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Útdráttur

Þessi greinargerð er hluti af lokaverkefni okkar til B.Ed. –prófs við Háskóla 

Íslands í grunnskólakennarafræðum á Menntavísindasviði. Í greinargerðinni 

kynnum við námsefnið Góður dagur – Leikum og lesum með Birtu og Bjarti.

Námsefnið samanstendur af tveimur bókum. Önnur bókin hefur að geyma söguna 

um Birtu og Bjart og verkefni sem stuðla að því að efla orðaforða og skilning 

barna. Í seinni bókinni er að finna kennsluleiðbeiningar með umræðuspurningum, 

nánari lýsingum á verkefnum í bókinni ásamt tengdum verkefnum. Börn koma 

misjafnlega stödd í grunnskólann og var markmið okkar að búa til námsefni sem 

kæmi til móts við fjölbreyttar þarfir þeirra. Við fjöllum um þá fræðilegu þætti sem 

að námsefninu koma en við lögðum megináherslu á að efla orðaforða og skilning í 

gegnum lifandi verkefni og umræður.
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Formáli

Við gerð þessa námsefnis var Ásta Egilsdóttir, grunnskólakennari í Grundaskóla á 

Akranesi, leiðsögukennari okkar. Viljum við nota tækifærið og þakka henni fyrir 

ómetanlegan stuðning og góða leiðsögn. Einnig viljum við þakka Kristínu Ósk 

Halldórsdóttur fyrir að myndskreyta bókina og Unni Jónsdóttur fyrir uppsetningu 

og teikningar við verkefni.
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Inngangur

Íslenskunám er lykilþáttur í námi allra grunnskólabarna og segja má að íslenskan 

sé í raun rauður þráður í gegnum allt námið (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska,

2007). Grunnur haldgóðrar menntunar er traust þekking á móðurmálinu og er 

lesturinn besta tæki barna til að afla sér þekkingar. Lestur eflir orðaforða og 

stuðlar að því að börn nái betri tökum á málinu. Nauðsynlegt er að vekja áhuga 

þeirra á lestri og gera þeim grein fyrir því hversu miklu máli það skiptir að búa 

yfir góðri lestrarkunnáttu. Halda skal lestrarkennslu og lestrarþjálfun áfram jafnt 

og þétt alla grunnskólagönguna.

Með þessari greinargerð kynnum við námsefnið Góður dagur – Leikum og lesum 

með Birtu og Bjarti og þá fræðilegu þætti sem þar koma fram. Lögðum við 

áherslu á að efla orðaforða og skilning í gegnum lifandi verkefni og umræður.

Námsefnið er ætlað börnum í 1. bekk og er hugmyndin sú að það sé unnið á fyrstu 

tveimur til þremur vikum skólaársins. Námsefnið samanstendur af tveimur 

bókum. Önnur bókin hefur að geyma söguna um Birtu og Bjart og verkefni sem 

stuðla að því að efla orðaforða og skilning barna. Í seinni bókinni er að finna 

kennsluleiðbeiningar með umræðuspurningum, nánari lýsingum á verkefnum í 

bókinni ásamt tengdum verkefnum. Námsefnið fjallar um vinina Birtu og Bjart og 

viðburðaríkan dag í lífi þeirra. Þau eru nýbyrjuð í skóla og eru enn að kynnast 

honum og nánasta umhverfi hans. Að skóladegi loknum liggur leið Birtu og Bjarts 

í sveitina til ömmu og afa Bjarts. Þar kynnast þau lífinu í sveitinni og dýrunum 

sem eru þar.

Börn koma misjafnlega stödd í grunnskóla og er mikilvægt að koma til móts við 

fjölbreyttar þarfir þeirra. Það gerum við með því að fara ólíkar leiðir að 

námsefninu. Verkefnin krefjast þess að börn vinni ýmist ein eða í hópum, jafnt 

innan sem utan skólastofunnar, læri í gegnum leik og séu virk í eigin námi. Fyrir 

mörg börn er það stórt skref að fara úr leikskóla í grunnskóla. Því töldum við 

upplagt að búa til námsefni sem auðveldar börnum þetta skref, þ.e. brúar bilið 

milli skólastiganna. Öll börn koma inn í grunnskólann með ákveðna reynslu að 

baki og er mikilvægt að vera meðvitaður um það og nýta hana í námi þeirra. Með 

námsefninu kynnast börnin skólanum sínum og nánasta umhverfi hans. Þetta 
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teljum við mikilvægt svo að börn öðlist öryggi og líði vel í skólanum strax frá 

upphafi. Samvinna spilar stórt hlutverk í námsefninu og með því vonumst við til 

að það myndi samstilltan hóp og góðan bekkjaranda.
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1. kafli: Farsæl skólabyrjun

Í dag koma flest börn inn í grunnskóla með töluverða reynslu úr leikskóla og 

mikilvægt er að nýta hana í námi þeirra (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, 2008). Flest 

börn hafa miklar væntingar til grunnskólans. Þau gera ráð fyrir því að reglurnar 

þar séu aðrar en voru viðhafðar í leikskólanum. Mörg líta þau á leikskólann sem 

stað þar sem þau fá að leika sér í stað þess að þar fari fram eiginlegt nám. Aftur á 

móti telja þau að þegar í grunnskólann er komið hefjist nám þeirra fyrir alvöru,

þar læri þau að lesa, skrifa og reikna. Því má segja að börn geri ráð fyrir því að 

nýtt komi í stað þess gamla og óþekkt í stað þess þekkta.

Fyrir mörg börn er stórt skref að fara úr leikskóla í grunnskóla og því er mikilvægt 

að mynda samfellu á milli skólastiganna (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, 2008).

Þegar komið er í grunnskólann er margt nýtt sem börnin upplifa. 

Skólabyggingarnar og skipulagið er ólíkt því sem þau hafa kynnst, börnin þurfa að 

aðlaga sig nýjum félagahópi ásamt því að formlegt nám kemur í mörgum tilfellum 

í stað leiks og skapandi vinnu. Byggja þarf á reynslu barna þegar fengist er við ný 

viðfangsefni. Líkt og Dewey segir í bók sinni Reynsla og menntun er „ ... mjög 

mikilvægt að nýju hlutirnar og atburðirnir tengist vitsmunalega þeim sem voru 

hluti af fyrri reynslu, og þetta þýðir að einhver framför verði í skilningi og 

framsetningu staðreynda og hugmynda“ (Dewey, 2000, 85). Þau viðfangsefni sem 

verða fyrir valinu verða að hæfa getu barnanna þ.e. þau mega ekki vera of erfið né 

of auðveld (Jóhanna Einarsdóttir, 2007, 2008). Jafnframt þarf að gera námið 

áhugavert til að fanga áhuga barnanna og vekja hjá þeim löngun til að læra meira.

