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Formáli 

Málrækt telst vera eitt af námssviðunum samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla. 

Námskráin er auk þess stefnumótandi leiðarvísir að uppeldisstarfi í leikskólum 

landsins. Á grunni aðalnámskrárinnar ber leikskólum síðan að útfæra eigin 

skólanámskrá. Sem tilvonandi leikskólakennari hefur málræktarþátturinn vakið 

sérstaka athygli mína. Það er ekki síst sökum þess að leikskólinn sem ég starfa við, 

hefur málörvun og málrækt sem hluta af sinni stefnu. Ýtti það undir skrif þessa 

lokaverkefnis þar sem ég gerði mér vonir um að það yrði hvort tveggja fróðlegt og 

nytsamlegt í senn. Hefur komið á daginn að svo er, þetta reyndist einkar lærdómsríkur 

tími en ég vona einnig að leikskólakennarar sem og aðrir geti nýtt sér þær upplýsingar 

sem hér má finna varðandi málþroska og málörvun leikskólabarna. 

 Að lokum langar mig að þakka leiðsögukennara mínum Steinunni Torfadóttur 

hjartanlega fyrir veitta aðstoð og hvatningu í gegnum ferlið. Einnig fær Alma 

Vestmann kærar þakkir fyrir að prófarkalesa verkefnið.                             
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1. Inngangur 

Málþroskinn er flókið ferli sem við tileinkum okkur strax í frumbernsku og þróum alla 

ævi. Hugsmíðir manna um þennan þróunarferil eru af ýmsum toga og má finna 

margar kenningar er lúta að máltöku og málþroska barna. Málfærnin þroskast hratt hjá 

börnum á leikskólaaldri en hún hefur jafnframt sitt að segja hvað varðar 

áframhaldandi nám í grunnskóla, til að mynda varðandi lestur. Tilgangur þessa 

verkefnis fólst í að skoða hvernig mögulegt sé að skerpa málþroska og lestrarnám 

barna í leikskóla. Leikskólar í dag leggja margir hverjir mikið upp úr málörvun enda 

fléttast hún inn í allt daglegt starf auk þess sem kveðið er á í aðalnámskrá leikskóla að 

málrækt skuli vera einn af áhersluþáttum í leikskólauppeldi (Aðalnámskrá leikskóla 

1999:19). Leikskólakennarar verða þess vegna að móta sér sýn varðandi hvernig og 

með hvaða hætti þeir hyggjast efla málþroskann hjá börnum. Í dag hefur einnig rutt 

sér til rúms hugtakið byrjendalæsi sem felur meðal annars í sér að börn öðlast 

lestrarhæfni ekki einungis í gegnum beina kennslu heldur einnig með örvandi og 

hvetjandi umhverfi. Í leikskóla gefst því kjörið tækifæri til þess að vinna að sköpun 

slíks umhverfis, vekja áhuga barnanna á ritmáli og lestri og búa þau betur undir 

komandi grunnskólanám. Margs konar efniviður er vel til þess að fallinn að styðja við 

málþroska barna og má þar meðal annars nefna bækur og ýmsa málörvunarleiki. 

Leikurinn hefur mikið að segja, til að mynda varðandi þjálfun á boðskiptafærni þar 

sem börn styrkja fimi sína í notkun tungumálsins. Hlutverk leikskólakennara hvað 

varðar málörvun barna verður ekki ofmetið en innan leikskólans gefast þeim 

margvísleg tækifæri því að lútandi, til dæmis í leiknum. Góður málþroski barna er 

gulls ígildi og gefur þeim byr undir báða vængi í lestrarnámi.  

 Það hefði verið gerlegt að gera ýtarlega bók um málþroska og málþróun barna. 

Verkefni þetta stiklar á stóru hvað þetta varðar. Fyrst verður fjallað stuttlega um þrjár 

kenningar er lúta að málþroskanum, síðan er málþroskaferlið hjá börnum á 

leikskólaaldri skoðað ásamt hljóðkerfisvitundinni. Þar á eftir er komið inn á forsendu 

læsis og byrjendalæsi en því næst er fjallað um nám í leikskóla. Þar er meðal annars 

komið inn á leikinn og hlutverk leikskólakennara í málþroska og málörvun. Að lokum 

er samantekt á því sem fjallað hefur verið um auk lokaorða.    
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2. Kenningar um máltöku og málþroska 

Tungumálið er það tæki sem við nýtum okkur til boðskipta (Aðalnámskrá leikskóla 

1999:20). Við þurfum hins vegar að læra móðurmálið en í því samhengi er talað um 

markaldur í máltöku sem miðast við tímaskeiðið frá fæðingu og fram að kynþroska. 

Rannsóknir sýna að á þessu tímabili verður barn að læra móðurmál sitt því annars er 

ekki hægt að segja að það hafi neitt mál að móðurmáli (Sigríður Sigurjónsdóttir: 

„Máltaka barna“). Börn læra þó ekki að tala nema að heyra talmál í umhverfi sínu. 

Máltækið „því læra börnin málið að það er fyrir þeim haft“ á þar af leiðandi einkar vel 

við í þessu samhengi (Signý Einarsdóttir 2001:26). 

 Sjálft máltökuferlið er einkar áhugavert og eflaust finnst sumum gaman að 

heyra þegar ungabörn byrja að reyna að gefa frá sér hljóð í fyrsta skipti. Það hvernig 

börn fara að því að tileinka sér talað mál er heillandi og að fá að fylgjast með þeim 

ganga í gegnum ferlið er ómetanlegt. Ýmsar vangaveltur hafa komið upp í tengslum 

við það hvað eigi sér stað í máltökunni og hvernig börn nái að tileinka sér talmálið. Í 

framhaldinu er því gagnlegt að skoða nokkrar kenningar sem settar hafa verið fram 

tengdar þessu og sjá hvað fræðimenn hafa um málið að segja.   

2.1 Námskenning/Raunhyggjukenning 

Sé spurningunni „hvernig læra börn tungumál?“ velt upp meðal fullorðinna er líklegt 

að svarið verði að börn læri málið þannig að þau hermi eftir því sem þau heyri, fái 

jákvæða styrkingu þegar réttri málfræði er beitt og séu leiðrétt þegar framburður orða 

er rangur. Þeir eru því sammála þeim er aðhyllast námskenninguna.  

 B. F. Skinner setti fram hugmyndir þess efnis að foreldrar mótuðu tal barnsins 

með því að beita jákvæðri styrkngu á allt babl þess er líktist orðum, þar með ykju þeir 

jafnframt líkurnar á endurtekningu þess. Þegar barnið er búið að forma þessi hljóð yfir 

í orð halda foreldrarnir áfram jákvæðri styrkingu þar til barnið fer að sameina orðin, 

fyrst yfir í frumstæðar setningar en síðan yfir í lengri og málfræðilega réttari (Shaffer 

2002:341). Skinner leið þó fyrir að hafa ekki viðeigandi málvísindalegan ramma til 

þess að kanna mikilvægi þessa hugsmíða sinna. Í raun eyddi hann meiri tíma í að ræða 

um umhverfisleg áhrif á barnið heldur en að skoða hvað raunverulega færi fram í heila 

þess (Harris og Coltheart 1986:31). Aðrir fræðimenn er aðhyllast þessa kenningu hafa 

einnig bætt því við að börn öðlist mest af sinni málþekkingu með því að hlusta á og 

herma eftir tali þeirra sem eldri eru.  
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Þessi atriði, það er að segja eftirherma og jákvæð styrking hafa að vissu leyti eitthvað 

að segja snemma í máltökuferlinu. Það má auk þess benda á að foreldrar og 

leikskólakennarar hvetja oft til samræðna og brydda upp á nýjum og margbrotnum 

orðum, til dæmis bifreið í staðinn fyrir bíll þegar þeir eru í leik eða að lesa bækur fyrir 

börnin og stuðla þar með að því að flýta fyrir málþroska. 

 Þrátt fyrir þetta hefur fræðimönnum, er hallast að ofangreindum hugmyndum, 

orðið lítið ágengt þegar kemur að þróun setningarfræðinnar hjá börnum. Ef foreldrar 

móta í raun málfræði barna sinna líkt og Skinner hélt fram ættu þeir að styrkja 

málfræðilega rétt orðalag hjá þeim. Athugun sem gerð var á samtölum mæðra og 

ungra barna leiddi hins vegar í ljós að velþóknun eða vanþóknun móðurinnar fór mun 

meira eftir sannleikskgildi þess sem barnið sagði heldur en hvort málfræðin reyndist 

rétt. Sem dæmi um þetta má nefna að ef barn sagði, „Hann kind“ var sennilegt að 

móðirin samþykkti og segði rétt hjá þér. Ef barn sagði á hinn bóginn „Þarna er köttur“ 

er líklegt að það hefði verið leiðrétt og því sagt að þetta væri kind. Þessi uppgötvun 

dregur í efa að foreldrar formi setningarfræði barna með því einu að styrkja 

málfræðilega rétt tal (Shaffer 2002:341-342).  

 Litlar sönnur eru einnig fyrir því að börn læri málfræðireglur með því einu að 

herma eftir tali fullorðinna. Margar af fyrstu setningum barna eru ákaflega frumlegar 

yfirlýsingar líkt og „Allar kökur farnar“ sem koma ekki fyrir í máli fullorðinna og 

geta þar af leiðandi ekki verið lærðar með eftirhermu. Er börn reyna svo að líkja eftir 

orðalagi fullorðinna eins og til að mynda „Sjáðu, þarna er kisa að klifra upp í tré,“ 

draga þau það saman og aðlaga að sínu málfræðilega sviði þannig að úr verður „kisa 

klifra í tré“ (Shaffer 2002:342). 

 Það má því segja að hugmyndir Skinners séu dregnar í efa eins og nefnt hefur 

verið að hluta til hér að framan. Noam Chomsky var hins vegar sá maður sem 

gagnrýndi þær einna mest og setti í framhaldinu fram sína eigin kenningu er sneri að 

máltöku barna. Það er þess vegna ekki úr vegi að skoða efni hennar næst.  

