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Ágrip 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed gráðu í leikskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Meginmarkmið ritgerðarinnar er að skoða 

hvernig undirbúningur fyrir lestur þróast hjá börnum á leikskólaaldri og hvernig 

börnin þróa með sér talmálið. Leitast er við að svara rannsóknarspurningunni: 

Hvernig undirbúum við börn í leikskólum fyrir lestrarnám? 

Margar kenningar hafa verið settar fram um máltöku og málþróun barna og 

framvindu hennar. Fjallað er um nokkra kennismiði og hugmyndir þeirra um hvernig 

tungumálið þróast hjá börnum og skoðað hvaða þættir tungumálsins hafa afgerandi 

tengingu við undirbúning læsis. Lestrarþróunarferlið er skoðað og hversu mikilvægu 

hlutverki  leikskólinn og umhverfi hans gegnir til að örva læsisþroska barna. Farið er 

yfir helstu hugmyndir fræðimanna um hvernig börn ná tökum á lestri og hvernig 

lestrarfærni þróast. 

Gerð er grein fyrir mikilvægi þess að þjálfa hljóðkerfisvitund hjá börnum á 

leikskólaaldri og hvað slík þjálfun getur haft mikil áhrif á lestaraþróunarferlið. 

Þjálfun hljóðkerfisvitundar getur meðal annars farið fram í gegnum leik barna. 

Skoðað er hvernig leikskólar og starf á leikskólum hefur þróast á Íslandi. Eftir að 

leikskólinn var skilgreindur sem fyrsta skólastigið í menntakerfinu hefur starfið í 

leikskólum breyst í þá veru að gerðar eru meiri kröfur um faglegt leikskólastarf.  

Verkefninu er ætlað að varpa ljósi á hversu mikilvægt það er að umhverfi 

leikskólans sé mál-og læsishvetjandi og að nemendur hafi aðgang að efni og 

námsgögnum sem efla vitund þeirra um mál og læsi.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er lokaverkefni mitt til fullnaðar B.Ed. gráðu í leikskólakennarafræðum 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Það sem vakti áhuga minn á þessu efni var fimm ára sonur minn sem var að hefja 

grunnskólagöngu sína. Hann fór af stað í skólann með það í farteskinu að vera orðin 

nokkuð fær um að lesa texta. Það sem vakti spurningar hjá mér var það hvernig hann 

hafði lært að lesa og þegar ég spurði hann út í það svaraði hann því svona: „Ég lærði 

það í leikskólanum með bókatextum“. Ég ákvað að hafa orð hans að leiðarljósi þegar 

ég hóf skrif þessarar ritgerðar og hafa þessi skrif verið mér afar lærdómsrík og munu 

gagnast mér á starfsvettvangi mínum. 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Steinunni Torfadóttur lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands fyrir góða og uppbyggjandi leiðsögn. Jafnframt 

vil ég þakka henni fyrir allan þann fróðleik sem hún hefur veitt mér ásamt 

skemmtilegum kynnum á fundum sem ég átti með henni.  

Þakkir færi ég einnig eiginmanni mínum Tryggva Guðbrandssyni fyrir alla þá 

aðstoð, yfirlestur og hvatningu sem hann hefur gefið mér. Einnig þakka ég börnum 

mínum Birtu Karen og Tómasi Orra, og fjölskyldu fyrir alla þá aðstoð sem ég hef 

fengið frá þeim á meðan á þessu stóð. 
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1. Inngangur 

Máltökuskeiðið er skemmtilegur tími í lífi barna og uppalanda og flestir 

aðstandendur barna minnast þess hversu gaman það var að fylgjast með börnunum 

læra ný orð, hvernig þau byrja að setja þau í samhengi og mynda setningar.  

Undirbúningur að þróun máls hjá börnum er talinn hefjast strax í móðurkviði en 

börn í móðurkviði greina hljóð og raddir frá umhverfinu. Samskipti foreldra og 

barns hefjast strax eftir fæðingu með svipbrigðum og ósjálfráðum hljóðum sem 

verða smám saman og eftir allmargra mánaða æfingu að merkingarbærum orðum. 

Þetta er upphafið að málþroska barnsins sem vert er að hlúa að alla barnæskuna 

(Aldís Guðmundsdóttir, 2007). 

Þetta er gefandi og skemmtilegur tími fyrir aðstandendur barna en jafnframt eitt 

mikilvægasta tímabil í lífi hvers barns því rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl eru 

milli mál- og læsisþroska barna. Þannig er góður málþroski forsenda læsis og læsi er 

ein af forsendum fyrir góðum árangri í námi og áframhaldandi þróun tungumálsins. 

Leikskólinn gegnir mikilvægu hlutverki í alhliða þroska barna, þar með talið í mál- 

og læsisþroska en langflest börn dvelja á leikskóla til 6 ára aldurs. Aðalnámskrá 

leikskóla frá árinu 2011 setur fram grunnþætti menntunar sem hafa ber að leiðarljósi 

við námskrárgerð. Einn af þessum grunnþáttum er læsi. Samkvæmt Aðalnámskrá 

eru meginmarkmið læsis að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og 

umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og 

skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Ritgerðin fjallar um þróun bernskulæsis (e. emergent literacy) hjá börnum á 

leikskólaaldri og hvernig vinna má með læsi í leikskólum. Ritgerðinni er skipt niður 

í fjóra meginkafla. Í byrjun er farið yfir máltöku barna, sagt er frá kenningum 

fræðimanna um máltökuna og hvernig hún þróast hjá börnum fyrstu fimm æviár 

barnsins. Gerð er grein fyrir hugtakinu læsi og hvernig vinna má með það áður en 

formlegt lestrarnám hefst. Farið er yfir kenningar fræðimanna um þróun læsis hjá 

leikskólabörnum en þær sýna að um er að ræða samspil margra þátta sem verða að 

spila saman til þess að vel takist til.  



7 

 

Horft er yfir þróun leikskólans síðustu árin og hvernig kröfur um nám barna hafa 

aukist. Börn á leikskólaaldri læra í gegnum leik og er hann lykilþáttur í öllu 

leikskólastarfi. Í leik lærir barnið á sínum hraða og sínum eigin forsendum. Farið er 

yfir mikilvægi og hlutverk leikskólakennarans í öllu því starfi sem fram fer í 

leikskólanum en leikskólakennarinn er lykilpersóna og fyrirmynd í einu og öllu. 

2. Máltaka barna 

Því er gjarnan haldið fram að málhæfileikinn sé meðal þess sem greinir manninn frá 

öðrum lifandi verum. Honum virðist áskapað að læra mál og rannsóknir hafa sýnt að 

í vinstra heilahveli eru sérhæfðar málstöðvar sem sjá um mismunandi þætti 

móðurmálsins. Rannsóknir hafa líka sýnt að máltökuferlið virðist hafa ákveðin 

tímamörk og talað er um máltökuskeið sem tímabil frá fæðingu fram að kynþroska. 

Barnið verður að læra móðurmál sitt á þessum tíma, annars er ekki hægt að tala um 

að það hafi neitt móðurmál (Aldís Guðmundsdóttir, 2007; Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2000). 

Grunnur að máltöku barns er lagður áður en það segir sitt fyrsta orð. Það gerist í 

samskiptum við þá sem umgangast barnið strax eftir fæðingu og eru það í flestum 

tilfellum foreldrarnir (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000). Fyrsta 

hljóðið sem barnið gefur frá sér þegar það kemur í heiminn er fæðingaröskrið sem 

gefur til kynna að öndunin sé í lagi. Í fyrstu einkennist tjáningarform barnsins af 

ýmiss konar hljóðum eða skrækjum sem verður aðal tjáningarform barnsins fyrstu 

mánuði þess. Til að mynda leynir það sér ekki í hljóðum barnsins ef það er vansælt 

eða óánægt. Hjal er hljóð sem barnið gefur frá sér og byrjar oft í lok fyrsta mánaðar. 

Það kemur oftast fram þegar barninu líður vel og það er ánægt. Hljóðið fer smám 

saman að taka á sig skýrari mynd og barnið fer að endurtaka sömu atkvæðin eins og 

ma, ma, og da, da. Í fyrstu hafa þessi hljóð enga sérstaka merkingu en eru æfing 

barnsins með hljóð sem síðar verða að orðum. Smám saman breytast hljóðin og 

hljómfall þess verður að merkingarbærum orðum. 

Um 10-18 mánaða aldur er hægt að tala um að barn myndi raunverulega fyrstu 

orðin, þ.e. sömu hljóðin sem koma aftur og aftur og hafa sömu merkingu við 

mismunandi aðstæður (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996). Fyrstu 

orðin sem barnið lærir eru nafnorð eins og mamma, pabbi eða bolti en barnið notar 
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eingöngu eins orðs setningu sem táknar heilu setningarnar og getur orðið þýtt 

mamma viltu taka mig eða ég vil fá boltann (Hrafnhildur Sigurðardóttir, án árs og 

blaðsíðutals). Á aldrinum 18- 24 mánaða bætist jafnt og þétt við orðaforðann og 

barnið fer að nota tveggja orða setningar (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1996: 53). 

Máltakan helst í hendur við þroska heilans, vitsmunaþroska og síðast en ekki síst í 

samspili við umhverfið, því án þess er málhæfileikinn litilsverður (Aldís 

Guðmundsdóttir, 2007). Tungumálið er helsta tjáskiptatæki mannsins og gerir 

honum kleift að tjá hugsanir sínar og líðan og eiga samskipti við aðra (Ásthildur 

Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000). 