Mikilvægt er að líta ekki á leikskólann sem undirbúning fyrir grunnskólann heldur 

á hann að byggja upp reynslu sem börnin geta nýtt sér í því sem þau taka sér fyrir 

hendur í bæði námi og lífi (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Grunnskólinn á að taka 

mið af fyrri reynslu sem börn búa yfir og byggja ofan á nýja reynslu sem verður 

merkingarbær fyrir þau. Fyrri reynsla gagnast aðeins ef hún er notuð sem afl til að 

öðlast skilning og fást við ný og óþekkt viðfangsefni. Með aukinni samfellu og 

samvinnu milli skólastiganna er möguleiki á að nýta það besta frá báðum stigum. 

Þó ber að varast að leikskólinn verði grunnskólamiðaður, þ.e. að allt starf innan 

leikskólans snúi að því að undirbúa börnin fyrir komandi grunnskólagöngu.
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Hugsmíðikenningin á rætur að rekja í hugmyndafræði Dewey og Piaget (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir & Árdís Ívarsdóttir, 2005). Hugsmíði

tekur til þeirra kenninga sem leggja áherslu á að nám geti ekki verið skilið í 

sundur frá reynslu eða framkvæmd. Þeir sem aðhyllast þessar kenningar segja að 

til þess að geta lært verði barnið að vera þátttakandi í ferlinu við að skilja, vita og 

geta. Þær hugmyndir sem hugsmíðikenningin byggir á eru að mótun þekkingar 

geti ekki verið aðgreind ferlinu við að skilja og að skilningur eða þekking myndist 

í samleik fyrri skilnings og nýrrar reynslu. Þar sem þekking er afstæð getur 

kennari ekki miðlað henni beint til nemenda. Sá sem lærir verður að bera saman 

það sem hann heyrir, sér eða reynir við fyrri reynslu og þekkingu.

Dewey sagði reynsluna vera uppsprettu menntunar (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 

2005). Reynsla hefur merkingu fyrir börn vegna þess að þegar þau fá að reyna á 

eigin skinni hvetur það þau til frekara náms (Seefeldt & Galper, 2000). Upplifanir 

sem eru þýðingarmiklar fyrir börn hæfa aldri þeirra hverju sinni og gera þeim 

kleift að upplifa velgengni. Þegar þau upplifa velgengni fara þau að hugsa um sig 

sem nemendur, sem geta og munu ná árangri. Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi 

kemur fram að Piaget taldi að vitsmunaþroskinn efldist með því að komast í 

snertingu við hluti og gera tilraunir (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Samkvæmt 

Piaget er reynsla á eigin skinni nauðsynleg fyrir börn ef þau eiga að læra, hugsa 

og byggja upp þekkingu (Seefeldt & Galper, 2000). Þegar börn fá tækifæri til að 

handfjatla hluti í umhverfi sínu öðlast þau þekkingu á því að sumir hlutir eru 

þungir og aðrir léttir, sumir eru hrjúfir og sléttir og enn aðrir eru hvassir eða 

rúnaðir. Ekki er hægt að kenna þessa þætti með beinni kennslu heldur er aðeins 

hægt að læra um þá af eigin reynslu.

Mikilvægasta náms- og þroskaleið barna er leikur (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). 

Það er í eðli þeirra að leika sér og því er helsta tjáningarformið frjáls og 

sjálfsprottinn leikur. Í gegnum leik læra börn margt sem enginn getur kennt þeim 

og endurspeglar leikurinn oft reynslu þeirra, þá menningu og samfélag sem þau 

lifa í. Því má segja að leikur sé kraftmikið og síbreytilegt ferli (Armstrong, 2006). 

Þegar börn leika sér er allur heili þeirra virkur. Leikur stuðlar að bættum líkams-

og skynhreyfiþroska barna og gerist það t.d. þegar þau hlaupa, hoppa, grafa, leika, 

mála og teikna. Leikur styður við félagslegt nám þegar börn leika sér saman, setja 
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sig í ólík hlutverk og aðlaga leikhegðun sína að þörfum og kröfum annarra. Einnig 

þjálfa þau orðaforða, samskiptahæfni og samvinnu. Leikur styrkir tilfinningalegan 

þroska þegar barn fær tækifæri til að vinna með eigin ótta, gleði, afbrýðisemi og 

reiði. Til þess nota þau oft leikföng, leikbrúður og aðra leikmuni sem þau nýta til 

að finna lausn á tilfinningum. Þegar barnið vinnur á táknrænan máta með 

listrænan efnivið, í leikspuna og á annan hátt túlkunar styður það við vitrænan 

þroska barnsins.

Leikur þjónar hlutverki milliliðs milli þess sem er mögulegt og þess sem er 

raunverulegt (Armstrong, 2006). Þegar börn leika sér þá blanda þau ímyndun 

sinni við raunveruleikann. Í gegnum þeirra eigin skapandi gjörðir koma þau með 

inn í heiminn eitthvað óundirbúið, frumlegt og einstakt. Tómt kælibox verður til 

að mynda að geimskipi. Í okkar menningarheimi gengur leikur, því er verr og 

miður, undir verulega hnignun (Armstrong, 2006). Nú til dags er dæmigerð ímynd 

barns að leik, eitt barn sem situr fyrir framan sjónvarpið eða er í tölvuleik að leika 

við persónurnar sínar. Það telst ekki til leiks. Leikur er upplifun sem felur í sér 

látalæti, frelsi, sköpun og virkt ímyndunarafl.
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2. kafli: Lestur

