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Útdráttur 
Í lokaverkefni þessu til B.Ed.-prófs við Háskólann á Akureyri, vorið 2014, verður fjallað um 
mikilvægi bókalesturs fyrir mál- og læsisþróun barna á leikskólaaldri. Til þess að gera grein 
fyrir þessu er fyrst að finna almennan kafla um þróun máls og læsis. Í honum verður lagður 
grunnur að mikilvægi máltöku barna, málþroska þeirra og bernskulæsis. Greint er frá 
kenningum fræðimannanna Noam Chomskys, B.F. Skinners, Lyv Vygotsky og Jean Piagets 
um máltöku barna. Stigum málþroskans og mikilvægi bernskulæsis eru einnig gerð góð skil. 
Þessa þætti er hægt að efla með lestri bóka en bókalestur getur verið afar fræðandi á 
margvíslegan hátt. Bækur hafa að geyma margvíslegan fróðleik og getur verið misjafnt hvað 
þær kenna. Allar eiga þær þó sameiginlegt að veita gleði og ánægju. Vel skrifaðar bækur bæta 
orðaforða barnananna og þróa bernskulæsi þeirra.  
 Þó að foreldrar, kennarar og aðrir sem standa barninu næst lesi reglulega fyrir það þá 
hefur umhverfið einnig mikil áhrif á mál- og læsisþróunina. Læsishvetjandi umhverfi heima 
og í leikskólum á því að hvetja til bókalestrar og leiks þar sem leikið er með læsishvetjandi 
efnivið. Einnig er mikilvægt að allir sem umgangast barnið séu góðar fyrirmyndir og sýni því 
hvernig á að lesa, hvert mikilvægi lestrar sé og hvernig lestur getur nýst í mörgum verkefnum. 
Aðferðir til lestrar fyrir börn eru jafnframt margar og í þessu verkefni verða tvær aðferðir 
kynntar. Aðferðirnar byggjast m.a. á því að orð í bókum eru útskýrð, spurt er opinna 
spurninga og hvatt er til samræðna um efni bókarinnar.  
 
 
 
 
 
 
Abstract  
This paper is a final thesis for B.Ed. degree from University of Akureyri. The thesis main 
focus is on the importance of reading regarding children´s literacy and language 
developments in preschool. To explain this in depth, the first chapter is on literacy and how 
children start learning languages. The importance of language acquisition, language 
development and emergent literacy will be demonstrated. Multiple theories by scholars Lev 
Vygotsky, Noam Chomsky, Jean Piaget and B.F. Skinner on language acquisition will be 
explained as well as language development and importance of children´s early literacy. These 
factors can be strengthened by reading books. The teaching points can differ from one book to 
another but they all have in common to be entertaining and promote happiness for the reader. 
Well written books increase children’s vocabulary and their language skills. Even though 
parents, teachers and others who take care of the children read for them on regular basis, the 
environment also plays a great role for development of children literacy and language skills. 
Environment which is rich of language will encourage children towards reading books, both 
in school and at home. It´s important that everyone who associates with the child is a good 
role model when it comes to reading, show the child how to read and how it can be useful in 
many ways. There are many different methods of reading for children and in this paper two 
types of methods will be introduced and explained. Both of the methods are built on teacher´s 
ability to explain word´s meaning, ask open questions and encourage the children to 
participate in conversation about the books.  
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1. Inngangur 

Tilgangur og mikilvægi tungumálsins vefst fyrir fáum. Tungumálið veitir einstaklingum 

tækifæri til þess að hugsa, afla sér fróðleiks, mynda sér skoðanir og eiga í samskiptum við 

annað fólk. Það er því nokkuð erfitt að ímynda sér lífið án þess. Tungumál er hægt að efla á 

marga vegu og er lestur bóka góðra bóka ein besta aðferðin til þess. Bækur byggja á 

fjölbreyttum orðaforða sem oft er ítarlegri og formlegri en talmálið. Bækur eru einnig 

fjölbreyttar og ætti því hver og einn að finna sér eitthvað við hæfi. Í þessu verkefni verður 

markmiðið að skoða hvert mikilvægi bókalesturs sé fyrir mál- og læsisþroska barna á 

leikskólaaldri. Því verður vert að vita hvort lestur góðra bóka og aðferðirnar við það efli mál 

og læsi barna. Börn á leikskólaaldri kunna fæst að lesa sjálf og því eru það foreldrar, kennarar 

og aðrir sem standa barninu næst sem lesa fyrir það.  

 Í öðrum kafla ritgerðarinnar er þróun máls og læsis barna til skoðunar. Þróun máls og 

læsis fer einna helst fram með máltöku, málþroska og bernskulæsi. Á síðustu áratugum hafa 

fræðimennirnir Lyv Vygotsky, Jean Piaget, Noam Chomsky og B.F. Skinner rannsakað 

máltökuna og lagt fram kenningar um upptök og forsendur hennar. Í kaflanum verða þessar 

kenningar skoðaðar. Málþroskinn er heldur fyrisjáanlegri og klífa börn þar hvert stigið á fætur 

öðru í gegnum bernskuárin. Til eflingar málsins er bernskulæsi, en þessir tveir þættir, læsi og 

mál, fléttast saman að mörgu leyti. Bernskulæsi er afar áhrifarík leið og með því læra börn 

meðal annars hvert gildi bókalestrar er. Í þriðja kafla verður kafað dýpra í gildi bókalestrar og 

hvernig lestur góðra bóka eflir mál- og læsisþroska barna. Bækur hafa að geyma margvíslegan 

fróðleik og aðgengi að þeim og umhverfið þeirra skiptir miklu máli. Í kafla þrjú verður því 

fjallað sérstaklega um læsishvetjandi umhverfi á leikskólum og á heimilum barnanna, þar sem 

fullorðnir lesa fyrir börnin og veita þeim aðgang að læsishvetjandi efniviði. Það getur verið 

afar mismunandi hvernig lesið er fyrir börn og til eru aðferðir sem markvisst efla mál- og 

læsisþroska barnanna. Í fjórða kafla verkefnisins verður einblínt á tvær aðferðir sem hafa 

reynst afar vel við lestur barnabóka. Þetta eru aðferðirnar Orðakennsla og Orðaspjall. Eftir að 

þeim hefur verið lýst verður sett upp áætlun til eflingar mál- og læsisþroska með 

Orðaspjallsaðferðinni. Síðustu tveir kaflarnir eru umræðukafli og lokaorð. Í umræðukafla 

verður greinandi fræðileg umfjöllun þar sem fjallað er um mikilvægi eflingar mál- og 

læsisþroska og að lokum verður efni verkefnisins dregið saman í lokaorð.  
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2. Þróun máls og læsis 

Málþróun barns er stórbrotið ferli sem byrjar um leið og það kemur í heiminn. Strax við 

fæðingu byrjar barnið að tjá sig og er helsta tjáningarform þess grátur. Smám saman gerir 

barnið sér grein fyrir fleiri formum tjáningar eins og með handabendingum og orðum. Þróunin 

heldur áfram og með auknum þroska lærir barnið að tungumálið er helsta tjáningarform þess. 

Tungumálið er þó flókið fyrirbæri og rekast börn á margar hindranir í lærdómsferlinu þar sem 

þau fara m.a. í gegnum nokkur stig setningarskipan. 

 Samhliða málinu þróast læsi barna og hafa þessi tveir þættir, mál og læsi, mikil áhrif 

hvorn á annan. Þróun læsis barna á leikskólaaldri kallast bernskulæsi og skiptist það í tvo 

þætti, lestrarreynslu og lestrarþekkingu. Þættirnir efla vitund barna um læsi og tilgang þess. 

Að auki felur bernskulæsi í sér margskonar vitneskju sem öll börn þurfa að ná tökum á svo 

þróun máls og læsis fari vel og rétt fram.  

  Í þessum kafla verður fjallað um máltöku barna og þær kenningar sem settar hafa 

verið fram um það ferli, málþroska þar sem greint verður frá helstu þáttum máls og 

setningarskipan barna og bernskulæsi þar sem greint verður frá þróun læsis. Kenningar um 

þessa þætti hafa haft mikil áhrif á viðhorf til mál- og læsisþróunar og því er vert að skoða þá 

frekar. Þeir eru jafnframt grundvöllur þess að börn tileinki sér móðurmál sitt, reglur þess, siði 

og venjur.  

 

2.1 Máltaka 

Hugtakið máltaka (e. language aquisition) er notað um það ferli sem á sér stað þegar barn 

tileinkar sér móðurmál sitt (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 29). Um 

leið og barn kemur í heiminn hefur það færni til að gefa frá sér hljóð sem tákna hinar ýmsu 

þarfir. Því er einnig fært að skynja öll málhljóð sem til eru og er því fært um að læra hvaða 

tungumál sem er. En við eins árs aldur hefur barnið aðlagast málumhverfi sínu og tileinkað 

sér færni til þess að skynja aðeins þau málhljóð sem þau heyra í móðurmálinu (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2002, bls. 6). Þetta er upphafið að máltökuferli barns sem hefst á síðustu 

vikum meðgöngunnar og líkur við kynþroskaaldur (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 116).  

Börn eru móttækilegust fyrir málinu fyrstu fjögur til sex árin í lífi sínu. Til að þau nái 

fulli valdi á málfræðinni skiptir það sköpum að þau tileinki sér móðurmálið á þessu tímabili 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 117). Börn virðast ná tökum á tungumálum hraðar en 

fullorðnir, séu þeir fullorðnu í aðstæðum þar sem læra þarf nýtt tungumál. Tímabil máltöku 

varir til kynþroskaaldurs en eftir það verður mun erfiðara fyrir einstakling að læra nýtt 
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tungumál. Tímabilið nefnist markaldur máltökunnar (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 114 

– 115). Á aðeins fimm til sex árum er barn komið langt á veg í máltökuferli sínu og við 

upphaf grunnskólagöngu er líklegt að það búi yfir góðum orðaforða, sé vel að sér í málfræði 

og geti átt í samræðum um margvísleg málefni þar sem það notar fullskipaðar setningar 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, bls. 46).  

Fræðimenn hafa rannsakað máltöku barna frá ýmsum sjónarhornum. Rannsóknir frá 

seinni hluta 20. aldar á líffræðilegum forsendum sýna að mannsheilinn skiptist í tvö heilahvel, 

hægra hvel og vinstra hvel. Sérhæfðar málstöðvar eru í vinstra heilahveli og sjá stöðvarnar um 

mismunandi þætti móðurmálsins. Megin málstöðvarnar eru tvær, Broca-svæði og Wernicke-

svæði, en þær eru nefndar eftir fræðimönnunum sem uppgötvuðu stöðvarnar. Broca-svæðið 

sér um máltjáningu og málfræði á meðan Wernicke-svæðið sér um málskilning. Ef þessar 

stöðvar verða fyrir einhverjum skaða, hvort sem er á lífsleiðinni eða í móðurkviði, verður 

einstaklingur fyrir röskun á máltöku sinni (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 112).   

Settar hafa verið fram kenningar um máltöku og hafa sumar þeirra verið sannaðar með 

rannsóknum. Ein kenning um máltöku barna hefur haft meiri áhrif á máltökurannsóknir en 

aðrar. Það er kenning málfræðingsins Noam Chomsky sem hann setti fram á sjötta áratug 

síðustu aldar. Samvæmt kenningu hans fæðast börn með ákveðið máltökutæki (e. language 

acquisition device) sem gerir börnum kleift að vinna úr eiginleikum og reglum tungumála, þar 

á meðal úr hljóðkerfisfræði, setningarfræði og merkingarfræði (Santrock, 2011, bls. 169). 

Samkvæmt kenningunni er máltökuferlið reglubundið en ekki tilviljunarkennt og er það 

ástæðan fyrir því að flest börn gera ítrekað sömu málvillurnar og ganga í gegnum sömu 

málþroskastigin á svipuðum tíma. Þessa kenningu staðfesta rannsóknir sem sýna að börn hafa 

ákveðnar hugmyndir um það hvernig mannlegt mál er uppbyggt og oftar en ekki er máltaka 

barnanna afar fyrirsjáanlegt ferli. Rannsóknir sýna að á ákveðnu stigi koma frávik frá máli 

fullorðinna í máli barnanna, þ.e. að á ákveðnu stigi fara börnin eftir öðrum málfarsreglum en 

fullorðnir. Þá getur orðaröðun barnanna verið röng, t.d. í spurnarsetningum, sem staðfestir að 

börn hafa ákveðna hugmynd um það hvernig mannlegt mál er uppbyggt. Ef börnin lærðu 

málið aðeins með því að herma eftir máli fullorðinna kæmu þessi frávik ekki fram (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 120).  