2.1. Kenningar um máltöku barna 

Máltökuferlið og þróun þess er afar áhugavert ferli í lífi barns og verður að teljast 

eitt mikilvægasta þroskaferli bernskuáranna. Ýmsir fræðimenn hafa sett fram 

kenningar um máltöku barna eins og Noam Chomsky, B.F. Skinner og Lew 

Vygotsky. 

B.F. Skinner (1904-1990) var bandarískur sálfræðingur og atferlissinni. Bók hans 

Verbal Behavior sem kom út árið 1957 markar á vissan hátt upphaf að viðleitni 

sálfræðinga til að reyna að útskýra hvernig börn læra tungumál. Skinner taldi að 

hægt væri að skýra máltöku með tiltölulega vélrænum hætti með virkri skilyrðingu 

sem felst í umbun fyrir rétta hegðun (Aldís Guðmundsdóttir, 2007, 230-236 ). Með 

þessu á hann við að foreldrar umbuna börnum sínum fyrir viss hljóð og 

hljóðasambönd í upphafi þannig að síðar meir festast þessi hljóðasambönd í sessi. 

Sem dæmi má nefna þegar barnið segir ba, ba, þá fær það viðbrögð frá umhverfinu 

og jafnvel hrós frá pabba og lærir þannig að tengja ba, ba við pabba. Barnið 

endurtekur svo þessi hljóðasambönd til að fá bros frá pabba (Aldís Guðmundsdóttir, 

2007: 230-236). Skinner hefur fengið nokkra gagnrýni á kenningu sína og hefur 

mörgum þótt hann leggja of mikla áherslu á umbun í stað þess að horfa einnig á 

vitsmunalegan þroska og félagslegt nám barnsins (Shaffer, 1999). 

Noam Chomsky (1928-) er bandarískur málvísindamaður. Hann gaf út bókina The 

Sound Pattern of English árið 1968 sem álitin er vera grunnurinn að málvísindum 

þar sem fram kemur að tungumálið sé meðfæddur og sjálfsprottinn eiginleiki 

(wikipedia). 
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Að mati Chomsky er maðurinn einn dýra gæddur svokallaðri málstöð (e. language 

acquisition device) sem gerir mönnunum kleift að læra flókin táknkerfi. Tækið er 

forsenda þess að börn geti lært mál en hvernig málið er ræðst af umhverfinu. Þannig 

skiptir ekki máli hvaða tungumál um er að ræða, máltökutækið vinnur úr máláreitinu 

sem barnið upplifir, Chomsky heldur því fram að öll tungumál séu gædd sömu 

eiginleikum (Shaffer,1999 : 354). Börn tileinka sér mikinn orðaforða á aldrinum eins 

til fjögurra ára og læra mikilvægustu reglur móðurmálsins. Til að byrja með búa þau 

sér gjarnan til sínar eigin málfræðireglur sem ýta undir skilning þeirra á setningum 

sem þau heyra og hvetur þau til að búa til nýjar. Með þessu ná þau góðum tökum á 

móðurmáli sínu á skömmum tíma. Chomsky hélt því fram að málfar barna hefði 

ákveðin sérkenni sem sýnir að börn hafa sínar eigin málfræðireglur. Dæmi um þetta 

er þegar börn segja ‚Siggi faraði‘ í stað ‚Siggi fór‘. Þessi sérkenni í málfari ýta undir 

kenningu Chomsky um að börn læri reglur móðurmálsins út frá því sem þau halda 

en ekki með styrkingu líkt og Skinner hélt fram (Aldís Guðmundsdóttir og Jörgen 

Pind, 1988:483). 

Lew Vygotsky (1896-1934) var rússneskur sálfræðingur. Hann lagði áherslu á 

mikilvægi samskipta í málþroska barna. Hann taldi að félags- og vitsmunaþroski 

ynnu saman og styddu við hvor annan. Börn læra tungumálið í samskiptum við aðra 

og taldi Vygotsky að persónuleg og félagsleg reynsla yrðu vart aðskildar í gegnum 

það ferli (Mooney, 2000: 81-83). Vygotsky setti fram kenningu um að til væri svæði 

hins mögulega þroska (e: the zone of proximal development) sem hann lýsti sem röð 

félagslegra athafna í samskiptum barns og fullorðins. Af þessu má sjá að Vygotsky 

lagði megináherslu á það að máltakan færi fram í félagslegu samhengi og að börn 

lærðu best þegar þau fengju viðeigandi aðstoð. Sú hjálp felur ekki í sér að gera 

hlutina fyrir barnið heldur meira með því að vera til staðar og aðstoða barnið til þess 

að það nái markmiði sínu. Í því felst að tala rétt og gott mál, lesa fyrir barnið og eiga 

samræður til þess að barnið heyri tungumálið talað í kringum sig.  

2.2. Þróun málþroskans frá 2 – 6 ára 

Eins og áður hefur komið fram er máltökuskeið barna bundið við aldurinn frá 

fæðingu fram að kynþroska. Hvernig það þróast hjá hverjum og einum er misjafnt en 

þær breytingar sem verða í þróun málsins eru bundnar við ákveðin stig eða þrep sem 

hver og einn gengur í gegnum (Aldís Guðmundsdóttir, 2007: 251). Á aldrinum 2-6 

ára verða miklar framfarir í málþroska barnsins og aukinn orðaforði verður strax um 
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2 ára aldur. Barnið er farið að nota tveggja orða setningar, það spyr mikið um hluti í 

kringum sig ásamt því að hlusta mikið á hinn fullorðna og herma eftir. Foreldrar eru 

fyrirmyndir barna sinna og þess vegna skiptir nærumhverfi barnsins miklu máli 

þegar málþroski er annars vegar. Að tala rétt mál við börnin en vera ekki stöðugt að 

leiðrétta hefur mikið að segja ásamt því að sýna jákvætt viðmót og hvatningu. Það 

örvar barnið og flýtir fyrir máltökunni (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1996: 61). 

Upp úr þriggja ára aldri er tungumálið farið að gegna afgerandi hlutverki í 

samskiptum barnsins við umhverfið. Munnleg tjáning fer ört vaxandi og 

frásagnargleðin er oft mikil. Hugmyndarflug barnsins eykst og oft og tíðum er erfitt 

að aðskilja ímyndun og veruleika í frásögnum. Samskipti við önnur börn hafa mikil 

áhrif og ýtir það undir málþroska þeirra (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1996: 69). Á þessum aldri hafa börn gagn og einnig gaman af því að lesið sé 

fyrir þau, farið með þulur og sungið (Hrafnhildur Sigurðardóttir, án árs og bls).  

Á aldrinum fjögurra til fimm ára verða miklar framfarir í málþroska barna og 

spurningagleði þeirra nær hámarki. Ný orð og orðatiltæki verða til og þau hafa 

gaman af því að leika sér með orð, til dæmis finna rímorð, búa til orðarunur og 

bullorð. Barnið notar mikið spurningar og það spyr þó það viti svörin mæta vel. 

Samskipti við aðra veitir börnum mikla ánægju og örvun hvort sem er við fullorðna 

eða jafnaldra. Á þessu tímabili er barnið orðið nokkuð skiljanlegt og farið að geta 

myndað nokkuð vel mótaðar setningar (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1996:75). 

Þegar barnið hefur náð fimm ára aldri hefur orðið mikil þróun í málþroska barnsins 

og hægir þá á þroska þess. Tal barnsins breytist og líkist meira fullorðinstali. Barn á 

þessum aldri hefur orðið meiri sjálfstjórn, orðaflaumur verður minni og barnið spyr 

á annan hátt. Setningar eru eðlilegar, flóknari en áður og barnið ræður orðið vel við 

málfræðileg atriði. Ímyndunarheimurinn er á undanhaldi og barnið vill fá skýrari 

svör við spurningum sínum til að fá meiri þekkingu á raunveruleikanum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:80). 

Á þessu tímabili verða miklar framfarir í málþroska barnsins. Það sem skiptir miklu 

máli fyrir börn á þessu aldurskeiði er að hafa góðar málfyrirmyndir. Því þurfa 
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foreldrar og aðrir uppalendur að vera meðvitaðir um mikilvægi þess að börnunum sé 

sýndur áhugi, að talað sé við þau og hlustað á þau.   

3. Læsi 

Læsi er eitt af grundvallarmannréttindum og grunnur að þroska einstaklingsins. 

Lestur er nauðsynlegur til þess að einstaklingur og samfélag geti þroskast og þróast í 

betri átt. Fyrir einstaklinga, fjölskyldur og samfélagið er lestur öflugt tæki til að bæta 

heilsu, velferð og samskipti allra jarðarbúa (UNESCO). 

Málþroski er undirstaða læsis og rætur lestrar liggja í talmálinu (Snow, Burns og 

Griffin, 1998). Hugtakið læsi (literacy) er vítt hugtak og vísar til hæfninnar til þess 

að geta skilið og notað ritmál í mismunandi samhengi og tilgangi (Hoover og 

Gough, 1990). Læsi lýtur að grundvallarþáttum í máli, lestri og ritun. Læs 

manneskja ræður yfir fjölbreyttri málnotkun auk þess að geta lesið og skrifað 

(Rannveig A. Jóhannsdóttir, 2007:25). Læsi er þróunarferli sem hefst í frumbernsku 

og heldur áfram allt lífið (Steinunn Torfadóttir, án árs). Að ná tökum á 

móðurmálinu, verða læs og skrifandi á alls kyns texta og að öðlast góða sjálfstjórn í 

námi og samskiptum eru lykilatriði í lífi barna og grunnur að framtíðarmöguleikum 

þeirra (Hrafnhildur, Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 

2009). Umhverfi uppalenda er mikilvægt og mótast vitund barnsins af samskiptum 

við aðra þegar orðin, málið og hugsunin spinnast saman í eina heild (Mooney, 

2000). Það er því undir foreldrum og öðrum uppalendum komið hversu gott 

máluppeldi barn hlýtur (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1987:53).  