2.2 Kenningar um sérstaka, meðfædda málhæfni 

Segja má að málfræðingurinn Noam Chomsky hafi verið brautryðjandi á sviði 

rannsókna á máltöku barna. Hann hélt því fram að barnið væri virkt og skapandi í 

máltöku sinni og að því væri að litlu leyti kennt mál, það er að segja foreldrar kenndu 

barninu ekki mál á kerfisbundinn hátt (Harris og Coltheart 1986:32). Chomsky sagði 

að málhæfileikinn væri manninum meðfæddur og að barn fæddist með eins konar 
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innbyggða þekkingu á máli sem gerði því kleift að tileinka sér það (Shaffer 

2002:342). Hann færði rök fyrir því að tungumáli væri best lýst sem reglukerfi og að 

það væri í verkahring barnsins að uppgötva þessar reglur. Chomsky áleit að barn gæti 

gert slíkt með því að mynda sínar eigin reglur út frá því sem það heyrir og greinir í 

máli fólks í kringum sig og prófa þær síðan með því að búa til eigin setningar. Í fyrstu 

væru þær einfaldar og almennar, sumar þeirra jafnvel með réttu orðalagi en einnig 

kæmu setningar með orðskipan sem fullorðnir beita ekki í máli sínu. Með tímanum 

yrðu reglurnar flóknari uns barnið færi að tjá sig líkt og fullorðnir. Það má því segja 

að máltaka barns feli í sér tilgátuprófanir og til þess verði það að nýta sér meðfædda 

þekkingu á máli (Harris og Coltheart 1986:33).  

 Aðrir sem aðhyllast þessa kenningu taka í sama streng, þar á meðal Dan 

Slobin (sbr. Shaffer 2002:342) sem gerði þó ekki ráð fyrir líkt og Chomsky að barn 

hafi meðfædda málþekkingu. Hann telur að barn búi yfir meðfæddri málhæfni, það er 

að segja vitrænum og sérhæfðum hæfileikum til að ná tökum á talmáli. Þessi 

meðfædda hæfni gerir barni kleift að greina tal og ráða í hljóðkerfisleg, 

merkingarfræðileg og setningarfræðileg tengsl þess tungumáls sem það heyrir hverju 

sinni. Úr þessu mótast sú hugsmíð að barn búi til mál sem það notar til þess að leiða 

sig áfram í samskiptum. Það verður þó að gera ráð fyrir að barnið stigi feilspor þar 

sem mállegur gagnagrunnur þess er afar takmarkaður.  Hann mun þó þróast frekar uns 

hann verður nánast jafn þeim er fullorðnir hafa yfir að ráða. 

 Ýmislegt styður þessa kenningu, meðal annars það að börn um heim allan ná 

ákveðnum mállegum áföngum á sama aldri þrátt fyrir menningarlegan mun í 

byggingu tungumáls þeirra. Þeir er trúa á kenninguna telja þetta vera sönnur þess að 

tungumáli sé stýrt af einhvers konar líffræðilegum forsendum. Einnig hafa þeir bent á 

að málið geri mannkynið sérstakt. Ástæða þess er sú að þrátt fyrir að dýr eigi 

samskipti við hvert annað þá hafi engin önnur tegund fundið upp eitthvað í líkingu við 

óhlutbundið, reglubundið (rule-bound) málkerfi.  

 Mótrök gegn þessum hugsmíðum hafa komið fram, til dæmis að ungabörn geti 

gert greinarmun á þýðingarmikilli hljóðgreiningu á fyrstu vikum ævi sinnar. Þetta 

dregur því í efa kenningu Chomskys um sérstaka, meðfædda málhæfni. Orsökin er sú 

að ungviði annarra tegunda, til að mynda rhesusapa sýna svipaðan mátt í 

heyrnaraðgreiningu. Nálgun þeirra er aðhyllast þessa kenningu er ófullkomin, henni 

svipar meira til lýsingar á máltöku heldur en sannrar skýringar (Shaffer 2002:343-

345). 
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Að lokum er fróðlegt að skoða þriðju kenninguna um máltöku barna en hún tekur til 

víxlverkunar á milli umhverfis og uppeldis.  

2.3 Víxlverkun milli umhverfis og barns 

Inntak þessarar kenningar felur í sér að bæði námskenningin og sú er lítur að sérstakri 

meðfæddri málhæfni séu að hluta til réttar. Málþróun tengist flóknu samspili á milli 

líffræðilegs þroska, vitsmunaþroska og síbreytilegs málumhverfis sem er undir 

áhrifum frá tilraunum barns til þess að eiga samskipti við félaga sína. Börn um allan 

heim tjá sig líkt og þróa með sér málfræðileg gildi vegna þess að þau eru hluti af 

mannkyninu sem deilir margs konar sameiginlegri reynslu. Það sem er meðfætt hjá 

þeim er hvorki sérstök málfræðiþekking eða úrvinnslukunnátta heldur flókinn heili 

sem þróast hægt og gerir börn móttækileg til þess að mynda svipaðar hugmyndir á 

sama aldri. Þau afla sér þar með frekari þekkingar sem gerir þeim kleift að ræða um 

fleiri hluti.   

 Þessi atriði hér að ofan merkja þó ekki að líffræðilegur- og vitsmunalegur 

þroski skýri málþróunina að fullu. Elizabeth Bates (sbr. Shaffer 2002:346) telur að 

málfræðilegt tal komi til af samskiptalegri nauðsyn. Er orðaforði barna eykst um 

meira en hundrað til tvöhundruð orð verða þau að finna leið til þess að skipuleggja 

málkunnáttuna þannig að aðrir geti skilið það sem þau eru að segja. Samræmi má 

finna við orð Bates því sterk tengsl eru á milli fjölda orða sem börn hafa tileinkað sér 

og á málfræðilegum margbreytileika í tjáningu þeirra (Shaffer 2002:346-347).  

 Bruner taldi að móðir og barn þróuðu tjáskiptaferli þar sem barnið vissi bæði 

hvers mætti vænta og hvernig ætti að bregðast við ákveðnum, máláreitum með 

tungumálinu. Barn lærir um mál í afar kunnuglegu samhengi félagslegra samskipta 

sem það á við móður sína. Það getur þar af leiðandi notað þekkinguna á aðstæðunum 

til að finna út merkingu þess sem hún tjáir sig um og túlkað aðstæðurnar. Slík þekking 

gerir barninu kleift að ráða í merkingu málsins. Bruner bendir jafnframt á að 

tilhneiging rannsakenda til að einbeita sér einungis að skapandi hlið tungumálsins hafi 

leitt til þess að þeir hunsi þá staðreynd að mál birtist í afar kunnulegu samhengi sem 

þegar hafi verið ákvarðað. Í gefa/taka leikjum læri barn svo um geranda og 

viðtakanda. Það merkir að barn getur til dæmis fengið frá móður sinni hlut sem það 

gefur henni síðan til baka. Á endanum munu ummæli móðurinnar um þetta leiða til 

þess að barnið uppgötvar að það getur tjáð hugmyndir sínar í tali.  
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Sú staðreynd að barn og móðir þess líta oft í sömu átt skiptir sköpum varðandi slíkt 

nám. Þegar það gerist og móðirin lætur orð falla um það sem fram fer er mögulegt 

fyrir barnið að túlka aðstæðurnar. Ef það einbeitir sér að ákveðnum hlut á meðan hinn 

fullorðni talar um annan er illfært fyrir barnið að nýta sér slíkt. Það þarf því að skilja 

félagsleg samskipti áður en meðfædd málhæfni verður virk (Harris og Coltheart 

1986:38-40). 

 Þessar kenningar gefa okkur innsýn í hvernig nokkrir fræðimenn telja að 

máltaka barna fari fram. Það er gaman að velta þessum hugmyndum fyrir sér og má 

vel vera að við könnumst við eitthvað af þeim úr daglegu lífi. Framvindu í málþroska 

barna hafa hins vegar ekki verið gerð nein skil en um þau verður fjallað í næsta kafla.   
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3. Málþróun barna 

Málþroski er vítt hugtak sem hefur að geyma ýmis konar fróðleik og leikni 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2004:9). Það er þess vegna sitthvað sem við þurfum að 

tileinka okkur til þess að þekkja tungumálið. Victoria Fromkin segir að í mállegri 

þekkingu felist eftirfarandi:  

1. Vitneskja um hljóðkerfi málsins. 

2. Vitneskja um orðaforða málsins. 

3. Vitneskja um sköpunarmátt málsins – allir þeir sem kunna mál eru færir um að 

skilja og búa til nýjar setningar sem ekki hafa heyrst áður.  

4. Vitneskja um setningafræði. Að hafa á valdi sínu reglur til að mynda setningar 

og vita hvaða setningar eru réttar (Fromkin, Rodman og Hyams 2003:4-5,8-

9,11). 

Á málþroskaferlinu nær barn að öllum líkindum að afla sér fróðleiks og færni í 

þessum þáttum. Það er þar af leiðandi gagnlegt að skoða hvernig barnið nær tökum á 

tungumálinu þar sem slíkt gerir okkur mögulegt að átta okkur betur á hvar í ferlinu 

líklegt sé að þau nái að tileinka sér ofangreinda þætti.  

 Fyrstu vikurnar eftir fæðingu gefur barn aðeins frá sér hljóð sem segja til um 

svengd, ánægju, sársauka eða vellíðan (Hrafnhildur Sigurðardóttir [án árs og bls. 

tals]). Um sex mánaða aldur hefur barnið þróað með sér hjal sem birtist í reglulegum 

og taktbundnum litlum hljóðpörum líkt og ma-ma og ba-ba (Whitehead 1997:51). 

Þetta er mikilvægur undirbúningur undir máltjáninguna vegna þess að hjal barnsins 

lagar sig smám saman að hljómfallsmunstri þess tungumáls sem það heyrir. Hjalið er 

þó ekki síður nauðsynlegt í ljósi þess að þegar barn byrjar að nota það fyrst eru í því 

alls konar hljóð sem sum hver tilheyra ekki því tungumáli sem það heyrir. Um níu til 

tíu mánaða aldurinn breytist þetta en þá fara hjalhljóðin að líkjast þeim sem barnið 

heyrir í umhverfi sínu (Bee 1995:230). Fyrstu orðin koma yfirleitt á bilinu tíu til átján 

mánaða en orðaforðin samanstendur mestmegnis af nafnorðum. Á þessu aldursskeiði 

notar barnið einkum eins orða setningar, til dæmis „bangsi“ sem getur þá jafnvel þýtt 

ég vil fá bangsa (Hrafnhildur Sigurðardóttir [án árs og bls. tals]). 