Kenningar um að börn læri málið aðeins vegna umhverfisáhrifa voru settar fram um 

miðja 20. öld. Þetta eru kenningar atferlisfræðinga á borð við Burrhus F. Skinner sem taldi 

tungumálið lærða hegðun líkt og annað atferli, til dæmis eins og þegar barn lærir á píanó. Því 

þurfi börn að búa í ríku málumhverfi til þess að máltökuferlið gangi vel fyrir sig. 

Atferlisfræðingar telja að börn læri tungumálið með því að fá jákvæð viðbrögð við hjali sínu. 
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Þegar barn segir ma-ma fái það faðmlag og bros sem valdi því að barnið tengir það við 

konuna sem hugsar svo vel um sig. Barnið endurtekur sig og þróar þannig málkunnáttunna. 

Það sama eigi við um orð og setningagerð. Kenningar atferlisfræðinga um máltöku barna hafa 

verið gagnrýndar þar sem þær hafa ekki sýnt fram á afhverju börn búa til eigin málfarsreglur 

eða afhverju þau myndi setningar sem enginn hefur heyrt áður (Santrock, 2011, bls. 169 – 

170).    

Enn aðrir fræðimenn aðhyllast samvirknikenningar um að samspil erfða- og 

félagslegra þátta séu forsendur þess að máltaka eigi sér stað. Fræðimennirnir Lev Vygotsky 

og Jean Piaget eru meðal frumkvöðla um samvirkni. Samkvæmt Pitaget læra börn málið í 

gegnum athafnir, að tala um sjálf sig og hvað þau eru að gera. Þau tengi tungumálið við 

athafnir, hluti og atburði sem þau hafa upplifað í gegnum hlustun, sjón, snertingu, bragð og 

lykt. Vygostky lagði meiri áherslu á félagsleg samskipti en hélt því einnig fram að barnið 

lærði í gegnum athafnir. Þannig lærir barnið málið þegar fullorðnir eiga í samskiptum við það, 

benda á ýmsa hluti og segja heiti þeirra. Eftir því sem barnið verður eldra minnkar aðstoð 

hinna fullorðnu sem halda samt sem áður áfram að hvetja og styðja við málþroskann 

(Morrow, 2012, bls. 99 – 100). Foreldrar sem ræða við börnin sín, sýna samræðum þeirra 

áhuga, lesa fyrir þau og útskýra hluti og orð stuðla að aukinni málkunnáttu. Þessu til 

staðfestingar hafa fræðmenn til dæmis bent á að börn sem ólust upp í frumskógum án 

samvista við aðra menn hafi ekki náð góðum tökum á tungumálum. Það sýni fram á að ekki sé 

nóg að fæðast með ákveðinn málhæfileika (Santrock, 2011, bls. 172 – 173). Jafnframt hefur 

verið sýnt fram á með rannsóknum á heyrandi barni heyrnalausra foreldra að málþroski þess 

var langt á eftir málþroska annarra barna á sama aldri. Barnið hafði ekki átt í miklu 

samskiptum við fullorðna en hafði þó átt í reglulegum samskiptum við leikfélaga og má ætla 

að allt sem barnið kunni hafi það lært í gegnum þá. Til þess að koma í veg fyrir frekari 

þroskaröskun var barninu komið fyrir hjá forráðamönnum sem töluðu reglulega við það og 

tók þá málþroski þess miklum framförum á skömmum tíma (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, 

bls. 221). Þannig hefur verið sýnt fram á að mannleg samskipti og meðfædd málhæfni vinna 

saman og forsenda þess að ná góðu valdi á móðurmálinu er að búa við ríkt málumhverfi þar 

sem tilfinninga- og félagstengsl styrkjast (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 123).  

 Búi barn við gott málumhverfi gengur máltökuferlið í flestum tilvikum vel fyrir sig og 

í fyrstu læra börnin að nota nafnorð og sagnorð í máli sínu. Út frá líkindum er hægt að áætla 

að börnin læri fyrst sagnir sem tengjast daglegu lífi þeirra og þeim sem þau geta tengt við 

eigin reynslu. Því er líklegt að íslensk börn læri sagnirnar detta, fara, allt-búið, gera, gefa og 
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taka á undan öðrum sögnum. Af þessu má áætla að börn byrja ekki að nota orð fyrr en þau viti 

grunna merkingu þess (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 224).  

 Máltakan er margslungið ferli sem er samspil erfða og uppeldis. Ferlið byrjar í 

móðurkviði og stendur oftast til kynþroskaaldurs. Það byrjar heldur rólega en á ákveðnum 

stað eykst hraði þess og barnið lærir margt um móðurmál sitt á skömmum tíma. Málið þróast 

síðan jafnt og þétt þangað til barnið hefur tileinkað sér móðurmálið svo vel að því er fullfært 

um að tjá sig vel eftir reglum þess.   

 

2.2 Málþroski 

Málþroski er vítt hugtak sem nær yfir alla þá færni sem barn lærir á meðan máltöku stendur 

og hefur hann mikil áhrif á líf einstaklingsins. Málið gerir börnum kleift að tjá þarfir sínar, 

hugsanir og langanir í orðum. Hann snertir einnig málfarslega hæfni og skilning sem gerir 

börnunum kleift að taka þátt í samræðum þar sem þau afla þekkingar og mynda tengsl við 

samferðafólk sitt (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2013, bls. 16). Málþroskinn er hluti af hinu 

almenna þroskaferli hvers barns og er nátengdur öðrum þroskaþáttum eins og vitsmuna- 

tilfinninga-, félags- og hreyfiþroska. Í flestum tilvikum er málþroski metinn út frá aldri 

barnanna þar sem rannsóknir sýna fram á að við ákveðinn aldur á barnið að vera komið á 

ákveðið þroskastig (Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.). Í málþroskaferlinu fer barn í gegnum 

nokkur stig og í gegnum það kynnist barnið reglum tungumálsins, líkt og hljóðkerfisfræði, 

myndunarfræði, setningarfræði, málnotkun og merkingarfræði (Santrock, 2011, bls. 164 – 

165).  

 Hljóðkerfisfræði (e. phonology) felur í sér þekkingu á hljóðungum (e. phonemes) 

móðurmálsins. Barnið lærir hljóðunga í gegnum umhverfi sitt og með þeim fær barnið 

tilfinningu fyrir hljóðmyndun, framburði og hljómfalli (Morrow, 2012, bls. 103). Hljóðungar 

eru minnsta hljóðeining málsins sem aðgreinir merkingu og er hljóðkerfið samsett af 

hljóðungum (Santrock, 2011, bls. 164). Myndunarfræði (e. morphology) felur í sér 

uppbyggingu orða, form þeirra, afleiðslu, beygingu og samsetningu (Halldóra Haraldsdóttir 

og Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 34) og lýsir því hvernig morfem (e. morpheme) mynda orð. 

Morfem er minnsta merkingarbæra eining máls og getur eitt morfem myndað eitt orð. Þá geta 

samsett morfem einnig myndað eitt orð. Dæmi um það er orðið Hjálp sem er eitt morfem á 

meðan hjálpleg eru tvö morfem, þar sem hjálp er fyrsta morfemið og leg hið seinna. 

Setningarfræði (e. syntax) fjallar um það hvernig orð tengjast í setningum og orðasamböndum 

og skýrir meðal annars þær reglur sem gera setninguna rétta, hvernig hægt er að breyta 
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setningunni og t.d. gera hana að spurningu. Skilningur barna á því sem þau heyra og lesa 

eykst þegar þau tileinka sér þetta. Málnotkun (e. pragmatics) vísar til þess hvernig 

móðurmálið er notað við margvíslegar aðstæður. Aðstæður geta verið misjafnar eftir 

samfélögum og því þurfa börn að læra að meta þær. Aðstæðurnar geta líka verið misjafnar 

eftir stöðum í samfélaginu. Málinu er einnig beitt á mismunandi hátt eftir því hvort maður er 

að segja sögu, brandara eða lygi (Santrock, 2011, bls. 165 – 166). Merkingarfræði (e. 

semantics) vísar til merkingu orða og setninga. Öll orð bera einhverja merkingu og sum þeirra 

bera sömu eða svipaða merkingu og önnur (Santrock, 2011, bls. 165). Með því að tileinka sér 

merkingu orða eykst málskilningur og orðaforði barna (Morrow, 2012, bls. 104).  

Orðaforði er safn orða sem einstaklingur skilur og hefur vald á. Orðaforðinn eflist í 

ríku málumhverfi þar sem barnið á í regluglegum samtölum við aðra einstaklinga. Honum er 

hægt að skipta í tvo flokka, virkan orðaforða yfir þau orð sem einstaklingur notar í daglegu 

tali og óvirkan orðaforða yfir þau orð sem einstaklingur skilur en notar og heyrir sjaldan 

(Freyja Birgisdóttir, e.d.). Orðaforði er grundvöllur fyrir því að skilja talað mál og ritað og er 

því lykilatriði þess að skilja merkingu orða, eins og að vita að orðin grannur og mjór hafa 

sömu merkinguna rétt eins og stelpa og stúlka (Middendorf, 2009, bls. 12). Orðaforðinn 

þróast hratt en það getur verið mikill einstaklingsmunur á milli jafnaldra. Munurinn kemur oft 

snemma í ljós og er það þá undir kennurum og foreldrum komið að grípa inn í ef þess þarf 

(Freyja Birgisdóttir, e.d.). Þá er einnig munur á orðaforða stelpna og stráka og að meðaltali 

búa stelpur yfir mun ríkari orðaforða en strákar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2013, bls. 19).  

 Það er því afar nauðsynlegt að rækta orðaforða enda er það „þróun orðaforðans sem 

knýr áfram þróun málfræði og beyginga og hann er lykillinn að blæbrigðaríkri tjáningu og 

skilningi á flóknum setningum í ræðu og riti“ (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2013, bls. 17). 

Orðforði leggur einnig grunn að undirstöðu læsis en þessir tveir þættir, læsi og orðaforði, 

tengjast ekki aðeins á frumstigi málþroskans heldur tengjast þeir á öllum aldri (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2013, bls. 17).    

Fyrsta árið byrjar barnið að þekkja hljóð tungumálsins og í kringum 8 mánaða aldur 

fer það að greina á milli orða. Það byrjar að hjala og gefa frá sér önnur hljóð. Með þessu er 

barnið að draga að sér athygli og æfa sig í hljóðmyndum og samskiptum (Santrock, 2011, bls. 

166). Það notar grát til þess að tjá ýmsar tilfinningar sínar og hefur mismunandi grát fyrir 

mismunandi tilefni (Morrow, 2012, bls 105). Í kringum 8 – 12 mánaða aldur fer barnið að 

benda og gefa önnur merki. Til dæmis að veifa bless og kinka kolli. Við 13 mánaða aldur 

segir það sitt fyrsta orð en algengast er að börnin læri fyrst þau orð sem eru þeim mikilvæg, 
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líkt og pabbi, mamma, bolti og mjólk. Við 18 mánaða aldur geta flest börn sagt um það bil 50 

orð (Santrock, 2011, bls. 166 – 168).  

Reglukerfi málsins er hluti af málþroskanum. Hugtakið skýrir hvernig orð, setningar 

og hljóð eru skipulögð og raðað upp þannig að merkingin komist til skila (Pence Turnbull og 

Justice, 2012, bls. 20). Við 18 – 24 mánaða aldur geta börn tengt saman tvö orð svo úr verði 

setning sem gefur til kynna ákveðna meiningu (Santrock, 2011, bls. 168). Á þessu stigi, sem 

nefnist tveggja orða stigið, notar barnið að mestu nafnorð og sagnorð í nafnhætti og sjaldan 

heyrast beygingarendingar, smáorð eða forsetningar í máli þess. Tónn og hreimur gefur oft til 

kynna hver merkingin er að baki setningarinnar og getur sama setningin verið notuð sem 

spurning og staðhæfing (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 226).  

Þriggja orða setningarstigið kemur næst og einkennir orðaröðunin þetta stig. Þar er 

gerandinn nefndur fyrstur, næst kemur athöfnin og að lokum þolandinn. Því gæti setningin 

hljómað svona Pabbi kyssa mömmu. Á þessu stigi heyrast í fyrsta skipti beygingarendingar í 

máli barnsins. Þá heyrist líka neitun í máli þess í fyrsta skipti, til dæmis Jóna ekki fara. Auk 

þess byrja börnin að greina á milli nútíðar og þátíðar. Við lok þessa stigs fara setningarnar að 

verða flóknari og er þá barnið að færa sig yfir á næsta stig (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 

226 – 227). 