Að læra að lesa er mikilvægur áfangi fyrir einstakling sem lifir í lestrarsamfélagi 

(Whitehurst and Lonigan, 2003:11). Það er krafa þjóðfélagsins og ein af 

undirstöðuþáttum þess að þegnar séu læsir (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1993). Í 

aðalnámskrá leikskóla segir að meginmarkmið læsis felast í því að búa yfir þekkingu 

og leikni til að skynja, túlka, gagnrýna og miðla texta í víðum skilningi til að mæta 

kröfum samfélagsins og einstaklingsins (Aðalnámská leikskóla, 2011).  

Þróun mál- og læsisþroska er flókið ferli. Orðaforði tungumálsins ásamt merkingu, 

framburði og beygingum orða er hluti af máltökuferli barna. Þau læra að tengja 

saman orð í setningar ásamt því að læra reglur um notkun viðeigandi máls. Þau 
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öðlast næmi og skilning á því að málið hefur bæði form og merkingu og að orð hafa 

margvíslega merkingu og ákveðið hlutverk. Börn á aldrinum fjögurra til sjö ára hafa 

náð miklum þroska á flestum sviðum og ekki síst í málþroska (Hrafnhildur o.fl., 

2009). 

Margvísleg tengsl eru milli málþroska og læsisþroska og eru það einkum þrír þættir 

sem gegna mikilvægu hlutverki í því sambandi. Þeir eru hljóðavitund, orðaforði 

ásamt málskilningi og tjáningu. 

Hljóðavitund gerir börnum kleift að öðlast skilning á lögmáli bókstafanna, að 

bókstafirnir tákna hljóð tungumálsins. Hljóðavitund hjálpar börnum að öðlast næmni 

fyrir hljóðum tungumálsins og er um leið forsenda þess að börn nái að greina og 

umbreyta hljóðum stafana í orð. Hljóðavitund er undirþáttur hljóðkerfisvitundar en 

báðir þessir þættir spá fyrir um árangur í lestri fyrstu tvö ár lestrarnámsins. Þegar 

barn hefur öðlast góða hljóðkerfis- og hljóðavitund hefur það forsendur til að geta 

lesið úr hljóðum af öryggi og nokkuð fyrirhafnalitið (Whitehurst og Lonigan 2003). 

Málskilningur byggir á því að hafa góðan orðaforða, þekkingu og færni í 

tungumálinu þannig að barnið skilji texta í mismunandi samhengi. Málskilningur er 

þannig undirstaða lesskilnings og færni við að tjá sig á ritmáli. Hljóðkerfisvitund og 

málskilningur þurfa að vinna saman og styðja hvert við annan svo vel takist til og 

börn nái góðum tökum á lestri (Freyja Birgisdóttir, 2011). 

3.1. Undirbúningur læsis 

Hugtakið undirbúningur læsis (e: emergent literacy) vísar til þeirrar þróunar sem á 

sér stað hjá börnum áður en þau hefja formlegt lestrarnám. Kenningin um 

undirbúning læsis leggur áherslu á að börn öðlist færni og þekkingu á tungumálinu, 

lestri og ritun sem er mikilvægt fyrir væntanlegt lestrarnám. Nú á tímum telja 

fræðimenn að ferill læsis hefjist við fæðingu og standi yfir fram á fullorðinsár. 

Fyrstu fimm til sex æviár barns er mikilvægur undirbúningstími fyrir væntanlegt 

lestrarnám og því skiptir umhverfið og uppeldisleg skilyrði miklu máli á þessum 

árum (Whitehurst og Lonigan, 2003:12). 

  Undirbúningur læsis felur í sér fjóra meginþætti: 

o Málþróun, málþroska 

o Þekking á ritmálinu 
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o Þekkingu á lögmálum bókstafana, þ.e. bókstafirnir tákna hljóð tungumálsins 

o Hljóðkerfisvitund 

Whitehurst og Lonigan hafa lagt áherslu á tvö ferli í undirbúningi læsis sem þeir 

kalla innra og ytra ferli (sjá mynd 1). Innra ferli (the inside-out) lýtur að 

umskráningu hljóða, hljóðkerfisvitund og stafaþekkingu. Barn þróar með sér þessa 

þætti þegar það vinnur með ritun og umskráir hljóð ritmálsins yfir í bókstafi og orð 

og orð yfir í hljóð við lestur. Þessi færni byggir eins og áður hefur komið fram á 

þróun hljóðkerfisvitundar og næmi fyrir hljóðum bókstafanna. Hér skiptir máli að 

barnið þekki ritmálið, bókstafina og hljóð þeirra (Whitehurst og Lonigan, 1998). 

Ytra ferlið (the outside – in) vísar til þekkingar og upplýsinga utan hins prentaða 

máls sem hjálpa barninu að skilja merkingu ritmálsins og innihald textans, svo sem 

orðaforða, hugtakaskilning ásamt þekkingu á uppbyggingu textans. Í þessu ferli 

skiptir umhverfið miklu máli því að fræðsla og það að lesið sé fyrir barnið 

(hlustunarskilningur) skiptir meginmáli í þjálfun þessa þáttar. Barnið verður að 

skilja orðin og hvað þau þýða og setja þau í merkingarbært samhengi. Samspil 

verður að vera á milli þessara tveggja ferla (innra og ytra) því merking orðs getur 

haft áhrif á hvernig það er borið fram eða lesið (Whitehurst og Lonigan, 2003). 

Mynd 1. Málþættir í þróun læsis (Whitehurst og Lonigan, 2003:13). 
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3.2. Einfalda lestrarlíkanið „The simple view of reading“ 

Lestur er ekki meðfæddur eiginleiki heldur byggir hann á færni sem börn þurfa að 

þjálfa. Það að læra að lesa er flókið ferli sem reynir á marga ólíka þætti sem þurfa að 

spila saman og byggist sú færni á styrkleikum í tungumálinu (Steinunn Torfadóttir, 

Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardótttir og Ásthildur Snorradóttir, 2010). 

Samkvæmt kenningu Hoover og Gough (Hoover og Gough, 1990) um einfalda 

lestrarlíkanið, „The Simple View of Reading“ þá er lestrarfærni skýrð út frá tveimur 

þáttum, annars vegar umskráningu og hins vegar lesskilningi. Til þess að börn nái 

tökum á lestri þurfa þessir tveir þættir að vinna saman og getur hvorugur þeirra 

staðið einn og sér undir lestrarfærninni. Lestur byggist fyrst og fremst á því að skilja 

innihald textans og verður sá sem les að geta bæði umskráð og skilið það sem hann 

les. Umskráning án skilnings er ekki lestur og að sama skapi þá er skilningur án 

umskráningar ekki lestur (Hoover og Gough, 1990:132). 

Eins og sjá má á mynd 2 þá byggist lestur á samspili allra þátta tungumálsins og 

hefur hver þáttur áhrif á hvern annan (Snowling og Humle, 2005:547). 

 

Mynd 2: Lestur byggir á samspili umskráningar og lesskilnings. 

Ef veikleikar eru í hljóðkerfisþætti tungumálsins getur það verið ávísun á erfiðleika 

með það að læra bókstafi og vinna með hljóð þeirra. Hljóðkerfisþáttur tungumálsins 

lýtur að umskráningunni, en í henni felst það að umbreyta bókstöfum í töluð orð og 

setningar (Snowling og Humle, 2005). Lesblinda (dyslexía) tengist veikleikum í 

hljóðkerfisþætti tungumálsins og birtast einkennin í erfiðleikum með lestur auk 

slakrar færni í stafsetningu. Erfiðleikar í námi eru í flestum tilfellum „fylgifiskur“ 

lesblindu (Steinunn Torfadóttir, 2008b).  
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Lesskilningsþáttur lestarþróunar byggir á orðaforða, málskilningi og 

hlustunarskilningi. Börn með slakan orðaforða eiga erfitt með að muna merkingu 

orða, draga ályktanir um texta sem lesin er og skilja samhengi hans (Steinunn 

Torfadóttir o.fl.2010). 

Það er því ljóst að lestrarnám er samspil margra þátta sem þurfa að tvinnast saman 

og er mikilvægt að huga að því snemma á lífsleið barna okkar.  Það skiptir miklu 

máli að hlúa að þeim þáttum sem lúta að máli og málþroska barna okkar. Framlag 

uppalenda og þeirra sem umgangast börn er grunnur að framvindu mál- og 

læsisþroska. 

3.3. Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund (e: phonological awareness) vísar til næmi barna við að geta 

greint hljóð tungumálsins, getu til að greina talmál niður í smærri einingar og hæfni 

þeirra til að geta meðhöndlað þau á meðvitaðan hátt án tengingar við merkingu orða. 

Talmálið er brotið upp í misstórar einingar, svo sem setningar, orð eða orðahluta 

(Helga Sigurmundsdóttir, 2002; Freyja Birgisdóttir, 2004; Jóhanna Einarsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). 

Góð hljóðkerfisvitund felst í því að hafa góða tilfinningu fyrir hljóðeiningum 

málsins með því t.d. að geta skipt út eða bætt við hljóðeiningum í orðum (Helga 

Sigurmundsóttir, 2002:22). Eins fram hefur komið hér á undan þá eru börn á 

aldrinum fjögurra til sex ára flest komin með nokkuð gott vald á móðurmálinu og 

farin að gera sér grein fyrir hljóðfræðilegri uppbyggingu málsins. Þau leika sér nú 

með tungumálið á annan hátt til dæmis með því að leika með orð, hljóð og ríma 

(Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). 

