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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í kennaradeild við Háskólann á Akureyri vorið 

2012. Fjallar hún um máltöku barna og mikilvægi þess að lesa fyrir börn.  

Máltaka barna er regluleg og stigbundin en máltökuskeiðinu er skipt í sex þrep. Talað er um 

markaldur í máltöku en það er tímabilið frá fæðingu og fram að kynþroska. Það er talið skipta 

miklu máli að börn læri tungumálið sitt á þessum markaldri. Mikilvægt er að þekkja 

máltökuferli barna og þróun málþroskans því málþroskinn er eitt það mikilvægasta sem á sér 

stað á leikskólaaldrinum.  

Flestar rannsóknir um lestur koma inn á það hversu mikilvægt er lesa að fyrir börn. 

Það skiptir miklu máli að byrja að lesa strax við fæðingu og halda því áfram fram á 

unglingsárin. Því meira sem lesið er fyrir börn þeim mun betur gengur þeim að tileinka sér 

tungumálið. Með því að lesa fyrir börn er verið að leggja góðan grunn að lestrarkunnáttu 

þeirra síðar á lífsleiðinni sem og námi almennt. Börn þurfa að sjá fullorðið fólk lesa svo þau 

sjái hversu skemmtilegt og eftirsóknarvert það getur verið. Sá sem les fyrir barn þarf að hafa 

gaman af lestrinum ekki síður en barnið því börn eru fljót að finna ef verið er að lesa af 

skyldurækni. Nauðsynlegt þykir að skapa umræður um efni bókarinnar með því að spyrja 

barnið opinna spurninga og einnig á að útskýra erfið orð og hugtök fyrir barninu. Lestur eflir 

máltöku, bætir málskilning, eykur orðaforða og sjálfstæða hugsun og undirbýr þannig börn 

fyrir frekara nám í framtíðinni.  

 

Abstract 

This essay is the final B.Ed. degree in the educational department at the University of 

Akureyri in the spring of 2012. It focuses on language acquisition of children and the 

importance of reading to children. Language acquisition of children is regular and level 

restricted, and the acquisition phase is divided into six stages. In language acquisition we talk 

about target age, which is the period from birth to puberty. It is considered very important that 

children learn their language during the target age. It is important to know the language 

acquisition and language development process of children because language development is 

one of the most important things that occur during the kindergarten age.  

Most studies about reading cover the subject of how important reading is to children. 

It is important to start reading immediately at birth and continue until the teenage years. The 

more you read for children the better they do at adopting the language. By reading to children, 

a good foundation is being laid for their reading skills later in life and study in general. 

Children need to see adults read so they see how fun and desirable it can be. The one who 

reads to the child needs to enjoy reading as much as the child, because children are quick to 

feel if you are reading out of obligation. It is considered necessary to create discussion about 

the material of the book by asking the child open-ended questions, and also to explain 

difficult words and concepts for the child. Reading promotes language acquisition, improves 

comprehension, increases vocabulary and independent thinking, and thus prepares children 

for further studies in the future.
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1. Inngangur 

 

Tungumálið er einstakt meðal manna og gerir fólki kleift að tjá sig um atburði og hluti. Málið 

er mikilvægt tæki til að afla okkur þekkingar og því er ekki hægt að efast um gildi þess að 

geta skilið talað mál og tjáð sig. Það skiptir því öllu máli að hafa gott vald á móðurmálinu og 

er lestur góð leið til að auka þá hæfni. Máltaka barna er flókið ferli og stórkostlegt afrek. 

Málþroskann sem við tileinkum okkur strax í frumbernsku má segja að við séum að þróa alla 

okkar ævi. Málþroskinn tekur þó mestum framförum á leikskólaaldrinum og hefur hann 

jafnframt sitt að segja þegar kemur að frekara námi í grunnskóla.  

Lestur fyrir börn skiptir miklu máli og best er að byrja að lesa meðan börnin eru mjög 

ung og halda því áfram fram á unglingsárin. Ekki á að hætta að lesa fyrir börn þó að þau séu 

farin að lesa sjálf því að lesturinn skiptir miklu máli meðal annars fyrir málþroskann. Með því 

að lesa fyrir börn er verið að leggja góðan grunn að lestrarkunnáttu þeirra síðar á lífsleiðinni 

sem og námi almennt. Barnabókmenntir eru nauðsynleg auðlind og passa þarf upp á að velja 

bækur fyrir börn sem hæfa aldri þeirra og þroska. 

Hér á eftir verður leitast við að svara spurningunni: Hver eru tengsl máltöku og lesturs 

fyrir börn? Byrjað verður á að fjalla um mál og málþroska, máltöku og þau stig sem börn 

ganga í gegnum þegar þau eru að tileinka sér málið. Farið verður yfir það hverjir eru helstu 

áhrifavaldar þegar kemur að máltöku og einnig það þegar máltakan gengur ekki eðlilega fyrir 

sig. Þá tekur við umfjöllun um lestur og máltöku, mikilvægi barnabóka og þess að lesa fyrir 

börn. Að lokum eru umræður og vangaveltur um efnið.    
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2. Mál og málþroski 
 

Tungumál er það sem greinir manninn frá öðrum skepnum og virðist okkur vera það áskapað 

að læra mál. Máltaka barna er flókið ferli og er það athyglisvert hvað börn eru fljót að ná valdi 

á tungumálinu. Flest heilbrigð börn eru orðin altalandi um fjögurra til sex ára aldur. 

Málþroskinn þróast áfram hjá börnum alveg fram á unglingsárin.  

Tungumálanám hefst löngu áður en að börn geta sagt sín fyrstu orð. Orðaforði barna 

eflist við það að foreldrar tali við börn sín og í gegnum gagnkvæmt tal styrkja foreldrar 

taugaferli sem er grundvallaratriði fyrir þróun tungumáls. Samræður í hlýju tilfinningalegu 

sambandi við umhyggjusama fullorðna manneskju örva talþroska sem er mikilvægt því að 

samskipti og félagsfærni eru jú nauðsynleg fyrir heilbrigðan þroska. Leikur er einnig talinn 

mikilvægur og sagt að hann hjálpi börnum að gera erfiða og flókna hluti einfaldari (Frost, 

Wortham og Reifel, 2005, bls. 63). 

Málþroski er vítt hugtak sem felur í sér ýmis konar þekkingu og færni. Allir þættir 

málþroska eru bæði háðir meðfæddum eiginleikum og uppeldisáhrifum. Vega þá hlutur erfða 

annars vegar og reynslu og umhverfis hins vegar misþungt. Orðaforði barna ræðst af því hve 

mikið er talað við þau en það hefur hins vegar ekki áhrif á málfræðina hjá þeim. (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 9−10). Málþroski leikskólabarna er oft talinn gefa góða mynd af því 

hvernig þeim á eftir að ganga í námi síðar á ævinni. Almennt er talið að börn sem hafa góðan 

málþroska eigi auðveldara með nám en þau börn sem hafa slakan málþroska (Jóhanna 

Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004, bls. 67−68). 

Rannsóknir á máltöku og málþroska barna eru gerðar með að minnsta kosti tvenns 

konar markmið í huga. Annars vegar að afla fræðilegra upplýsinga um máltökuna, til dæmis 

hvernig  börn ná valdi á móðurmáli sínu stig af stigi. Hins vegar að leggja málþroskapróf fyrir 

börn sem talin eru hafa skertan málþroska (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001).  

 

2.1 Mál  

 

Uppruni og þróun talmáls er mikil ráðgáta og veit enginn hvert það á rætur að rekja. Ýmsir 

hafa velt þessu fyrir sér en ekki hefur fengist nein sameiginleg niðurstaða. Hvergi á jörðinni 

hefur fundist heilbrigt fólk sem ekki kann að tala. Einn fræðimaður hélt því fram að tungumál  

ætti rætur að rekja til breytinga sem urðu á talfærum við það að barkakýli seig og 

munnholiðið stækkaði. Þetta getur þó ekki talist tæmandi skýring á uppruna mannlegs máls 
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því að fleira virðist koma til greina, má þar meðal annars nefna ýmislegt tengt heilastarfsemi 

mannsins (Jörgen Pind, 1997, bls. 134). 

Mál er sá eiginleiki sem skiptir hvað mestu máli fyrir hugsun og samskipti mannsins. 

Samskipti byggja á þeim möguleika að vísa til liðinna atburða. Til þess að lestur, ritun, 

samræður og hlustun til gagns gangi upp er góð málvitund mikilvæg. Vert er að hafa það í 

huga að allt formlegt nám byggist á máli (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010, bls. 20).  

Áhugavert er að velta því fyrir sér hvort mannamál sé einstakt eða ekki. Til dæmis er 

forvitnilegt að athuga hvort hægt sé að komast í samband við önnur dýr með tungumálinu. 

Einnig hvort eða hvernig málhæfileikinn tengist vitsmunum og hvort málið sé manninnum 

áskapað. Sálfræðingar og aðrir fræðimenn hafa kannað þessa þætti og komist að þeirri 

niðurstöðu að það fari eftir því hvernig við skilgreinum mál hvort réttlætanlegt sé að eigna 

það manninum einum. Raunin er sú að það er ekki auðvelt að skilgreina hvað tungumál er, 

trúlega vegna þess að það er svo augljóst einkenni í fari fólks (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007, bls. 258−259). Íslensk orðabók skilgreinir mál með þessum hætti: „Kerfi tákna (sem 

sett eru saman úr hljóðum (orðum)), er menn nota til að tjá hverir öðrum hugsanir sínar, 

mannlegt mál, tungumál“ (Árni Böðvarsson, 1994, bls. 617). 

Tungumál heimsins eru mörg og orðaforði þeirra er ólíkur þó að oft megi finna 

skyldleika með orðaforða tungumála sem eiga sameiginlegar rætur. Það er ekki aðeins 

orðaforðinn sem er ólíkur heldur einnig setningaskipan og málhljóð í tungumálinu. Þegar 

hljóðkerfi tungumála eru skoðuð kemur fjölbreytnin á óvart miðað við að öll málhljóð verða 

til í talfærum sem eru ekki svo ólík frá einum einstaklingi til annars (Jörgen Pind, 1997, bls. 

69). Flest tungumál er hægt að flokka eftir skyldleika þeirra við önnur mál. Einnig tilheyra 

flest tungumál einhverri málaætt. Þó er nokkur fjöldi tungumála sem ekki tilheyrir neinni ætt 

og teljast þau þá einangruð og ekki skyld öðrum málum (Guðmundur Erlingsson, 2001). 

Sá eiginleiki tungumálsins sem er afdrifaríkastur fyrir hugsun og samskipti mannsins 

er að geta vísað til atburða, hluta og fyrirbæra sem ekki eru hér og nú. Þessi eiginleiki skiptir 

miklu máli í öflun og varðveislu upplýsinga, lausn þrauta og skipulagningu þekkingar. 

Mönnum er einnig gert kleift að setja fram tilgátur, rökstyðja, útskýra, segja sögur, skálda og 

svo mætti lengi telja (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, bls. 58). 

Mörg dýr búa yfir tjáskiptakerfum en þau eru mun einfaldari en málkerfi manna. 

Vissulega eru það þó tæki til að koma ákveðnum upplýsingum á framfæri og til að tengja 

hópinn saman. Munurinn á þessum kerfum og mannamáli er nokkuð mikill. Ríkur 

sköpunarmáttur er í mannamáli þar sem hægt er að raða bæði hljóðum og orðum á óteljandi 

vegu. Í mannamáli eru notuð sértæk tákn til að tjá hugsun og það er einmitt hún sem gerir 
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mönnum kleift að tjá sig óháð stund og stað. Dýramál virðist alltaf tengjast aðstæðum hér og 

nú og lífsafkomu. Mannamál er hægt að nota til að tjá sig um það sem er að gerast núna, það 

sem er liðið eða um ókomna tíð (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 258).  

Flestar dýrategundir geta haft samskipti sín á milli þó að þær geti ekki talað líkt og 

maðurinn. Ýmsa eiginleika sem tengjast vitsmunum og hugsun eiga þó sum dýr sameiginlega 

með manninum. Rannsóknir benda til þess að apar geti skynjað mun á málhljóðum eins og pa 

og ba. Þeir hafa því flokkamiðaða talskynjun eins og maðurinn. Fræðimenn halda því fram að 

sá hæfileiki hafi verið skilyrði þess að forfeður okkar gátu nýtt sér hljóð til samskipta 

(Guðmundur Erlingsson, 2001). 

Gerðar hafa verið margar tilraunir til að kenna dýrum manamál. Má þar helst nefna 

páfagauka og simpansa. Simpansar eru skyldastir mönnum af öllum skepnum og hefur því 

verið vinsælast að reyna að kenna þeim tungumálið. Það kom í ljós að þeir hafa ekki talfæri til 

að læra tungumál en mörgum þeirra tókst að læra að nota tákn. Niðurstaðan er því sú að 

maðurinn er eina skepnan á jörðinni sem getur notað hið eiginlega tungumál. Hæfileikinn er 

meðfæddur þó að hann mótist einnig af umhverfinu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 

260).  

Margar kenningar og rannsóknir eru til sem tengjast máli og málþroska barna. Ýmsir 

fræðimenn hafa aflað sér upplýsinga um hvernig ung og ósjálfbjarga  börn ná tökum á 

tungumáli á tiltölulega stuttum tíma. Skinner var einn af fyrstu atferlissálfræðingunum til að 

fjalla ítarlega um máltöku. Kenningar hans eru taldar sýna þá staðhæfingu raunhyggjunnar að 

nám sé óvirkt og að nýfætt barn sé óskrifað blað sem heimurinn eigi eftir að rita á. Atferli 

þess, hugsun og persónuleiki mótast af reynslu þess af heiminum. Tungumálið er því safn 

orða og setninga sem mótast hjá fólki á tilviljunarkenndan hátt eftir því hvaða reynslu það 

öðlast (Slobin o.fl., 1980, bls. 92). Skinner taldi að umhverfið skipti mestu máli fyrir máltöku 

og að börn lærðu með því að fá styrkingu. Þá er börnum umbunað fyrir ákveðin hljóð og 

hljóðasambönd þannig að það festist í sessi (Slobin o.fl., 1980, bls. 79−80).  