 Flókin setningaskipan nefnist næsta stig og er algengt að þriggja ára börn séu komin á 

það. Stigið varir heldur lengi eða alveg til 5 – 6 ára aldurs og gerist margt í setningarskipan á 

þessum tíma. Setningar á þessu stigi eru að mörgu leyti vel mótaðar þó í þær vanti megin 

áherslur. Á stiginu sleppir barnið einstökum orðum og endingum, ásamt því að orðaröðunin 

getur enn flækst fyrir. Því gæti þessi setning Pabbi kaupa bolta handa Snorra verið 

einkennandi fyrir þriggja ára gamalt barn (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 227). Við þriggja 

ára aldur er algengt að börn bæti við þátíð sagna í mál sitt. Barnið hefur þó líklega aðeins eina 

þátíðarreglur í máli sínu og er það reglan um sagnir sem enda á –ði. Þetta er algengasta 

þátíðareglan í íslensku og því heyrast oft þátíðarbeygingar líkt og dettaði og hlaupaði í máli 

barnanna. Við lok þessa stigs hafa börnin þó náð tökum á þátíðarerndingunum –di, og -ti en 

áður en fullum tökum hefur verið náð hafa börnin líklegast gengið í gegnum alhæfingarstig 

þar sem þau alhæfa endingarnar –di og –ti við sagnir. Því heyrist oft hlaupti og skríddi í stað 

hljóp og skreið (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013, bls. 120 – 121). Þegar barn nálgast 5 ára aldur 

bætast við innskotssetningar þar sem aukasetningum er skotið inn í aðalsetningar. Barnið 

verður þá betur í stakk búið til þess að tjá óskir sínar í orðum og algengt er að setningar endi á 

er það ekki? þar sem barnið leggur áherslu á mál sitt. Við lok þessa stigs er barnið búið að ná 

ágætum tökum á myndunarreglum móðurmálsins (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 227).  
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 Síðasta stigið nefnist fullorðins skilningur og kemst barn á það stig um svipað leyti og 

skólaskylda hefst. Á þessu stigi er barnið búið að ná góðum tökum á grundvallarreglum 

móðurmálsins en á þó eftir að ná betri tökum á málhæfni. Það sem virðist einkenna þetta stig 

er að skilningur á merkingu orða er ábótavant og eru flest börn að læra merkingu orða til 11 

ára aldurs (Aldís Guðmundsdóttir, 1997, bls. 227 – 228).  

Í málþroskaferlinu þroskast færni til þess að nota tungumálið á viðeigandi hátt og er 

það í mörgum tilvikum notað til þess að sinna persónulegum og félagslegum þörfum. Þetta 

krefst þess að þekkja hvað er við hæfi hverju sinni og að geta tekið þátt í samræðum sem 

krefjast hlustunar, skilnings og að geta sniðið sig að þörfum samræðanna. Þá þarf að kunna að 

taka tillit til þarfa viðmælanda sinna og að leggja merkingu í frásagnir þeirra með tilheyrandi 

viðbrögðum líkt og augnsambandi og líkamstjáningu (Pence Turnbull og Justice, 2012, bls. 

21 – 22). 

Málþroska er hægt að efla með ýmsum leiðum. Mikilvægt er að hlusta á börnin, tala 

við þau og hvetja þau til þess að segja frá liðnum atburðum og sögum. Þá er einnig hægt að 

efla hann með því að syngja, kenna þeim rím, vísur og þulur og lesa fyrir þau texta þar sem 

þau eru reglulega spurð spurninga um innihald hans, mynda samræður og láta þau giska á 

sögulok (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.). Með þessari málþroskaeflingu er einnig verið að 

leggja grunn að lestrarnámi og lesskilningi enda byggir læsi á málnotkun. Því er nauðsynlegt 

að börn hafi náð góðum málþroska þegar leikskólagöngu líkur og frekara lestrarnám hefst 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2013, bls. 16). Málþroski nær yfir marga þætti sem nauðsynlegt er 

að efla svo einstaklingur geti notað móðurmál sitt við ýmsar aðstæður. Málþroskinn tengist 

þar að auki öðrum þroskaþáttum og má þar nefna að með auknum málþroska eflist 

félagsþroskinn. Eftir því sem málþroskinn eykst verður því auðveldara að eiga í samskiptum 

við aðra einstaklinga og aðstæður þar sem móðurmálið er notað verða fjölbreyttari.  

 

2.3 Bernskulæsi 

Hugtakið bernskulæsi (e. early literacy) er þáttur í þroskaferli barna og er góður 

undirbúningur fyrir frekara lestrarnám. Ferlið er margslungið en fyrst og fremst opnar það hug 

barnanna fyrir læsi og eflir vitund þeirra um tilgang þess. Í ferlinu þroskast ákveðin færni, 

þekking og viðhorf sem er nauðsynlegur undanfari þess að geta lesið og skrifað (Skóla- og 

frístundasvið, 2013, bls. 3). Þar að auki eflist skilningur á læsistengdum hugtökum og ólíkum 

læsisþáttum eins og vitund um letur, tengslum leturs og máls, skilningi á uppbyggingu texta, 
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hljóðkerfisvitund, bókstafaþekkingu, umskráningu, orðaforða, málskilningi og ritun (Gunn 

o.fl., 1995, bls. 3 – 4). 

 Á leikskólaaldri er ekki gerð krafa um að börn læri að lesa, þó vissulega læri sum börn 

það. Á þessum tíma eru börnin að uppgötva ritmálið í gegnum umhverfisþætti, bókalestur og 

samskipti við aðra einstaklinga. Námið fer fram á forsendum barnsins í gegnum forvitni þess, 

samskipti og reynslu. Því má segja að undirbúningur læsis hefjist við fæðingu þar sem börnin 

afla sér þekkingar um læsi án þess þó að beita fyrirfram ákveðinni lestrartækni (Halldóra 

Haraldsdóttir, e.d.).   

 Bernskulæsi er hægt að skipta upp í tvo flokka, lestrarreynslu og lestrarþekkingu. Í 

síðarnefnda flokknum felast þættirnir vitund um letur, tengsl leturs og máls, skilningur á 

uppbyggingu texta, hljóðkerfisvitund og bókstafaþekking. Þessir fimm þættir þroskast 

samhliða og auðvelda börnum að læra að lesa, skrifa og stafsetja þegar í grunnskóla er komið. 

Í lestrarreynslu felast þættirnir samskiptamunstur og þjálfun í menningu og samfélagi, 

lestrarreynsla bæði heima fyrir og í skóla og sögulestur (Gunn o.fl., 1995, bls. 6 – 7). Þessir 

tveir flokkar hafa víxlverkandi áhrif hvor á annan, enda öðlast lestrarþekking með aukinni 

lestrarreynslu (Gunn o.fl., 1995, bls. 14). 

Lestrarreynslu verður að skoða með tilliti til menningar og samfélags þar sem mikill 

munur getur verið á viðhorfi til lestrar. Í sumum löndum tengist lestur því að geta lesið sér til 

trúar, líkt og í Ísrael þar sem ungir gyðingar læra að lesa hebresku jafnvel þó að það sé ekki 

þeirra móðurmál. Í enn öðrum löndum er lestur notaður til þess að efla siðferðisvitund ungra 

barna og sums staðar eru það aðeins strákar sem fá að læra að lesa og skrifa. Þá sýna 

rannsóknir að viðhorf samfélags og fjölskyldna til lesturs skiptir sköpum fyrir lestrarnám 

barna. Þau börn sem búa við læsishvetjandi umhverfi eru mun líklegri til þess að ná árangri í 

lestrarfærni en þau börn sem búa við lítinn lestur (Gunn o.fl., 1995, bls. 15).   

Í lestrarþekkingu má fyrst nefna vitund um letur (e. awareness of print) sem hjálpar 

barninu að brúa bilið á milli talmáls og ritmáls. Barn uppgötvar letrið í gegnum lestur og 

smám saman áttar það sig á að það er letrið sem segir söguna en ekki myndirnar. Barnið 

byrjar líka að skilja tilgang letursins, þ.e. að orðin bera skilaboð og að þau hafa ákveðna 

merkingu (Gunn o.fl., 1995, bls. 7). Þá læra börnin einnig uppbyggingu texta, að þegar textinn 

er lesin er byrjað að lesa efst á blaðsíðunni og fært sig niður með því að lesa frá vinstri til 

hægri, síðan er blaðsíðunni flett og þar heldur textinn áfram (Whitehurst og Lonigan, 1998, 

bls. 851). Vitund um letur sést einnig hjá börnum í þróun ritmáls þar sem þau byrja ung að 

teikna línur sem líkjast stöfum sem síðan þróast með aukinni vitund um letur (Gunn o.fl., 

1995, bls. 8). 
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Tengsl leturs og máls (e. relationship of print to speech) byggist á því að geta fært 

talað mál yfir í ritað mál og er stafaþekking og hljóðkerfisvitund grundvöllur þess að átta sig á 

þessu sambandi (Gunn o.fl., 1995, bls. 8). Þekkingin um tengsl leturs og máls er afar 

mikilvæg í reynslu læsis og ritunar því með þessu læra börn að talmál er notað til tjáningar, 

rannsókna og samskipta en ritmál er notað til þess að kortleggja hugsanir sínar, bera saman og 

greina á milli. Þá læra börnin líka að ritmál er mun formlegra en talmál en rannsóknir sýna að 

börn eiga mun auðveldara með að meðtaka texta sem skrifaður er á talmáli (Gunn o.fl., 1995, 

bls. 9 – 10).  

Skilningur á uppbygginu texta (e. comprehension of text structure) gerir börnum kleift 

að læra uppbyggingu sagna, málfræði þeirra og sögugerð, þ.e. að sagan hefur upphaf, 

miðbygg og endir. Þetta læra þau með því að hlusta á sögur og eru sum börn mjög ung þegar 

þau læra upphafssetninguna „Einu sinni var…“. Smám saman tileinka þau sér þessa færni í 

sinni eigin sögugerð og frásögn (Gunn o.fl., 1995, bls. 10-11). Þetta eflir einnig 

ályktunarfærni barna og hjálpar þeim að skilja lengri texta og skipulag þeirra (Halldóra 

Haraldsdóttir, e.d.). 

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er það þegar barn fær tilfinningu fyrir 

því hvernig talmálinu er hægt að skipta upp í röð hljóða. Þegar barn hefur fengið tilfinningu 

fyrir því getur það farið að leika sér með hljóð tungumálsins. Þættir hljóðkerfisvitundar eru 

misflóknir og er algeng þróun vitundarinnar að fyrst lærir barn að ríma, síðar fer það að leika 

sér með vísur og stuðla, þar næst lærir það að hluta orðin niður eftir atkvæðum og síðast lærir 

það að hluta orðin niður eftir hljóðum. Hljóðkerfisvitundin eflist með auknum tal- og 

ritmálsþroska og sýna rannsóknir að hljóðkerfisvitund á leikskólaaldri gefur til kynna hvernig 

frekara lestrarnám muni ganga í framtíðinni, þ.e. að börn með sterka hljóðkerfisvitund munu 

að öllum líkindum eiga auðveldara með að læra að lesa (Gunn o.fl., 1995, bls. 11-12). 

Hljóðkerfisvitund er mæld með Hljóm-2 prófi og eru börnin þar spurð út í rím, samstöfur, 

samsett orð, hljóðgreiningar, margræð orð, orðhlutaeyðingu og hljóðtengingu. Prófið gefur til 

kynna hver staða hljóðkerfisvitundar er og getur gefið vísbendingu um hvernig frekari 

lestrarnám muni ganga (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg 

Símonardóttir, 2004, bls. 71).  

Hljóðkerfisvitund getur lærst með tilviljunarkenndum hætti og einnig í gegnum 

kennslu, rétt eins og bókstafaþekking (e. letter knowledge). Þá getur bókstafaþekking einnig 

veitt vísbendingar um gengi lestrarnáms í framtíðinni. Bókstafaþekking er það að þekkja hljóð 

stafanna. Sumir stafir gefa hljóð sín til kynna með nafni sínu og því er algengt að börn læri þá 

stafi fyrst ásamt sínum eigin. Börn byrja líka að benda á bókstafi og forvitnast um þá og 
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þannig tengja þau bókstafina við hljóðin sem síðar hjálpar þeim þegar þau fara sjálf að lesa 

(Gunn o.fl., 1995, bls. 12-13).   

 

2.4 Samantekt 

Barn fæðist með ákveðið máltæki sem gerir því kleift að læra móðurmál sitt. Móðurmálið er 

grundvöllur þess að geta átt í samskiptum við aðra einstaklinga, aflað sér fræðslu og 

vitneskju. En jafnvel þótt máltækið sé til staðar þá þarf umhverfið að vera málhvetjandi og 

með samskiptum lærir barn reglur, siði og venjur móðurmálsins. Móðurmálið byrjar að þróast 

við fæðingu og er í stöðugri þróun öll bernskuárin. Við kynþroskaaldur ætti einstaklingur að 

hafa góð tök á málinu en maður er þó sífellt að læra eitthvað nýtt og bæta við málhæfni sína. 