Hljóðkerfisvitund er sá þáttur tungumálsins sem hvað mest hefur verið rannsakaður 

bæði í tengslum við lestrarnám og málþroska. Hljóðkerfisvitund byrjar að þroskast 

hjá börnum löngu áður en formlegt lestrarnám hefst og hafa margar rannsóknir sýnt 

fram á að sterk tengsl eru milli hljóðkerfisvitundar og málþroska (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á mikilvægi góðrar hljóðkerfisvitundar og tengsl hennar við 

þróun lesturs. Þroskuð hljóðkerfisvitund virðist því vísa til farsældar í lestrarnámi. 

Hljóðkerfisvitund byggir á ákveðnu þroskaferli, færni sem þróast frá grófari 

einingum til hinna fíngerðari (Humle og Snowling, 2009). Hún þróast með 
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stigbundnum hætti frá stærri hljóðeiningum til hinna smærri. Samkvæmt því læra 

börnin fyrst að greina rím og atkvæði, síðan verða þau fær um að greina atkvæði í 

tvo hluta og að lokum geta þau að greint stök hljóð orða sem er undirstaða 

lestaranámsins (Helga Sigurmundsdóttir, 2011). Með þessu hafa börnin öðlast færni 

í því að greina samspil starfs og hljóðs. Til þess þurfa þau að þekkja stafina og hljóð 

þeirra og geta umbreytt hljóðum stafanna í orð. Þetta kallast hljóðavitund en hún er 

undirþáttur hljóðkerfisvitundar og segir til um árangur í lestri í upphafi 

lestrarnámsins (Steinunn Torfadóttir, 2008a). 

Undir hljóðkerfisvitund falla eftirfarandi þættir: 

o Sundurgreining en í því felst að klappa og telja atkvæði í orðum og telja orð 

í setningum. Dæmi: Hvað eru mörg atkvæði í orðinu jólasveinn. Hvað eru 

mörg orð í setningunni Siggi er að veiða fisk. 

o Hljóðgreining byggir á því að þekkja fyrsta eða síðasta hljóð í orðum. 

Dæmi: Hvert er síðasta hljóðið í orðinu sósa eða hvert er fyrsta hljóðið í 

orðinu sól. 

o Hljóðtenging byggir á færni við að sundurgreina málhljóðin og tengja þau 

aftur saman í orð. Barnið tengir saman tvö til þrú stök málhljóð í orð. Dæmi: 

Hvaða orð er þetta: s-ó-l. 

o Hljóðflokkun felur í sér að geta flokkað saman orð sem hafa sama 

upphafshljóð. Dæmi: Hvaða orð byrja á a. 

o Orðhlutaeyðing er að geta tekið burt orðhluta samsettra orða. Dæmi: Hvaða 

orð verður til ef þú tekur burt epla af eplasafi. 

o Rím byggir á því að geta greint hvaða orð ríma við tiltekið orð og hvað orð 

ríma ekki við tiltekið orð. Dæmi: ás-úr-ól. Hvaða orð rímar við sól? 

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

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að börn með góða hljóðkerfisvitund læra fyrr 

að lesa og eiga auðveldara með að læra bókstafi og hljóð þeirra. Einnig sýna 

rannsóknir að börn með góðan málþroska hafa betri hljóðkerfisvitund (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Það virðist því 

ljóst að þjálfun hljóðkerfisvitundar hjá börnum er mikilvæg og gegnir stóru hlutverki 

fyrir möguleika þeirra í lestrarnámi. Lestrar- og málhvetjandi námsumhverfi barna er 
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mikilvægt og gegnir leikskólinn og fjölskyldan lykilhlutverki í því að vel takist til og 

að barnið hljóti góða örvun í þessum þáttum.  

Mál- og hljóðkerfisvitund er metinn hjá 5 ára börnum á flest öllum leikskólum á 

Íslandi og hafa niðurstöður rannsókna sýnt með óyggjandi hætti að börn með slaka 

mál- og hljóðkerfisvitund eiga í erfiðleikum með nám síðar á skólagöngunni 

(Amalía, Ingibjörg og Jóhanna, 2003). 

3.3.1 HLJÓM-2 

HLJÓM -2 er próf sem lagt er fyrir elstu börn í leikskólum hér á landi til að kanna 

mál-og hljóðkerfisvitund hjá þeim. Börn á þessum aldri eru flest komin með gott 

vald á tungumálinu og farin að hafa gaman af því að leika sér með orð og búa til ný 

orð. Einnig finnst þeim gaman að finna út hvaða orð ríma saman. Þegar börn hafa 

gaman af þessu og unnið er markvisst að þjálfun hljóðkerfisvitundar  gengur börnum 

betur að hefja lestrarnám.  

Byrjað var að nota prófið árið 2001 en það er hannað af Jóhönnu Einarsdóttur, 

Ingibjörgu Símonardóttur og Amalíu Björnsdóttur. 

Prófið er lagt fyrir af leikskólakennurum sem hafa farið á námskeið til þess að læra 

fyrirlögn og að túlka niðurstöður á HLJÓM-2. Prófið byggir á málþroskatengdum 

verkefnum sem sérstaklega tengjast hljóðkerfisvitundinni og er lagt fyrir börnin í 

leikjaformi, sem leikir með orð og hljóð (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir, 2002: 8-12). Þeir þættir sem prófaðir eru hjá 

börnunum eru í réttri röð þessir: 

o Rím með myndum: Barnið þarf að finna út hvaða orð ríma af þremur 

mögulegum við ákveðið orð. Barnið fær myndir af ás – úr –ól. Hvað rímar 

við hás? Barnið svarar tólf svona spurningum með mismunandi fyrirmælum. 

o Samstöfur: Barnið klappar atkvæði í orðum og telur þau. Barnið fær átta 

samstöfuorð til þess að leysa. Dæmi: Jólasveinn: jó-la-sveinn. Þrjú atkvæði. 

o Samsett orð: Barnið er spurt hvaða orð býrð þú til ef þú setur saman elda og 

vél? Eldavél. Barnið svarar tíu spurningum um samsett orð. 

o Hljóðgreining: Barnið er spurt hvort heyrist s í sól – heyrist s í mark – heyrist 

s í rós. Barnið svarar átta svo spurningum sem hver er í þremur liðum, já eða 

nei. 
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o Orðhlutaeyðing: Barnið á að taka orð í sundur með þeim fyrirmælum sem 

það fær og finna út hvaða orð verður til. Dæmi: Hvaða orð verður eftir ef þú 

tekur burt rusl af ruslafata? Svar: Fata. Barnið svarar tíu svona spurningum. 

o Hljóðtenging: Barnið hlustar á hljóð bókstafana frá kennara og á að finna út 

hvaða orð er verið að segja. Dæmi: / ú / r /. Hljóð stafanna eru sögð með 

einnar sekúndu millibili. Barnið svarar tíu atriðum í hljóðtengingu. 

Eins og komið hefur fram þá er prófið lagt fyrir í leikjaformi en til útskýringa eru 

notaðar myndir, klapp og kubbar. Samþykki foreldra verður að liggja fyrir áður en 

prófið er lagt fyrir og þeim eru síðan kynntar niðurstöður prófsins. Niðurstöður eru 

reiknaðar með tilliti til aldurs út frá töflu sem sýnir stöðu þeirra. Geta barna sem 

greind eru á HLJÓM-2 skiptist í fjóra flokka, góða færni, meðalfærni, slaka færni, 

og mjög slaka færni. Ef barnið fær niðurstöðu sem sýnir slaka eða mjög slaka færni 

á barnið að fá sérstaka málörvum í leikskólanum til undirbúnings fyrir lestrarnám. 

Þau börn sem koma út með mjög slaka færni á að vísa í frekara mat hjá 

talmeinafræðingi (Ingibjörg, Jóhanna og Amalía, 2002:51-54). 

3.3.2 Snemmtæk íhlutun 

Með því að leggja fyrir HLJÓM - 2 er hægt að finna börn sem eru í áhættuhópi og 

gætu átt í erfiðleikum með að takast á við væntanlegt lestrarnám. Langtímarannsókn 

sem var í höndum höfunda HLJÓM - 2 sýndi fram á að börn sem voru með slakan 

málþroska við fimm ára aldur, einkum slakan hljóðkerfisþátt áttu í erfiðleikum með 

lestrarnám í fyrsta og öðrum bekk. Niðurstöður þessarar rannsóknar voru í takt við 

erlendar rannsóknir á tengslum hljóðkerfisvitundar og lestrarfærni (Jóhanna 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). 