Piaget taldi að vitsmunaþroski væri forsenda málþroska. Hann sagði að á fyrstu 

tveimur árunum væri greindarþroski lengra á veg kominn en málþroskinn. Hann hélt því 

einnig fram að málþroski væri háður táknbundinni hugsun. Chomsky lagði áherslu á að í 

heilanum væri að finna sérhæfðan búnað fyrir tungumál. Rökin fyrir þessu voru þau að fólk 

missi málhæfileika við áverka á ákveðnum svæðum á heila (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007, bls. 262). Chomsky var ekki á sama máli og Skinner og sagði að börn tileinkuðu sér 

málið þó að þau fengju enga styrkingu og enga umbun frá fullorðnum. Hann hélt því fram að 

málhæfileikinn sé áskapaður börnum, að börn hafi meðfædda hæfileika til að læra tungumál 



 

~ 6 ~ 
 

(Chomsky,1973, bls. 29−30 ; Slobin o.fl., 1980, bls. 80−81). Vigotsky kom fram með 

hugmyndir um tengsl máls og hugsunar. Hann sagði að tungumálið væri mikilvægasta 

táknkerfi samfélagsins. Hann taldi að málið lærðist vegna félagslegra áhrifa og að tungumálið 

væri miðja félags- og menningarlegra þátta samfélagsins. Barn sem er hluti af hópnum lærir 

málið til þess að geta tjáð sig við aðra í samfélaginu. Hann hélt því einnig fram að börn 

hugsuðu upphátt og þau færu meðal annars að tala til að koma skipulagi á hugsanir sínar 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 262 ; Frost, Wortham og Reifel, 2005, bls. 99).   

Máltökurannsóknir hafa leitt í ljós að börnum er eðlilegt að finna merkingu þess sem 

sagt er í kringum þau út frá samhengi og aðstæðum. Barnið heyrir orð og setningar sem það 

tengir þeim aðstæðum sem það er í hverju sinni. Þótt börn skilji oft ekki öll orðin sem notuð 

eru í kringum þau og því síður allar þær málfræðiendingar sem þau heyra þá ráða þau í 

merkinguna af samhenginu í málinu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, bls. 60−61). 

 

2.2 Máltaka  
 

 Það ferli þegar börn læra móðurmál sitt í bernsku kallast máltaka. Flest börn eru orðin 

altalandi um fjögurra til fimm ára aldur. Þau hafa þá náð valdi á málkerfi tungumálsins en 

eiga þó eftir að þróa tal sitt, bæta orðaforðann og tileinka sér einstaka reglur málsins. Börn 

læra móðurmál sitt að mestu leyti sjálf og án áreynslu. Þau virðast hafa meðfædda hæfileika 

til máltöku. Til að hæfileikinn fái að njóta sín þurfa börn að vera í kringum annað fólk til að 

heyra tungumálið talað í umhverfi sínu (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). 

 Rannsóknum á talskynjun barna hefur fjölgað verulega á síðastliðnum áratugum. Þær 

hafa leitt í ljós að á fyrsta æviárinu verður merkileg þróun í talskynjun ungbarna. Mörg hljóð 

sem þau geta greint mun á nýfædd renna saman fyrir þeim þegar þau eldast. Engar reglur 

virðast geta skýrt það út hvernig þetta gerist og veltur það á hljóðkerfi þess tungumáls sem 

börnin eru alin upp við. Því líkari sem ókunnug eða erlend málhljóð eru hljóðum 

móðurmálsins þeim mun líklegra er að barnið felli þau undir eigið hljóðkerfi (Jörgen Pind, 

1997, bls. 7). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á það að talskynjun nýfæddra ungabarna er 

flokkamiðuð en með því er átt við að sundurgreining málhljóða fylgi flokkun þeirra. Það hefur 

komið í ljós að mánaðargömul börn skynja mun á rödduðu b og órödduðu p. Þau gera ekki 

mun á mismunandi afbrigðum raddaðs b eða óraddaðs p þó að um sama hljóðeðlisfræðilega 

muninn sé að ræða. Því má segja að talskynjun ungbarna sé flokkamiðuð á sama hátt og 

talskynjun fullorðinna. Talið er að þessi hæfileiki ungbarna flýti verulega fyrir máltökunni 
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vegna þess að barnið þarf ekki að tileinka sér þær hljóðkerfislegu aðgreiningar sem eru því 

meðfæddar (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). 

 Við fæðingu geta börn tileinkað sér hvaða tungumál sem er. Hefur því verið haldið 

fram að fyrsta hálfa árið geti ungbörn greint í sundur málhljóð allra tungumála og er 

talskynjun þá óháð móðurmáli. Á síðari hluta fyrsta ársins breytist þetta og talskynjunin 

verður þá háð móðurmálinu. Fyrstu mánuðina mynda ungbörn ýmis konar hljóð og smám 

saman aðlagast bæði talskynjunin og hljóðmyndunin móðurmálinu. Með tímanum aðlagast 

máltakan því tungumáli sem er í umhverfi barnsins (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 

241). Rannsóknir hafa leitt í ljós að hæfileikinn til að greina í sundur málhljóð hverfur að 

mestu á fyrsta ári og er svipaður og hjá fullorðnum þegar börn eru tíu til tólf mánaða (Jörgen 

Pind, 1997, bls. 156). 

Börn eru félagsverur og hafa því mikla þörf fyrir samskipti við aðra. Þau þurfa að geta 

spurt spurninga, skipst á skoðunum og rætt hugmyndir sínar og líðan. Börn nota ýmsar aðrar 

leiðir en tungumálið til að tjá sig og eiga samskipti við aðra. Þau nota til dæmis ýmiskonar 

hljóð, snertingu, látbragð, myndmál, og leikræna tjáningu. Mikilvægt er að hafa samskiptin 

gefandi því þannig eykst félagsfærnin og sjálfsmyndin styrkist (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, 

bls. 28). 

Margt gerist hjá börnum í máltökuferlinu. Þau læra meðal annars orð, merkingu þeirra, 

framburð og beygingar. Þau læra hvernig hægt er að tengja saman orð til að fá mismunandi 

merkingar og hvernig hægt er að flétta saman margar litlar setningar í eina samfellda heild. 

Einnig læra þau óskráðar reglur og hvernig best sé að haga orðum sínum eftir aðstæðum 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, bls. 9).  

 Talað er um markaldur í máltöku og er þá átt við tímabilið frá fæðingu og fram að 

kynþroska. Rannsóknir hafa leitt í ljós að mikilvægt sé að börn læri móðurmál sitt á þessum 

markaldri því annars er ekki hægt að segja að þau hafi neitt mál að móðurmáli. Ef að börn 

reyna að læra móðurmál sitt eftir kynþroska eiga þau í erfiðleikum með að skilja málfræðina 

og geta því átt í erfiðleikum með að tileinka sér málið að fullu. Rannsóknir á heyrnarlausum 

börnum sem ekki lærðu táknmál fyrr en eftir kynþroskaaldur sýna að þau ná ekki sömu tökum 

á táknmálinu og börn sem læra það á barnsaldri. Einnig er talað um svokölluð úlfabörn sem 

styðja líka tilgátuna um sérstakt máltökuskeið en það eru börn sem alist hafa upp án samneytis 

við aðra menn (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). 

Þegar börn eru að byrja að tileinka sér tungumálið tala bæði þau og fullorðnir aðallega 

um það sem er að gerast hér og nú. Fyrstu orð barna eru gjarnan hluti af athöfn og segja þau 

þá til að mynda bless um leið og þau veifa. Síðar ná börn tökum á því að tala um fjarstadda 
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hluti og fyrirbæri bæði í þátíð og framtíð. Börn eru virk og skapandi í máltökunni og vanti þau 

orð yfir eitthvað ákveðið þá búa þau það bara til. Þau bíða ekki með að læra reglur málsins þó 

að þau hafi ekki tileinkað sér þær heldur mynda sínar eigin reglur út frá því sem máli sem þau 

heyra í kringum sig. Þessar reglur eru einfaldar og börn gera mikið af villum en smátt og 

smátt verða reglurnar nákvæmari og talið fer að líkjast meira tali fullorðinna (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993, bls. 56−58). 

Máltaka barns er athyglisvert og flókið ferli og telst hún eitt mikilvægasta 

þroskaverkefni bernskuáranna. Það hefur ekki enn fundist fullnægjandi skýring á því hvernig 

barnið lærir móðurmálið sitt en sálfræðingar hafa mikið velt því fyrir sér. Þó er ljóst að hún 

helst í hendur við vitsmunaþroska og þroska heilans. Síðast en ekki síst á hún sér stað í 

félagslegu umhverfi því að án viðmælanda væri málhæfileikinn lítils verður (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007, bls. 230).  

Mörgum börnum finnst gaman að segja frá sögum og atburðum í lífi sínu. Mikilvægur 

þáttur í máltöku barna er að ná tökum á uppbyggingu orðræðu í samfelldu máli. Einnig að 

læra orðin og hvernig form þeirra og merking breytast eftir samhengi og stöðu í setningu. 

Börn læra smátt og smátt að beita málfræði á markvissan hátt til þess að láta margar setningar 

loða saman og mynda eina heild. Það að láta börn segja sögu gefur góða mynd af alhliða 

málþroska þeirra og jafnframt af getur þeirra til að beita tungumálinu. Frásagnahæfni þeirra 

tengist alhliða þroska þeirra og er háð þjálfun og umhverfisáhrifum. Það er margt sem þjálfast 

hjá börnum á meðan þau segja frá. Þau þurfa meðal annars að hafa í huga að skipuleggja 

söguefnið með hliðsjón af tímaröð og samspili umhverfis og sögupersóna  (Hrafnhildur  

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 10). 

Málþroskinn er eitt það mikilvægasta sem á sér stað á leikskólaaldrinum. Frá fæðingu 

og til fimm ára aldurs læra börn um það bil tíu þúsund orð. Þau byrja á því að segja eitt orð 

sem kallast eins orða setningar og svo smám saman verða setningarnar flóknari (Bond og 

Wasik, 2009, bls. 467−468). Rannsóknir hafa leitt í ljós að samband er á milli málþroska 

barna og lestrar- og skriftarkunnáttu þeirra. Börn með góðan málþroska hafa oftast góða 

lestrar- og skriftarkunnáttu en þeim sem eiga í erfiðleikum með málþroskann er hætt við 

lestrar- og skriftarörðugleikum þegar þau eldast (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 45). 

Einn mikilvægur þáttur málsins er hljóðkerfisvitund en hún snýst um þann hæfileika 

að geta hugsað og talað um hljóðkerfi málsins. Hljóðkerfisvitund gefur börnum tækifæri til að 

skilja mál sem byggist á stafrófi og þau verða að átta sig á að orð mynda hljóð sem eiga sér 

fyrirmynd í stafrófinu (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010, bls. 20). Undir hljóðkerfisvitund falla 

eftirfarandi þættir:  
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 Sundurgreining að greina orð í atkvæði eða orðhluta og greina setningu niður í orð. 

Þetta er til dæmis hægt að gera með því að klappa samstöfur. 

 Hljóðgreining sem byggist á því að læra að þekkja fyrsta og síðasta hljóð í orði.  

 Hljóðtenging en með því er átt við læra að hlusta á einstök hljóð og tengja þau saman í 

orð.  

 Hljóðflokkun er hæfileikinn til að geta flokkað saman orð með sama upphafshljóði. 

 Orðhlutaeyðing er þegar verið er að taka í sundur samsett orð, eyða hluta af því eða 

búa til nýtt.  

 Rím en það er hæfileikinn að þekkja orð sem ríma og sem ríma ekki og geta búið til 

rím (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir, 2001, bls. 7). 

Rannsóknir benda til þess að hæfileikar innan hljóðkerfisvitundar þroskist á ákveðinn hátt. 

Fyrst kemur sundurgreining og síðan rím. Þessir tveir þættir eru yfirleitt komnir áður en börn 

fara að vinna með sjálfstæð hljóð. Flestum börnum finnst gaman að leika sér með orð og 

hljóð. Það skiptir máli að þroska hljóðkerfisvitundina hjá börnum og þarf það ekki að vera 

flókið. Ung börn hafa mörg hver gaman af að syngja og er það góð leið til að efla 

hljóðkerfisvitundina. Ef foreldrar byrja strax að syngja fyrir ungabörn sín stuðlar það að 

uppbyggingu hljóðkerfisvitundar. Vögguvísur og ljóð geta innihaldið mörg rímorð og einnig 

ýmsa orðaleiki sem börnum finnst yfirleitt skemmtilegir. Foreldrar ættu því að lesa 

vögguvísur, ljóð og einfaldar rímbækur fyrir börnin sín alveg frá ungaaldri og í gegnum 

leikskólaaldurinn (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 91−93). Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

bein tengsl eru á milli hljóðkerfisvitundar og þróunar á lestrarfærni. Einnig hefur verið sýnt 

fram á að þjálfun í hljóðkerfisvitund bætir árangur í lestri og stafakunnáttu (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir, 2001, bls. 7). 

Þó að talað sé um að börn gangi í gegnum ákveðin stig þegar þau eru að tileinka sér 

tungumálið þá er aldur ekki góður mælikvarði á málþroska þeirra. Vert er að hafa í huga að 

börn eru eins misjöfn og þau eru mörg og eru því misfljót að tileinka sér móðurmál sitt. Þau 

ganga öll í gegnum svipuð stig og er aldurinn einungis til viðmiðunar.  
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2.3 Máltökuskeið barna 
 

Máltaka barna er regluleg og stigbundin og öll heilbrigð börn fara svipaða slóð í máltökunni 

sama hvert móðurmál þeirra er (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Máltökuskeiði barna er skipt í 

sex þrep sem ekki eru bundin við ákveðinn aldur en koma í tiltekinni röð. Í fyrsta þrepi er hjal 

en það er fram að þeim tíma þegar fyrsta orðið er myndað. Í öðru þrepi eru eins orða setningar 

sem koma oftast fram í kringum eins árs aldurinn. Í þriðja þrepi eru tveggja orða setningar. Þá 

byrja börn að tengja saman tvö orð og gerist þetta um átján til tuttugu og fjögurra mánaða 

aldur. Í fjórða þrepi eru þriggja orða setningar. Þá fer barnið að nota tíðir, fleirtölu, neitun og 

beygingarendingar. Einnig byrjar barnið að nota spurnarorð og það fer að breyta röðun orða 

þegar það spyr spurninga. Í fimmta þrepi kemur flókin setningaskipan. Þetta gerist um tveggja 

og hálfs til fimm ára aldur en þá verða börn fær um að mynda samsettar setningar og læra 

grundvallarreglur móðurmálsins. Í sjötta og síðasta þrepinu kemur fullorðinsskilningur. Þetta 

stig byrjar um það leyti sem skólaganga hefst. Fram að átta ára aldri er skilningur barna á 

merkingu ýmissa orða ekki nógu góður en málþroskinn eykst jafnt og þétt þegar þessu stigi er 

náð (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 228). 

