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Ágrip 

Þetta verkefni er unnið sem lokaverkefni til B.Ed. –gráðu í grunnskólakennarafræðum 

við Kennaraháskóla Íslands vorið 2008. Þessi ritgerð er í senn heimildarritgerð um læsi 

og lestrarkennslu og hugmyndabanki að því hvernig megi vinna með stafi í 

byrjendakennslu. Einnig gerir höfundur grein fyrir eigin skoðanakerfi um 

lestrarkennslu. Fyrst er fjallað um nokkur hugtök sem skipta máli í tengslum við 

lestrarkennslu. Síðan er fjallað almennt um læsi. Í framhaldinu er fjallað sérstaklega um 

lestur og ritun og þróun á hvoru tveggja. Þá er vikið að umfjöllun um lestrarkennslu og 

lestrarkennsluaðferðir. Fjallað er sérstaklega um hljóðaaðferðina og lestur á 

talmálsgrunni (LTG). Næst er gerð grein fyrir því hvernig kennarar byggja upp 

skoðanakerfi sín og í framhaldi gerir höfundur grein fyrir eigin skoðanakerfi um 

lestrarkennslu. Í lok ritgerðarinnar er síðan fyrrnefndur hugmyndabanki höfundar með 

hugmyndum að því hvernig megi vinna með stafi í byrjendakennslu. 
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Formáli 

Á þeim fjórum árum sem ég hef stundað nám á grunnskólakennarabraut við 

Kennaraháskóla Íslands hef ég kynnst ýmsu er varðar nám og kennslu yngri barna, enda 

valdi ég mér yngri barna svið sem kjörsvið. Á kjörsviðinu er lögð töluverð áhersla á 

lestur og lestrarkennslu, enda er lestrarkennsla eitt mikilvægasta hlutverk kennara á 

yngsta stigi. Í gegnum námið hef ég fundið fyrir auknum áhuga mínum á þróun læsis og 

hvernig kennari getur stutt nemendur sína til að ná góðri færni í lestri og ritun. Þó námið 

í Kennaraháskólanum hafi leitt til þess að ég hafi hlotið ágætis þekkingu á þessu efni er 

ég þeirrar skoðunar að ég sé langt frá því að vera fullnuma á sviði læsis. Ég er spennt og 

full tilhlökkunar að hefja starf mitt og er það mér mikið hjartans mál að standa mig vel, 

ekki hvað síst sem lestrarkennari. En eins og við flest vitum er góð lestrarfærni 

undirstaða síðari menntunar á lang flestum sviðum og forsenda þess að einstaklingur 

geti lesið sér til skemmtunar og ánægju. 

Val mitt á lokaverkefni er bæði tekið út frá hagsýnis sjónarmiði og persónulegum 

áhuga mínum á að styrkja og dýpka skilning minn og vitneskju á læsi og lestrarkennslu. 

Þar sem ég geri ráð fyrir að hefja störf sem kennari næsta haust, finnst mér ekki seinna 

vænna en að fara að byggja upp mitt eigið skoðanakerfi, en það hefur verið í stöðugri 

mótun á námsferlinum, um leið og ég hef verið að gera upp við mig hvaða 

lestrarkennsluaðferð ég vil beita sem kennari. Auk þess ákvað ég að láta fylgja með í 

viðauka eigin hugmyndabanka að því hvernig má vinna með stafi í upphafi lestrarnáms. 

Hugmyndabankann byrjaði ég að vinna stuttu eftir að ég hóf kennaranámið og hef 

safnað í sarpinn á námstímanum. Ég tel að hann eigi eftir að nýtast mér vel þegar ég fer 

að kenna, sömuleiðis vonast ég til að hann eigi eftir að nýtast öllum þeim sem rekast á 

hann í ritgerðinni. 

Að lokum vil ég þakka Hlín Helgu Pálsdóttur, leiðsögukennara mínum fyrir 

leiðsögnina og góðar ábendingar um hvað mætti betur fara. Sömuleiðis vil ég þakka 

Eygló móður minni og Bryndísi systur minni fyrir yfirlestur. Síðast en ekki síst vil ég 

þakka sambýlismanni mínum Agli og dóttur okkar Eydísi Guðbjörgu fyrir allan 

stuðninginn, hvatninguna og þolinmæðina. 
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Inngangur 

Hugtakið læsi (e. literacy) er vítt hugtak sem vísar allt í senn til þess að geta lesið, 

skrifað og talað tungumál. Læs einstaklingur getur lesið og skrifað nógu vel til að geta 

tjáð sig og skilið aðra. Þetta þróunarferli hefst í frumbernsku og stendur út lífið. Í fyrstu 

byggir barn upp mál sitt og málvitund og smám saman fer það að byggja upp skilning 

sinn á lestri og ritun, en sú þróun byggist á færni í móðurmálinu. Því betri málþroska 

sem barn hefur, því betur er það í stakk búið til að takast á við lestrar- og skriftarnám. 

Lestur og ritun eru flókin ferli sem fræðimenn hafa ekki enn fullan skilning á. 

Ekki er vitað með vissu hvernig barn lærir að lesa og skrifa (Ragnheiður Gestsdóttir og 

Ragnheiður Hermannsdóttir 1996:IV; Helga Friðfinnsdóttir o.fl. 1999:6). Fræðimenn 

eru heldur ekki á einu máli um skilgreiningar á hugtökunum, þróun lesturs og skriftar, 

né hvað liggur að baki þeim. Þó svo sjónum hafi einkum verið beint að tengslum lesturs 

og máls, er ljóst að ytri þættir hafa einnig áhrif, s.s. reynsla, umhverfi og sú kennsla sem 

barnið fær. 

Góð lestrarfærni skiptir sköpum fyrir skólagöngu barna, þar sem lestur er 

undirstaða menntunar á flest öllum sviðum. Góð lestrarfærni er sömuleiðis mikilvæg ef 

einstaklingur á að geta tekið virkan þátt í samfélaginu, til að mynda kallar atvinnulífið á 

vel menntað og læst fólk. Góð lestrarkunnátta er einnig nauðsynleg fyrir einstaklinginn 

sjálfan, þar sem lestrarkunnátta hefur áhrif á lífsgæði, persónulegan þroska og 

sjálfsímynd (Riley 2006:1). Lestur er jafnframt uppspretta fróðleiks og skemmtunar. Þó 

svo mikilvægi þess að kunna að lesa sé óumdeild gengur börnum misjafnlega að tileinka 

sér þessa færni. Sumum reynist þetta auðvelt en öðrum þrautin þyngri. 

Lestrarkennsla er liður í því að börn nái færni í að lesa og skrifa og er 

lestrarkennsla eitt mikilvægasta hlutverk kennara á yngsta stigi grunnskólans. 

Lestrarkennari þarf að hafa góðan fræðilegan grunn og gera upp við sig af þekkingu og 

kostgæfni á hvaða forsendum hann byggir námið, svo það verði ekki brotakennt og í 

ósamræmi við það sem vitað er um þróun læsis. Hann verður að velja sér 

lestrarkennsluaðferð til að styðjast við svo hann geti skipulagt kennsluna vel, gert hana 

kerfisbundna og markvissa. Kennari þarf að þekkja hugmyndafræði 

kennsluaðferðarinnar vel og geta beitt henni af kunnáttu og leikni. 

Þessari ritgerð er ætlað að draga fram helstu atriði er varða læsi og lestrarkennslu. 

Fyrst er fjallað um nokkur hugtök sem skipta máli í tengslum við lestrarkennslu. Síðan 
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er fjallað almennt um læsi. Í framhaldinu er fjallað sérstaklega um lestur og ritun og 

þróun á hvoru tveggja. Þá er vikið að umfjöllun um lestrarkennslu og 

lestrarkennsluaðferðir. Fjallað er sérstaklega um hljóðaaðferðina og lestur á 

talmálsgrunni (LTG). Næst er gerð grein fyrir hvernig kennarar byggja upp 

skoðanakerfi sín og síðan gerir höfundur grein fyrir sínu skoðanakerfi um 

lestrarkennslu. Í lok ritgerðarinnar er síðan að finna hugmyndabanka höfundar að því 

hvernig megi vinna með stafi í byrjendakennslu. 
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1 Forsendur lestrarnáms 

Lestur er flókið hugarferli sem er samtvinnað af fjölmörgum þáttum sem saman gera 

einstaklingi kleift að lesa (Þóra Kristinsdóttir 2000:186). Þessir þættir snerta 

einstaklinginn líffræðilega og tilfinningalega, s.s. sjón, heyrn, vitsmunaþroski, 

málþroski, einbeiting, athygli, hvatning, áhugi og sjálfsímynd. Einnig spila þar inní 

ýmsir umhverfis- og félagsþættir, eins og heimilisaðstæður, viðhorf til lesturs heima 

fyrir, lestrarfyrirmyndir, félagar, kennarar og kennsluaðferðir. Ekki má heldur gleyma 

að lestur er tengt menningu og samfélagsgerð. Í þessari ritsmíð mun ég fjalla um nokkra 

grundvallarþætti er varða þróun læsis, þ.e. þá ómetanlegu færni að kunna að lesa og 

skrifa. Fjallað verður um eftirtalda þætti: umskráningu, fónem, hljóðkerfisvitund, 

hljóðvitund, sjónrænan orðaforða og sjálfvirkni. Auk þess verður fjallað um lesskilning 

og hvernig þekking, reynsla og orðaforði hafa áhrif á lestur barns, ásamt áhuga þess á að 

læra að lesa. 

1.1 Umskráning 

Umskráning (e. decode) felur í sér að breyta rittáknum, t.d. bókstafa/stafasambanda í 

málhljóð (Ehri 2002:169,172-173; Ehri og Roberts 2006:115; Ehri og Snowling 

2004:434-435; Graves o.fl. 2001:29; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 

2006:5). Þá hljóðar viðkomandi sig í gegnum ritað orð, staf fyrir staf og lætur síðan 

hljóð stafanna renna saman í þekkjanlegt orð (sbr. hljóðtengir). Byrjendur læra að breyta 

rittáknum/bókstöfum í fónem, sem er minnsta hljóðeining máls sem aðgreinir merkingu. 

Þeir læra ekki aðeins að breyta einum staf í eitt hljóð, heldur líka tveimur stöfum eða 

stafasambandi sem hefur eitt hljóð, eins og t.d. au og ey. Lengra komnir lesendur læra 

að láta algenga stafaklasa eða mynstur renna saman og hvernig eigi að bera þá fram. 

Góð umskráningarfærni er hverjum lesanda nauðsynleg því þegar lesin eru 

ókunnugleg og framandi orð þarf að fara þessa leið í lestri. Orð sem eru hljóðrétt rituð 

er auðveldara að lesa en óhljóðrétt orð, því þar er reglufesta á tengslum stafs og hljóðs 

til staðar (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:5-6,9). Til að geta umskráð 

verður einstaklingur þó að hafa staðgóða þekkingu á bókstöfum, því án hennar getur 

hann ekki lært að tengja staf og hljóð, né samliggjandi hljóð í orð. Öll orkan fer þá í að 

bera kennsl á stafinn. Sömuleiðis verður viðkomandi að geta greint í sundur hljóð í 

orðum, svo hann geti nýtt sér tengsl stafs og hljóðs (Adams 2001:74), en umskráning 
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byggir að miklu leiti á næmni einstaklings fyrir hljóðum í tungumálinu og hæfni hans til 

að vinna með þau á mismunandi vegu (Helga Sigurmundsdóttir 2002:22). 

1.2 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) vísar til hæfileika einstaklings til að 

þekkja nákvæmlega, hugsa um og nota af kunnáttu og leikni hljóðsamsetningu eða 

formgerð tungumálsins. Það felur í sér hæfileika til að sundurgreina (að greina orð í 

hljóðeiningar), hljóðtengja (tengja saman einstök hljóð/orðhluta og mynda orð) og nota 

af leikni og kunnáttu atkvæði og hljóð í orði (Apel o.fl. 2004:645). Flestir fræðimenn 

telja að hljóðkerfisvitund þroskist stig af stigi, eftir því sem barn eldist. Þegar barn hefur 

síðan lestrarnám sitt notar það þekkingu sína á hljóðum málsins og breytir ritmáli í 

málhljóð. Mikilvægi hljóðkerfisvitundar í lestrarnámi er óumdeild og telja fræðimenn 

líklegt að hljóðkerfisvitund þroskist samfara auknum orðaforða og sé í raun afleiðing 

aukins orðaforða. Hljóðkerfisvitund hefur reynst vel sem forspárþáttur um gengi í 

lestrarnámi og flestar kenningar um lestrarerfiðleika benda á veikleika í 

hljóðkerfisvitund sem hugsanlega orsök (Helga Sigurmundsdóttir 2002:23; Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:23-24,27,34-5). 

Hljóðvitund (e. phonemic awareness) er sá hluti hljóðkerfisvitundar sem beinir 

athyglinni að notkun fónema, hvernig megi greina fónem og hljóð orða og tengja saman 

(Apel o.fl. 2004:645; Ehri og Roberts 2006:113; Helga Sigurmundsdóttir 2002:22). 

Hljóðvitund á við um talmál, þó hlutverk þess sé að auðvelda byrjendum að tengja 

talmál og letur, hugtakalega er hún aðskilin stöfum og stafsetningu orða. Til að geta 

áttað sig á hvernig lögmál stafrófsins virka þarf barn að þroska með sér næmni fyrir 

hljóðum málsins. Óskert hljóðvitund gerir þeim sem stafar kleift að þekkja hljóð orðs, 

og er það grunnur að því að vita hve marga stafi þarf til að stafsetja orð. Hljóðvitund 

spáir enn fremur sterklega fyrir um færni í réttritun. 

Áður en formleg lestrarkennsla hefst er hljóðvitund barna afar takmörkuð. Talið er 

að hún þroskist ekki fyrr en lestrarnám hefst og þá í gagnkvæmu sambandi við það (Ehri 

og Roberts 2006:116; Graves o.fl. 2001:100-101; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir 2006:34). Hljóðvitund er ekki eitthvað sem þróast af sjálfu sér. Ástæðan er sú 

að það eru engin mörk í talmáli sem greina á milli fónema sem stakra málhljóða í 

orðum. Talmál er samfellt og gert úr stökum málhljóðum sem skarast svo erfitt er að 
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greina á milli þeirra. Sömuleiðis er ástæðan sú að börn beina athyglinni frekar að 

merkingu orðanna er hljóðunum sem þau mynda. 

Þó að hljóðkerfisvitund sé mikilvæg fyrir umskráningu og þar af leiðandi lestur 

telja ýmsir fræðimenn, t.d. Tönnesen, Van der Leij og Van Daal sjálfvirkni afar 

mikilvæga til að geta orðið fær lesari (Helga Sigurmundsdóttir 2002:23). En hvað felst í 

orðinu sjálfvirkni? Lítum nánar á það. 

1.3 Sjónrænn orðaforði og sjálfvirkni 

Þegar einstaklingur hefur umskráð/lesið sama orðið nokkrum sinnum fer hann smám 

saman að þekkja það, jafnvel þó svo stafsetning orðsins sé afbrigðileg/óhljóðrétt (Ehri 

2002:170,172-174; Ehri og Snowling 2004:434-435). Með öðrum orðum, orðið í heild 

sinni og stafsetning þess festist í sjónrænum orðaforða hugans (orðasafnsminni) (e. 

lexical memory) út frá framburði og merkingu þess. Forsenda þess að þekkja orð 

sjónrænt er að hafa myndað fullkomin tengsl milli stafs og hljóðs, þ.e.a.s. allra þeirra 

stafa sem hvert orð hefur að geyma. Með æfingu eykst smám saman sjónrænn orðaforði 

(e. sight vocabulary) einstaklings sem leiðir á endanum til þess að hann nær hröðum, 

nákvæmum og sjálfvirkum lestri. Lestur með þessum hætti er því fyrirhafnarlaus og er 

þá hægt að lesa án þess að þurfa að einbeita sér að lestrinum. Því getur einstaklingurinn 

í auknum mæli beint athyglinni að merkingu textans/lesskilningi og hljóðar sig einungis 

í gegnum orð sem eru honum ekki kunnug. Sjálfvirkni á þó ekki eingöngu við um að 

lesa orð og setningar hratt og örugglega, heldur líka það að geta þekkt stafi og umskráð 

þá hratt og örugglega. 

1.4 Lesskilningur 

Skilningur er lokamarkmið lesturs, ef svo má að orði komast. Allir eru sammála um að 

lesskilningur er ekki bara það að þekkja einstaka orð eða skilja hvert orð sem lesið er, 

þegar augað rennur yfir það. Öll lesskilnings líkön viðurkenna nauðsyn þess að byggja 

upp hugrænan skilning á heildar textanum sem lesinn er. Skilningur þess sem les þarf að 

vera það skýr að viðkomandi geti sett það sem hann las fram með eigin orðum. Þetta 

ferli þarfnast samþættingar margra mismunandi flokka upplýsinga, allt frá 

lestrarsérkennum til þekkingar á heimsviðburðum (Nation 2007:248). Lesskilningur er 

semsagt mjög vítt hugtak, sem byggir bókstaflega á öllum þáttum í þroska og þekkingu 

barnsins. Þó sérstaklega á orðaforða og skilningi á samfelldu máli (Hrafnhildur 
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Ragnardóttir 2004:27). Því má segja að miðað við hvað lesskilningur er ótrúlega flókið 

fyrirbæri er ekki að furða að sumir eigi í raun í erfiðleikum með að ná tökum á honum 

(Nation 2007:248). 

1.4.1 Þekking og reynsla 

Einn stór þáttur í lesskilningi er sú bakgrunnsþekking og reynsla sem einstaklingurinn 

hefur á viðfangsefninu hverju sinni (Guðmundur B. Kristmundsson 1993:71,75-76; 

Peregoy og Boyle 2005:271). Erfitt er að greina þessa þætti frá þeim sem á eftir koma. 

Góðir lesarar eru stöðugt að reyna að álykta um það sem kemur næst í textanum sem 

þeir eru að lesa. Þeir spyrja sig spurninga og fá svör við þeim þegar þeir lesa áfram. 

Þannig öðlumst við skilning (Guðmundur B. Kristmundsson 1993:75-76). 

1.4.2 Orðaforði 

Orðaforði er annar stór þáttur lesskilnings. Að þekkja og skilja orð textans er ekki næg 

forsenda þess að skilja innihald hans. Lesandi notar allar þær upplýsingar um letur sem 

hann mögulega nær úr textanum, ásamt reynslu og fyrri þekkingu sinni á 

viðfangsefninu, til að túlka og draga ályktanir um merkingu textans (Peregoy og Boyle 

2005:271-272). Gott dæmi um það er að mörg orð hafa margar mismunandi merkingar 

og ræðst merking þess þá af því samhengi sem það er notað í. Við ályktum því um 

merkingu orða í þeim texta sem við lesum. Það gætum við að sjálfsögðu ekki gert ef við 

næðum ekki samhengi textans (Guðmundur B. Kristmundsson 1993:75-76). 

Þegar einstaklingur les texta ber hann þá þekkingu sem hann öðlast við lesturinn 

saman við fyrri þekkingu sína (Guðmundur B. Kristmundsson 1993:70,75-76). Annað 

hvort bætir viðkomandi við sig þekkingu á viðfangsefninu eða þá að lesturinn kollvarpar 

fyrri hugmyndum, sem veldur því að viðkomandi þarf að endurskipuleggja þekkingu 

sína og búa til nýtt skema. Einnig skiptir þyngd textans og fyrri vitneskja þess sem les 

hann miklu máli. Ef textinn sem lesinn er reynist of léttur og upplýsingarnar sem hann 

hefur samsvara því sem lesandinn veit fyrir bætir hann engri nýrri þekkingu við. 

Sömuleiðis, ef textinn er of þungur og einstaklingurinn þekkir lítið til efnisins getur 

hann átt í erfiðleikum með að skilja þann fróðleik sem textinn ber. Formgerð málsins 

hjálpar einnig til við að spá fyrir um það sem er að vænta í textanum. 
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1.4.3 Námsvitund 

Þegar einstaklingur skilur ekki það sem hann les er mikilvægt að hann íhugi hvað það 

var sem hann skildi ekki og nota meðvitað nám (e. metacognition) til að hjálpa sér að ná 

skilningi (Peregoy og Boyle 2005:272). Meðvitað nám er þekking og vitund um eigin 

hugsun, s.s. þegar einstaklingur fylgist með og greinir eigin hugsun og stýrir henni að 

vild. Þegar við lesum notum við meðvitað nám til að veita því athygli sem við skiljum 

ekki fyllilega og bæta skilning okkar á því. Það má líta aftur á textann og skoða hann 

nánar. Kannski var fyrirsögn eða einhver myndtexti sem lesandinn veitti ekki athygli 

eða þá að hann las einhver orð vitlaust. Einnig er gott að spyrja sjálfan sig spurninga úr 

textanum á meðan lesið er (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 2007:33; 

Peregoy og Boyle 2005:272). 

1.5 Áhugi 

Áhugi er undirstaða að lestrarvirkninni (Nasjonalt lærermiddelsenter 1995:17). Ef skapa 

á áhuga á lestri verða foreldrar og kennarar að finna leiðir til að vekja áhuga barns á því 

að læra að lesa. Það má t.d. gera með því að finna út hvar áhugasvið barnsins liggur og 

hjálpa því að verða sér út um lesefni sem höfðar til þess, því það verður að finna tilgang 

þess að læra að lesa. Nauðsynlegt er að barnið fái texta við hæfi, hann sé ekki of þungur 

og ekki of léttur. Þar sem góð lestrarfærni er frekar lengi að þróast verður að gera 

barninu grein fyrir því að það nái ekki árangri nema það sé duglegt að æfa sig. Foreldrar 

og kennarar ættu því að skapa því ríkuleg tækifæri til að æfa sig að lesa og vera góðar 

fyrirmyndir. Þeir ættu sömuleiðis að hvetja barnið til dáða, því hvatning skiptir 

höfuðmáli. 
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2 Læsi 

Læsi (e. literacy) er hugtak sem hefur verið að þróast á síðustu áratugum. Í víðri 

merkingu nær hugtakið til tals, lesturs og ritunar (Rannveig A. Jóhannsdóttir 1997:10; 

Rannveig A. Jóhannsdóttir 2007:24-25). Það að vera læs felur í sér að skilja og ráða yfir 

færni sem byggir á frumþáttum móðurmálsins : tali, hlustun, lestri og ritun. Læs 

einstaklingur ræður yfir fjölbreyttri málnotkun og getur lesið og skrifað. Þróun talmáls, 

ritunar og lestrar fer saman á órjúfanlegan hátt. 

Þróun læsis hefst strax við fæðingu barns og þróast jafnt og þétt fyrstu árin, þrátt 

fyrir að formleg lestrarkennsla sé ekki hafin (Morrow 2001:2,92; Rannveig A. 

Jóhannsdóttir 2007:25). Ferlið hafa fræðimenn nefnt byrjendalæsi (e. emergent literacy). 

Barn byrjar frá fæðingu á því að byggja upp þekkingu sína á mæltu máli í sínu heima 

umhverfi, enda er málþroski undirstaða læsis. Smám saman byggir barn síðan upp 

þekkingu sína á lestri og ritun, enda liggja rætur lesturs og ritunar í talmálinu. Þetta er 

fyrsta skrefið sem barn tekur í áttina að því að verða læst og skrifandi á eigin tungumáli. 

Barn heldur áfram að byggja upp þekkingu sína á tungumálinu, lestri og ritun í 

leikskólanum, samhliða sínu heima umhverfi. Við skólabyrjun hefst svo formleg lestrar 

og skriftarkennsla sem byggir á þeim hugmyndum sem barnið hefur aflað sér um 

hlutverk og tilgang ritmáls. Læsi heldur síðan áfram að þróast út lífið. 

