
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læsi í leikskólum og hlutverk 

leikskólakennarans 

 

Kristín Sigríður Evertsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs  

Kennaradeild  

 

 





 

 

Læsi í leikskólum og hlutverk leikskólakennarans 

Kristín Sigríður Evertsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í Kennaradeild 

Leiðbeinandi: Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Janúar 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Læsi í leikskólum og hlutverk leikskólakennarans 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs 

í Kennaradeild við Kennaradeild, 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Kristín Sigríður Evertsdóttir 2015 

Óheimilt að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

Prentun: Bóksala Kennaranema 

Reykjavík, 2015  



3 

Ágrip  

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

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ritgerðin fjallar um læsi í leikskólum, hvernig 

bernskulæsi þróast hjá börnum og hvernig það er samofið málþroskanum. Lestur, mál og 

ritun eru allt samverkandi þættir sem hafa áhrif á læsisþroska. Hlutverk 

leikskólakennarans verður skoðað með tilliti til hvað hann getur gert til að efla 

bernskulæsi, bæði með vinnu sinni og í umhverfi leikskólans. Nú þegar er hafin markviss 

vinna í eflingu bernskulæsis í mörgum leikskólum. Börn hafa meiri læsiskunnáttu þegar 

þau byrja í grunnskóla og það er ekki samfella í læsi á mótum leik- og grunnskóla. Helstu 

niðurstöður ritgerðarinnar eru að læsishugtakið er nýtt í leikskólastarfi og 

leikskólakennarar eru óöruggir í nálgun sinni þegar kemur að því að velja leiðir til að efla 

læsi barnanna. Leikurinn er leið leikskólabarna til þroska og náms en kennarar virðast 

frekar velja að vinna með læsi í skipulögðum stýrðum stundum. Þetta óöryggi bendir til að 

þeir þurfi að móta sér sýn í samræmi við starfsaðferðir leikskólans með frjálsa leikinn að 

leiðarljósi. Þeir þurfa að setja sér skýr markmið um hvernig þeir vilja helst vinna með læsi 

og gera vinnu sína sýnilega í námskrám leikskólanna því efling bernskulæsis verður í 

auknum mæli viðfangsefni leikskólakennara í framtíðinni.  



4 

Efnisyfirlit 

Ágrip .................................................................................................................................3 

Myndaskrá ........................................................................................................................5 

Formáli ..............................................................................................................................6 

1 Inngangur ...................................................................................................................7 

2 Læsi .......................................................................................................................... 10 

2.1 Bernskulæsi .................................................................................................................. 11 

3 Máltaka barna og málþroski ...................................................................................... 14 

3.1 Málþroski ...................................................................................................................... 15 

4 Málörvun í leikskóla .................................................................................................. 16 

4.1 Samtöl ........................................................................................................................... 17 

4.2 Lestur fyrir börn og frásagnir barna ............................................................................. 18 

4.3 Hljóðkerfisvitund og hlustun ........................................................................................ 19 

4.3.1 HLJÓM-2 ................................................................................................................ 21 

4.4 Tilgangur og hlutverk ritmáls ........................................................................................ 22 

4.5 Bókstafaþekking og ritun. ............................................................................................. 22 

5 Leikur barna .............................................................................................................. 24 

6 Kennslufræðilegur leikur ........................................................................................... 26 

7 Samfella í læsisnámi .................................................................................................. 28 

8 Hlutverk leikskólakennara í eflingu bernskulæsis ....................................................... 32 

9 Lokaorð ..................................................................................................................... 34 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 36 



5 

Myndaskrá 

Mynd 1. Þessi ferli eru háð hverju öðru eins og örvarnar á myndinni sýna. ............................ 12 

 

 



6 
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Ritgerð þessi er til fullgildingar 10 eininga B.Ed. gráðu við Kennaradeild  

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Í ritgerðinni er fjallað um læsi í leikskólum, hvernig 

bernskulæsi þróast og er samofið málþroskanum. Þetta efni varð fyrir valinu því höfundur 

er að vinna í leikskóla og hefur orðið var við óöryggið sem einkennir leikskólakennara 

þegar vinna á með bernskulæsi. Bæði hvernig á að nálgast efnið og hvaða stundir eru 

heppilegastar til að efla bernskulæsi. Það eru líka skiptar skoðanir innan stéttarinnar á því 

hvort eigi að kenna leikskólabörnum að lesa með formlegum hætti. Leikskólakennarar 