 Fyrsta hljóðið sem barn gefur frá sér þegar það kemur í heiminn er grátur. Það er svo 

helsti tjáningarmiðill barnsins fyrstu mánuðina ásamt ýmiskonar líkamshreyfingum. Grátur 

barnsins breytist á fyrstu vikunum og eru foreldrarnir fljótir að skilja hvað amar að barninu. 

Hljóðin sem barnið gefur frá sér í byrjun eru aðallega sérhljóðar eins og i, u og a. 

Samhljóðarnir koma seinna og þeir fyrstu sem heyrast eru g, k, og óraddað r. Barnið hlustar á 

mannsröddina frá fæðingu og fer fljótt að sýna henni áhuga. Barnið byrjar oft að hjala um 

tveggja mánaða aldur og þá gjarnan þegar því líður vel og er nýlega búið að drekka. Hljóðin 

aukast svo smám saman, bæði styrkur og samsetning. Samskipti við fullorðna skipta miklu 

máli og því mikilvægt að tala rétt mál við barnið til að örva það. Um þriggja mánaða aldur 

geta börn svarað fullorðinstali með því að hjala. Frá um það bil tíu mánaða aldri fer barnið að 

mynda hin fyrstu raunverulegu orð (Álfheiður Steinþósrdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 

44). Rannsóknir á hjali heyrandi og heyrnarlausra ungbarna benda til þess að strax á 

hjalstiginu hafi málumhverfið sem barnið elst upp í áhrif. Hjal heyrnarlausra barna er allt 

öðruvísi en hjal barna sem heyra. Hjal heyrandi barna er kerfisbundið og barnið gengur í 

gegnum ákveðin stig en hjal heyrnarlausra barna er tilviljanakennt. Heyrnarlaus börn 

endurtaka yfirleitt ekki sömu atkvæðin aftur og aftur og einnig eru handahreyfingar þeirra 

frábrugðnar (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). 
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 Milli eins og tveggja ára geta börn nefnt einstaka hluti og atburði. Börn læra fyrst að 

nota nafnorð og sagnorð. Þau læra fyrst sagnir eins og detta, gefa, taka og gera en skilningur á 

flóknari orðum kemur svo síðar. Nafnorð hjá börnum tákna oft bæði nafnorðið sjálft og 

sagnorð. Til dæmis þegar þau segja „pabbi“ þá eru þau gjarnan að meina „pabbi komdu“ 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 245 ; Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1995, bls. 53). 

 Þegar börn mynda tveggja orða setningar er oft talað um skeytastíl vegna þess hve 

stuttorðar setningarnar eru. Á því stigi eru börn ekki fær um að nota beygingarendingar og 

sagnorð eru í nafnhætti. Þau sleppa einnig forsetningum og öðrum smáorðum. Til dæmis 

segja þau „allt-bú mjólk“ og meina „ég er búin með mjólkina“ eða „Siggi lúlla“ í merkingunni 

ég ætla að leggja mig (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 226).  

Í kringum tveggja ára aldurinn eykst orðaforði barna yfirleitt til muna. Þau kalla sig 

gjarnan með nafni en ekki fornafni og í staðinn fyrir að segja „ég fá epli“ segja þau „Sigga fá 

epli“. Þegar þau eru farin að mynda þriggja orða setningar þá er orðaröðin í þeim gerandi, 

athöfn, þolandi til dæmis „pabbi koma út“ (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 227 ; Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 61). Smám saman eykst orðaforðinn hjá 

börnum og þau geta farið að mynda flóknari setningar. Þá koma setningar eins og „pabbi 

kaupa ís handa Sigga“. Barnið getur farið að tjá óskir sínar í orðum en þó eru setningar á 

þessu stigi ekki eins og þær sem fullorðnir mynda. Þau sleppa gjarna einstökum orðum og 

endingum og orðaröðin er oft ekki rétt (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls.  249).  

Í kringum fjögurra ára aldurinn þá fara börnin að spyrja mikið. Þau spyrja um 

ólíklegustu hluti og er það ekki endilega til að fá svör og útskýringar heldur líka til að hlusta á 

sig sjálf og æfa sig í að orða setningar. Börn á þessum aldri tala mikið og eru fljót að grípa ný 

orð sem þau heyra og herma eftir þeim. Einnig hafa þau gaman af að búa til ný orð og eru það 

þá gjarnan bullorð sem þau leika sér að nota (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1995, bls. 75). 

Þegar komið er á lokastig máltökunnar er talað um fullorðinsskilning. Börn í kringum 

sex ára eru farin að geta myndað flóknar setningar. Þau hafa að jafnaði góðan orðaforða og 

hafa lært grundvallarreglur móðurmálsins. Skilningur á hinum ýmsu hugtökum getur verið 

slakur fram eftir aldri og oft er hann ekki kominn fyrr en í kringum tíu til ellefu ára aldur 

(Aldís Unnur Guðmundssóttir, 2007, bls. 250). Málþroski barna heldur áfram að þróast eftir 

að þau komast á skólaaldur. Málfarið verður flóknara, orðaforðinn meiri og setningarnar 

fjölbreyttari. Börnin öðlast færni í að lesa í óyrt tjáskipti og látbragð um leið og þau takast á 

við tungumálið í skólanáminu (Ingibjörg Georgsdóttir, 2008, bls. 15). 
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2.4 Fyrstu áhrifavaldarnir  
 

„Því læra börnin málið sem fyrir þeim er haft“ segir máltækið og eru það orð að sönnu. Ef  

börn eru ekki innan um annað fólk á máltökuskeiðinu læra þau ekki móðurmálið sitt. 

Foreldrar eru fyrstu áhrifavaldarnir í máltöku barna. Þeir bera ábyrgð á því að barnið læri 

málið og því meira sem talað er við börnin því betra. Rannsóknir sýna að börn sem talað er 

mikið við ná fyrr valdi á flóknum setningum og hafa meiri orðaforða heldur en börn sem talað 

er lítið við (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). 

Foreldrar eru vel í stakk búnir til að byggja upp talmálið hjá börnum sínum þar sem 

þeir umgangast þau frá fæðingu. Foreldrar ættu að nota hvert tækifæri sem gefst til að tala við 

börnin sín en með því er verið að bæta við orðaforða barnanna. Tala á við börnin um það sem 

verið er að gera og er það ekki síður mikilvægt við ungabörn. Til dæmis að segja „nú skulum 

við skipta um bleyju“ eða með öðrum orðum að leggja orð á allar athafnir. Þegar börnin eldast 

er hægt að spjalla meira við þau um hluti sem eru þeim nálægir eins og til dæmis áhugamál 

þeirra eða hvað þau gerðu í leikskólanum þann daginn. Það skiptir líka máli þegar foreldrar 

tala við börn sín að þeir tali ekki bara um atburði sem eru að gerast núna heldur að tala líka 

um atburði sem gerðust í gær eða munu gerast á morgun (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 

46−49). 

Ekki er aðeins mikilvægt að foreldrar tali við börn sín heldur einnig að þeir hlusti á 

þau. Börn þurfa að vita að verið sé að hlusta á þau og eru þau fljót að finna ef svo er ekki. Þau 

vilja láta hlusta á sig og hafa athyglina. Mikilvægt er að bregðast rétt við þegar barnið segir 

eitthvað vitlaust. Ef það bendir eða segir eitt orð til að fá eitthvað sem það vill þá skal ávallt 

svara barninu til baka með heilum setningum (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 46−48).  

Í aðalnámskrá leikskóla er talað um að það eigi að nýta þau tækifæri sem gefast í 

daglegum samskiptum til að efla íslenska málvitund hjá börnum. Þau eiga að læra ný orð og 

hugtök og þróa tungumálið eins vel og hægt er. Einnig á að hvetja börn til að tjá sig og hlusta 

á frásagnir, ljóð, sögur og ævintýri (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 24). Algengt er að börn 

séu í leikskóla marga tíma á viku. Það er breyting frá því sem var fyrr á tímum þegar börn 

dvöldust yfirleitt heima hjá mæðrum sínum. Farið er að taka ung börn inn í leikskólana og  oft 

byrja þau í kringum eins árs aldurinn. 

 Í leikskóla leika börn sér saman og læra hvert af öðru. Þegar börn leika sér til dæmis í 

hlutverkaleikjum nota þau tungumálið til að tjá sig og tala saman á sínum forsendum. Þau 

hafa því góð áhrif hvert á annað í máltökuferlinu. Börn efla málþroskann með því að tala 

saman þegar þau eru í leik. Kennarar geta stutt við það og beðið börnin að segja hvert öðru 
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hvað þau byggja til dæmis úr kubbum eða hvað þau eru að teikna. Að skapa umræður meðal 

barnanna er góð leið til að efla málþroska. Lögð er áhersla á málörvun í mörgum leikskólum. 

Má þá helst nefna þjálfun hljóðkerfisvitundar til dæmis með því að ríma og klappa samstöfur 

og einnig eflingu orðaforða. Málörvun fer oft fram í skipulögðum stundum sem er stýrð af 

leikskólakennara (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 4 ; Bennett-Armistead o.fl., 2005, 

bls. 57). Því má segja að leikskólar gegni ekki síður mikilvægu hlutverki sem áhrifavaldar í 

máltöku og málþroska barna en foreldrarnir.    

Að mati Álfheiðar Steinþórsdóttur og Guðfinnu Eydal er mikilvægt er að leiðrétt ekki 

mál barna meðan máltakan stendur yfir. Best er að leyfa þeim að tala eins og þau ráða við á 

hverjum tíma því að það getur haft heftandi áhrif á börn ef þau fá of mikla gagnrýni. Flestir 

foreldrar leiða að mestu leyti hjá sér málfræðivillur hjá ungum börnum en beina athyglinni 

frekar að inntaki þess sem barnið er að segja. Þetta hefur gefið góða raun og stuðlar að 

mestum framförum barna í málfræðinni. Í staðinn fyrir að leiðrétta villurnar gefur góða raun 

að endurtaka það sem barnið segir án þess að segja barninu að það hafi sagt eitthvað vitlaust. 

Til dæmis ef barnið segir „ég bítti í brauðið“ þá á foreldrið að segja „beistu í brauðið. Þannig 

heyrir barnið hvernig á að segja orðin rétt og meiri líkur eru á því að það segi þetta rétt næst 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal,1995, bls. 61; Hrafnhildur Ragnarsdóttir,1993, 

bls. 47−48). 

 Fólk talar oft öðruvísi við ung börn en við aðra. Þá er notuð hærri tónhæð en 

venjulega, talað hægar og orðin borin skýrari fram. Setningar eru hafðar frekar stuttar og 

málfræðilega réttar. Þegar fullorðnir tala svona er það ómeðvitað en virðist falla vel að 

þörfum barns sem er að byrja að tileinka sér móðurmál sitt. Ekki eru allir fræðimenn sammála 

um það að þessi málstíll gegni einhverju hlutverki í máltökunni. Á sumum stöðum í 

heiminum þykir það tímasóun að tala við börn áður en þau eru orðin nógu gömul til að geta 

svarað. Þessi börn læra móðurmál sitt alveg eins og börnin á Vesturlöndunum þar sem þessi 

talsmáti er mikið notaður (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Það sem einkennir einnig mál 

þeirra sem tala við ung börn eru ýmiskonar upphrópunarorð eins og til dæmis vá, ofsalega og 

mikið. Fólk notar þetta til að örva börn til samræðna og auka sjálfstraust þeirra eða til að ávíta 

fyrir eitthvað sem þau hafa gert. Til dæmis er sagt „vá hvað þú ert dugleg stelpa eða mikið var 

þetta ljótt“ (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 221).  

Þegar fullorðnir tala við börn þurfa þeir að passa að vera nálægt þeim svo að þau sjái 

varahreyfingarnar og andlitstjáninguna. Börn þurfa einnig að heyra röddina vel og vera í 

augnsambandi við þann sem er að tala við þau. Ef að þetta er gert er líklegra að börnin 

meðtaki það sem sagt er við þau og læri af því (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 46).  
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2.5 Erfiðleikar við máltöku 
 

Máltaka flestra barna gengur eðlilega fyrir sig. Börnin ganga í gegnum ákveðin stig í 

máltökuferlinu. Þau eru tiltölulega fljót að tileinka sér málið og fylgja sínum eigin 

málfræðireglum. Smám saman verða börnin færari í þessu allt þar til segja má að þau hafi náð 

góðu valdi á málinu á unglings- og fullorðinsstigi. Stundum gengur máltakan ekki eins vel 

fyrir sig og hún ætti að gera en ýmsar ástæður geta verið fyrir því, meðal annars ýmis konar 

frávik auk þess sem börn geta verið misjafnlega lengi að tileinka sér móðurmál sitt.  

Málþroskaraskanir geta verið margs konar og orsakast meðal annars af 

þroskafrávikum, mismunandi fötlunum og ýmis konar veikindum. Börn geta greinst með 

málþroskafrávik án þess að um önnur þroskafrávik eða sjúkdóma sé að ræða. Þá er talað um 

að börn séu með sértækar málþroskaraskanir. Þessi börn eru í áhættuhópi hvað varðar 

námsörðuleika og vanlíðan í skóla því að þau eiga oft í erfiðleikum með að eignast vini ( 

Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir). 