Börn á leikskólaaldri eru að leggja grunn að félags-, tilfinninga-, og vitrænum 

þroska og er talið að leikskólaárin séu næmiskeið málþroskans. Ef hnökrar er í 

málþætti leikskólabarna skiptir miklu máli að komast yfir þær hindranir sem eru í 

máli og tali áður en grunnskólagangan hefst. Því skiptir snemmtæk íhlutun og 

svörun við henni miklu máli fyrir börn í áhættuhópi (Jóhanna, Ingibjörg og Amalía, 

2011). Málörvun sem byggir á því að vinna með þætti sem tengjast hljóðkerfisvitund 

og því að efla orðaforða skipta miklu máli. Markviss og meðvituð þjálfun í lestri, 

góðum samskiptum þar sem reynir á málþáttinn er lykillinn að árangri með börn 

með frávik í málþroska. 
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3.4. Málskilningur 

Málskilningur byggir á góðum málþroska og því að hafa góða þekkingu og færni í 

tungumálinu. Góður lesskilningur byggir á góðum málskilningi, orðaforða og 

hlustunarskilningi (að skilja texta sem lesinn er fyrir barnið). Talið er að 

málskilningur og lesskilningur byggi á sömu undirstöðuþáttum en þróist á 

mismunandi hátt, málskilningur í gegnum talað mál en lesskilningur í gegnum ritmál 

(Witehurst og Lonigan, 2003). Þessir þættir þurfa að vinna saman til þess að börn 

nái góðri færni í því að lesa og skilja bæði ritað og lesið mál (Hoover og Gough, 

1990). Þó er talið að tengsl milli málskilnings og lesskilnings séu mismikil eftir því 

á hvaða stigi læsisþróunar einstaklingurinn er. Þegar barnið er að byrja að læra að 

lesa fer einbeitingin og athyglin mest í umskráninguna og það að lesa úr 

bókstöfunum hvert og eitt orð. Yfirsýn yfir efni og innhald textans er takmörkuð og 

lesskilningurinn því lítill enda er texti við upphaf lestrarnáms einfaldur og til þess 

gerður að barnið eigi auðvelt með að lesa orðin. Með tilliti til þessa er mikilvægt að 

texta fylgi myndir til útskýringa og að texti sem lesinn er sé ekki flókin því börnum 

sem eru að hefja lestrarnám reynist erfiðara að skilja ritmál fremur en talað mál 

(Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010). Umskráningarþáttur lestrarferlisins verður 

smám saman sjálfvirkari en með því er átt við að lesarinn þekki framburð og 

merkingu hins ritaða orðs um leið og það ber fyrir augu. Góðir lesarar byggja upp 

sjónminni á orðin og ná þannig óskiptri athygli á innihald textans (Helga 

Sigurmundsdóttir, 2008). 

Veikleikar í málskilningi, einkum orðaforða leiða til erfiðleika við lesskilning. Það 

hefur jafnframt sýnt sig að orðaforði vex í réttu hlutfalli við aukinn lestur. Því fleiri 

orð sem barnið lærir eða kynnist þeim mun fleiri orð bætast við. Talið er að börn 

eigi auðveldara með að lesa orð sem eru til staðar í orðasafni þeirra en orð sem þau 

hafa aldrei heyrt eða notað áður. Málskilningur og lesskilningur eflast samhliða 

auknum lestri (Steinunn Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Ásthildur Bj. 

Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2010). Rannsóknir hafa gefið til kynna að 

slakur orðaforði geti átt þátt í lestrarerfiðleikum sumra barna, einkum hjá þeim sem 

sem hafa litla færni í tungumálinu og standa höllum fæti í námi ( Dickinson og 

Tabors, 2001). Mikilvægt er því að máluppeldi barna sé sinnt af alúð og að börnin 

alist upp þar sem vandað er til málumhverfis þeirra. Hlutverk uppalenda og 

leikskólans gegnir þar afar mikilvægu hlutverki þar sem börnin dvelja þar langan 
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tíma dagsins á máltökuskeiði sínu. Til að börn öðlist góða málhæfni og fjölbreyttan 

orðaforða þarf umhverfið og aðstæður að vera málhvetjandi. Börn læra með því að 

upplifa og gera sjálf, þess vegna þurfa aðstæður og umhverfi barna að vera þannig 

að orð séu sett á athafnir daglegs lífs og þá hluti sem eru í umhverfi barnsins. Þannig 

læra börnin merkingu og skilning á orðum og hlutum í umhverfinu. Lestur 

barnabóka er ekki síður mikilvægur fyrir börn. Þá reynir einnig mikið á hlustun og 

einbeitingu sem er ekki síður mikilvægur þáttur í lestrarferlinu (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006). 

Að mörgu ber að huga þegar málhæfni og skilningur á töluðu máli er skoðaður og 

skiptir fjölbreytt upplifun barna, uppeldisaðstæður og umhverfi miklu máli í 

uppeldis- og þroskaferli barna. Málskilningur barns og orðaforði þess er grunnurinn 

að farsælli lestrarþróun þegar til lengri tíma er litið (Rannveig A. Jóhannsdóttir, 

2011). 

3.5. Hvað er að vera læs? 

Að vera læs er samspil margra þátta og þurfa þeir að vinna saman til þess að réttum 

viðmiðum sé náð. Eins og fram hefur komið byggir lestur á formi tungumálsins sem 

við lærum og færni okkar í því að nýta okkur það (Steinunn Torfadóttir, 2008a). 

Þeir þættir sem einkenna góðan lesara eru: 

o Góð hljóðkerfisvitund en í henni felst næmi fyrir tengslum stafs og hljóðs. 

Hljóðkerfisvitund má meðal annars þjálfa með 

rími, talningu atkvæða í orðum og greina hljóð í 

orðum. 

o Góður málskilningur sem felst í því að hafa 

góðan orðaforða, þekkingu og færni í 

tungumálinu og skilning á merkingu texta sem 

lesinn er eða hlustað er á. 

o Góð lesfimi/sjálfvirkni en í henni felst það að sá 

sem les getur lesið texta hratt og fyrirhafnarlaust. 

Athyglinni er beint að innihaldi textans en ekki 

umskráningunni (Burns, Griffin og Snow, 1999, 

bls.7). Mynd 3 
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Segja má að lestrarnámið hefjist strax og barn byrjar að handfjatla sína fyrstu bók og 

sýna henni áhuga. Hlutverk uppalenda er því mikilvægt og þarf sá sem sinnir 

uppeldi barns að vera meðvitaður um mikilvægi þess að örva málþroskan til þess að 

barn öðlist góða hljóðkerfisvitund og góðan orðaforða. Flest börn sækja leikskóla í 

dag og því þarf umhverfi hans að vera málörvandi og hvetjandi til þess að börnin 

öðlist þann grunn sem lestrarnámið byggir á. Eins og sést á lestrartrénu (mynd 3) 

sem Burn, Griffin og Snow setja fram þá byggir lesturinn á rótunum og færnin vex 

og dafnar eftir því hversu vel er hlúð að undirstöðunum. 

4. Leikskólinn 

Leikskólar á Íslandi hafa tekið miklum breytingum allt frá því að fyrsti vísir að 

leikskóla varð til árið 1924 þegar barnavinafélagið Sumargjöf er stofnað. Félagið var 

stofnað að frumkvæði bandalags kvenna sem létu sig málefni barna varða og var 

hlutverk þess að reka uppeldisstofnun til að styðja við útivinnandi mæður og fátæka 

foreldra þar sem börnin áttu að fá umhyggju, hlýju og öryggi, holla næringu og 

hreinlæti (Bergur Felixson, 2007, Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Það var svo árið 1931 

sem fyrsti leikskólinn var stofnaður og hlaut nafnið Grænaborg. Allt til ársins 1981 

var leikskólinn eða dagheimili eins þau hétu í þá daga einungis fyrir einstæðar 

mæður eða foreldra í félagslegum erfiðleikum (Bergur Felixson, 2007). 

Árið 1991 eru í fyrsta skipti sett lög um leikskóla (nr.48/1991). Dagheimili og 

dagvistarheimili eru lögð niður og leikskólar tóku við uppeldi og menntun 

leikskólabarna. Inntak þessara laga grundvallaðist meðal annars af fyrstu 

uppeldisáætluninni sem gefin var út árið 1985. Uppeldisáætlunin markaði tímamót 

fyrir innra starf leikskóla og var undanfari aðalnámskrár sem kom út árið 1999 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Ný lög um leikskóla voru sett árið 1994 (nr. 78/1994) 

og er þá leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið og þannig tekinn inn í 

skólakerfið. Í kjölfar þessara breytinga jukust kröfur um faglegt starf innan 

leikskólans enn frekar.  Ný lög voru innleidd og gefin út árið 2008 (90/2008). Þar 

segir meðal annars að meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skuli vera:  

o að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra. 

o að veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku. 
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o að hlúa að börnum andlega, vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir 

hvers og eins svo að börnin fái notið bernsku sinnar. 

o að stuðla að víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra. 

o að leggja grundvöll að því að börn verði sjálfstæðir, virkir og ábyrgir 

þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi sem er í örri og sífelldri þróun. 

o að rækta hæfileika barna til tjáningar og sköpunar í þeim tilgangi m.a. að 

styrkja sjálfsmynd þeirra, heilbrigðisvitund, öryggi og hæfni til mannlegra 

samskipta. (Lög um leikskóla 90/2008). 

Í dag sækja næstum öll börn leikskóla á Íslandi og eru þar í þrjú til fimm ár eða þar 

til grunnskólaganga þeirra hefst. 

4.1. Aðalnámskrá leikskóla 

Aðalnámskráin er rammi utan um leikskólastarfið og veitir leiðsögn um tilgang þess 

og markmið. Eins og fyrr segir var fyrsta aðalnámsskráin gefin út af 

menntamálaráðuneytinu árið 1999 en henni var ætlað að vera stefnumótandi 

leiðarvísir fyrir þá sem vinna að uppeldi og menntun barna í leikskólum. Þar eru 

meðal annars sett fram námssvið sem áhersluþættir í leikskóla. Þessi námssvið eru: 

hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, og menning og 

samfélag. Hver leikskóli á að taka mið af aðalnámskrá og jafnframt gera eigin 

skólanámsskrá þar sem fram kemur sú stefna og uppeldissýn ásamt markmiðum og 

skilgreindum leiðum sem hver leikskóli markar sér (Aðalnámsskrá,1999). 