Whitehurst og Lonigan (2001:12-14) telja að bæði snemmtæk og hefðbundin 

þróun læsis sé háð hæfileika einstaklingsins til að nýta sér upplýsingar frá tveimur 

víxlverkandi sviðum upplýsinga: outside – in og inside – out. Outside – in hlutinn felur í 

sér upplýsingar utan ritmálsins sem barnið getur notað til að skilja merkingu leturs, s.s. 

orðaforða, hugtakaþekking og söguskema. Inside – out hlutinn felur í sér upplýsingar 

sem er að finna í ritmálinu sjálfu sem hjálpar barninu að þróa þekkingu sína og næmni 

til að umskrá, s.s. hljóðkerfisvitund og bókstafaþekking. Upplýsingar frá þessum 

tveimur sviðum hafa áhrif á hvor aðra og duga ekki ein og sér. Bæði ferlin eru 

eðlislægur og ómissandi þáttur í að ná árangri í lestri. Bæði ferlin eru notuð á sama tíma 

og samstundis af færum lesanda. 

2.1 Lestur 

Eins og fram hefur komið er lestur einn þáttur læsis og hefst þetta flókna ferli löngu 

áður en hefðbundin lestrarkennsla fer fram þar sem lestur og ritmál er meira og minna 
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að finna í umhverfinu (Scarborough 2001:97; Þóra Kristinsdóttir 2000:193). Það 

sjónarmið er þó frekar nýlegt þar sem fyrir rúmum tuttugu árum var talið að ferlið að 

læra að lesa hæfist ekki fyrr en að formleg lestrarkennsla ætti sér stað, þ.e. við 

skólabyrjun. Það þykir nú fullkomlega skýrt að ferlið að læra að lesa hefst snemma á 

leikskóla stiginu (e. preschool period), svo þegar börn byrja í skóla hafa þau þegar 

tileinkað sér gríðarlega mikla, þó mismikla, þekkingu og færni er lítur að læsi og þar 

með lestri. Þau hafa til að mynda öðlast orðaforða, vel flest kynnst bókum og stöfum. Ef 

til vill kunna þau að skrifa stafi sem eru mikilvægir fyrir þau. Í dag er athyglinni því 

beint að því hvort mismunandi þróun máls og læsis hafi áhrif á lestrarerfiðleika og 

jafnvel orsök þeirra (til frekari fróðleiks sjá Scarborough 2001:97). 

2.1.1 Skilgreining á lestri 

Settar hafa verið fram fjölmargar skilgreiningar á lestri og hallast flestar þeirra að því að 

lestrarferlið feli í sér tvær megin aðgerðir; umskráningu, þ.e. að breyta rittáknum í hljóð, 

og lesskilning, þ.e. að ná merkingu úr þeim texta sem hefur verið umskráður (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:5). Í þessari ritgerð verður stuðst við 

skilgreiningu Gough „The Simple View of Reading“. 

Til að geta lesið sér til skilnings, skv. Gough, þarf einstaklingur að geta umskráð 

bókstafi í hljóð, sjálfvirkt, hratt og örugglega og á sama tíma skilið vel það tungumál 

sem textinn er skrifaður á, þ.e. skilið það sem hann les (Gough and Tunmer 1986:7, 

Hoover and Gough 1990:127-128, Wren 2006). Þetta er oft ritað á einfaldan hátt sem 

Lestur = Umskráning x lesskilningur. Með því er átt við að lestur sé samspil 

umskráningar og lesskilnings, en til að nemandi teljist læs þurfi einstaklingur bæði að 

geta umskráð og skilið það sem hann hefur umskráð. Bætt færni í umskráningu leiðir til 

framfara í lesskilningi sem aftur hefur áhrif á umskráningu. Til þess að lestur geti átt sér 

stað þurfa því báðir þættir að vera til staðar. Umskráning er ekki til neins ef 

einstaklingur skilur ekki það sem hann umskráir og ef hann getur ekki umskráð skilur 

hann heldur ekki textann sem hann les. Einstaklingur sem hefur ekki náð fullu valdi á 

öðru hvoru sviðinu hefur ekki náð fullu valdi á lestri. 

2.1.2 Lestrarlíkön 

Eins og áður hefur komið fram eru skilgreiningar á lestri afar mismunandi. Þær byggja á 

kenningum um það hugarstarf sem liggur að baki lestrarferlinu og mætti skipta þeim í 

tvo megin flokka eftir því hvort þær leggja áherslu á að lestur sé fólginn í umskráningu 
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eða lesskilningi (Guðrún Einarsdóttir 1993:14; Whitehurst og Lonigan 2001:14). Sett 

hafa verið fram ólík lestrarlíkön. Þau sýna gjarnan lestur sem boðskipti/tjáskipti milli 

sendanda (þess sem ritar) og viðtakanda á upplýsingum (þess sem les). Upplýsingar um 

málið fljóta frá þeim sem ritar til þess sem les, þar sem ritari sendir skilaboð í gegnum 

letur/prentstafi og lesandi verður að túlka merkingu þess. Lestrarlíkön hafa verið þróuð 

til að lýsa lestrarferlinu, þ.e. hvernig lesandi notar upplýsingar um mál til að byggja upp 

þekkingu sína á letri/prentstöfum. Það hvernig lesandi fer að því að túlka merkingu 

leturs/prentstafa, þ.e.a.s. með umskráningu eða lesskilningi, er einnig lykilatriði í hinum 

þrem mismunandi lestrarlíkönum sem fræðimenn hafa sett fram. Munurinn á þeim felst 

einkum í því í hvaða röð unnið er úr hinum ýmsu þáttum textans, s.s. táknum, hljóðum, 

orðum og merkingu (Vacca o.fl. 2006:25). Lítum á eftirtalin þrjú lestrarlíkön; Bottom–

up, Top–down og Interactive models og skoðum hugmyndafræði þeirra um hvernig 

börn læra að lesa. 

Bottom–up models – Eindaraðferðarlíkön (umskráningarlíkön) gera ráð fyrir 

því að ferlið að túlka merkingu leturs/prentstafa hefjist hjá letrinu/prentstöfunum 

(Guðrún Einarsdóttir 1993:14; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:2; 

Vacca o.fl. 2006:25). Ferlið hefst á að læra að þekkja lögun stafa og hljóð þeirra og 

umskrá tákn/bókstafi í málhljóð. Þegar þessari færni er náð er hægt að tengja stafi í 

stafasamstæður og orð, setningar og málsgreinar og að lokum er hægt að huga að 

merkingu textans. Þær kennsluaðferðir sem hafa þetta lestrarlíkan að leiðarljósi kallast 

sundurgreinandi aðferðir og teljast stöfunaraðferðin og hljóðaaðferðin til þeirra. Nánar 

verður fjallað um hljóðaaðferðina síðar. 

Top–down models – Málheildar-/merkingarlíkön gera ráð fyrir að ferlið að 

túlka merkingu leturs/prentstafa byggi á fyrri þekkingu lesandans (Guðrún Einarsdóttir 

1993:14; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:3; Vacca o.fl. 2006:25,27). 

Ferlið hefst á að beita forþekkingu sinni til að spá fyrir um merkingu textans. Síðan er 

ritháttur orðanna skoðaður og umskráning notuð sem vísbending um hvort forspáin hafi 

verið rétt. Lært er að lesa út frá skilningi á orðum og texta. Þær lestrarkennsluaðferðir 

sem aðhyllast þetta lestrarlíkan kallast sundurgreinandi aðferðir og telst t.d. orðaaðferð 

(Whole language) til þeirra. Augljóslega eru samt ekki til nein hrein top–down líkön þar 

sem alltaf verður að byrja á að beina athyglinni að letri/prentstöfum. 
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Mynd 1. Skýringamynd af Bottom–up og Top–down lestrarlíkönum (Vacca o.fl. 

2006:26). 

 

Interactive models – Samvirknilíkön (jafnvæg nálgun/Balanced Approach) 

gera ráð fyrir að ferlið að túlka merkingu leturs/prentstafa byggi hvoru tveggja á því að 

nýta sér fyrri þekkingu og að nota sér letur/prentstafi (Guðrún Einarsdóttir 1993:14-15; 

Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir 2006:3; Vacca o.fl. 2006:25). Það mætti 

segja að hér væri um nokkurs konar málamiðlun á milli Bottom–up og Top–down 

aðferðanna að ræða. Ferlið hefst á því að spá fyrir um merkingu texta og eða umskrá 

tákn/bókstafi í málhljóð. Lesandi getur sér til um merkingu út frá samverkan 

upplýsinga, þ.e. út frá merkingarfræði, setningarfræði og tengslum á milli ritmáls og 

málhljóða. Eðli textans sker úr um hvort hugarferlinu er fyrst beint að umskráningu 

skriftákna í hljóð eða að merkingu textans. Þegar texti er þungur og framandi beinist 

hugarstarfið að því að umskrá skriftákn í hljóð en að merkingunni þegar hann er 

kunnugur. Þær lestrarkennsluaðferðir sem aðhyllast þetta lestrarlíkan nefnast 

sundurgreinandi aðferðir eins og top–down. Sem dæmi um lestrarkennsluaðferð sem 

tilheyrir þessum flokki er LTG – lestur á talmálsgrunni. 
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Mynd 2. Skýringamynd af Interactive lestrarlíkani (Vacca o.fl. 2006:26). 

 

2.1.3 Þróun lesturs 

Fræðimenn hafa sett þróun lesturs fram í þrepum eða stigum og eru þau venjulega þrjú, 

fjögur eða fimm (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 2007:59). Ehri er einn 

þeirra fræðimanna sem hefur sett fram kenningu um þróun lesturs (Ehri 

2002:167,170,175; Ehri og Roberts 2006:115). Hún byggir kenningu sína á kenningu 

Gough. Kenning Ehri gengur út á að börn læri að lesa með því að byggja upp sjónrænan 

orðaforða (e. sight word learning). Sjónrænn lestur er að geta þekkt orð hratt, sjálfvirkt 

og fyrirhafnarlaust. Lesturinn gerist í raun ósjálfrátt þar sem orðin eru til í sjónminni 

viðkomandi. Það er þó ekki hægt að festa orð í sjónminni sínu nema hafa fullkomna 

þekkingu á tengslum stafs og hljóðs. Einnig þarf lesandinn að geta sundurgreint. 

Samkvæmt kenningunni þurfa öll börn að ganga í gegnum þetta ferli til að ná fullum 

tökum á lestri. 

Ehri telur að það séu a.m.k. fjórar aðferðir við að læra að lesa orð (Ehri 2002:169-

171; Ehri og Roberts 2006:115). Í fyrsta lagi er hægt að hljóða sig í gegnum orðin með 

því að nota umskráningu eða lesa í orðbútum/lesbútum, þ.e. lesa í stærri einingum í 

gegnum umskráningu. Í öðru lagi er hægt að endurheimta/kalla fram sjónræna mynd af 

orðunum úr langtímaminni, þ.e. viðkomandi þekkir orðið, hefur það í sjónminni sínu og 

les sjónrænt. Í þriðja lagi má bera orð saman við önnur lík orð sem lesandi þekkir. Í 

fjórða og síðasta lagi má giska á orðin úr frá samhenginu. Allar aðferðirnar krefjast 
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einbeitingar og athygli, nema aðferð númer 2, að lesa sjónrænt. Ehri telur einmitt þá 

aðferð vera skilvirkustu og árangursríkustu leiðina til að lesa texta og ná viðunandi 

skilningi á innihaldi hans. Lítum nú á kenningu Ehri um þróun sjónræns orðaforða. 

Ehri hefur skipt lestrarferlinu upp í fjögur stig (Ehri 2002:175): 

1. Undanfari bókstafsstigs (e. pre alphabetic phase) 

2. Bókstafastig að hluta (e. partial alphabetic phase) 

3. Fullkomið bókstafastig (e. full alphabetic phase) 

4. Heildrænt bókstafastig (e. consolidated alphabetic phase) 

Þegar börn komast á fyrsta stig lesturs, Undanfara bókstafastigs, byrja þau að 

tengja sjónræn merki eða myndir í umhverfinu við orð (Ehri 2002:175, 179; Ehri og 

Roberts 2006:116). Það er sjónræn útfærsla orðsins sem þau þekkja, t.d. Coca - Cola 

merkið eða LOTTO merkið. Ef þau sjá orðið í annarri sjónrænni útfærslu, t.d. með 

annarri leturgerð, er ekki víst að þau þekki það aftur. Þau þekkja því ekki orðin sjálf 

heldur myndirnar eða táknin sem tengjast orðunum og eru í huga þess og er þetta stig 

því stundum kallað myndstig. Á þessu stigi þekkja börn ef til vill nokkra bókstafi, t.d. 

upphafsstafinn í nafninu sínu, en þau eru ekki farin að tengja bókstafi og hljóð. Ritun 

barna birtist sem krot sem líkist ritmáli og þó nokkrir bókstafir slæðist með táknar það 

ekki að börnin tengi staf við hljóð heldur tengjast stafirnir þeim persónulega, eins og E 

fyrir Emma. 

Þegar börn byrja að tengja stafi og hljóð teljast þau vera komin á Bókstafastig að 

hluta (Ehri 2002:175-177,179; Ehri og Roberts 2006:116). Á þessu stigi byrja börn að 

lesa orð sjónrænt með því að tengja suma stafi orðsins við hljóð. Þar sem fyrsti og 

síðasti bókstafur í orði eru mest áberandi eru það gjarnan þeir sem börnin nota til að lesa 

orðin. Þó svo að barn hafi fest orð í sjónminni eiga þau auðvelt með að rugla því við orð 

sem eru lík í stafsetningu, t.d. orðinu fari er hægt að rugla við orðin; vari, þari og mari. 

Þetta getur átt sér stað þar sem börnin muna orðin sem heild en ekki nákvæma 

stafsetningu þeirra. Þau eiga einnig auðveldara með að lesa orð sem eru hljóðrétt, t.d. 

sól, hús og lás. Enn fremur geta börn táknað nokkur hljóð í orði með bókstöfum og raða 

þeim þá oft frekar eftir heiti bókstafanna en hljóðum þeirra. Samhljóðar geta valdið 

erfiðleikum þar sem heiti þeirra inniheldur fleiri en eitt hljóð, t.d inniheldur stafurinn h 

hljóðin h-á í nafni sínu. Því er líklegt að barn sem ætlar að skrifa orðið hár riti einungis 

hr. 
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Á Fullkomnu bókstafastigi lesa börn sjónrænt með því að mynda nákvæm tengsl 

milli stafs og hljóðs, en það er mögulegt þar sem þau þekkja nú hvernig flest hljóð eru 

táknuð með bókstöfum (Ehri 2002:177,180; Ehri og Roberts 2006:116). Þau notast nú 

við tvenns konar tækni við lestur, annars vegar að umskrá orð og hins vegar að þekkja 

orð sjónrænt. Aukið sjónminni gerir lesturinn smám saman hraðari, sjálfvirkari og 

nákvæmari en forsenda þess er að þekkja alla bókstafi orðsins. Börn á þessu stigi geta 

einnig sundurgreint orð í stök málhljóð en sú þekking hjálpar þeim t.d. að greina að 

orðið Gauti hafi fjögur hljóð (G-au-t-i) en fimm bókstafi. Þau geta nú geymt 

stafsetningu orða í sjónminni og hafa að auki hæfni til umskráningar sem gerir það að 

verkum að þau rugla síður saman líkum orðum. Börn greina nú hljóð í orðum og rita 

þau með bókstöfum sem samsvara þeim, t.d. gæti barn á þessu stigi ritað orðið hverjum 

sem kverjum. 

Heildrænt bókstafastig er lokastig kenningar Ehri en á því geta börn munað 

stafsetningu fjölda orða og hafa með því lagt grunninn að sjálfvirkum, sjónrænum lestri 

(Ehri 2002:177-178,180; Ehri og Roberts 2006:116). Eftir því sem börn sjá orð koma 

oftar fyrir festast þau betur í minni þeirra og þau læra að þekkja orð og orðhluta sem 

heildir, jafnvel nokkur orð í röð. Það að þekkja orðhluta hjálpar við lestur langra orða 

sem eru samsett úr nokkrum orðhlutum. Ef barnið þekkir t.d. orðhlutann legur er 

auðvelt að lesa mörg orð t.d. fallegur, myndalegur, hræðilegur og leiðinlegur. Á þessu 

stigi nota börn þekkingu sína á orðhlutum ásamt þekkingu á umskráningu til að reyna að 

stafsetja rétt, t.d. gæti orðið skemmtilegur verið stafsett skemtilegur en þarna nýtist 

orðhlutinn í stafsetningu þó að enn vanti upp á þekkingu á tvöföldum samhljóða. 

En hvernig getur kenning Ehri nýst í starfi kennara? Skoðum það aðeins nánar. 

2.1.4 Kenning Ehri og lestrarkennsla 

Kenning Ehri nýtist kennara í lestrarkennslu til að staðsetja nemendur í lestrarferlinu. 

Með þá vitneskju getur hann skipulagt kennsluna þannig að hann geti komið til móts við 

stöðu hvers og eins nemanda. Ef nemandi reynist vera á Undanfara bókstafastigs 

verður að vinna með hljóðkerfisvitund hans með fjölbreyttum málörvunaræfingum (Ehri 

2002:180-181). Nemandi verður að læra að þekkja bókstafina og form þeirra auk þess 

sem hann þarf að átta sig á því að orð byggist á stökum hljóðum. Kennari þarf að 

aðstoða nemendur á Bókstafastigi að hluta við að ná tengingu stafs og hljóðs og gefa 

þeim nákvæmar leiðbeiningar um hvernig þeir geti notað þessa þekkingu sína til að 

hljóða sig í gegnum orð. 
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Nemandi á Fullkomna bókstafastiginu þarf stuðning kennara við að fullkomna 

þekkingu sína á tengslum stafs og hljóðs, sérstaklega sérhljóðanna (Ehri 2002:181). 

Gjarnan gætir ósamræmis milli framburðar og ritunar hjá nemendum á þessu stigi. Þeir 

þurfa því að fá æfingu í að hluta framburð orða niður og láta hljóðin passa við 

bókstafina í orðunum. Mikilvægt er að æfa þennan þátt með ritun, t.d. eftir kerfi 

Benchmark´s. Nemendur telja þá hljóðunga í orðum, skoða stafsetningu orðanna og láta 

hljóðin passa við bókstafi þeirra. Elkon boxin henta vel í þessa vinnu en þá á hver 

bókstafur eitt hólf sem stendur fyrir einn hljóðung. Nemendur á Heildstæða 

bókstafastiginu þurfa að fá tækifæri til að auka við sjónrænan orðaforða sinn með 

margbreytilegum texta en því oftar sem orð bregður fyrir sjónum nemenda því líklegra 

er að þeir nái að festa það í sjónrænu minni. Máltækið „Æfingin skapar meistarann“ er í 

fullu gildi í þessu samhengi. 

2.1.5 Matteusarhneigð 

Matteusarhneigð (e. matthew effect) er fræðiheiti sem tekið hefur verið upp til að lýsa 

því hvernig snemmtæk afrek ýta undir síðari afrek („Glossary of Terms“ 2007:543; 

Guðmundur B. Kristmundsson 1992:89-90; Whitehurst og Lonigan 2001:11). Heitið 

vísar til postulans Matteusar og fullyrðingar hans í guðspjalli sínu um að ríkir verði 

ríkari og fátækir fátækari. Þetta taldi lestrarfræðingurinn Keith E. Stanovich eiga vel við 

um þróun lesturs og var hann fyrstur manna til að skrifa um það árið 1986. Samkvæmt 

honum má skipta lestrarþróun einstaklinga í tvennt, eftir því hvort þeir njóti velgengni í 

lestri eða ekki. Þeir sem lesa fá meiri reynslu af letri, afla sér meiri orðaforða, og þróa 

enn meiri lestrarhæfileika, öfugt við þá sem eru lélegir lesarar. Lélegir lesarar lesa 

minna, þeim mistekst að þróa þekkingu sína og orðaforða, sem hindrar þá í að þróa enn 

frekar hæfileka sína í lestri. 

Því verða annars vegar til einstaklingar sem gera má ráð fyrir að eigi auðvelt með 

að læra að lesa, verði snemma læsir og hafi góð not af lestri og hins vegar einstaklingar 

sem þurfa að hafa það mikið fyrir lestri að hann nýtist þeim ekki sem skyldi 

(Guðmundur B. Kristmundsson 1992:89-90; Whitehurst og Lonigan 2001:11; Lonigan 

2006:77). Færir lesarar verða alltaf betri og betri vegna þjálfunar sinnar í lestri á meðan 

slakir lesendur standa frekar í stað. Eftir því sem tíminn líður breikkar stöðugt bilið á 

milli þessara tveggja hópa. Góðir lesarar hafa því forskot í lestri sem hefur áhrif á allt 

þeirra nám og hæfileika þeirra til að stunda það. Rannsóknir styðja þetta og hafa þær 

leitt í ljós að lélegur lesari á miðstigi les um 100,000 orða á ári á meðan ákafur og 
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áhugasamur lesari gæti nálgast 10,000,000 orð á ári. Það er því ljóst að lélegur lesari fær 

mun færri tækifæri til að læra ný orð, minni æfingu í lestri og færri tækifæri til að þróa 

aðferðir til lesskilnings. Einnig er skildu lesefni í skóla þá oftast orðið í ósamræmi við 

getu þeirra og þeir öðlast því oft neikvætt viðhorf bæði gagnvart sjálfum sér og lestri. 

2.2 Ritun 

Ritun er annar þáttur læsis og á hún sér langan þróunarferil áður en formleg lestrar- og 

skriftarkennsla hefst. Hún vísar til þess að nota ritkerfi til að koma meiningu sinni á 

framfæri (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 2007:57). Ritun er meðvitað 

skapandi verk/athöfn sem þarfnast styrkingar og samþættingar mismunandi 

taugaúrvinnslu (Singer og Bashir 2004:559). Ritun krefst gífurlega mikils; svo sem 

samhæfingar og aðlögunar hreyfinga rithandar og vitsmunalegrar- og málvísindalegrar 

kunnáttu, sem og félags-, mælsku- og ritsmíða færni. Ritun verður fyrir áhrifum 

almennrar þekkingar og skilnings þess sem skrifar, innri hvata viðkomandi, skoðana og 

viðhorfa. Ritun krefst greinilega mikils og mikilvægt að gera ekki lítið úr erfiðleikum 

sumra við að tileinka sér þessa færni. Mætti kannski frekar undra þegar einhver á aftur 

auðvelt með það. 

Fræðimenn hafa skipt þróunarferli ritunar niður í nokkur þrep og hafa þau fengið 

hin ýmsu nöfn. Flest þessi ferli eru þó mjög svipuð og einkenni þeirra í mörgum 

tilfellum þau sömu. 

Klein (sjá í Vacca o.fl. 2006:66) gerir greinarmun á ritun og skrifaðri tjáningu (e. 

written expression). Skrifuð tjáning kemur fram mun fyrr en ritun. Pár og teikningar eru 

dæmi um skrifaða tjáningu ef hún hefur táknræna þýðingu fyrir barnið. Munurinn felst 

síðan í hæfileika einstaklings til að framleiða einingar ritaðs tungumáls, s.s. stafi, orð og 

setningar. Klein telur að skilgreining á ritun eigi að fela í sér skriflega tjáningu og 

skilgreinir því ritun á eftirfarandi hátt: Ritun er hæfileikinn til að beita penna, blýanti og 

blaði til að tjá hugmyndir táknrænt svo framsetning pappírsins endurspegli merkingu og 

innihald sem síðan er hægt að miðla öðrum. 