 Málhömlun eða málþroskaröskun barna bendir til þess að ekki sé allt eins og það á að 

vera og að um einhverja seinkun sé að ræða á málþroska. Tal- og málörðugleikar geta átt sér 

margar skýringar eins og til dæmis vanrækslu, skerta heyrn, þroskahömlun, einhverfu, 

vansköpun eða skerta starfsemi á talfærum. Einnig getur verið um afmarkaða röskun í máli að 

ræða án þess að þessar skýringar eigi við. Talið er að á bak við málhömlun sé oft ákveðin 

atburðarás sem hefst á fósturstigi og tekur bæði til þroska og starfsemi heilans (Sigríður 

Magnúsdóttir, 2001). Börn með málþroskaraskanir eða málhömluð börn eru oft með mjög 

slakan málskilning og máltjáningu. Einnig er algengt að þessi börn séu með frávik í 

framburði. Þau geta átt erfitt með að læra ný orð og einnig reynist þeim oft erfitt að hafa 

setningar málfræðilega réttar (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg 

Símonardóttir, 2004, bls. 68). 

Ef máltakan gengur ekki eins og hún á að gera þá er hún oft að einhverju leyti 

óregluleg. Frávikin í máli barnanna verða þá tilviljanakennd og erfitt verður að finna 

einhverja reglu í málinu. Þetta á til dæmis við um þau börn sem þjást af taugasjúkdómum eða 

öðrum kvillum sem hafa áhrif á málþroskann. Má þar nefna til dæmis taugasjúkdóminn 

apraxia sem lýsir sér meðal annars í því að börn skipta hljóðum út fyrir önnur hljóð þó þau 

séu ekkert lík (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002, bls. 9)  

 Sum börn byrja að stama á aldrinum þriggja til sex ára. Þetta aldursskeið getur reynst 

börnum erfitt í máltökunni. Þau eru að byrja að ná valdi á málinu og hafa frá mörgu að segja. 

Rannsóknir hafa sýnt að margir sem stama í bernsku yfirvinna stam án nokkurrar meðferðar. 
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Talið er að milli fimmtíu og áttatíu prósent af börnum komast yfir þetta án þess að þurfa 

aðstoð við það. Stam verður þegar eðlilegt talflæði truflast vegna þess að orð, atkvæði eða 

stök hljóð láta á sér standa, eru endurtekin eða lengd. Þetta getur komið fyrir hvar sem er í 

orði (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 252 ; Sigríður Magnúsdóttir, 2001). Algengara 

er að strákar stami en stelpur. Hjá sumum varir þetta tímabundið, hjá öðrum fram yfir 

gelgjuskeiðið en nokkrir þjást af því alla ævi eða um eitt prósent (Aldís Guðmundsdóttir, 

1992, bls. 229). Það skiptir miklu máli að bregðast rétt við þegar börn eru hikandi í máli. 

Foreldrar og leikskólakennarar þurfa að vera vel vakandi yfir þessu til að auðvelda börnunum 

að komast í gegnum þetta erfiða tímabil. Það skiptir miklu máli fyrir börn að fá góða 

málfyrirmynd og að það sé æft með þeim rólegt tal (Sigríður Magnúsdóttir, 2001). 

 Þau börn sem ekki hafa farið í gegnum þroskaferlið á eðlilegan hátt þurfa á málörvun 

að halda. Málörvun fer bæði fram á leikskólum og einnig hjá sérkennurum og 

talmeinafræðingum. Til að meta hvar börn standa og komast að því hvort þau þurfi sérhæfð 

úrræði og málörvun er notast við stöðluð málþroskapróf og matslista. Þessi próf og listar eru 

aðallega notaðir í leikskólum og á heilsugæslustöðvum. Eftirfarandi próf og matslistar eru 

mikið notaðir í leikskóla til að meta málþroska barna á leikskólaaldri: 

 Orðaskil er málþroskapróf sem ætlað er börnum frá eins og hálfs árs til þriggja ára. 

Þetta próf mælir orðaforða barnanna og einnig hvort þau hafa náð valdi á 

beygingarkerfi og setningagerð málsins. 

 Hljóm-2 er málþroskapróf sem ætlað er elstu börnum í leikskóla. Prófið er á 

leikjaformi og kannar hljóðkerfisvitund barna.  

 Íslenski þroskalistinn er ætlaður þriggja til sex ára börnum. Foreldrar barnanna svara 

spurningum um getu þeirra á mál og hreyfisviði.  

 EFI málþroskaskimun er fyrir börn í kringum þriggja og hálfs árs aldur. Þetta kannar 

málskilning og tjáningarfærni og er aðallega hugsað til að finna börn með hugsanlega 

málörðuleika (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2004, bls. 34). 

Gerðar hafa verið rannsóknir á börnum með málþroskaraskanir á leikskólaaldri og 

námsárangri seinna meir. Margar af þessum rannsóknum tengjast því hvernig þessum börnum 

gengur að læra að lesa. Hljóðkerfisvitund er sá þáttur málþroska sem hefur verið hvað mest 

skoðaður. Flest bendir til þess að orsakasamband sé á milli slakrar hljóðkerfisvitundar og 

lestrarerfiðleika. Þetta hefur oft komið fram í erlendum rannsóknum og íslenskar rannsóknir á 

hljóðkerfisvitund og lestri hafa leitt það sama í ljós (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir 

og Ingibjörg Símonardóttir, 2004, bls. 69). 
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Prófessorinn Rescorla setti saman lista með tuttugu og fimm orðum sem öll tveggja 

ára börn ættu að kunna ef málþroski þeirra er eðlilegur. Listinn var búinn til með það 

markmið í huga að hjálpa sérfræðingum að greina börn þroskaskert eða lesblind. Á listanum 

eru til dæmis orð eins og mamma og pabbi. Ef að börnin þekkja færri en tuttugu og fimm orð 

getur það verið vísbending um þroskaskerðingu, lesblindu,heyrnarleysi eða einhverfu. Börnin 

hafa tíu mínútur með foreldrum sínum til að svara og gera það með því að benda á hlutina. 

Orðin eru reyndar hluti af þrjúhundruð og tíu orða safni sem talið er raunhæft að tveggja ára 

börn kunni. Að meðaltali þekkja börnin hundrað og fimmtíu orð af listanum. Ef þau þekkja 

sjötíu og fimm til tvöhundruð tuttugu og fimm orð er það talið innan eðlilegra marka. 

Rescorla telur að þau börn sem ekki þekki orðin verði líklega lengi að læra að tala. Óþarfi sé 

hins vegar að örvænta því ef barnið þroskast að öðru leyti geti það unnið sig upp. Ef að barnið 

er orðið tveggja og hálfs árs og þekkir ekki ennþá orðin þá telur hún rétt að leitað sé til 

sérfræðinga, til dæmis talmeinafræðinga (Rescorla, 2009). 

 

 

  



 

~ 17 ~ 
 

3. Lestur og máltaka  
 

Lestur er mikilvægur í daglegu lífi okkar því alls staðar í kringum okkur er ritað mál. Það 

skiptir miklu máli lesa fyrir börn og best er að byrja að lesa strax og halda því áfram fram á 

unglingsárin. Það hefur sýnt sig í gegnum tíðina að þau börn sem lesið er fyrir reglulega og 

markvisst gengur betur að læra að lesa sjálf og í námi almennt þegar þau eldast (Guðbjörg 

Ragnarsdóttir, 2001, bls. 38−39). 

Góð málþekking og lestrarfærni eru tveir mikilvægir þættir til að vegna vel í samfélagi 

nútímans. Til að þetta gangi vel þarf einstaklingur að geta tjáð sig bæði í mæltu og rituðu máli 

og einnig skilið og unnið upplýsingar úr texta. Málþekking og lestrarfærni eru nátengdir 

þættir og hafa áhrif hvor á annan. Lestur hefur góð áhrif á málþekkinguna, örvar málvitund og 

eykur orðaforðann. Með því að lesa læra börn ný orð og kynnast flóknum setningum sem 

heyrast síður í töluðu máli. Einnig gefur lestur möguleika á að auka þekkingu og skilning á  

mismunandi viðfangsefnum og hefur þar af leiðandi áhrif á námsgengi barna (Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011, bls. 2). 

Hugtakið lestur hefur verið skilgreint á ýmsa vegu. Algengust er sú skilgreining að 

lestur sé ferli þar sem lesandinn einbeitir sér að því að greina merkingu ritaðs texta með því að 

nota málið, reynslu sína og þekkingu. Því má segja að lestur sé vitrænt ferli sem felur í sér að 

umskrá tákn og tengja þau því máli sem lesandinn hefur aflað sér. Þekking lesandans og 

forsaga hjálpa honum einnig að greina merkingu textans (Guðmundur B. Kristmundsson, 

2001).  

Því fyrr sem byrjað er að lesa fyrir börn því betra. Börn sýna mannsröddinni mikinn 

áhuga frá unga aldri og hefur því verið haldið fram að börn séu farin að hlusta á hljóð úr 

umhverfinu í móðurkviði. Sýnt hefur verið fram á að frá þriggja mánaða aldri svara börn 

fullorðins tali með því að hjala og geta því gagnkvæm samskipti hafist mjög snemma. Einnig 

hefur verið sýnt fram á að börn um eins árs aldur hafa gaman af því að láta lesa fyrir sig. Þeim 

finnst gaman að benda á myndir í bókum, sjá liti og heyra rödd sem þau kannast við 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 44−45).  

Löngu áður en börn fara að lesa og skrifa á hefðbundinn hátt eru þau byrjuð að læra 

um læsi eða alveg frá fæðingu. Þau sjá hina fullorðnu lesa og skrifa og læra smám saman að 

þetta hefur allt tilgang. Þau sjá mismunandi gerðir af textum eins og til dæmis hvernig fólk 

skrifar innkaupalista áður en farið er í búð og að kort getur sagt okkur hvernig við komumst á 

ákveðinn stað (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 15−17). 
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3.1 Máltaka og lestur fyrir börn 
 

Prentað mál er víða í daglegu umhverfi barna og hafa því rannsakendur velt því fyrir sér hvers 

vegna börn læra ekki að lesa fyrr en raun ber vitni. Til dæmis má sjá prentað mál á 

matarumbúðum, bílum, fötum og leikföngum svo eitthvað sé nefnt. Lestur er hins vegar ekki 

atferli eins og að hjóla eða baka köku þar sem sést greinilega hvað viðkomandi er að gera og 

tilgangur þess er augljós. Lestur er miklu leyndardómsfyllra atferli og getur farið framhjá 

ólæsum börnum jafnvel í fjölskyldum þar sem bækur eru mikið í sviðsljósinu. Það er ekki fyrr 

en lesið er fyrir barn að það fær innsýn í þetta dularfulla fyrirbæri sem lestur er og kynnist því 

hvað getur leynst í bókum. Það er því ekki sambærilegt að heyra stanslaust talað í kringum sig 

eða að fá kannski lesið fyrir sig hálftíma á dag. Svo er reyndar ekki lesið fyrir öll börn. Fjöldi 

rannsókna hefur leitt í ljós að því meira sem lesið er fyrir börn áður en þau byrja í skóla því 

betur gengur þeim að læra að lesa (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, bls. 59).  

Þegar lesið er fyrir ung börn venjast þau því að heyra málið. Þau hlusta á blæbrigðin, 

tóninn og hreiminn í röddinni. Að lesa eykur máltilfinninguna og það er einnig góð leið til að 

bæta orðaforðann hjá börnum. Með því að hlusta læra börn hvernig sögur eru byggðar upp og 

einnig kynnast þau ýmsum hugmyndum og bókmenntaformum. Rannsóknir hafa sýnt að því 

meira sem lesið er fyrir börn þeim mun auðveldara eiga þau með að segja það sem þau hugsa 

(Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 65−67 ; Guðbjörg Ragnarsdóttir, 2001, bls. 39). 

Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna um það hvernig skoða á og meta bækur. Til 

dæmis er góð venja að skoða titil, myndskreytingar og það sem stendur aftan á bókinni áður 

en farið er að lesa hana. Með þessu er verið að gefa barninu hugmyndir um það hvers er að 

vænta í bókinni og einnig lærir það góðar námsvenjur (Guðbjörg Ragnarsdóttir, 2001, bls. 

39). Með því að lesa upphátt fyrir börn er verið að þroska þekkingu þeirra á hljóði stafanna. 

Best er þá að nota bækur sem fjalla um stafrófið þó að aðrar bækur séu góðar líka. Fullorðnir 

þurfa að átta sig á því að þegar lesið er fyrir börnin þá er ýmislegt sem börnin átta sig ekki á,  

til dæmis að orð byrji á ákveðnum staf. Þess vegna er nauðsynlegt að vera vel vakandi yfir því 

að benda á stafina og segja hvað þeir heita og hvernig þeir hljóma. Sá fullorðni sem les verður 

einnig að gefa sér tíma til að útskýra ný orð sem koma fyrir í bókum en með því bætist ört við 

orðaforðann hjá barninu. Þegar verið er að lesa upphátt fyrir börn þá er gott kenna þeim að 

kafa dýpra inn í söguna til dæmis með því að nota spurningar og spyrja þau hvað muni gerast 

næst í sögunni eða að fá þau til að tengja það sem gerist í bókinni við eigið líf (Bennett-

Armistead o.fl., 2005, bls. 67−69).  
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Þegar foreldri les fyrir barnið sitt þá á barnið alla athyglina og við það skapast oft 

góðar aðstæður. Barnið upplifir öryggi, nálægð og hlýju sem er talið mikilvægt fyrir barnið. 

Það skiptir máli að hafa þægilegt umhverfi og gott næði þegar verið er að lesa. Margir 

foreldrar nota tækifærið og lesa fyrir börn sín áður en þau fara að sofa. Þegar fullorðnir lesa 

fyrir börn eru þeir að miðla reynslu sinni og þekkingu og sýna barninu sínar innstu 

tilfinningar. Þess vegna getur verið erfitt að lesa upphátt fyrir börn ef að manni líður ekki vel 

þá er hins vegar hægt að leyfa barninu að hlusta á sögu af geisladisk þó að það komi ekki í 

staðinn fyrir að lesa (Erna Árnadóttir, 1995, bls. 11). 

Við lestur á bók læra börn hvernig á að meðhöndla bók. Þau læra hvernig texti virkar, 

hvernig á að lesa og hvernig á að halda á bók. Þau læra einnig að lesið er frá vinstri til hægri, 

byrjað efst og lesið niður blaðsíðuna (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 75). Þegar lesið er 

fyrir börn læra þau mikið um lestur, bækur og prentað mál eða ritmál. Þau fá tækifæri til þess 

að þróa með sér tilgátur um tilgang og eðli lestrar og ritmáls líkt og þau gerðu þegar þau voru 

að læra að tala. Þau átta sig á því að bækur hafa upphaf, miðju og endir. Einnig læra þau að 

hver bók inniheldur sína sögu og að myndirnar í bókinni gefa vísbendingu um textann. 

