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Ágrip 

Lokaverkefni þetta er fræðileg ritgerð, rituð með fræðslu til foreldra í huga. 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er þríþætt: Í fyrsta lagi að miðla til foreldra hvað felst í 

hugtökunum læsi og bernskulæsi. Í öðru lagi verður rýnt í undirstöðuþætti læsis og í 

þriðja lagi er hlutverk foreldra skoðað, þau áhrif sem þeir geta haft á 

undirstöðuþættina og viðhorf barna til lesturs. Höfundum verksins þykir mikilvægt að 

foreldrar séu vel upplýstir um lestrarferlið og tengda þætti þess svo að þeir geti stutt 

börn sín á meðvitaðan hátt í lestrarferlinu. Þessi vitneskja er foreldrum ekki meðfædd 

og því er það í höndum leik- og grunnskólakennara að miðla til þeirra fræðslu. Einnig 

telja höfundar brýnt að foreldrar sé meðvitaðir um þau áhrif sem þátttaka þeirra og 

viðhorf til lesturs hefur á börn þeirra og viti með hvaða hætti þeir stuðla að góðum 

grunni hjá börnum sínum þegar þau hefja grunnskólagöngu sína. Höfundar öfluðu sér 

fræðilegra heimilda um efni ritgerðarinnar í bókum, rannsóknum og greinargerðum. 



6 

Efnisyfirlit 

Ágrip .................................................................................................................................5 

Formáli ..............................................................................................................................7 

1 Inngangur ...................................................................................................................9 

2 Læsi .......................................................................................................................... 11 

3 Bernskulæsi .............................................................................................................. 15 

4 Undirstöðuþættir læsis .............................................................................................. 19 

4.1 Orðaforði ...................................................................................................................... 21 

4.2 Hljóðkerfisvitund .......................................................................................................... 23 

4.3 Umskráning ................................................................................................................... 25 

4.4 Lesskilningur ................................................................................................................. 27 

4.5 Lesfimi ........................................................................................................................... 29 

4.6 Ritun ............................................................................................................................. 31 

5 Hlutverk og áhrif foreldra á lestrarnám barna sinna ................................................... 35 

5.1 Hvernig geta foreldrar eflt orðaforða barna sinna? ..................................................... 41 

5.2 Hvernig geta foreldrar eflt hljóðkerfisvitund barna sinna? .......................................... 45 

5.3 Hvernig geta foreldrar eflt umskráningarfærni barna sinna? ...................................... 47 

5.4 Hvernig geta foreldrar eflt lesskilning barna sinna? .................................................... 49 

5.5 Hvernig geta foreldrar eflt lesfimi barna sinna? .......................................................... 51 

5.6 Hvernig geta foreldrar eflt ritunarfærni barna sinna? ................................................. 53 

6 Lokaorð ..................................................................................................................... 55 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 57 

 

 



7 

Formáli 

Þessi ritgerð er skrifuð sem 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Höfundar hafa sérhæft sig í kennslu yngri barna í 

grunnskóla. 

Upphaflega var hugmyndin að ritgerðarefninu sú að skrifa um lestrarferlið og 

hvernig það þróast. Höfundar eru báðir foreldrar ungra barna og hafa sjálfir mikinn 

áhuga á lestrarferlinu og þeim áhrifum sem þeir geta haft á undirstöðuþætti læsis og 

áhuga barna sinna á lestur og ritun. Höfundar ákváðu að tengja þessi tvö efni eftir að 

hafa rætt saman um þennan áhuga á hlutverki foreldra í lestrarnámi barna.  

Við viljum þakka mökum okkar fyrir óendanlega þolinmæði á meðan skrifunum 

stóð og börnum okkar fyrir þær fáu en dásamlegu gæðastundir sem við áttum með 

þeim á þessum tíma og fyrir skilninginn. Einnig viljum við þakka foreldrum okkar fyrir 

að leyfa okkur að leggja undir okkur borðstofuborðin þeirra við skrifin og næringuna 

sem þeir sáu um að við fengjum á meðan. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) 

og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en 

berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með 

undirskrift okkar. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Foreldrar bera meginábyrgð á uppeldi barna sinna og ábyrgð á því að þörfum barna 

þeirra sé sinnt að öllu leyti, hvort sem það er inni á heimilinu eða á þeim stofnunum 

sem börn þeirra sækja. Áður en haldið er áfram ber að taka fram að þegar fjallað er um 

foreldra er átt við þá aðila sem fara með forsjá barna. Uppeldi barna er mjög víðtækt 

hugtak. Meðal annars þurfa foreldrar að sinna almennum þörfum þeirra, búa þau undir 

að verða virkir þátttakendur í samfélaginu og efla þá þætti sem gera þeim það kleift. 

Læsi er einn af þeim þáttum sem foreldrar þurfa að vera meðvitaðir um og efla þá 

undirstöðuþætti sem gerir börnum kleift að verða læs.  

Leik- og grunnskólakennarar þurfa að fræða foreldra markvisst um lestrarferlið og 

þann grunn sem foreldrar geta hjálpað börnum sínum að byggja lestrarnám sitt á. 

Foreldrar ættu einnig að vera virkir í að afla sér þekkingar hjá fagaðilum um hvað þeir 

geti gert og hvernig þeir geti tekið markvissan þátt í lestrarferli barna sinna. Ábyrgðin 

liggur því bæði hjá leik- og grunnskólakennurum og foreldrum en með misjöfnum 

hætti.  

Undirstöðuþættir læsis eru orðaforði, hljóðkerfisvitund, umskráning, lesskilningur, 

lesfimi og ritun. Lestur fyrir börn getur haft áhrif á alla undirstöðuþættina og færni 

barna til að takast á við lestrarnám sitt. Einnig skiptir máli að börn búi við umhverfi sem 

hjálpar þeim að efla málþroska sinn og þekkingu á málinu. Lesmál okkar er samtvinnað 

talmálinu sem gerir það að verkum að hvort hefur áhrif á annað. Þannig hefur færni 

okkar til þess að tala, skilja aðra og tjá okkur bein áhrif á getu okkar til þess að takast á 

við lestrarnámið og tileinka okkur þá færni sem þarf til þess að verða færir lesendur.  

Til þess að geta hjálpað börnum sínum í lestrarferlinu er gott að foreldrar viti hvað 

það þýðir að vera læs og hvað í því felst. Einnig að þeir viti hvað bernskulæsi er, hvað 

felst í því og hvernig foreldrar geta haft jákvæð áhrif á þroska og þróun barna á því 

tímabili svo að börn þeirra haldi inn í lestrarnámið með sterkan grunn til að byggja á. 

Lestrarferlið er ferli en undirþættir þess hafa víxlverkandi áhrif hver á annan. Því er 

mikilvægt að börn fái örvun sem hefur áhrif á þá alla og njóti stuðnings foreldra sinna. 

Hlutverk foreldra er mikilvægt og geta þeir haft áhrif á börn sín með ýmsum hætti og 
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eflt þekkingu þeirra og færni en til þess þurfa þeir að búa þeim heimili þar sem þau eru 

hvött til þess að lesa og nota ritmálið ásamt því að efla jákvætt viðhorf þeirra. 

Í þessari ritgerð verður leitast við að útskýra hvað felst í læsi og bernskulæsi og 

undirstöðuþættir læsis skoðaðir. Einnig verður rýnt í hlutverk foreldra, áhrifin sem þeir 

geta haft á undirstöðuþætti læsis, ásamt því að athuga hvernig viðhorf þeirra og 

umhverfið sem þeir búa börnum sínum getur haft á viðhorf barna til lesturs. 
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2 Læsi 

Orðið læsi (e. literacy, literate) hefur breytilega merkingu þar sem merking þess er 

skilgreind af þeim sem notar það og því samhengi sem það er sett í (Baldur Sigurðsson, 

e.d.). Hinn almenni borgari skilur það á þann veg að einstaklingar geti lesið ritað mál og 

skilið innihald texta. Í íslenskri orðabók merkir „læsi“ að búa yfir lestrarkunnáttu eða að 

kunna að lesa (Mörður Árnason, 2010:632). Skilningur almennings á merkingu 

hugtaksins er því mjög svipaður og skilgreining þess í Íslenskri orðabók. Hugtakið læsi 

hefur samt fleiri merkingar. Það getur einnig átt við færni einstaklings að geta skrifað 

texta með réttri stafsetningu. Þá er hann bæði læs og skrifandi (Baldur Sigurðsson, 

e.d.).  

Sérfræðingar í menntunarfræðum hafa skilgreint orðið læsi á ólíkan hátt (Baldur 

Sigurðsson, e.d., sjá einnig í Ehren, Lenz og Deshler, 2004) en fræðileg skilgreining á 

hugtakinu læsi felur í sér færni í málskilningi (e. linguistic comprehension) sem byggir á 

því hversu fær börnin eru um að tjá sig bæði munnlega og skriflega og að skilja 

merkingu talaðs og ritaðs máls. Að auki felur skilgreiningin í sér umskráningu (e. 

decoding) og orðakennsli (e. word recognition) (Baldur Sigurðsson, e.d., sjá einnig í 

Hoover og Gough, 1990). 

Til þess að vera fær um að skilja ritað mál þurfa börn að geta nýtt þekkingu sína á 

talmálinu, bakgrunn sinn og vera fær um að hugsa og draga ályktanir (Baldur 

Sigurðsson, e.d.). Börn þurfa því að öðlast reynslu af lestri sem og þekkingu á lestri og 

lesmáli, umhverfinu og ýmsum viðfangsefnum. Þau þurfa einnig að hafa áhuga á lestri, 

geta dregið sínar eigin ályktanir og búið yfir almennri samskiptafærni. Margir 

færniþættir hafa áhrif á lestrarfærni barna sem gerir þeim kleift að vera virkir 

þátttakendur í umræðum og lesa sér til skilnings (Baldur Sigurðsson, e.d.). Lestur krefst 

einnig tæknilegrar færni til að geta tengt saman rit- og talmál, lesið og skilið skrifaðan 

texta og tengja það við munnlega málfærni og málskilning en það krefst þess að börn 

séu fær í umskráningu og geti borið kennsl á orð. 
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Hugtakið læsi er einnig notað í mörgum samsettum orðum en læsi í þeim skilningi 

hefur verið kallað nýlæsi (orð í fleirtölu, læsin, e. new literacies) til að greina það frá 

orðinu læsi og hinni hefðbundnu merkingu þess (Baldur Sigurðsson, e.d.). Skilgreiningin 

á nýlæsi er ekki skýrt afmörkuð en er í meginatriðum sú færni sem nútímamönnum er 

nauðsynleg með áherslu á upplýsingatækni og miðlun. Nýlæsi eru fjölmörg; má þar 

nefna stafrænt læsi (e. digital literacies), miðlalæsi (e. media literacies), fjölmiðlalæsi 

(e. media literacies), netlæsi (e. internet literacies) og upplýsingalæsi (e. information 

literacies). Grunnskólar landsins leggja áherslu á að efla stafrænt læsi og miðlalæsi 

barna og efla færni þeirra í miðlanotkun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011a:19). Flest nýlæsi hjálpar börnum að verða fullgildir og virkir þátttakendur í 

þjóðfélaginu því að heimurinn í dag byggir á því að einstaklingar geti leitað sér 

þekkingar og miðlað efni á gagnrýninn hátt og með fjölbreyttum leiðum.  

Þótt þess sé krafist að með aukinni færni geti börn aflað sér þekkingar og miðlað 

henni á fjölbreyttan hátt og tileinki sér einhver af nýlæsunum dregur það ekki úr 

mikilvægi þess að lesa texta. Lestur er lærð færni og byggir á þáttum sem hafa áhrif á 

getu barna til þess að takast á við lestrarferlið (Steinunn Torfadóttir, e.d. -a.). Ásamt 

samræðum og fleiri þáttum er lestur stór liður í að efla færni barna. Flest börn læra að 

lesa án mikillar fyrirhafnar eða áreynslu á meðan önnur upplifa lestrarferlið sem 

sársaukafulla reynslu sem erfitt er að yfirstíga (Steinunn Torfadóttir, e.d. -a.).  