Clay (sjá í Vacca o.fl. 2006:66) telur lykilinn að snemmtækri þróun á ritun sé ekki 

fyrir tilstuðlan hreyfiþroska eða greindar heldur þeirra tækifæra sem barn fær til að 

kanna letur/prentstafi. Samkvæmt Clay uppgötva börn eitthvað nýtt í tengslum við ritun 

í hvert skipti sem þau fá að vera með pappír og blýant. Það ætti því að leyfa börnum að 
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kanna ritun á sinn eigin hátt, þó það þýði að stafir speglist, snúi öfugt eða stafur leiði af 

sér mynd af og til, því börn læra ritun með því að kanna/rannsaka. 

Krot (e. scribbling) er eitt af fyrstu gerðum skriflegrar tjáningar (Vacca o.fl. 

2006:67). Margir skilja krot sem megin uppsprettu (grundvöll) ritunar, sem hefst um 

leið og barn getur haldið á skriffæri. Börn taka krot sitt alvarlega og gjarnan hefur það 

merkingu í þeirra huga. Það ætti því ekki að gera lítið úr kroti barna. 

Fyrsta þrep ritunarferlisins nefnist frumkrot (e. scribbling) (Halldóra 

Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 2007:61; Hlín Helga Pálsdóttir 2002:20 (íslensk 

þýðing hugtaksins); Vacca o.fl. 2006:67-68). Hér er um að ræða tilviljunarkennt og að 

því er virðist merkingarlaust krot á blað. Mjög ung börn komast fljótlega að því að það 

sem þau eru með í höndunum, hvað sem það nú er, skilur eftir sig mark/far. Þessu stigi 

er gjarna líkt við babbl í talmáli barna. Þar sem krot barna á þessu stigi hefur venjulega 

ekki neina sérstaka merkingu ættu foreldrar og kennarar ekki að hvetja börn áfram með 

því að spyrja í sífellu hvað það er sem þau eru að rita, heldur halda áfram að rita á 

blaðið án þess að þrýsta á þau að fullgera verkið sitt eða segja hvað það hafi verið að 

skrifa. 

Annað þrep ritunarferlisins nefnist meðvitað krot (e. controlled scribbling) 

(Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 2007:61; Hlín Helga Pálsdóttir 2002:20 

(íslensk þýðing hugtaksins); Vacca o.fl. 2006:67-69). Hér fara börn að krota 

kerfisbundið og búa jafnvel til endurtekin mynstur. Þau draga upp t.d. hringi, lóðrétt 

strik, punkta og ferninga. Stundum er þetta nefnt krot ritun (e. scribble writing) því það 

sem barnið ritar líkist gjarnan að formi og lögun því ritmáli sem tilheyrir þeirri 

menningu sem barnið elst upp í. Börn í leikskóla og í 1. bekk grunnskóla byggja á 

þekkingu sinni á ritmáli með því að taka þátt í skipulögðum, ófyrirséðum og 

sjálfsprottnum ritunar athöfnum. Með því byggja þau upp þekkingu sína á lestri, í 

gegnum ritun. 

Krot ritun og krot teikningar (e. scribble drawing) eru andstæð hugtök, þar sem 

krot teikningar eru meira myndræn/myndleturs túlkun (Vacca o.fl. 2006:67-69). Börn 

nota teikningar til að tjá sig skriflega. Teikningar ýtir undir þróun ritunar og 

rithandar/skriftar og eru einnig þýðingarmiklar í skynjun tákna. Þær ýta einnig undir 

þroska hand- og augnhreyfinga og samhæfingu þeirra. 

Þriðja þrep ritunarferlisins nefnist forstig hljóðritunar (e. pre – phonetic stage) 

og er í raun framlenging á krot ritun (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 

2007:61; Hlín Helga Pálsdóttir 2002:21 (íslensk þýðing hugtaksins); Vacca o.fl. 
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2006:69-70,72). Nú getur barnið farið að tjá fyrirmyndir sínar í ritun með því að búa til 

tákn og myndir. Krotið er orðið merkingarbært fyrir barnið og jafnvel þann sem þekkir 

barnið vel. Barnið þekkir nú ýmsar hliðar ritmálsins, til að mynda lestrar- og skriftar 

áttina. Það notar tölustafi og bókstafi sem það þekkir og skiptir það máli og skapar aðra. 

Það „þykjustules“ og „leikskrifar“. 

Smám saman fer barn að átta sig á því að stafur stendur fyrir hljóð í tungumálinu 

(Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 2007:61; Hlín Helga Pálsdóttir 2002:21 

(íslensk þýðing hugtaksins); Vacca o.fl. 2006:69-70,72). Barnið fer að notar klasa af 

stöfum og jafnvel heil orð, en gerir sér þó ekki grein fyrir því að orð séu aðgreind með 

bili í ritun og allt er því ritað í belg og biðu. Nokkrir stafir geta myndað heila setningu í 

augum barnsins. Það skrifar sterkustu hljóðin í hverju orði og sleppir gjarna sérhljóðum. 

Fullorðnir eiga oft erfitt með að lesa það sem barnið skrifar nema með aðstoð þess. 

Sumir fræðimenn hafa skipt þessu stigi í tvö, þ.e. pre - og semi - phonetic stage. Hér eru 

þau skilgreind sem eitt. Um þetta stig er einnig notað hugtakið pre - phonemic spelling. 

Þegar börn skilja á milli teikninga og krots, sem aðferða til að tjá sig skriflega, 

hafa þau stigið stórt skref í áttina að aukinni þekkingu á letri (Vacca o.fl. 2006:69). Það 

leiðir af sér mótun á mikilvægri heildarmynd barna um ritmál. Það er tákn og myndir 

standa fyrir einingu tungumálsins, s.s. staf eða orð. Einingar tungumálsins standa aftur á 

móti fyrir persónur, atburði eða hluti, sem hægt er að miðla með skilaboðum. 

Á þessu stigi ættu foreldrar og kennara að byrja að vera fyrirmyndir barna í ritun, 

skrifa fyrir börnin og með þeim (Vacca o.fl. 2006:69,71-72). Gott er að búa til kort, lista 

og skilti og merkja hluti og tákna. Fáið barnið til að segja ykkur sögur og skrifið hana 

niður um leið. Hvetjið jafnframt barnið til að skrifa sjálft. Þegar barnið fer að skrifa með 

þeirri stafsetningu sem það hefur sjálft fundið, ættu foreldrar og kennara að fagna og líta 

á það sem getu og hæfni þeirra til að skrifa. Það ætti ekki að eyða tíma og orku í að 

leiðrétta þau eða krefja þau um að skrifa rétt þar sem það hindrar þau í að skrifa. Þá 

skynja þau að það að skrifa rétt sé það sem sé mikilvægast en ekki það að koma 

hugmyndum sínum á blað. Þau uppgötva að þau geta ekki skrifað rétt og vilja láta 

leiðbeina sér með öll orð sem þau kunna ekki að skrifa. Þau hætta að reyna fyrir sér 

sjálf. Þessi keðjuverkun veldur því að ritun verður einungis erfið að takast á við og getur 

dregið úr áhuga þeirra að læra. 

Fjórða þrep ritunarferlisins nefnist hljóðritunarstig (e. phonetic stage) (Halldóra 

Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 2007:61; Hlín Helga Pálsdóttir 2002:21 (íslensk 

þýðing hugtaksins); Vacca o.fl. 2006:72). Á þessu stigi byrja börn að skrifa orð hljóðrétt 
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og læra að hljóða sig í gegnum orð með því að para saman stafi og hljóð, einn staf við 

hvert hljóð. Þau fara smám saman að nota meira af sérhljóðum í ritun, en sleppa þeim 

gjarnan ef samhljóði fer á undan. Ennþá nota börn einungis megin stafi hvers orðs, en 

sum algeng orð þekkja þau vel og skrifa oftast rétt. Börn á þessu stigi skrifa gjarnan 

ennþá án orða- og setningabila, sleppa greinarmerkjum og blanda há- og lágstöfum. 

Hugtakið phonemic spelling hefur einnig verið notað um þetta stig. 

Fimmta þrep ritunarferlisins nefnist millistig hljóðritunar og réttritunar. (e. 

transitional stage) (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 2007:61; Hlín Helga 

Pálsdóttir 2002:22 (íslensk þýðing hugtaksins); Vacca o.fl. 2006:72). Hljóðvitund barns 

hefur nú þroskast mikið og það getur aðgreint sérhljóða og samhljóða. Það leitar nú að 

samhljóðasamböndum í orðum og orðbúta sem samsvara þeim. Það áttar sig á að það 

þarf ekki endilega að para saman einn staf við hvert hljóð og fer að skoða betur bókstafi 

sem tákna sérhljóð. Smám saman fer það svo að skrifa réttar. Barnið fer að gera bil milli 

orða og nota greinarmerki, s.s. punkta og stóra stafi á eftir þeim. Sjónminni barns fer 

líka að nýtast því í réttritun á þessu stigi. Frásagnir barnsins eru orðnar innihaldsríkari 

og meira skipulag komið á hana. Þróun ritunar á þessu stigi er háð því hve mikið barn 

les og skrifar. Hugtakið transitional spelling hefur einnig verið notað um þetta stig. 

Sjötta þrep ritunarferlisins nefnist stig réttritunar (e. correct stage) (Halldóra 

Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 2007:61; Hlín Helga Pálsdóttir 2002:22 (íslensk 

þýðing hugtaksins); Vacca o.fl. 2006:72). Á þessu þrepi hefur barn þróað mjög 

nákvæmar hugmyndir um það hvernig skrifa á orð samkvæmt málfræðireglum síns 

tungumáls. Smám saman nær það tökum á réttritun. Ritstíll barns þróast einnig og það 

fer að nota ýmis setninga- og málfræðileg atriði og einnig ólík málsnið og orðaforða 

sem það hefur kynnst. Hugtakið conventional spelling hefur einnig verið notað um þetta 

stig. 
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3 Lestrarkennsluaðferðir 

Lítum nú nánar á tvær vel þekktar lestrarkennsluaðferðir. Í fyrsta lagi mun ég fjalla um 

hljóðaaðferð sem byggir á samtengjandi aðferð. Í öðru lagi mun ég fjalla um LTG – 

lestur á talmálsgrunni, sem byggir á sundurgreinandi aðferð. 

3.1 Hljóðaaðferð 

Hljóðaaðferðin skaut upp kollinum á 16. öld í kjölfar gagnrýni Þjóðverjans Valentins 

Ickelsamer á stöfunaraðferð sem þá var víða kennd (Helga Magnúsdóttir 1993a:95). 

Hann benti á muninn á hljóði og tákni fyrir hljóðið og mikilvægi þess að tengja saman 

hljóðin þegar lesið er. Aðferðin að tengja saman hljóð fékk nafnið Nýja aðferðin, en í 

dag tölum við um hana sem hljóðaaðferðina. Aðferðin var lengi að þróast vegna þess 

hve lítið menn vissu um málhljóðin, eðli þeirra og framburð. Hljóðaaðferðin náði því 

ekki verulegri útbreiðslu fyrr en um 1800 og barst hún ekki til Íslands fyrr en á þriðja 

áratug 20. aldar. 

Hingað til lands barst hljóðaaðferðin með merkismanninum Ísaki Jónssyni, sem 

hafði kynnst henni í námi og kennslu sinni í Svíþjóð (Helga Magnúsdóttir 1993a:95-

96,105-106). Ísak stofnaði síðan smábarnaskóla hér í Reykjavík árið 1926 (Ísaksskóli) 

og hóf að nota þessa „nýju“ lestrarkennsluaðferð í honum. Í kennslunni þróaði hann 

aðferðina og mótaði hana þannig að hún hentaði vel íslenskri tungu. Ekki leið á löngu 

þar til Ísak fór að kenna aðferðina í Kennaraskólanum og gefa út lestrarkennslubækur 

og kennsluleiðbeiningar til að styðjast við. Æ síðan hefur hljóðaaðferðin verið hvað 

mest notaðasta lestrarkennsluaðferð hér á landi, enda reynst afar vel. 

3.1.1 Skipulag kennara og námsumhverfi 

Þegar kennari kennir eftir hljóðaaðferð er ákveðið skipulag haft á kennsluháttum. Þegar 

unnið er eftir hljóðaaðferðinni er um hefðbundna bekkjarkennslu að ræða. Allir 

nemendur vinna að því sama, á sama tíma (Björgvin Jósteinsson o.fl. 1992:5-8; Helga 

Magnúsdóttir 1993a:97-105). Kennari stjórnar framvindu kennslustundar, s.s. hvað 

skuli gera og hvernig. Kennari leggur stafina inn í ákveðinni röð, sem stjórnast af þeirri 

lestrarkennslubók og vinnubók sem hann styðst við. Allir stafirnir eru kenndir á sama 

hátt. Fyrst er stafurinn/hljóðið kynntur í gegnum hljóðsögu. Þá er talstaða hljóðsins æfð 

og fundin orð sem hafa hljóðið/stafinn í sér. Þá er táknið/stafurinn kynnt og táknlíking 
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fyrir stafinn, sem eru á sérstökum minnismyndum sem fylgir kennslubókinni. 

Minnismyndirnar hjálpa nemendum að læra að þekkja stafinn og tengja staf og hljóð. 

Mynnismyndirnar eru sýnilegar, í stafrófsröð á veggjum skólastofunnar. Þá fara 

nemendur í að vinna með stafinn, föndra með hann á ýmsa vegu og æfa sig að skrifa 

hann. Föndurvinnan á að hjálpa nemendum að festa staf og hljóð hans í minni sínu, sem 

og glæða áhuga nemenda á náminu. Að lokum vinna nemendur samsvarandi blaðsíður í 

vinnubókum. Lítum nú nánar á hvernig kennari vinnur með hljóðaaðferðina? 

Þegar kennari styðst við hljóðaaðferð leggur hann í upphafi áherslu á að kenna 

stafina og hljóð þeirra, sem eru smæstu einingar tungumálsins (Helga Magnúsdóttir 

1993a:97-98). Kennarinn vinnur markvisst með hljóðkerfisvitund nemenda sinna og 

hjálpar þeim að átta sig á því að hver stafur hefur ákveðið hljóð. Þegar nemendur hafa 

náð þeirri færni fer kennarinn að mynda mælt mál með nemendum sínum með því að 

fara að tengja saman hljóðin. Hér eru nemendur stöðugt að vinna með umskráningu. 

Venjan er að skipta byrjendalestrarkennslu í tvö stig. Það fyrra nefnist stafhljóðastig 

(innlögn stafa) og það síðara nefnist setningastig (orða- og setningastig). Lítum nú nánar 

á hvernig kennari vinnur á hvoru stigi fyrir sig. 

3.1.2 Stafhljóðastig (innlögn stafa) 

Á þessu stigi vinnur kennarinn að því að hjálpa nemendum sínum að læra hvað stafirnir 

heita, hvaða hljóð þeir hafa og hvernig þeir líta út (Helga Magnúsdóttir 1993a:98). Einn 

stafur er kenndur í einu og að lokum er unnið að því að tengja saman hljóð og mynda 

orð og setningar. Þegar kennari kennir staf byrjar hann á því að lesa/flytja stutta sögu, 

svonefnda hljóðsögu, fyrir alla nemendur sína í einu. Sagan einkennist af því að 

stafurinn sem vinna á með hverju sinni er fyrirferðamikill í sögunni, ýmist fremst í orði, 

aftast eða inni í því. 

Miklu máli skiptir að sagan sér flutt af innlifun til að ná betur til nemenda. 

Sömuleiðis er mikilvægt að tala/lesa skýrt. Kennarinn ýkir eflaust stafinn til að benda 

nemendum sínum á hvar hann sé að finna í orðunum. Ef vinna ætti t.d. með stafinn E – 

e gæti sagan verið eitthvað á þessa leið. 

Ella eðla sat ein í tröppunum fyrir framan húsið sitt í Eðluheimi. Hún 
nartaði í epli og var leið að sjá. Hún var einmana. Hún hafði engan til 
að leika við. Skyndilega sér hún stóran flutningabíl nálgast og hann 
stoppaði beint fyrir framan hana. Út hoppaði lítill eðlustrákur, einmitt 
á hennar aldri. Hann hét Elli. Ella gaf honum epli og þau urðu bestu 
vinir. Nú var Ella ekki einmana lengur. 
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Eftir að sagan hefur verið sögð er unnið nánar með hana og reyna nemendur að 

einangra hljóðið (Helga Magnúsdóttir 1993a:98,102). Það er gert með ýmsum hætti. 

Nemendur finna þau orð í sögunni sem hafa stafinn í sér og gjarnan spyr kennarinn 

nemendur sína spurninga sem draga fram þau orð sem hafa stafinn í sér. T.d. gæti 

kennarinn spurt: „Hvað hétu eðlubörnin í sögunni? Af hverju var Ella leið? Hvað var 

Ella eðla að borða?“ o.s.frv. Börnin finna líka sjálf önnur orð sem hafa stafinn í sér. 

Þetta er gjarnan nefnt orðaleit. 

Nemendur gera einnig ýmsar framburðaræfingar (Helga Magnúsdóttir 

1993a:98,102). Það er m.a. gert samhliða orðaleitinni þegar nemendur eru að æfa sig að 

segja orðin með stafnum í. En einnig er talstaðan fest sérstaklega þegar nemendur skoða 

talstöðumynd og velta vöngum yfir því hvar og hvernig þeir mynda hljóðið. Hvernig við 

beitum tungunni, tönnunum og vörunum og hvernig þetta allt vinnur saman. Hvort það 

eigi að vera fráblástur, raddað eða óraddað. Þeir geta t.d. skoðað sjálfan sig í spegli á 

meðan þeir mynda hljóðið. Kennarinn þarf að vera vel að sér í myndun málhljóða og 

framburði þeirra. Hann þarf jafnframt að vera lunkinn við að gera þessar æfingar 

skemmtilegar. Ekki skemmir fyrir ef hann getur útfært æfingarnar í einhverskonar 

leikjaform. Hljóðið er nú meðvitað tengt málinu meira með því að nemendur fá að 

glíma við ýmis orð (ótengd sögunni) og finna út hvort það hafi stafinn í sér eða ekki. 

Þegar hér er komið við sögu gerir kennarinn nemendum grein fyrir því að nú þurfi 

að tákna þetta hljóð svo hægt sé að lesa það og sýnir þeim stafinn og táknlíkingu fyrir 

hann sem gjarnan er tengd sögunni (Helga Magnúsdóttir 1993a:98-99,102). 

Táknlíkingin er gjarnan hlutur eða mynd af hlut sem líkist stafnum. Þá er 

heyrnarskynjun hljóðsins tengd saman við sjónskynjun á tákninu með markvissum 

hætti, enda er þetta sá hjálparlykill sem aðferðin á að veita í lestrarnáminu. Þetta er líka 

gert með því að stöðugt er verið að æfa að sjá stafinn og segja hljóð hans um leið. T.d. 

með því að kennarinn skrifar stafinn á töfluna og segir hljóð hans um leið. Afar 

mikilvægt er að æfa þetta mjög vel. Nú reynir á kennarann að gera þessar síendurteknu 

æfingar skemmtilegar, t.d. með ýmsum leikjum eða spilum. 

Þá er komið að því að fara að vinna með stafina í höndunum í smærri hópum 

(Helga Magnúsdóttir 1993a:99,102-103). Nemendur skoða muninn á litla og stóra 

stafnum. Þeir æfa að skrifa stafinn í loftið, leira hann jafnvel og skrifa hann að lokum á 

blað. Nemendur læra að draga rétt til stafs og sumir kennarar kenna nemendum að nota 

„rétta“ liti. Stafur sem segir nafnið sitt sjálfur (sérhljóði) er gjarnan rauður, en sá stafur 

sem getur ekki sagt nafnið sitt sjálfur (samhljóði) er gjarnan grænn á litinn. Einnig æfa 
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nemendur sig í að láta stafi heilsa upp á aðra stafi og mynda þannig orð. Þetta er hægt 

að gera með ýmsum hætti. Það má leika stafi, skrifa stafi, segja stafina eða vera með 

einhvers konar spil. Nemendur eru gjarnan látnir vinna með táknmyndina, t.d. með því 

að föndra hana (búa hana til) með ýmsum hætti, eða eitthvað annað sem tengist stafnum 

(sjá nokkur dæmi í hugmyndabankanum sem er að finna aftast í ritgerðinni). Þessi vinna 

verður að vera fjölbreytt, áhugaverð og höfða til nemenda svo þeir haldist betur að verki 

og upplifi verkefnið þess virði að vinna það. 

Kennarinn fer á milli nemenda og fylgist með því að þair hafi tileinkað sér að 

heyra hljóðin innra með sér og geti tengt saman hljóð og myndað orð (Helga 

Magnúsdóttir 1993a:99). Hann lætur hvern og einn nemanda vinna sérstaklega með það 

sem hann þarf að þjálfa betur. Eftir því sem nemendur hafa lært fleiri stafi fara þeir 

smám saman að geta lesið orð og setningar með þeim stöfum sem þeir þekkja. Þeir geta 

því farið að lesa einfalda, valda texta. Kennari kennir gjarnan líka algeng smáorð sem 

eina heild, t.d. og, ég, við, ekki, sagði o.s.frv. Þessi orð verða smám saman hluti af 

sjónrænum orðaforða barnanna. 

3.1.3 Setningastig (orða- og setningastig) 

Þegar nemendur eru farnir að lesa svolítið sjálfir teljast þeir vera komnir á næsta stig, 

setningastig (Helga Magnúsdóttir 1993a:99-100,103). Á þessu stigi er unnið með 

setningar og orð í léttum textum. Veigamesti þáttur þessa stigs er að þjálfa nemendur í 

svonefndum tengilestri, en þá æfa nemendur sig í að tengja saman þau hljóð sem þeir 

lærðu á stafhljóðastiginu. 

Í upphafi velur kennari sér texta til að vinna með (Helga Magnúsdóttir 

1993a:100,103). Hann byrjar tímann á því að rifja upp þá stafi og hljóð sem koma fyrir í 

textanum og vinna á með. Síðan æfa nemendur sig í að láta stafina heilsast, tengja 

sérhljóða við samhljóða. Þetta er eingöngu gert hljóðrænt. Síðan er það sama æft 

sjónrænt og hljóðrænt á töflunni, en þá er samhljóðinn skrifaður á töfluna og hann látinn 

heilsa uppá sérhljóða. 

Næst er textinn lesinn/sagður og vinna nemendur með nokkur valin erfið orð úr 

textanum jafnóðum uppá töflu (Helga Magnúsdóttir 1993a:100-101,103). Kennarinn 

velur nokkur tveggja, þriggja eða fjögurra stafa orð til að taka fyrir uppá töflu en 

les/segir þau ekki. Hann skrifar orðin eftir því sem þau koma fyrir í sögunni uppá töflu. 

Hann skrifar þau hægt og með ýktu stafabili og nemendur reyna að segja/tengja hvert 

stafhljóð um leið og kennarinn ritar það. Þannig lesa þeir nemendur sem geta orðið, en á 
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eftir les kennarinn orðið svo eðlilega. Þetta kallast tengilestur. Þannig segir kennarinn 

söguna og nemendur lesa nokkur orð um leið og verða þátttakendur í sögunni. Eftir að 

sögunni líkur geta nemendur lesið söguna sjálfir af blaði/bók. 

Nemendur vinna nú í fámennum hópum (Helga Magnúsdóttir 1993a:100-

101,104). Þeir vinna með orðin sem rituð voru á töfluna og skrifa þau á spjöld og lesa 

þau um leið í hljóði. Kennarinn tekur suma nemendur upp að töflu (helst þá sem 

höllustum fæti standa) og lætur þá lesa línur úr sögunni sem hann skrifar á töfluna. 