Lestur hefur verið skildgreindur sem „málræn aðgerð sem byggir á samspili 

margra þátta sem eru nauðsynlegir til að túlka og skilja ritmál“ (Steinunn 

Torfadóttir, 2007-2008). Strax á fyrstu árum barna er grunnur að góðri 

lestrarfærni lagður. Eftir því sem málþroski þeirra er betri því auðveldara eiga þau

með lestrarnámið. Foreldrar og aðrir sem koma að uppeldi barna hafa mikilvægu 

hlutverki að gegna í kennslu þeirra (Ásthildur Snorradóttir & Sigurlaug Jónsdóttir, 

2000). Það hefur sýnt sig og sannað að það getur haft mikil áhrif  á lestrarnám

barna síðar meir að það hafi verið lesið fyrir þau, hugtök útskýrð og orðaforði

markvisst aukinn. Til að mynda skiptir það sköpum að börnum séu kennd heiti 

hluta og athafna daglegs lífs. Málþroski þeirra eykst við lestur ásamt því að hann 

þjálfar einbeitingu og athygli og vekur áhuga. Til þess að börn geti orðið virkir 

lesarar þurfa þau að hafa góða þekkingu á tungumálinu og víðtæka málfærni

(Steinunn Torfadóttir, 2007-2008). Þau þurfa að skilja merkingu orða, samhengi í 

texta og vera fær um að draga ályktanir út frá textanum. Þessir þættir reyna á 

orðaforða barna, málskilning og færni í að nota málið í ólíku samhengi.

Lestrarþróun er ferli sem skipt hefur verið niður í fimm stig (Þóra Kristinsdóttir, 

2000). Flest börn fara í gegnum þetta ferli í sömu röð, en þó á mismunandi hraða. 

Mikilvægt er að kennarar og foreldrar séu meðvitaðir um þetta ferli til þess að þau 

geti ákvarðað hvar barnið er í lestrarferlinu og veitt því viðeigandi hvatningu og 

leiðsögn samkvæmt því. Stigin eru eftirfarandi:

Fyrsta stigið í lestrarferlinu nefnist undirbúningsstig (Þóra Kristinsdóttir, 2000). Á 

þessu stigi eru börn á leikskólaaldri. Áhugi barna á lestri vaknar þegar þau fylgjast 

með foreldrum og öðrum lesa. Það hvetur þau til að líta öðrum augum á sínar 

eigin bækur. Þau fara að lesa í þykjustunni og öðlast skilning á eðli og tilgangi 

lestrar. Börn fara að átta sig á því að út frá rittáknum má fá ákveðna merkingu. 

Mikilvægt er að reynsla og upplifun þeirra af lestri sé jákvæð til þess að áhugi 

þeirra viðhaldist. Smám saman fara þau að átta sig á undirstöðuatriðum lestrar 

sem stuðlar að áframhaldandi þróun læsis.
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Annað stig lestrarferlisins nefnist lestrarbyrjun (Þóra Kristinsdóttir, 2000). 

Yfirleitt eru börn á aldrinum 6-7 ára á þessu stigi. Hér fara börn að þekkja ákveðin 

orð í ritmáli, þ.e. orð sem koma þeim oft fyrir sjónir t.d. auglýsingaskilti eða nöfn. 

Börn sjá þessi orð sem eina heild, ekki sem stök tákn. Flest vita þau ekki hvernig 

setja á þessi stöku tákn sama til að úr verði ákveðin merking. Ef réttar aðferðir eru 

notaðar og efni við hæfi er til staðar þá átta börn sig á því að táknin fela í sér 

ákveðna merkingu. Þetta fær þau til að hugsa um innihald textans og gerist 

yfirleitt á þeim tíma sem börnin hefja lestrarnám. Á þessu stigi uppgötva börnin 

að hver bókstafur stendur fyrir ákveðið málhljóð og fara að átta sig á því hvernig 

setja á þá saman til að úr verði merkingarbær orð.

Þriðja stig lestrarferlisins nefnist breytingastig eða umskiptastig (Þóra 

Kristinsdóttir, 2000). Börn í 2. - 4. bekk eru flest á þessu stigi. Á þessu stigi er 

lögð áhersla á að börn öðlist færni í að umskrá stafi í hljóð sjálfvirkt. Þau hafa 

flest þegar lært að umskrá einstaka stafi í hljóð en gera það mjög hægt. Sjálfvirkni 

næst ekki nema með æfingu og því er mikilvægt að börn á þessum aldri lesi 

mikið. Gæta þarf þess að efnið sem börn lesa sé við hæfi getu þeirra, sé hvorki of 

erfitt né of létt. Ef þetta gengur eftir upplifa þau lestur sem áhugaverðan og 

skemmtilegan. Ef efnið hæfir hins vegar ekki getu barnanna getur það komið í veg 

fyrir sjálfvirkni og að lestraráhugi þeirra sé fangaður.

Fjórða stig lestrarferlisins nefnist undirstöðulestur (Þóra Kristinsdóttir, 2000).

Mörg börn í 4. – 6. bekk eru á þessu stigi. Hér eru börn aftur farin að þekkja heil 

orð þar sem þau hafa náð góðum tökum á sjálfvirkri umskráningu. Börnin eru 

farin að lesa margskonar lesefni með ólíkan tilgang í huga, bæði sér til ánægju og 

fróðleiks. Á þessu stigi er áhersla lögð á að börn dýpki skilning sinn á merkingu 

orða, verði fær um að skilja flóknara lesefni og þrói með sér árangursríkar aðferðir 

við lestur. Hér ná börn ákveðnum stöðugleika i sinni lestrarfærni.

Fimmta og síðasta stig lestrarferlisins nefnist fágunarstig (Þóra Kristinsdóttir, 

2000). Mörg börn ná þessu stigi í 7. – 8. bekk. Á þessu lokastigi lestrarferlisins 

eru börnin orðin vel læs og vinna að því að fullkomna alla þá þætti sem hafa 

komið fram hér að ofan. Orðaforði, leshraði og sveigjanleiki eykst á þessu stigi 

ásamt því að hugsun barna þroskast og þau verða fær um að lesa flóknari texta. 
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Segja má að þróun lestrar sé ævilangt ferli því alltaf er hægt að gera betur og bæta 

sig.

Í námsefninu Góður dagur – Leikum og lesum með Birtu og Bjarti er lögð áhersla 

á að efla orðaforða og skilning barna í gegnum lifandi verkefni og umræður. Allt 

eru þetta undirstöðuþættir í lestrarnámi barna og stuðla að góðum árangri í námi 

þeirra síðar meir. Hér verður fjallað um þessa þætti.