Börn sem upplifa lestrarnámið sem slíka kvöð eiga við alvarlega lestrarerfiðleika að 

stríða (Steinunn Torfadóttir, e.d. -a.). Þessi börn geta þó náð góðum tökum á lestrinum 

og lært að lesa eins og önnur börn en til þess þarf öfluga og markvissa kennslu sem er 

veitt með séraðstoð í skólum. Foreldrar geta verið vakandi fyrir ákveðnum 

vísbendingum um lestrarerfiðleika hjá börnum sínum frá leikskólaaldri, svo sem 

framburðarerfiðleikum eða ef börn eiga erfitt með að læra algengar vísur (Helga 

Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d. -a.). Það skiptir höfuðmáli að ná til 

þessara barna sem fyrst svo að hægt sé að grípa snemma inn í lestrarferlið þeirra. Í 

leikskólum eru veikleikar og styrkleikar þeirra því kortlagðir út frá málskilningi og 

umskráningu og þannig skimað fyrir þeim áhættuþáttum sem gefa til kynna að börn 

eigi á hættu að lenda í erfiðleikum með lestur. Í framhaldi er unnið markvisst að því að 
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efla þau þar sem þau eru veik fyrir (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn Torfadóttir, 

e.d. -a.).  
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3 Bernskulæsi 

Bernskulæsi (e. emergent literacy) er ákveðin færni, þekking og viðhorf sem börn þróa 

með sér á leikskólaaldri og er undanfari læsis (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.). Á þeim 

tíma afla þau sér ákveðinnar þekkingar, mynda sér skoðanir og viðhorf á lestri, 

lestrartengdu efni og ritmáli. Þau gera þetta í gegnum lestrar- og ritvænt umhverfi frá 

unga aldri þar sem þau fá tækifæri til þess að skoða ritmál í umhverfi sínu, lesa og 

hlusta á bóklestur ásamt málhvetjandi samræðum við fullorðna og önnur börn 

(Vukelich og Christie, 2004:5).  

Með þessu leggja þau grunn að lestrarnáminu án þess að búa yfir hefðbundinni 

lestrartækni eða geta lesið (Halldóra Haraldsdóttir, e.d., sjá einnig í Christie, Enz og 

Vukelich, 2007; Gunn, Simmons og Kameenui, 1995). Námsaðstæður barna eru 

afslappaðar á þessu tímabili og lausar við gagnrýni því að námið er á þeirra forsendum 

og engin krafa um læsisnám. Með því móti opnast heimur læsis smám saman fyrir 

þeim (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.). 

Leikskólabörn þróa færni sína, þekkingu og viðhorf til lesturs á svipaðan hátt og 

þau þróa málfærni sína (Vukelich og Christie, 2004:5). Þegar málfærni barna þróast 

læra þau hvernig bera á hljóð orða rétt fram og setja saman setningar með því að 

fylgjast með talmáli annarra og prófa sig áfram. Bernskulæsi þróast á svipaðan hátt að 

því leyti að börn læra um lestur og ritun með því að fylgjast með les- og ritmáli, leika 

sér með það í félagsskap fullorðinna og annarra barna líkt og þau gera þegar þau læra 

að tala. Með því að leika sér með les- og ritmálið byggja börn upp skilning sem þau 

tengja við reynsluheim sinn. Rannsakendur sem hafa rannsakað bernskulæsi 

sérstaklega (Vukelich og Christie, 2004:6–9) hafa bent á að ákveðin atriði hafi áhrif á 

hvernig þekking og færni barna eykst á þessu tímabili og hvað verður til þess að börn 

þrói jákvætt viðhorf til les- og ritmáls. Grunnurinn að lestrarfærninni er lagður hér og 

er hann byggður upp bæði inn á heimilum og leikskólum barna (Halldóra Haraldsdóttir, 

e.d.). 
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Á þessum tíma þurfa börn að gera sér grein fyrir að ritmál hefur merkingu þótt þau 

kunni ekki að lesa (Vukelich og Christie, 2004:6). Börn á aldrinum þriggja til fjögurra ára 

gera sér yfirleitt fljótt grein fyrir því fjölbreytta hlutverki sem ritmál hefur. Það má sjá 

til dæmis í hlutverkaleikjum þeirra þegar þau þykjast lesa sögur í bókum, skrifa lista eða 

skilaboð og jafnvel kvitta undir eftir að þau hafa greitt með korti í matvörubúð í 

búðarleik. Einnig skilja þau iðulega merkingu þeirra skilta sem standa fyrir nöfn 

verslana sem börn sjá reglulega eins og Bónus eða Hagkaup. Eitt einkenna 

bernskulæsis er að börn sýna áhuga á ritmáli í umhverfi sínu og um svipað leyti eru 

mörg þeirra einnig farin að þekkja stóran hluta stafrófsins (Vukelich og Christie, 

2004:7).  

Börn þróa einnig færni sína í lestri og ritun eftir ákveðnu ferli (Vukelich og Christie, 

2004:7, sjá einnig í Sulzby, 1990). Þegar börn þróa ritunarfærni sína byrja þau á því að 

segja frá atburðum og skrifa sögur með því að tjá sig í gegnum myndir. Til að byrja með 

krota þau eitthvað sem þau ein geta útskýrt en verða svo færari í að teikna greinilegar 

persónur og hluti. Þau krota jafnframt eitthvað sem á að líkjast ritmálinu og skrifa tákn 

sem líkjast bókstöfum. Þau herma eftir táknum í umhverfinu og búa til sína 

stafsetningu fyrir orð sem þau skrifa. Þegar börn hafa lært bókstafina og eru fær um að 

mynda setningar geta þau skrifað sögur eftir hefðbundnum ritreglum. Þó að eitt form 

leiði af öðru nota börn flestar þessara ritunaraðferða saman og á víxl, eftir því sem þau 

eru að fást við, hentar þeim best og þar sem þau eru stödd í ritunarferlinu.  

Lestrarhegðun barna við sögulestur virðist aftur á móti fylgja ákveðnu mynstri ólíkt 

ritunarhegðun þeirra (Vukelich og Christie, 2004:7, sjá einnig í Sulzby, 1985). Athygli 

barna beinist fyrst að myndum sögubóka og færist síðan yfir á texta þeirra og innihald. 

Að auki breytist framburður þeirra þegar þau þykjast lesa sögubækur. Fyrst þegar þau 

„lesa“ upphátt hljóma þau eins og þau séu að segja sögu í stað þess að lesa hana en 

eftir því sem þau taka betur eftir í upplestri foreldra sinna fer „lestur“ þeirra að hljóma 

meira eins og þau séu að lesa söguna eftir texta hennar.  

Umhverfi heimilisins hefur einnig áhrif á þekkingu og viðhorf barna til lesturs og 

ritunar. Heimili barna þurfa að búa yfir fjórum mikilvægum stoðum sem hjálpa börnum 

að byggja traustan grunn sem gagnast þeim seinna í lestrar- og ritunarnámi þeirra, en 

þær eru eftirfarandi: 
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 Börn þurfa að hafa greiðan aðgang að bókum.  

 Þau þurfa að fá mörg tækifæri til þess að komast í kynni við ritmál á heimilinu. 

 Þau þurfa að kynnist bókasöfnum, bókabúðum og bókamörkuðum.  

 Þau þurfa að hafa fyrirmyndir í fjölskyldum sínum sem nota les- og ritmálið á 
fjölbreyttan hátt.  

(Vukelich og Christie, 2004:7–8) 

Sú reynsla sem börn á leikskólaaldri öðlast úr umhverfinu og af samskiptum við 

aðra hefur áhrif á undirstöðuþætti læsis og getu barna til þess að takast á við hið 

eiginlega lestrarnám. Leikskólakennarar gjörþekkja þessa þætti, hvernig á að örva þá 

og þjálfa. Þeir verða því að vera meðvitaðir um að gera foreldrum grein fyrir þeim, 

hvernig þeir þróast og hvernig foreldrar geti hagað umhverfi heimilisins og hegðun 

sinni svo að það hafi jákvæð áhrif á færni og viðhorf barna til les- og ritmálsins.  
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4 Undirstöðuþættir læsis 

Til þess að börn geti lært að lesa þurfa þau að búa yfir ákveðinni grunnþekkingu á 

talmálinu og skilja hvernig það er uppbyggt (Pence og Justice, 2008:147–148, 156–

157). Áður en ungabörn segja sín fyrstu orð hlusta þau af ákafa á hljóðin í umhverfi 

sínu. Þau greina ekki í sundur stök orð en með aldrinum læra þau að hluta niður hljóð 

sem þau heyra í merkingarbær orðasambönd og orð. Að auki prófa þau sig áfram með 

því að mynda hljóð sem foreldrar þekkja sem babl. Þetta babl þróast í samræmi við 

getu þeirra til að greina hljóð talmálsins og þessi hæfileiki þróast mjög hratt á fyrsta 

aldursári þeirra. 

Þegar börn eru á aldrinum 10–18 mánaða eru þau farin að líkja eftir hljómburði 

talmálsins (Pence og Justice, 2008:157, 165–166, 183). Þau babla á þann hátt að 

foreldrar greina til dæmis bablið sem spurningar, áhuga og fleira eftir því hvernig þau 

beita rödd sinni. Á þessum tíma mynda flest börn sín fyrstu orð en að meðaltali er það í 

kringum 12 mánaða aldur. Dagleg umönnun eins og að gefa börnum að borða, baða 

þau, klæða og skipta á þeim, tala við þau og lýsa því sem gert er með þeim, veitir 

börnum gott tækifæri til að þróa þekkingu sína á talmálinu og kunnáttu. Með því að 

lýsa því sem þeir eru að gera með börnum sínum, styðja foreldrar við málþróun þeirra 

því að með þessum samræðum heyra börn sömu orðin aftur og aftur sem hjálpar þeim 

að læra framburð orðanna og merkingu þeirra. 

Þegar börn eru orðin tveggja til þriggja ára búa þau yfir talsverðri þekkingu á því 

hvernig talmálið virkar og búa að auki yfir miklum hæfileikum til þess að læra ný orð. 

Þau eiga auðveldara en áður með að skilja einfaldar leiðbeiningar og mörg þeirra þurfa 

einungis að heyra ný orð nokkrum sinnum til þess að vera fær um að nota þau og skilja 

merkingu þeirra (Pence og Justice, 2008:195–196). Þessi þróun á málþroska barna er 

mikilvægur þáttur í lestrarferlinu. Með aldrinum fara börn að skilja betur hvernig 

talmálið er uppbyggt, hvernig það er notað og geta haldið upp lengri samræðum en 

áður. Þegar þau eru um fjögurra ára fara þau til dæmis að skilja betur hvernig þau eiga 

að nota nútíð og þátíð (Byrnes og Wasik, 2009:122, sjá  einnig í Bloom, 2000; Brown, 

1958). Flestir gera sér grein fyrir að þetta máltökuferli sem börn fara í gegnum er 
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undirstaða lestrarnáms. Grunnurinn til að byggja námið á væri mjög fátæklegur án 

þekkingar á málinu og uppbyggingu þess.  

Undirstöðuþættir læsis eru sex (sjá hér að framan bls. 9) og þróast þeir og styrkjast 

frá mismunandi aldri við fjölbreyttar áherslur. Hljóðkerfisvitund barna þróast frá 

leikskólaaldri til loka grunnskólagöngunnar (Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -b.) en 

rannsóknir hafa sýnt að þjálfun hljóðkerfisvitundarinnar á leikskólaaldri hefur marktæk 

áhrif á lestrarfærni barna í grunnskóla (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir 

og Amalía Björnsdóttir, 2001:4, sjá einnig í Bradley og Bryant, 1983). Börn byggja upp 

orðaforða sinn frá unga aldri rétt eins og málþekkingu sína. Þessa þætti er markvisst 

unnið með í leikskólum en þeir eru undirstaða góðs lesskilnings (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2011:4). Einnig er unnið með þætti sem gera börnum auðveldara að læra 

umskráningu og ritun þegar þau byrja í grunnskóla eins og að læra bókstafina. Allir 

ofangreindir þættir stuðla að því að börn nái að lokum góðum tökum á lestrarfærninni 

þó hún hafi einnig áhrif á til dæmis lesskilninginn en nánar verður fjallað um þessu 

víxlverkandi áhrif síðar. 

Strax í leikskóla eru íslensk börn flest farin að þjálfa og læra þá undirstöðuþætti 

sem lestrarfærnin er byggð á en bæði leik- og grunnskólar hafa það að markmiði að 

efla læsi barna sem er einn af grunnþáttum menntunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011b:30). Leik- og grunnskólakennarar hafa því mikil áhrif 

á lestrarnám barna og búa yfir mikilli þekkingu hvað lestrarferlið varðar og þær 

aðferðir sem hægt er að nota til að efla undirstöður læsis. Fjölskylda og umhverfi hafa 

einnig gríðarleg áhrif á málþroska barna, þróun læsis og árangur þeirra í námi. Þessi 

áhrif eru sterkust á fyrstu árunum áður en þau byrja í grunnskóla en áhrifa þessara 

þátta gætir þó út alla skólagöngu þeirra (McCoy og Cole, 2011:2). 
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4.1 Orðaforði 

Orð safnast í orðaforða með þeirri reynslu og þekkingu sem hver og einn safnar að sér. 