Einnig vinnur kennarinn með leifturspjöldin (spjöldin með orðunum) á ýmsan annan 

máta, t.d. í formi leikja. Að lokum fá nemendur textann í hendurnar og mynd sem 

tengist honum. Byrjað er á því að skoða myndina og ræða um hana. Síðan rifjar 

kennarinn upp textann og erfið orð með því að skipta textanum í litla lesskammta, t.d. 

tvær línur í einu. Þá lesa nemendur í hljóði, tvær og tvær línur í einu og kennarinn spyr 

nemendur útí hvað þeir voru að lesa. Að lokum er raddlestur æfður og nemendur 

skiptast á að lesa upphátt. Hinir fylgjast með í bókinni/blaðinu. Að lokum er lesið aftur 

yfir, eins eða t.d. með kórlestri. Sumir lesa í hljóði, aðrir skrifa upp söguna og enn aðrir 

eru að þjálfa það sem vantar uppá hjá þeim. 

Til eru mörg afbrigði af hljóðaaðferðinni, þar sem hver kennari skapar sér sinn stíl 

(Helga Magnúsdóttir 1993a:105-106). Aðferðin byggist þó alltaf á hinu sama, þ.e.a.s. á 

innlögn hljóðs og tákns. Reynslan hefur sýnt að þessi aðferð er árangursrík og að 

áhugasamur kennari sem er vel þjálfaður í að nota hljóðaaðferðina í lestrarkennslu nær 

góðum árangri. 

3.2 Lestur á talmálsgrunni 

LTG er lestrarkennsluaðferð sem mótaðist í Svíþjóð í kringum 1970. Höfundur hennar 

er sænski kennarinn Ulrika Leimar. LTG stendur fyrir „Läsning på talets grund“ og 

nefnist aðferðin „Lestur á talmálsgrunni“ á íslensku. Leimar kynnti aðferðina hér á 

landi 1978 -9 og var LTG kennd hér eftir það, fyrst í Æfinga- og tilraunaskóla KHÍ og 

síðan víðar (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:8,27; Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1993:109-

110). Kennsluaðferðin byggir á sköpunarhæfileikum barna og talmáli þeirra og er notast 

við það sem þau þekkja, kunna og hafa áhuga á (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:8,19; 

Leimar 1974:9). 

Leimar byggði LTG á þeirri hugmyndafræði Elkind að ef kennari gerði sér grein 

fyrir muninum á heimssýn barna og fullorðinna hefði hann tækifæri til að ná betra 
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sambandi við nemendur sína og gæti bætt árangur kennslunnar. Skilningur kennarans á 

því hvernig börn hugsa og hæfileikinn til að geta sett sig í spor þeirra myndi einnig auka 

líkur á árangri. Hann hélt því fram að samskipti kennara og nemenda myndi smám 

saman auka þennan skilning og einnig að það væri aldrei mikilvægara en á fyrstu árum 

skólagöngunnar að kennari hefði skilning á málhæfni nemenda sinna (Leimar 1974:25). 

Leimar hélt því fram að til að nemendur gætu tileinkað sér allt það sem þeir hefðu 

þroska til að læra í lestri og skrift þyrfti að laga námið að hugtakaþroska þeirra (Bryndís 

Gunnarsdóttir 1988:8; Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1993:110). 

Leimar taldi að eftirfarandi fimm atriði skiptu meginmáli í LTG; 

móðurmálskennsla og málþekking, áhrif umhverfis á málþroska, að kennsluaðferðin 

byggði á samtölum, hugtakaþróun og lestrar- og skriftarferlið (Bryndís Gunnarsdóttir 

1988:19-19; Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1993:110). Öll þessi atriði eru þjálfuð og styrkt 

í gegnum vinnustigin fimm sem eru grunnurinn að því hvernig á að vinna með þessari 

aðferð, en ég mun fara í þau hér á eftir. 

Þegar kennari kennir eftir LTG fylgir hann ekki neinni sérstakri lestrarbók, heldur 

byggir hann námið á tungumáli og sköpunarhæfileikum nemenda sinna (Bryndís 

Gunnarsdóttir 1988:11-12; Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1993:109-112; Leimar 

1974:5,8,11). Kveikjan að hverju verkefni er reynsla sem nemendur og kennari eiga 

sameiginlega. Rætt er um hana og skrifaður texti sem síðan er unnið nánar með. 

Textunum er síðan safnað saman og mynda lestrarbók barnsins. Auk þess lesefnis sem 

nemendur búa til sjálfir verða þeir að hafa aðgang að ríkulegum bókakosti, s.s. 

myndabókum, sögubókum, kennslubókum og hljóðsögum við hæfi. 

En hvernig kennum við eftir LTG? Hvað gerir kennarinn? Hvað gerir nemandinn? 

Skoðum þetta aðeins nánar. 

3.2.1 Vinnustigin fimm 

Þegar kennt er samkvæmt LTG notar kennari ákveðnar vinnuaðferðir sem skipt er niður 

í fimm vinnustig, til að tryggja nauðsynlega þjálfun í helstu atriðum móðurmálsins 

(Bryndís Gunnarsdóttir 1988:19,23; Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1993:115). Vinnustigin 

veita kennara ákveðinn vinnuramma sem ráðlagt er að fylgja þar sem eitt stig leiðir af 

öðru. Saman mynda þau nauðsynlegan feril frá talmáli barna til einstaklingsbundinnar 

þjálfunar í lestri og skrift. Aðferðin bíður upp á bæði hóp- og/eða einstaklingskennslu. 

Þegar unnið er í hópum er æskilegt að hann sé ekki stærri en 8 – 10 nemendur, hámark 
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12 nemendur. Gert er ráð fyrir að unnið sé með hvern texta í a.m.k. eina viku og ættu 20 

– 30 textar að duga yfir veturinn. Lítum nánar á vinnustigin fimm. 

Fyrsta vinnustigið nefnist samtal (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:21; Bryndís 

Gunnarsdóttir o.fl. 1993:115-116; Leimar 1974:97). Í þessu samtali, sem þarf ekki að 

vera langt, ræða nemendur og kennari saman út frá kveikju sem kennari kemur með eða 

sameiginlegri reynslu allra nemenda, s.s. ferð eða upplifun. Kveikjan getur í raun verið 

hver sem er svo framarlega sem umræðuefnið er öllum nemendum hugleikið, þeir þekki 

til þess eða hafi reynt það. Kennarinn stjórnar samtalinu og hjálpar nemendum að læra 

að hlusta á hvert annað, taka tillit og bera virðingu fyrir hvort öðru og skoðunum hvers 

annars. Á þessu stigi er lagður grunnur að næstu stigum og því afar mikilvægt að öll 

börn taki þátt í samtalinu. Kennari hjálpar þeim nemendum sem eiga erfitt með að tjá 

sig og hvetur þau sérstaklega til að láta skoðanir sínar í ljós. Mikilvægt er að kennari 

spyrji opinna spurninga og vekji þannig aðrar spurningar eða hugmyndir. Á þessu stigi 

skiptir máli að kennari fylgist með orðaforða barnanna, málskilningi og hvernig þau 

nota ný hugtök og huga að því hvernig hann geti nýtt sér þessar upplýsingar (s.s. 

orðaforða hópsins) í kennslu. 

Annað vinnustigið nefnist textagerð (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:21-22; Bryndís 

Gunnarsdóttir o.fl. 1993:116-117; Leimar 1974:98). Textagerð skal vinnast í beinu 

framhaldi af samtalinu. Nemendur sitja í hálfhring fyrir framan flettitöflu og koma sér 

saman um hvað eigi að skrifa. Kennarinn er í hlutverki ritara. Hann sér til þess að allir 

sjái vel á flettitöfluna, hvað hann skrifar og hvernig hann fer að því að skrifa. Hann 

passar að allir stafir séu skýrir og greinilegir. Um leið og hann skrifar orðin hljóðar hann 

sig í gegnum þau, þ.e.a.s. segir hægt og skýrt hljóð stafanna um leið og hann skrifar þá. 

Eftir hverja setningu les kennari hana aftur yfir með eðlilegu lestrarlagi og áherslum. 

Með þessu ferli vonast kennari til að börnin sjái hvernig talmál breytist í ritmál og 

sömuleiðis að þau geri sér grein fyrir þessari hringrás: þ.e.a.s. að þeirra hugsun getur 

orðið að tali sem hægt er að skrifa með ákveðnum rittáknum. Úr rittáknunum má síðan 

aftur lesa það sem þau höfðu áður talað um og er jafnframt sprottið af þeirra hugsun. 

Mikilvægt er að allir nemendur taki þátt í textagerðinni, beint eða óbeint, svo þeir geti 

hugsað – „þetta sagði ég“. Þegar unnið er á þessu stigi gefst kennara færi á að vinna 

með hugtök s.s. lesátt: vinstri/hægri, setningu, stóran og lítinn staf og punkt. 

Þriðja vinnustigið nefnist úrvinnslustig (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:22; Bryndís 

Gunnarsdóttir o.fl. 1993:117-118; Leimar 1974:102). Á þessu stigi er hugað nánar að 

textanum sem nemendur hafa samið og unnið með einstaka þætti hans. Gott er að vinna 
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þetta stig næsta dag eða síðar svo kennari geti haft tíma til að skoða eðli textans og geti 

valið af kostgæfni hvað skuli taka fyrir, allt eftir þörfum og getu nemendahópsins hverju 

sinni. Kennari útbýr (fyrir tímann) renninga (úr pappír) með þeim stöfum, orðum og/eða 

setningum sem hann hefur ákveðið að vinna með í það skipti. Nemendur byrja á því að 

rifja upp textann með kennaranum og „lesa“ hann saman. Nemendur eru misjafnlega 

staddir í lestri, en allir geta tekið þátt því þeir þekkja textann. Sumir kunna textann 

utanað, en aðrir lesa eitt og eitt orð, einhverjir lesa hann alveg og sumir lesa ekki neitt. 

Allir fylgjast samt með og eiga það sameiginlegt að hafa komið að textasmíðinni. Hann 

skiptir þá máli þar sem þetta er „þeirra“ texti. Nemendur taka virkan þátt og læra hver af 

öðrum. Á þessu stigi gefst kennara tækifæri til að vekja athygli á nauðsynlegum atriðum 

og þjálfa notkun hugtaka eins og t.d.: lína, staða bókstafa, upp/niður, efst/neðst, við 

hliðina á, að þekkja tiltekna bókstafi í orði, löng/stutt orð, greinarmerki, notkun stór 

stafs, að hlusta á lengd sérhljóða. Þegar nemandi fær eitthvert af fyrrgreindum 

þjálfunaratriðum er allra mikilvægast að verkefnið sé þannig að nemandi ráði við það. 

Fjórða vinnustigið nefnist endurlestur (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:22-23; 

Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1993:118; Leimar 1974:106). Áður en nemendur geta farið 

að vinna á þessu stigi þarf kennari að vera búinn að setja textann sem nemendur sömdu 

á tölvutækt form og prenta út fyrir nemendur. Mikilvægt er að huga vel að uppsetningu, 

s.s leturstærð og skilja eftir gott pláss fyrir myndskreytingu. Hver nemandi fær eintak af 

textanum. Allir nemendur lesa síðan fyrir eða með kennaranum sinn texta, allt eftir getu 

hvers og eins. Þeim nemendum sem eru ólæsir les kennarinn með og fylgist vel með því 

hvaða orð barnið ræður við og strikar undir þau. Þeir nemendur sem teljast læsir lesa 

fyrir kennarann, sem hlustar af athygli og biður nemandann að undirstrika þau orð sem 

hann (kennarinn) telur ástæðu til að vinna frekar með. Þetta geta t.d. verið erfið orð er 

varða stafsetningu og eða málskilning. Stundum fá nemendur að velja sér orð sjálfir til 

að vinna sérstaklega með. Mikilvægt er að öllum textablöðum sé haldið til haga, því 

þeim er safnað saman í bók, sem verður lestrarbók barnsins (ein bók fyrir hvert barn). 

Fimmta og jafnframt loka vinnustigið nefnist nánari úrvinnsla (Bryndís 

Gunnarsdóttir 1988:23; Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1993:118; Leimar 1974:110). Hver 

nemandi á svokallaðan orðakassa, en það er spjaldskrá þar sem hægt er að raða 

vinnublöðum úr þessu stigi í stafrófsröð. Nú vinna nemendur áfram með orðin sem 

undirstrikuð voru á endurlestursstigi. Á framhlið orðakassablaðsins skrifa nemendur 

orðið sem kennarinn lét þau strika undir eða það orð sem þau völdu sér. Aftan á blaðið 

skrifa nemendur setningu sem orðið kemur fyrir í og að lokum teikna þeir þar mynd sem 
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þeim finnst eiga við hana. Orðakassablöðin safnast jafnt og þétt á þessu stigi. Þegar 

nemandi er búinn að vinna orðakassablað verður hann að stafa orðið og hljóða fyrir 

kennarann sinn eða bekkjarfélaga, áður en hann gengur frá því. Ef ekki vinnst tími til 

þess er blaðið sett fremst í orðakassann og geymt þar til einhver getur hlustað á 

nemandann stafa orðið. Þá fyrst má raða blaðinu á réttan stað í kassann. Á þessu stigi 

kemur því stöfun inn í lestrarkennsluna og einnig er aukin krafa um réttritun. Þá er 

einnig lögð áhersla á setningarmyndun og gerð krafa um að nemendur tileinki sér að 

nota stóran staf í upphafi og punkt í lok málsgreinar. 

Lítum nú betur á hvernig vinna má með LTG lestrarkennsluaðferðina og hvernig 

unnið er með stafina. 

3.2.2 Atburðarblað 

Samkvæmt LTG kennsluaðferðinni er atburðablað fyrsta verkefni nemanda sem byrjar í 

skóla (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:19-20; Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1993:113,120). 

Þá teiknar nemandi mynd á blað af atburði, persónu eða hlut og kennari spjallar svo við 

barnið um myndina til að fá mynd af þroska og hugsunarhætti þess. Kennari skrifar svo 

texta barnsins við myndina með blýanti og les hann yfir um leið til að barnið átti sig á 

hvernig orð og hljóð verða að táknum og hvernig texti verður til. Barnið fer svo sjálft 

ofan í með tússpenna. Þeir nemendur sem geta skrifa textann sinn sjálfir gera það, en 

markmiðið er að nemendur nái því sem fyrst. Þegar nemendur eru sjálfir farnir að skrifa 

textann fær kennari gott tækifæri til að fylgjast með framförum og erfiðleikum 

barnanna. Atburðablöðin eru svo heft saman í bók sem nemendur skíra sjálfir. 

Nemendur hafa ávallt greiðan aðgang að bókunum og þannig átta þeir sig smám saman 

á því hvernig texti/bók er skrifaður. 

3.2.3 Skipulag kennara og námsumhverfi 

Víkjum nú að skipulagi kennara og námsumhverfinu þegar hann vinnur með LTG. 

Allir stafir, stórir og litlir, eiga að hanga á vegg skólastofunnar í stafrófsröð (Bryndís 

Gunnarsdóttir 1988:20; Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1993:119; Leimar 1974:112). Þeir 

eiga ekki að vera myndskreyttir, en sýna stafdrætti. Þeir eiga að hanga í hæfilegri hæð 

fyrir nemendur svo þeir geti náð þeim. Einnig eiga nemendur að geta náð sér í stafi til 

að fara með í sæti sín ef þeir þurfa og er því gott að útbúa vasa undir aukastafi og hengja 

þá fyrir neðan stafina á veggnum, þannig hafa nemendur alltaf greiðan aðgang að öllum 
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stöfunum. Nemendur ákveða sjálfir hvaða staf þá langar að læra í hvert skiptið, en 

leiðbeiningar að því hvernig á að vinna með stafinn hanga myndrænt uppi á vegg. 

3.2.4 Að læra að skrifa stafinn 

Unnið er með hvern staf á þann hátt að í byrjun nota nemendur grófhreyfingar til að 

móta hann og síðan fara þeir smám saman yfir í fínhreyfingar (Bryndís Gunnarsdóttir 

1988:20,21; Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1993:119-120). Eftir að stafurinn hefur verið 

valinn byrja nemendur á að ná í hann og æfa sig með vísifingri að draga rétt til stafs. Því 

næst skrifa þeir stafinn með vatnsblautum pensli á krítartöflu. Þá er stafurinn málaður á 

stóra pappírsörk. Síðan er hann skrifaður með lit á A4 blað sem kennari hefur brotið 

línur í. Að lokum á að skrifa stafinn á línustrikað blað með blýanti eða tússlit. Blaðið er 

svo sett í stafamöppu, en þar er þeim raðað í stafrófsröð. Hver og einn vinnur með hvern 

staf eins lengi og þarf. Fyrst skrifar barnið einungis stafinn, ýmist lítinn eða stóran, en 

smám saman eftir því sem geta barnsins eykst fer það að skrifa orð og setningar. 

Nemendur myndskreyta alla stafi og skrifa viðeigandi heiti við myndirnar. Á meðan á 

vinnu stendur ræðir kennari við barnið um heiti og hljóð stafsins og hvetur það til að 

finna hluti í umhverfinu sem innihalda stafinn. Að lokum fara nemendur í orðavinnu, en 

þá reyna þeir að finna orð sem innihalda stafinn. Mega þeir leita ýmissa leiða, eins og 

t.d. að spyrja kennara eða samnemendur, skoða bækur eða fletta upp í orðabókum. 

LTG lestrarkennsluaðferðin útilokar ekki að nota megi aðrar 

lestrarkennsluaðferðir samhliða ef sýnt er að þörf sé á því, heldur gerir hún beinlínis ráð 

fyrir því að svo sé gert. Ekki skiptir máli hvort það er gert með samtengjandi eða 

sundurgreinandi aðferðum. Aðalatriðið er að það sé notast við sem fjölbreyttastar leiðir 

við að kenna börnum tengsl hljóðs og stafs. Rannsóknir hafa einnig stutt þessa hugmynd 

og sýnt að fjölbreytni í vinnubrögðum viðheldur áhuga nemenda á náminu (Bryndís 

Gunnarsdóttir 1988:11). LTG aðferðin hefur þar af leiðandi orð á sér fyrir að stuðla að 

samþættu og heildstæðu námi barna (Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1993:122). 
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4 Skoðanakerfi kennara (e. belief system) 

Skoðanakerfi kennara (e. belief system) er það grundvallarviðhorf sem kennari hefur um 

lestur og lestrarnám og er nátengt því sem hann veit um læsi (Vacca o.fl. 2006:3-5,11). 

Talið er að kennari læri um læsi í stórum dráttum á þrenna vegu. Í fyrsta lagi í gegnum 

persónulega þekkingu, s.s. frá sjálfum sér og í samskiptum við aðra. Í öðru lagi í 

gegnum hagnýta þekkingu, s.s. hvernig lestrarnám á sér stað og í þriðja lagi í gegnum 

sérfræðiþekkingu og sérhæfingu, s.s kennsluaðferðir og rannsóknir. Það gefur því auga 

leið að þekking og skoðanir kennara á eðli og tilgangi lesturs og lestrarnáms, sem og 

hvernig eigi að kenna lestur eiga stóran þátt í því hvaða ákvarðanir hann tekur um 

kennsluna. Skoðum nú nánar hvernig kennari byggir upp og þróar skoðanir sínar á lestri 

og lestrarnámi. 

Persónuleg þekking (e. personal knowledge) kennara á lestri og lestrarnámi 

þróast af reynslu hans sem lesanda og ritara, hvort heldur í nútíð eða fortíð (Vacca o.fl. 

2006:12). Allt frá fæðingu hefur hann haft gagnvirk samskipti við fólk og lært að nota 

hluti sem hafa hjálpað honum að byggja upp þekkingu sína á lestri og ritun. Með því að 

lesa og rita kemst kennarinn á mjög persónulegan hátt að því hvað það er sem lesendur 

og ritarar gera og hvað lestur og ritun gefur lífinu. 

Hagnýt þekking (e. practical knowledge) er mjög tengd persónulegri þekkingu 

og verður til vegna reynslu kennara bæði innan og utan veggja skólans (Vacca o.fl. 

2006:13). Því meiri reynslu sem kennari fær í starfi, fylgist með nemendum sínum í 

samfélaginu, og veltir fyrir sér hegðun þeirra og sinni, því auðveldara er fyrir hann að 

þróa kennsluaðferðir sem henta honum sjálfum og nemendum hans. Hagnýt þekking 

einkennist af skoðunum, gildum og viðhorfum sem kennari hefur aflað sér um lesendur 

og skrifendur. Einnig um texta, lestrar- og ritunarferlið, lestrar- og ritunarkennslu og 

hvaða hlutverki kennari gegnir í lestrarnámi nemenda sinna. Nám, almenn þekking og 

reynsla af kennslu eru burðarefni hagnýtrar þekkingar. Það að fylgjast með öðrum 

kennara að störfum hefur einnig mótandi áhrif á hugmyndir kennarans um lestur og 

lestrarnám. 

Sérfræðiþekking og sérhæfing (e. professional knowledge and expertise) er lærð 

þekking sem byggist á formlegu og óformlegu námi kennara, s.s. lestri fræðibóka og 

tímarita, námskeiðum, vinnustofum og ráðstefnum sem kennarar sækja (Vacca o.fl. 

2006:13). Allir þessir þættir stuðla að þróun á þekkingu kennarans, dýpkun og útvíkkun, 
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sem byggð er á nýjum kenningum, rannsóknum og þjálfun og eiga þátt í stöðugri mótun 

á fagmannlegri þekkingu hans á læsi. 

Við getum því sagt að kennari byggi smám saman upp eigin kenningar um lestur 

og lestarnám. Til þess notar hann persónulega, hagnýta og sérfræðilega þekkingu og 

sérhæfingu sem hann hefur viðað að sér (Vacca o.fl. 2006:6,9,13). Kenning hans hefur 

síðan enn og aftur mótandi áhrif á þær kennsluaðferðir sem hann notar, hvernig hann 

skipuleggur kennslu, notar og velur texta, hvernig samskiptum hans við nemendur er 

háttað og hvernig hann vegur og metur verkefni. Engir tveir kennarar kenna því lestur á 

nákvæmlega sama hátt, jafnvel þó þeir kenni sama árgangi og í stofum hlið við hlið. 

Ekki einu sinni þó þeir fylgi sömu kennslumarkmiðum og styðjist við ákveðin viðmið 

um hvernig eigi að kenna læsi skv. stefnu skólans og aðalnámskrá grunnskóla. Þær 

ákvarðanir sem kennari tekur hefur áhrif á frammistöðu nemenda, skilning þeirra og 

viðhorf til lesturs. Það er því kennarinn sjálfur, en ekki eingöngu framkvæmdaráætlun 

hans sem skapar árangursríka lestrarkennslu og farsæla reynslu nemenda af 

skólastarfinu. 

Að skilja lestur frá ólíkum sjónarhornum gefur kennara tækifæri á að staðfesta, 

breyta eða hafna einhverju því sem tilheyrir skoðun hans og meta í ljósi nýrrar 

þekkingar og rannsókna (Vacca o.fl.2006:5,8,14). Sömuleiðis auðgar og víkkar 

víðáttumikil þekking á lestri og lestrarnámi grunnþekkingu kennarans á þann hátt að 

hann er betur í stakk búinn til að nota sérfræðiþekkingu sína og dómgreind til að taka 

kennslufræðilegar ákvarðanir. Kennarar taka gjarnan ákvarðanir og reyna ýmislegt sem 

þeir þekkja og vita að er þess virði. Árangursríkur lestrarkennari notar þekkingu sína og 

skoðanir um lestur til að aðlaga kennslu sína að hverjum og einum nemanda í bekknum. 

Til þess að geta gert þetta er nauðsynlegt að kennarar þekki vel til eðli og tilgangs þess 

að tileika sér lestur. 