þurfa að móta sér sýn og setja skýr markmið um hvernig þeir vilja vinna með læsi. Ég vil 

sérstaklega þakka leiðbeinanda mínum, Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur, fyrir ómælda 

aðstoð og þolinmæði. Einnig vil ég þakka góðri vinkonu Karenu Kjartansdóttir fyrir alla 

aðstoðina.  
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verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 13. janúar 2015 
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1 Inngangur  

Flest börn á Íslandi fara í leikskóla. Í nýrri  Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 er 

leikskólinn skilgreindur sem „fyrsta stig skólakerfisins og upphaf formlegrar menntunar 

einstaklinga“ (2011:32).  Á leikskólaárum gerist eðlilega margt í lífi barnanna. Þau stækka 

og þroskast bæði líkamlega og andlega. Í vinnu sinni og leik í leikskólanum er lagður 

grunnur að námshæfni þeirra og félagslegri getu sem nýtist þeim áfram í lífinu. Hjá ungum 

börnum þróast málþroskinn mjög hratt. Börn byrja máltöku strax á fysta ári og er ótrúlegt 

hvað þau læra mikið á skömmum tíma því flest börn eru orðin altalandi um sex ára aldur, 

en eiga eftir að bæta við sig orðaforða og skilja enn frekar reglur tungumálsins. Það virðist 

vera að máltakan taki svipaðan tíma hjá öllum börnum. Þessi tími er kallaður 

máltökuskeið og þá er átt við tímabilið frá fæðingu þar til einstaklingurinn veður 

kynþroska (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013).    

Hugtakið bernskulæsi (emergent literacy) verður notað í þessari ritgerð um það 

hvernig læsi þróast hjá leikskólabörnum. Hugtakið hefur kannski óljósa merkingu því fleiri 

hugtök hafa verið notuð sem eru náskyld hugtakinu bernskulæsi s.s. byrjendalæsi (notað 

fyrir ákveðna aðferð í læsiskennslu grunnskólabarna), leikskólalæsi (sem líkist mjög 

bernskulæsi) eða þróun læsis (sem vísar til líffræðilegrar þróunar, en barn þarf líka að vera 

félagslega virkt til að það læri að lesa). Þetta getur virkað ruglingslegt. Eftir að læsisstefna 

leikskólanna í Reykjavík Lesið í leik kom út árið 2013 hefur hugtakið bernskulæsi fest sig í 

sessi og er meira notað nú en áður um læsi leikskólabarna. 

Bernskulæsi hefur verið skilgreint þannig að það felur í sér ákveðna færni, þekkingu 

og viðhorf sem þroskast sem undanfari eiginlegs lestar og ritunar (Halldóra Haraldsdóttir, 

e.d.). Bernskulæsi tekur framförum hjá börnum með margvíslegum hætti jafnvel án þess 

að vitað sé hvernig og er samofið máltökunni og málþroskanum. Bernskulæsi hefur verið 

skipt í fjóra þætti sem hafa víxlverkandi áhrif hver á annan (Whitehurst og Lonigan, 1998). 

Þeir eru málþroski, hljóðkerfisvitund, tilgangur og hlutverk ritmáls, bókstafsþekking og 

ritun. Leikskólakennarar hafa örvað bernskulæsi með leikskólabörnum gegnum tíðina með 

allskonar leikjum, söngvum, þulum og lestri. Hér áður fyrr gerðu þeir það kannski meira 

ómeðvitað því umræðan og vitneskjan um bernskulæsi var ekki eins mikil þá og er nú. 

 Í þessari ritgerð verður fjallað um hvernig unnið hefur verið síðustu ár með læsi í 

leikskólum og hvert er hlutverk leikskólakennarans í því. Þessar vangaveltur urðu til hjá 

höfundi vegna þeirrar áherslu sem lögð er á eflingu læsis hjá leikskólabörnum. Málörvun 

og lestur skipa enn öndvegis sess í leikskólastarfi en hrein viðbót eru stundir þar sem 
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kennarar eru markvisst að kenna börnunum undirstöðuatriði í átt að læsi. Þetta er 

áhugaverð þróun þar sem engin krafa er gerð um það í Aðalnámskrá leikskóla 2011 að 

leikskólakennarar eigi að kenna leikskólabörnum að lesa. En hvaðan þessi kemur þessi 

áhugi leikskólakennara? Í námi sínu fá þeir enga kennslu í að kenna börnum að lesa. Það 

er engin ein skýring á hvers vegna þessi aukna áhersla á læsi hefur aukist á síðustu árum 

en hér verða nefnd nokkur atriði sem gætu mögulega haft áhrif. 