Því er enginn með nákvæmlega sama orðaforða (Sigurður Konráðsson, 2000:153–154). 

Orðaforðanum má skipta í tvennt eftir því hvernig orðin eru notuð. Orð sem 

einstaklingur notar í daglegu lífi án þess að hugsa sérstaklega um það eru þau orð sem 

eru virk og hluti af virka orðaforðanum. Orð sem einstaklingur er ekki vanur að nota í 

daglegu lífi en skilur þegar hann heyrir þau og/eða les eru hluti af óvirka orðaforðanum 

en sá orðaforði er alltaf stærri en sá virki því að einstaklingurinn safnar í hann frá unga 

aldri. Orðaforðinn geymir merkingu orða og framburð þeirra á þann hátt að þegar við 

heyrum orð, lesum þau eða skrifum sækjum við þær upplýsingar í orðaforðann til þess 

að skilja þau (Tankersley, 2003:52).  

Þegar talað er um orðaforða barna á skólaaldri er oft talað um fjórar deildir 

orðaforðans; orðaforða talmáls, hlustunar, lestrar og ritunar (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 2000:74–75). Orðaforði talmáls er yfirleitt mjög stór en umfang hans 

fer mikið eftir því uppeldi sem börn fá, hvort mikið sé talað við þau, lesið og hvort þau 

fái að tjá sig um reynslu sína og þekkingu. Orðaforða hlustunar nota börn til þess að 

skilja það sem er sagt við þau og er hann náskyldur orðaforða talmáls. Orðaforði lesturs 

er sá orðaforði sem einstaklingur notar til þess að skilja það sem hann les en hann er 

hægt að efla með lestri fyrir börn, með börnum og með því að hvetja þau til þess að 

lesa sjálf. Orðaforða ritunar nota börn til þess að skrifa og er þessi orðaforði náskyldur 

lestrarorðaforðanum. Til þess að stækka hann er því best að lesa ásamt því að skrifa oft 

og reglulega alveg frá því að börn byrja að draga til stafs.  

Þegar börn tileinka sér orð í orðaforðanum fara þau í gegnum fjögur stig (Bergljót 

Vilhelmína Jónsdóttir, 2010:40, sjá einnig í Johns og Lenski, 2001). Í byrjun er enginn 

virkur orðaforði fyrir hendi sem er fyrsta stigið. Á næsta stigi eru börn ekki viss um 

merkingu orða þótt þau hafi heyrt þau áður. Á þriðja stiginu er komin veik tilfinning 

fyrir merkingu þeirra og geta börn á því stigi útskýrt merkinguna við almennar 

aðstæður. Á síðasta stiginu er kominn fullkominn skilningur á orðunum þar sem þau 

geta borið þau saman við ný orð þegar þau hlusta á samræður, texta, lesa eða skrifa.  
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Börn eru móttækilegust fyrir nýjum orðum á leikskólaaldri en orðaforðinn heldur 

áfram að stækka og þroskast eftir því sem börn verða eldri. Orðaforðann er hægt að 

stækka með beinum og óbeinum hætti (Tankersley, 2003:52). Með óbeinum hætti er 

orðaforðinn aukinn með daglegri reynslu í gegnum allt lífið. Börn læra ný orð þegar þau 

heyra þau eða sjá þau notuð í mismunandi samhengi. Það getur til dæmis verið þegar 

þau hlusta á samræður, hlusta á lestur eða þegar þau lesa ný orð í texta í samhengi við 

efni sem þau þekkja og skilja. Þegar orðaforðinn er stækkaður með beinum hætti er 

merking orða sögð beint með útskýringum, myndum eða orðin pöruð saman við hluti, 

þeim flett upp í orðabók og svo framvegis. Þessa leið er yfirleitt hægt að nota hvort 

sem börn hafa náð tökum á lestrartækninni eða ekki að undanskildum uppflettingum í 

orðabók. Til þess að geta flett upp merkingu orða þurfa þau að hafa náð tökum á 

tæknilegum þáttum lesturs; það er umskráningu, lesfimi upp að vissu marki og 

lesskilningi. 

Þegar börn læra að lesa hefur orðaforði mikil áhrif á getu þeirra til þess að skilja 

það sem þau lesa. Hæfileiki barna til þess að varðveita ný orð í minni sínu er mjög 

háður þeirri bakgrunnsþekkingu sem þau hafa á öðrum orðum og hugtökum í því efni 

sem þau eru að lesa eða heyra um (Tankersley, 2003:54). Börn sem hafa góðan 

orðaforða eiga auðveldara með að læra ný orð en börn sem hafa fátæklegan 

orðaforða. Munur á stærð orðaforða barna getur komið snemma fram. Þar sem 

orðaforði barna er einn af bestu forspárþáttum um lesfimi og lesskilning getur þessi 

snemmtæki munur haft langvarandi afleiðingar ef ekki er gripið inn í (Sénéchal og 

LeFevre, 2001:43, sjá einnig í Sénéchal, Thomas og Monker, 1995). Því skiptir máli að 

leik- og grunnskólakennarar miðli til foreldra aðferðum og leiðum sem þeir geta notað 

heima við til að efla orðaforða barna sinna. 
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4.2 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund gerir okkur fært að greina talmál niður í smærri hljóðeiningar og 

hjálpar okkur að vinna með þessar einingar á mismunandi vegu (Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d. -b.). Hún er því sú tilfinning og næmi sem einstaklingur hefur 

fyrir uppbyggingu tungumálsins. Hún gerir okkur kleift að bera orð rétt fram, búa til ný 

orð, ríma, greina orð sem heild og niður í atkvæði og stök hljóð. Hún hefur því áhrif á 

getu barna til að þekkja og tileinka sér orð sem þau safna í orðaforða sinn. 

Hljóðkerfisvitundin byrjar að þroskast löngu áður en formlegt lestrarnám hefst (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003:7) eða þegar börn 

eru um tveggja til þriggja ára. Um það leyti leika þau sér með orð sem þau kunna, þau 

syngja lög og búa til ný orð. Með aukinni þekkingu á tungumálinu geta þau farið að búa 

til bullrím og búa mörg þeirra til rímleiki sem þau leika sér í ein eða með öðrum 

(Amalía, Ingibjörg og Jóhanna, 2003:10).  

Hljóðkerfisvitundin þróast með tímanum og eflist smám saman með aukinni 

þekkingu bæði á tal- og ritmáli (Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -b.). Í byrjun þegar 

hljóðkerfisvitundin er að þróast eiga börn auðveldast með að tileinka sér einfalda 

hljóðkerfisþætti eins og að greina og vinna með atkvæði. Smám saman eykst tilfinning 

þeirra fyrir erfiðari hljóðkerfisþáttum sem gerir þeim kleift að greina og vinna með 

hluta atkvæða, stuðla og rím (Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -b., sjá einnig í Troia, 2004).  

Allt eru þetta ákveðin merki um að hljóðkerfisvitund barna sé að þroskast. Í 

kringum fjögurra ára aldur er hljóðkerfisvitund flestra barna orðin nokkuð góð og þau 

farin að leika sér með orð sem þau kunna, ríma nokkuð auðveldlega í leik og söng 

(Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003:10). Þessi 

tengsl sem börn mynda við orð, rím og söng eru ekki meðfædd og því mikilvægt að 

umhverfi þeirra bjóði upp á úrval æfinga og leikja til að tryggja að þessi tengsl verði til 

(Tankersley, 2003:7). 

Hljóðkerfisvitund er flókin í uppbyggingu (Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -a., sjá 

einnig í Snow, Burns og Griffin, 1998.). Börn tileinka sér færni tengda 

hljóðkerfisvitundinni í nokkrum stigum þar sem færnin þróast frá stærri einingum til 

hinna smærri. Hljóðavitund (e. phoneme awareness) er undirþáttur hljóðkerfisvitundar 
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og er þróaðasti hluti hennar. Hljóðavitundin er næmi fyrir því að hvert orð er samsett 

úr röð hljóða sem eru síðan táknuð með bókstöfum. Lykilatriði er að börn búi yfir þeirri 

vitund að bókstafir standi fyrir hljóðum tungumálsins. Það er mikilvægur grunnur fyrir 

þá færni sem börnin þurfa að tileinka sér til þess að ná tökum á umskráningu og 

stafsetningu og að auki eiga þau auðveldara með að skilja reglur stafrófsins. 

Hljóðavitund hefur því einna mest tengsl við lestur og stafsetningu af öllum 

undirþáttum hljóðkerfisvitundarinnar (Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -a.). 

Margar rannsóknir um allan heim hafa leitt í ljós að samband er á milli 

hljóðkerfisvitundar og lestrarfærni (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2003:11, sjá einnig í Torgesen o.fl., 1992). Samkvæmt 

bandarískum rannsóknum læra börn sem hafa góða hljóðkerfisvitund til dæmis fyrr að 

lesa, þeim gengur betur að tengja saman bókstafi og hljóð þeirra og að tengja hljóðin 

saman í orð. Þessi börn eru meðvitaðri um hljóðeiningar málsins og eru því fljótari að 

átta sig á tengslum milli stafa og hljóða og geta nýtt þessa þekkingu sína í lestri þegar 

þau umskrá stafi í hljóð (Amalía, Ingibjörg og Jóhanna, 2003:11).  

Börn eru ómeðvituð um ýmsa þætti hljóðkerfisvitundarinnar vegna þess hve 

óhlutbundin hún er (Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -b., sjá einnig í Lundberg og Høien, 

1991; Morais o.fl, 1986; Morais o.fl. 1979; Read og Ruyter, 1985). Því þarf að beina 

athygli þeirra að þessum þáttum. Sem dæmi gera þau sér oft ekki grein fyrir því að orð 

eru búin til úr stökum hljóðum fyrr en þau fara að læra stafrófið og tengja stafina við 

hljóð tungumálsins. Í lestrarkennslu er mælt með því að leggja áherslu á að þjálfa 

orðaforða, hljóðkerfis- og hljóðavitund, umskráningu, lesskilning, lesfimi og ritun. 

Hljóðkerfisvitundin er því þjálfuð samhliða byrjendakennslu í lestri barna (Steinunn 

Torfadóttir, e.d. -b.) og eykst hún jafnt og þétt eftir því sem líður á lestrarnám þeirra. 
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4.3 Umskráning 

Umskráningin býr í þeim hæfileika sem einstaklingur hefur til þess að breyta bókstöfum 

í viðeigandi málhljóð, geta tengt hljóð þeirra saman til að mynda orð og finna út 

merkingu þeirra (Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -e., sjá einnig í Goualandris, 2006). Hún 

er einnig sú færni sem þarf til þess að greina samband á milli stakra hljóða í 

tungumálinu og bókstafa ritaðs máls ásamt því að nota sjónrænar, setningafræðilegar 

og merkingarfræðilegar ábendingar í textanum til þess að skilja það sem orðin þýða og 

setningarnar merkja (Tankersley, 2003:31). 

Hluti af því að læra að umskrá er að þekkja bókstafi tungumálsins en flest börn 

læra um stafina í leikskólum hér á landi (Freyja Birgisdóttir, e.d.). Börn eru mjög forvitin 

og áhugasöm að eðlisfari og sýna áhugann á því sem þau kynnast og læra í 

leikskólanum heima við. Þau deila þekkingu sinni, sýna það sem þau kunna og spyrja 

spurninga. Þótt þau læri um stafina á þessum aldri er skilningur þeirra á tengingu stafs 

og hljóðs ófullnægjandi og erfitt að koma þeim til dæmis í skilning um að þeir sem eiga 

sama fyrsta staf í nafninu sínu, eins og Solla og Símon, eigi hann af ákveðinni ástæðu. 

Þessi skilningur kemur þó að lokum og í flestum tilfellum gerist það áður en börn ljúka 

leikskólagöngu sinni (Freyja Birgisdóttir, e.d.). 

Flest börn á mótum leik- og grunnskóla gera greinarmun á því sem þau læra og 

gera í leikskólanum og því sem þau eiga eftir að læra í grunnskóla. Börn tengja nám í 

lestri og ritun við grunnskólann, þó að flest þeirra séu byrjuð á því námi á leikskólaaldri, 

á meðan starfið í leikskólanum einkennist meðal annars af leik í huga þeirra (Rannveig 

Jóhannsdóttir, 2011:7). Þrátt fyrir að mörg börn byrji að umskrá í leikskóla og sum börn 

geti lesið er umskráning og tengsl stafs og hljóðs eitt af því fyrsta sem þau læra í 

lestrarnámi sínu í grunnskóla.  