Það er fullkomlega eðlilegt að vilja vita réttu leiðina til að kenna lestur eða 

almennt að standa sig vel sem kennari (Vacca o.fl. 2006:11). En það eru oftast tvær 

hliðar á hverju máli. Yfirgripsmikil lestrarkennsluáætlun, þar sem notaðar eru nokkrar 

aðferðir í stað einnar nálgunar, gefur kennara svigrúm til að nota sína eigin faglegu 

þekkingu og dómgreind í ríkara mæli. Kennara er þá gefið umboð til að beita þekkingu 

sinni og skoðunum um lestur og ákveða hvaða kennsluaðferðir henta best fyrir 

nemendur hans. Hins vegar ef kennari hefur þröngan ramma til að fara eftir, t.d. frá 

skóla eða samstarfskennara er hættan sú að kennari verði háður því að aðrir segi honum 
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sífellt til um hvernig eigi að hjálpa nemendum að þróa lestrarfærni sína og áhugahvöt og 

sköpunargleði kennarans dvíni. 

Að verða góður lestrar- og bekkjarkennari liggur fyrst og fremst í þekkingu á 

ferlunum að læra að lesa og skrifa (Vacca o.fl. 2006:11). Því meira sem kennari veit um 

hvað lesendur og skrifarar gera og það hlutverk sem lestur og ritun hefur í lífi nemenda, 

því auðveldara er fyrir kennara að svara bæði eigin og annarra spurningum um hvað sé 

góð lestrarkennsla. 
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5 Skoðanakerfi höfundar 

Næstum allir kennarar eru sammála um að megin markmið lestrarkennslu sé að kenna 

nemendum að verða sjálfstæðir lesarar og nemendur. Kennarar hafa þó margir hverjir 

ólíkar skoðanir og hugmyndir um það hvernig eigi að hjálpa börnum að ná þessu 

sjálfstæði (Vacca o.fl. 2006:5). Áður en lestrarkennsla hefst þarf kennarinn að gera upp 

við sig hvaða lestrarkennsluaðferð hann ætlar að styðjast við svo hægt sé að skipuleggja 

kennsluna vel, gera hana kerfisbundna og markvissa. Hann þarf að þekkja 

hugmyndafræði kennsluaðferðarinnar vel og geta beitt henni af kunnáttu og leikni. Sú 

kennsluaðferð sem kennarinn velur verður að hafa þarfir nemendanna í fyrirrúmi og 

koma til móts við þá, sama hvar þeir eru staddir í þroska og létta þeim lestrarnámið. 

Kennsluaðferðin þarf að bjóða upp á möguleikann á einstaklingsmiðaðri kennslu og 

kennslu í hóp. Einnig er mikilvægt að lestrarkennslan sé fjölbreytt og þjóni þannig 

þörfum hvers nemanda til að vekja og viðhalda áhuga hans (Helga Magnúsdóttir 1993b: 

85). 

Móðurmálskennslan og þar af leiðandi lestrarkennsluaðferðir eru mér mikið 

hjartans mál. Í aðalnámskrá grunnskóla – íslensku hluta 1999 kemur fram að góð 

lestrarfærni sé hverjum og einum nauðsynleg svo að viðkomandi geti tekið virkan þátt í 

lýðræðisþjóðfélagi. Þar kemur einnig fram að lestur sé undirstaða almennrar menntunar 

og forsenda lestraráhuga og þess að njóta bókmennta til afþreyingar og skemmtunar 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Íslenska 1999:9). Það er mér því afar mikilvægt að 

tilvonandi nemendur mínir nái góðri lestrarfærni. Það er áríðandi fyrir mig sem verðandi 

kennara og ekki seinna vænna að ákveða hvaða lestrarkennsluaðferð ég vil beita til að 

tryggja að tilvonandi nemendur mínir nái sem bestum árangri. 

Lestur er afar flókið ferli og margir þættir þurfa að fara saman til að góður árangur 

náist, en ljóst er að hljóðræn vitund, umskráning, lesskilningur, sjálfvirkni og ekki hvað 

síst áhugi skipta þar miklu máli. Nemendur mínir munu hins vegar koma í skólann með 

mismikla þekkingu og kunnáttu á þessum þáttum og munu eflaust hafa mismikinn 

áhuga á að læra að lesa. Engu að síður er hlutverk mitt sem lestrarkennari að hjálpa 

þeim öllum að ná tökum á lestri. Til að geta aðstoðað nemendur mína sem best þarf ég 

að finna mér lestrarkennsluaðferð sem ég get stuðst við. Hún þarf að uppfylla þau 

skilyrði sem voru nefnd hér að framan, hafa reynst vel og vera mér sömuleiðis að skapi. 
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Hljóðaaðferðin er sú lestrarkennsluaðferð sem er hvað mest notuð hér á landi 

(Helga Magnúsdóttir 1993a:105) og er hún góð og gild. Aðferðin hefur þó sínar 

takmarkanir (Helga Magnúsdóttir 1993a:97-98). Hún reynir talsvert mikið á kennara og 

þekkingu hans á tungumálinu. Einnig eru gerðar miklar kröfur til kennara um að hann 

þekki vel til myndunar málhljóða og framburðar. Annar annmarki hljóðaaðferðarinnar 

felast m.a. í því að þurft hefur að einfalda hana til að nýta hana sem best í kennslu. 

Samband stafs og hljóðs (merking stafs) er afar flókið og margbrotið ferli og einföldun 

hljóðaaðferðarinnar í framkvæmd á erfitt með að ná utan um allar túlkanir og/eða 

upplifanir máls. Tökum dæmi um stafinn ó. Hann getur merkt: „ó, var það á morgun?“, 

sem lýsir undrun og einnig „ó-ó-ó,meiddir þú þig?“, sem lýsir vorkunn.  

Hljóðaaðferðin hentar einkar vel í hópkennslu (Helga Magnúsdóttir 1993a:97-98), 

en töluvert reynir á kennarann þegar hann beitir henni í einstaklingsmiðaðri kennslu. 

Það er vitað mál að hópkennsla hentar ekki öllum og í dag er lagt mikið upp úr því að 

kennsla sé einstaklingsmiðuð. Í aðalnámskrá grunnskóla kemur skýrt fram að 

íslenskunám skuli taka mið af stöðu nemenda í náminu og einnig mállegum og 

menningarlegum bakgrunni þeirra (Aðalnámskrá grunnskóla – Íslenska 1999:5-6). Til 

þess að þetta sé hægt verður sú kennsluaðferð sem kennari styðst við að gera það 

mögulegt. Ég tel hljóðaaðferðina ekki gefa kennara nógu góða möguleika á að koma til 

móts við mismunandi þarfir og getu nemenda sinna, til að mynda gerir aðferðin ráð fyrir 

að allir nemendur læri sama stafinn á sama tíma (Helga Magnúsdóttir 1993a:97-104). 

Þegar unnið er eftir hljóðaaðferðinni er einblínt of mikið á kennslu ekki verið að sinna 

þörfum hvers og eins nemanda nægilega vel. Hætta er á að einhverjir nái ekki að fylgja 

lestrarkennslunni eftir þegar hópmiðaðri kennslu er beitt og þurfi þeir þar af leiðandi á 

sérstakri aðstoð að halda síðar meir. 

LTG er aftur á móti lestrarkennsluaðferð sem að mínu mati býður upp á mikla 

möguleika hvað varðar einstaklingsmiðað nám. Hún gefur í raun tilefni til að vinna 

hvort sem er einstaklingsmiðað, í fámennum hópi eða með allan bekkinn í einu. 

Kennsluaðferðin byggir á sköpunarhæfileikum barna og talmáli þeirra og er gengið út 

frá því sem þau þekkja, kunna og hafa áhuga á (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:8,19; 

Leimar 1974:9). Með því að nota LTG sem lestrarkennsluaðferð finnst mér að kennari 

geti gert námið áhugavert og skýrt fyrir nemendur. Ég tel þessa aðferð hvetja nemendur 

til dáða, viðhalda áhuga þeirra á náminu og þannig vekja löngun þeirra til að læra meira. 

Ég tel að LTG lestrarkennsluaðferðin henti ákaflega vel. Hún gefur kennaranum 

tækifæri á að miða við þarfir hvers og eins og vinna náið með hverjum og einum 
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nemanda (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:11,19-23). Mér finnst skapast svigrúm til að 

leyfa einstaklingnum að vinna á sínum eigin hraða og á sínum eigin forsendum, þar sem 

aðferðin tekur tillit til hugmynda og þarfa nemandans. Mér finnst aðferðin líka ýta undir 

sjálfstæð vinnubrögð nemenda. Kennari fær aukin tækifæri til að vera leiðbeinandi á 

meðal barnanna í stað þess að vera með beina kennslu yfir allan hópinn. Það gerir það 

að verkum að hver og einn nemandi fær aukna og persónulega athygli, sem gerir það að 

verkum að hann nýtur sín betur og glæðir þ.a.l. áhuga hans á því sem hann er að gera. 

Það er þó sannað mál að nemendur læra á misjafnan hátt, einum hentar eitt og 

öðrum annað. Það er mér því „gleðiefni“ að LTG útilokar ekki að nota einnig aðrar 

lestrarkennsluaðferðir samhliða ef þurfa þykir. En mér finnst það jafnframt einn 

aðalkostur þessarar aðferðar að hún gerir ráð fyrir því að það eigi að notast við sem 

fjölbreyttastar leiðir til að kenna börnum tengsl hljóðs og stafs, hvort sem það er gert 

með samtengjandi eða sundurgreinandi aðferðum. Fjölbreytni í vinnubrögðum 

viðheldur áhuga nemenda á náminu (Bryndís Gunnarsdóttir 1988:11) og áhugi er 

undirstaða að lestrarvirkni (Nasjonalt lærermiddelsenter 1995:17). Aðferðin stuðlar 

sömuleiðis að samþættu og heildstæðu námi (Bryndís Gunnarsdóttir o.fl. 1993:122). 

Sú ákvörðun mín að nota LTG lestrarkennsluaðferðina þegar ég hef kennslu er þó 

ekki einungis tekin vegna þess að mér falli aðferðin vel og að hún sé viðurkennd, heldur 

er ýmislegt í aðferðinni sem samræmist því sem kemur fram í aðalnámskrá grunnskóla 

um móðurmálskennslu. Í aðalnámskrá grunnskóla 1999, almenna hluta, kemur fram að 

skólinn eigi að finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu og ólík áhugamál 

nemenda, nánar tiltekið að veita hverjum og einum nemanda menntun við hæfi 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Almennur hluti 1999:16). Að taka tillit til stöðu nemenda 

með einstaklingsmiðuðu námi er einmitt það sem þessi aðferð býður upp á. 

Eins og fyrr segir stuðlar LTG að samþættu og heildstæðu námi og er unnið bæði 

einstaklingsmiðað og í litlum hópum. Þetta samræmist því sem kemur fram í 

aðalnámskrá grunnskóla – íslensku hluta 1999, að íslenskukennslan eigi að vera 

skipulögð sem heildstæð námsgrein. Í aðalnámskrá kemur einnig fram að íslenskunámi 

megi skipta í nokkra þætti, þ.e. lestur, ritun, málfræði, talað mál og framsögn, hlustun 

og áhorf og bókmenntir. Þar kemur jafnframt fram að þessir þættir skuli styðja hvern 

annan, skarast og tengjast innbyrðis í kennslunni (Aðalnámskrá grunnskóla – Íslenska 

1999:5-7,9). Þegar kennt er eftir LTG gefst gott tækifæri til þess og það reynist fremur 

auðvelt að fletta flesta þessa þætti saman þegar unnið er eftir vinnustigunum fimm. 

Aðferðin byggir á því að það sé gert. 
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LTG aðferðin býður upp á mikla möguleika á að koma til móts við mismunandi 

þarfir nemendahópsins. Þetta samræmist vel því sem kemur fram í aðalnámskrá 

grunnskóla – íslensku hluta 1999, en þar segir að íslenskukennsla þurfi að taka mið af 

stöðu nemenda í námi og mállegum og menningarlegum bakgrunni þeirra (Aðalnámskrá 

grunnskóla – Íslenska 1999:7). Þar kemur einnig fram að móðurmálskennslan eigi bæði 

að fást við málnotkun nemenda og fyrirmynda (e.o. bókmenntir, kennara og foreldra). 

Þetta er gert í LTG þar sem unnið er með texta sem nemendur sjálfir semja en 

sömuleiðis er lögð áhersla á samhliða notkun fjölbreytilegs bókakosts. 

Í aðalnámskrá grunnskóla – íslensku hluta 1999 segir að nemendur „eigi að fá 

ríkuleg tækifæri til að leika sér með tungumálið með margvíslegum hætti, fá tækifæri til 

túlkunar, tjáningar og sköpunar, fá viðfangsefni í samræmi við þroska, hæfileika og 

áhugamál, þjálfast í sjálfstæðum vinnubrögðum og öðlast hæfni í að leysa verkefni í 

samstarfi við aðra“ (Aðalnámskrá grunnskóla - Íslenska, 1999:8). Ég tel að öllum 

þessum þáttum sé sinnt ef kennari styðst við LTG lestrarkennsluaðferðina. Nemendur fá 

svo sannarlega tækifæri til að leika sér með tungumálið og tjá sig, túlka og skapa í 

vinnustigunum fimm. Þar taka viðfangsefnin vel tillit til þroska og áhuga nemendanna 

og þeir þjálfast í að vinna sjálfstætt. 

Aðalheiður Bragadóttir, Guðrún Guðjónsdóttur og Þórdís Þórisdóttir gerðu árið 

1988 samanburðarrannsókn á áhrifum kennsluhátta á ritun barna sem höfðu lært að lesa 

eftir hljóðaaðferð annars vegar og LTG hins vegar. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddi í 

ljós að þeir nemendur sem höfðu lært að lesa eftir LTG stóðu hinum börnunum framar í 

ritun (Aðalheiður Bragadóttir, Guðrún Guðjónsdóttir og Þórdís Þórisdóttir 1988:58). 

Þessi niðurstaða styrkir mig enn frekar í þeirri trú að það sé skynsamlegt að notast við 

LTG sem lestrarkennsluaðferð. 

Í móðurmálskennslunni mun ég styðjast við LTG og leitast við að hafa fjölbreytta 

og heildstæða kennslu og flétta saman hinar ýmsu námsgreinar. Ég geri ráð fyrir að 

notast við útikennslu og vettvangsferðir eins og hægt er. Styðjast við þá upplifun og 

reynslu sem nemendur fá þaðan og nota þessa sameiginlegu upplifun okkar sem kveikju 

að textagerð nemenda. Ég hef sömuleiðis áhuga á að vera með stöðvavinnu/hringekju í 

gangi meira og minna allt skólaárið. 

Ég ætla að skipuleggja kennsluna þannig að svigrúm vinnist til að sinna hverjum 

og einum einstakling, þó svo stundum verði bein kennsla yfir allan bekkinn. Ég mun 

einnig vinna með nemendur í litlum hópum, t.d. eins og á vinnustigum 1 – 3 í LTG. 
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Nemendur munu þurfa að tileinkar sér sjálfstæð vinnubrögð, hvort sem þeir vinna einir 

eða í hópi og mun ég stuðla að slíku vinnuumhverfi. 

Með því að láta nemendur fást við mismunandi tegundir verkefna getur kennari 

skapað sér svigrúm í kennslu (Fisher 2002:63-64). Hann getur notað sér þetta skipulega 

þegar hann þarf að skapa sér svigrúm til að vinna að krefjandi verkefnum eins og að 

hlusta á nemendur lesa, eða þegar hann vill leggja eitthvað ákveðið verkefni/innlögn 

fyrir einungis lítinn hóp nemenda í einu. Lítum nánar á þessar þrjár tegundir við að 

skipuleggja kennslu. 

Kennarastýrð verkefni (e. teacher intensive activities) nefnist það þegar kennari 

sinnir eða fylgist með einstaklingi, pari eða hópi nemenda (Fisher 2002:64-65). Einnig 

önnur verkefni sem krefjast óskiptrar athygli svo sem innlögn og/eða skipulagning. 

Tillögur kennara að verkefnum (e. teacher initiated activities) nefnist það þegar 

kennari skipuleggur, úthugsar og útbýr verkefni þannig að nemendur geta unnið nokkuð 

sjálfstætt að þeim, þangað til hann getur gefið sér tíma til að sinna þeim (Fisher 

2002:65-67). Hann sér um að koma nemendum í gang og verkefnin eru því að hluta til 

stýrð. Kennarinn stjórnar tímanum algjörlega. Mikilvægt er að verkefnin séu skýr, 

áhugahvetjandi og örvandi. Einnig þurfa verkefnin að vera nokkurs konar þraut og opin, 

þ.e.a.s. hafi enga eina lausn. Val og hringekja gætu verið dæmi um verkefni. 

Hugmyndir barnanna (e. child initiated activities) nefnist það þegar nemendur 

velja sjálfir hvað þeir gera (Fisher 2002:67,124). Þeir velja eftir hæfni, getu og áhuga. 

Nemendur velja sjálfir hvaða efnivið þeir nota í verkefnið og ráða tímarammanum 

sjálfir. Kennari hefur þó fyrirfram ákveðið hvað er í boði (það gætu t.d. verið 10 – 12 

verkefni í boði). Kennari hefur það mikilvæga hlutverk að styðja við leik nemenda og 

auka og víkka þekkingu þeirra, en hann verður að hafa í huga að það er fín lína á milli 

þess að leggja inn í umræðu eða leik og að trufla. Gott er að hafa í huga að leikur fær 

mest gildi hjá barni þegar það fær að vera frjálst og vera það sjálft. Ávallt verður að 

gæta jafnvægis á milli þessara þriggja tegunda kennsluskipulags. Gott er að hugsa 

starfsemina sem þrjú horn í þríhyrningi. Í kennslunni mun ég styðjast við þetta skipulag, 

m.a. þegar ég kenni eftir LTG. 
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Lokaorð 

Læsi er ferli sem vísar til þess að geta lesið, skrifað og talað tungumál. Læsi byrjar að 

þróast um leið og einstaklingur fæðist og heldur áfram að þróast út lífið. Bæði lestur og 

ritun byrja að þróast áður en formleg lestrarkennsla hefst og eru hvoru tveggja ferli sem 

krefjast þjálfunar og þróast stig af stigi. Flestir fræðimenn eru sammála um að lestur sé 

samspil tveggja þátta, umskráningar og lesskilnings. Lesskilningur byggist aðallega á 

fyrri þekkingu, reynslu og orðaforða en umskráning á þekkingu á bókstöfum og 

hljóðkerfisvitund. Kenning Ehri um þróun læsis byggist á því að börn þrói með sér 

sjónrænan orðaforða, en hún skiptir lestrarferlinu í fjögur stig. 

Fræðimenn hafa sett fram þrjú ólík lestarlíkön til að lýsa lestrarferlinu eftir því í 

hvaða röð er unnið úr hinum ýmsu þáttum texta. Eindaraðferðarlíkan (Bottom-up) gerir 

ráð fyrir að unnið sé fyrst með smæstu einingarnar, merkingarlíkön (Top-down) gera 

hins vegar ráð fyrir að unnið sé fyrst með þær stærstu. Samvirknilíkön (Interactive 

models) eru eins konar málamiðlun milli hinna tveggja og gera ráð fyrir að unnið sé 

samhliða með smæstu og stærstu einingarnar, en eðli textans skeri úr um hvort sé notað 

hverju sinni. Lestrarkennsluaðferðir eru ýmist sundurgreinandi eða samtengjandi, eftir 

því hvaða lestrarlíkan þau hafa að leiðarljósi. Hljóðaaðferðin er sú aðferð sem mest er 

notuð við lestrarkennslu á Íslandi og tilheyrir hún flokki samtengjandi aðferða. LTG – 

lestur á talmálsgrunni er aftur á móti sundurgreinandi aðferð. 

Lestrarkennsla er vandmeðfarin þar sem lestrarferlið er flókið og hætt við að börn 

misstígi sig. Lestrarkennari þarf að hafa góðan fræðilegan grunn og gera upp við sig af 

þekkingu og kostgæfni á hvaða forsendum hann byggir námið. Hann verður að velja sér 

lestrarkennsluaðferð og þekkja hugmyndafræði hennar vel til að geta skipulagt 

kennsluna vel og gert hana kerfisbundna og markvissa. Hæfni kennara og skipulagning 

náms getur haft úrslitakosti um hvort nemandi nær góðum árangir í lestri eður ei. 

Eftir að hafa kynnt mér framangreindar lestrarkennsluaðferðir er ég þeirrar 

skoðunar að LTG henti mér best í lestrarkennslu þar sem hún hentar bæði vel til 

einstaklingskennslu og byggir á sköpunarhæfileikum barna og talmáli þeirra. Gengið er 

út frá því sem börn þekkja, kunna og hafa áhuga á. Einnig finnst mér það kostur að hún 

útilokar ekki notkun annarra lestrarkennsluaðferða samhliða ef þurfa þykir. Með því að 

nota LTG er möguleiki á að notast við vinnulag hljóðaaðferðarinnar að einhverju leyti 

fyrst um sinn, á meðan nemendur eru að læra að tengja saman staf og hljóð. Síðan gæti 
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ég notast meira og meira við vinnuaðferðir LTG þegar nemendur hafa áttað sig á 

umskráningu. 

Þar sem ég hef ekki fengið mikla reynslu af því að kenna, byggi ég skoðanakerfi 

mitt nær eingöngu á persónulegri þekkingu og sérfræðiþekkingu. Hagnýt þekking, sem 

verður til vegna reynslu kennara í starfi, er því af skornum skammti hjá mér, eins og er. 

En þar sem skoðanakerfi kennara er sífellt í mótun, er spennandi fyrir mig að fylgjast 

með hvernig skoðanakerfi mitt muni þróast og breytast fyrstu ár mín í kennslu. Hvort sú 

reynsla sem ég fæ í starfi komi til með að styrkja mig í þeirri trú að LTG sér hentug 

lestrarkennsluaðferð fyrir mig og nemendur mína, eða hvort aðrar aðferðir muni heilla 

mig meira. Aðeins tíminn og reynslan munu leiða það í ljós. 
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Viðauki 1 - Hugmyndabanki 

Þessi hugmyndabanki byrjaði að þróast fljótlega eftir að ég hóf nám mitt við 

Kennaraháskóla Íslands. Hugmyndirnar eru ýmist sjálfssprottnar eða hafa þróast af lestri 

bóka og vefsíða eða út frá einhverri vinnu, s.s. vettvangsnámi og verkefnagerð. Sumar 

hugmyndirnar hafa verið framkvæmdar í kennslu og aðrar hef ég framkvæmt sjálf. Ég 

útfæri hugmyndirnar eins og ég tel heppilegast. Sumum atriðum er líst nákvæmlega í 

framkvæmd en öðrum sem hugmyndum um hvað hægt er að vinna með og hvernig, en 

þyrfti að útfæra nánar. 

Athuga skal að þegar unnið er með staf er mikilvægt að prófa það sem á að fara að 

gera fyrirfram og sjá hvort það gangi ekki örugglega. Alltaf þarf að útfæra verkefni 

miðað við getu nemenda og aðstæður hverju sinni. Ákveða þarf fyrirfram hvaða efnivið 

á að nota hverju sinni og hafa það sem þarf aðgengilegt fyrir nemendur. Ákveða þarf 

hverju sinni hvort henti að vinna með öllum nemendum í einu eða hvort það henti betur 

að vinna með nemendum í litlum hópum. Ef á að vinna með nemendum í litlum hópum 

þarf að huga vel að skipulagi og hvað hinir nemendurnir eigi að vera að fást við á 

meðan (t.d. sbr. það skipulag sem kynnt er í 6. kafla ritgerðarinnar). 

Í hugmyndabankanum er að finna hugmyndir að því hvernig megi vinna með alla 

íslensku stafina, auk tvíhljóðin au, ei, ey. Einnig má finna hugmyndir að því hvernig 

megi vinna með C, Q, W og Z, þar sem tilurð og notkun þeirra í íslenskri tungu fer 

sífellt vaxandi, s.s. í nöfnum íslendinga. 
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Hér koma hugmyndir að því hvernig er hægt að vinna með alla stafi. 