 Í Aðalnámskrá leikskólanna 2011 kom fram aukin áhersla á málþroska og læsi í víðri 

merkingu. Á vegum skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar var nýlega gefin út 

læsisstefna leikskólanna Lesið í leik en þar eru leikskólakennarar hvattir til að leggja 

markvissa vinnu í eflingu á bernskulæsi. Samkvæmt Pisa könnun 2012 sem eru alþjóðlegar 

samanburðarrannsóknir á námsárangri fimmtán ára nemenda í öllum OECD ríkjunum 

koma íslensk börn ekki vel út í lesskilningi. Mikil umræða hefur verið um þessar 

niðurstöður og hafa leikskólakennarar tekið þessa umræðu að einhverju leyti til sín. Það 

hefur mögulega skapað þrýsting á þá að undirbúa leikskólabörn enn betur undir komandi 

lestrarnám. Meiri vitneskja og rannsóknir um bernskulæsi ásamt skimunartækinu Hljóm-2 

hafa eflaust líka haft áhrif á leikskólakennara. Menntun leikskólakennara hefur verið á 

háskólastigi í rúmlega tíu ár og breyst mikið á stuttum tíma (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2011).  

Aukin umræða um lestur og læsi í samfélaginu hefur mögulega haft þau áhrif að 

leikskólarnir eru farnir að gera starf sitt með læsi sýnilegra en áður. Skólarnir vilja sýna 

fram á metnaðarfullt starf sem ber árangur og vekur athygli. Í stærri sveitafélögum hafa 

foreldrar val um leikskóla og velja þann sem hentar þeirra hugmyndum um uppeldi best. 

En þótt foreldrar hafi í vaxandi mæli skoðanir á leikskólastarfinu er sjaldgæft að þeir geri 

kröfur um að börnum þeirra sé kennt að lesa (Jóhanna Einarsdóttir, 2004). En kannski er 

þetta að breytast í takt við aukna umræðu um lestur og læsi í samfélaginu.  

       Markviss málörvun til að efla færni í íslensku hefur verið eitt af markmiðum leikskóla í 

gegnum tíðina. Til að ná þessum markmiðum hafa leikskólakennarar notað margar 

aðferðir t.d. lestur barnabóka. Bækur og lestur fyrir leikskólabörn er nauðsynlegur hluti af 

öllu skólastarfi. Ekki einungis til að örva málþroska barnanna heldur einnig til að miðla 

fróðleik og reynslu til þeirra, fyrir utan skemmtunina og upplifunina. Þegar lesið er fyrir 

börn eflist og styrkist orðaforði þeirra, málskilningur eykst og þau skilja betur samband 

talaðs máls og ritaðs. Lestur bóka fyrir börn er áhrifaríkasta aðferðin til að efla með þeim 

skilning á eðli og tilgangi ritaðs máls (Anna þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). 

Leikur er meginnámsleið barna samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla. „Hann skapar 

börnum tækifæri til að læra og skapa umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og 

tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn“ (2011: 37). Í gegnum leikinn læra 
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börnin og skilja umhverfi sitt. Þau æfa sig í samskiptum og þróa með sér félagsleg tengsl 

við önnur börn og læra hvaða hegðun er við hæfi hverju sinni. Leikurinn er þeirra leið til 

að skilja, fá útrás og læra nýja hluti. Þau auka líka orðaforða sinn í gegnum leikinn. Börn 

sem leika sér meira eru betur stödd málfarslega en börn sem leika sér minna (Miller og 

Almon, 2009). Kennslufræðilegur leikur er frekar nýtt hugtak innan leikskólans. Fram að 

þessu hefur verið litið á leikinn sem frjálst form barnanna til að leika sér án inngripa frá 

kennara. Í kennslufræðilegum leik er námsmarkmiðum blandað inní leikinn og kennarinn 

reynir að stýra leiknum í átt að þeim námsmarkmiðum sem unnið er með hverju sinni. 

Þetta krefst þess að kennarinn sé vakandi fyrir áformum og áhuga barnanna, skipuleggi 

umhverfið, tímann og efniviðinn vel svo börnin missi ekki áhugann og hætti leiknum 

(Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011).   