 Barn fer eftir þetta að komast á leikskólaaldur og orðaforðinn tekur í 

framhaldinu stórt stökk en það skoðum við í næsta kafla.   
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3.1 Ferlið frá tveggja til sex ára 

Tveggja ára barn er yfirleitt byrjað að nota tveggja orða setningar, til að mynda „bolti 

detta“. Barnið spyr einnig stöðugt og hlustar á svör, endurtekur þau síðan þar til það 

hefur lært þau utan að. Það er ákaflega háð foreldrum sínum hvað varðar samskipti og 

nánasta umhverfi hefur sitt að segja í sambandi við málþroskann. Á þessum aldri 

skiptir jákvætt fas miklu þar sem slíkt örvar barnið og greiðir fyrir málþroska þess á 

meðan neikvæðni og afskiptaleysi hamlar framförum. Þeim sem eiga í mállegu 

sambandi við barnið er sömuleiðis bent á að leiðrétta ekki tal þess né útskýra málfræði 

þar sem slíkt getur virkað letjandi frekar en hvetjandi á það. Uppbyggilegasta leiðin 

sem fullorðnir geta notað til þess að aðstoða barnið í að tileinka sér réttan framburð 

orða er að tala sjálfir rétt við það.  

 Barn á þessum aldri tekur einnig til við að lýsa óskum sínum og greina frá 

einföldum viðburðum án þess þó að geta aðskilið nútíð og þátíð. Það vill gjarnan 

heyra auðskildar sögur sem fjalla um þess venjubundið líf og endurtaka má sömu sögu 

aftur og aftur (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:61). Barninu hættir 

þó gjarnan til að ofnota nýjar málfræðireglur sem það hefur náð tökum á í mun fleiri 

tilvikum en við á. Þetta má til að mynda heyra þegar barn hefur áttað sig á beygingu 

veikra sagna en þá yfirfærir það hana á sterkar sagnir. Dæmi um slíkt getur verið 

„hlaupaði“ í staðinn fyrir hljóp eða „faraði“ í stað fór (Shaffer 2002:364). 

 Er barn nær þriggja ára aldri eykst bæði orðaforði sem og máltjáning. 

Smáatriði taka að skipta máli og spurningar eins og hvað, af hverju, hvernig og hver, 

verða algengari. Smám saman öðlast barnið færni í að beygja orð og setja þau rétt 

saman. Það hlustar betur á það sem hinir fullorðnu segja, masar mikið og finnst 

ákaflega spennandi að kynna sér umheiminn. Barnið sýnir mikla frásagnargleði og 

hugmyndaflugið er býsna lifandi. Það getur hins vegar ekki greint á milli ímyndunar 

og raunveruleika og því eru frásagnir þess ekki alltaf réttar (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal 1995:69). Á þessum aldri verður barnið jafnframt fært um að beita 

forsetningum, svo sem í, undir og bak við, sem og að skilja talnahugtök, liti og segja 

til um kyn, nafn og aldur sé þess óskað (Hrafnhildur Sigurðardóttir [án árs og bls. 

tals]). Samhliða því að öðlast meiri leikni í tungumálinu hefur barnið gaman af vísum, 

þulum og orðaleikjum því auk orðanna eykur takturinn sem finna má í slíku á 

ánægjuna. Ný orð verka hrífandi og ekki er ósennilegt að barnið læri bölv og noti slíkt 

í tali sínu án þess þó að gera sér grein fyrir merkingu þess. Leikfélagar barnsins efla 

stundum talþroska þess þar sem þeir leggja ekki eins mikið upp úr að skilja tjáningu 
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þess. Það kallar á að barnið aðlagi sig að þeim og geri tal sitt skiljanlegt (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:69).  

   Þegar barn er á aldursbilinu fjögurra til fimm ára sýnir það einna mestar 

framfarir í málþroskanum. Spurningagleðin er gríðarleg en ekki er alltaf spurt til þess 

að fá svör heldur er barnið að kanna hvernig því gengur að orða setningar. Það heldur 

áfram að tjá sig mikið, tileinka sér ný orð og njóta þess að finna hvernig málfærnin 

verður sterkari með degi hverjum. Einnig á barnið það til að búa til bullorð og langar 

romsur af orðasamböndum og rím verkur áhuga þess. Sögur þess einkennast oft af 

ýmis konar skreytni sem getur verið öfgakennd, til að mynda er pabbi sterkur eins og 

fíll eða stóri bróðir kaupir allt nammi í heiminum. Barnið glímir enn við það 

vandkvæði að geta ekki greint á milli ímyndunar og veruleika en auk þess er algengt 

að það monti sig og metist um hluti við jafnaldra sína. „Húsið mitt er stærra en þitt“ 

eða „dótið mitt er miklu flottara en þitt“. Þetta virðist þó aðeins vera leikur með orð 

frekar en að barnið sé að monta sig með þessu. Það hefur jafnframt náð að móta 

nokkuð fullkomnar setningar sem og að tala skýrt. Á þessum aldri fer barnið að geta 

notað persónufornafnið „ég“ um sjálft sig auk þess að gera greinarmun á ferns konar 

hugtökum er lúta að innbyrðis afstöðu hluta, undir, á, fyrir framan og fyrir aftan 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995:75). 

 Fimm ára barn hefur náð nokkurri leikni í notkun tungumálsins. Það dregur úr 

hraða í aukningu orðaforða og orðaflaumurinn minnkar. Barnið getur nú beitt flóknari 

setningum og málfræðileg atriði verða léttari. Framburðurinn er kominn nokkurn 

veginn í eðlilegan farveg og greiðlegt er að eiga málleg samskipti við barnið 

(Hrafnhildur Sigurðardóttir [án árs og bls. tals]). Það sýnir sögum, er greina frá 

daglegu lífi eða eru spennandi, sérstakan áhuga og í bókum, sem lesnar eru fyrir 

barnið, skiptir ekki máli hvort myndir eru til staðar eða ekki. Framhaldssögur henta 

ágætlega enda er það fært um að fylgja söguþræði í slíkum bókum. Barnið á hins 

vegar til dæmis í vandkvæðum með að segja frá sjónvarpsþætti og þar gætir oft  

samhengisleysis hvað varðar atburðarás. Það veitir sömuleiðis ýmsum sviðum 

mannlegrar tilveru athygli, svo sem fæðingu, sjúkdómum og dauða. Barnið vill skilja 

hvað fullorðnir glíma við þó svo að það sé sjálft ekki fært um að hugsa óhlutbundið 

og geri sér þar af leiðandi ekki grein fyrir svörum við flóknum spurningum. Það á það 

til að velta upp spurningum líkt og „Af hverju er himinninn blár?“ eða „Hvenær 

fæddist Guð“. Barnið áttar sig jafnframt á því hvernig það getur nýtt sér málið til 

skapandi athafna líkt og sögu- eða brandaragerðar (Álfheiður Steinþórsdóttir og 
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Guðfinna Eydal 1995:80-81). Tungumálið er orðið að skapandi miðli sem aðstoðar 

barnið við að átta sig á umhverfinu en einnig greiðir það götu þess við að leysa 

fjölþætt viðfangsefni (Hrafnhildur Sigurðardóttir [án árs og bls. tals]). 

3.2 Hljóðkerfisvitund  

Hljóðkerfisvitund er skilgreind sem skilyrðislaus og skýr næmi fyrir hljóðrænni 

byggingu talaðs máls. Það samanstendur af mismunandi hljóðkerfiseiningum er 

flokkast frá stórum (orð, atkvæði) yfir í lítil (morfem, fónem/hljóðunga). Barn verður 

smám saman meðvitað um hljóðkerfisgerð talmálsins og skiptingu þess í smærri 

einingar (Cullen og Justice 2003). Í stuttu máli sagt þá merkir hljóðkerfisvitund það 

að geta hugsað og talað um hljóðkerfi málsins. Barn verður að gera sér grein fyrir að 

málið hefur ákveðið form sem nefnist setningar, orð og hljóð. 

Hugtakið ,,hljóðavitund” er undirþáttur hljóðkerfisvitundar en í því felst hæfni 

til að greina stök hljóð orðanna í tungumálinu. Að vita að í orðinu R-Ó-S eru þrjú 

hljóð og að þegar orðið er skrifað eru þessi hljóð táknuð með bókstöfunum r-ó-s 

(Torgesen 1999) 

 

Eftirfarandi þættir falla undir hljóðkerfisvitund: 

• Sundurgreining: Hún byggir á því að greina setningar í orð, atkvæði 

eða hljóð. Dæmi: teldu orðin sem koma fyrir í setningunni Bangsi 

borðar mat. Teldu eða klappaðu atkvæðin í orðinu kátur, nefndu 

hljóðin í orðinu mús.  

• Hljóðgreining: Hún felur í sér að þekkja fyrsta og síðasta staf í orði. 

Til dæmis, hvert er upphafshljóðið í orðinu sofa? Hvert er síðasta 

hljóðið í orðinu glas.  

• Hljóðtenging: Það merkir að geta hlustað á einstök hljóð og tengt þau 

í framhaldinu í heildir. Til að mynda, segðu mér hvaða orð þetta er : /s-

ó-l/.  

• Hljóðflokkun: Í slíku felst meðal annars hæfnin til þess að geta 

flokkað saman orð er hafa sama upphafshljóð. Dæmi: Segðu orð sem 

byrjar á /a/.  

• Orðhlutaeyðing: Í henni felst að geta endurtekið einstaka orðhluta 

samsettra orða. Til dæmis, segðu orðið hafragrautur án þess að segja 

hafra.  
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• Rím: Það byggir á því að geta greint úr orð sem ekki ríma við tiltekin 

orð og að geta rímað. Til að mynda, hvaða orð rímar ekki: veggur-

bolti-leggur? Hvaða orð rímar við hús (Ásthildur Bj. Snorradóttir og 

Valdís B. Guðjónsdóttir 2001:7).  

Þegar þriggja ára barn leikur sér að hljóðum og leiðréttir talvillur, einkanlega 

annarra, má túlka það sem svo að hljóðkerfisvitund þess sé að þroskast. Þriggja til 

fjögurra ára barn heyrir allajafna hvort orð er sagt á rangan hátt. Á aldrinum fjögurra 

til sex ára er barn síðan komið með ágætis vald á móðurmálinu. Það er farið að átta 

sig á hljóðfræðilegri uppbyggingu talmálsins og leika sér með tungumálið með því að 

búa til ný orð, bullríma eða finna hvaða orð ríma saman og hver ekki (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir 2003:10). Myndin hér 

að neðan sýnir hvernig verkefni sem reyna á hljóðkerfis- og hljóðavitund þyngjast 

smám saman í málörvunarferlinu. 

 

Mynd 1. Stigþyngjandi verkefni sem reyna á hljóðkerfis- og hljóðavitund (Chard og 

Dickson 1999). 