Með innleiðingu nýrra laga um leikskóla (90/2008) var árið 2011 gefin út ný 

aðalnámskrá af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu. Hún setur fram þá 

menntastefnu að hver leikskóli skuli hafa að leiðarljósi sex grunnþætti í námskrá 

sinni. Þegar skólastarfið er metið þarf að skoða hvernig grunnþættirnir setja mark 

sitt á kennslu, leik og nám. 

Þessir grunnþættir eru: 

o Læsi 

o Sjálfbærni 

o Heilbrigði og velferð 

o Lýðræði og mannréttindi 

o Jafnrétti 
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o Sköpun 

Aðalnámskráin er fagleg stefnumörkun og lýsir sameiginlegum markmiðum og 

kröfum sem eiga við um allt leikskólastarf. Henni er ætlað að samræma uppeldis- og 

menntunarþætti í leikskólum landsins. Hún setur viðmið við mat á öllu 

leikskólastarfi auk þess sem hún tryggir gæði leikskólastarfsins og jafna 

uppeldisaðstöðu barna í landinu. Til þess að útfæra þessa þættir og vinna að 

skipulagi og þróun hvers leikskóla þarf að hafa leikskólakennara en þeir skipuleggja 

á faglegan hátt það skólastarf og nám sem leikskólinn setur sér. Hverjum og einum 

leikskóla er skylt að hafa skólanámskrá sem segir til um þá hugmyndafræði og 

stefnu sem leikskólinn setur sér (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

4.2. Læsi í leikskóla 

Læsi er einn af grunnþáttum í aðalnámskrá leikskólanna og þar segir meðal annars 

að læsi snúist um samkomulag manna um merkingu orða í málsamfélagi og er því 

félagslegt í eðli sínu. „Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í 

að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á 

persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp miðla og tækni sem 

völ er á“ (Aðalnámskrá leikskóla,2011 :17). Auknar rannsóknir á þroska ungra barna 

á undanförnum árum hafa sýnt fram á að börn á leikskólaaldri geta náð lengra í 

þroska á ýmsum sviðum en áður var talið, meðal annars í lestri (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). 

Í aðalnámskrá leikskóla frá árinu 1999 er gerð grein fyrir mikilvægi málörvunar í 

leikskóla og er málrækt eitt af námsviðum leikskólans. Þar segir meðal annars í 

markmiðum um málþroska: 

o auka orðaforða 

o ræða við barn í leik og starfi 

o hvetja barn í að tjá sig, segja frá og ræða við aðra 

o lesa fyrir barn, segja því sögur og ævintýri og fara með þulur og kvæði 

Þessi atriði eru góð og gild þó ný námskrá leikskóla hafi litið dagsins ljós og gott 

veganesti í leikskólastarfinu. Góð almenn málörvun í dagsins önn er mikilvægasta 

framlag leikskólans til að þróa læsi barna. Málörvun er þess eðlis að hana má flétta 

inn í allt starf sem fram fer í leikskólanum. Hún á ekki að þurfa að fara fram í 
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sérstaklega skipulögðum stundum þar sem kennarinn stýrir ákveðnu afmörkuðu efni 

heldur fer hún fram í hinum ýmsu athöfnum dagsins þar sem hlustun, máltjáning, 

orðaforði, lestur og ritun eru höfð að markmiði (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). 

Málörvun er því samofin fjölmörgum atriðum sem flettast saman á ýmsa vegu rétt 

eins og málþroskinn er háður öðrum þroskaþáttum, svo sem vitmunaþroska og 

félagsþroska (Anna Þorbjörg og Ingibjörg Ósk, 2011). 

4.3. Mál- og læsishvetjandi leikskólaumhverfi 

Börn þurfa að hafa aðgang að góðu mál-og læsishvetjandi leikefni auk þess sem 

umhverfið á að vera mál- og læsishvetjandi. Umhverfið þarf að vera örvandi og 

hvetjandi þannig að börnin rannsaki, uppgötvi og læri. Efniviður sem eflir mál-og 

læsisvitund getur verið afar fjölbreyttur og vekur í flestum tilfellum mikinn áhuga 

hjá börnum. Þessi efniviður þarf að vera sýnilegur og aðgengilegur fyrir börnin 

þannig að þau hafi gagn og gaman af (Anna Þorbjörg og Ingibjörg Ósk, 2011). 

Leikskólakennarar og aðrir starfsmenn leikskólans eru málfyrirmyndir barnanna og 

því skiptir afar miklu máli að málnotkun og viðhorf þeirra til íslensks máls sé gott 

og að það vandi sig þegar það ræðir við börnin. Að tala skýrt, blæbrigðaríkt og 

vandað mál við börnin sem hæfir þroska þeirra og aldri er afar mikilvægt. 

Ennfremur skiptir miklu máli að hvetja börnin til samskipta og vekja áhuga þeirra á 

tungumálinu með fjölbreyttum hætti. 

4.3.1 Ritmálsörvandi umhverfi 

Umhverfi leikskólans hefur áhrif á framvindu lestrarnáms. Börn taka eftir táknum í 

umhverfinu og því er nauðsynlegt að umhverfið sé ritmálsörvandi. Það er gert með 

því að gera ritmálið sýnilegt fyrir börnin þannig að ritaðar upplýsingar séu í 

umhverfinu, svo sem skipulag dagsins í leikskólanum, nöfn barnanna, bókstafir, 

merkingar á hillum sem geyma leikefni og annað. Þannig geta börnin tengt ritmálið 

við athafnir daglegs lífs. Góðar leiðbeinandi og merkingar hvetja jafnframt börnin til 

þess að vinna sjálfstætt eins og að sækja sér efni og ganga frá eftir sig. Jafnframt er 

mikilvægt að börnin hafi aðgang að gögnum til ritunar og sköpunar. Mikilægt er að 

orð og orðasambönd sem unnið er með hverju sinni fylgi mynd og ritmál og að þau 

séu sýnileg fyrir börnin. Bókstafir þurfa að vera aðgengilegir til þess að börnin geti 

notað þá við athafnir sínar til dæmis að rita þá á blað eða raða þeim saman í orð. 
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Þetta leiðir til þess að börnin læra að ritmál hefur að geyma upplýsingar og að talað 

mál er hægt að forma í ritmál (Halldóra Haraldsdóttir, 2007). 

4.3.2 Barnabækur 

Barnabækur eru afar mikilvægur hluti af þroska barna þar með talið málþroska. Þær 

þurfa að vera aðgengilegar og sýnilegar fyrir börnin og jafnframt þarf að hvetja þau 

til að skoða og geta sér til um innihaldið út frá myndum í bókunum. Börn hafa í 

flestum tilfellum gaman af því að láta lesa fyrir sig sem stuðlar að hlustun og 

einbeitingu. Þegar lesið er fyrir barn öðlast það lestrarreynslu og lestur sögubóka 

gegnir afar mikilvægu hlutverki í því að örva hlustunarskilning og undirbúning læsis 

og áhuga á lestri. Það er fyrsta skrefið, síðan læra þau bókstafina og þá er hægt að 

búast við meiri árangri (Morrow,2001). Með sögulestri öðlast börn færni í því að 

hugsa og tala um atburði utan eigin reynsluheims og þróa þannig ferlið frá hinu 

hlutlæga til hins huglæga (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Sögulestur reynir mikið 

á hlustun og börnin öðlast þjálfun í uppbyggingu frásagna, að saga hefur ákveðið 

upphaf, miðju og endi sem gerir mikla kröfur til málfærni. Einnig skiptir miklu máli 

að söguþráður bókarinnar sé ræddur og þau spurð út í atburðarrásina þannig að hægt 

sé að velta vöngum og skapa umræður um efni sögunnar (Halldóra Haraldsdóttir, 

2007). Allt skapar þetta tilefni til umræðna og samskipta milli barna og fullorðinna 

sem er góð þjálfun fyrir börn í samskiptum og málfærni. 

4.3.3 Þjálfun hljóðkerfisvitundar í leikskóla 

Eins og fram hefur komið í þessari ritgerð er þjálfun hljóðkerfisvitundar einn af 

þeim þáttum sem stuðlar að undirstöðufærni í lestri og er talinn gegna veigamesta 

hlutverkinu í þróun lestrar. Flest öll börn sækja leikskóla í dag og er það því í 

höndum leikskólans að stuðla að því að hafist sé handa við að vinna með þann þátt.  

Hljóðkerfisvitund barna þroskast smátt og smátt með vaxandi málkunnáttu, bæði á 

talmáli og ritmáli allt frá leikskólaaldri til loka grunnskólans. Í fyrstu þroskast næmi 

fyrir stærri hljóðeiningum á borð við atkvæði og rím en næmi fyrir smærri 

hljóðeiningum kemur síðar. Rannsóknir hafa leitt í ljós að börn með þroskaða 

hljóðkerfisvitund átta sig betur á þeim lögmálum sem eru að verki á milli stafs og 

hljóðs (Muter, 2006). 

Góð hljóðkerfisvitund stuðlar að góðri hljóðkerfisúrvinnslu en hún byggist á því að 

greina orð heyrnrænt og vinna úr hljóðrænum einingum þess með stuðningi 
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skammtíma- og vinnsluminnis. Færni í móttækileika byggist á því að barn geti greint 

öll helstu hljóð móðurmálsins eins og stök hljóð, atkvæði, orð og hljómfall. Ef 

barnið hefur þessa færni getur það kallað fram orðin úr orðasafninu, sundurgreint og 

tengt saman hljóðin og myndað tjáningarbær orð sem innihalda rétt hljómfall 

(Byrnes og Wasik, 2009). 