 Málþroskinn þróast stig af stigi og með honum safnar barn orðaforða og lærir 

reglukerfi málsins og málnotkun. Það er hægt að efla þessi þætti á marga vegu en með því að 

tengja saman mál og læsi er verið að leggja grunn að fleiru. Bernskulæsi er í stöðugri þróun á 

leikskólaárunum og með lestri eykst lestarreynsla og lestrarþekking barnanna. Smátt og smátt 

áttar barnið sig á tilgangi ritmálsins og mikilvægi þess. Hljóðkerfisvitund þess eflist sem og 

skilningur á uppbyggingu texta. Þessa þætti þarf að leggja mikla áherslu á því þeir leggja 

góðan grunn að frekara námi.   
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3. Gildi bókalesturs fyrir börn 

Á ári hverju eru gefnar út barnabækur sem eiga það flestar sameiginlegt að bera góðan 

boðskap. Bækurnar hafa það að markmiði að vekja áhuga barnanna og veita þeim gleði og 

ánægju. Börn læra þó ekki að lesa fyrr en um 6 ára aldur og er því afar mikilvægt að hinir 

eldri lesi reglulega fyrir þá yngri. Lestur fyrir börn getur farið fram á mörgum stöðum, t.a.m. í 

skólum, á heimilum og jafnvel á biðstofunni hjá lækninum. 

Upplestur fyrir börn leggur áhrifaríkan grunn að forsendum læsis. Með lestrinum læra 

börnin um mikilvægi bóka, hvað þær gefa frá sér og hvernig farið er með þær. Margvísleg 

vitneskja eykst og með góðum fyrirmyndum skapast jákvætt viðhorf til bóka. Með jákvæðu 

viðhorfi verður allt nám auðveldara og skemmtilegra. Bókalestur tengist fjölbreyttum efniviði 

og getur því umhverfið verð afar læsishvetjandi sé rétt unnið með það. Umhverfi barna þarf 

að vera örvandi og hvetjandi, þar sem þau rannsaka heiminn, uppgötva og læra (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls. 9 – 10). 

Í þessum kafla verður fjallað um mikilvægi bókalesturs fyrir börn og sýnt fram á 

hvernig lesturinn eflir mál- og læsisþroska þar sem vísað verður til rannsókna um 

málumhverfi og lestrarnám barna. Bækur hafa ýmsan fróðleik að bera og því er mikilvægt að 

bókalestur fari bæði fram á heimilum og í skólum. Eftir að kafla um almennt gildi og hlutverk 

bóka líkur verður fjallað um það umhverfi sem einkennir læsishvetjandi aðstæður á 

leikskólum og á heimilum.  

 

3.1 Bækur og börn 

Margir njóta þess að lesa góðar bækur, sama hver aldur þeirra er. Börn, sem og fullorðnir, 

njóta þess að lifa sig inn í sögu þar sem hin ótrúlegustu ævintýri gerast. Sum ævintýri svipa til 

raunveruleikans á meðan önnur færa lesandann inn í ótrúverðugan heim. Eitt eiga þó allar 

bækur sameiginlegt og það er að allar fræða þær lesendann um fólk og samskipti (Þuríður J. 

Jóhannsdóttir, 1992). Ásamt því læra börn talmál og ritmál með því að hlusta á sögulestur og 

er það nauðsynleg forsenda læsis (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011, bls. 21). Í aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 segir að í leikskóla eigi 

börn að fá tækifæri til þess að kynnast bókmenntum, sögum, ævintýrum og þulum og njóta 

menningar og lista, líkt og bækur eru (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 45). 

 Í gegnum bókalestur læra börnin um hugmyndina að baki bókum. Þau læra að bækur 

eru til þess að lesa og að þær segja ákveðna sögu. Með réttri fræðslu læra þau að bókin hefur 

framhlið og bakhlið, höfund og heiti. Barnið lærir að blaðsíðum er flett í ákveðna átt og það 
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að textinn á blaðsíðunni segir söguna en myndirnar lýsa því sem stendur (Morrow, 2012, bls. 

203). Áður en þetta lærist eru margar bækur lesnar fyrir barnið. Misjafnt er hversu mikið er 

lesið fyrir börn en fyrstu bækur barna eru oftast bendi- og myndabækur. Í þeim eru myndir af 

hlutum úr umhverfi barnanna og er það sá sem les sem bendir á hlutinn á myndinni og segir 

heiti hans. Með þessu lærir barnið orðið og fer síðar að benda sjálft og myndast við að segja 

orðið. Með þessu er lagður grunnur að orðforða barna en lestur fyrir börn er áhrifaríkasta 

leiðin til þess að auka orðaforða. Eftir því sem barnið þroskast verður erfiðleikastig bókanna 

hærra. Gerðar eru meiri kröfur til barnanna þar sem þau skoða myndirnar og hlusta á söguna 

um leið. Eftir því sem líður á verður textinn flóknari og þannig eykst orðaforði barnsins. Þá 

minnkar einnig hlutverk myndanna og börnin þurfa sjálf að gera sér í hugarlund aðstæður 

sögunnar. Myndir skipa samt sem áður stóran sess í bókalestrinum og sýna rannsóknir að 

myndabækur styðja við lestrarnám barna (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011, bls. 18 – 19). Bækur koma þó ekki aðeins til greina því vísur, þulur og 

heimagerð ævintýri skipa líka stóran sess í málþroska barna. Textinn sem er lesinn, sama í 

hvaða formi hann er, þarf að örva málþroskann og skilningur bókarinnar þarf að vera 

krefjandi. Þegar börn byrja að lesa sjálf er erfitt að gera innihald lestursins krefjandi. Því er 

nauðsynlegt að halda áfram að lesa fyrir börn þó þau kunni sjálf að lesa (Beck og McKeown, 

2001, bls. 1).  

Með því að lesa fyrir börn og kynna þau fyrir bókum og ritmáli er verið að leggja 

grunn að mikilvægasta þættinum í almennri málörvun barna. Með sögulestri eflist skilningur á 

eðli og tilgangi ritmáls og þau fá tilfinningu fyrir fjölbreyttri málnotkun, ólíkum blæbrigðum 

og uppbyggingu setninga og málsgreina (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011, bls. 21). Bókalestur er nánast alltaf ánægjulegur og ánægjan gerir 

bækurnar spennandi og áhugaverðar. Nálægðin við bækurnar eykur orðaforða barnanna og 

tilfinninguna fyrir sögubyggingu en báðir þessir þættir aðstoða barnið við að læra að lesa 

(Morrow, 2012, bls. 429). Ferlið krefst þess að börnin hlusti en allt nám krefst hlustunar og er 

lestrarnám barna þar engin undantekning. Ef barn á í erfiðleikum í lestrarnáminu getur 

vandamálið legið í hlustunarfærni barnsins. Það hefur mikil áhrif á hljóðkerfisvitundina sem 

eflist með bættri málvitund, bæði í gegnum rit- og talmál og er hljóðkerfisvitund helsta 

undirstaða þess að geta lært að lesa (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011, bls. 13). Hlustunarskilningur eflist með lestri bóka, líkt og lesskilningur 

en undirstaða þess að geta hlustað á lestur bóka er góður málskilningur (Bennet-Armistead, 

Duke og Moses, 2005, bls. 37).  



	   15	  

Lestur fyrir börn veitir nánd og hlýju þar sem barnið upplifi ánægjustund í samvist 

annarra. Barnið tengir reynslu sína við viðfangsefni sögunnar og samsvarar sig þannig við 

sögupersónur, tilfinningar þeirra og aðstæður. Í mörgum bókum tekst lesandinn á við sigra og 

töp með söguhetjunni sem er afar þroskandi fyrir lesandann sem upplifir allt það góða sem 

fylgir því þegar allt fer vel að lokum. Mörg ævintýri eru skrifuð um gott siðferði, góða 

samkennd og einlæg samskipti og með lestrinum tileinka börnin sér þessa þætti (Þuríður J. 

Jóhannsdóttir, 1992). Bækurnar gefa því oft góðar fyrirmyndir og byggjast sumar á góðum og 

slæmum fordæmum sem kenna lesendum muninn á réttu og röngu. Í mörgum af vinsælustu 

barnabókum nútímans eru skapaðar ýktar aðstæður þar sem uppátækjasamar sögupersónur 

reyna á reglur foreldra sinna og samfélagsins. Með lestrinum öðlast lesandinn skilning á því 

hvað sé viðeigandi að gera við vissar aðstæður og hvað telst óviðeigandi. Dæmi um þetta er 

sagan um Emil í Kattholti, en hann er afar uppátækjasamur drengur og gerir í því að brjóta 

reglur foreldra sinna (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2008, bls. 34).  

Bækur hafa mikið og fjölbreytt fræðslugildi. Það er afar misjafnt hvað bækur kenna 

börnum en algengt er að þær auki vitneskju um tölur, flokkun, samanburð, skipulag, útdrátt og 

mat á mismunandi viðfangsefnum. Bækur geta gefið lesendum og hlustendum aðra sýn á 

heiminn, til að mynda sýn inn í aðra menningarheima, náttúruna og lífríkið. Með fjölbreyttum 

viðfangsefnum eykst þekking barnanna og ýtt er undir ímyndunarafl þeirra (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls. 21). Í gegnum bækur eru börn einnig 

frædd um ólíka menningarhópa innan samfélagsins þar sem sumar barnabækur fjalla um 

samkynhneigð, innflytjendur, flóttamenn og einstæða foreldra (Brynhildur Þórarinsdóttir, 

2006, bls. 41). Barnabækur eru þó fyrst og fremst ætlaðar lesendum og hlustendum til 

skemmtunar og yndisauka (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 

2011, bls. 22). Margar af vinsælustu barnabókum nútímans geyma einstaklega góðan húmor 

sem börn á leikskólaaldri hrífast að. Börn hrífast helst af bókum þar sem grínið beinist að 

þeim sem þau geta ekki samsamað sig við, líkt og þeim sem eldri eru. Fyndnar bækur þroska 

kímni barna og leggja grunn að lestar- og bókmenntakennslu þar sem oft er boðskapurinn 

falinn á bak við kímnina. Þetta er ein ástæða þess að bækurnar um Línu Langsokk hafa notið 

mikilla vinsælda í tugi ára en þær eru allt í senn fyndnar, fræðandi og ríkar af góðum boðskap 

(Brynhildur Þórarinsdóttir, 2008, bls. 33 – 35).  

Öll börn ættu að hafa gott aðgengi að bókum og öðru efni sem eflir mál- og 

læsisþroska þeirra. Þeir sem standa barninu næst þurfa einnig að vekja áhuga barnsins á 

bókum og öðru ritefni. Samhliða því þarf umhverfi barnsins að vera við hæfi, þar þarf að vera 
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réttur efniviður sem örvar það og bætir. Umhverfið þarf bæði að vera í boði á heimilum og í 

skólum og hefur það mikil áhrif á mál- og læsisþroska þeirra. 

 

3.2 Læsishvetjandi umhverfi á leikskólum 

Námsumhverfi leikskóla á að taka mið af þroska, áhuga og reynslu ólíkra barna. Umhverfið 

hefur mikil áhrif á nám og þarf því að vera áhugavert, heilsusamlegt, hvetjandi og aðlaðandi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 39). Við læsishvetjandi umhverfi þarf að 

huga að þverfaglegri nálgun við þróun læsis og taka þarf tillit til ólíkra nemenda sem geta 

verið á mismunandi stað í þroskaferlinu (Morrow, 2012, bls. 375).  

Á leikskólanum Tjarnarseli er mikið lagt upp úr mál- og læsishvetjandi umhverfi. Í 

nýútgefinni bók segir: „Markmiðið með mál- og læsishvetjandi umhverfi er að vekja áhuga 

barnanna á tal- og ritmáli og veita þeim tækifæri til að kynnast því eftir ýmsum leiðum. Í 

gegnum leik og vel skipulagt umhverfi fá börnin innsýn inn í heim ritmálsins auk þess sem 

sjálfsmynd og sjálfstraust styrkist og leiðin til læsis verður greiðari (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 

2013, bls. 11).“ Í læsishvetjandi umhverfi er fjölbreyttur efniviður sem hvetur til lesturs, 

ritunar og talmáls og er algengt að á deildum leikskóla sé rýminu skipt upp þannig að 

margvísleg námsgögn njóti sín á hverjum stað (Morrow, 2012, bls. 376). Dæmi eru um að 

rýmum sé skipt í leikherbergi, listaskála, tónlistarými og bókakrók.  

Bókakrókur er lítið bókasafn margvíslegra bóka sem auðvelt er að nálgast. 