Eftir að börn hefja lestrarnám sitt í grunnskóla byggir allt sem tengist lestrarferlinu 

á umskráningu (Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -e., sjá einnig í Otaiba, Kosanovich, 

Torgesen, 2012). Mikilvægt er að börn verði fær í umskráningu því að slök 

umskráningarfærni getur haft veruleg áhrif á getuna til að efla orðaforða, lesskilning og 

ná tökum á lesfimi. Til þess að börn geti náð tökum á umskráningu verða þau að búa 
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yfir ákveðinni þekkingu á töluðu máli og skilja að tenging er á milli þeirra hljóða sem 

þau heyra dagsdaglega og stafanna sem þau sjá á blaðsíðunum (Tankersley, 2003:30).  

Til þess að geta tekist á við umskráninguna þurfa börn að skilja hvernig hljóð orða 

sem þau heyra greinast í stök hljóð og hvernig þau mynda ákveðin orð þegar hljóðin 

eru tengd saman. Börn þurfa að geta leikið sér með hljóð bókstafanna, atkvæði orða og 

fleira og því hefur hljóðkerfisvitundin einnig áhrif á getu barna til þess að takast á við 

umskráninguna (sjá hér að framan bls. 23). Þegar þau eru orðin fær um að leika sér að 

einhverju leiti með hljóð talmálsins eru þau tilbúin til þess að takast á við 

umskráninguna og allt sem kemur í kjölfarið og hjálpar þeim til að ná þeirri færni sem 

þarf til að lesa sér til gagns og gamans. 
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4.4 Lesskilningur 

Lesskilningur byggir á innri samræðum sem einstaklingur á við lesefnið (Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d. -d., sjá einnig í Harvey og Goudvis, 2007). Samræðurnar hjálpa 

honum að fylgjast með því sem hann les ásamt því að viðhalda áhuga hans á efninu og 

skilja það. Lesskilningur þróar hugsun og er undirstaða alls náms, hann er því ferli sem 

er stöðugt í þróun. Undirbúningur að góðum lesskilningi byrjar mjög snemma því að 

þeir þættir sem hafa áhrif á velgengi barna til þess að öðlast lesskilning eru til að 

mynda orðaforði ásamt getu þeirra til að skilja talmál og tjá sig (Steinunn Torfadóttir, 

e.d. -c.). Mikilvægt er því að byrja strax að þjálfa þessa undirstöðuþætti til að ná fyrr 

góðum tökum á lesskilningnum. 

Umskráning er þó sá þáttur í lestrarferlinu sem hefur hvað mest áhrif á getu 

einstaklinga til þess að mynda skilning á lesmálinu því lesskilningurinn miðast að 

stórum hluta við þá umskráningarfærni sem þeir búa yfir (Lesvefurinn, e.d.). Ef börn 

eiga erfitt með að umskrá stafi og hljóð og tengja þau saman í orð ná þau ekki að draga 

fram merkingu þeirra orða sem þau lesa því að öll athygli þeirra beinist að því að 

umskrá stafi og hljóð saman. Með aukinni færni eykst geta þeirra til að lesa hratt og 

örugglega og skilja það sem þau lesa. 

Lesskilningur byggir þó ekki einungis á málskilningi, orðaforða og umskráningu því 

að hann felst í mjög flókinni hugrænni úrvinnslu þar sem fjölmargir þættir hafa áhrif 

(Lesvefurinn, e.d.). Skilningurinn er byggður upp af ólíkum stigum, hugrænni úrvinnslu 

ásamt rökhugsunar einstaklinga sem er háð þjálfun, ögun og því efni sem unnið er með 

hverju sinni. Bakgrunnsþekking barna hefur einnig áhrif á getu þeirra til þess að skilja 

það sem þau lesa. Með aukinni þekkingu verður auðveldara fyrir þau að meðtaka og 

skilja fjölbreytt lesefni. Að auki ræðst færni einstaklinga til að mynda skilning á því sem 

þeir lesa af samhengi efnisins ásamt því að umbreyta ritmáli texta og verkefna sem þeir 

vinna þannig að það öðlist merkingu fyrir þeim. 

Þrír meginþættir gera það að verkum að börn ná góðri virkni í  lesskilningsferlinu 

(Lesvefurinn, e.d.). Í fyrsta lagi þurfa þau að geta umskráð orð af öryggi og á sama tíma 

skilið þau orð sem þau umskrá, hugtökin sem þau lesa og orðræðuna í textanum. Í öðru 

lagi þarf textinn að vera læsilegur. Efni hans þarf að vera vel og skipulega fram sett 
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þannig að meginefni hans og áherslur höfundar séu augljósar. Í þriðja lagi fer virkni 

lesskilningsins eftir þeim verkefnum sem meta lesskilning barna því gæði þeirra skipta 

máli. 
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4.5 Lesfimi 

Lesfimi er geta einstaklings til þess að lesa texta án margra mistaka þannig að lesturinn 

verður áheyrilegur, án hnökra og sá sem les, les textann hratt, af öryggi og með 

tjáningu (Tankersley, 2003:73). Lesfimi er þáttur í lestrarferlinu sem verður ekki öllum 

ljós fyrr en börn hafa náð góðum tökum á umskráningunni því börn sem búa yfir lesfimi 

geta umskráð orð án mikillar áreynslu og þekkja stóran hluta þeirra orða sem þau lesa. 

Til að búa yfir lesfimi þurfa börn að geta lesið og skilið þá merkingu sem felst í 

textanum á sama tíma (Allington, 2009:3) en lesfimi hjálpar börnum einnig að mynda 

skilning á orðum og hugtökum þar sem þau geta betur einbeitt sér að merkingu þeirra 

með góðri lestrarfærni (Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -c., sjá einnig í Rasinski, 2004).  

Allir byrjendur í lestri eiga erfitt með að skilja það sem þeir lesa því að öll 

vitsmunaleg geta þeirra fer í að hljóða saman hljóð bókstafanna (Allington, 2009:3, sjá 

einnig í LaBerge og Samuels, 1974). Á þessum tíma lestrarferilsins eru litlar líkur á því 

að börn leggi mikla merkingu í innihald textans en eftir því sem þau verða færari í 

umskráningunni eykst geta þeirra til að meðtaka merkingu og innihald. Þó að börn 

verði ekki fær í lesfimi fyrr en þau eru farin að geta umskráð áreynslulaust hefst 

undirbúningur að góðri lestrarfærni löngu áður en þau hafa náð valdi á lestrinum. 

Undirbúningurinn hefst í raun löngu áður en þau gera sér grein fyrir því hvað hugtakið 

„orð“ merkir og áður en þau átta sig á tilgangi þeirra í bókum. Þegar börn vita ekki hvað 

felst í hugtakinu orð er mjög erfitt að greina þau í sundur í töluðu máli. Þannig vita til 

dæmis tveggja til þriggja ára börn ekki að þegar foreldrar segja við þau „komdu hér“ að 

þetta eru tvö orð, þau heyra bara „komduhér“, skilja merkinguna en greina sjaldnast á 

milli orðanna. Þessi þekking kemur með þekkingu á ritmálinu (Allington, 2009:16–17). 

Fjögurra til fimm ára gömul börn kunna fæst að umskrá stafi í hljóð þótt þau þekki 

stafina eða mynda orð úr lesnum texta en mörg þeirra lesa samt bækur. Þetta þarfnast 

nánari útskýringar. Börn taka bækur sem þau eru vön að heyra lesnar fyrir sig og „lesa“ 

eftir minni (Allington, 2009:15–16). Við sjáum oft að börn lesa eftir minni þegar þau líta 

upp í miðjum lestri en halda áfram að „lesa“ þótt augu þeirra beinist ekki lengur að 

bókinni. Þau líkja eftir þeim eiginleikum í lestri sem foreldrar þeirra og aðrir sýna við 

sögulestur en á þessum tímapunkti eru þau samt ekki að lesa texta bókanna. Lestur 

fyrir börn er mjög mikilvægur þáttur í þróun lesfiminnar því að með slíkum lestri 
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kynnast þau því hvernig upplestur úr bók hljómar og geta hermt eftir honum. Með 

lestri eftir minni eru börn að sýna lestri áhuga og því fleiri fyrirmyndir sem þau hafa í 

upplestri bóka, því betra er það fyrir þau þegar þau hefja tæknilegt lestrarnám.  

Við lok fyrsta bekkjar búa fæst börn yfir góðri lesfimi því að á þeim tímapunkti eru 

flest þeirra enn að ná almennum tökum á umskráningu. Lestur þeirra er iðulega óþjáll 

og flest þeirra nýta sér tækni sem kölluð er hér fingralesning (e. finger-point reading)  

(Allington, 2009:16–17). Með fingralesningu fylgja þau eftir lestri hvers stafs og hljóðs 

með puttanum sem auðveldar þeim að hljóða stafina saman í orð en fingralesningin 

hjálpar þeim einnig að skilja hvað felst í hugtakinu orð. Við lok fyrsta bekkjar eru flest 

börn farin að lesa bækur sjálf sem hæfa færni þeirra í lestri. Við lok annars bekkjar eru 

börn svo farin að lesa bækur sem hæfa þeirra aldursstigi og eru mörg hver farin að lesa 

af innlifun þar sem sagan glæðist lífi og sögupersónur lifna við. 

Þegar börn byrja að lesa af innlifun og með tjáningu má segja að þau hafi öðlast 

stóran hluta af þeim hæfileika að lesa af nákvæmni (Allington, 2009:3). Þau stöðva 

lesturinn á réttum stöðum eins og við punkta og kommur og eru farin að breyta 

röddinni til að leggja áherslu á það sem þau lesa. Lesturinn verður þannig áheyrilegri og 

ekki eins vélrænn og áður. Reynsla barna af upplestri foreldra frá unga aldri hefur án 

efa mikil áhrif á þessa þróun barna í lesfimi því að þaðan sækja þau fyrirmynd sína í 

upplestri. Það eru þó til fáar rannsóknir sem sýna nákvæmlega hvernig og hvaða áhrif 

upplesturinn hefur á þessa færni en allt bendir til tengsla þarna á milli (Allington, 

2009:17). 
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4.6 Ritun 

Talmálið, hlustun og lestur eru tengt á margvíslegan og flókinn hátt sem erfitt er að 

slíta í sundur. Ritun er einnig hluti af þessum þremur ferlum og því erfitt að aðgreina 

hana frá æfingum sem tengjast þeim. Margir rannsakendur hafa leitt hugann að 

þessum tengslum milli tal- og ritmálsins og þeim áhrifum sem þau hafa hvort á annað 

(Dunsmuir og Blatchford, 2004:463, sjá einnig í Ede og Williamson, 1980; Vygotsky, 

1986). Ritun er órjúfanlegur hluti af lestrarferlinu og mikilvægt er að börn byrji að þróa 

ritunarfærni sína mjög snemma. Mörg tveggja til þriggja ára börn hafa fylgst með 

fullorðnum skrifa. Þeir eru fyrirmyndir þeirra í ritun og með því að fylgjast með þeim 

skrifa reyna þau sjálf að skrifa með því að krota óskiljanleg skilaboð á blað. Oft geta 

börn jafnvel lesið úr skilaboðum sem þau hafa krotað fyrir þann sem biður um það. 

Seinna í þróunarferlinu verður krotið að stöfum eða stafakroti og þau þróa með sér 

skilning á stöfum á meðan þau krota eða skrifa táknin sín (Dunsmuir og Blatchford, 

2004:463).  

Nauðsynlegt er að hvetja börn áfram í ritun bæði heima fyrir og í leikskólum svo að 

þau þrói krotið sitt áfram. Krot er grunnur að ritun en hana þarf að styrkja svo að börn 

myndi tengsl á milli ritunar og merkingar orða (Tankersley, 2003:7–8). Þegar börn fara 

að þekkja einhverja stafi snýr öll þeirra athygli að því að skrifa þá rétt, á því stigi kemst 

ekkert annað að. Túlkun barna á táknum sínum þegar þau leika sér að skrifa, gefur til 

kynna að þau séu að mynda tengingu á milli talmáls og bókstafa í bókum (Tankersley, 

2003:8). 

Ritun og lestur í bernskulæsi barna eflir hljóðkerfisvitund þeirra, eykur þekkingu 

þeirra á stöfunum og hljóðum stafanna sem jafnframt auðveldar þeim að læra þá 

(Diamond, Gerde og Powell, 2008:468, sjá einnig í Aram, 2005; Martlew og Sorzby, 

1995; Ukrainetz, Cooney, Dyer, Kysar og Harris, 2000; Whitehurst og Lonigan, 2001). 

