
Útdráttur  

Við þurfum tungumál til þess að geta tjáð okkur, hlustað, lesið og skrifað. Það gerir okkur 

einnig kleift að lýsa fortíð, framtíð og miðla upplýsingum. Það er ekki hægt að segja með 

vissu hvernig börn læra tungumálið. Þau hlusta og fylgjast með því sem er að gerast í 

kringum þau allt frá fæðingu og þar til að máltaka hefst. Tungumálið byggist á orðum sem 

eru sett saman og fara eftir ákveðnum reglum eða merkjakerfi. Fræðimenn hafa sett fram 

mismunandi kenningar um máltöku og ritmálsþroska. Sumir hafa haldið því fram að börn 

lærðu tungumálið af umhverfinu, aðrir að börn lærðu tungumálið af reynslu sinni og enn aðrir 

að tungumálið væri nátengt hugsun og vitsmunaþroska barna.  

Börn byrja snemma að sanka að sér vitneskju um orð, lestur og bækur. Bækur eru 

afskaplega mikilvægar fyrir leikskólabörn og málörvun þeirra. Það er mjög  þýðingarmikið 

að börn kynnist bókum, sögum og ljóðum og læri að meta bókmenntir á unga aldri. Börn eru 

byrjuð að læra um lestur og skrift löngu áður en þau læra að lesa og skrifa. Það gera þau með 

því taka eftir því sem er að gerast í kringum þau, með því að umgangast ritmál og þegar að 

lesið er fyrir þau úr bókum. Lestrar og skriftarkunnátta er að birtast frá fæðingu að því 

tilskyldu að börnin alist upp í umhverfi þar sem lögð er áhersla ritmál. Ritmálsþroski barna 

einkennist af því að þau fara að leika sér með því að krota eða setja merki á blað. Þó að þau 

geti ekki skrifað þá vita þau hver tilgangur skriftar er löngu áður en þau læra að skrifa sjálf.  

Hlutverk kennara og fullorðinna í málþroska er mjög mikið. Góður leikskólakennari 

þarf að vera gæddur ákveðnum eiginleikum og hafa uppeldislega þekkingu til að nota þær 

kennsluaðferðir sem að henta börnunum best.  

Hljóðkerfisvitund hefur mikin áhrif á lestur, en rím, þulur og söngvar geta hjálpað til 

við að þroska og örva hljóðkerfisvitund barna. Til eru ýmsar aðferðir til þess að meta 

málþroska barna og það er mjög áríðandi að börn sem eiga við lestrarerfiðleika séu greind 

ung til þess að hægt sé að bregðast við og grípa inn í snemma. 

 

Abstract 

We need language to be able to express ourselves, to listen, read and write. It enables us to 

describe the past, future and to share information. It cannot be said with certainty how 

children learn language. They listen and pay attention to their surroundings from birth until 

they start to speak. Language is based on words which are put together and go by certain 

rules. Scholars have various theories about how children learn language and literacy. Some of 

them have said that children learn language from the environment, another that children learn 

language with experience and yet another that language is associatied with thinking and 

cognition. Children start early to collect knowledge about words, reading and books. Books 

are very important for preschool children and for language stimulation. It is very important 

that children get to know books, stories and poetry and learn to appreciate literature at young 

age. Children have begun to learn about reading and writing long before they learn to read 

and write themselves. They do that by taking notice of what is going on around them, by 

fraternize with writing and when they are read to. Literacy knowledge starts to appear from 

birth if they raised in surrondings where there is emphasis on literacy. Literacy development 

is characterized by children’s playing with scribbling or making marks on paper. Even if they 

can’t write they know the purpose of writing long before they learn how to write themselves. 

Teachers and adult have huge roles in languge development. A good preschool teacher has to 

have certain characteristics and to have pedagogical knowledge to use which teaching 

methods that suit the children the most and encourages the children to learn. Phonemic 

awareness has large impact on reading, but rhyme, recitation and songs can help developing 

and stimulating phonemics in children. There are many assessments that can be used to 

evaluate children’s language development, it is very important that children who have 

reading difficulties are diagnosed early so teachers can react and step in to help them.  