Nauðsynlegt er að skipta bókunum út reglulega til dæmis með tilliti til árstíða, áhugasviðs 

barnanna og verkefnum sem unnið er að í starfi og leik. Þetta býður upp á aukinn 

fjölbreytileika og gerir námið um leið áhugaverðara. Krókurinn hvetur börn til þess að skoða 

og lesa bækur sem síðar á eftir að nýtast þeim í fræðslu- og yndislestri (Bennet-Armistead 

o.fl., 2005, bls. 121). Með því að hafa margvíslegar bækur er komið til móts við ólíkar þarfir 

nemenda. Á meðan sumir hafa áhuga á risaeðlum og lestum hafa aðrir áhuga á ljóðum og 

vísum. Enn aðrir hafa jafnvel engan áhuga á bókum og því er nauðsynlegt að reyna vekja 

áhuga þeirra á bókum með því að tengja þær við áhugasvið þeirra. Það geta t.d. verið bækur 

sem samdar eru eftir sjónvarpsþáttum (Burns, Griffin og Snow, 1999, bls. 37). 

 Í bókakrók er boðið upp á notalega samverustund barna og kennara og er krókurinn 

opinn allan daginn. Þangað geta börn sótt í frjálsum leik, ásamt því að þar fer fram markviss 

málörvun með lestrarstundum. Lestrarstund þarf ekki alltaf að vera vel skipulögð og markviss 

en gott er að nýta tækifæri sem gefst til þess að lesa fyrir eitt og eitt barn í einu. Þá eru 

bókakrókar einnig nýttir til að jafna tækifæri barna til náms en kennarar geta lesið sérstaklega 
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fyrir börn sem búa við fátækt læsisumhverfi heima fyrir (Skóla- og frístundasvið, 2013, bls. 9 

– 10). Að skoða bækur á aftur á móti ekki að vera það eina sem hægt er að gera í bókakrók. 

Nauðsynlegt er að hafa annan efnivið sem vekur áhuga barnanna. Til dæmis er hægt að hafa 

tímarit, geislaspilara og heyrnartól þar sem hægt er að hlusta á sögur og brúður sem hægt er 

að nota í söguleik (Bennet-Armistead o.fl., 2005, bls. 129).  

Rannsókn sem gerð var af Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur og Ingibjörgu Ósk 

Sigurðardóttur (2011, bls. 11 – 12) á málumhverfi og lestrarnámi barna í tíu leikskólum á 

Íslandi leiddi í ljós að allir tíu leikskólarnir voru með bækur í opnum rýmum. Bækurnar voru 

á stað þar sem börnin höfðu greiðan aðgang að þeim og til þess að freista barnanna var öllum 

bókunum snúið þannig að kápan snéri fram. Í öllum tíu skólunum voru bækur ávallt 

velkomnar með börnunum í skólann. Alla daga máttu börn koma með bækur að heiman og 

reglulega voru haldnir bókadagar þar sem allir mættu með sína eigin bók. Ef leikskólunum 

fannst eitthvað vanta upp á bókakostinn var leitað til bókasafna. Þar fengu börnin að kynnast 

vali bóka og því starfi sem þar fer fram.   

Rými þar sem boðið er upp á fjölbreyttan efnivið til ritunar er líka afar mikilvægt mál- 

og læsisþroska þroska barna. Börn eru mjög ung þegar þau geta ritað á blað og hefur sú 

reynsla mikil áhrif á lestur og ritun síðar meir. Ritun barna er til í mörgum birtingarmyndum 

þar sem börnin krota, teikna, mynda stafi með böndum, skrifa með sinni eigin stafsetningu og 

síðar hinni hefðbundnu stafsetningu (Bennet-Armistead o.fl., 2005, bls. 141 – 142). Er barn 

lærir að skrifa stafi þarf það að fá hvatningu til þess að halda rituninni áfram. Hvetja á barnið 

til þess að nota stafina til ritunnar orða og nota síðar orðin til þess að skrifa setningar. Þessi 

hvatning á þó ekki að ná til stafsetningar og á þessum tímapunkti eiga börn að fá að skrifa 

með sinni eigin stafsetningu. Þegar börn skrifa með eigin stafsetningu þroskast lestrarfærni 

þeirra, hljóðkerfisvitundin eflist og skilningur fyrir stafrófinu eykst. Því er nauðsynlegt að 

byrja ekki of snemma að leiðrétta stafsetningu barna (Burns o.fl., 1999, bls. 10). Í rýmum þar 

sem ritun fer fram þarf einnig að vera gott aðgengi að ýmsum tegundum af litum sem börnin 

hafa val um, blöð til þess að lita á og skæri til þess að klippa með. Það er líka gott að hafa 

tímarit sem gefa hugmyndir að sögugerð, nafnspjöld með nöfnum nemenda og umslög til þess 

að nýta í ritunarleiki. Stafrófið þarf líka að vera sýnilegt nemendum og töflur til þess að skrifa 

og kríta á aðgengilegar (Bennet-Armistead o.fl., 2005, bls. 150 – 151). Aðrar aðferðir við að 

örva áhuga barna á máli er að merkja alla hluti, húsgögn og efnivið með heitum þeirra, hafa 

bókstafi í ýmsum formum aðgengilega fyrir leikinn og vera dugleg við að hengja verk 

barnanna upp á vegg þar sem þau eru öllum sýnleg (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg 

Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls. 11).  
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Auðvelt er að samþætta læsi og ritun við önnur rými deildarinnar. Það kennir 

börnunum að lestur og ritun tengjast öllum þáttum umhverfisins. Læsi er hægt að tengja við 

ótrúlegustu hluti og gegnir leikurinn mikilvægu hlutverki. Í gegnum hann er hægt að efla mál- 

og læsisþroska en þá þarf umhverfið að vera örvandi og aðgangur greiður að læsis- og 

ritmálsefni. Leikskólakennari þarf líka að vita sitt hlutverk þannig að frumkvæði barnanna fái 

að njóta sín. „Einnig þarf hann að vera vel að sér um þróun læsis á leikskólaárunum og geta 

lagað aðferðir við lestrarnám barnanna að leiknum í samræmi við hugmyndafræði leikskólans 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 5).“ Kennarar þurfa jafnframt að vera í stakk búnir til 

þess aðstoða foreldra í læsisþróun barna en umhverfið heima fyrir skiptir jafn miklu máli og 

umhverfið í leikskólanum.  

 

3.3 Læsishvetjandi umhverfi á heimilum 

Læsishvetjandi heimili eiga ekki að vera jafn fræðileg og leikskólar en á heimilum gefast oft 

öðruvísi tækifæri til örvunar mál- læsisþroska. Heima gefst oft meiri tími til þess að efla 

málþroska barnanna í gegnum dagleg störf, til dæmis með því að gefa reglulega ábendingar 

um rétta málnotkun, eiga í samræðum við börnin, leika með málhvetjandi leikföng og lesa 

góða bók (Burns o.fl., 1999, bls. 16). Umhverfið sem börn búa við hefur mikil áhrif á 

lestarnám þeirra og heimili sem eru rík af bókum, blöðum, litum, stöfum og öðru eru 

læsishvetjandi fyrir börn (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011, 

bls. 34). Foreldrar eru í flestum tilvikum fyrstu kennarar barna sinna og eru kennarar þeirra 

yfir lengri tíma en nokkur annar. Strax við fæðingu hefst kennslan og á læsishvetjandi 

heimilum lesa foreldrar og aðrir nákomnir reglulega fyrir barnið. Lestur áheimilum er afar 

mikilvægur og er forsenda þess að læsisáætlanir í skólum beri árangur (Morrow, 2012, bls. 

419).  

Allt bendir til þess að börn sem búa við gott læsishvetjandi umhverfi á heimilum 

sínum læra fyrr að lesa og sýna að jafnaði meiri áhuga á bókum en þau börn sem búa við 

slakari heimilisaðstæður. Samskipti við börn á meðan lestur bóka fer fram hefur einnig mikil 

áhrif á læsisþróun barna. Þegar börn spyrja spurninga um bókina eða koma með athugasemdir 

er það tilvalið tækifæri fyrir foreldra til þess að bæta við fróðleik þeirra. Jákvæð viðbrögð við 

spurningum þeirra hvetur börnin til þess að tjá sig meira, þau fara að tengja söguna við 

reynslu sína og tjá skoðanir sínar og viðhorf (Morrow, 2012, bls. 429). Að taka sér stutt hlé 

frá lestrinum og ræða við börnin um bókina getur bætt málþroska þeirra til muna og kynnt þau 

fyrir reglum ritmálsins (Gunn o.fl., 1995, bls. 18 – 19). Góð regla er að hafa bókalestur einu 
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sinni á dag, alltaf á sama tíma og á sama staðnum. Því er lestur fyrir svefninn farsæl og góð 

hefð. Oftast hlakka bæði foreldrar og börn til þessara stundar þar sem þau eiga notalega stund 

saman í lok dags. Lestur bóka fyrir svefn hefur róandi áhrif sem mun á endanum leiða til þess 

barnið les sjálft fyrir svefninn þegar það verður eldra (Morrow, 2012, bls. 431).   

Þrír meginþættir gera heimili læsishvetjandi fyrir börn. Í fyrsta lagi er slík heimili fullt 

af efnivið sem þroskar læsi barna (Morrow, 2012, bls. 422). Þar þurfa að vera bækur, litir, 

blöð og annað lesefni eins og tímarit og dagblöð. Bækurnar eru þá öllum aðgengilegar og má 

finna á víð og dreif um húsið, í barnaherbergjum, eldhúsinu, stofunni og jafnvel inni á 

baðherbergi. Á heimilum er líka að finna óhefðbundið lesefni og lesa foreldrar allt fyrir 

börnin sem á vegi þeirra verður (Morrow, 2012, bls. 420). Óhefðbundið lesefni getur t.d. verið 

allt það sem kemur inn um bréfalúguna, innkaupalistar, veðurlýsingar í dagblöðum eða 

auglýsingar. Með því að lesa þetta upphátt fyrir barnið og benda á ákveðin orð verður barnið 

meðvitaðar um ritmálið í kringum sig og vitundin um letur styrkist (Burn o.fl., 1999, bls. 32). 

Litir, penslar og blöð eru einnig hluti af efniviðinum á læsishvetjandi heimilum. Við tveggja 

ára aldur fara börn að teikna myndir og tala um það sem þau teikna. Foreldrar sjá að öllum 

líkindum ekki hvað barnið er að teikna en með samræðum getur barnið útskýrt hvað sé á 

blaðinu. Á þessum aldri þekkja börnin muninn á ritun og teikningum. Þau kunna samt sem 

áður ekki að teikna né rita en í listsköpun sinni gera þau greinarmun á þessu tvennu (Morrow, 

2012, bls. 420).  

Í öðru lagi er að finna gagnvirk áhrif á læsishvetjandi heimilum sem eiga sér stað 

þegar læsisþróun á fer fram í samveru barna, fjölskyldumeðlima og annarra einstaklinga 

(Morrow, 2012, bls. 423). Þegar barnið sér foreldra sína lesa þá eykst áhugi þess á lestri og 

það fer sjálft að taka sér bók í hönd. Börn sem búa við örvandi læsisumhverfi byrja flest við 

þriggja ára aldur að spyrja spurninga og koma með athugasemdir við sögulestur. Við 

athugasemdum sínum myndast samræður við foreldrið og þannig eykst orðaforði og þekking 

barnsins. Með tímanum einblína börnin meira á textann og myndirnar og um svipað leyti 

byrja þau að spyrja út í merkingar einstakra orða (Morrow, 2012, bls. 420). Þegar börn læra 

síðan sjálf að lesa er hægt að skipta hlutverkum. Barnið les þá fyrir heimilisfólkið. Í byrjun 

eru börnin beðin um að segja frá bókinni. Við lesturinn spyrja hlustendur spurninga sem 

barnið svarar. Þá gefst fullorðnum tækifæri til þess að umorða svar barnsins og þannig 

þroskast málskilningur og uppbygging tungumálsins (Burns o.fl., 1999, bls. 20). 

Þriðji og síðasti þátturinn felst í jákvæðu og hvetjandi viðhorfi til læsis og miklum 

metnaði fyrir lestrarárangri (Morrow, 2012, bls. 423). Ef viðhorf til læsis er jákvætt þá sjá 

börnin aðra fjölskyldumeðlimi lesa bækur sér til gagns og gamans. Þeir lesa fjölbreytt efni 
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eins og skáldsögur, tímarit, fréttablöð og vinnutengt efni. Þeir eiga nóg af bókum og öðru 

ritefni og eru duglegir við að fara á bókasöfn og í bókabúðir með börnunum. Á heimilunum 

eru lestur og ritun metin sem mikilvæg afþreying. Bækur tengjast vellíðan og sérstök athygli 

er veitt bókalestrinum. Þessi heimili eru einnig vel skipulögð þar sem dagsskipulag og reglur 

eru ætlaðar hverjum einasta fjölskyldumeðlimi. Það myndar umgjörð þar sem samskipti 

fullorðna og barna stuðla að félagslegu, tilfinninganæmu og vitsmunalegu viðhorfi til læsis. 