Flest börn í kringum þriggja til fjögurra ára aldur og jafnvel yngri eru meðvituð um að 

ritað mál beri ákveðna merkingu. Þegar nöfn þeirra eru til dæmis skrifuð á föt eða 

leikföng sjá þau það sem ákveðið merki um eignarhald (Diamond, Gerde og Powell, 

2008:468, sjá einnig í Levin, Both-De Vries, Aram og Bus, 2005; Baghban, 2007; Love, 

Burns og Buell, 2007). 
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Börn á leikskólaaldri hafa mikinn áhuga á sínum eigin nöfnum. Þau leggja því 

aðaláherslu á að skrifa sín eigin nöfn þegar þau fá áhuga á ritun (Diamond, Gerde, og 

Powell, 2008:468, sjá einnig í Levin og fleiri 2005; Aram og Biron; 2004, Bloodgood, 

1999; Tolchinsky, 2006). Þessi áhugi þeirra á því að skrifa nöfn er upphaf 

áframhaldandi ritunar en í framhaldi vaknar áhugi á fleiri bókstöfum sem þau læra út 

frá orðum sem þau hafa áhuga á að skrifa. Það eru orð sem eru yfirleitt í umhverfi 

þeirra eins og nöfn fjölskyldumeðlima, vina, gæludýra og jafnvel leikskólakennara. 

Fjögurra til fimm ára börn endurtaka oft sömu orðin þegar þau skrifa og iðulega nota 

þau sömu bókstafi og eru í þeirra nöfnum. Þegar börn þykjast lesa nota þau oft orðalag 

sem þau hafa lært með því að hlusta á barnasögur á borð við „Einu sinni var“, „endir“ 

eða „köttur út í mýri...“ en þetta einkennir einnig sögur þeirra þegar þau byrja sjálf að 

skrifa (Tankersley, 2003:7).  

Með því að efla ritunarfærnina á meðan börn eru á leikskólaaldri er hægt að beina 

athygli þeirra að ritmálinu og hjálpa þeim við að greina bókstafina og hljóð þeirra í 

sundur hvort frá öðru í einstökum orðum (Diamond, Gerde og Powell 2008:468, sjá 

einnig í Clay, 2001) sem hefur jafnframt áhrif á þróun umskráningarfærni þeirra. Þegar 

börn hefja grunnskólagöngu sína hafa flest þeirra kynnst ritmálinu að einhverju leyti þó 

að reynsla þeirra og áhugi sé misjafn. Sum börn sýna ritun mikinn áhuga frá byrjun 

meðan önnur gera það ekki, líkt og með lesturinn. Kennarar verða því að finna efni sem 

kveikir áhuga þessara barna á ritun. Til þess þurfa þeir aðstoð foreldra og jafnframt 

þurfa börn stuðning foreldra sinna heima þegar þau gera ritunarverkefni. 

Í upphafi grunnskólagöngunnar er ritunarfærni barna lík þeirri færni sem þau búa 

yfir í lestri. Því einkennast ritunaræfingar af stuttum setningum sem lengjast svo eftir 

því sem börn verða færari eða þar til að þau geta myndað setningar sem vinna saman 

sem heild í texta. Það er þó ekki fyrr en ritunin verður ósjálfráð sem börn geta tekið á 

móti leiðbeiningum og unnið með aðra þætti ritunar svo sem samsetningu orða og 

setninga. Því hefur það áhrif á þróun ritunarfærninnar að börn nái góðum tökum á 

henni í byrjun svo að þau verði fær um að tjá sig í gegnum ritmálið (Dunsmuir og 

Blatchford, 2004:462, sjá einnig í Kellogg, 1996; Jones og Christenson, 1999; Mojet, 

1991). Einnig spáir ritunarfærni á skólaárunum fyrir um hvernig hún verður síðar meir á 

lífsleiðinni svo að mikið er í húfi þegar kemur að því að ná tökum á henni sem fyrst 
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(Dunsmuir og Blatchford, 2004:462, sjá einnig í Blatchford, 1991). Færni barna er í 

hraðri þróun á grunnskólaaldri en fullri færni í ritun samfellds texta er almennt ekki 

náð fyrr en á unglings- eða fullorðinsárum (Rannveig Oddsdóttir, e.d.).  
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5 Hlutverk og áhrif foreldra á lestrarnám barna sinna 

Foreldrar sinna margþættu hlutverki í lífi barna sinna og eru einnig þeir sem hafa 

hvað  mest áhrif á líf þeirra þó að áhrif annarra aðstandenda og kennara barna 

séu einnig mikil. Í íslenskum barnalögum segir að foreldrar beri meginábyrgð á 

uppeldi barna sinna og ber þeim að stuðla að því að börn þeirra fái bæði 

menntun og starfsþjálfun í samræmi við hæfileika þeirra og áhugamál og sjái til 

þess að þau fái lögmæta fræðslu í skólum (Barnalög nr. 76/2003). Stór þáttur í 

öllu námi barna er lestur og því er mikilvægt að börn séu vel undirbúin þegar þau 

hefja lestrarnám sitt, þannig verður leiðin að því að verða læs að öllum líkindum 

auðveldari, skemmtilegri og áhugaverðari. 

Rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á að stór hluti foreldra er alls ekki 

meðvitaður um mikilvægi sitt í menntun barna sinna og þeir hafa því 

takmarkaðan skilning á því hvaða hlutverki þeir gegna í námi þeirra (McCoy og 

Cole, 2011:2). Því þarf að fræða foreldra um hlutverk þeirra og ábyrgð og fellur 

það í hlut leik- og grunnskólakennara að miðla til þeirra þekkingu og fræðslu. 

Hlutverk foreldra í lestrarnámi barna er veigamikið mjög snemma þar sem þeir 

búa þeim aðstæður og umhverfi sem hjálpar börnum að takast á við lestrarnámið 

(sjá hér að framan bls. 16–17). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að foreldrar 

sem taka þátt í lestri barna sinna með því að lesa fyrir þau hafi jákvæð áhrif á 

bernskulæsi, þróun talmálsins og notkun þess (McCoy og Cole, 2011:6, sjá einnig 

í Bus, Van IJzendoorn og Pellegrini, 1995). Önnur rannsókn sýndi einnig að lestur 

fyrir börn á meðan þau eru enn að læra að lesa hefur bein áhrif á lestrarárangur 

en rannsóknin var gerð með hópi barna í þriðja bekk (Sénéchal og LeFevre, 

2002:449). 

Rannsóknir síðustu þriggja áratuga hafa sýnt að því fyrr sem foreldrar setja 

sig inn í lestrarnám og almennt nám barna sinna, þeim mun lengur vara áhrif 

þeirra (McCoy og Cole, 2011:2). Það er þó fleira sem hefur áhrif á lestrarferlið 

eins og viðhorf og lestrarvenjur foreldra, einkenni og persónuleiki barna, 

námsumhverfi þeirra, nærsamfélagið og skólinn (McCoy og Cole, 2011:10). Börn 

geta orðið fyrir áhrifum úr mörgum áttum og geta þættir eins og fátækt, 
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menntun foreldra, fjölskyldustærð og fleira haft áhrif bæði á fjölskylduna og 

heimilið. Viðhorf foreldra ásamt þátttöku þeirra í lestri og námi barna getur þó 

gert áhrif annarra þátta á viðhorfi þeirra til lesturs og náms að litlu sem engu 

(McCoy og Cole, 2011:2). Því má segja að utanaðkomandi þættir vega ekki jafn 

þungt og áhrif foreldra. 

Til þess að efla málþroska og hina sex undirstöðuþætti lesturs þarfnast börn 

stuðnings frá foreldrum sínum. Foreldrar eru því mikilvægir félagar barna í 

lestrarferlinu. Foreldrar hafa frá upphafi gríðarleg áhrif á færni og getu barna til 

þess að skilja og meðtaka það sem þau heyra og lesa (Vukelich og Christie, 

2004:43–47). Því þurfa leik- og grunnskólakennarar einnig að vera meðvitaðir um 

að efla þekkingu foreldra og gera þeim grein fyrir mikilvægu hlutverki sínu. Með 

góðri samvinnu leik-, grunnskólakennara og foreldra geta þessir aðilar myndað 

betri tengsl á milli þess sem börn læra í skóla og þeirrar örvunar sem þau fá 

heima. 

Eitt af hlutverkum foreldra er að stækka þann heim sem börn þeirra þekkja 

og auka við reynslu þeirra en brýnt er að foreldrar hjálpi börnum sínum við þetta 

frá unga aldri og haldi því áfram þar til að þau verða fullorðin. Börn muna frekar 

það sem þau læra af eigin reynslu og nýta sér það til þess að mynda merkingu á 

nýjum hlutum og aðstæðum (Sénéchal og LeFevre, 2002:445). Nýjar aðstæður 

geta aukið skilning og þekkingu barna. Því geta foreldrar farið með þeim á nýja 

staði, rætt við þau og vakið athygli þeirra á umhverfinu. Þeir geta svo hjálpað 

börnum sínum að tengja allt það nýja sem þau sjá og læra við það sem 

foreldrarnir og þau lesa saman um í bókum (Vukelich og Christie, 2004:43).  

Lestur er mikilvægur þáttur í uppeldi barna og eru flestir foreldrar sem lesa 

sögur fyrir börn sín, þó að lengd lestursins sé misjöfn milli fjölskyldna. Margir 

byrja að lesa snemma með börnum sínum og eru þá fyrstu bækurnar sem 

foreldrar og börn lesa saman svokallaðar bendibækur. Bækurnar eru yfirleitt 

frekar stuttar, úr hörðum spjöldum og geta verið um allt milli himins og jarðar. 

Þær eru meðal annars gerðar í þeim tilgangi að auka orðaforða og skapa 

ánægjulega stund milli foreldra og barna þeirra. Þessar bækur innihalda sjaldnast 

söguþráð en eftir því sem börn verða eldri breytist það efni sem bækurnar fjalla 
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um og framsetningin verður öðruvísi. Barnabækur miðast við aldur og hæfni 

barna og þróast umgjörð þeirra og innihald eftir því. Þannig verða textarnir lengri 

og söguþræðirnir flóknari. Sögulestur gefur foreldrum meðal annars tækifæri til 

þess að stækka orðaforða barna sinna í ákveðnu samhengi við innihald þeirra. 

Úrval barnabóka er mikið og því mikilvægt að foreldrar kynni sér þær bækur 

sem eru í boði og fyrir hvaða aldur þær eru skrifaðar. Mælst er þó til að foreldrar 

velji bækur eins og tölubækur, upplýsingabækur, sögubækur með myndum og 

ætti söguþráður þeirra að vera augljós langt fram eftir aldri (Tankersley, 

2003:46). Að vita hvaða bækur hæfa hverjum aldri er ekki sjálfsagt að foreldrar 

viti. Margir geta þó getið sér nokkurn veginn til um hvaða bækur henta sínum 

börnum og eru þessar upplýsingar oft ritaðar inn á kápur bóka. Leik- og 

grunnskólakennarar geta einnig bent foreldrum á bækur sem hæfa færni og 

þekkingu barna þeirra. Foreldrar geta líka leitað til bókasafnsfræðinga á 

bókasöfnum til að fá upplýsingar um bækur um ákveðið efni og fyrir ákveðinn 

aldur. 

Til að ýta undir áhuga barna á lestri og hjálpa þeim að skilja hann er 

mikilvægt að þau sjái foreldra sína lesa sínar eigin bækur (Tankersley, 2003:7, sjá 

einnig í Sulzby og Teale, 1991). Þegar börn sjá foreldra sína og aðra aðila á 

heimilinu lesa fyrir sjálfa sig mynda þau sér ákveðnar hugmyndir um lestur. Út frá 

þessum athugunum sínum á lestri annarra gera þau sínar eigin tilraunir að nota 

og umgangast les- og ritmál (sjá hér að framan bls. 29–30). Foreldrar þurfa þó 

ekki alltaf að vera með skáldsögu uppi við þótt börn þeirra sæki sér fyrirmynd í 

lestri þeirra. Þeir geta einnig lesið dagblöð, tímarit, jafnvel minnismiða því að öll 

þeirra samskipti við les- og ritmálið ýta undir áhuga barna og hjálpar þeim að 

skilja hvað í því felst.  