Sumt má gera við hvern og einn staf en annað má einnig velja að gera 

með völdum stöfum. 

• Syngið stafavísur. Gamlar og nýjar stafavísur er að finna á eftirfarandi tveim 

vefslóðum: 

1. http://www.sunnulaekjarskoli.is/1bekkur/songbok/stafavisur.htm 

2. http://www.klebergsskoli.is/lestur/stafarvisur.htm 

• Notið hljóðsögur eða lesið sögur sem tengjast 

því sem þið ætlið að gera. 

• Notið táknmyndir og hafið þær til sýnis við 

hliðina á stöfunum. Látið nemendur ef til vill 

búa þær til (einhver einn nemandi gæti gert 

táknmynd fyrir A, annar gæti útbúið 

táknmynd fyrir Á o.s.frv.). 

• Eftirfarandi vefsíða hefur að geyma 

veggspjöld sem sýna bæði stóran og lítinn 

staf og táknmyndir. Veggspjöldin er hægt að 

prenta út. Vefslóð: http://briem.ismennt.is/4/4021/402021.htm. 

• Búið til orðalista með orðum sem hafa stafinn/hljóðið í sér. 

• Æfið að skrifa stafinn í loftið, sbr. loftskrift. Einnig má nota vasaljós og skrifa 

stafi í loftið með ljósinu. 

• Sporið stafinn í sandpappír/sand/hveiti/sykur/salt/snjó/sag/raksápu. Sand, hveiti, 

salt, sykur og sag er vel hægt að geyma í hæfilega stórum og þunnum kössum 

sem auðvelt er að taka fram þegar á þarf að halda. 

• Leirið stafinn. 

• Mótið stafinn úr vaxlengjum. 

• Málið stafinn. 

• Búið til regnbogastaf, hver og einn eða allur bekkurinn. 

• Klippið stafinn út úr kartoni, stóran og lítinn. 

• Finnið stafi og klippið þá úr dagblöðum/tímaritum og 

límið á karton. 
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• Finnið myndir af hlutum í dagblöðum/tímaritum sem hafa stafinn/hljóðið í sér 

og límið á karton. 

• Myndið stafinn með líkamanum; fingrunum, höndunum, fótunum, öllum 

líkamanum, tvö og tvö saman, þrjú saman og jafnvel allur bekkurinn. 

• Myndið stafinn úr köðlum/reipum. Vinnið þetta t.d. í íþróttasalnum eða úti. 

• Búið til stafrófsspil. Þá eru búin til hvít spjöld, einum fleiri en stafirnir í 

stafrófinu eru. Vinstra megin á fyrsta spjaldið er teiknuð/límd mynd af einhverju 

sem byrjar á stafnum A (því hann er fyrsti stafurinn í stafrófinu), t.d. mynd af 

apa. Síðan, er sett píla eða ör hægra megin á spjaldið, sem á að vísa á næsta 

spjald. Á næsta spjald, vinstra megin, er skrifaður sá stafur sem á við myndina á 

undan, A. Hægra megin á spjaldið er sett mynd sem á við næsta staf stafrófsins, 

Á, t.d. mynda af á. Á þriðja spjaldið, vinstra megin, er settur sá stafur sem á við 

myndina á undan, Á. Hægra megin á spjaldið er sett mynd sem á við næsta staf 

stafrófsins, B, t.d. mynda af banana. Svona heldur þetta áfram það til allir stafir 

stafrófsins hafa verið settir á spjald. Þannig geta nemendur leikið sér að því að 

búa til og byggja upp stafrófið. Hægt er að gera spil hvort sem heldur úr litlu 

stöfunum eða stóru stöfunum. 

Einnig er hægt að búa til svona stafaspil sem byggist ekki á því að mynda 

stafrófið í réttri röð. Þá er valin einhver mynd og límd á fyrsta spjaldið og síðan 

er raðað handahófskennt staf og mynd saman á spjald, þar til búið er að fylla öll 

spjöldin. Í upphafi verður þó að passa að allir stafirnir eigi mynd sem hægt er að 

para við. Þá reynir á nemendur að finna á hvaða staf orðið byrjar og finna hvaða 

stafur passar við myndina. 

• Setja stafinn í stafahús. 

• Skrifið stafinn, með blýanti, lit, tússi, penna eða öðru áhaldi sem hentar. 

• Föndrið form stafsins á ýmsan hátt, t.d. úr pasta, hrísgrjónum, steinum, 

pípuhreinsurum og öllu öðru sem ykkur dettur í hug. 

• Gerið stafinn úr örvum og línum sem sýna hvernig á að skrifa hann. 
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• Gerið stafakastala. Nemendur teikna 

eða mála og klippa út tvo stóra 

kastala, annan rauðan 

(sérhljóðakastala) og hinn grænan 

(samhljóðakastala) (Ragnheiður 

Gestsdóttir og Ragnheiður 

Hermannsdóttir 1996:16(4)). Síðan 

gera nemendur glugga á kastalana. Í 

hvern glugga skrifa nemendur einn bókstaf, annars vegar stóran og hins vegar 

lítinn. Gluggana líma nemendur svo á kastalana jafnóðum og þeir læra 

bókstafina. Kennari getur svo unnið með kastalana á ýmsa vegu. Hann getur nýtt 

sér gluggana og fengið nemendur til að segja sér hvað er að finna í 

herbergjunum á bak við gluggana og spunnið sögu. Hann getur látið nemendur 

skrifa sögur um hvað gerist á bak við gluggana og um íbúa kastalanna. 

Nemendur geta föndrað fólkið sem býr í kastalanum o.s.frv. Dæmi: 

Kennari: Á bak við glugga Dd er að finna dularfullt herbergi. Þar býr... 

Nemendur koma með tillögur... draugur. Þar býr lítill draugur sem heitir... 

Nemendur koma með tillögu... Davíð. Kennari heldur áfram að spinna sögu 

með nemendum. Söguna er hægt að skrifa á flettitöflu og vinna e.t.v. meira 

með seinna. Þá getur umræðan einnig snúist í að komast að því af hverju 

Davíð draugur býr í kastalanum. Kennari getur þá farið í hlutverk draugsins 

og nemendur spurt hann spurninga. Einnig er hægt að ímynda sér hvað er í 

herberginu sem Davíð draugur býr í. Kennari getur fengið hugmyndir hjá 

nemendum og búið til orðalista. Kennari: Í herberginu hans Davíðs er að 

finna marga dularfulla hluti. Þar er til dæmis að finna... Nemendur koma 

með hugmyndir... drasl. Kennari: Herbergið hans Davíðs dreka er fullt af 

drasli... Nemandi: þar er gömul dúkka og dúkkuvagn... Kennari: Hvað 

fleira? Nemandi: dót, derhúfa... o.s.frv. 

• Klippið stafina út úr þunnum pappa (t.d. pakka utan af morgunkorni) og setjið í 

poka sem sést ekki í gegnum. Leyfið nemendum síðan að draga staf og þreifa á 

honum annað hvort ofan í pokanum eða taka hann uppúr, en þá verður 

nemandinn að vera með bundið fyrir augun. Síðan á nemandinn að segja hvað 

stafurinn heitir, hvaða hljóð hann á og e.t.v. nefna eitt orð sem byrjar á stafnum 
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(Learning Letters 2008, sjá vefslóð: 

http://www.preschooleducation.com/llscience.shtml). Það má einnig hafa stafina 

töluvert stóra, t.d. 10 cm stóra, en þá er betra að geyma þá í skókassa. 

• Búið til púsl, með hverjum staf (stóra og litla eða bara öðrum) og mynd af 

einhverju sem byrjar á stafnum. Ýmist er þá hægt að para staf (stórann/lítinn) við 

mynd eða lítinn og stórann staf og myndin er þá á milli stafanna og púslinu skipt 

á miðri myndinni. Hægt er að gera þetta á þykkan pappa og er myndin og 

stafurinn aðskilin með því að klippa á milli (t.d. eitthvað munstur eða eins og 

venjulegt púsl), en það er líka hægt að gera þetta á tréplötu og saga þetta í 

sundur og þá geta nemendur gert þetta í samvinnu við smíðakennarann. Æskileg 

stærð er 110mm x 70mm. Hægt er að gera þetta með hvaða staf sem er og getur 

t.d. einn nemandi gert þetta með hverjum staf og til verður stórt púsl fyrir allan 

bekkinn. Þá bætist alltaf við nýr og nýr stafur eftir því sem líður á. 

 

Hér koma nokkur hagnýt ráð er varða skipulag og vinnulag kennara 

þegar þeir eru að vinna með stafina. 

• Útbúið á einu blaði allt stafrófið ásamt stafdráttum og líma inn í skriftarbækur 

barnanna, þannig geta þau alltaf séð hvernig eigi að draga til stafs. 

• Hafið stafrófið og tölustafina sýnilega fyrir nemendur. 

• Notið glærur með örvum og tölum sem segja til um stafdrættina fyrir allan 

bekkinn. 
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• Þegar kenna á staf getur kennari brotið origami staf fyrir nemendur sína . 

Það má sjá hvernig hægt er að brjóta bókstafina sjá á eftirfarandi 

vefslóð: http://www.origami-club.com/en/. Nemendur geta e.t.v. spreytt 

sig á þessu. Það mun þó sennilega reynast þeim erfitt í fyrstu. 

• Látið stafina heilsast, t.d. með því að einn nemandi leikur naut sem er með staf á 

maganum hleypur að nautabana sem er með staf á lakinu sínu sem nautið 

hleypur á eða í gegnum. Einnig er hægt að láta nemendur kasta bolta með staf á í 

körfu sem stafur hangir í. Notið hugmyndaflugið hér. 

• Hægt er að tengja heimilisfræði og vinnu með stafi. T.d. má alltaf kynna fyrir 

nemendum ávexti/grænmeti sem byrja á þeim staf sem tekinn er fyrir (á 

eftirfarandi síðu má sjá ávaxtastafróf: 

http://www.thefruitpages.com/alphabet.shtml). Þeir gætu síðan fengið 

leiðbeiningar um hvernig ætti að skera hann og fengið svo að smakka hann. 

Þetta ætti ekki að taka mikinn tíma og nemendur nytu góðs af því að tengja 

saman hollustu og þann staf sem þeir eru að vinna með. 

• Tengdu stafavinnu við aðrar námsgreinar og vertu í samstarfi við hina 

kennarana, t.d. heimilisfræði-, myndmennta-, smíða-, tónmennta-, textíl- og/eða 

íþróttakennarann. Gefið hvort öðru góð ráð. 

• Klipptu út stóra þríhyrninga, örlítið stærri en skór barnanna eru. Skrifaðu 

bókstafi á þá. Einn staf á hvern þríhyrning. Plastaðu stafina og límdu þá svo á 

víð og dreifð um skólastofuna (t.d. með glæru breiðu límbandi). Nemendur 

munu koma til með að búa til leiki úr þessu. Sömuleiðis munu þeir hafa gaman 

af því að hoppa á milli stafanna og nefna þá um leið og þeir fara um stofuna 

(Learning Letters 2008, sjá vefslóð: 

http://www.preschooleducation.com/llgame.shtml). 

• Notið leiki í kennslu. Á eftirfarandi vefslóð má finna góðar hugmyndir að 

leikjum sem allir byggja á því að læra að þekkja stafina: 

http://www.preschooleducation.com/llgame.shtml. 

• Hafið ríkulegan bókakost í stofunni og verið í samstarfi við bókasafn skólans. 

• Hvetjið alla nemendur ykkar til að skrifa, skrifið fyrir þá ef þeir geta það ekki og 

látið þá fara ofan í skriftina. Verið góðar fyrirmyndir og hafið letur sýnilegt í 

stofunni. 
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Hér koma hugmyndir að því hvernig megi vinna með hvern og einn 

staf fyrir sig. 

A - a 

Afmæli: 

• Þegar unnið er með stafinn A – a mætti hafa sameiginlegan afmælisdag eða 

sameiginlega afmælis viku bekkjarins. Nemendur bekkjarins geta búið saman til 

eina risa stóra afmælistertu úr pappír. Hægt er að nota mismunandi pappír. Síðan 

geta nemendur skreytt afmælistertuna 

með allskonar úrklippum og öðru 

sem þeim dettur til hugar. Að lokum 

getur hver og einn búið til kerti á 

afmælistertuna. Kertið getur verið 

með nafni og afmælisdegi 

viðkomandi barns. 

Einnig er hægt að gera fjórar afmælistertur. Útlit þeirra gæti farið eftir því 

hvort þeir ættu afmæli að vetri, sumri, vori eða hausti og kertin raðast einnig 

samkvæmt því. 

• Gera má súlurit með afmælisdögum eða mánuðum nemenda bekkjarins. 

• Það mætti lesa Hundrað ára afmælið, eftir Þráinn Bertelsson og syngja 

afmælissönginn. 

Amma og afi: 

• Þegar vinna á með stafinn A – a mætti bjóða ömmum og öfum í heimsókn í 

skólann. 

• Syngja mætti vísur um Ömmur og afa, t.d. Afi minn og amma mín útá Bakka búa 

og Afi minn fór á honum Rauð. 

Annað: 

• Áhugaverður hlutur til að hafa til sýnis eru t.d. axlarbönd og ananas. Þá er e.t.v. 

hægt að fá að smakka ananas t.d. í heimilisfræði. 

• A er eins og þríhyrningur í laginu og möguleiki á að líkja við indíánatjald eða 

þríhyrningslaga hús. Það mætti því klippa þríhyrning út og teika/gera mynstur á 

hann. Svo má líma hann á litaðan pappír. Hægt er að teikna fleira inná myndina 

e.o. indíána sitjandi við eld, hestana þeirra o.s.frv. 
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Á - á 

• Þegar unnið er með stafinn Á – á er hægt móta hann úr álpappír. Það mætti 

hnoða álpappírinn, klippa hann niður og líma eða bara hvað sem nemendum 

dettur í hug. 

• Einnig er hægt að vinna eitthvað með álfa og lesa álfasögur, t.d. Dísa ljósálfur, 

eftir G. T. Rotman í þýðingu Árna Óla. Það mætti ef til vill gera klippimyndir 

(sjá nánar í umfjöllun um ævintýri í Æ – æ hlutanum). 

Ávextir: 

• Það mætti einnig vinna með ávexti og teikna ávaxtaskál með ávöxtum í eða gera 

klippimynd. Einnig er hægt að búa til ávexti úr pappírsbrotum (origami), sjá 

ýmis pappírsbrot á eftirfarandi vefslóð: http://www.origami-club.com/en/. 

• Hægt er að fara í leikinn Ávaxtasalat, sjá lýsingu á honum á eftirfarandi vefslóð: 

http://www.ismennt.is/vefir/leikir/ymsirnam/avaxtas.html. Einnig má fara í 

leikinn Ávaxtakarfan, sem er að finna á eftirfarandi vefslóð: 

http://www.foringinn.is/leikir/allavega/avaxtakarfa.htm. 

• Það mætti e.t.v. koma með óvenjulega ávexti og hafa til sýnis. 

• Síðan er hægt að hlusta á Ávaxtakörfuna, eftir Kristlaugu Maríu Sigurðardóttur. 

B - b 

• Þegar vinna skal með stafinn B – b má binda saman tvær blöðrur, þannig að þær 

myndi stafinn. 

• Hægt er að halda upp á daginn t.d. með því að hafa bangsadag. Þá gætu allir 

komið með bangsa í skólann og hægt er að lesa einhverja bangsasögu. 

• Þá er líka hægt að hafa bananadag og allir kæmu með banana til að borða í 

ávaxtastundinni. 

• Hægt er að fara í vettvangsferð í bæinn og skoða hann. Nemendur gætu verið 

með litla heimatilbúna bók og skráð hjá sér hluti, sem þeir sjá, sem byrja á B/b 

eða hafa b í sér. Þeir nemendur sem geta skrifað skrifa orðin, en hinir teikna 

skýringarmyndir. 

• Það mætti fara í heimsókn á bókasafnið og fá fræðslu um bækur. 

• Búið til bókamerki. Það er hægt að gera bókamerki úr þykkum pappír. Það má 

teikna og lita bókamerkið og jafnvel skrifa eitthvað á það. Einnig er hægt að 
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gera krosssaums bókamerki eða þræða munstur, jafnvel í tengslum við 

handmennt. 

• Þegar unnið er með B – b er hægt að skoða 

beinagrindina t.d. í bókum og teikna síðan mynd af 

beinagrind með hvítum lit, t.d. klessulit á svartan 

pappír/karton. 

• Lesið söguna um Búkollu. 

• Lærið um beljur. 

• Syngið lagið Búkolla með Ladda (baulaðu búkolla ef þú heyrir í mér...). 

• Hlusta á söguna um Benedikt búálf, eftir Ólaf Gunnar Guðlaugsson eða lesið 

einhverja af bókunum um hann. Teiknið síðan myndir af búálfum. 

• Syngið Ég búálfur á bænum er. 

C - c 

• Þegar unnið er með stafinn C – c mætti föndra stafinn úr Cheerios hringjum og 

líma á karton. Hver þekkir ekki c – ið framan á pakkanum? Einnig er hægt að 

föndra stafinn úr makkarónum. 

D - d 

• Þegar unnið er með stafinn D – d mætti e.t.v. móta hann úr doppum, t.d. litlum 

loðnum efnis hnoðrum eða doppum úr gatara. Það er líka hægt að mála hann eða 

tússa hann úr doppum (mjög þétt að hvor öðrum). 

Drekar: 

• Hægt er að vinna með dreka, t.d. mætti teikna myndir af drekum með 

klessulitum á maskínupappír. Ef unnið hefur verið með Benedikt búálf er e.t.v. 

hægt að vinna með það áfram og taka fyrir Davíð dreka í þeirri sögu. 

• Lesið sögur um dreka, e.t.v. þjóðsögur. 

Dalmatíuhundar: 

• Einnig er hægt að vinna með hunda og teikna myndir af hundum, t.d. 

Dalmatíuhundum, en þeir eru með doppur út um allt. Flott er að nota klessuliti á 

maskínupappír. Einnig getur bekkurinn gert stóra mynd með 101 

Dalmatíuhundum. 

• Lesið sögur um hunda, t.d. Depil, 101 Dalmatíuhundar. 
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Dótadagur: 

• Hægt er að hafa dótadag þegar unnið er með D – d. Allir gætu komið með 

uppáhalds dótið sitt að heiman. 

• Í framhaldinu gætu nemendur búið til drauma dótakassann sinn. Nemendur 

teikna þá dótakassa og klippa út myndir úr dótabæklingum af dóti sem þeim 

langar til að hafa í drauma dótakassanum sínum og líma á hann. 

• Það mætti e.t.v. lesa söuna Þegar leikföngin lifnuðu við, í þýðingu Þóris S. 

Guðbergssonar. 

Annað: 

• Einnig er hægt að hafa doppóttann dag, þar sem allir mæta í eða með eitthvað 

doppótt. 

• Búið til „dyra-hengjara“ úr þykkum pappír eða þunnum pappa. Teiknið myndir 

og/eða skrifið skilaboð á hann, t.d. Ekki trufla, er að læra... Vertu velkomin/n... 

Ð - ð 

• Þar sem ekkert íslenskt orð byrjar á Ð – ð verður að vinna með orð sem hafa 

stafinn í sér. Það mætti láta nemendur finna orða sem hafa stafinn í sér og búa til 

orðalista á flettitöflu. Síðan geta nemendur valið sér tvö orð af listanum og 

skrifað þau á renninga og myndskreytt við. Að lokum geta nemendur gengið á 

milli samnemenda sinna og spurt hvort þeir kjósi t.d. eðlu eða blöðru? Þeir geta 

svo skráð og talið hvort orðið sem bekkjarfélagarnir velja oftar. 

• Blöðrudagur... Allir fá blöðru og skreyta með tússpennum. Síðan er hægt að fara 

í ýmsa leiki með blöðrur; eins og að halda blöðru á lofti, keppni í að blása blöðru 

ákveðna vegalengd o.s.frv. 

• Orð með ð í sér: eða, eðla, bað, blað, blaðra. 

E - e 

• Þegar unnið er með stafinn E – e mætti föndra stafinn úr eggjaskurn og líma á 

karton. 

• Einnig er hægt að mála mynstur á egg. 

• Þá má móta egg úr leir sem harðnar og mála það. 

• Í egginu mínu er... Nemendur teikna mynd af því sem er í 

egginu þeirra á litað A4 blað. Síðan geta þeir teiknað egg á hvítt blað og klippt 
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það í tvennt eins og það hafi brotnað. Að lokum líma þeir eggið yfir myndina. 

Neðri hluta eggsins fyrst og síðan efri partinn þannig að hægt sé að fletta honum 

til að sjá hvað er í egginu. Ef til vill má líka byrja á að gera eggið og teikna síðan 

myndina (Alphabet 2008, sjá vefslóð: 

http://www.preschooleducation.com/ae.shtml). Efst á blaðið er hægt að skrifa: Í 

egginu mínu er... 

• Lesið t.d. söguna Eggjakarlinn, eftir Sigríði J. Þórhallsdóttur. 

• Ef snjór er úti má fara út og gera engla í snjóinn. Í leiðinni er hægt að móta 

stafinn í snjóinn eða forma stafinn úr snjó á annan hátt. 

É - é 

• Þegar unnið er með stafinn É – é má notast við orðmyndina ég. Hægt er að láta 

nemendur teikna andlitsmynd af sjálfum sér í raunstærð. Síðan má festa hana á 

álpappír, sem er þá eins og spegill eða teikna spegil í bakgrunn. 

• Einnig má gera „Ég“ plakat. Þá er tekin mynd af hverjum og einum og hún 

prentuð út. Síðan teikna nemendur og skrifa eitthvað sem einkennir þá. Einnig 

geta þeir klippt út stafi, myndir eða annað sem þeim finnst eiga við og límt á 

plakatið. Á plakatinu geta t.d. verið upplýsingar um fullt nafn, aldur, hæð, 

þyngd, hvar þú átt heima og símanúmerið þitt. Uppáhalds maturinn þinn, 

nammið þitt, dótið þitt, fatnaðurinn þinn, íþróttin þín, liturinn þitt o.s.frv. 

Happatalan þín, stjörnumerkið þitt, það sem þig langar í og dreymir um. Efst á 

plakatinu gæti e.t.v. staðið: Allt um mig..., mitt uppáhald og draumar (Alphabet 

2008, sjá vefslóð: http://www.preschooleducation.com/am.shtml). 

• Þá mætti einnig nota orðmyndina él. Ef það er éljagangur úti mætti t.d. nota 

olíuliti til að teikna mynd af því á svart karton. 

• Einnig er hægt að vinna með orðmyndina sé. Þá er hægt að biðja nemendur að 

finna orð sem byrja á é eða hafa é í sér. Þeir geta síðan sagt hinum hvaða orð 

þeir hafa séð. Þeir geta teiknað orðið og jafnvel sjálfan sig að horfa á það (ég 

sé...). Þeir sem eru farnir að skrifa geta líka skrifað orðin. 

• Nemendur geta líka samið ljóð. Fyrst gætu allir nemendur samið saman ljóð á 

flettitöflu til að sjá hvernig það er gert. Síðan gætu tveir og tveir samið saman út 

frá byrjununum: 
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Ég sé..., 

ég heyri..., 

ég finn lykt af... 

og mér finnst... 

Nemendur gætu hvort sem er skrifað eða teiknað það sem á við. 

F - f 

• Þegar unnið er með stafinn F – f mætti föndra stafinn úr litlum fjöðrum og líma 

á karton eða klippa hann út úr flaueli. 