 

 

Rím og söngur 

 
Greina setningar  

 í orð 

 

Tengja eða greina 

sundur atkvæði í orðum 
  

Sundurgreina  

      stofn/rót og tengja         
saman 

Hljóðavitund: 

Sundurgreina eða tengja  

saman stök hljóð orða   

Greina fyrsta hljóð,  

síðasta hljóð, 

miðjuhljóð 

Flókin verkefni 

Flóknari verkefni 
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Rannsóknir sýna að hljóðkerfisvitund virðist þróast með tvenns konar hætti, 

mállegum margbreytileika og vitsmunastarfsemi. Hvað varðar mállegan 

margbreytileika þá fylgir þroskinn framrás þar sem barnið verður smám saman 

næmara fyrir smærri og smærri hljóðeiningum. Þannig á þróun hljóðkerfisvitundar sér 

stað gegnum stigskipt ferli frá hinu einfalda til hins fólkna. Þetta er færni sem þróast 

frá stórum einingum, yfir í stöðugt minni og fíngreindari hljóðeiningar og 

grundvallast á hvatningu og örvun fullorðinna allt frá leikskóla, upp í fyrstu bekki 

grunnskóla. Þessi þróun á vitsmunastarfsemi gerir barninu kleift að öðlast í auknum 

mæli heildræna færni er byggist á hljóðkerfisupplýsingum (Lonigan 2006:82-83).  

Það má að lokum benda á að rannsóknir leiða í ljós að barn sem hefur styrka 

hljóðkerfisvitund og hefur fengið þjálfun hvað varðar hljóðræna skynjun á auðveldara 

með lestrarnám (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir 

1999:6). Sundurgreining hljóða er það sem vegur þyngst og hefur mest forspárgildi í 

lestrarundirbúningi samkvæmt rannsóknum (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir 2003:10). Orðaforði segir sömuleiðis sitt en 

hann er að sjálfsögðu kominn undir því hversu fjölbreytilegur hann er í umhverfi 

barnsins, samhliða því að aukast og þroskast alla ævi þess. Góð málnotkun sem og 

færnin til þess að geta skilið og myndað langar orðræður er leiðin að lesskilningi, 

ritfærni og velgengni í skóla (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2004:10). Þróun 

hljóðkerfisvitundar og önnur málræn færni byrjar hins vegar að mótast löngu áður en 

hið formlega lestrarnám hefst. Þjálfun hennar sem og uppbygging orðaforða ætti þar 

af leiðandi að vera einn af þeim þáttum málræktar sem sinnt er í leikskólanámi 

(Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir 2003:10) en í 

hvaða formi mögulegt er að gera slíkt kemur fram síðar í ritgerðinni.  
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4. Forsenda læsis 

Hugtakið læsi er sett í samhengi við lágmarkshæfni til að geta lesið texta og skrifað á 

tilteknu tungumáli. Það tekur þar af leiðandi til lestrar og ritunar en samhliða því felst 

einnig færni í að átta sig á hvernig hægt er að nýta sér lestur og ritun í hverju 

samfélagi fyrir sig. Í alþjóðlegri rannsókn IEA (International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement) sem fór fram árið 1991 var læsi skilgreint 

sem færni í að skilja og nýta sér margvísleg birtingarform ritaðs máls sem samfélagið 

gerir kröfu um að fólk hafi á valdi sínu eða velji sjálft að nota (Guðmundur B. 

Kristmundsson „Lestur og læsi“).  

 Forsenda læsis nær yfir frumþætti móðurmálsins, tal, hlustun, lestur og ritun 

en það að verða læs merkir að skilja og búa yfir færni sem byggir á þeim öllum 

(Rannveig A. Jóhannsdóttir 1997:10). Læsi og lestrarþróun byggist á leikni í 

móðurmálinu og því má segja að undirbúningur lestrarnáms hefjist strax á fyrstu 

æviárum barnsins þegar það fer að taka eftir umhverfishljóðum og tileinka sér mál og 

málvitund. Málþroskinn skiptir þar af leiðandi sköpum vegna þess að eftir því sem 

hann er sterkari hjá barninu því greiðlegar gengur því að takast á við lesturinn. 

Fullorðnir eru í þessu ákveðnar fyrirmyndir en barn sem hefur greiðan aðgang að fólki 

sem er tilbúið að spjalla við það um allt milli himins og jarðar, lesa fyrir það og kenna 

því ný orð á mun auðveldara með að ná tökum á lestri (Steinunn Torfadóttir [án árs og 

bls. tals]). 

 Lestrarferlið sjálft tengist þeirri hugarstarfsemi sem á sér stað við lestur en 

mögulegt er að skipta því í ytra og innra ferli. Ytra ferlið tekur til þess sem augun 

dvelja við og skynja en innra ferli er sú virkni sem fram fer í heilanum við úrvinnslu 

ofangreindra upplýsinga. Það má hins vegar benda á að ýmislegt getur haft áhrif á 

lestrarferlið. Til dæmis má nefna uppsetningu texta, það er að segja leturgerð, 

leturstærð, lengd orða, línulengd, orðabil eða litur á pappír og stöfum en þessi atriði 

vega mest í upphafi lestrarnáms. Einnig má benda á góðan orðaforða, jákvætt viðhorf 

til lestrar, væntingar og aðstæður við lesturinn (Þóra Kristinsdóttir 2000:196-197). 

Þegar fjallað er um lestrarnám hefur einkum verið horft til þess að það sé 

einstaklingsbundið viðfangsefni sem hvert barn þarf að glíma við. Nýverið er farið að 

líta á lestur sem félagslegt fyrirbæri sem kemur fram í gegnum samskipti fólks og 

verður hluti af menningu þess. Það er einnig svo að sömu uppeldisaðferðir sem 

reynast bestar varðandi máltöku, einkenna giftusamlegan undirbúning lesturs og 
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lestrarþjálfun (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:53). Við þetta má bæta að flestir 

viðurkenna að auðugt málumhverfi hafi sitt að segja varðandi árangur í lestrarnámi en 

jafnframt hafa mismunandi heimilisaðstæður verið tengdar lestrarárangri (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir 2003:12). 

 

Málskilningur (language comprehension)

- Þekking (staðreyndir, hugtök, o.fl.)

- Orðaforði (yfirgrip, nákvæmni, tengsl o.fl.)

- Formgerð málsins, (setningafræði, 

merkingarfræði o.s.frv.)

- Málræn rökfærsla (ályktun, myndlíking o.fl.)

- Þekking á bókum (prenttákn, margbreytileiki)

Að lesa orð (word recognition)

- Hljóðkerfisvitund, (orð, atkv. hljóð, o.s.frv.)

- Umskráning (tengsl stafs og hljóðs)

- Að þekkja orð sjónrænt

Aukin stjórnun 

og meðvitund

Aukin sjálfvirkni

Sjálfvirkur lestur =

Sjálfvirk framkvæmd og samstilling lesturs og lesskilnings

 

Mynd 2. Hinir mörgu þræðir sem þjálfaður lestur er ofinn úr. (Scarborough, 2002:98)  

 

Myndin hér að ofan sýnir hvernig lestur þjálfast úr ýmsum þáttum. Barn þarf að vera 

fært um að tileinka sér öll þessi atriði svo það geti umskráð bókstafatáknin í hljóð sem 

það tengir síðan saman í orð (Scarborough 2002:).  

 Kennsla, sem barn fær í leikskóla, hefur vissulega sitt að segja en brýnt er að 

fá foreldra í samstarf þannig að líkur á farsælu lestrarnámi aukist. Það sem foreldrar 

geta meðal annars gert er að lesa fyrir barnið. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

reynslu leikskólabarna af upplestri sýna jákvæð tengsl við málþroska og lestrarhæfni 

síðar meir þótt þau séu mismikil eftir hópum. Flestir foreldrar eru tilbúnir að leggja 

sitt lóð á vogarskálarnar til þess að örva og hvetja barnið í lestrarnáminu en jafnframt 

skiptir máli hvernig fyrirmyndir þeir eru bæði í hegðun sem og í viðhorfum til lestrar 

og hvernig þeir lesa fyrir barnið sitt (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir 2003:12).  
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Rannsóknir sem beina spjótum sínum að áhrifum foreldra á lestrarvenjur barna sýna 

að börn kynnast notkun ritmáls snemma á lífsleiðinni. Á hinn bóginn er vert að kynna 

sér hvað það er í samskiptum foreldra og barna sem hefur áhrif á lestrarlöngun þeirra 

yngri. Í fyrsta lagi má nefna lestrarvenjur foreldra, að þeir lesi fyrir börn sín, að 

foreldrar tali um það sem lesið er, að börn eigi greiðan aðgang að lesefni á heimilum 

og að farið sé með þau á bókasöfn í því skyni að fá lánaðar bækur. Lestur hefur í öðru 

lagi afar hagnýtan tilgang fyrir börn þegar kemur að framtíð þeirra á sviði menntunar 

og til þess að þau geti orðið sjálfstæðari samfélagsþegnar (Ágústa Pálsdóttir 1998:8, 

20). Því má hins vegar ekki gleyma að börn á leikskólaaldri búa jafnframt yfir 

margvíslegri upplifun og reynslu af lestri sem þau þurfa að fá aðstoð við að greiða úr 

og skilja. Brýnasta hlutverk leikskólakennara og síðar grunnskólakennara er að gera 

sér grein fyrir hvað það er sem börnin kunna til að byggja framhaldið á þeim grunni 

(Rannveig A. Jóhannsdóttir 1997:11).  

4.1 Byrjendalæsi 

Lestur er hugtak sem hefur verið útlistað á marga vegu. Algengasta skilgreiningin er 

sú að lestur sé virkt ferli þar sem lesandi reynir að greina merkingu ritaðs texta með 

því að nýta sér málið, visku sína og reynslu (Guðmundur B. Kristmundsson „Lestur 

og læsi“). Um miðjan níunda áratuginn var farið að nota hugtakið byrjendalæsi sem 

fékk aukið vægi í tengslum við skýringar á þróun lestrarfærni barna. Byrjendalæsi 

samanstendur af færni, þekkingu og afstöðu til þess er varðar hefðbundið form lesturs 

og ritunar. Hugmyndafræðin á bak við byrjendalæsi er sú að barn tileinki sér 

lestrarhæfni ekki einungis í gegnum beina kennslu heldur einnig með örvandi og 

hvetjandi umhverfi. Í því fær barnið að kynnast bókstöfum, gildi þeirra og 

notkunarmöguleikum en auk þess er það hvatt til þess að vinna með stafina (Britto, 

Fuligini og Brooks-Gunn 2006:312). Þetta leiðir af sér að barn prófar hugsmíðir sínar 

um tilgang ritaðs máls, þróar þær og byggir í framhaldinu upp flóknara kerfi lesturs og 

skriftar. Samhliða þessu eiga viðbrögð annarra og árangur barnsins sinn þátt í að móta 

hugmyndir þess um ritmálið (Vukelich og Christie 2004:5). 