Leikurinn er börnum eðlislægur og ef vel tekst til með inngripum kennara getur 

kennslufræðilegur leikur þjálfað hæfni í ákveðnum námsþáttum. Til dæmis hafa kennarar 

farið í búðarleik með börnunum til að örva ritmál og tjáningu þeirra á markvissan hátt. 

Börnunum er hjálpað að skrifa innkaupalista, fara í búðina og versla. Til þess þurfa þau að 

hafa samskipti við hvert annað og við búðarfólkið, auk þess sem þau læra bóksafi og 

hvernig þeir raðast saman (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011).    

          Í Aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á samfellu milli skóastiga, að skólaganga 

barna myndi samfellda heild þannig að reynsla og nám á fyrri skólastigum nýtist þeim á 

næsta skólastigi (2011: 50). Þar sem þess er ekki krafist í aðalnámskránni að 

leikskólakennar kenni börnum að lesa en eru að einhverju leyti að gera það koma börnin 

betur undirbúin í læsi en áður í grunnskólann. Það veldur því að þegar í skólann er komið 

fara þau að fást við efni sem þau kunna eða það sett fram sem nýtt viðfangsefni óháð 

kunnáttunni sem þau hafa fyrir (Gerður G. Óskarasdóttir, 2012).  

Hlutverk leikskólakennarans í eflingu bernskulæsis er margþætt. Hann þarf að vera til 

staðar fyrir börnin og undir það búinn að svara áhuga barnanna hvar og hvenær sem er, 

hvort heldur það er í leik eða í öðrum athöfnum. Hann þarf að örva hlustun barnanna, 

máltjáningu og orðaforða. Hafa umhverfið læsishvetjandi og hvetja þau til að gera 

tilraunir með ritmálið. Kveikja áhuga þeirra á máli, lestri og ritun (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2011). 
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2 Læsi     

Árið 2011 kom út ný Aðalnámskrá leikskóla. Í henni eru sex þættir grunnmenntunnar sem 

eru hafðir að leiðarljósi. Einn af þessum grunnþáttum er læsi. Orðið læsi hefur mun 

víðtækari merkingu í aðalnámskránni en þekkst hefur hingað til þegar orðið læsi var fyrst 

og fremst tengt við að læra að lesa og skrifa. Núna er hugtakið meðal annars notað um að 

vera læs á umhverfið, þ.e. geta lesið í kringumstæður, geta lesið í tilfinningar eða með 

öðrum orðum geta lesið í allt umhverfið. Læsi þýðir eiginlega allt sem viðkemur daglegu 

lífi leikskólabarns. „Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni og hæfni barna til að lesa í 

umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt“ (2011:42)                 

Orðið læsi hefur því fengið nýja merkingu sem nær til allra þátta mannlífsins. Að 

kunna að lesa í þætti lífsins bæði óáþreifanlega eins og samskipti og umhverfi eða þá 

áþreifanlegu eins og t.d. mismunandi táknkerfi talna eða nótna. Þetta er langt frá 

upprunalegri merkingu orðsins. Elsta dæmið um orðið læsi er úr ritmálsafni Orðabókar 

Háskólans frá 1982, en þar er merkingu hugtaksins læsi lýst sem að vera læs á ritað mál. 

Enn eldra er lýsingarorðið læs frá 17. öld og á það sér því miklu lengri sögu í málinu. 

Almennt er orðið læsi notað í þeirri merkingu að geta lesið ritað mál og skilið það og geta 

skrifað texa samkvæmt viðurkenndri stafsetningu, að vera læs og skrifandi (Baldur 

Sigurðsson, e.d.). Þessi breyting sem hefur orðið á hugtakinu getur virkað ruglandi og það 

þarf tíma til að venjast því. Í þessari ritgerð verður orðið læsi notað í merkingunni að lesa 

og skrifa texta.               

Öllum leikskólum Reykjavíkur ber skylda til að gera áætlun um læsistefnu sína, (Lesið í 

leik, 2013). Í áætluninni er gerð grein fyrir hvernig unnið skal með læsi þar sem lögð er 

„áhersla á fjölbreytta vinnu með alla þætti málsins“ (2013:5). Þær áherslur sem gefnar eru 

til að vinna úr fyrir leikskólanna eru svipaðar og hafa verið í gegnum tíðina. Lestur bóka, 

þulur og vísur, markviss málörvun og að hvetja og örva börnin áfram í málþroska sínum. 