Börn sem byrja að lesa mjög ung hafa einnig tilhneigingu til að sýna lestri 

meiri áhuga síðar meir (McCoy og Cole, 2011:6, sjá einnig í Arnold og Whitehurst, 

1994). Mörg fimm ára börn sem hafa fylgst með fullorðnum lesa, skoða 

myndirnar í bókum sínum með mikilli ákefð og athugun áður en þau „lesa“ fyrir 

aðra, eins og þau séu að „lesa í hljóði“ áður en þau þykjast lesa söguna upphátt 

(Tankersley, 2003:8). Foreldrar geta einnig stutt börn sín í tilraunum þeirra til 
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sjálfstæðs lesturs með því að lesa endurtekið sömu sögurnar svo að þau þekki 

þær nógu vel til þess að „lesa“ þær sjálf (Vukelich og Christie, 2004:8, sjá einnig í 

Barrentine, 1996; Holdaway, 1979; Snow og Ninio, 1986). 

Þegar foreldrar lesa fyrir börn er mikilvægt að þeir tali um það sem gerist í 

bókinni og tengi það við líf barnanna svo að sagan öðlist betri og meiri merkingu í 

huga þeirra (Tankersley, 2003:45). Mikilvægt er að reyna að tengja efni bóka við 

eitthvað sem börn þekkja því að á meðan lesið er leitast þau við að skilja 

merkingu textans. Flest gera það með því að spyrja spurninga en foreldrar verða 

að vera vakandi fyrir því að efla þau í því að spyrja. Þessi samskipti í lestri foreldra 

og barna í lestri hafa áhrif á þróun lestrarferilsins (Tankersley, 2003:2).  

Foreldrar geta lesið bækur með börnum sínum með beinum og óbeinum 

hætti. Orðaforði barna er aukinn með beinum hætti með mötun orða og eru 

bækurnar þá yfirleitt án söguþráðar. Með óbeinum hætti lesa foreldrar 

sögubækur fyrir börnin þar sem einblínt er á söguþráðinn og þá upplifun sem 

hann veitir. Orðaforði barna er aukinn í gegnum söguna, þau læra hvernig sögur 

byrja og enda og hvernig söguþráður er (Sénéchal og LeFevre, 2002:445–446). 

Lestrarstundir með foreldrum ýta undir að börn læri að meta bækur á gagnlegan 

og ánægjulegan hátt (Tankersley, 2003:44). Þau myndi persónulegt samband við 

bækurnar sem þau lesa saman, þær hjálpa þeim að efla ímyndunarafl sitt og sýna 

þeim hvernig talmál tengist ritmáli ásamt því að móta vitsmunaþroska þeirra 

(Morrow og Gambrell, 2004:2, sjá einnig í Cullinan, 1987). 

Með lestrinum læra börn þó margt annað um lestur bóka sem er bæði 

handhægt og nauðsynlegt að vita til þess að geta lesið (Tankersley, 2003:46). Þau 

læra til að mynda hvernig haldið er á bók við lestur og að lestur þýðir að lesa 

textann á síðunum en ekki myndirnar. Þau læra að lesið er frá vinstri til hægri, að 

lesturinn hefst efst á síðu og færist niður hana og að lesa þurfi vinstri blaðsíðuna 

á undan þeirri hægri. Þessi atriði hjálpa þeim svo að þróa með sér skilning á 

prentuðu máli. 

Lestrarstundir fela þó ekki einungis í sér ávinning fyrir börn heldur líka fyrir 

foreldra (McCoy og Cole, 2011:5). Foreldrar þjálfa lestrarfærni sína, öðlast meira 

sjálfsöryggi og upplifa betra samband við börn sín. Að auki geta þeir kynnt 
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börnum sínum fyrir góðum bókmenntum frá leikskólaaldri. Með því gefa 

foreldrar börnum sínum forskot á jafnaldra sína þegar þau hefja 

grunnskólagöngu sína sem endist þeim út alla skólagönguna (McCoy og Cole, 

2011:6, sjá einnig í Wade og Moore, 2000). Börn eiga það skilið að komast í kynni 

við góðar bókmenntir því að góðar sögur reyna á vitsmuni þeirra. Þær eru 

innblástur fyrir ímyndunarafl þeirra, hjálpa þeim að skilja heiminn betur og hlúa 

að vilja þeirra og áhuga til að lesa (Morrow og Gambrell, 2004:2 , sjá einnig í 

Fisher, Flood og Lapp, 1999). 

Börn verða á einhverjum tímapunkti fær um að lesa sjálf sér til gagns og 

gamans. Mikilvægt er að halda áfram að hvetja börn til þess að lesa en foreldrar 

ættu einnig að halda áfram að lesa fyrir börn sín eins lengi og hægt er (Clark og 

Picton, 2012:8). Foreldrar geta lesið fyrir þau bókmenntir sem eru aðeins erfiðari 

en börnin ráða við ein og óstudd, bæði hvað varðar tækni og lesskilning en lestur 

fyrir börn gefur foreldrum einnig tækifæri til að kynna þau fyrir nýjum 

bókmenntum. 

Lestur er sú námsgrein sem foreldrar geta með einföldum hætti tekið þátt í 

en sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að lestur er einnig sú námsgrein sem 

er hvað næmust fyrir áhrifum foreldra (Clark og Picton, 2012:8, sjá einnig í 

Sénéchal og LeFevre, 2002) þótt áhrif þeirra séu víðtæk. Að lesa fyrir börn er 

stórt og öflugt tæki sem foreldrar geta nýtt sér til þess að búa börn sín betur 

undir skólagöngu þeirra og hjálpa þeim að gera líf þeirra auðveldara og þægilegra 

á margan hátt þar sem góð lestrarkunnátta opnar þeim margar dyr. Lestur fyrir 

börn er á flestum heimilum hluti af daglegri rútínu en einnig er gott fyrir foreldra 

að vita hvernig þeir hafa áhrif með lestrinum á lestrarfærni barna og einstaka 

undirstöðuþætti lesturs.  
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5.1 Hvernig geta foreldrar eflt orðaforða barna sinna? 

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem koma frá heimilum þar sem lítið er talað við þau eiga 

oft í erfiðleikum með að læra að lesa þegar þau koma í grunnskóla (Vukelich og 

Christie, 2004:43, sjá einnig í Armbruster, Lehr og Osborn, 2003) vegna þess að örvunin 

er ekki nægileg og orðaforði þeirra því ekki mikill. Börn sem koma frá heimilum þar 

sem lestrarumhverfið er fátæklegt eiga erfiðara með að læra að lesa og geta verið 

lengur að ná upp lesfimi og lesskilningi því að grunnur þeirra er ekki nægilega góður. 

Því er mikilvægt að foreldrar séu duglegir að efla orðaforða barna sinna og kennarar 

barnanna meðvitaðir um að upplýsa foreldra um aðferðir sem þeir geta notað á 

einfaldan hátt. 

Til þess að hjálpa börnum að stækka orðaforða sinn geta foreldrar til að mynda 

sungið fyrir þau barnalög og einnig sungið með þeim. Þá tengja þau orðin við eitthvað 

sem þeim þykir skemmtilegt og eiga þannig auðveldara með að læra þau. Þekking 

þeirra á stöfunum er einnig mikilvæg fyrir orðaforðann því að það hefur síðar áhrif á 

getu þeirra til að umskrá hljóð og stafi saman í orð (Vukelich og Christie, 2004:46). Til 

þess að beina sjónum þeirra að bókstöfunum geta foreldrar skoðað með börnum 

götuskilti og bílnúmer og leitað að stöfunum þeirra þegar þau eru í göngu- eða 

bíltúrum, leitað að þeim í bókum og dagblöðum ásamt því að skrifa nöfn þeirra og 

nefnt heiti hvers stafs á meðan. Ásamt því geta þeir lesið með þeim stafabækur.  

Þegar börn eru á aldrinum þriggja til fjögurra ára eru þau mjög móttækileg fyrir 

nýjum orðum (sjá hér að framan bls. 22). Með lestri geta foreldrar útskýrt merkingu 

orða sem þau nota ekki í daglegu lífi. Börn spyrja gjarnan út í merkingu orða sem þau 

skilja ekki þegar foreldrar lesa fyrir þau. Foreldrar geta þá útskýrt merkingu þeirra eftir 

bestu getu og reynt að tengja orðin við eitthvað sem þau þekkja. Sem dæmi er hægt að 

taka orðið hnugginn. Þetta orð er yfirleitt ekki notað í daglegu tali en kemur til dæmis 

fram í barnabókinni Andrés á afmæli eftir Walt Disney. Foreldrar gætu tengt orðið við 

að vera dapur og bent á dæmi úr lífi barnanna svo að þau geti tengt merkingu þess við 

eitthvað sem þau hafa upplifað sjálf og þekkja af eigin reynslu. Þannig myndast betri 

skilningur á þessu nýja orði. 
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Þegar börn eru farin að ráða við að lesa einfaldan texta sjálf geta foreldrar hvatt 

þau til að leita að merkingu orða sem þau skilja ekki og hjálpað þeim við þá leit. Það má 

gera ráð fyrir að foreldrar þekki sjálfir ekki merkingu allra orða. Því verða þeir að gefa 

sér tíma til að fræðast um orð og hugtök sem börn þeirra spyrja um. Það getur einnig 

verið lærdómsríkt fyrir börn að fletta upp í orðabók eða á netinu með foreldrum sínum 

og leita að merkingu orðanna. Á þann hátt upplifa þau fjölbreytt hlutverk les- og 

ritmálsins og sjá fleiri leiðir til þess að leita sér þekkingar. 

Foreldrar mega þó ekki mikla það fyrir sér að rekast á orð sem þeir eru ekki vissir 

um hvað þýða og gefast upp við að fræða börn sín um merkingu nýrra orða. Oft er 

engin þörf á því að fletta upp í orðabók því að í textanum sem þeir lesa fyrir börn sjá 

foreldrar oft orð sem þeir þekkja sjálfir í samhengi við nýju orðin sem getur hjálpað 

þeim að útskýra betur merkingu þeirra fyrir börnum sínum. Sögulestur er mjög 

mikilvægur því að með honum eru foreldrar í góðri aðstöðu til þess að stækka bæði 

virka og óvirka orðaforðann og örva allar fjórar deildir hans (sjá hér að framan bls. 21). 

Með lestrinum viðhalda þeir einnig og efla heima við þá þjálfun og kennslu sem börn 

þeirra fá í leik- og/eða grunnskólum. 

Flest börn eiga sér uppáhalds bók sem þau vilja að sé lesin aftur og aftur. 

Endurtekinn lestur foreldra á sömu sögubókinni ýtir undir að börn læri að þekkja í sjón 

ákveðin orð sem endurtekin eru í bókinni. Þegar þau taka svo bókina sjálf, „lesa“ þau 

orðin eftir minni. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna er hægt að fullyrða að lestur 

sögubóka fyrir börn á leikskólaaldri hefur bein áhrif á þróun orðaforðans hjá þeim 

(Sénéchal og LeFevre, 2001:40, sjá einnig í Dunn, Wooding and Herman, 1997) og eflir 

málþroska þeirra. Þetta hefur áhrif á getu barna til þess að lesa af öryggi og nákvæmni 

seinna meir (Sénéchal og LeFevre, 2002:449). Sama á við um ritmál í umhverfinu en 

með því að beina athygli barna að því efla foreldrar þau til að verða fær um að bera 

auðveldlega kennsl á þýðingarmikil orð áður en lestrarkunnáttan festist í sessi 

(Vukelich og Christie, 2004:47).  

Orðaleikir eru einnig hentugir til að efla orðaforða barna þar sem flestum börnum 

þykir gaman að hvers kyns leikjum. Foreldrar geta til dæmis farið í leiki með börnum 

sínum sem ganga út á að ríma. Í slíkum leikjum stinga foreldrar upp á flestum orðum til 

að byrja með en eftir því sem börnin verða færari í slíkum leikjum, því meira frumkvæði 
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sýna þau. Orðin sem notuð eru í orðaleiknum þurfa ekki að vera alvöru orð, þau geta 

verið bullorð en aðalatriðið er að þau rími (Vukelich og Christie, 2004:44). Mikilvægt er 

að foreldrar tali við börnin sín á meðan á leiknum stendur og aðstoði þau við að finna 

rétt orð til að tjá sig á móti. Orðaleikir sem þessir efla færni barna til að þekkja orð sem 

eru lík í uppbyggingu en þeir hafa einnig jákvæð áhrif á þróun hljóðkerfisvitundarinnar 

þar sem leikið er með rím (sjá hér að framan bls. 23). 

Miklu máli skiptir að börn búi yfir góðum orðaforða og að foreldrar hugi að honum 

meðal annars með þeim leiðum sem hafa verið taldar upp. Góður orðaforði örvar 

málþekkingu og notkun barna sem gerir þeim auðveldara með að tjá sig (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Börn með góðan orðaforða eiga einnig auðveldara með að 

auka við orðaforðann í gefandi lestrar- og samræðustundum heldur en börn með 

slakan orðaforða sem bendir til þess að nauðsynlegt er að lesa, tala og útskýra 

merkingu og tilgang orða og hluta fyrir þeim (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). 
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5.2 Hvernig geta foreldrar eflt hljóðkerfisvitund barna sinna? 