Í leikskólanum gefast mörg tækifæri til þess að þjálfa þessa þætti og er það í 

höndum leikskólakennara að sjá til þess að þessum þætti sé sinnt og unnið sé 

markvisst að þjálfun hljóðkerfisvitundar hjá börnum. Skapa þarf aðstæður þar sem 

börn á svipuðum aldri eru saman í hóp þar sem unnið með þjálfun 

hljóðkerfisvitundar. Til þess að gera efnið áhugavert þarf að setja það fram á 

skemmtilegan hátt og flétta inn í leik þannig að það veki áhuga hjá börnunum og 

hæfi getu þeirra og úthaldi. 

Rím er leikur að orðum. Í fyrstu bullrímar barnið, eins og afi, kafi, lafi,safi. Með 

bullrími þá eru tengslin sterk milli hljómfalls og hermiathafnar. Síðar fer barnið að 

átta sig á að merking orðanna skiptir máli og notar því merkingarbær orð. Hægt er 

að vinna með stök orð sem ríma og einnig er hægt að vinna með þulur og runur sem 

ríma auk þess sem barnið fær tilfinningu fyrir hrynjanda málsins um leið og það 

byggir upp orðaforða í gegnum leik (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir 

og Amalía Björnsdóttir, 2002). 

Þegar við vinnum með samstöfur/atkvæði erum við að skipta orði niður í orðhluta 

eftir ákveðnum hrynjanda. Áherslur í hrynjanda orðsins hjálpar barninu að átta sig á 

skiptingunni. Börnum finnst gaman að klappa atkvæði og hægt er að klappa atkvæði 

í nöfnum, dögum, mánuðum og mörgu fleiru sem vekur áhuga hjá börnunum. Orð 

og nöfn hafa misjafnlega mörg atkvæði og fimm til sex ára börnum finnst gaman að 

vinna með samstöfur (Ingibjörg, Jóhanna og Amalía, 2002). 

Hljóðgreining fer að þróast á síðasta ári í leikskóla ef barnið hefur þróað með sér 

góða hljóðkerfisvitund og getur greint innihald og form orðsins. Með hljóðgreiningu 

er átt við að barnið sundurgreini hljóð í orði og átti sig á því hvort ákveðin hljóð séu 

í orði. Til að byrja með er gott að vinna með stutt orð eins og tveggja hljóða orð og 

hafa myndir af orðunum sem unnið er með. Með æfingum í hljóðgreiningu er lagður 

grunnur að skilningi barna á hljóði og bókstaf (Ingibjörg, Jóhanna og Amalía, 2002). 
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Á mynd 4 (Muter 2006:56) sést hvernig þróun hljóðkerfisvitundar fer fram. Í upphafi má vinna með einfaldari verkefni sem 

tengjast rími, sundurgreiningu orða og atkvæðum orða. Í lokin eða í tveimur síðustu þrepunum er aðgerðin orðin flóknari og er 

þar unnið með að sundurgreina stofn orða. Þá er barnið komið á það stig að formlegt lestrarnám hefst. Eins og sjá má á mynd 3 

þróast hljóðkerfisvitundin frá einfaldari þáttum  til hinna flóknari (Muter, 2006:56). 

Hlustun er lykilþáttur í þjálfun hljóðkerfisvitundar og í þróun lestar og þjálfar einnig 

einbeitingu og athygli barnanna. Nám krefst virkrar hlustunar og á það ekki síst við 

um lestrarnám barna. Með auknum þroska verður hlustunarþátturinn sterkari hjá 

börnum og þau geta unnið úr og brugðist við flóknari fyrirmælum. Hlustun á ekki 

bara við um nám barnanna heldur skiptir það líka máli í mannlegum samskiptum 

(Anna Þorbjörg og Ingibjörg Ósk, 2011). 

4.4.  Leikurinn  

Leikur er órjúfanlegur þáttur bernskuáranna og lykilþáttur í öllu leikskólastarfi. 

Leikur er sjálfsprottin og börnum eðlilegur og í raun eðlilegasta lífstjáning lítilla 

barna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Leikur er mikilvægur þáttur í menntun og 

þroska ungra barna sem stuðlar að því að börn skilji umhverfi sitt, tjái hugmyndir 

sínar og tilfinningar og þrói félagsleg tengsl við önnur börn (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010).  

Í 2. grein laga um leikskóla nr. 90/2008 segir að stuðla skuli að því að nám fari fram 

í leik og skapandi starfi þar sem börn fá að njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. 

Leikurinn getur virkjað sköpunarkraft barna og löngun þeirra til að læra og afla sér 

þekkingar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011 bls.37). 
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4.4.1 Gildi leiksins fyrir nám og þroska barna 

Í gegnum tíðina hafa leikur og nám verið aðskilin hugtök í hugum fólks. Leikurinn 

hefur löngum verið tengdur við bernskuna þar sem börnin fá næði og aðstæður til 

þess að leika sér. Nám hefur hins vegar verið bundið við verkefni grunnskólans þar 

sem nemandanum er ætlað að leysa verkefni við sérstakar aðstæður undir stjórn 

kennara. Í dag hafa fræðimenn bent á mikilvægi leiksins sem hluta af námsferli 

barna og að þessir tveir þættir tengjast. Mikilvægt er því að skapa börnum 

uppeldisskilyrði þar sem leikumhverfi og leikefni þeirra er fjölbreytt sem jafnframt 

hvetur þau til að skapa og finna lausnir (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011; 

Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Leikskólanám snýst ekki um beina kennslu heldur er 

áherslan á leikinn sem náms- og þroskaleið barnsins (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Rannsóknir á tenglum leiks og læsis byggjast margar hverjar á kenningum Levs 

Vygotskys en hugmyndir hans byggjast meðal annars á gildi leiksins í námi og 

þroska barnsins. Hann taldi að leikurinn skapaði „svæði mögulegs þroska“ (zone of 

proximal development) en þá fer barnið fram úr sinni daglegu hegðun og hagar sér 

eins og það sé höfðinu hærra en það er í raun. Vygotsky leit á leikinn sem félagslegt 

ferli og sagði að allt nám og þroski færi fram í félagslegum athöfnum og að gott 

félagslegt umhverfi væri forsenda góðra námsaðstæðna (Mooney, 2000). 

Fylgismenn Vygotskys hafa þróað hugmyndir hans og hafa rannsóknir þeirra á leik 

barna sýnt fram á það að leikur getur haft áhrif á ýmsa þætti sem skipta máli fyrir 

læsi (Roskos og Christie, 2001:73). 

Í leik er hægt að byggja upp nám sem hefur áhrif á þróun læsis og lestrarkunnáttu 

barna. Samskipti í leik barna eru mikil og þar reynir á talmálið og orðaforðann auk 

þess sem frásagnarhæfni þeirra eykst. Meðvitund um notkun tungumálsins eykst og 

skilningur barna á tengslum tákna og hluta eflist (Christie og Roskos, 2006). 

Í leik lærir barn á sínum hraða og á sínum eigin forsendum. Barnið byggir ofan á 

sína þekkingu með því að gera hlutina sjálft, skoða og vera forvitið um umhverfið í 

kringum sig. Leikurinn er aðal námsleið barnsins og í gegnum hann öðlast börn 

færni í því að skilja tilgang lesturs og skriftar undir leiðsögn fullorðinna og setja í 

samhengi við það sem þau þekkja og hefur merkingu fyrir þau (Jóhanna Einarsdóttir 

og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). 
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4.4.2 Hlutverk leikskólakennarans 

Ung börn læra um lestur og skrift í gegnum reynslu sína af töluðu og rituðu máli. 

Leikskólakennarinn gegnir hér afar mikilvægu hlutverki því sýn hans á gildi leiksins 

sem náms- og þroskaleið barnsins hefur mikið að segja en um leið verður sýn hans á 

tilgang læsis í leikskólum að vera til staðar. Jákvæð örvun til máls felst meðal annars 

í því að halda athygli barna vakandi, ræða við þau og svara spurningum þeirra. Slík 

samskipti gefa barninu tækifæri til þess að kynnast nýjum orðum og merkingu þeirra 

í mismunandi samhengi við ólíkar aðstæður (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010). Í 

viðauka hefur höfundur sett fram nokkrar hugmyndir að verkefnum fyrir börn á 

leikskólaaldri sem þjálfa hljóðkerfisvitund þeirra. 

Í aðalnámskrá leikskóla segir að gefa eigi börnum tækifæri til að læra í gegnum leik. 

Jafnframt er bent á að börnin læri og þroskist í gegnum leik og að hlutverk hins 

fullorðna sé að styðja við nám þeirra í gegnum leikinn. Því þarf leikskólakennarinn 

að vera meðvitaður um hlutverk sitt og áhrifin sem hann getur haft á nám barna í 

gegnum leikinn (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Hugmyndir Vygotsky um nám og leik barna hafa lengi verið hafðar að leiðarljósi 

þegar litið er til kenninga um nám barna. Ýmsir eftirmenn hans hafa fetað sömu leið 

og má þar meðal annars nefna Bodrova og Leong (1996), Holzman og Newman 

(2008) og Smidt (2007). Þeir leggja áherslu á að leikskólakennarar eigi að sjá til 

þess að börnin hafi aðgang að örvandi og hvetjandi leikefni og að viðfangsefnin séu 

krefjandi svo að þau læri og þroskist um leið og þau leika sér. Jafnframt er 

leikskólakennarinn til staðar til þess að grípa inn í og styðja barnið í leik sínum með 

ábendingum og spurningum sem leiðir það áfram í þekkingarleit sinni. Með þessu er 

leikskólakennarinn stuðningur við barnið í því sem þarfnast lausnar sem jafnframt 

stuðlar hann að því að þroskasvæði þess færist áfram á því sviði sem stutt er við 

(Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Bodrova telur einnig 

að stuðningur við leik leiði ekki einungis til jákvæðra áhrifa, heldur eykur það 

líkurnar á farsælu námi seinna meir. Barnið fíkrar sig lengra áfram og setur markið 

hærra í því sem það tekur sér fyrir hendur (Bodrova, 2008). 
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5. Lokaorð 

Í nýrri námsskrá fyrir leikskóla sem gefin var út árið 2011 er læsi einn af 

grunnþáttum menntunar og hefur það eflaust haft í för með sér frekari 

vitundarvakningu um gildi læsis meðal leikskólabarna.  