 Kenningar um byrjendalæsi grundvallast á margs konar rannsóknum. Sumar 

þeirra hafa beinst að því hvað leikskólabörn læra um læsi en aðaláhersla þeirra hefur 

þó snúið að hugsmíðum barnanna varðandi prentmál. Sem dæmi má nefna að 

niðurstöður rannsóknanna leiddu í ljós að mörg þriggja ára börn gera ráð fyrir að 

prentmál hafi tilgang. Þetta sýndi sig þegar þau bentu til að mynda á orð á umbúðum 
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eða skiltum og spurðu: „Hvað stendur þarna?“ Aðrar hafa skoðað getu ungra barna til 

að þekkja umhverfisprentmál, það er að segja áletranir sem ber fyrir augu í daglegu 

lífi. Útkomur þeirra sýna að mörg þriggja- og fjögurra ára börn geta greint vörumerki 

líkt og Cheerios og Coke og skilti veitingastaða eins og McDonald’s. Um leið og börn 

byrja að „lesa“ prentmál í umhverfinu fara þau að þekkja stafi í stafrófinu (Vukelich 

og Christie 2004:6-7). Aðrar rannsóknir einblína á þroskatengd tengsl á fyrstu stigum 

lesturs og ritunar. Til dæmis má benda á rannsókn Elizabeth Sulzby (sbr. Vukelich og 

Christie 2004:7) sem sýndi fram á að atferli barna við bóklestur virðist fylgja 

þroskatengdu mynstri þar sem athygli þeirra færist frá myndunum yfir á ritmálið. Auk 

þess má greina breytingu á hljómfalli í röddum barnanna þegar þau lesa frá því að 

vera líkt og þau séu að segja munnlega sögu yfir í að þau virðast vera að lesa 

(Vukelich og Christie 2004:7). Í framhaldinu er vert að skoða þá fjóra þætti sem talið 

er að byrjendalæsi byggist á. 

 Málþróun er fyrsta atriðið sem byrjendalæsi er talið grundvallast á en undir 

hana falla eftirfarandi atriði (Tunmer, Heriman og Nesdale 1988): 

- Glöggvun og notkun orðaforða. 

- Að raða orðum rétt í setningar (málfræði/setningafræði). 

- Að raða orðum saman þannig að þau myndi merkingarbæra heild. 

- Að beita tungumálinu í margbreytilegum aðstæðum. 

Annað atriði sem tekur til byrjendalæsis er þekking á reglum ritmálsins en undir það 

falla: 

- Þekking á ólíkum bókum. 

- Vitneskja um að skrifa/lesa. 

• Lestrarátt. 

• Ofan-frá og niður. 

- Greinarmunur á myndum og orðum. 

- Uppgötvun á að orðin hafa merkingu. 

Þriðja atriðið er þekking á lögmáli bókstafanna: 

- Að stafirnir bera ýmis heiti. 

- Að bókstafirnir fela í sér hin margvíslegu hljóð tungumálsins. 

Fjórða og síðasta atriðið er síðan hljóðkerfisvitundin: 

- Næmi á hljóð tungumálsins. 

- Næmi til þess að átta sig á að: 

• Hljóð tengjast saman í orð. 
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• Að mögulegt er að „sundurgeina“ hljóð orðanna og skapa ný orð. 

• Leika með hljóð, 

- til dæmis, rím og að klappa atkvæði (Tunmer, Heriman og Nesdale 1988). 

Það er leikskólakennurum einkar gagnlegt að þekkja til byrjendalæsis og hverju það 

byggist á til þess að geta unnið markvisst að málörvun með börnum. Þeir geta 

skipulagt kennslu sína og leikskólaumhverfið með það í huga og stuðlað að árangri 

tengdu læsi. 

 Lestengd hegðun, sem á sér stað á leikskólaferli barna, er talin vera gild og 

þýðingarmikil varðandi þróun á lestrarsamfellu þeirra (Whitehurst og Lonigan 

2002:12). Grundvöllur læsis og þróunar þess hjá börnum er þar af leiðandi lagður í 

umhverfi þeirra strax í bernsku. Frá unga aldri tileinka börn sér ýmis konar vísdóm 

um hlutverk og tilgang talaðs og ritaðs máls en það nám fer fram í daglegu lífi. Samtöl 

milli barna og fullorðinna er þýðingarmikil leið til þess að efla byrjendalæsi, ekki síst 

þegar börnin fá tækifæri til þess að ræða um það sem þeim liggur á hjarta undir fullri 

athygli og áhuga viðmælenda sinna (Rannveig A. Jóhannsdóttir 1997:10). Eftirfarandi 

uppástungur (Morrow 2001:154-155) sýna hvað leikskólakennarar geta meðal annars 

gert til þess að tryggja þessa örvun:   

• Ræða um nöfn og hljóð stafa. 

• Koma á læsishvetjandi umhverfi. 

• Fara í málörvunarleiki. 

• Hvetja börnin til þess að tala um lestrar- og skriftarreynslu sína. 

• Gefa börnunum tækifæri til þess að kanna og þekkja tengslin á milli hljóða og 

tákna í merkingarbæru samhengi.  

• Lesa oft áhugaverðar og innihaldsríkar sögur fyrir börnin. 

• Skapa tækifæri fyrir börnin til þess að æfa sig í skrift (Morrow 2001:154-155). 

Þetta er aðeins hluti af því sem hægt er að gera en þeir sem starfa með byrjendum í 

lestri komast að öllum líkindum ekki hjá því að gera upp við sig hvað læsi er og á 

hvaða forsendum vinna þeirra eigi að byggja. Annars er hætta á að kennslan verði 

brotakennd og í ósamræmi við það sem vitað er um þróun læsis (Hayes 1991:7). 
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5. Nám í leikskóla 

Leikskólinn er fyrsta skólastig barnsins (Aðalnámskrá leikskóla 1999:5) en flest börn 

hefja leikskólagöngu um tveggja ára aldur og er slíkt nám þar af leiðandi ágætis 

viðbót við það uppeldi sem þau fá heima fyrir (Aðalnámskrá leikskóla 1999:7). Í því 

skyni má meðal annars nefna tengslin við mál- og lesþroska barna en í leikskólanum 

er mælst til þess að áhersla sé lögð á málrækt og að málörvun sé fléttuð inn í sem 

flesta þætti leikskólastarfsins. Virk hlustun, endursögn, tjáning, orðaforði og 

hugtakanám er hluti af því ferli. Börnin hlusta á, endursegja og semja sögur, yrkja ljóð 

og læra vísur og kvæði. Einnig styrkja leikir með rím, takt og tóna sem og form og liti 

málþroska barnanna en auk þess eru þeir góður undirbúningur undir lestrarnám 

(Aðalnámskrá leikskóla 1999:20-25). Ef ofangreindir þættir eru efldir hjá börnum í 

leikskóla má að öllum líkindum draga þá ályktun að þau hafi sterkari grunn undir 

áframhaldandi nám í grunnskóla.  

5.1 Leikurinn 

Leikurinn er hið eðlilega tjáningarform barna, ríkjandi athöfn sem og veigamesta 

náms- og þroskaleið þeirra. Í leiknum læra börn að vinna saman, virða hvert annað, 

rétt annarra og samskiptareglur (Aðalnámskrá 1999:11). Leiki má flokka eftir inntaki 

þeirra og uppeldisgildi, margir geta að vísu fallið undir fleiri en einn flokk sökum 

skörunar en yfirleitt má greina meginkjarna leikjanna og aðgreina þá samkvæmt 

honum (Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:52).  

 Þykjustu- og hlutverkaleikir falla undir einn þessara flokka en þeir eru taldir 

hafa hvað mest uppeldisgildi fyrir börn. Tekur það ekki síst til aukinnar 

boðskiptafærni og hæfni í að nota móðurmálið þar sem leikurinn snýst aðallega um 

það sem sagt er (Valborg Sigurðardóttir 1991:135). Leikurinn felst í því að börn 

ímynda sér til dæmis að þau sjálf og hlutir séu annað en þeir eru í raun og veru. Hann 

tekur mið af reynsluheimi barna og þeirri menningu og samfélagsgerð sem þau búa 

við. Atburðir sem eiga sér stað í kringum börnin eru notaðir í leiksköpuninni og með 

hugmyndaflugi sínu breyta þau persónum og viðburðum eftir dómgreind sinni og 

þörfum. Þykjustu- og hlutverkaleikir geta bæði verið einleikir og samleikir. Ef um 

samleiki er að ræða þá skipta börnin með sér hlutverkum þar sem þau ræða saman til 

þess að ná ásættanlegri lausn fyrir alla sem í leiknum eru (Uppeldisáætlun fyrir 

leikskóla 1993:53).  
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Rannsóknir á tengslum hlutverkaleiks og ritmálsþroska leiða í ljós að talað mál sem 

börn nota mikið í leik sínum, er þýðingarmikið fyrir lestrarhæfni þeirra. Einnig hefur 

verið bent á að notkun og reynsla af táknum í leik sé undirstaða þess að geta notað og 

skilið tákn sem birtast í lestri (Sigrún Birgisdóttir og Margrét Sigurðardóttir 1996:27). 

Þátttaka í hlutverkaleik eflir einnig frásagnarhæfni barna því þegar þau leika sér eru 

þau um leið að búa til sögu sem hefur til að mynda sögupersónur, söguþráð og 

sögusvið svo eitthvað sé nefnt. Notkun og reynsla af táknum í leik, það er að segja að 

nota til dæmis kubb fyrir síma eða bíl, fellur sömuleiðis undir það að vera ein af 

undirstöðum þess að geta skilið og notað tákn í lestrarnáminu (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir 2000:24). 

 Lestur og skrift eru einnig þættir sem börn nema í gegnum leik þar sem 

táknum er beitt.  Börn sem verða reynd í táknrænni ummyndun í leik, þroska samhliða 

því næmi á hluta þeirra menningarlegu táknkerfa sem við notum í rituðu máli. Þetta 

eru atriði sem hinum fullorðnu finnast sjálfsögð en geta verið ruglandi fyrir börn. 