Til þess að þjálfa hljóðkerfisvitund barna þarf að hjálpa þeim að skoða og vinna með 

talmálið á þann hátt að þau læri að þekkja hljóð þess og skilji að talmálið sé byggt á 

orðum sem innihalda lítil stök hljóð og atkvæði (Tankersley, 2003:5–6). Litlu hljóðin í 

orðum eru hljóð hvers stafs en atkvæði eru þeir hlutar sem skipta má orðum upp í. 

Atkvæði innihalda einn sérhljóða (eins og a–e–i o.s.frv.) en geta einnig innihaldið einn 

eða fleiri samhljóða (til dæmis l–m–s o.fl.). Börn læra oft um atkvæðin í klappleikjum í 

leikskólum (Rannveig Jóhannsdóttir, 2011:5) en þessir leikir eru einfaldir í uppbyggingu 

og því auðvelt fyrir foreldra að leika þá eftir heima. 

Í klappleikjum eru atkvæði orða klöppuð á þann hátt að ákveðinn taktur myndast. 

Eitt klapp er fyrir hvert atkvæði og á þann hátt fær orðið við eitt klapp, köttur tvö klöpp 

(kött-ur) og vettlingur þrjú klöpp (vett-ling-ur). Einfalt er að yfirfæra þessa klappleiki á 

þekktar vísur en foreldrar geta fengið hugmyndir að góðum vísum til að klappa við hjá 

leikskólakennurum barnanna. Þessi þekking barna á atkvæðum orða er mikilvægur 

hluti af lestrarferlinu og ein af undirstöðum góðrar lestrarfærni (Tankersley, 2003:5–6, 

sjá einnig í Lundberg, Frost og Petersen, 1988; Hoffman, Cunningham, Cunningham og 

Yopp, 1998; Gunning, 1996) 

Foreldrar þurfa ekki að búa yfir mikilli þekkingu á lestrarferlinu til þess að þeir geti 

haft gríðarleg áhrif á virkni hljóðkerfisvitundarinnar. Þeir þurfa þó að gera sér grein 

fyrir því hversu mikilvægt það er að bjóða börnum sínum upp á ríkulegt mál- og 

lestrarumhverfi (sjá hér að framan bls. 16–17) og hvernig hægt er að örva 

hljóðkerfisvitundina. Máli skiptir að þeir lesi fyrir börn sín og veiti orðum athygli, örvi 

málfærni barna með því að tala við þau, syngja með þeim, kenna þeim ný orð sem 

ríma, segja þeim sögur og útskýra merkingu orða. Til þess að foreldrar geti haft jákvæð 

áhrif á þróun og þroska hljóðkerfisvitundarinnar verða þeir að vera virkir og meðvitaðir 

um þá meðfæddu forvitni sem börn búa yfir þegar kemur að tungumálinu. Öll viðleitni 

þeirra hjálpar börnunum að byggja sterkar undirstöður fyrir hljóðkerfisvitundina sem 

nýtist þeim vel þegar þau hefja formlegt lestrarnám í grunnskóla. 

Þau börn sem fá ekki næga örvun í gegnum samtöl, söng, sögulestur eða orðaleiki 

geta átt við lestrarerfiðleika síðar meir sem getur leitt til mistaka í þróun 
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lestrarfærninnar þegar þau hefja formlegt lestrarnám í grunnskóla (Tankersley, 2003:9, 

sjá einnig Hammill og McNutt, 1980; Scarborough, 1998). Það hjálpar öllum ungum 

börnum að vinna með hljóð tungumálsins og að það sé gert áfram meðan þau læra þá 

tæknilegu þætti sem lúta að lestrarferlinu, hvort sem þau eiga við lestrarerfiðleika að 

stríða eða ekki. Rannsóknir hafa sýnt að hljóðkerfisvitundin og þekking barna á 

bókstöfum hafi forspárgildi um hversu vel börnum gengur að læra að lesa og þroska 

færnina sem þarf til þess fyrstu tvö árin í skólanum (Tankersley, 2003:5, sjá einnig 

Anderson, Hiebert, Scott og Wilkinson, 1985; Snow, Burns og Griffin, 1998). Foreldrar 

ættu því að vera duglegir að efla þekkingu barna sinna á stöfunum heima og nota til 

þess hjálpargögn á borð við stafabækur, stafaleiki og stafasegla sem hægt er að hafa á 

ísskápnum. 

Börn á leikskólaaldri sem fá mikla örvun heima við þar sem lesið er fyrir þau, 

sungið með þeim, þau hvött til þess að skrifa og teikna, leika sér með orð og svo 

framvegis eru mjög virk í „þykjustulestri“ áður en þau búa yfir lestrarkunnáttu 

(Tankersley, 2003:8–9). Hljóðkerfisvitund þessara barna er í flestum tilfellum mjög góð 

og er byggð á traustum grunni þegar þau hefja formlega skólagöngu sína. Þau börn 

sem fá mikla örvun heima fyrir eru betur undir það búin að hefja vinnu með formlegum 

lestrartengdum verkefnum í grunnskóla. 
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5.3 Hvernig geta foreldrar eflt umskráningarfærni barna sinna? 

Foreldrar geta mjög snemma haft áhrif á börn sín til að þau verði fær um að tileinka sér 

umskráningu eins og að sýna stafaþekkingu þeirra áhuga með margvíslegum leiðum. Til 

dæmis geta þeir lesið með þeim bækur um stafina, haft bókstafssegla á ísskápnum eins 

og áður hefur komið fram og sýnt þeim orð sem byrja á þeim staf sem þau eru að læra 

um í leikskólanum. Þeir geta einnig hjálpað þeim að skrifa stafinn og tengt hann við orð 

eða nafn sem börnin þekkja. 

Einnig eru til ýmis stafaforrit sem hægt er að nálgast á netinu og í búðum. Forritin 

eru fyrir tölvur, spjaldtölvur og síma en þau geta hjálpað foreldrum að ýta undir og 

viðhalda áhuga barna á stöfunum og hjálpað þeim að læra hljóð þeirra. Sem dæmi má 

nefna forrit sem Bryndís Guðmundsdóttir gaf út árið 2011 og heitir Lærum og leikum 

með hljóðin. Forritið er stafaforrit og er gefið út á DVD-disk en einnig er til smáforrit 

sem hægt er að kaupa í spjaldtölvur og síma. Þetta forrit er hægt að sýna börnum áður 

en þau hefja formlega lestrarnám sitt í grunnskóla og á meðan þau læra umskráningu. 

Svona forrit geta hjálpað börnum að mynda betri og jákvæðari tengingu við ferlið að 

læra stafina og hljóð þeirra og hljóða þá saman í umskráningunni. 

Ef foreldrar vita ekki hvernig þeir geta undirbúið börn sín betur undir formlega 

lestrarkennslu er mikilvægt að þeir nýti sér þekkingu þeirra fagaðila sem umgangast 

börn þeirra flesta daga, eins og áður hefur verið bent á. Leikskólakennarar geta til að 

mynda bent foreldrum á ýmis tæki, tól og bækur til að efla þá grunnþætti sem hafa 

áhrif á getu barna til þess að efla umskráningarfærni þeirra eins og hljóðkerfisvitund og 

málvitund þeirra. Þeir geta gefið foreldrum ráðleggingar sem eiga við færni og 

þekkingu hvers barns.  

Þegar börn byrja í grunnskóla geta foreldrar leitað ráða og þekkingar hjá 

umsjónarkennara barna sinna og þannig tengt það nám sem þau stunda í skólanum við 

fyrri reynslu og það sem þeir hafa verið að gera inni á heimilinu til að búa þau betur 

undir lestrarnámið. Kennarar búa yfir þekkingu á því hvernig börn verða færari í 

umskráningu og eru þeir flestir meðvitaðir um stig umskráningarfærninnar en þau eru 

nokkur (Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -e.). Með því að vinna með umsjónarkennara 
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barna geta foreldrar markvisst aðstoðað börn sín við að ná tökum á umskráningunni og 

miðað aðstoð sína við það hvar þau eru stödd í umskráningarferlinu. 
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5.4 Hvernig geta foreldrar eflt lesskilning barna sinna? 

Til þess að foreldrar geti hjálpað börnum sínum að efla lesskilninginn er mikilvægt að 

þeir viti hvað hafi mest áhrif á aukinn lesskilning og hvernig þeir geta hjálpað þeim að 

efla hann. Góður orðaforði er meginforsenda þess að börn skilji vel lesinn texta (Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d. -d.) ásamt umskráningu og getu þeirra til þess að skilja talmálið 

en þessir þættir hafa einnig víxlverkandi áhrif hvor á annan. Nauðsynlegt er að byrja 

snemma að efla börn svo að þau verði fær um góðan lesskilning þegar þau byrja að 

lesa sjálf. Einnig er mikilvægt að foreldrar hugi að orðaforða barna sinna og stækki 

hann eins mikið og kostur er með því að veita þeim öflugt málumhverfi og byrji 

snemma að lesa fyrir þau. 

Á meðan foreldrar lesa fyrir börn sín er mikilvægt að þeir spyrji þau spurninga svo 

að þau læri hvernig fylgjast eigi með innihaldi textans (Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -

d.). Þeir geta til dæmis spurt börnin hvað hafi verið að gerast á þeim blaðsíðum sem 

verið var að lesa og þannig aðstoðað þau við að tengja lesefnið við eigin þekkingu og 

reynslu. Foreldrar ættu einnig að hafa í huga að spyrja börn spurninga sem vekja þau til 

nánari umhugsunar um efnið eins og „af hverju ætli hann sé leiður?“. Þær spurningar 

sem foreldrar spyrja þurfa að vera einfaldar og auðskiljanlegar því að of flókið orðalag 

getur ruglað börnin sem gerir þeim erfiðara fyrir að svara. Til dæmis gætu þeir spurt 

„Hvernig var rósin á litinn?“ eða „Hvert fór Jón í heimsókn?“ en spurningar á borð við 

„Fyrir hvern var Jón að kaupa rósina og hvernig var hún á litinn?“ eru kannski aðeins of 

flóknar. Betra væri að hluta þær niður til að einfalda þær. Þó ættu foreldrar að leyfa 

spurningunum að vera hluti af samræðum svo að börn upplifi þær ekki sem 

yfirheyrslur. Sé þess gætt eru börn afslöppuð og upplifa lestrarstundina sem 

ánægjustund en ekki kvöð. 

Þegar börn byrja sjálf að æfa sig í lestri þurfa þau að komast í kynni við bækur sem 

höfða bæði til aldurs þeirra og þroska svo að þær veki áhuga þeirra. Ef bækur eru of 

erfiðar getur það leitt til þess að lesturinn vaxi þeim í augum, þau missa áhugann og 

missa af því tækifæri til að efla orðaforða sinn og lesskilning enn frekar (Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d. -d.). Einnig er gott að útskýra fyrir þeim hvernig lesskilningur 
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virkar svo að þau geti nýtt sér það innra samtal sem þau eiga við textann á meðvitaðan 

hátt í námi sínu (sjá hér að framan bls. 27). 

Þegar börn lesa nokkrar blaðsíður í einu muna þau ekki alltaf um hvað bókin fjallar 

svo að nauðsynlegt er að stoppa eftir hverja blaðsíðu eða efnisgrein, en það fer eftir 

lengd textans, á meðan lesefnið er enn ferskt í minni þeirra (Morrow og Gambrell, 

2004:54, sjá einnig í Ritchie, James-Szanton og Howes, 2002). Einnig er mjög gott að 

hvetja börn til að endursegja sögu sem þau hafa hlustað á eða lesið því að það hjálpar 

þeim til að þróa bæði orðaforðann og lesskilninginn. Ef börn eiga erfitt með að svara 

spurningum úr efninu er nauðsynlegt að hjálpa þeim að leita í lesefninu að svörunum, 

ræða við þau og útskýra hugtök sem þau eiga erfitt með að skilja auk þess að aðstoða 

þau við að leita að orðum til dæmis í orðabókum eða á netinu. Mikilvægt er að 

foreldrar séu jákvæðir þegar börn þeirra lesa fyrir þá, hvetja þau áfram og hrósa þeim 

(Helga Sigurmundsdóttir, e.d. -d.). Með því verður upplifun þeirra af lestrinum 

jákvæðari sem ýtir undir gott viðmót til lesturs og eflir sjálfsöryggi þeirra. 
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5.5 Hvernig geta foreldrar eflt lesfimi barna sinna? 