2.1 Orðaforði

Orðaforði er sá fjöldi orða sem einstaklingur skilur eða getur notað við að hlusta, 

tala, lesa og skrifa (Tankersley, 2003). Hlustunarorðaforði einstaklings er sá 

stærsti og er fyrstur til að þróast. Næst á eftir kemur talmálsorðaforði. 

Lestrarorðaforðinn er sá þriðji í röðinni og á eftir honum kemur 

ritunarorðaforðinn. Hver orðaforði um sig heldur áfram að aukast og þróast með 

tímanum. Því fleiri orð sem einstaklingur þekkir þeim mun auðveldara er fyrir 

hann að læra fleiri orð (Walpole & McKenna, 2007).

Öll börn verða að þróa með sér „orðavitund“ (Tankersley, 2003). Hún er 

skilgreind sem skilningur, áhugi og forvitni á orðum. Þekking á orðaforða er 

helsta tengingin við lesskilning og er nauðsynlegt að vinna að því að auka 

orðaforða barna eins mikið og við getum. Að byggja upp og auka við orðaforða 

barna, sem öll eru á ólíkum stigum, er flókið ferli sem krefst margþættrar nálgunar 

á orð og merkingu þeirra (Tankersley, 2003). Um leið og börn eru tilbúin ætti að 

kenna þeim að nota margskonar aðferðir við að læra ný orð þegar þau nálgast 

orðin í gegnum lestur. Að hafa góðan orðaforða hefur mikil áhrif á lesskilning 

barna. Því fleiri orð sem börn þekkja sjálfvirkt, því betri er lesskilningur og 

lesfimi þeirra. Mikilvægt er að kennarar veiti börnum næg tækifæri til lestrar og 

að notuð séu fjölbreytt orð í þeirra daglega umhverfi til að unnt sé að auka 

orðaforða þeirra eins mikið og hægt er.

Orðaforða má skipta í tvennt, virkan og óvirkan orðaforða (Sigurður Konráðsson, 

2000). Virkur orðaforði eru þau orð sem einstaklingur notar án þess að hugsa sig 

um þegar hann talar. Óvirkur orðaforði felur aftur á móti í sér þau orð sem 
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einstaklingur skilur þegar hann heyrir þau eða les en notar hins vegar ekki í 

daglegu tali. Óvirki orðaforðinn er stærri en sá virki hjá bæði börnum sem og 

fullorðnum. Þeir sem hafa takmarkaðan orðaforða eiga erfiðara með að tjá sig

heldur en þeir sem búa yfir ríkulegum orðaforða (Guðmundur B. Kristmundsson, 

2000). Það veldur því að þeir eiga oft á hættu á að vera misskildir. Þeir eiga oft í 

erfiðleikum með að koma skoðunum sínum á framfæri og þar af leiðandi er geta 

þeirra til að taka þátt í umræðum takmörkuð. Þeir sem hafa takmarkaðan 

orðaforða eru mjög líklega slakir lesendur. Það er slæmt þar sem lestur er góð leið

til að afla sér þekkingar og auka orðaforða. Þessir einstaklingar eiga á hættu á að 

lenda í vítahring þar sem sterkasta tólið til að afla sér orða er illa virkt vegna 

takmarkaðrar þekkingar á orðum.

Það er staðreynd að börnum gengur betur að tileinka sér ný orð ef þeim gefst 

tækifæri til að tengja þau fyrri reynslu sinni (Guðmundur B. Kristmundsson, 

2000). Lesefni þarf því að velja af kostgæfni með tilliti til þess að það höfði til 

reynslu barna. Þau þurfa að geta samsamað sig við eða sett sig í spor sögupersóna. 

Með þessu myndast samspil á milli bókar og barns. Mikilvægt er að foreldrar og 

kennarar leggi sitt af mörkum við að gera börn reynslunni ríkari til þess að 

orðaforði þeirra aukist (Guðmundur B. Kristmundsson, 2000). Hægt er að gera 

það á tvo vegu, með beinum og óbeinum hætti. Ef efla á reynslu barna með 

beinum hætti er upplagt að fara í vel undirbúnar vettvangsferðir og gera 

afmarkaðar tilraunir eða athuganir. Einnig ætti að leyfa börnum að handfjatla og 

skoða hluti og fyrirbæri sem verið er að fást við í kennslu eða á heimilum. Ef efla 

á reynslu barna með óbeinum hætti er tilvalið að lesa, ræða, hlusta, horfa á 

sjónvarp, leika sér, fara í heimsóknir og taka þátt í heimilisstörfum. Þessir þættir 

auka þá þekkingu sem mikilvægt er að búa yfir til að móta hugtök og þekkingu á 

þeim orðum sem notuð eru um þau.

Þegar kennari les texta fyrir börn er gott að hann taki fyrir þau orð sem eru ný eða 

mikilvæg vegna skilnings á innihaldinu og útskýri þau svo að börnin geti sett 

textann í samhengi (Tankersley, 2003). Einnig ætti að leggja áherslu á að útskýra 

þau orð sem koma endurtekið fyrir í námsefni eða texta sem lesinn er. Þau orð 

sem leggja á sérstaka áherslu á þurfa að vera sýnileg og heyrast oft (Guðmundur 

B. Kristmundsson, 2000). Orð sem koma sjaldan fyrir í talmáli eða ritmáli geta 



14

truflað lestur og skilning vegna þess að þau ná ekki að festast í minni barna. Það 

getur því reynst börnum erfitt að grípa til þeirra þegar á þarf að halda við lestur 

eða ritun. Að kenna orðaforða er flókið ferli sem krefst margvíslegra aðferða og 

tækifæra til að hafa samskipti með nýjum orðum (Tankersley, 2003). Að auka þá 

reynslu sem börn fá í kennslustofunni og fjölda þeirra tíma sem beint er að nýjum 

orðum mun án efa hafa áhrif á aukningu á öllum sviðum orðaforðans, þ.e. 

hlustunar-, talmáls-, lestrar- og ritunarorðaforða.