Algengt er að foreldrar hafi sett reglur um takmarkaðan aðgang að sjónvarpi og þannig fer 

meiri tími í samræðu á milli fjölskyldumeðlima. Það skilar sér í framúrskarandi félags- og 

tilfinningaþroska, góðum vinnusiðum og bættum árangri í skóla (Morrow, 2012, bls. 422). Á 

heimilum eru aðstæður þó misgóðar og geta sumir þættir verið aðgengilegri en aðrir. 

Mikilvægasta er að veita barninu greiðan aðgang að bókum og lesa reglulega fyrir það.  

 

3.4 Samantekt  

Með lestri góðra bóka felst mikið meira en aðeins miðlun ritmáls yfir í talmál. Hvernig lesið 

er og hvað lesið er hefur margvísleg áhrif á þroska barna. Umhverfið hefur mikil áhrif á 

læsisþróunina en í gegnum lesturinn eflist málþroskinn. Margir undanfarar læsis eflast einnig 

og má þar helst nefna málvitund, hljóðkerfisvitund, tilfinninguna fyrir ritmálinu og 

orðaforðann. Lesturinn eflir sömuleiðis tilfinningabönd, bæði við sögupersónur, lesandann og 

aðra áheyrendur. Sögustundir eru oftast nánar og notalegar og þar upplifir barnið gleði og 

ánægju sem það deilir með öðrum.  

 Lestur og lestrarumhverfi barna hefur þannig mikil áhrif á þau. Lesturinn veitir þeim 

mikilvæg skref í átt að læsi og með jákvæðu viðhorfi til bókalesturs verður allt nám mun 

auðveldara. Barnið lærir á ritmálið og prófar sig áfram með læsishvetjandi efniviði, líkt og 

blöðum og litum. Ekki má heldur gleyma að lestur bóka getur veitt börnum sýn inn í umhverfi 

og aðstæður sem þau þekkja ekki sjálf, þar fræðast um framandi heima og læra nýja hluti, siði 

og venjur. Því má segja að góð bók er gulls ígildi.  
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4. Lestraraðferðir 

Lestur góðra bóka býður upp á margvíslegar aðferðir. Þegar fullorðnir lesa fyrir börn geta þeir 

farið út fyrir efni sögunnar, rætt við börnin og lagt inn efni. Aðferðirnar geta haft að 

leiðarljósi að þróa markvisst ákveðna þætti málþroskans en einnig geta þær gert sögurnar 

áhugaverðari og skemmtilegri. Það getur verið erfitt fyrir börn að sitja lengi og hlusta á sögu 

án þess að mega tjá sig. Þess vegna byggja margar aðferðir á því að fá börnin til þess að 

spyrja spurninga, mynda samræður og tjá reynslu sína og skoðanir. 

 Í þessum kafla verður greint frá tveimur aðferðum. Þetta eru aðferðirnar Orðakennsla 

og Orðaspjall. Báðar aðferðirnar hafa sýnt fram á góðan árangur í læsisþróun barna og er 

meginmarkmið þeirra beggja að efla orðaforða barna í gegnum bókalestur. Aðferðirnar eru 

ætlaðar börnum á leikskólaaldri og í 1. bekk grunnskóla. Orðaspjall er hönnuð út frá 

Orðakennsluaðferðinni og því eru þær nokkuð líkar. Orðaspjall hefur hins vegar verið 

aðlöguð að íslenska leikskólakerfinu og er ætluð yngri börnum en Orðakennsla.  

 Í lokin verður lögð fram áætlun um lestrarkennslu sem byggir á Orðaspjalli. Áætlunin 

er ætluð börnum við fjögurra ára aldur og er meginmarkmið hennar að efla orðaforða 

barnanna. Áætlunin mun byggja á bókinni Engan asa, Einar Áskell! en í þeirri bók er mikið af 

fróðlegum orðum sem vert er að kynna. Síðast en ekki síst er bókin skemmtileg en bækurnar 

um Einar Áskel eru þekktar fyrir að veita börnum gleði og ánægju.        

 

4.1 Orðakennsluaðferð 

Orðakennsla (e. text talk) er aðferð sem felst í því að lesa upphátt fyrir börn og er ætlað að 

efla orðaforða barna. Aðferðin var þróuð við rannsókn Isabel Beck og Margaret McKeown á 

gildi bókalesturs fyrir börn og er fyrst og fremst ætluð elstu börnum í leikskóla og í fyrsta 

bekk grunnskóla. Ætla má að yngri börn hafi einnig gagn af aðferðinni svo lengi sem textinn, 

orðin og skilningurinn henti þeim (Bennet-Armistead o.fl., 2005, bls. 77). Með aðferðinni 

geta kennarar lagt inn ríkan og virkan orðaforða sem skilar sér til eflingar og þróunar 

málþroskans hjá börnum (Moses, 2005, bls. 11). Samhliða innlögninni gefst tækifæri til þess 

að eiga í samræðum við börnin um söguna. Þar fær heimspeki barnanna, fjörugt ímyndunarafl 

þeirra og meðfædd forvitni að njóta sín (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 27).  

Aðferðin byggist meðal annars á opnum spurningum kennara. Hann spyr börnin 

spurninga sem hvetja þau til samræðna og ígrundunar um efni sögunnar. Þetta gerir börnum 

auðveldara að skilja söguþráðinn og tengja hann við eigin reynsluheim. Aðferðin eflir 

málþroska með tvennum hætti, annars vegar með spurningunum spyrjandans en þær hvetja til 
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fjölbreyttrar tungumálanotkunar og hins vegar hvetur aðferðin börn til þess að tileinka sér 

orðaforða sögunnar. Þar er orðaforðinn oft mun ítarlegri og formlegri en orðaforði hins 

hefðbundna talmáls (Beck og McKeown, 2001, bls. 4). Áður en lestur hefst velur kennari sér 

ákveðin orð úr bókinni til þess að útskýra frekar. Orðunum er ætlað að efla skilning og 

orðaforða barnanna og eru þetta orð sem kennarinn telur að þau þekki ekki. Með þessari 

aðferð fá börnin tækifæri til þess að nálgast tungumálið á margvíslegan hátt, kennarinn setur 

orðin í margvísleg samhengi og börnin fá tækifæri til þess að túlka orðið á eigin hátt. 

Kennarinn gefur þeim fullnægjandi útskýringar á orðunum og þau fá tækifæri til þess að 

endurtaka orðið (Moses, 2005, bls. 11). 

Orðakennsluaðferðin var upphaflega þróuð í þeim tilgangi að auka orðaforða þeirra 

barna sem voru undir meðallagi í færni fjölda orða miða við aldur. Börn sem eru undir 

meðallagi í fjölda orða í leikskóla eiga í hættu á að ná aldrei jafningjum sínum og af þeim 

sökum er afar mikilvægt að byrja snemma að þjálfa orðaforðann. Orðakennsluaðferðin þjálfar 

einnig aðra læsisþætti, líkt og hljóðkerfisvitund og lesskilning sem byggir orðskilninginn. 

Þannig er orðaforði ein af forsendum þess að geta átt farsælan námsferil og að komast á hærra 

lestrarstig (Moses, 2005, bls. 1 – 2).  

Í aðferðinni er orðum skipt í þrjú lög sem eiga að hjálpa kennurum að velja orð til þess 

að leggja inn. Lögin eru grunnorðaforði, millilag orðaforðans og þriðja lag. Grunnorðaforði 

og þriðja lag teljast ekki henta í kennslu orða í gegnum Orðakennsluaðferðina. 

Grunnorðaforði eru þau sem eru mikið notuð í samræðum og samskiptum við börn á aldrinum 

tveggja til þriggja ára. Þetta eru orð líkt og mamma, pabbi, stór og lítill. Grunnorðaforðinn 

getur aukist án þess að bein kennsla fari fram en einnig með söngvum, hreyfileikjum og 

bókum (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 35). Undir þriðja lagið tilheyra óalgeng orð sem 

ekki er nauðsynlegt að kunna fyrr en maður fer að sérhæfa sig á ákveðnu sviði. Orðin 

stjörnuþoka og tónsvið eru dæmi um slík orð. Börn geta þó rekist á orðin og með góðum 

útskýringum á þeim er hægt að bæta við orðaforða þeirra. Orð í þessum flokki birtast einnig 

börnum í ljóðum og vísum og þá er tilvalið að nýta tækifærið og útskýra þau betur (Árdís 

Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 40).  

Orð sem flokkast undir millilag orðaforðans eru tilvalin til kennslu í gegnum 

Orðakennsluaðferðina. Í þessum flokki eru orð sem eru algeng í ritmáli en síður í samræðum. 

Þetta eru orð eins og glaðvær, uppástunga og vansæll (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 35 – 

36). Þetta eru orð yfir hluti og gjörðir sem eru ekki endilega kunnugleg börnum en munu þó 

nýtast þeim vel í samræðum. Auðvelt er að setja þau í samhengi við aðstæður sem börnin 

þekkja og kennarinn getur útskýrt á fleiri en einn hátt. Af þeim sökum henta orðin vel í með 
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Orðakennsluaðferðinni (Moses, 2005, bls. 10). Þar að auki eru orðin mikilvæg fyrir 

lesskilninginn en meira mun reyna á hann þegar líður á skólagönguna (Árdís Hrönn 

Jónsdóttir, 2013, bls. 36). 

Við þriggja ára aldur er tímabært að kenna orð úr millilagi orðaforðans. Gott er að 

byrja á orðum sem lýsa tilfinningum og líðan sögupersóna og nauðsynlegt er að leika með 

orðin. Það getur kennarinn til dæmis gert með leikrænni tjáningu. Byrjað er á auðveldum 

orðum en eftir því sem börnin verða eldri verða orðin erfiðari. Þau orð er tilvalið að útskýra 

með samræðum og tjáningu. Orð geta einnig verið fjölbreytileg og er hluti af aðferðinni að 

vekja athygli á því að hægt er að búa til ný orð með því að bæta forskeyti eða viðskeyti við 

þau. Jafnframt má beina athygli að andheitum, orðum sömu merkingar og samsettum orðum. 

Samræður um ólík orð og notagildi þeirra auka meðal annars málskilning og tilfinningu 

barnanna fyrir uppbyggingu tungumálsins. Því er nauðsynlegt að gefa dæmi með fjölbreyttum 

og áhugahvetjandi orðum (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 37).  

Áhrif Orðakennsluaðferðarinnar mega teljast afar góð. Niðurstöður rannsóknar Beck 

og McKewon sýndi meðal annars að börn sem var kennt með Orðakennsluaðferðinni höfðu 

aukið munnleg svör sín við spurningum kennarans úr 2.1 orði í 7.65 orð að meðaltali. Þar að 

auki fengu börnin að jafnaði fleiri tækifæri til þess að ígrunda söguna og tjá hugsanir sínar en 

þau börn sem höfðu ekki fengið kennslu með Orðakennsluaðferðinni (Moses, 2005, bls. 9). Þá 

höfðu börnin sem fengu lögð inn orð með þessari aðferð lært mun fleiri orð en hin börnin og 

þar að auki tileinkað sér mörg orðanna. Það sannar að börn geta lært formleg orð líkt og þau 

sem finna má í ritmáli barnabóka (Moses, 2005, bls. 12 – 13). Að mati McKeown og Beck er 

hægt að leggja inn 100 ný orð á hverju ári fyrir börn á elsta ári leikskóla og upp fyrstu bekki 

grunnskóla (Moses, 2005, bls. 11). 

Aðferðin sem Isabel Beck og Margaret McKeown þróuðu um gildi upplestar fyrir börn 

í kjölfar rannsóknar sinnar hefur notið mikilla vinsælda. Margir nýta sér aðferðir þeirra til 

eflingar orðaforða og málskilnings, sem síðar leiðir til lesskilnings. Þessi aðferð er afar hentug 

fyrir breiðan hóp nemenda og býður upp á ólíkar útfærslur. Það er því undir kennurum og 

öðrum komið að bæta hugmyndum sínum við og gera nám barnanna betra. 

 

4.2 Orðaspjall 

Á Íslandi hefur verið þróuð aðferð sem byggir á Orðakennsluaðferðinni. Starfsfólk á 

leikskólanum Tjarnarseli þróaði aðferðina og nefnist hún Orðaspjall. Markmið hennar er að 

efla orðaforða leikskólabarna með bókalestri en ásamt því er mikil áhersla lögð á orðaleiki og 
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leikræna tjáningu. Hún hefur verið aðlöguð að íslenskum börnum frá tveggja ára aldri og er 

því fyrir breiðari aldurshóp en Orðakennsluaðferðin sem er þróuð með tilliti til elstu barna 

leikskóla og fyrsta bekk grunnskóla (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 27 – 28).  

