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Í framhaldi af því að við höfum valið nokkur börn úr 1.bekk til að taka þátt í 
lestrarkennsluprógramminu Early Steps viljum við með þessu fréttabréfi veita ykkur 
upplýsingar um lestrarferlið og hvernig þið foreldrar/forráðamenn getið haft jákvæð 
áhrif á lestrarþróun barna ykkar. 
 
Lestrarferlið 
Lestur er samspil tveggja þátta, umskráningar og lesskilnings. Umskráning er þegar 
bókstöfum er breytt í hljóð og borið er kennsl á orðið sem lesið er en lesskilningur 
ræður hvaða skilning við leggjum í textann. Lesskilningur byggist aðallega á fyrri 
þekkingu, reynslu og orðaforða en forsenda umskráningar er þekking á 
bókstöfunum og hljóðkerfisvitund. Hljóðkerfisvitund er næmi fyrir hljóðum í orðum og 
skilningur á að hluta megi mælt mál niður í smærri einingar. Setningar má hluta 
niður í orð, orð niður í atkvæði og síðan aðgreind hljóð. 
 
Hljóðkerfisvitund 
Hljóðkerfisvitund má æfa með ýmsum verkefnum og leikjum, hérna koma nokkur 
dæmi: 
• Að greina rím. Dæmi: Hvaða orð rímar ekki? Hús, mús, kúr. 
• Að búa til rím. Dæmi: Hvaða orð rímar við panna? 
• Að tengja saman atkvæði í orð. Dæmi: Hvaða orð er þetta? Ha-na-gal. Orðið 

er borið fram á sundurslitinn hátt. 
• Að sundurgreina hljóð í orðum. Dæmi: Klappa þrisvar til að sýna hvert 

einstakt hljóð í orðinu hús. 
• Að sundurgreina atkvæði í orðum. Dæmi: Klappa þrisvar sinnum til að sýna 

hvert einstakt atkvæði í orðinu górilla. 
• Eyða út hljóði í orði. Dæmi: Hvaða orð fáum við ef við tökum hljóðið „k“ 

framan af orðinu „kaka“? 
 
Þekking og orðaforði 
Lesskilningur byggist á þekkingu og orðaforða og því er grunnur að lesskilningi 
lagður snemma á ævi barnsins. Almenn þekking og lífsreynsla barna hefur áhrif á 
hvernig þeim gengur að skilja texta en börn eiga auðveldara með að skilja texta sem 
þau geta tengt við eigin reynslu og upplifun. Reynsla af bókum og ritmáli hefur 
einnig mikil áhrif á lestrarþróun en börn sem í upphafi lestrarkennslu þekkja marga 
bókstafi og hafa af sjálfsdáðum komist í kynni við bækur og ritmál gengur vanalega 
vel í upphafi lestrarnáms. Orðaforði barna skiptir miklu máli við lestur en börnum 
gengur betur að umskrá og bera kennsl á orð sem þau þekkja. Þekkingu og 
orðaforða barna má auka með því að veita þeim fjölbreytta upplifun, eiga 
innihaldsríkar samræður við þau, lesa fyrir þau fjölbreytt lesefni, útskýra og kenna 
hugtök, orð og orðasambönd sem barnið þekkir ekki, kenna heiti á hlutum og gefa 
daglegum athöfnum nafn. 
 

Með von um jákvæðar viðtökur, kennarar í 1.bekk 