2.2 Lesskilningur

Lesskilningur er undirþáttur lestrar og vísar til skilnings, varðveislu og 

endurheimtar á því sem lesið er (Helga Sigurmundsdóttir, 2007-2008). „Forsenda 

lesskilnings er góður orðaforði og málskilningur sem vísar til skilnings og 

þekkingar á mæltu máli og uppbyggingu þess“ (Helga Sigurmundsdóttir, 2007-

2008). Lesskilningur er talinn skiptast í marga óháða þætti (Fjölnir Ásbjörnsson, 

1997). Annars vegar er talað um að þættina megi einangra og þjálfa sem 

sjálfstæða og hins vegar er lesskilningur talinn samfellt vitsmunalegt ferli þar sem 

ekki er hægt að einangra eða þjálfa sérstaka þætti. Þeir þættir sem skipta miklu 

máli þegar kemur að því að skilja og afla sér þekkingar eru bakgrunnur, reynsla af 

ólíkum tegundum ritmáls, áhugi, ályktunarhæfni og þekking á eigin hugsun

(Helga Sigurmundsdóttir, 2007-2008).

Hlutverk kennara er mikilvægt í kennslu (Fisher, 2005). Það er ekki nóg að leyfa 

börnum einfaldlega að hugsa, læra og leika sér upp á eigin spýtur. Þau þurfa á 

stuðningi (scaffolding) að halda við nám sitt svo þau geti færst yfir á hærra stig 

mögulegs þroska (Shepard, 2005). Það er sá þroski sem börn geta öðlast ef þeim

er veittur réttur stuðningur. Kennarar sjá fyrir þessum stuðningi með því að gefa

vísbendingar og veita þeim hvatningu. Til að byrja með felst stuðningurinn í því 

að kennari stýri börnum í námi þeirra þar til þau eru komin á næsta stig. Þar vinna 

kennari og börn í sameiningu að því að byggja upp þekkingu (Walpole & 

McKenna, 2007). Að lokum, eða á efsta stiginu, hafa börn náð tökum á að nýta 

sér þá færni og aðferðir sem þau hafa lært þegar kemur að lesskilningi.



15

Virkir lesarar nota reynslu sína til að skilja texta (Tankersley, 2003). Þeir tengja 

nýjar upplýsingar við fyrri þekkingu og finna út hver aðal- og aukaatriði textans

eru. Einstaklingur skilur ekki texta sem lesinn er nema hann nái að tengja innihald 

textans við fyrri þekkingu og sé fær um að vinna úr þeim orðum sem lesin eru. 

Virkur lesari hefur náð þeirri færni að tengja efni við fyrri þekkingu sína, draga 

ályktanir þegar lesið er, setja fram spurningar, sjá fyrir sér upplýsingar sem gefnar 

eru og atburðarás sögunnar. Börn þurfa að öðlast færni í að tengja það sem lesið er 

við þeirra eigin reynslu (texti-reynsla), við aðra texta sem þeir hafa lesið (texti-

texti) og við það sem þeir vita um heiminn sem þeir búa í (texti-veröld).

Þegar talað er um lesskilning er meðvituð hugarstarfsemi oft nefnd í því sambandi

(Fjölnir Ásbjörnsson, 1997). Meðvituð hugarstarfsemi er færni sem byggir á því 

að börn geti metið lestur sinn á meðan á honum stendur. Ef börn hafa náð tökum á 

þessari færni geta þau beitt ólíku lestrarlagi, t.d. lesið á mismunandi hraða sem fer 

þá eftir því í hvaða tilgangi lesið er og þyngd textans. Jafnframt er talað um 

málfarslega úrvinnslu og túlkun út frá samhengi sem tvær helstu hliðar 

lesskilnings. Málfarsleg úrvinnsla er þegar við greinum setningu með því að 

flokka orðin í henni eftir málfræðilegum reglum tungumálsins. Þessi greining er 

sjálfvirk. Það er þó ekki fyrr en túlkunin út frá samhenginu hefur orðið að 

skilningur á sér stað. Þegar lesari túlkar texta út frá fyrri þekkingu býr hann sér til 

svokallaða hugskotsmynd (Fjölnir Ásbjörnsson, 1997). Að geta búið sér til 

hugskotsmynd hjálpar börnum að tengjast sögunni betur, kveikir líf í henni og 

persónunum og eykur ímyndunaraflið (Tankersley. 2003). Það sem birtist í 

þessum myndum er það sem lesarinn sér fyrir sér þegar hann les texta (Fjölnir 

Ásbjörnsson, 1997). Því lengra sem lesið er, því fleiri breytingum taka myndirnar.

Lesskilningur er því að mörgu leyti virkt skapandi ferli þar sem hugskotsmyndir 

lesarans eru endurskoðaðar og fínpússaðar eftir því sem lengra er haldið í 

lestrinum. Til að skilja texta verður lesarinn að vera fær um að lesa ekki einungis 

það sem stendur á línununum heldur einnig á milli línanna (Tankersley, 2003). 

Við það dregur hann ályktanir út frá þeim hugskotsmyndum sem hann hefur 

myndað sér við lesturinn og notar til þess fyrri þekkingu (Fjölnir Ásbjörnsson, 

1997). Ef texti er mjög nákvæmur og segir lesandanum allt sem segja þarf kemur 

það í veg fyrir að mögulegt sé að lesa á milli línanna.
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Mikilvægur þáttur í því að þróa góðan skilning er að börn spyrji sig spurninga á 

meðan lesið er (Tankersley, 2003). Einnig þurfa þau að læra að vinna úr þeim 

upplýsingum sem þau taka við. Börn verða að fá þjálfun í að spyrja sig hvort vit 

sé í því sem þau eru að lesa og hvort það tengist því sem þau hafa áður lært um 

efnið. Með spurningum hjálpum við lesaranum að tengjast efninu á persónulegri 

hátt.

2.3 Spurningar

Í upphafi er það heima við sem börn læra listina að spyrja spurninga (Fisher, 

2005). Allt nám á sér stað í formi þess að kanna. Með því að spyrja spurninga 

öðlumst við þekkingu á heiminum í kringum okkur. Heima við eru börn virkir 

þátttakendur í umræðum sem þar fara fram. Helmingur þeirra umræðna sem börn 

taka þátt í innan heimilis koma þau sjálf af stað með því að spyrja spurninga. Þar 

eru þau þátttakendur til jafns á við þá fullorðnu. Aftur á móti breytist þetta þegar 

börnin koma í skólann. Þar eru það kennarar sem koma af stað flestum umræðum 

og spyrja flestra spurninga. Í skólanum fá börn sjaldnar tækifæri til að eiga í 

samskiptum við þá fullorðnu ásamt því að fá færri tækifæri til að spyrja spurninga. 

