en kjarni merkingarinnar miðast við færni eða
leikni sem nútímamönnum er nauðsynleg, með áherslu á notkun upplýsingatækni og
miðlunar. Nokkur þau helstu í umræðum síðustu ára eru:
fjöllæsi (e. multiliteracies)
heilsulæsi (e. health literacies)
menningarlæsi (e. cultural literacies)
netlæsi (e. internet literacies)
nýmiðlalæsi (e. new media literacies)
sjálfbærnilæsi (e. sustainability literacy)
stafrænt læsi (e. digital literacies)
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tölvulæsi (e. computer literacy)
upplýsingalæsi (e. information literacies)
Í þessum skilningi fela nýlæsi í sér hæfni á borð við að geta sent smáskilaboð, bloggað, séð
um vefsíðu, tekið þátt í samskiptavefjum, tekið upp hljóð eða myndir og búið til
tónlistarmyndbönd og deilt þeim á netinu, unnið með myndir í myndvinnsluforritum, notað
tölvupóst, verslað á netinu og tekið þátt í umræðum eða tölvuleikjum í mismunandi
samhengi og í misstórum hópum á netinu. Upptalningin er ekki tæmandi enda geta tegundir
nýlæsa verið óendanlega margar.
Í þeim drögum að menntastefnu Reykjavíkur sem fyrir liggja, virðist læsi geta merkt hvað
sem er, eins og stundum verður þegar margir höfundar koma að og reynt að hafa alla góða.
Niðurstaðan verður svolítið óljós, vissulega í góðum tilgangi en kröftunum er dreift til þess
að ná yfir flesta þætti menntandi uppeldis og skólastarfs.
Menntastefna sem leggur áherslu á læsi í hefðbundnum skilningi gerir ráð fyrir að
tungumálið sé lykill að hugrænni úrvinnslu þekkingar og þar með grundvöllur að
ályktunarhæfni og öllum dýpri skilningi á veruleikanum. Lykilatriði verður að veita börnum
þjálfun í að glíma við fjölbreytt lesefni og rækta hæfni til að sökkva sér niður í það.
Megináhersla er lögð á að gera alla læsa og skrifandi í hefðbundnum skilningi en gert ráð
fyrir öðrum úrræðum fyrir þá sem ekki ráða við að lesa og skrifa. Þessi skilningur er í
samræmi við stefnu Unesco og Dakar-áætlun samtakanna um eflingu menntunar í heiminum
(Unesco 2000, 2012).

Staðan
Í fyrirliggjandi drögum að menntastefnu Reykjavíkur hefst skilgreiningin á þessa leið:
Með læsi er átt við að geta lesið, skilið, túlkað og unnið á virkan hátt með ritað mál …
Með læsi er átt við hæfni til að …
Læsi er sagt lykill og forsenda að öðru og meira …
En það er ekki nóg að búa yfir getu, eða hæfni, og hafa bæði lykil og forsendu. Við þurfum
líka að nota þessa hæfni okkar, beita henni til að takast á við verðug verkefni sem reyna á
vitsmuni okkar, sullast ekki bara í því sem við getum og kunnum, heldur glímum við eitthvað
nýtt, erfitt og ögrandi alla ævina. Læsi snýst fyrst og fremst um að iðka.
Það að læra að lesa er eins og spretthlaup, maður lærir stafina og verður læs í þeim
skilningi að geta komist í gegnum texta einhvern tímann þegar maður er lítill, sumir eftir
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nokkra mánuði í skóla, aðrir eftir nokkur ár, og það er eins og að vera kominn í mark; við
höfum náð færni sem við ráðum síðan til hvers við notum; nóg til að geta verið „virkir
þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og
bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem [við lesum]“ á hinum ýmsu
kjaftaklöppum internetsins, snjáldru, instagram eða twitter, allan daginn, og geta komist
nokkurn veginn gegnum skólabækurnar.
En það er ekki nóg að geta, að búa yfir hæfni, sem aldrei er beitt á nein alvöru viðfangsefni.
Það er eins ef snjöllustu rithöfundar gerðu ekki annað en þýða leiðbeiningar með
þvottavélum, kvikmyndaleikstjórar ekki annað en búa til auglýsingar, færustu lögfræðingar
ekki annað en innheimta skuldir; eða eins og ef Gylfi Þór Sigurðsson sæti alla leiki í
landsliðstreyjunni á varamannabekknum eða gerði léttar knattæfingar á hliðarlínunni.
Læsi er ekki bara þetta spretthlaup að geta lesið; það sem mestu skiptir er það langhlaup
sem þá tekur við og felst í því að vera læs. Það er líkara víðavangshlaupi ævina á enda þar
sem margs konar hindranir eru í veginum. Jafnvel skæðir óvinir á borð við þau Matta og
Gyðu eða köttinn í Kanada. Hallgrímur Helgason fjallaði um þessa óvini læsis í fyrirlestri á
þýðendaþingi hinn 11. september síðastliðinn, sem hann birti með myndupptöku á
heimasíðu sinni. Hallgrímur segir:
Við erum stödd í gjörbreyttu umhverfi. Við erum ekki lengur að keppa við okkur sjálf og
sjónvarpið, Íslendingasögurnar og Laxness, heldur erum við nú líka að keppa við Matta
og Gyðu, þau voru nefnilega að panta sér móhító, á strandbarnum þarna í Máritaníu
[Hallgrímur tekur upp farsíma og horfir á hann], sjáðu, hérna er mynd af glösunum.