Stundum þá hafa þau heyrt sömu bækurnar svo oft að þau eru búin að læra þær utanað 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir,1993, bls. 60).  

Lestur ýtir undir ímyndunaraflið hjá börnum en það er einn af mikilvægustu 

eiginleikum mannsins. Með því að hafa frjótt ímyndunarafl getur raunveruleikinn verið eins 

og ævintýri í huga barnsins og á sama hátt getur ævintýrið verið raunveruleikinn. Það sem 

fullorðnum finnst saklaust ævintýri getur verið full alvara í hugarheimi barnsins og það getur 

sett sig í hinu ýmsu hlutverk (Erna Árnadóttir, 1995, bls. 12).  

Lestur fyrir börn hefur ýmis góð áhrif, meðal annars þau að það bætir hljóðgreiningu, 

eykur þekkingu og reynslu og örvar rökhugsun. Einnig eru börnum kynntir kostir ritmáls, 

orðaforðinn og athyglin eykst og hlustun og málþroskinn eflast (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 2001). Einnig er verið að leggja góðan grunn að lestrarkunnáttu þeirra seinna 

meir. Þau læra til dæmis um stafrófið, öðlast meiri almenna þekkingu og þar með aukinn 

skilning á því sem lesið er og þau lesa sjálf síðar (Bennett-Armistead o.fl. ,2005, bls. 88).  

Þegar börn eru farin að lesa sjálf minnkar þörfin fyrir að láta lesa fyrir sig en þó ætti 

ekki að hætta því. Börnum finnst ennþá gott að láta lesa fyrir sig erfiðan texta og stundum 

krefst efni bóka þess að foreldrar séu með börnum sínum þegar þær eru lesnar og útskýri hvað 

átt er við. Bæði foreldrar og börn ættu að njóta samverustunda við lestur áður og eftir að 

barnið getur ekki lesið sjálft (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 120−121). Margir foreldrar 

hætta að lesa fyrir börn þegar þau byrja í grunnskóla. Þá telja þeir að ekki sé þörf á því lengur 
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þar sem börnin eru farin að lesa sjálf. Flest börn hafa þó gaman af því að láta lesa fyrir sig 

langt fram eftir aldri og er það líka gott fyrir málþroskann. 

Margar rannsóknir hafa leitt í ljós að því meira sem hefur verið lesið fyrir börn heima 

áður en þau byrja í skóla því betur gengur þeim að læra að lesa. Þau hafa meiri þekkingu á 

eðli og tilgangi ritmáls og er það talið hafa mikið að segja þegar kemur að lestrarnámi þeirra 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir,1993, bls. 59). Textinn sem lesinn er fyrir börn er yfirleitt þyngri 

en þau myndu lesa sjálf. Með því er verið að tengja ritaðan texta við færni barna í að skilja 

talað mál og búa börnin undir að takast á við flóknari texta. Í alþjóðlegri rannsókn um læsi 

sem gerð var árið 1991 kom í ljós að foreldrar draga verulega úr því að lesa fyrir börn sín 

þegar þau eldast. Um níu ára aldur er niðurstaðan sú að það er minnst lesið fyrir íslensk börn 

af þeim 27 þjóðum sem tóku þátt í rannsókninni. Íslenskir foreldrar virðast lesa mikið fyrir 

börn sín þangað til þau byrja í skóla (Guðmundur B. Kristmundsson, 2001).  

Í evrópskri rannsókn sem fór fram árin 2009 til 2011 kom það sama fram meðal sjö til 

ellefu ára barna. Börnin voru spurð að því hversu oft væri lesið fyrir þau áður en þau færu að 

sofa. Niðurstaðan var sú að eftir því sem þau eldast er minna lesið fyrir þau. Alltaf er lesið 

fyrir fimmtán prósent af þeim sjö ára börnum sem tóku þátt í rannsókninni en aðeins fyrir 

fjögur prósent af þeim sem eru ellefu ára. Ástæðan er líklega sú að þegar börnin eldast geta 

þau farið að lesa sjálf og þá telja foreldrar að sé minni þörf á að lesa fyrir þau (Kristín 

Aðalsteinsdóttir o.fl., 2011, bls. 32). 

Til að undirstrika mikilvægi þess að lesa fyrir börn er vert að benda á rannsókn þar 

sem var lesið markvisst fyrir ákveðinn hóp af börnum frá um það bil sex mánaða aldri. Þegar 

börnin voru orðin fimm ára kom í ljós að þau höfðu mikla þekkingu á rituðu máli og hvernig 

það er frábrugðið talmálinu. Börnin sem ekki var lesið fyrir höfðu hins vegar ekki þennan 

hæfileika. Fimm ára stelpa sem tók þátt í rannsókninni var að skoða sögubók sem hún hafði 

ekki séð áður. Hún sagði söguna þannig að greinilegt var að hún var vel meðvituð um innihald 

og byggingu sögu. Hún byrjaði söguna á viðeigandi hátt með því að segja einu sinni var og 

notaði orð sem voru vel við hæfi. Hún kynnti persónurnar sem voru hugrakkur riddari, falleg 

kona og vondur veiðimaður og hún breytti tóninum í röddinni eftir því hver var að tala. Það 

var því greinilegt að búið var að lesa mikið fyrir þessa stelpu og hún hafði mikla þekkingu á 

hvernig sögubækur eru byggðar upp (Bennett-Amistead o.fl., 2005, bls. 63−64). 

Í rannsókn Ágústu Pálsdóttur kemur fram að lestrarvenjur foreldra hafa áhrif á börn. 

Mikilvægt er að börn sjái foreldra sína lesa því rannsóknir hafa sýnt fram á að börn þeirra 

foreldra sem lesa mikið eru líklegri til að verða áhugasöm um lestur. Börn þurfa að sjá að 

fullorðna fólkinu finnist þetta skemmtilegt og að lesið sé jafnt að degi sem kvöldi. Það er 
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einnig líklegra að þessi börn verði áhugasöm um bókmenntir alla ævi (Ágústa Pálsdóttir, 

1998, bls. 12−14). Það kemur einnig fram í rannsókn Ágústu að lestur hefur hagnýtan tilgang 

fyrir börn hvað varðar framtíð þeirra á sviði menntunar og að eiga meiri möguleika á að verða 

sjálfbjarga þjóðfélagsþegnar. Í skólakerfinu eru gerðar ákveðnar kröfur til barna um 

lestrargetu. Rannsóknir hafa leitt það í ljós að ef börn lesa í tómstundum sínum standa þau sig 

betur í lestri og námi almennt (Ágústa Pálsdóttir, 1998, bls. 20).  

 

3.2 Hvernig lestur hefur mest áhrif á málþroska og máltöku  

 

Til að börn geti notið sín vel þegar verið er að lesa fyrir þau er mikilvægt að velja bækur sem 

hæfa þroska þeirra og aldri. Mikilvægt er að laga frásögnina að barninu því að ung börn hafa 

oft ekki mikla þolinmæði til hlusta á langa og flókna texta. Þá getur verið gott að segja söguna 

með sínum orðum en hafa bókina til að styðjast við og skoða myndirnar með barninu 

(Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 106). 

Lestur myndabóka er leikræn reynsla fyrir börn. Það er sá fullorðni sem les og barnið 

horfir á myndirnar. Textinn segir ekki alltaf alla söguna heldur rekur hann atburðarrásina sem 

tengir myndirnar saman í eina heild. Munurinn á mynd og frásögn er sá að myndin frystir 

ákveðið augnablik en frásögnin rennur stöðugt áfram. Ólíkt teiknimyndum og öðru 

sjónvarpsefni sem myndabókin á í samkeppni við matar hún ekki lesendur sína. Það kviknar 

ekki á frásögninni fyrr en sá fullorðni les og barnið hlustar. Það skapast oft náið samband á 

milli þeirra fullorðnu sem lesa eða segja sögur og barnsins sem hlustar (Margrét 

Tryggvadóttir, 1999, bls. 105−106). Þegar verið er að lesa þarf að passa að það sé notalegur 

tími og ekki eitthvað stress í gangi. Það er mikilvægt að setja hjarta sitt og sál í lesturinn 

þannig að barnið upplifi að sá fullorðni sem les hafi gaman af lestrinum (Bennett-Armistead 

o.fl., 2005, bls. 66). 

Þegar lítil börn fara fyrst að skoða bækur þá byrja þau á að lesa í myndirnar í bókunum 

og eru því harðspjaldabækur að henta best því þau hafa mikla flettiþörf. Best er að velja 

margbreytilegt efni fyrir börnin á meðan þau hafa ekki þroska til að gera það sjálf. Einnig á að 

velja bækur sem bæði börnum og foreldrum finnst skemmtilegar (Laila Pétursdóttir, 2006, bls. 

21). 

Til að vekja áhuga barnsins á bókinni sem á að fara að lesa fyrir það getur verið gaman 

að fá fram hugmyndir barnsins um efnið, til dæmis út frá því hvað bókin heitir. Það hvetur 

barnið til að hugsa um það sem bókin gæti verið um. Síðan er lesinn ákveðinn hluti af bókinni 
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og borið saman við hugmyndir barnsins. Með þessu er verið að skapa umræður um efni 

bókarinnar og fá börnin til að taka virkan þátt í lestrinum. Það gefur góða raun að útskýra fyrir 

börnum erfið orð og hugtök sem koma fram í texta þegar verið er að lesa fyrir þau. En með 

því er verið að hafa áhrif á lesskilning þeirra (Guðbjörg Ragnarsdóttir, 2001, bls. 39). 

Flest börn njóta þess að láta lesa fyrir sig skemmtilega sögu. Ef foreldrar tala við börnin á 

meðan þeir eru að lesa, segja frá bókinni  og tengja hana við reynsluheim barnanna, þá er 

verið að þróa lestrarfærni þeirra. Þegar börn sjá að fullorðnir hafa ánægju af því að lesa virkar 

það þroskandi og gagnlegt fyrir þau. Meiri líkur eru þá á því að börnin hafi gaman af og njóta 

þess að lesa þegar þau fara að æfa sig lesa sjálf (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2011, bls. 89). 

Bókalestur hefur verið viðurkenndur sem mikilvægur þáttur í að þróa 

tungumálakunnáttu og læsi hjá börnum. Það sem gefur góðan árangur þegar verið er að lesa 

bók fyrir börn er þegar tækifæri skapast til að spjalla um það sem verið er að lesa. Samtöl á 

milli barna og fullorðinna um efni bókar eru leið til að auka orðaforða hjá börnum. Þegar börn 

eru spurð opinna spurninga um bókina er verið að stuðla að samtölum. Með opnum 

spurningum er átt við spurningar sem krefjast meiri svara heldur en já og nei. Þetta er einnig 

góð leið til að kanna hvort börnin skilja um hvað sagan er og skilji merkinguna í sögunni 

(Bond og Wasik, 2009, bls. 468). 

Engir tveir lesa sömu bókina á sama hátt. Sumir eru í góðri æfingu og beita leikrænum 

tilþrifum við lesturinn meðan aðrir lesa alla texta eins (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 105). 

Það geta allir lesið og þurfa foreldrar ekki að vera æfðir upplesarar til þess að geta lesið fyrir 

börnin sín. Barnið er þakklátur hlustandi þó að lesturinn sé ekki fullkominn og því finnst 

notalegt að heyra rödd foreldra sinna. Fullorðnir verða þó að hafa gaman af því sem verið er 

að lesa. Lítil börn eru fljót að taka eftir því hvort verið sé að lesa af áhuga eða af skyldurækni. 

Þess vegna er betra að velja bækur sem bæði börn og fullorðnir hafa gaman af.  Nauðsynlegt 

er að börn sjái fullorðna lesa bók eða fletta blaði til þess að þau fái áhuga líka og læri að 

umgangast bækur og blöð. Það er ekki mjög sannfærandi að segja barni að það sé gaman að 

lesa ef sá hinn sami sést aldrei opna bók (Erna Árnadóttir, 1995, bls. 12). Foreldrar eru 

fyrirmyndir barna sinna og ættu því að gera börnum sínum sýnilegt hvað það getur verið 

skemmtilegt að lesa. 

Gott getur verið að breyta til og lesa ekki alltaf uppáhalds bækur barnsins heldur finna 

aðrar sögur með orðum sem barnið þekkir ekki. Hægt er að bæta við orðaforða barnsins með 

því að lesa texta sem inniheldur ný orð. Ef það er gert fer barnið að spyrja hvað orðin þýða og 

þegar foreldrarnir útskýra hvað orðin merkja og umorða þau, lærir það merkingu þeirra og í 

hvaða samhengi orðanotkunin er við hæfi (Laila Pétursdóttir, 2006, bls. 22). 
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Þær bókmenntir sem taldar eru henta ungum börnum best eru myndabækur, ásamt 

þjóðsögum og ævintýrum, þulum og vísum (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 106). Flest 

börn hafa gaman af að hlusta á sögur sem veita upplýsingar eða lýsa mannlegum tilfinningum 

eða fyrirbærum. Þá setur höfundur setningu við hliðina á hverri mynd sem lýsir því sem er að 

gerast. Ein af bestu leiðunum til að efla hljóðvitund og rytma er að lesa bækur fyrir börn sem 

innihalda rím. Þegar textinn er lesinn á að leggja sem mesta áherslu á þau orð sem ríma 

(Richards, 2010, bls.195−197). 

Það sem er gott fyrir kennara að gera þegar þeir eru að lesa sögu fyrir börn er meðal 

annars að lesa bókina og snúa henni til barnanna svo að þau geti fylgst með og séð myndirnar. 