Þessar áherslur eru svipaðar og voru Aðalnámskrá leikskóla 1999 „lesa fyrir barn, segja því 

sögur og ævintýri og fara með þulur og kvæði „ (1999: 9). Í Garðabæ hefur verið opinber 

læsisstefna frá árinu 2006 og frá árinu 2011 í Reykjanesbæ. Þær voru gefnar út til að 

samþætta læsi í leikskólastarfi og til að stuðla að samfellu læsis milli leik- og grunnskólans.    

Það eru rúm tíu ár síðan menntun leikskólakennara fór á háskólastig. Í námi sínu fá 

leikskólakennarar kennslu um máltöku og málþroska barna frá fæðingu til 6 ára aldurs. 

Hvernig þáttur erfða og umhverfis tengist almennum þroska barnsins, ásamt alhliða örvun 

allra þroskaþátta þar á meðal málörvun, hvort heldur sem hún er á leikskóla eða á 
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heimilum. Öll málörvun kemur barninu til góða því eftir því sem barnið hefur betri 

málþroska þeim mun betur gengur því að feta sig í átt að læsi. „Góð almenn málörvun í 

dagsins önn er miklivægasta framlag leikskólans til að þróa læsi barnanna“ (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir 2011:4). Þetta eru flestir leikskólakennar meðvitaðir um enda gerð krafa um 

það í Aðalnámskrá leikskóla að þeir efli málrækt barnanna á fjölbreyttan hátt.  

2.1 Bernskulæsi 

Hugmynd um bernskulæsi er tengd hugsmíðahyggju sem m.a. byggir á kenningum 

Vygotsky og Piaget. Piaget telur að vitsmunaþroski eigi rætur sínar að rekja til tveggja 

meðfæddra eiginleika, skipulagningar og aðlögunar. Skipulagning er þegar barnið er að 

horfa, snerta og kanna heiminn á sinn hátt til að læra og skilja. Aðlögun verður þegar 

barnið er búið að læra nýja hluti (Charles, 1982:2). Ef ójafnvægi myndast milli þessara 

þátta leitast barnið við að ná jafnvægi á milli fyrri þekkingar og nýrrar reynslu. Þannig 

verður ný þekking til hjá barninu. Þekking barnsins byggist upp stig af stigi og það býr til 

sína þekkingu sjálft gegnum umhverfi sitt. Til að börn þroskist verður umhverfið að vera 

fjölbreytt, skapa þarf barninu tækifæri til að læra eitthvað nýtt og taka þátt í félagslegum 

samskiptum (Charles, 1982). 

  Hugmyndir Vygotsky byggja á að félagsleg samskipti séu forsenda þess að fólk 

öðlist tungumál. Tungumálið lærist gegnum annað fólk og umhverfi (Otto, 2006:33). 

Vygotsky leggur áherslu á að málþroski sé flókið vitsmunalegt ferli sem er samofið 

vitsmunaþroska barnsins. Í fyrstu er tungumálið aðeins til samskipta en svo fari barnið að 

nota tungumálið til að stjórna hugsun og hegðun, átta sig á hvaða hegðun á við hverju 

sinni. Að lokum verði hugsun og tungumál órjúfanleg heild. Börn sem eru í miklum 

félagslegum samskiptum við getumeiri börn og fullorðna fá meiri örvun í mál- og 

félagsþroska, þau læra af samskiptum við þá sem standa þeim framar í hugsun samkvæmt 

Vygotsky (Otto, 2006).     

Bernskulæsi kallast það ferli sem byrjar áður en barnið getur lesið eða skrifað sjálft. 

Það er allur sá málþroski og málvitund sem barnið er búið að viða að sér fyrstu æviár sín, 

það er því margt líkt í máltöku og að byrja lestarnám. Bernskulæsi er skilgreint sem 

ákveðin færni, þekking og viðhorf og þróast sem undanfari læsis. Það vísar til 

lestrarhegðunar barns á leikskólaaldri áður en formleg lestrarkennsla hefst í grunnskóla 

(Halldóra Haraldsdóttir, e.d.). Á þessum fyrstu árum er lagður grunnur að hvernig börnin 

líta á lestur og getur haft afgerandi áhrif á lestargetu seinna meir.  