Frekar er talað til barnanna heldur en við þau. Þetta ósamræmi milli heimilis og 

skóla getur verið mikill ókostur fyrir nám barnanna.

Spurningum er gjarnan skipt í þrjá flokka (Fisher, 2005). Raunvísindalegar

spurningar sem varða staðreyndir um veröldina, hugtakslegar spurningar sem 

varða hugmyndir, skilgreiningar og hugtök og gildishlaðnar spurningar sem varða 

skoðanir um virði og verðleika hluta. Þessir flokkar skarast oft og stundum geta 

spurningar tengst þeim öllum. Hugtakslegar og gildishlaðnar spurningar eru oft 

kallaðar spurningar á æðra stigi vegna þess að þær fela í sér æðri hugsun.

Spurningar, sem fara fram á að sá sem svarar þeim noti þekkingu sína, skilning og 

beiti sér, eru ekki eins flóknar og krefjast því hugsunar á lægra stigi (Fisher 2005). 

Árangursrík spurnaraðferð er að spyrja spurninga sem gera vitsmunalegar kröfur 

til barna. Þessar spurningar leiða börnin frá einföldum þekkingarspurningum að 

spurningum sem krefjast skilnings og að þeir beiti sér, greini og meti. Í flestum 

tilfellum þýðir þetta að börn færi sig frá lýsandi spurningum eins og  „hver?“, 
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„hvað?“ og hvernig?“ yfir í spurningar sem krefjast dýpri hugsunar eins og 

„afhverju?“, „til hvers?“ og „hvað fleira?“ 

Kennarar nota spurningar til að hvetja börn, til að kanna þekkingu þeirra og styðja 

við íhugun, athugun og rannsakandi hugsun (Fisher, 2005). Spurningum er ætlað 

að veita vitsmunalega ögrun, þ.e. hvetja börnin til þess að hugsa. Margar þær 

spurningar sem kennarar nota aftra vitsmunalegri virkni og spara börnum

fyrirhöfnina að hugsa. Rannsóknir sýna að flestar spurningar sem kennarar nota 

eru lokaðar, raunverulegar spurningar með þekktu réttu svari sem gera litlar 

vitsmunalegar kröfur. Með því að spyrja spurninga getur kennarinn auðveldað 

nemendum að ná fram námi. Hann getur t.d. náð athygli barnanna, vakið áhuga, 

örvað hugsun, kannað þekkingu og greint erfiðleika og misskilning. Hægt er að 

nota spurningar til að örva röklega eða óröklega hugsun.

Oft er talað um að það að spyrja góðra spurninga sé undirstaða kennslu í þeim 

skilningi að það geti boðið upp á brú milli kennslu og náms (Fisher, 2005). 

Rannsóknir á því hvað gerir skóla að árangursríkum stað til náms sýna að það sem 

þurfi að vera til staðar er að þar sé vitsmunalega krefjandi kennsla. Ein 

skilgreining á góðri spurningu er að hún sé vitsmunalega krefjandi. Ef kennari 

spyr góðra spurninga auðveldar það börnum að tengja við reynslu og þekkingu. 

Þó eru ekki allar spurningar sem styðja við nám. Komið hefur í ljós að margir 

kennarar falla í þá gryfju að spyrja of margra spurninga, þ.e. of margra lokaðra og 

óröklegra spurninga. Þess í stað ættu kennarar að leitast við að spyrja frekar færri 

og meira krefjandi spurninga. Fáar spurningar sem krefjast virkrar hugsunar eru 

betri en margar spurningar sem útheimta takmarkaða hugsun. Einn helsti kostur 

góðra spurninga er að þær krefjast rökhugsunar, þ.e. að börn velti málum fyrir sér, 

beri saman mismunandi atriði eða leiðir, eða vegi og meti ólík rök eða sjónarmið 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1996). Spurningar sem þessar eru árangursríkar vegna þess 

að þær geta af sér eitthvað nýtt (Fisher, 2005). Þær spurningar sem veita bæði 

ögrun og vekja áhuga eru bestu spurningarnar. Nauðsynlegt er að muna að þessar 

spurningar eru ekki alltaf fyrirfram skipulagðar.

Mikilvægt er að hvetja börn til að spyrja sinna eigin spurninga (Fisher, 2005). 

Færni í að spyrja spurninga er einn af lykilþáttum árangursríks náms. Þessi 
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hæfileiki er ekki meðfæddur og hann þarf að æfa. Eftir því sem börn eldast verður 

æ erfiðara að fá þau til að spyrja spurninga. Ef gera á börn að virkum og 

ævintýralegum hugsuðum verður að hvetja þau til þess.

2.4 Umræður

Umræður fara fram á tvo vegu (Fisher, 2005). Annars vegar er talað um umræður 

sem ná yfir vítt svið óformlegra aðstæðna þar sem samtal á sér stað milli 

einstaklinga. Hins vegar er talað um umræður sem sérstaka tegund samskipta þar 

sem hópur einstaklinga kemur saman og fjallar um almenn mál og skiptist á 

skoðunum í þeim tilgangi að öðlast betri skilning á umræðuefninu. Hér verður 

fjallað um þá síðarnefndu.

Einkenni góðra umræðna í skólastofu eru að öll börn séu virkir þátttakendur, taki 

þátt í málefnalegum rökræðum, markvissri framvindu og sýni góðan bekkjaranda

(Ingvar Sigurgeirsson, 1996). Þegar litið er til kennslufræðilegra markmiða með 

góðum umræðum í skólastofunni er tilgangur þeirra fjölþættur.

Í fyrsta lagi snerta þau tjáningu; umræður efla hæfni nemenda í að tjá sig, 

segja frá, útskýra, lýsa skoðunum, tilfinningum og viðhorfum. 

Í öðru lagi er í góðum umræðum fólgin þjálfun í félagslegum samskiptum. Í 

góðum umræðum miðla nemendur hver öðrum, þeir læra að hlusta, styðja við 

aðra, taka þátt í rökræðum, hlægja saman og láta sér líða vel. Góð umræða er 

samræða fólks sem ber virðingu hvert fyrir öðru.