Einnig að benda með fingrinum á orðin um leið og lesið er þannig að börnin sjái hvernig orðin 

eru skrifuð. Stórar bækur henta vel í þetta því þá sjá börnin greinilega myndirnar og textann í 

bókinni. Hvetja á börnin til að verða hluti af sögunni með því að spá fyrir um atburði sem 

koma næst. Sömuleiðis er gott að spyrja spurninga um söguna og gefa börnunum nægan tíma 

til að svara. Að auki má huga að hlustunarskilningi þeirra með því að fá börnin til að 

endursegja söguna eins og þau muna hana (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 75 ; Saracho, 

2004, bls. 203). Góð aðferð til að fá börn til að taka þátt í lestrinum og skapa umræður um 

efnið er að sýna þeim bókina áður en hún er lesin. Hægt er að biðja börnin að loka augunum 

og ímynda sér um hvað bókin er út frá myndunum. Síðan á að lesa bókina og ræða svo um 

hana við börnin að lestrinum loknum. Þá er tilvalið að grípa tækifærið og ræða við börnin um 

ýmiskonar hugtök sem tengjast bókinni (Saracho, 2004, bls. 203−204). 

Bækur fyrir börn eru afskaplega mikilvægar og kenna þær ýmislegt um lífið og 

tilveruna. Ef börn læra ekki frá fyrstu tíð að umgangast bækur er ólíklegt að þau fái áhuga á 

bókum síðar á lífsleiðinni. Þær bækur sem börn eru með á milli handanna á fyrstu árum ævi 

sinnar eru ríkulega skreyttar myndum. Barnabókum er oft skipt í ákveðna flokka með tilliti til 

þess hvaða aldri þær eru taldar henta. Flokkarnir eru eftirfarandi: 

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

orða. 

2. Myndabækur sem segja sögu annað hvort með eða án texta. 

3. Mikið myndskreyttur texti sem ber sig ekki án mynda. 

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

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

Tryggvadóttir, 1999, bls. 101). 
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Margir hafa litið svo á að bækur fyrir yngstu börnin séu einfaldasta form bókmennta vegna 

þess hvað textinn er oft stuttur og einfaldur en þetta er ekki alveg svo einfalt. Ef átt er 

eingöngu við bendibækur þá á þetta ef til vill við rök að styðjast. Hinar eiginlegu 

myndabækur eru langt frá því að vera einfaldar. Bækur sem ætlaðar eru börnum ættu einnig 

að höfða til þeirra fullorðnu því annars er hætt við að þeir forðist að lesa þær fyrir börnin. 

Söguefni og boðskapur bókanna ætti að miðast við börn. Ýmislegt annað sem gefur 

myndabókum aukið gildi má þó miðast við fullorðna lesendur (Margrét Tryggvadóttir, 1999, 

bls. 102−103). 

Fyrsta barnabókin sem kom út á íslensku þar sem myndir voru í aðalhlutverki hét 

Myndabók handa börnum. Hún kom fyrst út árið 1853 og aftur árið 1897 og var þá með 

örlítið breytti sniði. Bókin er þýdd, sennilega úr fleiri en einu riti en ekki er vitað hver er 

höfundurinn. Þessi bók inniheldur þrjátíu frásagnir. Hver frásögn þekur eina opnu og er mynd 

á vinstri síðu en textinn á þeirri hægri. Frásagnirnar eru fjölbreyttar og segir meðal annars frá 

dýrum, dönskum bændum og þekktum byggingum. Segja má að Guðmundur Torsteinsson eða 

Muggur eins og hann var kallaður hafi verið fyrsti íslenski myndabókahöfundurinn (Margrét 

Tryggvadóttir, 1999, bls. 38−39). 

Langtímarannsókn bandarísku vísindamannanna Wagner, Torgessen og Rashotte 

styður mikilvægi þess að lesa sögur fyrir börn. Þar kemur fram að þau börn sem mikið er lesið 

fyrir og kenndar þulur og vísur eru betur undirbúin undir lestrarnámið. Einnig leiddi 

rannsóknin í ljós að hljóðgreiningarþátturinn skiptir mestu máli í lestrarundirbúningnum. Á 

þessari rannsókn byggist námsefnið Markviss málörvun sem er undirbúningur fyrir 

lestrarnám. Börn sem alin eru upp við að það sé lesið fyrir þau eru betur búin undir 

lestrarnámið. Þau hafa meiri orðaforða og yfirleitt betri málskilning (Helga Friðfinnsdóttir, 

Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 2000, bls. 7−8). 

Eins og áður segir þá skiptir hljóðkerfisvitund miklu máli fyrir mál og lestur. 

Rannsóknir á tengslum á milli hljóðkerfisvitundar og lestrarnáms sýna að það eru tengsl þar á 

milli og sýnt hefur verið fram á að hægt er að efla hljóðkerfisvitund til að efla lestrarnám.  

Niðurstöður sýna einnig að efling hljóðkerfisvitundar hefur áhrif á þróun í lestri og skrift. Þar 

sem efling hljóðkerfisvitundar stuðlar að sterkri ritháttarvitund voru þau börn sem fengu 

eflinguna í leikskóla betri í stafsetningu þegar þau byrjuðu í skóla. Efling í 

hljóðkerfisvitundinni nýttist börnunum þannig að þau notuðu sambærilegar aðferðir við að 

stafsetja og jafnaldrar sem ekki voru með frávik í tali í leikskóla. Aðeins hafa verið birtar 

niðurstöður úr einni íslenskri rannsókn um áhrif þjálfunar á hljóðkerfisvitund á væntanlegt 

lestrarnám barna. Hópur barna á síðasta ári í leikskóla sem hafði unnið með verkefni úr 
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bókinni markviss málörvun var borinn saman við hóp barna sem ekki hafði unnið með 

sambærileg verkefni. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að börnin í fyrrnefnda hópnum voru mun 

meðvitaðri um hljóðkerfi málsins en þau börn sem voru í samanburðarhópnum (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 1999, bls. 11 ; Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2011, bls. 4). 

3.3 Leikur og læsi  
 

Í aðalnámskrá leikskóla er talað um að leikurinn sé helsta náms- og þroskaleið ungra barna. 

Hlutverk leikskólakennarans í því sambandi er að styðja við nám barnanna í gegnum leikinn 

meðal annars með því að skapa fjölbreytilegt námsumhverfi og veita nægjanlegt rými fyrir 

börnin. Einnig er talað um að leikskólakennarinn eigi að vera vakandi fyrir öllum þeim 

tækifærum sem upp koma í leik og nota þau til að vekja áhuga barnanna og styðja við nám 

þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 26). Með læsi er átt við þá kunnáttu og færni sem 

fólk þarf að hafa til að geta fært hugsun sína í letur og skilið prentaðan texta. Eða með öðrum 

orðum að geta lesið og skrifað (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 11). 

Ýmsir fræðimenn halda fram að börn átti sig á reglum málsins að stórum hluta í 

gegnum leik. Börn byrja snemma að leika sér með málið. Þegar börn nota málið í leik er það 

yfirleitt notað í félagslegum tilgangi. Ungbörn byrja til dæmis að hjala og þróa síðan ýmis 

málhljóð í gegnum leik eins og fram kemur í kaflanum um máltökuna. Þegar börn verða eldri 

fara þau að tala saman og leika sér með málið til dæmis með því að segja brandara, syngja og 

fara í rímleiki. Þegar börn leika sér í hlutverkaleik breyta þau oft rödd sinni eftir því hvern þau 

eru að leika. Börn ræða oft sín á milli hvernig eigi að tala þegar einhver ákveðinn leikur  og 

hlutverk eru í gangi. Þetta er gott fyrir þau og eykur skilning þeirra á blæbrigðum málsins 

(Frost o.fl., 2005, bls. 133). Börn læra best í gegnum leikinn. Hvetja á börn til að tala upphátt 

á meðan þau eru að leika sér, lýsa því sem þau eru að gera og hvað þau ætla að gera næst. 

Þegar börn eru að leika sér saman þá nota þau tungumálið til að tala við hvort annað. Þegar 

börn leika sér í hlutverkaleik nota þau ýmis konar leikmuni og er það góð leið til að efla 

tungumálið og orðaforðann hjá börnum (Bond og Wasik, 2009, bls. 469). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að ung börn læra best í gegnum leik ef að þau fá sjálf að 

skipuleggja hann og stjórna honum. Það er því fyrir mestu að leikur barna stjórnist af áhuga 

þeirra og fari fram á þeirra forsendum. Leikurinn gegnir mikilvægu hlutverki í málörvun og 

lestrarnámi barna í leikskólastarfi. Rannsóknir sýna að leikur styður við þróun læsis 

sérstaklega ef að umhverfið í leikskólanum er örvandi og greiður aðgangur að ýmiskonar 
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læsis- og ritmálsörvandi leikefni (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 5). Kennarar geta 

notað leik barna til að efla lestrarfærni þeirra og styðja við bernskulæsi þeirra. Einnig má 

styðja við læsi með því að hafa leikumhverfið lestrarhvetjandi, að það feli í sér lestur og ritun. 

Það er til dæmis hægt að gera með því að hafa ritmál sýnilegt í umhverfinu, til dæmis er 

ganglegt að merkja það sem er fyrir augum barnanna á hverjum degi. Kennarar þurfa því að 

vera vel upplýstir og meðvitaðir um læsi ungra barna og hvernig það þróast (Saracho, 2004, 

bls. 205). 

Vísindamenn benda á að hægt sé að ýta undir lestraráhuga hjá börnum með því að hafa 

leikumhverfi þeirra aðlaðandi. Kennarar stuðla meðal annars að því með því að leyfa nægan 

tíma og pláss fyrir leikinn, veita nauðsynlegan efnivið og taka þátt í leik með börnunum og 

leiðbeina þeim. Rannsóknir sýna fram á að tengsl eru á milli þróunar læsis og leiks hjá 

börnum. Leikskólabörn uppgötva gjarnan skriflegt mál þegar þau eru að leika sér í þykjustu- 

og hlutverkaleikjum. Þá leika þau með ýmiskonar hluti sem eru með prenti, eins og til dæmis 

búa til innkaupalista, leika með matarumbúðir eða þykjast skrifa lyfseðil frá lækni. Kennarar 

gegna því mikilvægu hlutverki í leik barna, en þeir þurfa að sjá til þess að börnin fá það sem 

þau þurfa til að leikurinn verði sem áhrifaríkastur (Saracho, 2004, bls. 201). 

Rannsóknir á tengslum leiks og læsis byggjast margar hverjar á kenningum Vigotsky 

sem taldi að leikurinn gegndi mikilvægu hlutverki í námi og þroska barna. Hugmyndir hans 

hafa verið þróaðar og sýnt hefur verið fram á að leikur hefur áhrif á ýmsa þætti sem skipta 

máli fyrir læsi. Leikur getur skapað rými sem getur stutt við lestrar og skriftartengd 

viðfangsefni. Rannsóknir hafa einnig leitt í ljós að í leik þá þjálfast ýmsir þættir sem hafa áhrif 

á þróun lestarkunnáttu barna. Börnin þjálfast meðal annars í að nota talmálið og orðaforði 

þeirra og frásagnarhæfni eykst. Hlutverkaleikurinn er mikilvægur í leik barna. Í honum eykst 

meðvitund um tungumálið og skilningur þeirra á tengslum tákna og hluta. Þau nota mikið 

tungumálið í leiknum og eru jafnframt að búa til sögur. Sögur þeirra innihalda helstu 

grunnþætti sagna, sögupersónur, tíma, stað og söguþráð. Í rannsóknum þar sem lestrar- og 

skriftarhvetjandi efniviði hefur verið komið fyrir þar sem börn leika sér í hlutverkaleik hefur 

komið í ljós að lestrarhegðun barna getur breyst. Einnig hafa rannsóknir sýnt það hversu 

mikilvægt er að fullorðnir styðji við leik barnanna. Þar sem kennarar styðja við leikinn, leika 

börn sér meira með efnivið sem tengist læsi og sýna meiri áhuga á bókum og lestri (Jóhanna 

Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 4). 

Í hlutverkaleik máta börn sig í hin ýmsu hlutverk og efla þannig þekkingu sína á þeim. 

Yngri börn leika mikið í fjölskylduleikjum og leika þá foreldra og börn. Þau sem eldri eru fara 

meira að leika sér í vinnutengdum hlutverkaleikjum eins og til dæmis læknisleik og búðarleik. 
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Sniðugt er að fara með börnin í heimsókn á hina ýmsu vinnustaði og leyfa þeim að sjá og 

fylgjast með því sem þar fer fram svo þau eigi auðveldara með að setja sig í hlutverkin í 

leiknum. Í hlutverkaleiknum ráða börnin ferðinni og ákveða hvað þau leika í leik sínum. Ef að 

þau eiga við einhver vandamál að stríða þá vinna þau oft úr þeim í gegnum leikinn. Í gegnum 

leikinn geta þau aukið þekkingu sína á því að lesa og skrifa með því að prófa sig áfram út frá 

þeirra eigin forsendum (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 109). 

Í þykjustu- og hlutverkaleik eru börn hvött til að nota skýrt og vandað mál sem styrkir 

málþroska þeirra. Um þriggja ára aldurinn eru börn farin að reyna að skrifa stafi eða það sem 

líkist stöfum en áhugi þeirra og geta á þessum aldri segir oft til um hvernig þau standa sig um 

fimm ára aldur. Eins er þetta með málið, en það hvernig börn nota málið í leik getur haft áhrif 

á hvernig frammistaða í lestri verður síðar á ævinni (Frost o.fl., 2005, bls. 133). 

Leikurinn er góð aðferð til þess að aðstoða börn við að örva lestur. Börnin fá að leika 

sér í sínum eigin heimi og geta því gert sínar eigin tilraunir sem þróa læsi. Það eina sem 

börnin þurfa að hafa í leiknum eru hlutir sem eru með texta, til dæmis dagblöð, bréf, matseðill 

eða matarílát. Börnin fá að umgangast texta eins og þau sjá fullorðna gera í kringum sig og 

læra með því að hægt er að nota texta á ýmsan hátt. Gagnlegt er fyrir börn að sjá fjölbreytt 

úrval af textum en ekki bara sögur og þannig geta þau farið sjálf að búa til sinn eigin texta. 

Þau geta þóst búa til innkaupalista, bréf til vinar eða pöntun á veitingarstað (Bennett-

Armistead o.fl., 2005, bls. 113−114).   