• Það mætti líka fingramála stafina og fingramála síðan við hliðina á stafnum 

mynd af einhverju sem byrjar á stafnum. 

• Kennið nemendum fuglafit. 

Fjöruferð: 

• Hægt er að fara í fjöruferð. Í fjörunni er síðan hægt að tína allskonar efnivið til 

að vinna með þegar í skólann er komið (kannski er hægt að móta stafinn úr 

einhverju). 

• Einnig er hægt að föndra í fjörunni með það sem hendi er næst. 

• Þá er líka hægt að spora stafinn og teikna myndir í sandinn. Einnig er hægt að 

tína fjaðrir og skrifa með þeim í sandinn. 

Annað: 

• F líkist örlítið fána á fánastöng. Hægt er að biðja nemendur að velja sér einhvern 

fána. Síðan gætu þeir teiknað hann á lítið blað og límt á prik. Einnig er hægt að 

gera einhvers konar fánastand úr leir sem harðnar eða leir sem hægt er að baka. 

• Hægt er að búa til fisk úr pappadisk. Þá er klipptur þríhyrningur úr disknum og 

gatið sem myndast er munnurinn á honum. Síðan má nota stykkið sem klippt var 

af sem sporð. Það má líma það á hann eða hefta það á hann. Síðan má skreyta 

fiskinn að vild. Mála, lita eða líma eitthvað á hann. Nemendur 

gætu e.t.v. líka fundið nafn á fiskinn sinn sem byrjar á F og 

skrifað það á renning. Kennarinn gæti svo hengt allt saman upp 

á vegg. 

• Einnig er hægt að föndra fugla. Nemendur velja sér þá fugl og 

teikna útlínur hans á t.d. hvítt A4 blað. Athugið að betra er að 

hafa fuglinn svolítið stórann. Síðan má klippa hann út og strika 
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eftir honum annan alveg eins og klippa hann út líka. Þá má lita fuglinn. Síðan er 

hann heftur saman og vatt sett inní hann, til þess að hann verði bústinn og fínn. 

Hægt er að gera meira úr fuglavinnunni með því að fara á fuglasafn eða út að 

skoða fugla og skrifa saman sögu um ferðina. 

• Þegar unnið er með F – f er hægt er að stinga fingrinum í blekpúða og stimpla 

fingrafarið sitt á blað og skoða eftirprentið í víðsjá. 

• Syngja má söngva um fingur, t.d. Einn litlir, tveir litlir, þrír litlir fingur og 

Fingralagið (Þumalfingur, þumalfingur hvar ert þú?). 

• Einnig mætti syngja Fingraþuluna sem byrjar svona: Þumalfingur var mamman 

sem var mér vænst og best... Síðan gætum við fengið nemendur til að teikna eftir 

hendinni sinni og skreyta fingrafjölskylduna sem þeir sungu um. 

• Einnig má gera fingrabrúður. Skapalónið gæti þá t.d. verið eins og risastórt 

skráargat, sem límt er saman svo það passi utan um fingurinn. Síðan er hægt að 

líma á brúðurnar haus, hefta eða líma á þær föt og teikna andlit. Einnig er hægt 

að gera þær úr gifsi og mála þær síðan. Líma má á þær augu og jafnvel hár. 

• Það má einnig teikna flugvél á A4 blað og lita hana. Skera/kippa síðan á hana 

glugga sem hægt er að opna. Líma síðan annað blað á bakhlið flugvélarinnar og 

teikna fólkið sem er í flugvélinni í gluggana. 

• Vinna má með fiðrildi og búa þau til á ýmsan máta. Það má teikna þau, lita með 

trélitum og e.t.v. klippa þau út. Þá er hægt að hengja þau upp í loftið. Einnig er 

hægt að líma á þau efnisbúta. Jafnvel er hægt að læra um lífsferil fiðrildis um 

leið og gera síðan harmonikkubók með fjórum stigum fiðrildis (egg - lirfa – 

púpa - fiðrildi). 

• Að gera fóta fiðrildi. Látið tvo nemendur vinna saman, Við skulum kalla þá A 

og B. A byrjar á því að standa á stóru blaði með fæturna örlítið í sundur. B 

teiknar eftir fótunum á honum, en þeir eiga að vera vængirnir á fiðrildinu. Síðan 

skipta þeir um hlutverk. B stendur nú á blaðinu eins og A stóð á undan, nema 

örlítið aftar á blaðinu og B snýr í hina áttina. Síðan teiknar A 

eftir fótum hans. Síðan teikna nemendurnir búkinn á fiðrildinu á 

milli vængjanna og lita það með vaxlitum. Að lokum mála þeir 

það með límlakki og strá glimmeri yfir. Einnig geta nemendur 

unnið einir og þá eru fæturnir þeirra vængirnir. Fara má eins að í öllu nema, þá 

þarf einungis að teikna fæturna einu sinni og búkurinn gerður á milli fótanna 
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(Alphabet 2008, sjá vefslóð: http://www.preschooleducation.com/af.shtml). 

G - g 

• Þegar unnið er með stafinn G – g má föndra stafinn úr garni (og líma á blað). 

• Einnig má mála með gulllitaðri málningu og gera gull G – g. 

• Nemendur geta fara út og klippt/reitt gras, sem þeir líma svo á blað (Alphabet 

2008, sjá vefslóð: http://www.preschooleducation.com/ag.shtml). Á blaðið er 

síðan hægt að teikna eitthvað sem er í grasinu, t.d. sjálfan sig að leika sér eða 

skordýr. 

• Gleraugu eru eins og tvö g fest saman. Nemendur gætu gert sín eigin gleraugu úr 

kartoni og skreytt þau að vild. Þau gætu ýmist verið með auðum holum, glæru 

fyrir gler eða einhverri mynd sem gæti verið grín eða sýnt það sem sá sem er 

með gleraugun á að vera að horfa á. 

• Galdur... ☺ Skrifaðu stóra G og litla g á lítil hvít spjöld með hvítum vaxlit. 

Athugaðu að skrifa frekar fast. Vatnsmálaðu síðan yfir og sjáðu stafinn galdrast í 

ljós. Þetta er hægt að gera með öllum stöfum. Hentugt er að gera þetta í 

fámennum hóp (Learning Letters 2008, sjá vefslóð: 

http://www.preschooleducation.com/llscience.shtml). 

• Það má leyfa nemendum að dýfa fingrinum í vatn og skrifa stafinn með 

fingrinum á krítartöflu. Síðan má fylgjast með honum gufa upp. Þetta má í raun 

gera með hvaða staf sem er og hægt er að leyfa nemendum að skiptast á að skrifa 

á töfluna. Þeir sem eru ekki að skrifa á töfluna geta þá sagt hvað stafurinn heitir 

og hvaða hljóð hann á (Learning Letters 2008, sjá vefslóð: 

http://www.preschooleducation.com/llscience.shtml). 

• Lesið eða hlustið á söguna um Gosa eða horfið á dvd - myndina. Í framhaldi af 

því er hæga að búa til Gosa úr kartoni. Þá er höfuð teiknað og klippt út, síðan 

búkurinn, tvær hendur og að lokum tveir fætur. Síðan er hægt að lita hann t.d. 

með vaxlitum þ.e.a.s. ef notaður er einlitur pappír. Að lokum eru Gosi festur 

saman með splitti eða bréfanagla. 

• Búið til alls konar grímur (andlitsgrímur). 
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H - h 

• Þegar unnið er með stafinn H – h mætti e.t.v. föndra stafinn úr hárum 

(gervihárum sem keypt er út í búð, t.d. sem eru föst við hárteygjur). Það má líma 

smá búnt af hárum saman og mynda svo stafinn úr því og líma á blað. 

• Einnig mætti mynda stafinn með hrísgrjónum (myndið þá stafinn með fljótandi 

lími og setjið hrísgrjón yfir blautt límið). 

• Það mætti vinna með hnöttinn. Gerið hnött úr dagblöðum, sem eru límd utan um 

blöðru. Þegar límið er þornað geta nemendur málað á hann lönd og sjó. Hægt er 

að vinna þetta í samvinnu við myndmenntakennarann. 

• Það mætti læra um Hrafninn. Sjá umfjöllun um Krumma sem er að finna í K – k. 

• Húsið mitt er verkefni sem hægt er að taka fyrir þegar unnið er með H - h. 

Nemendur geta þá teiknað húsið sitt eða gert pappírsbrota hús og skreytt þau. 

Nemendur geta jafnvel teiknað myndir af húsinu sínu á A5 blað og gert svo 

súlurit úr myndunum, eftir því hvort þeir eiga heima í einbýlishúsi, raðhúsi, litlu 

fjölbýlishúsi eða blokk (þrjár hæðir eða hærra). 

• Hægt er að nota gifs til að búa til hús og mála og einnig má gera hús úr 

pappakössum. Þá er vel hægt að mála þau og gera húsgögn úr ýmsum efnivið. 

• Haustið er líka þema sem hægt er að taka fyrir. Hægt er 

t.d. að gera haustmyndir af ýmsum toga. Laufblaða 

myndir, t.d. gera dýr úr laufblöðum. Einnig er hægt að 

mála haustmynd í þar til gerðum litum, e.t.v. gera 

hausttré. Þá er hægt að teikna stofninn og svo berar 

greinar og líma svo á greinarnar ýmis konar krumpaðan 

pappír í haustlitum. 

• Þá má hafa hattadag. Nemendur og kennarar gætu komið með hatta að heiman, 

en einnig mætti búa til hatta. Búið t.d. til pappírshatta úr dagblöðum. Prófið að 

gera mismunandi stærðir af höttum. Notið venjuleg dagblöð, heil og hálf og 

prófið líka að nota Elko auglýsingarblöðin, sem eru helmingi stærri en venjuleg 

dagblöð. Hægt er að sjá hvernig má brjóta nokkra mismunandi pappírshatta á 

þessari origami heimasíðu: http://www.origami-club.com/en/. 

• Gerið stafahallir. Sjá nánar í umfjöllun um stafakastala hér að framan. 

• Lesið söguna: Hans og Gréta og vinnið með hana. 

• Syngið Höfuð, herðar, hné og tær og myndgerið e.t.v. vísuna. 
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I - i 

• Þegar unnið er með stafinn I – i mætti gera kall úr 

sleif, þar sem sleif er mjög lík litla i. Þá er skaftið 

búkurinn og sá hluti sem hrært er með er andlitið. 

Hægt er að vefja klæði á kallinn eða mál á honum 

búkinn. Það má líma á hann hendur úr pappa eða 

nota pípuhreinsi. Hægt er að mála á hann andlit og 

jafnvel líma á hann eitthvað fyrir augu og nef. Síðan mætti líma á hann garn eða 

annað sniðugt fyrir hár.  

• Hægt er að hafa innidag. Nemendur gætu jafnvel allir mætt með inniskó. Síðan 

væru allir inni í frímínútum og kennarinn færi í einhverja innileiki með 

nemendum sínum. 

• Þá mætti líka vera með indíánadag. Nemendur gætu þá teiknað indíánafjöður, 

klippa út og setja á ennisband (úr pappa). Einnig er hægt að hefta alvöru fjaðrir á 

ennisbandið. 

• Nemendur geta búið til indíánatjöld (sem eru eins og þríhyrningur í laginu). Þeir 

geta síðan teiknað á þau mynstur og límt það á litaðan pappír. Það má gjarnan 

hafa indíánatjöldin opnanleg og teikna inní þau. Á blaðið má síðan teikna margt 

annað, t.d. indíána. Einnig er hægt að líma öll tjöldin á stóran bút af 

maskínupappír og gera indíánaþorp. 

• Lesið sögur um indíána og syngið indíánasöngva. 

• Leyfa nemendum að stimpla á sér ilina. Gerið það í litlum hópum. 

Í - í 

• Þegar unnið er með stafinn Í – í mætti leyfa nemendum að vinna með ísmola. 

Hægt er að móta stafinn úr ísmolum og taka mynd að nemendum með verkin 

sín. Gott er að hafa litaðan, plastaðan pappír undir, svo allt verið ekki rennandi 

blautt. Einnig er sniðugt að koma með ísmola sem eru eins og Ísland í laginu, en 

mótin fást t.d. í Gallerí Fold í Kringlunni. 

• Eftir að þessu er lokið er tilvalið að bjóða nemendum uppá ís. Ýmist á staðnum 

eða farin ferð í ísbúð. Foreldrafélagið gæti tekið þátt í þessum kostnaði. 

• Hægt er að vinna með Ísland. T.d. mætti vinna með kort af landinu. Merkja 

mætti inn á það hvar Reykjavík, Akureyri, Ísafjörður, Egilsstaðir og 
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Vestmanneyjar eru. Einnig má skoða hvar 

hringvegurinn er, hvert nemendur hafa 

komið o.s.frv. Síðan geta nemendur skrifað 

nafnið á einhverjum stað sem þeir hafa 

komið til og jafnvel eitthvað um hann og 

vatnsmálað síðan mynd af sér á honum. 

• Þá má einnig vinna með Íslenska fánann og litina í honum, heiðblár, rauður og 

mjallhvítur. Fáninn er tákn lands og þjóðar og minnir okkur á himinblámann, 

snæviþakta jökla og eldinn í iðrum jarðar. 

Það mætti t.d. gera litla bók með Íslenska 

fánanum framan á. T.d. gætu nemendur 

notað rúðustrikuð blöð til að gera hann í 

réttum hlutföllum (sjá hér við hliðina á). 

Innan í henni er svo hægt að gera myndir af 

himinblámanum, snæviþöktum jöklum og eldinum í iðrum jarðar. 

   

• Syngja lög um Ísland, eins og: Ísland er land þitt og Ísland ögrum skorið. 

• Leyfið nemendum að púsla saman Íslandspúslið. 

J - j 

Jól: 

• Það mætti mjög gjarnan stíla uppá að vinna með stafinn J – j rétt fyrir jól og 

tengja jólunum eins og hægt er. 

• Þegar unnið er með stafinn J – j mætti t.d. leggja kerti (rautt) í u - laga glerskál 

með heitu krana vatni í og láta það liggja í því í ca. 5 mínútur. Kertið ætti að 
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forma sig að lagi skálarinnar, en ef ekki, er nú auðvelt að sveigja það í J. Passa 

verður að hafa uppþvottahanska, því annars er hætta á að maður brenni sig. Með 

litlum hóp nemenda er hægt að láta þá prófa að gera eins við lítil og mjó kerti. 

Litlu kertin þurfa að sjálfsögðu að vera styttra ofan í vatninu en það stóra. 

• Hægt er að búa til jólasveinaandlit úr litla j. Teiknið andlitið í punktinn á litla j 

og látið neðri hlutann vera skeggið. 

• Búið til alls konar jólakort. Búið einnig til jólapappír með því að stimpla 

mynstur á maskínupappír eða mála á hann. Búið til jólaskraut, e.o. músastiga eða 

málið á jólakúlur eða glerplatta. 

• Gerið stórt jólatré úr maskínupappír og skreytið það öll 

saman. 

• Lesið jólasögur og syngið jólalög um jólasveinana, 

jólaköttinn, Grýlu og Leppalúða. 

• Komið með Jójó í skólann og hafið til sýnis. Æfið 

ykkur í að nota það. 

K - k 

• Þegar unnið er með stafinn K – k er tilvalið að mynda hann úr klökum og taka 

mynd af verkinu og nemandanum. 

• Gerið stafakastala. Sjá nánar í umfjöllun um stafakastala hér að framan. 

• Teikna myndir með kolamola og krít á gallaefnisbút og spreyja fixative yfir. 

• Hægt er að læra um Krumma (hrafn). Það má skoða myndir af honum í bókum 

og á netinu og skoða uppstoppaðan Hrafn. Þá gætu nemendur teiknað myndir af 

Krumma, jafnvel bara af útlínum hans líkt og um skuggamynd sé að ræða. Síðan 

mætti ef til vill fara út og hlusta eftir hljóðinu sem hann gefur frá sér. Einnig 

gætu nemendur reynt að líkja eftir hljóðinu. Lesa mætti þjóðsögur um Hrafna og 

syngja vísur um þá. Einnig er hægt að fara út og finna náttúruleg „hljóðfæri“ og 

spila á þau, s.s. steina, strá, skeljar og vatn. 

• Búið til kött. Byrjið á að búa til tvö stór kattarhöfuð. Heftið þau saman, en fyllið 

inn í það með krumpuðum dagblöðum fyrst. Málið eða litið andlitið. Festið á 

hann veiðihár. 

• Leyfa nemendum að skoða veiðihár og klær katta í víðsjá. 

• Syngja lög eins og: Komdu kisa mín og Krummi krunkar úti. 
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L - l 

• Þegar unnið er með stafinn L – l mætti leira stafinn, t.d. úr leir sem harðnar eða 

leir sem má baka. Síðan er e.t.v. hægt að mála hann. 

• Einnig mætti tína laufblöð og mynda stafinn úr þeim. 

• Gera má stafinn úr lími, sem hefur verið sett litað duft útí. 

Notað er venjulegt hvítt föndurlím sem er í túbum og lituðu 

dufti blandað í það. Einnig geta nemendur gert mynd við 

hliðina á stafnum með alla vegna lituðu lími. Athugið að þetta verður að gera á 

frekar þykkan pappa (Alphabet 2008, sjá vefslóð: 

http://www.preschooleducation.com/ag.shtml). 

• Hægt er að vinna með lyktarskyn. Leyfa nemendum að finna lykt af hinu og 

þessu, s.s. mat og blómum og prófa að greina á milli mismunandi lykta, t.d. 

krydda. 

• Hlutir sem hægt er að hafa til sýnis eru lyklar og lásar. Þá er hægt að skoða 

hvernig lyklar eru ólíkir, s.s. lyklar af dagbókum, lyklar af hengilásum, húslyklar 

eða bíllyklar. Þá má jafnvel vera með nokkra hengilása og leyfa nemendum að 

finna út hvaða lykill passar við hvern. Þá má láta nemendur flokka lykla, t.d. má 

flokka þá í litla og stóra, litaða og silfur, eða lykla af bílum eða lyklum af 

húsnæði. 

• Ef til vill er hægt að segja frá Lykla – Pétri. 

• Þá mætti syngja Lok, lok og læs og allt í stáli. 

M - m 

• Þegar unnið er með stafinn M – m mætti leyfa nemendum að föndra stafinn úr 

M&M og líma á karton (M&M merkingin verður að sjálfsögðu að snúa upp). 

• Einnig er hægt að föndra stafinn úr makkarónum og líma á mislit karton. 

• Ósýnileg, dulin skilaboð/galdur. Dýfið pensli í mjólk og skrifið stafinn eða 

skilaboð á hvítt blað. Látið þorna. Berið blaðið upp að ljósi og þá kemur í ljós 

hvað stendur á því. 

• Hægt er að hafa mömmu dag/morgun þegar unnið er með stafinn M. Þá eru allar 

mömmur velkomnar í skólann að fylgjast með og aðstoða. Kennarinn gæti e.t.v. 

fengið mömmu sína til að koma líka. 
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• Klippið út mismunandi munna úr blöðum og tímaritum (Alphabet 2008, sjá 

vefslóð: http://www.preschooleducation.com/am.shtml). 

• Lesið sögu af Mikka mús og Mínu mús. Teiknið myndir af þeim og gerið 

grímur. 

Matur: 

• Vinnið með mat. Gerið allskonar lista og kannanir. Skráið með teikningu, og 

skrifið ef börnin geta. 

• Gerið lista yfir mat sem ykkur finnst góður, vondur, borðið oftast o.s.frv. á 

flettitöflu. Gerið kannanir á því hvað bekkjarfélagarnir borða og borða ekki. 

• Kannið t.d. hvort það sér einhver munur á því hver er uppáhalds matur kennara 

og nemenda skólans. 

• Smakkið ólíkan mat og skráið hjá ykkur allt það sem þið smakkið nýtt í þessari 

viku og hvernig ykkur líkaði það (allur bekkurinn saman á flettitöflu). 

• Nemendur geta t.d. haldið matardagbók í nokkra daga. 

• Síðan geta nemendur í sameiningu útbúið lista með öllum þeim mat sem byrjar á 

stafnum m. 

• Einnig gætu þeir teiknað mynd af disk og hnífapörum. Á diskinn gætu þeir síðan 

teiknað og skrifað uppáhalds matinn sinn. Einnig er möguleiki að teikna beint á 

hvítan pappadisk. 

N - n 

• Þegar unnið er með stafinn N – n mætti föndra stafinn úr núðlum. 

• Það er hægt að hafa náttfatadag. Nemendur og kennarar geta þá allir mætt í 

náttfötum. 

• Teiknið næturmynd á svart karton eða pappír. Það mætti einnig teikna aðra eins 

mynd á hvítan pappír, sem er þá að degi til og festa myndirnar upp hlið við hlið. 

• Lesið söguna: Örkin hans Nóa og gerið stóra mynd af Örkinni hans Nóa, sjá 

nánar í umfjöllun um Ö - ö. 

O - o 

• Þegar unnið er með stafinn O – o mætti perla O og o með annars vegar stórum 

perlum og hins vegar litlum perlum. 
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• Einnig er hægt að búa til hálsfesti úr cheerios og weetabix hringjum. Eða gera 

hálsmen eða armbönd úr einhverju öðru, t.d. perlum. 

• Það mætti fara út að tína orma og skoða þá ef þannig viðrar, en ef það er ekki 

hægt má t.d. fá lánaða eða kaupa nokkra orma til að sýna nemendum, t.d. stóra 

veiðiorma. 

• Búið til orma, með því að klippa niður og líma saman renninga. Síðan er hægt að 

lita þá og gera á þá mynstur. Það má gera harmonikkuorma með því að brjóta þá 

saman. Einnig er hægt að búa til orm með því að klippa litla hringi og líma þá 

saman, endilega skreytið orminn. Síðan má klippa út laufblað úr A4 og klippa 

gat í það, nógu stórt til að ormurinn geti skriðið í 

gegnum það. Líma má laufblaðið og orminn á 

karton eða líma laufblaðið eða hefta það þannig 

að það sé að hluta til laust svo orminum geti 

skriðið í gegnum gatið. 

• Það mætti gera með auðveld/einföld origami (pappírsbrot), sjá ýmsar hugmyndir 

á þessari vefslóð: http://www.origami-club.com/en/. 

• Það mætti halda ostaveislu og koma með risa stóran ost, helst sem er með fullt af 

götum í. Skera hann niður í bita og búa til ostapinna. Einnig ólívur, skinku, 

pepperoni, ananas, vínber, jarðaber. Þetta mætti gera í samvinnu við 

heimilisfræðikennarann. 

Ó - ó 

• Þegar unnið er með stafinn Ó – ó er hægt að gera óróa með ó orðum eða 

myndum. 

• Lesið söguna: Fríða og dýrið. Teiknið óferskjumynd (dýrið er ófreskja). Það 

mætti gera blekmynd. 

• Komdu með óróa og hafðu til sýnis. Einnig mætti koma með ólífur og leyfa 

nemendum að smakka, t.d í heimilisfræði. 

P - p 

• Þegar unnið er með stafinn P – p mætti perla stafinn. 

• Einnig mætti móta stafinn úr pípuhreinsara. 
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• Þá er líka hægt að föndra stafinn úr pasta 

eða popp baunum. 

• Einnig er hægt að gera mynd úr pasta eða 

búa til munstur og jafnvel tengja við 

stærðfræði. 

• Íhuga ætti að vinna með stafinn rétt fyrir 

páska þá er hægt að gera allskonar 

páskaskaut; páskaunga, -egg, -kanínur og -grímur. Foreldrafélagið gæti e.t.v. 

boðið öllum börnum uppá lítið páskaegg með málshætti, sem síðan er hægt að 

nota í kennslu. Það er meira að segja hægt að velja fyrirfram málshætti sem 

kennarinn vill vinna með og láta setja þá inní eggin í verksmiðjunni. Það kostar 

víst ekkert. 