Í Orðaspjalli velur kennarinn sér bók til þess að lesa fyrir börnin. Úr bókinni velur 

hann orð til þess að kenna, ræða um og leika með. Við lestur bókarinnar stoppar kennarinn 

þegar kemur að fyrirfram ákveðnu orði og útskýrir merkingu þess í stuttu máli. Að lestri 

loknum útskýrir hann merkingu orðsins ítarlega og sýnir fram á notkun þess með því að setja 

það í annað samhengi en gert er í sögunni. Þá eru börnin hvött til þess að endurtaka orðið, 

setja það í sínar eigin setningar og nota það í frásögnum sínum. Að þessu loknu er hægt að 

fara í leik þar sem orðið er helsti leikmunurinn. Við lok sögustundar er tilvalið að segja orðið 

upphátt með börnunum til þess að styrkja hljóðmynd þess og í lokin er orðið skrifað á blað og 

hengt upp á vegg. Það er gert til að börnin átti sig á tenginu þess hvernig orð eru skrifuð og 

hvernig þau eru sögð (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 28). Orðið fylgir síðan börnunum í 

annað starf, í annan leik og heim. Börnin eru oft minnt á orðið og þeim gefin tækifæri til þess 

að leika sér með það á fjölbreyttan hátt (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011, bls. 23). Í daglegu starfi koma upp ótal tækifæri sem hægt er að grípa til 

þess að kenna orðið. Þannig eru meiri líkur á að orðið festist í minni þeirra og þau heyra það 

notað í fjölbreyttum samhengjum. Þetta er til dæmis hægt að gera í gegnum kubbaleik, 

listsköpun, við mataborðið og með vísum og þulum (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 32).   

 Aðferðinni Orðaspjall er ætlað að efla bæði grunnorðaforðann og millilag orðaforðans. 

Börn við tveggja ára aldur þurfa á eflingu grunnorðaforðans að halda og er það ekki aðeins 

gert með lestri bóka heldur líka með tengingum við nánasta umhverfi. Kennarinn velur sér þá 

fyrst orðið sem hann ætlar að kenna og síðan bók í samræmi við það (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 

2013, bls. 31 – 32). Að þessu leyti er Orðaspjall ólíkt Orðakennslu en þar er aðeins lögð 

áhersla á eflingu orðaforða elstu barna á leikskóla og í yngsta bekk grunnskóla. Við þriggja 

ára aldur snýst kennslufyrirkomulagið við, í stað þess að velja orðið fyrst og bókina eftir þá 

velur kennarinn bókina fyrst og síðar orðið. Áfram er þó nauðsynlegt að tengja orðið við 

nánasta umhverfi og setja það í ólík samhengi. Leikræn tjáning getur líka gefið nánari 

útskýringar á orðinu. Við fjögurra ára aldur fer kennarinn að velja orð úr hinum ýmsu áttum, 

úr ljóðum, þulum, fræðibókum og öðru sem verður á vegi hans og barnanna (Árdís Hrönn 

Jónsdóttir, 2013, bls. 33 – 34). 

Til þess að aðferðin beri árangur þarf kennari að vera vel undirbúinn, bæði fyrir lestur, 

leik og annað starf. Að velja orð getur reynst flókið verkefni enda oft mörg orð sem koma til 

greina. Að auki þurfa orðin að henta ákveðnum aldurshópi. Það er því góð regla að hlusta á 
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innsæi sitt og ef kennari telur að orðið henti aldurshóp sínum, komi þeim að góðu gagni og 

veki hjá þeim áhuga, þá er orðið að öllum líkindum tilvalið í kennsluna (Árdís Hrönn 

Jónsdóttir, 2013, bls. 39). Kennarinn þarf að sammælast samstarfsfólki sínu um merkingu 

orðsins og kunna því góð skil með nokkrum mismunandi útskýringum. Til þess að auðvelda 

kennsluna er gott fyrir kennara að hafa ákveðið fyrirkomulag til að fylgja. Það heldur 

áætluninni gangandi og bæði kennarar og nemendur geta undirbúið sig vel með góðum 

fyrirvara.  

 

4.3 Kennsluáætlun 

Í þessar kennsluáætlun verður stuðst við aðferð leikskólans Tjarnarsel, Orðaspjall. Bókin 

Engan asa, Einar Áskell! er megin viðfangsefnið og er markmið áætlunarinnar að efla mál- og 

læsisþroska barnanna með bókalestri, efla bernskulæsi þeirra og auka orðaforða. Því er verður 

sérstök áhersla lögð á að kynna börnin fyrir bókinni, sögubyggingu, höfundi, þýðanda og 

ritmálinu. Orð og orðasambönd verða fundin til útskýringar og innlagnar þar sem þau verða 

skoðuð enn frekar, einkum hvort orðin séu samsett eða ekki. Lokamarkmiðið er að börnin 

bæti orðunum í sinn virka orðaforða, noti þau í fjölbreyttu samhengi og við hin ýmsu tilefni. 

Áætlunin er sniðin að börnum við fjögurra ára aldur og eru því orð úr millilagi orðaforðans 

valin.  

Með lestri bóka eykst orðaforði barnanna og þau átta sig á tengslum leturs og máls, 

vitund um letur eykst og skilningur á uppbyggingu texta eflist ásamt hljóðkerfisvitund og 

bókstafaþekkingu (Gunn o.fl., 1995, bls. 6). Í þessari áætlun verður þó ekki lögð áhersla á alla 

þætti bernskulæsis þó vissulega þroskist þættirnir samhliða. Hér verður áhersla lögð á 

hljóðkerfisvitund sem efld verður með rímleikjum og klappi atkvæða. Með útskýringum 

orðanna og með áhugaverðum leikjum eykst skilningur þeirra og betri tilfinning fæst fyrir 

hljómfalli málsins. Uppbygging sögunnar verður rædd þar sem skilningur á uppbyggingu 

texta eflist og með því að leggja inn ákveðin orð úr bókinni átta börnin sig á tengslum leturs 

og máls og orðaforðinn eflist. 

Áætlað er að undirbúningur taki kennara um klukkustund. Þar leggur kennari mat á 

þann barnahóp sem unnið er með, hvert sé áhugamál þeirra og hvar þau standi í mál- og 

læsisþroska. Út frá því ákveður kennarinn hve mörg orð henta til innlagnar en afar misjafnt er 

hve mörg orð er hægt að leggja fyrir hverju sinni. Það fer eftir aldri barnanna, reynslu þeirra 

af aðferðinni og erfiðleika bókar sem lesin er. Út frá þessum viðmiðum velur kennari bók, les 

í gegnum hana og finnur orð eða orðasambönd sem hann telur að krefjist frekari útskýringar. 
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Kennari finnur hjálpargögn. Hér þarf liti, málningu, pensla, blöð, leikföng og leikrými. 

Kennari velur sex orð til útskýringar en aðeins tvö til frekari innlagnar.   

Í þessari áætlun er um að ræða stakan lestur, þ.e. að bókin er aðeins lesin einu sinni. Í 

heildina tekur áætlunin heilan dag þar sem bókin er fyrst kynnt fyrir hlustendum, sagt er frá 

höfundi og þýðanda. Næst er bókin lesin, orð útskýrð og þættir bernskulæsis efldir. Þar á eftir 

er leikið og unnið með orðin í gegnum listsköpun. Áætlaður tími sem fer í lestur bókarinnar er 

20 mínútur. Með því að gefa sér nægan tíma í lestur, samræður og útskýringar fá börnin fleiri 

tækifæri til þess að tjá sín viðhorf og tengja við eigin reynslu. Kennarinn gefur sér tíma til 

þess að setja orðin í mismunandi samhengi og mynda samræður við börnin.  

Í bókinni Orðaspjall eftir Árdísi Hrönn Jónsdóttur (2013, bls. 38) segir „Bækurnar um 

Einar Áskel eftir Gunillu Bergström eru löngu klassískar, þar má finna mörg orð úr 

millilaginu sem skipta miklu máli fyrir málskilning og lýsa gjarnan tilfinningum og 

hugrenningum Einars Áskels.“ Einar Áskell er líka áhugaverður strákur sem hefur yfirleitt 

eitthvað skemmtilegt fyrir stafni. Því henta bækurnar breiðum hópi barna sem mörg hver geta 

samsamað sig við Einar og vini hans, Millu og Viktor. Bókin Engan asa, Einar Áskell! fjallar 

um Einar, pabba hans og Millu vinkonu hans. Það er laugardagur og í sameiningu eru þau að 

laga til og ganga frá eftir innkaup dagsins. Pabbinn er flýta sér mikið enda er nóg að gera og 

að hans sögn byrjar helgarfríið ekki fyrr en allt er komið á sinn stað. Þó mikið liggi á við 

tiltektina hefst allt að lokum og njóta allir rólegrar stundar. Einar Áskell fær nær sér í bók til 

að lesa og sest inn í fataskáp. Rólegheitin vara þó ekki lengi því allt í einu fer ís að leka á 

Einar Áskel. Eitthvað bogið er við að ísinn skuli vera inn í fataskáp. Hann sem átti að vera í 

eftirrétt. Við frekari athugun kemur í ljós að pabbinn var að flýta sér svo mikið að hann setti 

ísinn inn í fataskápinn og fötin inn í frystirinn. Allt fer þó vel að lokum og í stað þess að fá ís 

þá fá Milla og Einar Áskell vöfflur í eftirrétt.  

 Bókin er vel uppbyggð með áhugaverðum og skemmtilegum texta sem heldur 

lesendum vel spenntum. Það er ekki mikill texti á hverri blaðsíðu en þær eru vel 

myndskreyttar með litríkum teikningum sem lýsa söguþræðinum enn betur. Nokkur orð koma 

fyrir í textanum sem að mínu mati er vert að leggja fyrir börnin og eru það orðin og 

orðasamböndin: ótal, rogast, eins og vera ber, útbíaður, mæddur og þiðna. Ekki gefst tími til 

þess að kafa djúpt í merkingu allra orðanna og því eru tvö þeirra valin, orðin útbíaður og 

mæddur. Þar sem lærdómsrík er fyrir börn að hlusta oftar á sömu söguna, verður bókin 

fljótlega lesin aftur og þá önnur orð valin til betri útskýringar. 

 Kennarinn sest niður með nemendum. Hann segir þeim hvaða bók verður lesin, hver 

skrifaði hana og að hún hafi upphaflega verið skrifuð á öðru tungumáli. Hann spyr nemendur 
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um hvað þau haldi að bókin sé og hvað aðalpersónan heiti. Því næst hefst lesturinn. Eftir 

lestur hverrar blaðsíðu sýnir kennarinn nemendunum myndirnar, en á meðan lesturinn stendur 

yfir sjá börnin aðeins bak- og framhlið bókarinnar. Þegar kemur að orðunum sem á að fjalla 

um sérstaklega, stoppar kennarinn stutt við og útskýrir í fljótu bragði merkingu þeirra. Hann 

reynir að setja merkingu orðsins í samhengi við eitthvað sem börnin þekkja af sinni eigin 

reynslu.  

 

Ótal: Margir, til dæmis: „Ég sá að það eru ótal margar kjötbollur inni í eldhúsi þar 

sem það eru kjötbollur í hádegismatinn í dag.“ 

Rogast: Að bera eitthvað, til dæmis: „Bjarni þurfti að rogast með bílakassann alla leið 

að hillunni eftir frjálsa leikinn áðan.“ 

Eins og vera ber: Eins og til var ætlast, til dæmis: „Eins og vera ber borðuðu allir 

krakkarnir á leikskólanum hafragraut í morgunmat.“ 

Útbíaður: Að vera með eitthvað á sér, til dæmis: „Þegar Páll helti sósu á sig í 

matartímanum í gær, þá var hann allur útbíaður í sósu.“ 

Mæddur: Að vera leiður yfir einhverju, til dæmis: „Sara var mædd yfir því að Karl 

vildi ekki leika við hana.“ 

Þiðna: Þegar eitthvað frosið hættir að vera frosið, til dæmis: „Snjórinn á húfunum 

þiðnaði fljótlega eftir að þið komuð inn í gær.“ 

 

Að lestri loknum staldrar kennarinn við og útskýrir nú orðin útbíaður og mæddur enn 

betur. Hann segir þeim að útbíaður er oftast notað með því „að vera útbíaður í einhverju“ og 

merkingin er að vera með eitthvað á sér. Kennarinn spyr börnin hvað var útbíað í sögunni. 

Síðan les hann aftur setninguna þar sem orðið kom fyrir: Allt útbíað í íssósu, ísgumsi... Þar á 

eftir setur hann orðið í samhengi sem börnin þekkja, til dæmis með því að líkja því við þegar 

börnin koma inn eftir að hafa verið að drullumalla. Þá eru regngallar þeirra útbíaðir í drullu. 