Í leik þá fást börn við ýmiskonar vísindi og sögur, þau leysa verkefni og semja við 

hvort annað um framvindu leiksins. Áhuginn og hvatinn kemur frá þeim sjálfum og þau læra 

að koma hugmyndum sínum á framfæri. Rannsóknir sýna að málþroski barna sem leika sér 

mikið er betri en þeirra barna sem leika sér lítið. Einnig er félagsfærni þeirra betri, þau eiga 

auðveldara með að sýna samúð, hafa meira ímyndunarafl og eiga auðveldara með að setja sig 

í spor annarra. Þar að auki eru börn sem leika sér mikið með betri sjálfsstjórn og þroskaðri 

hugsun en þau börn sem leika sér lítið (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 7). 

Leikskólabörn eru líklegri til að leika sér með efnivið sem stuðlar að lestraráhuga 

þeirra ef þau fá að leika sér á sínum forsendum heldur en að kennarinn sé að segja þeim að 

gera það. Í gegnum leikinn fá börn tækifæri til að læra margs konar færni og hugtök. Kennarar 

hvetja til lestrar í gegnum leik með því að hafa umhverfið sem börnin leika sér í þannig útbúið 

að börnin komist í þann efnivið sem þau þurfa til dæmis blýanta, blöð og þess háttar. Í 

leikumhverfi sem þessu þá læra börnin mikið um prentað mál og þykjustu- og hlutverkaleikir 

skipta miklu máli (Moon og Reifel, 2008, bls. 49−50). 
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4. Umræða 

 

Í þessum kafla dreg ég saman aðalatriðin í ritgerðinni og segi frá því að hvaða niðurstöðu ég 

hef komist út frá rannsóknarspurningunni: Hver eru tengsl máltöku og lesturs fyrir börn ?  

4.1 Mál og málþroski 
 

Tungumálið er sá eiginleiki sem skiptir hvað mestu máli fyrir hugsun og samskipti mannsins. 

Maðurinn er eina dýrategundin sem getur talað þó að flestar aðrar tegundir hafi einhverskonar 

samskipti sín á milli. Til er fjöldinn allur af tungumálum í heiminum sem eru ólík á einn eða 

annan hátt. Þegar börn fæðast er talað um að þau geti tileinkað sér hvaða tungumál sem er en 

þegar líða fer á fyrsta árið þá breytist þetta og talskynjunin verður háð móðurmáli þeirra.  

Það ferli þegar börn læra móðurmál sitt í bernsku kallast máltaka. Börn læra móðurmál 

sitt að mestu leyti sjálf og án áreynslu og virðast þau hafa meðfædda hæfileika til máltöku. 

Þrátt fyrir það verða börn að vera innan um annað fólk og heyra málið talað í kringum sig til 

að þau geti sjálf lært að tala (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Máltaka barna er mikið afrek 

sem tekur nokkur ár að þróast. Sum börn eru fljótari að læra að tala en önnur og virðast eiga 

auðveldara með máltökuna. Ekki eru til neinar einfaldar skýringar á því en það er flókið ferli 

að læra tungumál og ótrúlegt hvað börn virðast eiga auðvelt með það (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007, bls. 230).  

 Barn byrjar við fæðingu að nota rödd sína. Fyrst lætur það óskir sínar og langanir í 

ljós með því að gráta en smám saman þróast hljóðin og verða orð og síðan setningar. Það er 

margt sem gerist hjá börnum í máltökuferlinu og í raun merkilegt hvað þau eru fljót að 

tileinka sér móðurmálið (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, bls. 9). Þegar börn eru að tileinka 

sér tungumálið er talað um að þau gangi í gegnum ákveðin stig. Máltökuskeiðinu er skipt í sex 

stig sem öll börn fara í gegnum á ákveðnum aldri. Aldurinn er þó bara til viðmiðunar því að 

börn eru misfljót að tileinka sér  móðurmálið.  

Það er mikið undir foreldrunum komið hvernig börnunum gengur að læra málið því að 

þeir eru fyrstu áhrifavaldarnir. Því meira sem talað er við börnin þeim mun fljótari eru þau að 

ná tökum á málinu og þau hafa einnig meiri orðaforða. Það er því mikilvægt að tala mikið við 

börnin alveg frá fæðingu og passa að setja orð á allar daglegar athafnir (Bennett-Armistead 

o.fl., 2005, bls. 46−49). Leikskólar gegna ekki síður mikilvægu hlutverki sem áhrifavaldar í 

máltöku og málþroska barna. Í aðalnámskrá leikskóla er talað um að börn eiga að læra ný orð 

og hugtök og þróa tungumálið eins vel og unnt er (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 20). 
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Börn læra einnig tungumálið ómeðvitað í gegnum samskipti í leik með öðrum börnum. Til 

dæmis þegar börn leika sér í hlutverkaleikjum nota þau tungumálið til að tjá sig og tala saman 

á sínum forsendum. Börn hafa því góð áhrif á hvert annað í máltökuferlinu (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2011, bls. 4). Rannsóknir hafa leitt það í ljós að málþroski barna sem leika sér 

mikið er betri en þeirra sem leika sér lítið. Félagsfærni þeirra er betri og þau eiga auðveldara 

með að setja sig í spor annarra. Börn sem leika sér mikið hafa gott ímyndunarafl og góða 

sjálfsstjórn (Anna Þorbjörg Ingvarsdóttir, 2011, bls. 7). 

Ekki gengur máltakan alltaf eins og hún á að gera þó að hjá flestum börnum gangi hún 

eðlilega fyrir sig. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að máltakan gengur erfiðlega. Til dæmis 

ýmiskonar málþroskaraskanir. Mikilvægt er að grípa snemma inní svo hægt sé að greina þessi 

börn og hjálpa þeim eins mikið og hægt er. Til eru málþroskapróf og matslistar sem notaðir 

eru við greininguna (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2004, bls. 34). Málörvun er það sem hjálpar 

mikið í þessum aðstæðum og leggja flestir leikskólar áherslu á hana.  

Málþroskaferlið er afar áhugavert og sérstaklega merkilegt hve stórt stökk verður 

þegar börn komast á leikskólaaldurinn. Einna mestu framfarirnar eru í kringum fjögurra ára 

aldur en þá er spurningagleði barna einmitt í hámarki (Bond og Wasik, 2009, bls. 467−468). Í 

málþroskaferlinu skiptir hljóðkerfisvitund afar miklu máli. Ýmsir þættir falla undir hana og 

má þar meðal annars nefna rím. Mikilvægt er að efla alla þætti hljóðkerfisvitundar hjá börnum 

því að  rannsóknir hafa sýnt að sterk hljóðkerfisvitund hefur góð áhrif á árangur í námi síðar á 

ævinni, meðal annars á lestur (Bennette-Armistead o.fl., 2005, bls. 91−93).  

 

4.2 Lestur og málþroski 
 

Lestur bóka er mikilvægur fyrir málþroska barna og einnig eflir lesturinn málskilninginn. Það 

að lesa fyrir börn skiptir miklu máli og því fyrr sem byrjað er að lesa því betra. Best er að lesa 

alveg fram á unglingsárin og mikilvægt að hætta því ekki þó að barnið byrji í skóla. Með því 

að lesa fyrir börn aukum við málþroska þeirra sem og þjálfum einbeitingu og athygli 

(Guðbjörg Ragnarsdóttir, 2001, bls. 38−39). Börn læra margt af því að láta lesa fyrir sig, 

meðal annars eykst orðaforði þeirra og þau læra hvernig sögur eru byggðar upp. Þau átta sig á 

því að bækur hafa upphaf, miðju og endir. Einnig læra þau að hver bók segir sína sögu og að 

myndirnar í bókinni gefa vísbendingu um textann (Hrafnhildur Ragnarsdóttir,1993, bls. 60). 

Gott er að skapa umræður um bókina að lestrinum loknum með því að fá börnin til að segja 

frá efni hennar og spyrja þau opinna spurninga um söguna. Með því er verið að auka 
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orðaforðann hjá börnunum (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 67−69). Lestur ýtir undir 

ímyndunarafl hjá börnum en flest börn hafa frjótt ímyndunarafl, sem er af hinu góða. 

Allir geta lesið fyrir börn og eru þau þakklátir hlustendur en mikilvægt er þó að hafa 

gaman af því sem verið er að lesa. Þau eru fljót að finna ef ekki er verið að lesa sér til ánægju 

heldur einungis af skyldurækni (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 66). Bækur fyrir börn eru 

afskaplega mikilvægar og er þeim skipt í flokka eftir því hvaða aldri þær eru taldar henta best. 

Mikilvægt er að velja bækur fyrir börn sem hæfa aldri þeirra og þroska (Margrét 

Tryggvadóttir, 1999, bls. 105−106). Það góða við bækur er að í þeim eru gjarnan orð sem 

börnin hafa ekki heyrt áður og skilja ekki og þegar þau fá útskýringu á þeim þá eru þau að 

læra ný orð. Með þessu er verið að örva málþroska og málskilning barna. Fullorðnir eru 

fyrirmyndir barnanna og þess vegna er mikilvægt að þeir ýti undir áhuga barna á lestri og 

bókum.  

Börn læra best í gegnum leikinn. Þau nota málið mikið í leik og gegnir leikurinn því 

mikilvægu hlutverki í málörvun barna á leikskólaaldri. Í þykjustu og hlutverkaleikjum nota 

börn mikið tungumálið og henta þeir því afar vel fyrir börn á leikskólaaldri. Í þessum leikjum 

eru börnin að máta sig í hin ýmsu hlutverk og fá að leika sér í sínum eigin heimi (Bond og 

Wasik, 2009, bls. 469). Nauðsynlegt er að hafa leikumhverfi barna aðlaðandi og leyfa nægan 

tíma og pláss fyrir leikinn. Einnig þurfa börn að hafa fjölbreyttan efnivið til að leikurinn verði 

sem áhrifaríkastur (Saracho, 2004, bls. 201). 

 

4.3 Hvaða ályktanir má draga af rannsóknum og fræðum um tengsl máltöku  

og lesturs fyrir börn  
 

Ljóst er að sterk tengsl eru á milli máltöku barna og lesturs. Það hefur sýnt sig að því meira 

sem lesið er fyrir börn þeim mun betur gengur þeim að tileinka sér málið og málþroski þeirra 

er betri. Best er að byrja að tala og lesa fyrir börn strax og þau fæðast því að þau sýna 

mannsröddinni áhuga frá unga aldri. Því hefur einnig verið haldið fram að börn séu farin að 

hlusta á hljóð úr umhverfinu strax í móðurkviði og sýnt hefur verið fram á að börn svara 

fullorðins tali með því að hjala frá þriggja mánaða aldri (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1995, bls. 44). Rannsóknir sýna að börn sem talað er mikil við ná fyrr valdi á 

flóknum setningum og hafa meiri orðaforða heldur en börn sem lítið er talað við (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2001).  
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 Þegar verið er að lesa fyrir börn er mikilvægt að skapa umræður um efni bókarinnar og 

fá börnin til að taka virkan þátt í lestrinum. Útskýra þarf erfið orð og hugtök sem koma fram í 

texta þegar verið er að lesa en með því er verið að hafa áhrif á lesskilning barna (Guðbjörg 

Ragnarsdóttir, 2001, bls. 39). Einnig er gott að spyrja börnin opinna spurninga úr sögunni og 

gefa þeim nægan tíma til að svara. 

Algengt er að foreldrar hætti að lesa fyrir börn sín þegar þau byrja í skóla. Mikilvægt 

er að halda áfram að lesa alveg fram á unglingsárin því að börn hafa gott af því að láta lesa 

fyrir sig erfiðan texta og fá útskýringar á orðum sem þau skilja ekki. Flest börn hafa líka 

gaman af því að láta lesa fyrir sig og það er einnig gott fyrir málþroskann (Margrét 

Tryggvadóttir, 1999, 120−121). Rannsóknir hafa leitt í ljós að því meira sem hefur verið lesið 

fyrir börn meðan þau eru lítil, áður en þau byrja í skóla, þeim mun betur gengur þeim að læra 

að lesa sjálf síðar. Þau hafa þá meira næmi fyrir gerð tungumálsins og þekkingu á ritmáli en 

það kemur þeim til góða í lestrarnáminu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, bls. 59). 

Í alþjóðlegri rannsókn sem gerð var um læsi kom í ljós að íslenskir foreldrar virðast 

lesa mikið fyrir börn sín þangað til þau byrja í skóla. Eftir það draga foreldrar mikið úr því að 

lesa og um níu ára aldur þá er minnst lesið fyrir íslensk börn af þeim 27 þjóðum sem tóku þátt 

í rannsókninni (Guðmundur B. Kristmundsson, 2001). Í evrópskri rannsókn kom það sama 

fram meðal sjö til ellefu ára barna. Eftir því sem börnin eldast er minna lesið fyrir þau (Kristín 

Aðalsteinsdóttir o.fl., 2011, bls. 32).  

Í rannsókn sem gerð var á nokkrum börnum var lesið markvisst fyrir ákveðinn hóp af 

börnum frá sex mánaða aldri. Í ljós kom að við fimm ára aldur höfðu börnin sem lesið var 

fyrir mikla þekkingu á rituðu máli og hvernig það er frábrugðið talmálinu en börnin sem ekki 

var lesið fyrir höfðu ekki þessa þekkingu. Þau sem lesið var fyrir vissu mikið um málfar og 

orðalag í sögubók. Þau höfðu einnig meiri orðaforða og voru meðvituð um það hvernig sögur 

eru byggðar upp (Bennett-Armistead o.fl., 2005, bls. 63−64). Í rannsókn Ágústu Pálsdóttur 

kemur fram að lestrarvenjur foreldra hafa áhrif á börnin. Mikilvægt er að börn sjái foreldra 

sína lesa því að rannsóknir hafa sýnt fram á að börn þeirra foreldra sem lesa mikið eru líklegri 

til að verða áhugasöm um lestur. Einnig hefur það sýnt sig ef börn lesa í tómstundum sínum 

standa þau sig betur í lestri og námi almennt síðar á ævinni (Ágústa Pálsdóttir, 1998, bls. 

12−14). 