Ljóst er að þróun læsis hefst strax við fæðingu barns og heldur áfram að þroskast 

alla barnæskuna. Hins vegar er það í höndum þeirra sem annast börnin að sjá til þess 

að þau fái næga örvun og viðeigandi verkefni að fást við til þess að úr verði 

einstaklingur sem getur tekist á því fjölbreytt viðfangsefni á skólagöngu sinni. 

Margir þættir hafa áhrif á þróun læsis og er málþroski barna einn af þeim þáttum. 

Börn með seinkaðan málþroska eru líklegri til þess að eiga í vandræðum með lestur 

og því þarf að huga að því strax í leikskóla í samvinnu við foreldra að búa börnum 

gott umhverfi sem hvetur þau til málörvunar. Markviss málörvun í dagsins önn þar 

sem unnið er með hið talaða mál með því að setja orð á athafnir, útskýra hugtök og 

orðasambönd sem börnin skilja ekki. Með þessu eflum við orðaforðann og 

málskilning þeirra. 

Markmið þessarar ritgerðarinnar var að kynnast því hvernig hægt er að undirbúa 

börn í leikskólum fyrir lestrarnám.  Ég hef fjallað um hvernig hægt er að þjálfa 

mikilvæga grunnþætti fyrir eiginlegt lestrarnám.  Áður en grunnskólaganga hefst 

skiptir þjálfun hljóðkerfisvitundar skiptir miklu máli í lestrarþróun og hafa 

rannsóknir sýnt fram á tengsl milli góðrar hljóðkerfisvitundar og góðs gengis í 

lestrarnámi. Að sama skapi þá gefur slök hljóðkerfisvitund vísbendingar um 

mögulega lestrarerfiðleika. 

Niðurstöður þessarar ritgerðar sýna að hægt er byrgja brunnin áður barnið fellur í 

hann. Það er í höndum þeirra sem annast menntun og uppeldi barnanna að sjá til 

þess að þessum þáttum sé sinnt þannig að börnin eigi auðveldara með að takast á við 

lestrarnámið þegar að því kemur. Leikskólar þurfa að setja sér stefnu í þessum 

málum sem leiðir til þess að eins sé staðið að málum hjá öllum leikskólabörnum. 

Þannig koma börnin undirbúin í grunnskólann með sama grunn í farteskinu. 

Væntanleg er Læsisstefna Reykjavíkurborgar og er það von mín að hún leiði til þess 

að unnið sé með læsi í öllum leikskólum Reykjavíkurborgar með sambærilegum 

hætti.   
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Viðauki 

Hugmyndir að verkefnum sem þjálfa hljóðkerfisvitund hjá börnum: 

Að þjálfa rím 

Para saman rímorð 

Markmið Kennslugögn Framkvæmd 

Að nemendur 

læri að flokka og 

greina rím. 

Spjöld með rím-

orðum og mynd af 

orðinu.  Til dæmis:  

fluga –ryksuga 

önd – strönd 

bátur- slátur 

kisa – mysa 

orð-borð 

eyra-keyra 

máni-fáni 

strútur-hrútur 

hestur-prestur 

Nemendur para saman myndir sem 

ríma. Spjöldunum er skipt í tvo 

jafnstóra bunka og myndir snúa niður. 

Tveir og tveir vinna saman og þeir 

skiptast á að draga sér tvö spjöld úr 

sitthvorum bunkanum og segja 

jafnframt orðin á myndunum. Ef orðin 

ríma saman þá tekur nemandinn 

myndirnar til sín. Ef myndirnar ríma 

ekki þá setur nemandinn þær aftur í 

bunkann og spilafélaginn tekur við. 

Haldið er áfram þar til bunkinn er 

uppurinn. Árangur er metinn eftir því 

hversu mörg spjöld þeim hlotnast. 

 

Rím - bingó 

Markmið Kennslugögn Framkvæmd 

Að nemendur 

læri að flokka og 

greina rím 

Spjöld með rímorðum 

 

Myndaspöld/kort með 

myndum sem ríma  

Nemendur para saman stakar myndir 

við myndir sem ríma á spöldunum 

Nemendur draga sér rím/bingóspjald 

og myndaspjöldin eru sett á hvolf á 

borðið. Nemendur skiptast á að taka 

myndir úr bunkanum, segja hvað er á 

myndinni og athuga hvort viðeigandi 

mynd sé á spjaldinu þeirra. Ef mynd 

rímar við mynd á spjaldinu þeirra er 

myndin sett ofan á myndina sem 

passar. Haldið er áfram þar til 

nemandinn hefur fyllt bingóspjaldið 

sitt. 
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Rím flokkun 

Markmið Kennslugögn Framkvæmd 

Að nemendur 

læri að flokka og 

greina rím 

Rím- myndaspjöld, 

blað, skæri, lím, 

tússpenni. 

Nemandinn fær kennslugögnin og 

klippir út myndirnar, flokkar saman 

þær myndir sem eru af hlutum sem 

ríma. 

Myndirnar eru límdar á blaðið og 

nemandinn dregur hring utan um þær 

myndir sem ríma. 

 

Að þjálfa greiningu atkvæða í orðum og sundurgreiningu hljóða 

Atkvæða – og orðabútaspil  

Markmið Kennslugögn Framkvæmd 

Að nemendur læri 

að sundurgreina 

og tengja saman 

orðhluta og vinna 

með misstórar 

hljóðeiningar 

Myndir af orðum sem 

má klippa í sundur 

Skæri 

Blöð og dagblöð sem 

má klippa út.  

Litir 

Nemendur klappa, klippa, taka í sundur 

og setja saman myndir af orðum til að 

efla skilning sinn á atkvæðum orða. 

Klappa orð og telja atkvæði. 

Klippa mynd af orði niður eftir fjölda 

atkvæða. 

Byrja að nota stutt orð með fáum 

atkvæðum og nota síðan þyngri orð eða 

lengri orð með fleiri atkvæðum með 

sama hætti 

 

Einnig er hægt að vinna með orð sem 

hægt er að taka í sundur og nota , t.d. 

jóla – sveinn, jóla – tré,  jóla – kaka,  

jóla –pakki, jóla – kort, o.s.frv  

 

Að telja atkvæði orða 

Markmið Kennslugögn Framkvæmd 

Að börnin læri að 

sundurgreina orð í 

atkvæði / orðbúta 

Myndir af dýrum eða 

öðrum áhugaverðum 

hlutum fyrir börn sem 

hafa eitt, tvö, þrjú eða 

fjögur atkvæði.  

Þessari myndir eru 

notaðar til þess að 

flokka orð niður í 

atkvæði 

 

Fjórar körfur merktar 

með 1,2,3,4 til að 

flokka í 

Merkja körfurnar með tölustöfunum, 

einum og upp í fjóra. Myndirnar eru 

settar í bunka . Nemendur skiptast á að 

draga spjald úr bunkanum, klappa 

atkvæði orðsins sem er á spjaldinu og 

setja spjaldið í viðeigandi körfu eftir 

því hve mörg atkvæði eru í orðinu, 1, 

2, 3, 4. 
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Nafnaklapp 

Markmið Kennslugögn Framkvæmd 

Að nemendur læri 

að sundurgreina 

orð í atkvæði / 

orðbúta 

Myndir af nemendum 

á leikskóladeildinni, 

eyðublað með kössum 

fyrir myndirnar og 

undir hverjum kassa 

eru reitir fyrir fjölda 

atkvæða í nafni þess 

sem er á myndinni. 

Lím og blýant.  

Nemendur sitja saman í hring. 

Setja myndirnar og límið í miðju 

hringsins. 

Hver nemandi fær eitt eyðublað. 

Nemendur skiptast á að draga mynd af 

bekkjafélaga og líma myndina í 

kassann á eyðublaðinu. Klappa 

atkvæðin í nafninu og merkja x í hvern 

reit í samræmi við fjölda atkvæða í 

nafni viðkomandi. 

Leikurinn er endurtekin þar til allar 

myndirnar eru búnar. 

 

Dýrunum gefið að borða 

Markmið Kennslugögn Framkvæmd 

Að börnin læri að 

sundurgreina orð í 

atkvæði / orðbúta 

Myndaspjöld af 

dýrum með 

mismunandi fjölda 

atkvæða í nafni þess.  

Myndaspjöld með 

myndum af mat. 

Litlir kassar og lím 

Myndirnar af dýrunum eru límdar 

framan á kassana og þeim raðað í rétta 

röð eftir fjölda atkvæða í nafni 

dýranna.  

Nemendur skiptast á að draga matar-

myndaspjald, klappar atkvæðin og setja 

myndaspjaldið í kassa þess dýrs sem 

hefur samsvarandi atkvæðafjölda. 

Dæmi um þetta er kind - ís, hes tur - ep 

li,  

Kró kó díll - kart öfl ur.  

Haldið er áfram þar til öll 

matarspjöldin eru búin. 

 

 

Þessar hugmyndir koma af vefsíðunni The Florida Center for Reading Research.  

http://www.fcrr.org/Curriculum/studentCenterActivities.shtm 

  