Í þriðja lagi móta góðar umræður viðhorf. Þær kenna nemendum að sýna 

tillitssemi og umburðarlyndi og stuðla að því að þeir viðurkenni í verki rétt 

annarra til að hafa sjálfstæða skoðun jafnframt því sem þær geta eflt 

hópkennd og áhuga. 

Síðast en ekki síst efla góðar umræður hugsun. Með markvissum hætti er 

verið að þjálfa nemendur í að rökstyðja, bera saman, skoða mál frá ólíkum 

sjónarhornum, draga ályktanir, vega og meta mismunandi leiðir eða lausnir, 

endurmeta hugmyndir eða komast að niðurstöðu. 

          

        Ingvar Sigurgeirsson, 1996, 10

Samkvæmt hugsmíðikenningunni öðlast börn eigin skilning í samskiptum við 

félaga sína þegar þeir deila með sér skilningi á efni, skýra frá hugsun sinni og 
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kanna hugmyndir sínar (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005). Þessi tilhögun veitir 

börnum tækifæri til að deila mikilvægum hugsunum með öðrum og hlusta á það 

sem þeir hafa fram að færa. Margar rannsóknir hafa verið gerðar á undanförnum 

árum á því hvernig kennarar virkja umræður við og á milli barna (Fisher, 2005). 

Umræðum þarf að beina að ákveðnum endi, í áttina að spurningu, einblína á 

athugun, eða sem hluta af umræðum sem börn læra af.

Rannsóknir sýna að í umræðum innan skólastofunnar taka kennarar meiri tíma í 

að tala heldur en börnin (Fisher, 2005). Börn eru gjörn á að tala beint til 

kennarans, keppast um að ná athygli hans og verða oft einsatkvæðis í svörum 

sínum. Þörfin fyrir að fá hrós frá kennaranum verður ríkjandi, frekar en að leita 

eftir skilningi. Þau hafa tilhneigingu til að vera hrædd við að taka áhættu, bægja 

sér frá því að kanna það ókunna og því að byggja á hugmyndum annarra. Þetta eru 

allt hliðar á umræðum sem þurfa að þroskast ef börn ætla að vera fær um að kanna

hugmyndir sínar til fulls. Að hluta til er þetta vegna staðlaðrar ímyndar umræðna 

innan kennslustofunnar. Þá setur kennarinn sig í hlutverk þess sem svarar öllum 

spurningum og þess sem veitir börnum samþykki. Þar sem svo sterk hefð er fyrir 

þessu mynstri er erfitt að breyta því.

Það er margt sem ber að varast í umræðum með börnum (Ingvar Sigurgeirsson, 

1996). Meðal annars sýna rannsóknir að „bestu“ svörin koma frá börnum þegar 

líða fer á umræðurnar. Því er mikilvægt að gæta þess að þær vari ekki í of stuttan

tíma. Þó má ekki reyna um of á þolinmæði barnanna. Margir kennarar falla í þá 

gryfju að leggja of mikið á nemendur sína og þá er áhugi þeirra og virkni fljót að 

dvína. Einnig er nauðsynlegt að gefa börnum nægan umhugsunartíma. Ef það er 

gert er t.d. líklegra að börnin tali meira, svör þeirra lengist og verði fjölbreyttari 

og fleiri taki til máls.
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3. kafli: Góður dagur – Leikum og lesum með Birtu og Bjarti

Námsefni þetta er ætlað nemendum í 1. bekk. Hugmyndin er að námsefnið sé 

unnið á fyrstu tveimur til þremur vikum skólaársins þar sem það kemur inn á 

ýmsa þætti sem gagnlegt er að læra við upphaf skólagöngu. Börn koma 

misjafnlega stödd í skólann og eru verkefnin gerð þannig að þau henti sem 

flestum. Bæði þeim sem eru ólæs og þeim sem eru komin vel á veg í lestri. 

Megináhersla er lögð á að efla orðaforða og skilning barna í gegnum lifandi 

verkefni og umræður. Námsefnið er þannig uppbyggt að í fyrstu les kennarinn 

söguna í heild sinni og börnin hlusta. Því næst tekur hann einn hluta sögunnar 

fyrir í einu, kemur af stað umræðum og unnin eru verkefni tengd hverjum hluta.

3.1 Sagan

Þegar söguþráður bókarinnar Góður dagur var saminn var tekið mið af bókinni 

Komdu og skoðaðu – umhverfið (Sigrún Helgadóttir, 2002). Sagan fjallar um 

vinina Birtu og Bjart og viðburðaríkan dag í lífi þeirra. Í sögunni er sýnd 

skemmtileg hlið á skólanum ásamt því að kynna börnin fyrir nánasta umhverfi 

skólans. Sagan er mjög lýsandi og ættu börn því að eiga auðvelt með að búa sér til 

skýrar hugskotsmyndir af atburðarás og umhverfi sögunnar. Þar sem um lifandi og 

raunverulegan söguþráð er að ræða ættu þau ekki að eiga í erfiðleikum með að 

setja sig í spor sögupersóna.

Markmiðið með gerð sögunnar var að efla orðaforða og auka hugtakaskilning 

barna. Sagan var samin með það í huga að hafa textann sem fjölbreyttastan. Í 

henni eru bæði orð og hugtök sem börn þekkja ásamt orðum og hugtökum sem 

ekki koma jafnoft fyrir í þeirra daglega tali. Hugsunin er sú að kennarinn sé við 

stjórnvölinn og staldri við þegar hann telur þörf á að útskýra og ræða við börnin

um það sem vefst fyrir þeim.

3.2 Verkefnin

Verkefnum í bókinni Góður dagur er skipt í tvo hluta. Annars vegar eru Verkefni í 

bók, en þau skal vinna beint í bókina. Hins vegar eru Tengd verkefni, en þau eru 

flest í formi leikja, spila og lifandi verkefna.
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Verkefnin eru fjölbreytt og sjaldan er unnið að því sama. Flest börn, bæði læs og 

ólæs, ættu að geta leyst þau án mikilla vandkvæða. Verkefnin eru samin með það 

að leiðarljósi að börn aðhafist og séu virk í eigin námi í stað þess að vinna 

einungis í bókum (Dewey, 2000). Einnig veita þau börnum tækifæri til að kynnast 

sínu nánasta umhverfi. Á þessum aldri er mikilvægt að þjálfa fínhreyfingar. Þess 

vegna leggjum við mikið upp úr því í bókinni að börn fái tækifæri til að lita, 

teikna og vinna með höndunum.