Fræðimenn virðast vera nokkuð sammála um það að hljóðkerfisvitund tengist 

lestrarþróun barna sterkum böndum. Rannsóknir benda til að ef barn hefur sterka 

hljóðkerfisvitund muni lestrarnámið alla jafna ganga nokkuð vel en slök hljóðkerfisvitund 

gefur vísbendingu um lestrarerfiðleika (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 
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Amalía Björnsdóttir, 2011, bls. 4). Til greiningar á hljóðkerfisvitund nota leikskólar prófið 

Hljóm-2 sem er gott greiningartæki fyrir elstu börn leikskólans. Með prófinu er hægt að finna 

þau börn sem þurfa á markvissri þjálfun að halda og veita þeim hana.  

Út frá rannsóknum og fræðum um tengsl máltöku og lesturs fyrir börn má álykta að 

því meira sem lesið er fyrir börn því betur gengur þeim að tileinka sér málið. Það er því í raun 

allt sem vinnur með því að lesa fyrir börn. Þau öðlast öflugri orðaforða, málskilning og 

kynnast ritmálinu svo eitthvað sé nefnt. Það hefur komið fram að því meira sem lesið er fyrir 

börn þeim mun betur gengur þeim að læra að lesa sjálf og í námi almennt þegar þau verða 

eldri. Það kemur því í hlut fullorðna fólksins að passa upp á það að lesa fyrir börn. Foreldrar 

verða að sjá um að það sé lesið heima og leikskólakennarar að það sé gert í leikskólanum. 

Flestir foreldrar og leikskólakennarar hljót að vilja leggja sitt af mörkum til að skapa betri 

framtíð fyrir börn með því að lesa fyrir þau smá stund á hverjum degi.   

 

4.4 Hvað er til ráða í þessum efnum fyrir foreldra barna og fagfólk í 

leikskólastarfi  

 

Það er ýmislegt sem foreldrar geta gert til að ýta undir málþroskann hjá börnum sínum. Þeir 

þurfa fyrst og fremst að vera duglegir að lesa fyrir börnin sín alveg frá unga aldri. Foreldrar 

ættu að gæta þess að eiga notalega stund einhvern tímann yfir daginn með börnum sínum með 

góða bók í hönd. Sumir kjósa að lesa fyrir börnin áður en þau fara að sofa og er það notalegur 

tími. Öðrum finnst betra að lesa einhvern tímann yfir daginn þegar tími vinnst til. Á meðan 

börnin eru lítil er um að gera að lesa einfaldar bækur, jafnvel bækur sem eru aðallega með 

myndum og litlum texta. Það er hægt að tala við barnið um myndirnar því að myndir í 

barnabókum gegna mikilvægu hlutverki. Börn hafa til dæmis gaman af því að benda á myndir 

í bókum og segja hvað er á myndunum. Svo þegar börnin eldast þá er hægt að fara að lesa 

bækur með meiri texta. Þá er mikilvægt að stoppa og útskýra framandi orð sem að börn skilja 

ekki. Einnig gefur það góða raun að spyrja börnin opinna spurninga út í efni bókarinnar og fá 

þau til að segja um hvað bókin er og ræða efni hennar.  

Bækur þurfa að vera sýnilegar á heimilum og vel aðgengilegar svo að börnin geti náð 

sér í bók þegar þau langar til. Foreldrar ættu líka að segja börnum sögur frá eigin brjósti.  

Börnin upplifa þá öðruvísi frásagnarstíl en þegar lesið er úr bók. Einnig ættu foreldrar að 

leggja áherslu á að fara með vísur með börnunum og kenna þeim lög og þulur.  
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Foreldrar þurfa að vera duglegir að tala við börnin sín. Það er mikilvægt að setja orð á 

athafnir og segja börnunum hvað verið er að fara að gera. Til dæmis að segja „nú skulum við 

fara í peysuna og síðan í húfuna“ og svo framvegis. Einnig er mikilvægt að hlusta á börnin 

þegar þau tala. Ef barnið segir eitthvað vitlaust ættu foreldrar að endursegja setningu eða orð 

rétt svo barnið heyri hvernig þetta hljómar rétt. 

Það er ýmislegt sem fagfólk í leikskólum getur gert í þessum efnum. Í leikskóla eiga 

börn meðal annars að fá tækifæri til að kynnast tungumálinu og möguleikum þess. Þau eiga að 

njóta þess að hlusta á og semja sögur, ljóð, þulur og ævintýri. Einnig eiga þau að öðlast 

skilning á að ritað mál og tákn hafa merkingu og eiga að þróa læsi í víðum skilningi 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 29). Eitt af meginmarkmiðum uppeldis og kennslu 

samkvæmt aðalnámskrá leikskóla er að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í 

íslensku (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 21).  

Það er hægt að efla mál og læsi í leikskólum með því að hafa umhverfið þroskandi og 

veita börnum greiðan aðgang að mál og læsisörvandi efniviði. Góð málörvun er líkast til eitt  

mikilvægasta framlag leikskólans til að þróa læsi barnanna. Tengja ætti málörvun við allar 

athafnir dagsins og huga að hlustun og máltjáningu, orðaforða, lestri og ritun eða sköpun með 

málið. Málörvunin þarf ekki að fara fram í skipulögðum stundum því málörvun í dagsins önn 

er markviss þegar kennarinn veit hvað hann er að gera og er tilbúinn að svara börnunum 

hvenær sem er (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 4−5).   

Auðvelt er að flétta málörvun inn í allt starf innan leikskólans. Málörvun er eins og 

rauður þráður í gegnum leikskólastarfið þó svo að mögulegt sé að bjóða upp á sérstakan 

málörvunartíma innan dagskipulagsins þar sem unnið væri markvisst að eflingu málþroskans. 

Við erum alltaf að nota tungumálið okkar allan daginn. Það skiptir engu máli hvar komið er 

inn í leikskólastarfið, alltaf er verið að nota málið til að tjá sig. Þess vegna er auðvelt að ýta 

undir málörvun barna í leikskóla. Með því að nota rétt og gott mál þegar talað er við börnin, 

setja orð á athafnir og útskýra hugtök sem börn þekkja ekki er verið að ýta undir það að börn 

læri tungumálið og auka við orðaforða þeirra. 

Ég tel að það sé málörvun í öllum leikskólum, bæði markviss kennsla og málörvun í 

daglegum samskiptum. Það er svo margt sem flokkast undir málörvun án þess að fólk kannski 

taki beint eftir því. Það að vera duglegur að setja orð á allar athafnir er mikil málörvun og gott 

fyrir börnin. Í fataherberginu fer til dæmis mikil málörvun fram þegar talað er við börnin um 

veðrið og hvernig þau ættu nú að klæða sig. Einnig á matmálstímum þá er mikil málörvun í 

gangi þegar verið er að tala um matinn og börnin eru að biðja hvort annað að rétta sér það sem 
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er á borðinu. Samverustundirnar byggjast mikið á málörvun en þá er meðal annars sungið, 

lesið, farið með þulur og vísur svo eitthvað sé nefnt. 

Lestur er veigamikill þáttur í málörvun þar sem kynni barna af bókum auka 

málþroskann. Leikskólakennarar þurfa að vera duglegir að lesa fyrir börnin og gefur það þá 

góða raun að lesa í litlum hópum því að oft er erfiðara að lesa fyrir stóran barnahóp í einu. 

Gott er fyrir leikskólakennara að grípa tækifærið og spjalla við börnin að lestrinum loknum 

því samtöl milli barna og fullorðinna eru góð leið til að auka orðaforða hjá börnum (Bond og 

Wasik, 2009, bls. 468). Best er að lesa á hverjum degi fyrir börnin. Einnig er mikilvægt að 

leikskólakennarar segi börnunum sögur frá eigin brjósti og kenni þeim þulur og vísur 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls.29). Bækur gegna mikilvægu hlutverki í leikskólastarfi. 

Þær þurfa að vera á þannig stað að börnin geti náð sér í bók þegar þau vilja. Gott er að hafa 

notalegan bókakrók sem er þá með dýnum eða púðum og börnin geta verið þar í friði og ró.  

Hlutverk leikskólakennara er mikilvægt í sambandi við málþroskann því að það sem 

þeir gera með börnunum löngu áður en þau eru fær um að lesa hefur mikil áhrif á lestrarhæfni 

þeirra. Það er þeirra hlutverk að gera umhverfi leikskólans lestrar og skriftarhvetjandi fyrir 

börnin. Leikskólakennarar þurfa að sjá til þess að börnin fái þann efnivið sem þau þarfnast til 

að leikurinn verði sem áhrifaríkastur (Saracho, 2004, bls. 201). Leikskólakennarar byggja upp 

gott málumhverfi og eru sú mállega fyrirmynd sem börn hafa. Ef þeir eru til staðar í leik 

barnanna læra þau meira um lestur og skrift heldur en ef þau eru aðeins með öðrum börnum. 

Rannsóknir sýna að þykjustu- og hlutverkaleikir skipta miklu máli fyrir málþroska barna og 

ætti því leikurinn að skipa stóran sess í leikskólastarfinu. Þegar börn leika sér í þykjustu- og 

hlutverkaleikjum þá nota þau tungumálið til að tala við hvert annað (Jóhanna Einarsdóttir og 

Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011, bls. 4). 

Ég tel að hlutverk leikskólakennara sé í raun viðameira en margir gera sér grein fyrir. 

Alltaf er að verða algengara að börn dvelji mestan hluta úr deginum í leikskóla og má því 

segja að leikskólinn sé nánast aðaluppalandi barnsins. Samt sem áður eru foreldrarnir 

mikilvægustu kennarar í lífi barna sinna og er leikskólinn góð viðbót við kennslu þeirra.  
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Lokaorð 
 

Niðurstaðan mín út frá rannsóknarspurningunni sem ég lagði upp með hver eru tengsl máltöku 

og lesturs fyrir börn er sú að því meira sem lesið er fyrir börn þeim mun betur gengur þeim að 

tileinka sér málið. Tengslin þarna á milli eru sterk og virðist það eingöngu hafa góð áhrif á 

börn að lesið sé fyrir þau frá ungaaldri. Það er svo mikill lærdómur sem leynist í bókum og 

margt sem börn læra af því að lesið sé fyrir þau. Lestur eflir máltöku, bætir málskilning, eykur 

orðaforða og sjálfstæða hugsun og undirbýr þannig börn fyrir frekara nám í framtíðinni. 

Tungumál okkar er það sem skiptir hvað mestu máli fyrir hugsun og samskipti 

mannsins. Málið er mikilvægt tæki fyrir okkur þar sem það er hluti af sjálfsmynd okkar. Þess 

vegna skiptir miklu máli að ná góðum tökum á tungumálinu. Sýnt hefur verið fram á að 

máltaka barna er merkilegt ferli og telst máltakan vera eitt mikilvægasta þroskaverkefni 

bernskuáranna. Það eru foreldrarnir sem skipta hvað mestu máli í eflingu málþroska og 

orðaforða hjá börnum því að þeir eru fyrstu áhrifavaldarnir í lífi barna.  

Góður málþroski skiptir miklu máli fyrir allt nám þar sem það byggist upp að miklu 

leyti á lestri og skrift. Leikskólaárin eru dýrmætur tími til að þróa málþroskann því þar er 

lagður grunnur fyrir allt nám sem framundan er. Þetta eru líka árin sem verða hvað mestar 

framfarir í málþroska barna. Mikilvægt er að búa börnum umhverfi sem hvetur þau til 

málörvunar. Það er hægt að gera til dæmis með því að vanda mál sitt þegar talað er við börn, 

setja orð á athafnir og útskýra hugtök.  

Lestur er einnig veigamikill þáttur í málörvun barna þar sem kynni barna af bókum 

auka málþroskann. Með því að lesa fyrir börn frá unga aldri er meðal annars verið að hvetja 

þau til áframhaldandi lesturs síðar á ævinni. Með lestrinum er verið að opna nýjan heim fyrir 

barnið og veita því ákveðinn þroska og einnig nær það meiri tengingu við tungumálið. Það er 

einföld og ódýr lausn að setjast niður með barninu sínu og lesa fyrir það og vera í leiðinni að 

efla orðaforða þess. Með lestrinum er einnig er verið að búa barnið betur undir nám síðar á 

ævinni og leggja grundvöll að velgengni í lífi þess.  

Talsvert hefur verið rætt um lestur að undanförnu og ekki síst þá staðreynd að börn og 

unglingar hafa ekki nógu góð tök á lestir og móðurmáli almennt. En hverjar eru skýringar 

þess? Því verður ekki svarað hér og nú en ég get þó sagt hvað ég tel vera líklegar ástæður. 

Þjóðfélagið sem við búum í hefur breyst mikið undanfarna áratugi. Bókin hefur fallið í 

skuggann af ýmiskonar afþreyingu sem að börn og unglingar sækja frekar í heldur en að lesa 

bók. Í því sambandi vil ég helst nefna tölvur og tölvuleiki sem börn sitja gjarnan ein við og  
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horfa og hlusta inni í herbergi. Sjónvarpið er líka mjög freistandi fyrir börn og unglinga. 

Sjónvarpsdagskrá er í boði allan sólarhringinn svo að það er nánast alltaf hægt að finna sér 

eitthvað til að horfa á. Hér áður fyrr þá var ekki að mörgu að hverfa eftir skóla hjá börnum 

nema að bók eða að leika sér. Þá voru ekki tölvur og ekki sjónvarp allan sólahringinn eins og 

er nú til dags heldur var mikið lesið, spilað og leikið sér bæði úti og inni. 

Til að börn læri að lesa og verða fluglæs eins og það er orðað verða þau að æfa sig og 

lesa mikið. Þá er ekki nóg að kennarar láti börnin lesa í skólanum, þau verða að lesa líka 

heima. Foreldrar verða að venja börn sín við bók frá frumbernsku. Þeir verða að lesa fyrir 

börn sín og þegar þau eru farin að læra að lesa sjálf verða foreldrar að láta þau lesa heima á 

hverjum degi. Til að vel takist til þá er ekki nóg að lesa fyrir börn sín á hverju kvöldi það þarf 

meira til. Foreldrarnir þurfa að vera góðar fyrirmyndir og ef að barn sér foreldra sína aldrei 

með bók í hönd að lesa þá er ólíklegt að barnið sæki í að lesa. Það er því mikilvægt að hafa 

bækur vel sýnilegar á heimilum til að börn læri að umgangast þær. Þrátt fyrir að kennarar láti 

börnin lesa í skólanum þá eru það foreldrar sem bera ábyrgð á börnum sínum og það er mest 

undir þeim komið hvernig tekst til.  
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