• Einnig er hægt að lesa söguna um Sætabrauðsdrenginn og baka í kjölfarið 

piparkökur. Þá er hægt að gera p laga kökur eða piparköku karla og kerlingar 

(sætabrauðsdrengi). Þetta er t.d. hægt að gera í samvinnu við 

heimilisfræðikennarann. 

• Þegar unnið er með stafinn P – p mætti poppa popp. Helst í potti þannig að það 

lyftist lokið af pottinum. Hlustið á hljóðið og finnið lyktina. Síðan má borða 

poppið. Einnig mætti gera popphálsfestar. 

• Búið til púsl, með stafnum á (stóra og litla eða bara öðrum hvorum) og mynd af 

einhverju sem byrjar á stafnum (sjá nánari lýsingu hér að framan, þar sem rætt er 

um hvað er hægt að gera með öllum stöfum). 

• Hægt er að hafa pabba dag/morgunn þegar unnið er með stafinn P. Þá eru allir 

pabbar velkomnir í skólann að fylgjast með og aðstoða. Kennarinn gæti e.t.v. 

fengið pabba sinn til að koma líka. 

• Áhugaverður hlutur til að hafa til sýnis er: Pípa. 

Q - q 

• Þegar unnið er með stafinn Q – q mætt læra um kúna um leið. Hægt er síðan að 

teikna tvær kýr, eina stóra og eina litla. Efst á blaðið mætti skrifa: Þetta er kú... 

Fyrir neðan litlu kúna mætti skrifa: Þetta er litla q. Fyrir neðan stóru kúna mætti 

skrifa: Þetta er stóra Q. 
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R - r 

• Þegar unnið er með stafinn R – r  mætti spora stafinn í raksápu (Learning Letters 

2008, sjá vefslóð: http://www.preschooleducation.com/llscience.shtml). 

• Einnig má föndra stafinn úr rúsínum og líma 

hann á karton. 

• Þá er hægt að hafa röndóttan dag. Þá gætu 

kennarar og nemendur mætt í einhverju 

röndóttu. 

• Hægt er að vinna með risaeðlur. Nemendur 

gætu t.d. skoðað bækur um risaeðlur og teiknað myndir af þeim. Þeir gætu 

einnig gert risaeðlur úr flöskum með því að þekja þær með dagblöðum og 

límlakki. Síðan er hægt að mála þær. Þetta má e.t.v. gera í samvinnu við 

myndmenntakennarann. 

• Það má einnig vinna með orðin rok 

og rigning. Þá er hægt að teikna 

myndir af rigningu og roki. Það 

mætti t.d. teikna mikið rok, t.d. á 

gráan pappír, til að undirstrika hvað 

það er oft grátt þegar mikið rignir. 

Síðan mætti e.t.v. setja glæru yfir 

myndina og teikna rigningu á glæru, með bláum glærupenna, ýmist grönnum eða 

breiðum penna, eftir því hvernig rigningin á að vera. Þá er einnig hægt að gera 

mynd með regnboga. 

• Þá mætti líka leyfa nemendum að mála regndropa innan á rúðuna í 

skólastofunni. 

• Skoðið röntgenmyndir. Stundum er hægt að fá slíkar myndir gefins á 

sjúkrahúsum. Gerið síðan ykkar eigin röntgenmyndir. Þeytið hvíta málningu og 

fullt af fljótandi sápu. Hellið síðan blöndunni á djúpan disk. Dýfið hendinni í 

blönduna og stimplið á svartan pappír. Loftbólurnar gera það að verkum að 

myndin þornar gegnsæ (Alphabet 2008, sjá vefslóð: 

http://www.preschooleducation.com/ax.shtml). 

• Kennið nemendum tungubrjóta með r –um í: 
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o „Rómverskur riddari réðst inn í Rómarborg, rændi þar og ruplaði 

rabbabara og rjóma (eða radísum og rófum). Hvað eru mörg R í því?“ 

o „Barbara Ara bar Ara araba bara rabbabara.“ 

• Lesið söguna Ronja ræningjadóttir og gerið klippimyndir úr sögunni (sjá nánar 

umfjöllun um klippimynd í umfjöllun um ævintýri í Æ - æ). 

• Það mætti koma með reykelsi í skólann og hafa til sýnis. 

S - s 

• Þegar unnið er með stafinn S – s mætti leyfa nemendum að spora stafinn í sag 

(Learning Letters 2008, sjá vefslóð: 

http://www.preschooleducation.com/llscience.shtml). 

• Einnig er hægt að föndra stafinn úr/móta hann úr/í snjó á ýmsan máta, t.d. er 

hægt að móta hann í snjóinn með því að þjappa snjóinn niður í S, móta hann úr 

fullt af snjókúlum, forma hann í snjóinn. 

• Leyfið nemendum að gata hvítan ljósritunarpappír og fyllið u.þ.b. ¼ af tómri 

krukku undan ungbarnamat. Fyllið svo krukkuna af vatni og hristið. Sjáið, það 

snjóar (Alphabet 2008, sjá vefslóð: 

http://www.preschooleducation.com/as.shtml). 

• Einnig má mála með silfurlitaðri málningu og gera 

silfur S – s. 

• Sporið stafinn í fínt salt. 

• Föndrið stafinn úr soðnu spaghettí. 

• Föndrið stafinn úr sandi (salti, grófu eða fínu eða sykri) og líma á karton. 

• Svo má líka klippa stafinn út úr sandpappír. 

• Notið skæri og klippið út S – s. Einnig má klippa út myndir af hlutum sem byrja 

á S og líma á blað, t.d. sól, strætó, skó, síma, sjónvarp (Alphabet 2008, sjá 

vefslóð: http://www.preschooleducation.com/as.shtml). 

• Kynnið nemendur fyrir sandleir, sem hægt er að móta úr, skera í og baka. Búið 

t.d. til slöngu með mynstri í. 

• Málið myndir og stráið fínu/grófu salti yfir myndirnar á meðan þær eru enn 

blautar. 

• Spilið slönguspil. Nemendur gætu ef til vill búið til þannig spil. 
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• Leikið ykkur með skugga. Varpið skugga af andlitum 

nemenda með ljósi frá myndvarpa á svart A3 karton og 

látið nemendur teikna eftir andlitsskugga hvors annars 

með blýanti. Klippið svo andlitin út. Einnig mætti gera 

skuggaleikhússýningu. 

• Syngið vísuna: Ég á lítinn skrýtinn skugga. 

• Tengið stafinn við sólina. Teikna sól úr spíral og láta 

litla og stóra s mynda geislana. 

• Það mætti e.t.v. hafa súkkulaðidag. Foreldrafélagið 

býður nemendum uppá súkkulaðibita í eftirmat. Það 

mætti hafa súpu í matinn eða annað sem byrjar á s. 

• Það mætti búa til litla bók, t.d. harmonikkubók sem heitir skólinn minn. Þá er 

t.d. hægt að teikna mynd af skólanum, föndra skólatösku og skrifa/teikna það 

sem er í henni. Einnig er hægt að teikna mynda af því hvernig er um að litast í 

skólastofunni. 

• Syngið söngva um skólann og það að læra í skóla, eins og t.d. Í skólanum, í 

skólanum er skemmtilegt að vera, Það er leikur að læra, Stíllinn, sem endaði 

aldrei (Það var einu sinni strákur sem átti lítinn bíl) og A, b, c, d. 

• Strumpar. Horfið á valinn strumpaþátt og teiknið síðan mynd af strumpi. 

• Lesið söguna Selurinn Snorri. 

T - t 

• Þegar unnið er með stafinn T – t mætti mynda stafinn úr tölum (líma tölurnar á 

karton og mynda stafinn). Einnig mætti flokka þær á óteljandi vegu. 

• Einnig mætti föndra stafinn úr trölladeigi. Látið það þorna á rist eða bakið í ofni. 

• Lesið sögur um tröll, t.d. söguna Tár úr steini. 

• Þá má búa til tröll úr tröllaleir og nota t.d. negulnagla fyrir augu. Það mætti líka 

mála tröllkarlinn þegar hann er þornaður og líma á hann lopa fyrir hár (hægt er 

að nota límbyssu). 

• Hægt er að vinna með tré og teikna t.d. tré á öllum árstímum í litla 

harmonikkubók. Hægt er líka að velja sér „vinatré“ sem maður gæti fylgst með 

vaxa og dafna a.m.k. út skólaárið. 

• Þegar unnið er með stafinn mættu stelpurnar mæta með tíkó í hárinu. 
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• Tennur eru einnig eitthvað sem hægt er að ræða um þegar unnið er með stafinn. 

Hjúkrunarfræðingur eða e.t.v. einhver tannlækni (t.d. tannlæknir í hverfinu) gæti 

kannski komið og frætt nemendur um tennur og tannhirðu. Einnig gæti hann 

komið með stórar tennur og kennt nemendum að tannbursta sig. Ef til vill gæti 

foreldrafélagið gefið öllum nemendum tannbursta. Hægt er að enda á því að fá 

flúor. Nemendur gætu síðan notað spegil til að skoða tennurnar sínar og teiknað 

þær, bæði efri og neðri góminn. Þá myndu þeir að hafa gat þar sem eru þeir hafa 

misst tönn. 

• Áhugaverður hlutur til að taka með í kennslustund er taktmælir. Nemendur gætu 

t.d. æft sig að klappa í takt. E.t.v. er hægt að vera í samvinnu við 

tónmenntakennarann. 

• Einnig er teningur hlutur sem hægt er að vinna með. Hægt er að fara í ýmsa leiki 

með teninga. Einnig mætti setja bókstafi á teninga. Síðan gætu nemendur kastað 

þeim til skiptis og æft sig að segja heiti og hljóð bókstafsins sem kæmi upp. Þá 

mætti alltaf skipta um stafi á teningnum, eftir því hvaða stafi þyrfti að vinna með 

hverju sinni. 

U - u 

• Þegar unnið er með stafinn U – u mætti skoða ull og föndra stafinn úr ullarbandi 

eða ullarkembu. 

• Það mætti tengja vinnu með stafinn við umferðina. Hægt er að föndra götu, 

umferðaljós og umferðamerki. Einnig mæti teikna inn bíla og fólk. Hægt er að 

teikna eða gera klippimynd af götunni okkar. 

Ú - ú 

• Þegar unnið er með stafinn Ú – ú mætti hafa útidag og vera eins mikið utandyra 

og veður bíður uppá.  

• Hægt er að móta stafinn úr öllu því sem má finna úti og ekki gleyma að taka 

myndir af nemendum og verkum þeirra. 

• Notið tækifærið og ræðið um útiföt og hvernig við klæðum okkur eftir veðri. 

Nemendur gætu útbúið litlar harmonikkubækur og skrifað/teiknað sig í 

viðeigandi fatnaði eftir veðri/árstíð. 
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• Úti má lesa Úlfasögur, t.d. Úlfurinn og kiðlingarnir sjö og Rauðhetta og 

úlfurinn. Síðan gætu nemendur farið í hlutverk og leikið sögurnar. Einnig mætti 

lesa söguna Úlfur, úlfur og vinna með boðskap sögunnar. 

V - v 

• Þegar unnið er með stafinn V – v mætti föndra hann úr vaxi. Ydda má vaxliti í 

ýmsum litum og forma stafina úr vax-yddinu á karton og strauja síðan stafina. 

Gæta verður þess að hafa smjörpappír yfir þegar straujað er því annars bráðnar 

vaxið á straujárnið. 

• Einnig er hægt að forma stafinn úr litlum kertum sem eru úr vaxi. Þá eru þau 

fyrst látin linast í heitu vatni smá stund og síðan er hægt að forma þau. Athugið 

að kertin eru að sjálfsögðu heit, svo nemendur þurfa að vera í 

uppþvottahönskum. 

• Einnig mætti æfa sig að mynda stafinn með líkamanum á hina ýmsu vegu, t.d. 

með fingrunum, höndunum, fótunum og tveir og tveir saman með öllum 

líkamanum. 

• Kennið nemendum að vefa og vefið eina mynd, gerið þetta í samvinnu við 

handmenntakennarann. 

• Vasaljós. Gerðu kennslustofuna myrka og æfðu að skrifa stafinn með 

vasaljósinu í loftið. 

• Hægt er að vinna með vatn, t.d. má gera tilraunir með vatn, s.s. fljóta og sökkva 

tilraun. 

• Hægt er að hafa vöffludag í samvinnu við heimilisfræðikennarann. 

• Einnig mætti tengja vinaþema/vinaviku við þennan staf. Þá er t.d. hægt að gera 

vinabönd. Eignast leynivin og þjappa hópnum saman. 

• Hægt er að tengja þennan staf við veður. Ræðið um hin ýmsu orð sem við notum 

um veður og hvað þau þýða. Gerið orðalista á flettitöflu. Teiknið jafnvel 

skýringarmyndir við. Notið tækifærið og ræðið um útiföt og hvernig við klæðum 

okkur eftir veðri. Nemendur gætu útbúið litlar harmonikkubækur og 

skrifað/teiknað sig í viðeigandi fatnaði eftir veðri/árstíð. 

• Nemendur gætu jafnvel haldið veðurdagbók og brugðið sér í hlutverk 

veðurfræðings á hverjum morgni. Þetta hlutverk gæti flust á milli nemenda, 

jafnvel allan veturinn. Það gæti verið skólaverkefni eingöngu, en gæti einnig 
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verið heimaverkefni að hluta. Þá er búin til sérstök veðurfræðibók og fremst í 

henni væru skýringarmyndir og orðskýringar. Hver nemandi gæti verið 

veðurfræðingur í eina viku í senn eða einn dag, allt eftir því hvað kennarinn telur 

henta. 

• Spilið veiðimann og notið bókstafi í staðin fyrir venjuleg spil. 

• Nemendur geta líka búið til veiðimanna spil fyrir bekkinn. Þá er byrjað á því að 

teikna litla fiska á litla ferningslaga miða og skrifa stafi á þá, en einnig má klippa 

fiskana út, en það er vandasamt og tímafrekt verk. Síðan skal setja bréfaklemmu 

á miðana/fiskana. Þá skal búa til veiðistöng úr bambusstöng, bandi og segli. 

Síðan er hægt að leika sér að veiða stafina úr tjörn (sem gæti verið afmörkuð úr 

bandi/bláu kartoni) og æfa sig að segja hvað stafirnir heita um leið og þeir eru 

veiddir eða beðið er um þá (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl. 2005:27-28). 

W - w 

• Þegar kenna á stafinn W – w mætti gera það um leið/í kjölfar þess að kenndur er 

stafurinn V – v, því þessir stafir eru mjög líkir í útliti. Nemendur gætu æft sig að 

mynda stafinn úr líkamanum, tveir og tveir saman. 

• Einnig gætu nemendur klippt út tvö stór v-öff (V) og tvö lítil v-öff (v) og límt 

þau saman þannig að þau mynduðu stórt tvöfalt v-aff (W) og lítið tvöfalt v-aff 

(w). 

X - x 

• Þegar unnið er með stafinn X – x mætti hafa kexdag. Nemendur og kennarar 

geta þá gert undanþágu á því að hafa einungis ávöxt eða 

grænmeti í nestisstund og haft með sér kex. 

• Kenna má nemendum myllu OXO. Síðan geta nemendur búið til 

þannig spil handa sér. Spjald með 3X3 reitir og fimm spjöld með 

O og fimm spjöld með X. 

• Kenna nemendum að gera krossaum og sauma litla mynd, t.d. upphafsstafina 

sína. 

• Sendið fax. Nemendur og kennarar skrifið saman bréf (t.d. fyrir hádegi) og 

nemendur geta e.t.v. líka teiknað mynd. Faxið síðan bréfið og myndina, t.d. á 

leikskólann sem börnin voru á. Ath. kennari verður að vera búinn að undirbúa 
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þetta vel og fá faxnúmer hjá einhverjum og tala við hann á undan. Hægt er að fá 

þann sem faxað er til, að faxa bréf til baka (t.d. eftir hádegi eða næsta dag) 

(Alphabet 2008, sjá vefslóð: http://www.preschooleducation.com/ax.shtml). 

• Hafðu t.d. til sýnis axlabönd og buxur. 

• Einnig má syngja og jafnvel myndgera vísuna: Buxur, vesti, brók og skór. 

Nemendur gætu e.t.v. skoðað hvernig fatnaður var í gamla daga og gert 

dúkkulísur í gömlum fötum, t.d. eins og segir í vísunni. 

• Orð með x í sér: Axlabönd, buxur, fax, kex, sex, vax. 

Y - y 

• Þegar unnið er með stafinn Y – y mætti föndra stafinn úr yddi og líma á karton. 

• Einnig mætti æfa sig í að mynda stafinn með líkamanum. 

Ý - ý 

• Þegar unnið er með stafinn Ý – ý mætti fá einhvern til að koma og sýna 

nemendum ýsu og hvernig hún er gerð tilbúin til matreiðslu eða fara í heimsókn 

í fiskbúð/fiskvinnslu. Þá mætti hafa ýsa í hádeginu þann dag. 

• Skemmtilegur hlutur til að hafa til sýnis er ýta (jarðýta). 

Z - z 

• Þegar unnið er með stafinn Z – z má láta nemendur taka myndir af hvort öðru 

þykjast vera sofandi. Nemendur sofa í ýmsum stellingum. Síðan prenta 

nemendur myndirnar út og klippa sig út. Þá geta nemendur teiknað rúm eða 

klippt það út og límt á A4 blað. Síðan líma þeir sig á rúmið. Sömuleiðis geta þeir 

notað efnisbút og klippt út sængur og kodda og límt á blaðið. Hægt er að líma 

sængina þannig að hægt sé að líma lyfta henni upp og sjá í hvaða stellingu 

viðkomandi sefur. Síðan teikna nemendur Zz... í átt frá andlitinu, eins og svo 

gjarnan er gert í teiknimyndablöðum. Zz... eiga þá að tákna hrotur (Alphabet 

2008, sjá vefslóð: http://www.preschooleducation.com/az.shtml). 

• Í samvinnu við textílkennarann gætu nemendur e.t.v. gert setu á stólinn sinn úr 

svampi eða fengið að skreyta setu sem var keypt, t.d. með því að stimpla á hana, 

blása á hana málningu eða teikna á hana. 
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Þ - þ 

• Þegar unnið er með stafinn Þ – þ mætti fá ólétta konu í heimsókn, því þær eru 

alveg eins og Þ í laginu. 

• Þá mætti fara í fjöruferð. Þar er hægt að spora stafinn í sandinn og nota þara og 

þang til að mynda stafinn. Ekki gleyma að taka myndir að nemendum við verkin 

sín. 

• Einnig mætti vinna með þvott og kynnast því hvernig fólk þvoði þvott í 

gamladaga, fyrir tíma þvottavéla, Bio spreys og Vanish. Fyrst má t.d. teikna 

þvottasnúru og þræða band fyrir snúruna sjálfa. Síðan er hægt að teikna föt á 

snúruna eða gera klippimyndir og líma/hengja á snúruna. 

• Málið á þvottaklemmur, t.d. eitthvert mynstur. Einnig er hægt að gera litla mynd 

af einhverju sem byrjar á Þ, klippa hana út og líma á þvottaklemmuna. 

• Lesið söguna um Þyrnirós og syngið Hún Þyrnirós var besta barn. 

Æ - æ 

• Þegar unnið er með stafinn Æ – æ má hlusta á hljóðsnældu eða lesa hvaða 

ævintýri sem er. T.d. mætti hlusta á Æfintýri í Mararþaraborg, eftir Ingebright 

Davik í þýðingu Kristjáns frá Djúpalæk (það er einnig hægt að lesa bókina). 

Ræðið ævintýrið og spyrjið nemendur spurninga til að dýpka skilning þeirra á 

ævintýrinu. Skoðið sögusviðið með nemendum. Rifjið upp atburðarrás sögunnar 

og reynið að fá nemendur til að átta sig á hvar og hvenær sagan gerist og hver 

aðal sögupersónan er. Ræðið um umhverfi sögunnar og svo framvegis. Ef 

nemendur ná ekki að byrja á næsta hluta strax eftir að búið er að hlusta á 

ævintýrið og ræða um það er best að rifja upp ævintýrið með nemendum áður en 

hafist er handa við að vinna. Nemendur vinna tveir og tveir saman að því að 

endurskapa atburðarrás ævintýrisins með því að búa til klippimyndir við nokkrar 

vel valdar setningar úr ævintýrinu. Hægt er að nota karton í ýmsum litum, garn, 

efnisbúta, lím og skæri þegar klippimyndir eru gerðar. Eitt parið gæti e.t.v. 

fengið það hlutverk að búa til aðalpersónu ævintýrisins. Þegar öll verkin eru 

tilbúin endurskapa nemendur í sameiningu ævintýrið og hengja afraksturinn upp 

á vegg. Spyrjið nemendur spurninga úr sögunni til að fá þá til að tengja eigin 

klippimynd/setningu við það sem er að gerast í sögunni þegar hún er 

endurbyggð. Þegar klippimynd/setning hvers pars passar við söguna eiga þeir að 
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standa upp, koma með myndina fram fyrir bekkinn og sýna og segja frá 

myndinni. Hinir nemendurnir fá þá tækifæri til að spyrja út í myndina og ræða 

um hana á jákvæðan og uppbyggilega hátt. Höfundar fá líka tækifæri til að svara 

gagnrýni og spurningum hinna nemendanna. Að því loknu hengja þeir myndina 

sína á fyrirfram ákveðinn stað á veggnum. Þannig koma nemendur koll af kolli 

upp að töflu og sýna sitt verk og endurskapa atburðarrás sögunnar um leið á 

vegginn. 

Ö - ö 

• Þegar unnið er með stafinn Ö – ö mætti æfa sig í að mynda stafinn með 

andlitinu, þ.e.a.s. mynda hring úr munninum, nasirnar eru þá punktarnir yfir ö-

inu. 

• Lesið söguna: Örkin hans Nóa og gerið stóra mynd af Örkinni hans Nóa á 

maskínupappír. Hægt er að mála himinn og haf og jafnvel land. Síðan geta 

nemendur hjálpast að við að teikna og klippa út myndir af dýrum og jafnvel fólki 

til að festa á myndina (Alphabet 2008, sjá vefslóð: 

http://www.preschooleducation.com/an.shtml). 

 

• Lesið söguna Öskubuska og vinnið með hana. Teiknið myndir eða gerið 

klippimyndir. 

• Hægt er að vinna með þennan staf rétt fyrir öskudaginn og nota þá tækifærið og 

búa til öskupoka, e.t.v. í samvinnu við textílkennarann. 



 80 

• Í smíðum mætti e.t.v. leyfa nemendum að búa til örvar. 

Ei – ei 

• Þegar unnið er með Ei – ei mætti vinna með orðmyndina nei. Það má fara í 

spurningaleiki, sem einungis má svara með já og nei. Einnig er hægt að fara í 

Frúin í Hamborg, en í þeim leik má ekki segja nei. 

• Hægt er að syngja Kannt’u brauð að baka?, Kannt’að sjóða fiskinn?, Kannt’að 

vagga barni? o.s.frv. 

Ey – ey 

• Þegar unnið er með Ey – ey mætti skoða vel eyrun okkar og annarra. Síðan 

mætti teikna mynd af eyranu. Segja nemendum frá því að minnsta bein mannsins 

sé í eyranu. 

• Syngið Höfuð, herðar, hné og tær. 

Au – au 

• Þegar unnið er með Au – au mætti láta nemendur vinna tvö og tvö saman og 

teikna augun á hvort öðru. 

• Nemendur velja sér hlut innan skólastofunnar og búa síðan til stutta auglýsingu. 

Nemendur flytja síðan auglýsinguna sína í tilbúnu pappasjónvarpi. 

• Syngið Höfuð, herðar, hné og tær. 