Þegar börn hafa ekki áttað sig á ritmálinu og uppbyggingu þess er mjög eðlilegt að þau 

greini ekki auðveldlega á milli orða (sjá hér að framan bls. 19). Sú færni kemur hins 

vegar með reynslu þeirra bæði af tal- og ritmálinu. Lestur bóka fyrir börn þar sem 

textinn sést greinilega getur hjálpað þeim að verða meðvitaðri um ritmálið og hvernig 

það hljómar í lestri (Allington, 2009:17). Foreldrar geta haft mikil áhrif á þetta ferli en 

til þess að börn skilji sem fyrst hugtakið „orð“ og hlutverk þeirra, er mikilvægt að 

foreldrar noti sjálfir fingralesningu (sjá hér að framan bls. 30) þegar þeir lesa fyrir börn 

sín og geri það helst frá byrjun. Með því auðvelda þeir einnig börnum sínum að spyrja 

út í rithátt orða sem þau skilja ekki og gefa þeim færi á að fylgja lestri þeirra eftir í 

huganum þegar þau eru farin að lesa sjálf sem er einnig góð þjálfun (Allington, 

2009:17). 

Gott er fyrir foreldra að vita hvað felst í lesfimi og hvernig þeir geta stuðlað að og 

hlúð að áframhaldandi þroska barna sinna á því sviði. Það er ekki nóg að börn lesi sjálf 

eftir að þau hafa náð tökum á umskráningunni heldur þurfa foreldrar að halda áfram 

að lesa fyrir þau til að byggja upp fjölbreytta reynslu sem börn þeirra geta sótt í eftir 

því sem þau verða færari lesendur. Með því að halda áfram lestri fyrir börn búa 

foreldrar einnig til aðstæður sem gefa börnum þeirra færi á að læra ný orð og spyrja 

um merkingu þeirra (sjá hér að framan bls. 41).  

Þættirnir umskráningarfærni, orðaforði og lesskilningur hafa allir áhrif á getu barna 

til þess að ná upp lesfimi og hafa auk þess víxlverkandi áhrif hver á annan (sjá hér að 

framan bls. 19, 22 og 25). Því skiptir máli að þjálfa alla undirstöðuþættina og bjóða 

börnum upp á lestrarvænt umhverfi. Börn sem búa yfir mikilli reynslu af upplestri eru 

betur undirbúin fyrir lestrarnámið og eru líklegri til að ná upp góðri lesfimi fljótt og 

örugglega. Enginn veit nákvæmlega af hverju hverskyns upplestur hefur þessi áhrif á 

lesfimi barna en allt bendir til þess að það að hlusta á aðra lesa þrói lesfimina heilmikið 

(Allington, 2009:17).  
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5.6 Hvernig geta foreldrar eflt ritunarfærni barna sinna? 

Foreldrar geta stutt ritunarferli barna sinna á marga vegu allt frá byrjun. Þar sem lestur 

og ritun eru samtvinnuð ferli (sjá hér að framan bls. 31) er margt sem foreldrar geta 

gert sem hefur bæði áhrif á lestur og ritun í einu. Foreldrar þyrftu að gera sér grein fyrir 

því að börn þeirra eru sífellt að læra og safna í reynslubanka sinn Guðmundur B. 

Kristmundsson, 1992:39–40). Þau læra af umhverfinu, fólki, dýrum, myndum í blöðum, 

bókum, sjónvarpinu og útvarpinu, búa til reynslu sem þau nota svo til þess að skilja 

betur les- og ritmál. Foreldrar ættu því að leggja áherslu á að tala við börn sín um það 

sem þau sjá og heyra og reynslu þeirra af því. Þeir ættu að hlusta á þau og rökræða 

þegar börnin eru fær að gera það. Foreldrar ættu einnig að vera duglegir við að lesa 

fyrir börn því að það eflir málskilning þeirra og orðaforða auk þess að vera þeirra fyrsta 

kennsla í stílfræði (Guðmundur B. Kristmundsson, 1992:40) en þessir þættir hafa einnig 

áhrif á getu barna til að tileinka sér ritunarfærni. 

Þegar börn sýna áhuga á því að krota ættu þau að hafa gott aðgengi að blöðum og 

bókum til að krota í og skrifa ásamt hvers kyns skriffærum og ættu foreldrar að hvetja 

börn til að krota og hrósa þeim þegar þeir geta (sjá hér að framan bls. 31). Þegar börn 

teikna myndir ættu foreldrar einnig að spyrja börn sín hvort þau vilji láta skrifa við 

myndina og þá hvað og skrifa eftir fyrirmælum þeirra (Guðmundur B. Kristmundsson, 

1992:40). Foreldrar gætu einnig komið með tillögur að einhverju sem þeir gætu skrifað 

á myndirnar eins og nöfn barnanna því að mjög mikilvægt er að börnin þekki nöfn sín. 

Með því að merkja myndir, skrifa nöfn þeirra eða prenta þau út til að festa upp á vegg 

eða fyrir ofan rúm þeirra verða börnin meðvitaðri um nöfnin og hvernig þau líta út. 

Foreldrar geta einnig skrifað nöfnin meðan þau horfa á og fengið þau til þess að 

endurtaka nöfn stafanna en það hjálpar börnum að þekkja nöfnin sín (Vukelich og 

Christie, 2004:47). Þetta skerpir einnig þekkingu barna á stöfunum sem hefur jafnframt 

áhrif á getu þeirra til að tileinka sér umskráningu (sjá hér að framan bls. 25) sem hefur 

svo aftur áhrif á hversu fær börn eru að ná tökum á lesskilningi og lesfimi (sjá hér að 

framan bls. 27 og 29). 

Þegar foreldrar skrifa fyrir börn geta þeir einnig hvatt þau til þess að strika ofan í 

skriftina (Guðmundur B. Kristmundsson, 1992:40). Með því þjálfast börn í að draga til 

stafs og það getur virkað sem hvatning fyrir þau að prófa að skrifa stafina sjálf. 
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Foreldrar verða þó að gæta að nota þá skriftargerð sem börn þeirra munu læra þegar 

þau byrja í grunnskóla. Þannig myndast reynsla í eigin ritun sem börn geta sótt í þegar 

þau læra að skrifa í skóla. Um leið og börn fara að prófa sig áfram í ritun er mikilvægt 

að foreldrar hvetji börn sín við þá iðju. Þeir geta gert það með því að hvetja þau til þess 

að skrifa stuttar orðsendingar til foreldra, fá þau til að aðstoða við að skrifa 

innkaupalista, skrifa boðskort í afmæli sín sjálf eða jafnvel bréf eða kort til vina og 

vandamanna þegar tilefni er til (Guðmundur B. Kristmundsson, 1992:40). Einnig geta 

foreldrar hvatt börn sín til þess að halda dagbækur eða skrifa stuttar lýsingar á því sem 

þau hafa verið að gera, en til þess þurfa þeir að þekkja ritunarfærni barna sinna og 

hvað sé við hæfi miðað við færni þeirra.  

Grunnskólakennarar ættu að veita foreldrum slíkar upplýsingar og gera þeim grein 

fyrir þeim markmiðum sem stefnt er að, hvar börn þeirra eru stödd og hvernig hægt sé 

að ná þeim markmiðum. Þetta krefst samvinnu við heimili og því þarf samband milli 

heimilis og skóla að vera gott svo að samvinnan gangi sem best (Guðmundur B. 

Kristmundsson, 1992:39). Þessi samvinna getur haft gríðarleg áhrif á allt nám barna því 

að ritun kemur víða við. Góð ritunarfærni getur einnig auðveldað börnum að verða 

virkir þátttakendur í því samfélagi sem við búum í þar sem ritun er einnig stór hluti af 

daglegu lífi okkar með lestri bóka, fréttablaða og þeirra miðla sem við notum í tölvum. 
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6 Lokaorð 

Lestrarferlið getur verið skemmtilegt og gefandi alveg frá upphafi, bæði fyrir 

foreldra og börn. Hlutverk foreldra er mikilvægt og því nauðsynlegt að efla 

þátttöku þeirra og þekkingu á þeim undirstöðuþáttum sem hafa áhrif á færni 

barna til að takast á við lestrarnámið. Miðað við niðurstöður fyrrgreindra 

rannsókna ættu allir foreldrar að hafa lestur, samtöl og kennslu nýrra orða efst á 

baugi í því umhverfi sem þeir ala börn sín upp í vegna þess hve gríðarleg áhrif það 

getur haft á lestrarfærni þeirra og námsárangur í framtíðinni. 

Meðan börn efla og þróa bernskulæsi verða foreldrar að vera í hlutverki 

gangandi orðabókar. Þeir verða að vera vakandi fyrir öllum þeim orðum sem þeir 

geta frætt börn sín um, bæði í umhverfinu og bókum. Af eigin reynslu finnst 

okkur þetta tímabil vera mjög skemmtilegt og áhugavert en það dýrmætasta er 

forvitni barna okkar, hún er ómetanlegur brunnur til að byggja á nám þeirra. Ef 

foreldrar veita þessari forvitni barna athygli og eru upplýstir um hlutverk sitt og 

þá þætti sem hafa áhrif á hversu fær börn eru um að takast á við lestrarnámið, 

ætti það að hjálpa þeim að leggja sterkan grunn sem börn geta svo byggt 

lestrarfærni sína á. 

Á heilsugæslustöðvum fá foreldrar helstu upplýsingar um máltöku, 

málþroska og lestrarferlið í litlum kynningarbæklingum. Við gerum okkur í 

hugarlund að þessir bæklingar eigi að vekja foreldra til umhugsunar um mikilvægi 

þess að örva börn þegar þau eru hvað mótækilegust fyrir nýrri reynslu. Við höfum 

báðar fengið nokkra bæklinga og þykir okkur þeir flestir gefa ágætis útskýringar á 

máltöku og lestrarferli barna. Okkur þykir þó nauðsynlegt að bæta við þennan 

upplýsingabrunn til foreldra með nánari útskýringum og tengja við hluti úr 

daglega lífinu sem flestir foreldrar gera með börnum sínum. Dæmi um slíkt er að 

lesa með börnunum, skrifa, eiga í samræðum og útskýra fyrir þeim merkingar 

orða og vekja áhuga þeirra á ritmálinu í umhverfinu. 

Foreldrar gera sér ekki allir ljóst hvaða aðferðir er best að nota til þess að efla 

alla undirstöðuþætti læsis eða hvernig þeir geti haft áhrif á lesturinn. Með því að 
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fjalla um hvern undirstöðuþátt fyrir sig, eiginleika þeirra og tengja þá við 

einfaldar aðferðir sem flestir foreldrar eru færir um að nota, fæst dýpri skilningur 

á undirstöðuþáttum lesturs, lestrarferlinu og hlutverki foreldra.  

Við höfum lagt okkur fram um að setja umfjöllunina fram á auðskiljanlegan 

hátt til að fræða foreldra og aðra lesendur. Reynsla okkar er sú að flestir foreldrar 

vita nokkurn veginn hvað felst í því að vera læs. Fáir gera sér þó grein fyrir því að 

börn á leikskólaaldri búa yfir svokölluðu bernskulæsi. Bernskulæsið er mikilvægur 

þáttur í lestrarferlinu vegna þess að þar er lagður grunnur að áhuga og viðhorfi 

barna til lesturs og ritunar.  

Leik- og grunnskólakennarar bera ábyrgð á því að fræða foreldra að fyrra 

bragði um lestrarferlið. Þegar foreldrar eignast börn er þó mikilvægt að þeir leiti 

sér einnig þekkingar um lestrarferlið og hvernig þeir geti stutt börn sín í því. Þeir 

þurfa að ræða við leik- og grunnskólakennara barna sinna og fá aðstoð og 

leiðbeiningar sem gagnast þeim og þeirra börnum. Með samvinnu ættu þessir 

aðilar að geta stutt börnin til þess að ná góðum tökum á lestrarfærninni þegar 

lestrarnám þeirra hefst. Flestir foreldrar eru viljugir til þess að taka þátt í námi 

barna sinna en sumir mikla fyrir sér þetta hlutverk því að þeir gera sér ekki grein 

fyrir því hvað felst í því og hvernig þeir geti sinnt því. Umfjöllunin hér á að hjálpa 

foreldrum að sjá að margt sem þeir gera áður en börn þeirra byrja í grunnskóla 

getur auðveldað þeim lestrarnámið en einnig að stuðningurinn við börnin í 

daglegum athöfnum þarf hvorki að vera flókinn né erfiður. 
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