Börn handfjatla bækur og byrja að skilja tilgang ritmáls, þau skoða hvernig bókstafirnir 

líta út og orðin í textanum. Svo læra þau að bókstafir hafa ákveðið hlutverk en vitneskjan 

um hlutverk bókstafanna er grunnurinn að því að börnin skilji lögmál ritmáls. Talið er að 
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ritun barna þróist stig af stigi, frá kroti barna að formum og seinna fari börnin að skrifa 

bókstafi þótt þeir raðist ekki rétt saman til að mynda orð. Seinna fara þau að tengja 

bókstaf við hljóð og skrifa einföld orð, oft áður en þau ljúka leikskóla (Whitehurst og 

Lonigan, 1998). 

Whitehurst og Lonigan settu fram kenningu um samfellda þróun læsis, bernskulæsi og 

læsi. Að lestarnám og bernskulæsi samanstandi af tveimur þáttum sem þróast jafnhliða á 

bernskuárunum, utan frá og inn ferli (e. outside-in) og innan frá og út ferli  (e. inside-out) 

sjá mynd 1. (Whitehurst og Lonigan, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Þessi ferli eru háð hverju öðru eins og örvarnar á myndinni sýna. 

 

Utan frá og inn ferli vísar til málskilnings sem seinna verður lesskilningur hjá barninu. 

Það er færni til að skilja innihald ólíkra texta. Barnið lærir að skilja ólíka texta með því að 

nýta sér það sem það kann nú þegar, reynslu og þekkingu og setur það í samhengi við 

nýjan texta. Þannig bætir það sífellt við þekkingu sína. 

Innan frá og út ferli felst í færni barns að vinna úr ritmáli, það geti tengt saman hljóð 

og bókstaf og hvaða hljóð eru í orðum. Þetta ferli byggir á hljóðavitund og þekkingu á 

bókstöfum. Þetta ferli vísar til umskráningar, en það er hæfni barna til þess að umbreyta 

bókstöfum í hljóð og tengja þau saman. Hér getur barn lesið texta svo aðrir skilja það en 

ef það er slakt í utan frá og inn ferlinu skilur það kannski ekki sjálft hvað það er að lesa. 

Þessi ferli vinna hvort með öðru og barn þarf að ná tökum á þeim báðum til að geta lesið 

sér til gagns (Whitehurst og Lonigan, 1998). 

Bernskulæsi þróast hjá börnum með margvíslegum hætti. Þau byggja upp þekkingu 

sína á læsi gegnum málhvetjandi samskipti og umhverfi þar sem þau fá að prófa sig áfram, 

nýta reynslu sína og draga ályktanir. Fjölskyldur sem eiga börn sem snemma urðu læs án 

þess að formleg lestarkennsla hafi átt sér stað, eiga það sameiginlegt að það var lesið 
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mikið fyrir börnin, rætt við þau og áhuga þeirra á lestri og ritun var mætt af áhuga 

(Vukelich og Christie, 2004). Þegar börn fá þessa örvun og áhuga frá umhverfinu eykst 

málsskilningur þeirra þ.e. skilningur á orðum og setningum, en hann er undirstaða 

lesskilnings (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). 

 Frá fæðingu eru börnin ómeðvitað að afla sér þekkingar um læsi. Þess vegna skiptir 

miklu máli að umhverfi þeirra sé lestarhvetjandi því börnin eru forvitin og áhugasöm um 

umhverfi sitt. Barn sem fær að kynnast bókstöfum, gildi þeirra og notkunarmöguleikum 

verður forvitnara að vita hvaða tilgangi þeir þjóna. Það fer að prófa sig áfram og spyrja 

spurninga. Rannsóknir hafa sýnt að 3ja – 4ára gömul börn reyna að lesa af skiltum eins og 

t.d. Mc Donald´s eða umbúðum utan af vinsælum matvörum sem höfða til þeirra. Þau 

spyrja spurninga hvað þetta sé eða hvað orðin þýða og þegar þau eru farin að „lesa“ 

prentmál í umhverfinu fara þau að þekkja stafi í stafrófinu (Vukelich og Christe 2004:6-7). 

Rannsókn Elizabeth Sulzby (sbr. Vukelich og Christe, 2004). sýndi fram á hvernig börn 

virðast „lesa“ bækur eftir þroskatengdu munstri þar sem athyglin færðist frá myndunum 

yfir í ritmálið. Í fyrstu var eins og þau væru að segja munnlega sögu út frá myndunum yfir í 

að skoða ritmálið og fóru að „lesa“ með meiri lestrartóni (Vukelich og Christe 2004:7).  