Næst biður hann börnin um að setja orðið útbíaður í setningu. Ef það gengur erfiðlega getur 

kennarinn gefið fleiri dæmi, líkt og að vera útbíaður í sápu þegar maður er að þvo á sér 

hendurnar. Því næst er klappað orðið. Út-bí-að-ur. Atkvæði orðsins eru talin með klöppunum. 

Það að finna atkvæði orðsins eflir hljóðkerfisvitundina og það gerir rím einnig. Erfitt er þó að 

finna rím við þetta tiltekna er orð. Því er næst farið í að segja orðið nokkrum sinnum í röð. Þá 

er jafnvel hægt að hægja á framburðinum og leyfa öllum hljóðum orðsins að dvelja lengi við. 

Úúúúúttttbbbbíííííaaaaððððuuuuurrrrr. Með því að endurtaka orðið upphátt og biðja börnin 
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um að gera það með sér eflist vitund þeirra um hljóð og hljóðuppbyggingu orðsins (Bennet-

Armistead o.fl., 2005, bls.103).   

Næst er komið að orðinu mæddur. Kennarinn gefur frekari skýringar á því. Orðið 

þýðir vera leiður. Kennari spyr hvers vegna pabbi Einars Áskels er mæddur í sögunni. En 

hann var mæddur yfir því að hafa sett ísinn á vitlausan stað: Pabbi tautar: Það var ég sjálfur 

sem setti pakkana á vitlausan stað þegar við gengum frá vörunum. Svei! segir hann mæddur. 

Kennarinn setur orðið í samhengi sem börnin kannast við, til dæmis með því að líkja því við 

leikföngin sem María var mjög mædd yfir því að hún gæti ekki leikið með krökkunum í 

holukubbunum. Næst eru börnin beðin um að setja orðið í setningu. Að því loknu spyr 

kennarinn hvort börnin þekki orð sem er samsett með mæddur. Í sameiningu finna börnin 

orðið sorgmæddur. Að því loknu er mæddur endurtekið nokkru sinnum. Síðan er það klappað 

í atkvæði. Mædd-ur. Næst er athugað hvað rímar við orðið. Til dæmis klæddur og fæddur. 

Eftir að búið er að fara ítarlega í bæði orðin eru þau skrifuð á blað. Aftan á blaðið er merking 

þeirra skrifuð til þess að allir kennarar geti útskýrt orðin á sama hátt. Síðan eru blöðin hengd 

upp á vegg. Með því að skrifa orðin á blöð átta börnin sig á tengingu ritmáls og talmáls (Árdís 

Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 28).  

Þegar sögustund er lokið halda allir áfram að sinna daglegum störfum leikskólans. 

Kennari aðstoðar börnin við að finna leik þar sem þessi hugtök koma fyrir. Í þessu tilviki gæti 

hlutverkaleikur hentað. Þar eru börnin á leikskólanum fjölskylda sem er að elda matinn. Þar 

gerist mikið og einhver verður jafnvel útbíaður í mat við eldamennskuna. Hitt heimilisfólkið 

verða afar mætt vegna þess. Í matartímum eru orðin til umræðu, þau sett í önnur samhengi og 

börnin tengja þau við reynslu sína. Jafnvel gerist einhver atburður við matarborðið, eða í öðru 

starfi leikskólans, þar sem kennaranum gefst tækifæri á að nota orðin. Það er því mikilvægt að 

fylgjast vel með og grípa hvert tækifæri sem gefst.  

Orðin tvö, mæddur og útbíaður, er jafnframt auðvelt að nota í listsköpun. Börnin eru 

því fengin til þess að teikna tvær myndir. Önnur myndin á að vera af einstaklingi sem er afar 

sorgmæddur. Börnin fá val um hvern þau teikna, hvort það eru þau sjálf, vinir, 

fjölskyldumeðlimir eða aðrir. Barnið velur líka aðstæður sem einstaklingurinn er í og segir frá 

hvers vegna hann er sorgmæddur og hvernig hann ætli að taka gleði sína á ný. Hin myndin er 

afar frjálsleg þar sem þau fá það verkefni að útbía blaðið í málningu. Börnin velja sér liti og 

pensla og mála þannig að blaðið verði allt útbíað. Verkin eru síðan hengd upp á vegg þar sem 

þau eru öllum til sýnis.  

Margar aðferðir er hægt að nota til þess að tengja Orðaspjall við leik barna. Börnin 

læra best í gegnum leik og því er afar nauðsynlegt að tengja þessa tvo þætti saman. Börnin eru 
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einnig hugmyndarík og geta gefið góðar hugmyndir að leikjum og verkefnum sem hægt er að 

tengja við Orðaspjallsaðferðina.  

 

4.4 Samantekt 

Aðferðirnar tvær, Orðakennsla og Orðaspjall, hafa borið góðan árangur í málþróun barna. 

Sýnt hefur fram á árangur Orðakennsluaðferðarinnar með rannsóknum og því kemur ekki á 

óvart að leikskólinn Tjarnarsel hafi litið til þeirrar aðferðar við hönnun Orðaspjalls. Báðar 

þessar aðferðir byggja á því að spyrja opinna spurninga um söguþráð bókanna og gefa 

börnunum þannig tækifæri á að tjá sig um skoðanir sínar, skapa samræður og ígrunda efni 

sögunnar. Því meira sem börnin tjá sig því fjölbreyttara tungumáli kynnast þau og orðaforði 

þeirra eflist.  

 Orðaforði í bókum er oft mun ítarlegri og formlegri en í talmálinu og með því að 

leggja markvisst inn orð í kennslu með börnum er hægt að efla orðaforða þeirra og 

málskilning. Þetta krefst þess að kennarinn sé vel undirbúinn, þekki sögu bókarinnar vel og 

viti hvað hentar barnahópnum. Orðaforði er einnig grundavallaratriði læsis og í gegnum lestur 

bóka þróast hljóðkerfisvitund og lesskilningur. Þessir þættir auðvelda börnum frekara 

lestrarnám þegar upp í grunnskóla er komið. Kennarar og foreldrar ættu því að kynna sér og 

tileinka sér aðferðirnar tvær. Þær kenna börnum efni sem er bæði þroskandi, námshvetjandi 

og veitir ánægju og gleði.  
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5. Umræður 

Niðurstöður þessa verkefnis benda eindregið til þess að bókalestur sé afar mikilvægur mál- og 

læsisþroska barna á leikskólaaldri. Börn á þessum aldri læra best í gegnum leik og því er 

árangursríkt að tengja bókalesturinn við leikinn. Aðferðirnar tvær sem kynntar voru í kafla 

fjögur, Orðakennsla og Orðspjall, eru því ákjósanlegar til eflingar mál- og læsisþroska barna. 

Þær tengja lesturinn við samræður, leiki og annað starf í leikskólanum. Munur er þó á 

aðferðunum. Orðakennsluaðferðin felst í því að lesa sögur og spyrja spurninga um 

söguþráðinn. Það hvetur börn til samræðna og ígrundunar, og gerir börnunum auðveldara með 

að skilja söguþráðinn og tengja hann við eigin reynsluheim (Beck og McKeown, 2001, bls. 4). 

Orðaspjall leggur áherslu á sömu þætti og Orðakennsla en að auki er áhersla lögð á leiki og 

leikræna tjáningu. Orðaspjall er ætlað breiðari aldurshópi en Orðakennsla (Árdís Hrönn 

Jónsdóttir, 2013, bls. 27 – 28).  

Að mati höfundar hentar Orðaspjall betur fyrir börn á leikskólaaldri enda aðferðin 

hönnuð fyrir þann aldurshóp. Orðaspjall leggur meiri áherslu á leikinn, helstu kennsluaðferð 

barna, þar sem leikið er með orðin og söguþráðinn. Ásamt því er bókalestur tengdur bæði 

starfinu og umhverfinu í leikskólanum. Það var sýnt með kennsluáætlun höfundar sem byggð 

er á Orðaspjallsaðferðinni. 

 Það umhverfi sem börn búa við skiptir sköpum fyrir mál- og læsisþroska þeirra. Í 

læsishvetjandi umhverfi er að finna fjölbreyttan efnivið sem hvetur til lesturs, ritunar og 

talmáls (Morrow, 2012, bls. 376). Umhverfið þarf að vera læsishvetjandi bæði í skólum og á 

heimilum. Læsishvetjandi leikskólastarf leggur áherslu á málumhverfi og lestrarnám, m.a. 

með bókum í opnum rýmum sem börnin hafa greiðan aðgang að. Læsishvetjandi heimili 

bjóða upp á sama efnivið og leikskólar en eru ekki eins fræðileg. Heima gefst oft meiri tími 

og öðruvísi tækifæri til eflingar mál- og læsisþroska (Burns o.fl., 1999, bls. 16).  

Sýnt var fram á mikilvægi læsishvetjandi umhverfis með rannsókn sem gerð var á 

málumhverfi og lestrarnámi barna í tíu leikskólum. Þar höfðu öll börnin greiðan aðgang að 

bókum í opnum rýmum. Ásamt því voru bækur ávallt velkomnar með börnunum í skólann og 

reglulega voru haldnir bókadagar þar sem allir mættu með sína eigin bók (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011, bls. 11 – 12). Huga þarf að því hvernig 

umhverfið er skipulagt og hægt er að nálgast það verkefni með margvíslegum hætti. 

 Það er hlutverk kennara, foreldrar og annarra sem koma að umhverfi barna að 

skipuleggja það með þarfir barnanna í huga. Einnig er hægt að vekja áhuga barnanna á 

umhverfinu með því að leyfa þeim að taka þátt í að skipuleggja það. Sem dæmi er hægt að 
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leyfa börnum að velja hvaða bækur eiga að vera í kennslurými leikskólans. Börnin geta þá 

valið bækur sem henta áhugasviði þeirra en til þess að nám fari fram þarf áhuginn að vera 

fyrir hendi. Því þarf lestur bóka að vekja áhuga, örva og skemmta lesendum og hlustendum. 

Þannig eflist mál- og læsisþroski barna í gegnum lestur góðra bóka  
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6. Lokaorð 

Bókalestur er afar mikilvægur mál- og læsisþroska barns. Með lestri bóka þroskast færni 

barnanna og þekking þeirra og viðhorf til bóka eykst. Lesturinn eflir margvíslega þætti sem 

allir hafa mikil áhrif á mál- og læsisþroskann eins og hljóðkerfisvitund, orðaforði og 

bókstafaþekking. Bókastafaþekking felst í því að þekkja hljóð stafanna og geta borið þá fram. 

Þetta lærist með því að hlusta á lestur bóka og spyrja út í stafina. Orðaforði er grundvöllur 

þess að skilja tal- og ritmál og með lestri bóka bætist við orðaforða barnsins. Þannig eykst 

skilningurinn en eftir því sem barnið verður eldra og textinn flóknari eykst orðaforðinn enn 

frekar. Hljóðkerfisvitundin gerir barninu kleift að leika sér með tungumálið og skipta því upp 

í röð hljóða. Þar að auki eru tengsl á milli þess að hafa sterka hljóðkerfisvitund og að eiga 

auðvelt með að læra að lesa síðar meir.  

 Bækur hafa einnig mikið skemmtanagildi. Vel skrifaðar og áhugaverðar bækur kenna 

börnum sögubyggingu og dýpka skilning á eðli ritmáls og tilgangi þess. Börnin fá því 

tilfinningu fyrir fjölbreyttri málnotkun og uppbyggingu setninga. Annar læsishvetjandi 

efniviður hefur einnig áhrif á mál- og læsisþroska barna en með því að gefa börnum tækifæri 

til þess að nýta liti, blöð, pensla og málningu í starfi læra þau á ritmálið og tengja það við 

lestur bóka. Leikurinn er sömuleiðiss afar mikilvægur og hægt er að efla þroskann með því að 

tengja ritmálið við leikinn.   

 Til eru margar aðferðir til þess að efla mál- og læsisþroska barna í gegnum lestur bóka. 

Þeirra á meðal eru Orðakennsluaðferðin og Orðaspjallaðferðin. Báðar byggjast þær á því að 

kennarinn velur sér orð til innlagnar, spyr opinna spurninga og á í samræðum við börnin. Með 

þessu eflist málskilningur barnanna, orðaforði þeirra eykst og þau tileinka sér fjölbreyttari 

málnotkun. Velja þarf bækur eftir aldurshópi og kennari þarf að undirbúna sig vel til þess að 

finna orð við hæfi sem hann leggur inn fyrir börnin. 

 Af þessu má áætla að lestur barnabóka er ein helsta forsenda mál- og læsisþróunar 

fyrir börn á leikskólaaldri. Fjölbreyttar leiðir eru til þess að nálgast bókalesturinn og hafa 

mikið til bruns að bera. Bækur auka á fróðleik barnanna og kynna þeim fyrir heimum sem þau 

þekkja ekki sjálf.  
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