Dæmi um þetta eru stafir sem hafa mismunandi framburð eins og stafurinn k sem 

heyrist vel í upphafi orðsins kanna en í orði eins og fiskur tekur hann á sig hljóð 

stafsins g (Hoorn, Nourot, Scales og Alward 2003:50-51). Auk þess má finna ólíka 

stafi sem tákna sama/svipað hljóð. Dæmi: Af(v)i f(f)ékk góðan af(b)la. Leikir af ýmsu 

tagi, svo sem hlutverkaleikir og orðaleikir eru því einkar hentugir til þess að styðja við 

málþroska  og læsi barna. Börn eiga að fá tækifæri til þess að upplifa lestur og ritun 

sem gagnlegt verkfæri til samskipta, afþreyingar, ánægju og náms.  

5.2 Lestur og málörvun með börnum 

Að hverfa inn í ævintýraheim sem bók hefur að geyma er ómetanlegt en um leið 

einkar skemmtileg lífsreynsla. Að fá tækifæri til þess að ímynda sér, upplifa og setja 

sig í spor söguhetja er spennandi en veitir fólki um leið færi á að skapa í huganum 

sína eigin leikmynd sögunnar. Vel valdar barnabækur skipa veigamikinn sess í 

málörvun og fræðslu sem og þulur, kvæði, látbragðsleikir, leikræn tjáning og spuni 

barnanna. Hin gamla og góða hefð að segja sögur frá eigin brjósti hefur sömuleiðis sitt 

að segja en það er mun persónulegra tjáningarform sem nær oft eftirtekt barnanna 

frekar en upplestur úr sögubókum. Sögumaður myndar með þessum hætti nánari 

tengsl við börnin og glæðir frásögnina yfirleitt meira lífi en þegar lesið er úr bókum 

(Uppeldisáætlun fyrir leikskóla 1993:56). Börnin eiga að hafa greiðan aðgang að 

bókum í leikskólanum, þær eiga að vera hluti af umhverfi þeirra og ýta undir 
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lestraráhuga (Morrow og Gambrell 2004:11). Rannsóknir leiða einnig í ljós að kynni 

barna af bókum auka málþroska. Það er byggt á þeirri kenningu að börn sem njóta 

bóka, oft frá unga aldri, gera sér grein fyrir að prentuð orð eiga hljóð og fela í sér 

merkingu (Morrow og Gambrell 2002:352). Vandaðar barnabækur þroska auk þess 

tilfinningalíf barna og gera þeim kleift að setja sig í spor annarra og finna til 

samkenndar með öðrum manneskjum. Siðferðisvitund og réttlætiskennd þroskast um 

leið og börn lifa sig inn í heim söguhetjunnar og taka þátt í því sem hendir hana. Í 

bókum kynnast börn fyrirmyndum varðandi samskipti við aðra og finna dæmi um, 

hvað er viðeigandi í þeim efnum og hvað ekki (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir 1995:143).   

 Áður en leikskólakennarar lesa bækur fyrir börnin er gott að hafa kynnt sér 

efni þeirra þannig að þeir viti hver söguþráðurinn er. Einnig er gagnlegt að velja 

markvisst bækur sem veita leikskólakennurum einhverja reynslu en þá eiga þeir 

auðveldara með að miðla innihaldinu til barnanna. Það er líka gott að lesa margs 

konar bækur og reyna þannig að koma með eitthvað nýtt og óvænt (Margrét G. 

Schram 2000:77). Í upphafi lestrar er hentugt að kynna efni bókarinnar og höfundinn 

en með því auka leikskólakennarar virðingu barna fyrir bókum og sýna fram á að það 

sé einhver sem skrifar þær. Er lesandinn lætur svo fingurinn fylgja eftir orðunum um 

leið og hann les læra börnin að lestraráttin er frá vinstri til hægri, að byrjað er að lesa 

efst á blaðsíðunni og haldið niður og að sögur hafa upphaf, miðju og endi (Gottschall 

1995:30). 

 Barnabókum er oft skipt í ákveðna flokka með tilliti til þess hvaða aldri þær 

eru taldar henta. Í slíku er gengið út frá andlegum þroska barnanna til þess að meðtaka 

og njóta efnis bókarinnar (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét Jónsdóttir 1995:143). 

Flokkarnir eru eftirfarandi: 

1. Bendibækur fyrir yngstu börnin en þær eru án söguþráðar og stundum 

jafnframt án orða.  

2. Myndabækur sem segja sögu annaðhvort með eða án mynda.  

3. Ríkulega myndskreyttur texti sem ber sig ekki án myndanna. 

4. Myndskreyttar sögubækur þar sem textinn hefur yfirhöndina þó svo hann þurfi 

ekki að vera langur. Myndirnar duga ekki einar og sér til þess að segja söguna 

(Margrét Tryggvadóttir 1999:101). 

Fyrstu kynni yngstu barnanna af bókum geta verið í formi bendibóka eða myndabóka 

með stuttum og einföldum texta. Á aldrinum eins og hálfs árs til tveggja ára fara börn 



 24 

að hafa aukna ánægju af því að skoða myndabækur í margvíslegu formi. Myndirnar 

geta verið af dýrum, fólki eða öðru úr umhverfi þeirra en samhliða þessu finnst þeim 

gaman að hlusta á stuttar sögur, vísur og þulur sem eru gjarnan endurteknar. Þau 

verða jafnvel þátttakendur í frásögninni og minna lesandann á ef einhverju er sleppt. 

Myndir í bókum hafa því mikið vægi hjá börnum þar sem þær greiða leið þeirra að 

sögunni og gera þeim kleift að túlka efni hennar. Börnin skoða myndirnar sjálf, oft og 

mörgum sinnum, benda og tjá sig um það sem vekur eftirtekt þeirra. Einnig eiga þau 

það til að herma eftir hljóðum dýranna og gera tilraunir til þess að semja sögur jafnvel 

þó þær séu ekki nema eitt til tvö orð. Er börnin eldast fer texti bókanna að skipa meiri 

sess en þrátt fyrir það verður að gefa þeim nægan tíma til þess að skoða myndirnar og 

íhuga þær um leið og sagan er lesin. Að lesa fyrir börn eða segja þeim sögur er því 

afar hentugt tækifæri fyrir foreldra jafnt sem leikskólakennara til að styrkja sambandið 

við þau og efla málþroska þeirra. Sjónvarp, útvarp, myndbönd og tölvuleikir geta ekki 

komið í stað þeirra tengsla sem skapast með lestri (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrét 

Jónsdóttir 1995:144).  

 

5.3  Þjálfun hljóðkerfisvitundar  

 Bóklestur er þó einungis einn þáttur í leikskólastarfinu þar sem málþroski 

barna er efldur. Í raun má segja að málörvun sé eins og rauður þráður sem gengur í 

gegnum allt leikskólastarfið (Uppeldisáætlun fyrr leikskóla 1993:54). Það er hins 

vegar einnig mögulegt að bjóða upp á sérstaka málörvunartíma fyrir öll börn skólans, 

til að mynda í hópastarfi eða vinnustundum. Þarna væri unnið með ýmsa þætti sem 

styrkja hljóðkerfisvitund, hugtakaskilning, hlustun, rím, samstöfur, hljóðgreiningu og 

orðaforða, svo eitthvað sé nefnt. Þessir tímar yrðu að vera vel skipulagðir með tilliti til 

þess á hvaða stigi börnin eru og hverjar eru þeirra sterku og veiku hliðar þannig að 

leikskólakennarar séu meðvitaðir um hvað þeir leggja inn í hverri stund fyrir sig með 

tilliti til þessara þátta (Signý Einarsdóttir 2001:27). Það er hins vegar gagnlegt að 

skoða nokkra af ofangreindu þáttunum nánar:   

• Hlustun og hlustunarleikir þjálfa athygli og einbeitingu barnanna en slíkt er 

einn af hornsteinum lestrarnáms. Leikirnir beina eftirtekt þeirra að 

umhverfishljóðum sem og að æfa heyrnrænt skammtíma- og langtímaminni. 

Dæmi um leik sem hægt væri að fara í er að setjast niður og hlusta á 

umhverfishljóð með opin og lokuð augu og ræða síðan um það sem heyrðist.  
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• Rím og rímleikir vekja vitund barnanna á hljóðauppbyggingu orða auk þess að 

auka málskilning og orðaforða. Inn í rímþáttinn fléttast þulur og vísur sem 

auka tilfinningu fyrir hljómfalli og runur eða úrtalningarþulur er kenna 

börnunum að líkja eftir hljóðum, að auki þjálfa þær framburð. Hugmynd að 

leik sem hægt væri að nota er að lesa rímsögu og leyfa börnunum að endurtaka 

orðin sem ríma. 

• Samstöfur miða að undirbúningi að greiningu málhljóða. Hér uppgötva börnin 

að hægt er að skipta sumum orðum í minni einingar, samstöfur. Orðin deilast 

samkvæmt hrynjandi en ekki í atkvæði. Börnin finna síðan fjölda samstafa 

með því að klappa hrynjandina í orðunum. Leikur er tekur til þessa þáttar er til 

að mynda að sitja saman í hring og klappa nöfnin sín en svo mætti fikra sig 

yfir í önnur orð.  

• Hljóðgreining felur í sér að skipta orðum í einstök hljóð, dæmi s-ó-l, í-s. Þessi 

færni byggir á hljóðavitundinni en það er vitund barnsins um hljóð 

tungumálsins (sbr. bls. 11). Rannsóknir sýna að þegar börn hafa náð valdi á 

forhljóðum má fara að vinna með þennan þátt. Hentugt er að byrja á að æfa 

tveggja hljóða orð þar sem sundurgreining og samtenging er þjálfuð en þetta er 

viðkvæmasti og veigamesti þátturinn. Hér er lagður grunnur að skilningi á 

tengslum hljóðs og bókstafs en ef börnin ná þessari heyrnrænu hljóðgreiningu 

ætti lestrarnám að verða þeim greiðara. Í eflingu á þessu er mögulegt fyrir 

leikskólakennarann að lesa stutta sögu þar sem tveggja orða hljóð eru til 

staðar. Hann getur fyrst lesið alla söguna fyrir börnin en þegar hann les í annað 

sinn fá þau tækifæri á að spreyta sig á að segja orðin í hvert skipti sem þau 

koma fyrir (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir 

1999:27-28,46-47,104-105,142,144).  