Bernskulæsi hefur verið hefur verið skipt upp í fjóra þætti. Þessir þættir hafa 

víxlverkandi áhrif hver á annan (Whitehurst og Lonigan, 1998). Þessir þættir eru 

málþroski, hljóðkerfisvitund, tilgangur og hlutverk ritmáls, svo og bókstafsþekking og 

ritun. Þessum þáttum verða gerð skil í kafla fjögur. 
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3     Máltaka barna og málþroski 

Tungumálið er það sem greinir okkur frá öðrum dýrategundum. Börn byrja strax á fyrsta 

ári að reyna mynda orð og fljótlega er hraðinn á málþroskanum ótrúlegur því flest 

heilbrigð börn eru orðin altalandi um fjögurra til sex ára aldur. Noam Chomsky kom fram 

með kenningu þar sem hann segir að börn fæðist með meðfædda málhæfileika. Það sé 

skýringin á því hversu hratt börn læri að tala og hversu reglubundin máltakan sé hjá 

börnum sama hvar þau búa í heiminum (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). Þróun 

máltökunnar virðist fylgja ákveðinni forskrift frá náttúrunnar hendi, þar sem börnin ganga 

í gegnum viss stig í málþroskanum. Til að barnið færist áfram í átt að betri málþroska og 

komist á næsta stig þarf það sjálft að átta sig á mistökum. Leiðréttingar fullorða fólksins 

virðast hafa lítil áhrif á hversu hratt málþroskinn gengur fyrir sig (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2013). 

Rannsóknir um líffræðilegar forsendur máltöku styðja kenningu Chomsky um 

meðfæddan málhæfileika og líka kenningar Erics Lennebergs um næmiskeið máltökunnar, 

sem byrjar við fæðingu og varir fram að kynþroska (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). Það 

skýrir af hverju börn ná fullkomnu valdi á tungumálinu þrátt fyrir að mál umhverfi þess sé 

ófullkomið eða fábreytilegt, þ.e. tungumálið sem börnin heyra er fátækt af orðum, 

orðasamböndum, nýjum setningum, mikið af mismælum og fleira (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2013). En þótt börnin hafi áskapaða hæfileika til að tileinka sér 

tungumálið verður það að vera í samskiptum við annað fólk til að ná góðu valdi á því og 

eftir því sem mál umhverfið er fjölbreyttara þeim mun betri verður málþroski þeirra. 

Þættir eins og tal, hlustun, lestur fyrir börn og fjölbreytileiki í orðavali auka málskilning 

þeirra og vitund um tungumálið (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2001). 

Börn sem alast upp án samneytis við annað fólk á næmiskeiði máltökunnar ná ekki valdi á 

tungumálinu, það ýtir undir þá kenningu að málstöðvarnar þurfi örvun á tilteknum tíma til 

þess að máltakan gangi eðlilega fyrir sig (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013). Genie, þrettán og 

hálfs árs stúlka sem fannst í úthverfi Los Angeles hafði verið félagslega einangruð fyrstu 

þrettán ár ævi sinnar, sýndi að þrátt fyrir mikla málörvun náði hún aldrei tökum á 

tungumálinu. Hún lærði fjölda orða og merkingu þeirra en gat ekki lært málfræði málsins. 

Það sama má segja um heyrnalaus börn, ef þau fengu ekki að læra táknmál fyrir 

kynþroskaaldur náðu þau ekki eins góðum tökum á táknmálinu eins og þau sem fengu að 

læra það á næmisskeiðinu (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). 
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Félagsleg og innihaldsrík málleg samskipti við annað fólk er því nauðsynlegt fyrir börnin 

meðan þau læra málið. „Máltakan er samspil umhverfis og líffræðilegra þátta“ (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2013). 

3.1 Málþroski  

Málþroski er flókið langtíma ferli sem hefst strax á fyrsta ári barnsins og er einn 

mikilvægasti undirbúningsþátturinn að bernskulæsi. Hann byggir á því að barnið æfi sig í 

undirstöðuatriðum tungumálsins, bæti við sig og byggi upp þekkingu sína jafnt og þétt. 

Smátt og smátt með auknum málþroska fara þau að setja hluti í samhengi og fá skilning á 

við hvaða kringumstæður orð eða setningar eru notuð. Þau þurfa að læra að orð hafa 

misjafna merkingu og sum orð geta þýtt fleira en eitt. Aukinn orðaforði hjálpar þeim að 

skilja betur samhengi texta og talaðs máls, auk þess sem hann auðveldar börnunum að 

greina hljóðeiningar og stök hljóð orða. Orðaforði er lítill í fyrstu en það bætist við hann 

eftir því sem máþroskinn eykst.  