Umræðuspurningar sem fylgja hverjum hluta sögunnar bjóða upp á það að börn

tengi við fyrri reynslu og þekkingu, öðlist nýja þekkingu, kanni tilfinningar sínar 

og velti fyrir sér hvað er rétt og rangt. Í kaflanum um spurningar kemur fram að 

þeim sé ætlað að veita vitsmunalega ögrun, þ.e. hvetja nemendur til þess að hugsa 

(Fisher, 2005). Með því að spyrja spurninga getur kennari auðveldað börnum að 

ná fram námi. Hann getur náð athygli barna, vakið áhuga, örvað hugsun, kannað 

þekkingu og greint erfiðleika og misskilning. Umræður fylgja oft í kjölfar 

spurninga. Með umræðum eflum við orðaforða. Þá kynnast börn nýjum orðum og 

heyra hvernig þau eru notuð í mismunandi samhengi. Í umræðum eru börn ekki 

áheyrendur heldur taka þau þátt með því að leggja sitthvað til málanna og þurfa 

því að finna réttu orðin sem getur reynst þeim snúið.

Á flestum blaðsíðum bókarinnar er valinn orðaforði. Orðaforðinn er hafður 

sýnilegur í þeim tilgangi að auðvelda börnum að festa orðin í minni sér. Eins og 

fram hefur komið er mikilvægt að leggja áherslu á að útskýra þau orð sem koma 

endurtekið fyrir í námsefni eða texta sem lesinn er (Tankersley, 2003). Þau orð 

sem leggja á sérstaka áherslu á þurfa að vera sýnileg og hljóma sem oftast

(Guðmundur B. Krismundsson, 2000). Orð ná ekki að festast í minni og erfitt er 

að grípa til þeirra þegar á þarf að halda við lestur eða ritun ef að þau hafa aðeins 

einu sinni eða tvisvar heyrst eða verið lesin. Þekking á orðaforða er helsta 

tengingin við lesskilning og er nauðsynlegt að vinna að því að auka orðaforða 

barna eins mikið og við getum (Tankersley, 2003).

Með bókinni fylgja þrjú spil, Blómabingó, Sveitaspil og Góður dagur. Öll hafa 

þau sama markmið, þ.e. að efla orðaforða barna. Líkt og með önnur verkefni 

bókarinnar ættu spilin að hæfa flestum. Bingóin Góður dagur og Blómabingó eru 
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útfærð á sama máta. Þau henta breiðum hópi barna, bæði þeim sem eru orðin læs 

og þeim sem eru ólæs. Samhverfir borðar eru á hliðum spjaldanna, bæði 

myndaspjöldunum og orðaspjöldunum. Börn sem ekki eru læs geta því stuðst við 

þá þegar þau para saman mynd og orð. Þessi tvö spil geta börn á ólíkum 

getustigum spilað saman. Sveitaspilinu er skipt í fjögur þyngdarstig og ætti því að 

henta flestum börnum. Fyrsta stigið er það auðveldasta og hentar því ólæsum

börnum. Á öðru stigi þurfa börn að geta annað hvort lesið orð eða áttað sig á 

hvaða orð eru eins skrifuð. Á þriðja stiginu verða börn að geta lesið einföld orð og 

á fjórða stigi þurfa þau að vera fær um að lesa setningar.

3.3 Kennsluleiðbeiningar

Kennsluleiðbeiningar fylgja námsefninu Góður dagur – Leikum og lesum með 

Birtu og Bjarti. Þær eru í formi bókar til að hafa þær aðgengilegar. Í hverjum 

hluta kennsluleiðbeininganna eru hugmyndir að umræðuspurningum ásamt 

nákvæmum lýsingum á verkefnum í bók og tengdum verkefnum. Eins og áður 

hefur komið fram lögðum við upp með að hafa verkefnin fjölbreytt til að koma til 

móts við ólíkar þarfir barna. Einnig er hugmyndin sú að hver og einn kennari geti 

breytt, bætt og aðlagað hugmyndirnar að sínum barnahópi.
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Lokaorð

Lestur er lykilþáttur í námi allra barna. Í námsefninu Góður dagur – Leikum og 

lesum með Birtu og Bjarti er stuðlað að jákvæðu upphafi í lestrarnámi þeirra. Ef 

börn öðlast jákvæða reynslu í upphafi lestrarnáms eru meiri líkur á að áhugi þeirra 

á lestri viðhaldist sem hefur áhrif á allt þeirra nám. Í námsefninu er lögð áhersla á 

orðaforða og skilning og því er fjallað um þá fræðilegu þætti sem að þeim koma.

Líkt og fjallað er um í greinargerðinni koma börn úr leikskóla í grunnskóla með 

fjölbreyttar þarfir og ólíka reynslu að baki. Mikilvægt er að samfella myndist milli 

skólastiganna sem stuðlar að farsælli skólabyrjun. Eins og fram hefur komið þurfa 

börn að fá tækifæri til að öðlast þekkingu í gegnum reynslu og byggja þannig ofan 

á fyrri þekkingu. Áherslu á að leggja á að börn fái tækifæri til að handfjatla hluti 

ef þau eiga að læra, hugsa og byggja upp þekkingu. Ef taka á tillit til þessara þátta 

er ekki hægt að nota beina kennslu heldur þurfa börn að fá tækifæri til að upplifa 

og vera virkir þátttakendur í eigin námi. Því förum við þá leið með námsefninu að 

kenna í gegnum reynslu, leik og umræður.

Í námi okkar höfum við kynnst því hversu mikilvægt það er að koma vel 

undirbúinn til kennslu. Því langaði okkur að búa til námsefni sem við, sem 

verðandi yngri barna kennarar, gætum notað við upphaf skólaárs. Vinnan sem við 

lögðum á okkur við gerð námsefnisins var mikil og strembin en skilaði sér að 

okkar mati margfalt til baka. Útkoman varð námsefnið Góður dagur – Leikum og 

lesum með Birtu og Bjarti og getum við vonandi verið stoltar af því.
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