Sólin skín fallega í gegnum klakana og mér sýnist hún vera naglalökkuð á tánum.
Enn skæðari samkeppnisaðili er þó kötturinn í Kanada. Sjáðu, hann er fastur hérna á
húddinu á spíttbátnum [Hallgrímur bendir á símann] og svo þegar báturinn klessir á
bryggjuna, sjáðu … þá þeytist hann, hérna, þú verður að sjá þetta …
Kötturinn í Kanada er verstur því hann hefur ekki aðeins fangað athygli lesenda heldur
höfundarins líka. …
Hallgrímur er hér að tala um þann vanda að fólk er hætt að lesa bækur: Fólk lifir …
bara frá einu Trömptísti til þess næsta, það þarf að hneykslast, skrifa status, vera reiður,
plana mótmæli, en hugsa svo allt upp á nýtt þegar næsta tíst birtist tveimur tímum
síðar. Enginn hefur lengur eirð í sér til að setjast niður með bók.
Í langhlaupi lífsins er læsi fyrst og fremst lífsstíll. Til að teljast fyllilega læs þarf maður að
iðka læsi og takast á við læsi í sínu daglega lífi, ef ekki í starfi þá í tómstundum.
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Og lífsstíl lærum við ekki í skóla vegna þess að við fáum kennslu í stafrófinu, lífsstíl lærum
við að fólkinu í kringum okkur, foreldrum, systkinum, félögum og kannski að einhverju leyti
af kennurum. Eða við verðum að gera ráð fyrir því. Kennararnir sjálfir eru lykilatriði í
uppeldinu, ekki bara vegna þess sem þeir kenna, heldur miklu fremur vegna þess sem þeir
eru í daglegri umgengni, viðhorfum og háttum.
Rannsóknir Lawrence o.fl. (2012) sýna að málþroski og velgengni í skóla, sem getur verið
ágætur mælikvarði á læsi, ræðst af því hversu fjölbreyttar og djúpar samræður fara fram við
eldhúsborðið á heimilinu. Ef foreldrar taka kvöldfréttir útvarps eða sjónvarps fram yfir það
að hlusta á börnin við matarborðið, ef bíóstundin er alltaf tekin fram yfir að lesa bækur fyrir
börnin eða með börnunum, og ef læsisstundin í skólanum er það fyrsta sem er fórnað ef
eitthvað kemur upp, læra börnin hver forgangsröðin er í lífinu, hvað er eftirsóknarvert,
mikilvægt og skemmtilegt, – alveg sama hvað menntastefna skólans eða borgarinnar segir.
Máluppeldið byrjar við fæðingu. Skólarnir, leik og grunnskólar, sem hafa á að skipa
sérfræðingum í máluppeldi – þar á ég við hina menntuðu kennara, ‑ verða að hafa forystu í
því að mennta foreldra og leiðbeina þeim um uppeldið. Talmálið er fyrsta og mikilvægasta
undirstaða þess að skilja ritmálið, orðaforða þess og notkun við allar aðstæður, en svo fer
umgengni við ritmálið sjálft að skipta meira og meira máli. Í læsisstefnu borgarinnar fyrir
leikskóla, Lesið í leik, (2013, bls. 6) er tilvitnun í Ásmund Örnólfsson leikskólakennara sem
segir: „Leikskólakennarinn þarf að baða börnin í næringarríku orðabaði“. Það orðabað er
ekki bara talmál, heldur líka ritmál.
Ég vil ljúka þessum kafla pistilsins með því að vísa til umræðu um Kardimommubæinn,
síðast þegar hann var sýndur í Þjóðleikhúsinu. Þá höfðu einhverjir orð á því að börnin skildu
ekki textann, að orðin og setningarnar væru of erfið fyrir nútímabörn. Með öðrum orðum: Að
það orðabað sem Kardimommubærinn er væri of næringarríkt. Og hvað var lagt til? Jú, að
þýða leikritið aftur á einfaldara mál.
Hér birtist í hnotskurn það sem ég á við með viðhorfum okkar, og þar með lífsstíl, þegar
kemur að tungumálinu: Þegar við mætum hinu auðuga og óvenjulega, einhverju sem reynir
á, finnst okkur sjálfsagt að láta undan, hörfa með tungumálið, fækka orðunum í stað þess að
fjölga þeim, taka tungumálinu sem áskorun, og glíma við það, eða nota það sem tækifæri til
að læra meira.

Sóknarfæri
Í stuttum pistli er ekki tök á að ræða sóknarfæri á sviði læsis í menntakerfinu að neinu
gagni. Ef við höfum skýran skilning á því um hvað læsi snýst og hvað skiptir mestu máli,
blasa færin við. Við lærum ekki málið nema í því næringarríka baði sem Ásmundur talar um,
og það bað þarf að standa öllum til boða, í öllum námsgreinum á öllum skólastigum, því
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máltökunni lýkur aldrei, hún er lífsstíll, ævilangt.
Og sóknarfærin, hver eru þau?
Svar mitt við þeirri spurningu verður að vera stutt: Setjum Gylfa inná!
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