Í allri málörvun er gott að hafa í huga að grípa tækifærið og nýta öll þau augnablik 

sem upp koma í starfinu hvort sem það er á matmálstíma, í samverustund, 

vettvangsferðum eða öðrum athöfunum sem eiga sér stað yfir daginn. Góður 

málskilningur, málvitund, hljóðkerfisvitund og boðskiptafærni hefur mikið að segja 

hvað varðar gengi í námi og starfi. Með málörvun eru leikskólakennarar því ekki 

einungis að styrkja færni barna fyrir komandi lestrarnám heldur einnig að auka 

lífsgæði þeirra í leikskólanum (Signý Einarsdóttir 2001:28) og jafnframt um alla 

framtíð. 
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5.4 Lestrar- og málhvetjandi umhverfi  

Barn sýnir bókum áhuga frá unga aldri og síðar bætist við ritmál, lestur og skrift. Sú 

krafa er gerð til leikskólans að skapa umhverfi  sem hvetur börnin til þess að kynna 

sér ritað mál um leið og vakinn er áhugi þeirra til að læra að lesa og skrifa. Fyrstu 

kynni barna af rituðu máli eiga sér oft stað í leik. Margvísleg leikföng og leikir búa 

börnin á eðlilegan máta undir að læra að lesa og skrifa. Lítum nánar á þetta: 

• Fjölbreytilegir samtengingar-, röðunar- og tölvuleikir efla formskyn barna og 

leikir með rím, tóna og takt styrkja færni þeirra til þess að greina hljóð. Við 

val á tölvuleikjum skal horft til uppeldisstefnu leikskólans og að þeir ýti á 

einhvern hátt undir röklega hugsun barna.  

• Veita þarf börnum tækifæri  til að handfjatla og skoða bækur, nota skriffæri 

og lesa og skrifa í þykjustunni þar sem slíkt hvetur þau til lestrar- og 

skriftarnáms. 

• Rituðu máli á að gera hátt undir höfði í leikskólanum, til dæmis með því að 

rita nöfn barnanna með prentstöfum við myndir af þeim, skrá frásagnir þeirra 

og lesa þær síðan upphátt fyrir þau. Börnin átta sig þá á því að skrifaður texti 

er tákn fyrir talað mál og geymir þar með frásögnina. Þetta hvetur þau 

sömuleiðis til lestrarnáms (Aðalnámskrá leikskóla 1999:19, 21-22). 

Umhverfið innan leikskólans hefur einnig sitt að segja og því er ekki úr vegi að skoða 

hvernig gera má það sem best úr garði þannig að leikur og nám barnanna verði sem 

uppbyggilegust.  

 Í upphafi er heppilegt að deila stóru deildarrými upp í smærri einingar. Lítil, 

vel skilgreind rými hvetja börnin til þess að einbeita sér að því sem þar er í boði og 

eiga virk samskipti við önnur börn. Rannsóknir hafa sýnt að þegar rýmið er hlýlegt, en 

ekki þvingandi, með nægu plássi fyrir fimm til sex börn verður leikur þeirra flóknari 

og merkingarbærari auk þess sem hann endist lengur. Í viðleitni til þess að skapa 

leiksvæði er mögulegt að nota færanleg húsgögn eins og bókahillur og borð. Þegar 

mörk hvers leiksvæðis fyrir sig eru greinileg uppgötva börnin hvernig hægt er að nota 

leikrýmið á skilvirkari máta.  

Fleiri atriði má nefna sem henta við skipulagningu umhverfis, til dæmis að 

raða húsgögnunum innan hvers leiksvæðis þannig að það örvi börnin til þess að eiga 

virk samskipti sín á milli. Ástæðan er sú að börnin geta lært hvert af öðru á meðan þau 

leika sér innan hvers leikrýmis. Síðast en ekki síst er einkar gott að setja tengd svæði 

nálægt hvert öðru eins og til dæmis að hafa skriftar- og listasvæði við hliðina á 
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bókasvæðinu en slíkt hvetur börnin til þess að teikna og skrifa um þær bækur sem þau 

skoða. Ef lík svæði eru sett nálægt hvert öðru hvetur það börnin til þess að nota 

fjölbreyttan efnivið til þess að styðja við athuganir sínar (Vukelich og Christie 

2004:19,22).  

 Á leiksvæðum er brýnt að hafa ritmálsörvandi efni og haga hlutum þannig að 

prentmálið hafi persónulega merkingu fyrir börnin. Það má til að mynda aðstoða þau 

við að skrifa nafnið sitt, nöfn annarra í fjölskyldunni, bréf, afmæliskort og frásagnir. 

Börn læra með því að upplifa sjálf en þróun læsis hefur verið skilgreind sem 

persónuleg reynsla þeirra af skrift og lestri í nánasta umhverfi. Í gegnum upplifanir 

sínar og tilraunir skapa börnin eigin skilning á lestri (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

2005:18). Það er jafnframt einkar gerlegt að hafa ritmálið sýnilegt í leikskólanum og 

skrá það til að ýta undir áhuga barnanna á lestri: 

• Merkja hólf barnanna með nöfnunum þeirra en líklega er slíkt til staðar í 

nánast öllum leikskólum hér á landi.  

• Hafa heiti hinna ýmsu hluta við hlið þeirra eða á þeim sjálfum, til dæmis á 

vaski, vegg, borði, stóli, glugga, hurð, klukku, hillum, skáp litum, skærum, 

lími, pappír og tölvu svo fátt eitt sé nefnt.  

• Skrá frásagnir barnanna, hvetja þau til þess að semja sögur eða ljóð og lesa 

afrakstur þess síðan upp.  

Útivera og vettvangsferðir bjóða kjörið tækifæri til þess að leggja inn ýmis konar 

ritmál eins og götuheiti, húsnúmer, bílnúmer og heiti fyrirtækja og stofnana. Þetta 

er vel framkvæmanlegt því börnin eru afar spurul, næm og námsfús á það sem 

fyrir augu ber (Signý Einarsdóttir 2001:28). Það er öllum metnaðarmál að 

lestrarnám barna gangi vel og allt sem getur stuðlað að því ber að nýta. Í 

leikskólanum felst slík hvatning einkum í að leikskólakennarar og annað starfsfólk 

ástundi góða almenna málörvun og lesi mikið fyrir börnin (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir 2005:18).  

5.5 Hlutverk leikskólakennara 

Leikskólakennarar tileinka sér sýn á börnin, uppeldisaðferðir og gildismat sem þeir 

hafa að leiðarljósi í starfi sínu. Þeir verða þó að vera tilbúnir að endurskoða þessa 

þætti svo að fagvitund þeirra styrkist og þeir eigi möguleika á að þroskast í starfi. 

Hvað varðar hlutverk leikskólakennara gagnvart börnunum þá er það margvíslegt en 

meðal annars á hann að efla skapandi og gagnrýna hugsun, sjálfstraust barna og trú á 
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eigin getu auk þess að kenna þeim að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum svo 

dæmi séu tekin (Aðalnámskrá leikskóla 1999:9-10).  

 Í dag er það svo að leikskólakennarar eiga að kunna undirstöðuaðferðir í 

lestrar- og skriftarkennslu sem viðurkenndar eru í grunnskólanum (Uppeldisáætlun 

fyrir leikskóla 1993:56). Það sem leikskólakennarar gera með börnunum löngu áður 

en þau eru fær um að lesa hefur mikil áhrif á lestrarhæfni þeirra (Sigrún Birgisdóttir 

og Margrét Sigurðardóttir 1996:27). Leikskólakennarar gegna jafnframt því hlutverki 

að hvetja til heimspekilegra umræðna þar sem börn hugsa og rökstyðja mál sitt, hlusta 

á og taka tillit til sjónarmiða annarra en slíkt hefur mikið að segja. Það er sömuleiðis á 

könnu leikskólakennara hvernig þeir byggja upp gott málumhverfi í leikskólanum en 

þýðingarmest í því samhengi er að virðing sé borin fyrir börnunum og rætt við þau á 

jafningjagrunni. Í öllu þessu má þó ekki gleyma að starfsfólkið er sú mállega 

fyrirmynd sem börnin hafa og því verður það að líta í eigin barm og hugleiða hvernig 

samskiptum er háttað við þau, foreldrana og samstarfsfólk (Signý Einarsdóttir 

2001:28).  

 Ef kennari er til staðar í leik barnanna læra þau meira um lestur og skrift en 

þau gera þegar þau leika sér ein eða með öðrum börnum. Setja má fram þrenns konar 

hlutverk sem leikskólakennarinn getur leikið með börnunum en hvert þeirra er 

mikilvægt fyrir námið. Í fyrsta lagi geta kennararnir verið sýningarstjórar þar sem þeir 

sjá um að safna efnivið, gera leikmuni, skipuleggja leiksvæði og spyrja börnin hvernig 

þau vilja leika sér á svæðinu. Í öðru lagi geta leikskólakennarar verið meðleikarar sem 

taka þátt í leik barnanna og eru í litlum hlutverkum sem eru viðeigandi í 

leikaðstæðunum, til að mynda í veitingahúsaleik þar sem þeir gætu verið 

viðskiptavinir. Að lokum hafa kennarar möguleika á að vera leikstjórnendur en þá 

auðga þeir og víkka út leikinn. Þeir geta sett fram ágreining í leiknum, til að mynda ef 

kennararnir eru viðskiptavinir á veitingahúsi þá geta þeir pantað mat sem er ekki á 

matseðlinum. Í þessum aðstæðum er komið upp vandamál sem börnin þurfa að leysa 

um leið og bætt hefur verið við leikritið. Bregði leikskólakennarar sér í hlutverk 

sýningarstjóra og bæti við lestrar- og skriftarefni á öllum leiksvæðum lokka þeir 

börnin til þess að leggja stund á lestrar- og skriftarhegðun. Ef þeir ganga skrefi lengra 

og verða meðleikarar eða leikstjórnendur geta þeir veitt börnunum þýðingarmikil 

lestrar- og skriftartækifæri. Í gegnum slíkan leik þjálfa börnin nauðsynlega lestrar- og 

skriftarleikni (Vukelich og Christie 2004:35). 
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Rannsóknir á leikjum ungra barna benda til þess að þykjustu- og hlutverkaleikir hafi 

þýðingarmestu áhrifin á boðskiptafærni og málþroska þeirra (Signý Einarsdóttir 

2001:27). Ímyndunarleikur felur meðal annars í sér hluta af orðræðu fullorðinna jafnt 

því að veita börnum tækifæri til þess að auðga eigin orðaforða samhliða því að mynda 

eigin þema og leikhandrit sem þau tjá öðrum. Jafnframt því að þurfa að miðla til 

annarra læra börn að hagræða málkerfinu á meðan á leik stendur. Börn tileinka sér um 

leið hljóðkerfis- og hagnýta þætti tungumálsins. Rannsóknir benda til þess að börn 

sem voru komin vel á veg í leikhæfni sýndu meiri árangur í öllu formi lesturs og 

skriftar er skólaganga hófst (Elgas, Johnson, Montagne og Bauer 1998:116).  

Leiknum ætti því að vera gert hátt undir höfði í leikskólastarfinu þegar kemur að 

eflingu málþroska hjá börnum. Leikskólakennarar verða þó að vera tilbúnir til þess að 

leggja sitt lóð á vogarskálarnar þannig að ávinningur barnanna verði sem mestur.  
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6. Samantekt 

Kenningar er lúta að málþroska og málþróun barna fela í sér mismunandi sjónarmið. 

Talið er að málþróun tengist flóknu samspili á milli líffræðilegs þroska, 

vitsmunaþroska og síbreytilegs málumhverfis. Skinner hélt því fram að foreldrar 

mótuðu tal barna með því að beita jákvæðri styrkingu frá babli og þar til þau yrðu fær 

um að forma hljóðin yfir í orð og síðar setningar. Noam Chomsky trúði því hins vegar 

að börn væru virk og skapandi í máltöku sinni og að foreldrar kenndu þeim ekki 

tungumálið á kerfisbundinn hátt. Málið væri í raun reglukerfi og að börn uppgötvuðu 

þær auk þess að mynda eigin reglur sem þau þróuðu síðan þar til þau yrðu fær um að 

tjá sig líkt og fullorðnir.  

 Hugtakið málþroski er þó nokkuð vítt og þess vegna verðum við að tileinka 

okkur sitthvað til þess að þekkja tungumálið. Málþroskaferlið er einkar fróðlegt og 

ótrúlegt er hversu stórt stökk verður um leið og börn komast á leikskólaaldur. Einna 

mestu framfarirnar eru til að mynda á aldrinum fjögurra til fimm ára þar sem 

spurningagleði og leikni með tungumálið er alls ráðandi. Í málþroskaferlinu skiptir 

hljóðkerfisvitundin einkar miklu máli þar sem hún felur í sér næmi fyrir hljóðrænni 

byggingu talmálsins. Ýmsir þættir falla undir hljóðkerfisvitund og má þar meðal 

annars nefna rím. Alla þætti er hins vegar nauðsynlegt að efla og styrkja hjá börnum 

þar sem talið er að sterk hljóðkerfisvitund geri þeim auðveldar um vik með 

lestrarnám. Sé forsenda læsis skoðuð þá nær hún yfir frumþætti móðurmálsins og það 

að verða læs merkir að skilja og búa yfir færni sem byggir á þeim öllum. Hinir 

fullorðnu eru málfyrirmyndir barnanna og hafa auk þess áhrif á lestrarvenjur þeirra.  

 Í dag er hugtakið byrjendalæsi notað en hugmyndafræðin á bak við það felst í 

að börnin fái að kynnast bókstöfum, gildi þeirra og notkunarmöguleikum. Það er talið 

byggjast á fjórum þáttum en leikskólakennurum er einkar gagnlegt að þekkja til 

byrjendalæsis hvað varðar markvissa vinnu í málörvun með börnum. Áhersla á 

málrækt í leikskólastarfi er nauðsynleg til þess að undirbúa börn undir lestrarnám. 

Leikurinn gegnir þar lykilhlutverki þar sem hann er aðal náms- og þroskaleið 

barnanna. Rannsóknir á tengslum hlutverkaleiks og málþroska leiða í ljós að talað mál 

sem börn nota í leik sínum sé afar þýðingarmikið fyrir lestrarhæfni þeirra.   

 Lestur er að sama skapi veigamikill þáttur í málörvun þar sem kynni barna af 

bókum auka málþroskann. Við bókalestur kynnast börn til dæmis lestraráttinni en þess 

má geta að barnabókum er skipt upp í ákveðna flokka með tilliti til þess hvað aldri 
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þær henta. Málörvun er eins og rauður þráður í gegnum leikskólastarfið þó svo að 

mögulegt sé að bjóða upp á sérstaka málörvunartíma innan dagskipulagsins þar sem 

markvisst væri unnið að eflingu málþroskans. Umhverfi leikskólans þarf einnig að 

vera lestrar- og skriftarhvetjandi fyrir börnin. Uppröðun leiksvæðis skiptir máli og er 

til að mynda heppilegt að deila stóru rými niður í smærri einingar og raða húsgögnum 

á svæðum þannig að það örvi börn í að eiga samskipti sín á milli.   

 Hlutverk leikskólakennara verður ekki ofmetið því það sem þeir gera með 

börnunum löngu áður en þau eru fær um að lesa hefur mikil áhrif á lestrarhæfni þeirra. 

Leikskólakennarar byggja upp gott málumhverfi og eru sú mállega fyrirmynd sem 

börnin hafa. Ef þeir eru til staðar í leik barnanna læra þau meira um lestur og skrift 

heldur en einungis með öðrum börnum. Rannsóknir sýna að þykjustu- og 

hlutverkaleikir hafi þýðingarmestu áhrifin á boðskiptafærni og málþroska barna og 

ætti því leikurinn að hafa þýðingarmikinn sess í leikskólastarfinu.       
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7. Lokaorð 

Góður málþroski skiptir höfuðmáli fyrir allt nám í lífinu og þá ekki síst lestur og 

skrift. Leikskólinn er í kjöraðstöðu til þess að ýta undir þennan þátt og skerpa þar með 

færni barna í tungumálinu sem býr þau betur undir framtíðina. Kenningar er lúta að 

máltöku barna eru hins vegar ekki allar samhljóma um hvernig þau tileinki sér 

talmálið. Ein telur að foreldrar móti tal barna sinna með jákvæðri styrkingu á babl og 

hjal þeirra á meðan önnur segir að börnin séu virk og skapandi í máltökuferlinu og búi 

í raun yfir meðfæddum málhæfileika. Þær hafa þó hugsanlega báðar eitthvað til síns 

máls og þó renna megi stoðum undir að málþróunin tengist flóknu samspili milli 

líffræðilegs þroska, vitsmunaþroska og síbreytilegs málumhverfis.  

 Er framvinda málþroskans er skoðuð hjá börnum á leikskólaaldri kemur í ljós 

að stígandinn er ótrúlegur. Tveggja ára börn sem eru að hefja leikskólagöngu sína 

hafa flest á valdi sínu tveggja orða setningar en um fimm ára aldur hefur orðaforði 

aukist gífurlega, setningarnar eru orðnar flóknari og börnin fara að geta nýtt sér 

tungumálið til skapandi athafna. Það vegur þungt í öllu málþroskaferlinu að byggja 

upp sterka hljóðkerfisvitund hjá börnum því þau verða að geta áttað sig á að málið 

hefur ákveðna formgerð sem samanstendur af setningum, orðum og hljóðum. 

Rannsóknir gefa jafnframt til kynna að sterk hljóðkerfisvitund greiði fyrir lestrarnámi 

barna.  

 Læsi og lestrarþjálfun byggjast eins og áður sagði á færni í tungumálinu en 

forsenda þess felst í frumþáttum málsins, tali, hlustun, lestri og ritun. Foreldrar ekki 

síður en leikskólinn, hafa veruleg áhrif þegar kemur að lestrarvenjum barna. Það er 

afar mikilvægt að þeir lesi fyrir börn sín, veiti þeim greiðan aðgang að lesefni og fari 

með þau á bókasöfn í því skyni að fá bækur að láni. Byrjendalæsi er hugtak sem 

byggir á þeirri hugmyndafræði að börn tileinki sér lestrarfærni ekki eingöngu í 

gegnum beina kennslu heldur einnig með örvandi og hvetjandi umhverfi. Það er talið 

grundvallast á fjórum þáttum sem gagnlegt er að þjálfa hjá börnunum í viðleitni til að 

búa þau betur undir lestrarnám.  

 Leikskólinn á ekki síður en foreldrar að taka þátt í að búa börn undir 

lestrarnám í grunnskóla og málörvun á að tengjast sem flestum þáttum 

leikskólastarfsins. Leikurinn hefur þar sitt að segja þar sem börn læra mest í gegnum 

hann og er hlutverkaleikur talinn sérlega þýðingarmikill fyrir lestrarhæfni barna. 

Bækur eru sömuleiðis góður kostur til málörvunar og lestrarundirbúnings barna en 
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rannsóknir sýna að bókalestur eflir málþroska þeirra og eykur orðaforða. Áður en bók 

er lesin er gagnlegt fyrir leikskólakennara að vita um hvað hún fjallar þar sem slíkt 

auðveldar miðlunina til barnanna. Það er líka gott að gefa sér tíma til þess að ræða um 

efni bókarinnar og hvetja til umræðna um hana. Börnin kynnast jafnframt 

lestraráttinni og að hver saga hefur upphaf, miðju og endi. Bækur eru þó einungis 

hluti af því efni sem hægt er að nýta til málörvunar í leikskólum. Málörvunarleikir 

henta prýðilega til þess að efla málþroska barnanna. Leikskólakennarar geta til dæmis 

farið í leiki sem styrkja hlustun og æfa rím en nauðsynlegt er í allri málörvun að vera 

duglegur að grípa tækifærið hvenær sem það gefst innan dagskipulagsins.  

 Umhverfi leikskólans og hlutverk leikskólakennarans skiptir sömuleiðis máli 

þegar kemur að eflingu málsins hjá börnum. Aðgreining á rými er einkar hentug sem 

og að hafa lík svæði nálægt hvert öðru. Leiksvæðin eiga að vera uppfull af 

ritmálsörvandi efni en ritmálið á jafnframt að vera sýnilegt innan deildarinnar. 

Leikskólakennarar skipta einnig sköpum því það sem þeir gera með börnunum áður 

en þau verða læs hefur áhrif á lestrarhæfni þeirra síðar meir. Starfsfólkið er sú mállega 

fyrirmynd sem börnin hafa og því verður það að líta í eigin barm og íhuga hvernig 

samskipti þess eiga að vera við börnin.  

 Að framansögðu sýna niðurstöður þessarar ritgerðar að margt hefur áhrif á 

málþroska og lestrarþróun barna. Leggist foreldrar og leikskólar á eitt í að örva og 

styrkja málþróun og undirbúning lestrarnáms barna má leiða líkur að því að þau hafi 

góðan grunn sem styrki þau um alla framtíð.   
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