Eins og fyrr hefur verið sagt byrjar þróun bernskulæsis snemma hjá börnum og 

samtvinnast málþroskanum. Hljóðkerfisvitundin byrjar að þroskast, en hún byggist á 

hljóðrænni uppbyggingu málsins. Málskilningur eykst þ.e. orðaforði, hugtök, og merking 

þeirra. Málþroskinn er talinn undirstaða lesskilnings (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía 

Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004). 

 Fjögurra til sex ára gömul börn eru flest komin með nokkuð gott vald á móðurmálinu. 

Þau eru farin að gera sér grein fyrir uppbyggingu talaðs máls og leika sér að tungumálinu á 

annan hátt en áður. Þau búa til ný orð, bullríma eða finna hvaða orð ríma saman og hver 

ekki. Þessi leikur að orðum og hljóðum er mikilvægur undanfari lestrarnáms (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Þau vita hvernig 

eðlileg orðaröð er í setningum. Málfræði tungumálsins fer að skýrast. Þau skynja 

beygingar orða, forskeyti og stofn orða. Smán saman átta þau sig á að tungumálið er 

notað í ákveðnu samhengi og geta farið að draga ályktanir bæði út frá því sem sagt er og 

líkamstjáningu. Almennt er talið að börn með góðan málþroska eigi auðveldara með nám 

en þau sem eru með slakan málþroska (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og 

Ingibjörg Símonardóttir, 2004).             
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4 Málörvun í leikskóla   

Málþroski leikskólabarna eflist með örvun og leiðsögn frá umhverfinu og að þau fái 

tækifæri til að æfa sig í tungumálinu. Ekki bara til að gera lestarundirbúninginn auðveldari 

heldur líka til að þau geti tjáð sig í samskiptum. Málörvun felst í að örva og þjálfa alla 

þætti móðurmálsins, tal, hlustun, orðaforða, málskilning, lestur og ritun. Þessir þættir eru 

undirstaða góðs málþroska og vitundar um tungumálið. Þeir eru líka undirstaða læsis og 

lesskilnings. Málörvun felst þannig í mörgum atriðum sem fléttast saman og er háð öðrum 

þroskaþáttum barnsins, s.s vitsmuna- og félagsþroska (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011).   

     Málörvun hefur verið þungamiðja í vinnu leikskólakennara í gegnum tíðina og það 

eru margar aðferðir sem kennarar nota til að efla og örva málþroska barnanna t.d sögur 

og sögugerð, söngur, alls kyns leikir og spil, lestur bóka, rím og fleira (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir 2011). Enda stendur í Aðalnámskrá leikskóla 

„Í leikskóla á að nýta þau tækifæri sem gefast í daglegum samskiptum til að efla íslenska 

málvitund þar sem börnin læra ný orð og hugtök og þróa tungumálið“ (2011:25).  

             Það miklvægasta sem leikskólakennarar geta gert til að efla málþroska barna og 

ýta undir bernskulæsi er að búa til umhverfi þar sem málleg samskipti eru fjölbreytt (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006). Kennarinn þarf að vera meðvitaður um að setja orð á hluti 

og daglegar athafnir til að börnin geti áttað sig á samhengi orðs og athafna en það leiðir til 

að börnin læra að allt á sitt nafn og vita um hvað er rætt eða beðið er um. Þau þurfa líka 

að fá að upplifa og gera sjálf, bæði hversdaglegar athafnir og nýjungar. Þannig fá þau 

fjölbreytta reynslu sem nýtist þeim bæði í mállegum skilningi og almennum þroska.  

          Orðaforði vísar til allra orða sem barnið þekkir. Hann er talinn vera lykilatriði í 

málskilningi og hefur sterka forspá í lesskilningi (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg 

Ósk Sigurðardóttir, 2011). Orðaforði byggist upp á hversu mikið af orðum barnið heyrir í 

umhverfi sínu og tileinkar sér. Það er talað um virkan orðaforða og óvirkan orðaforða. 

Þegar talað er um virka orðaforðann er átt við þau orð sem einstaklingurinn notar en í 

óvirka orðaforðanum eru þau orð sem einstaklingurinn þekkir og skilur þegar þau koma 

fyrir í máli eða texta. Eftir því sem barnið þekkir fleiri orð því auðveldara er fyrir það að 

átta sig á samhengi tungumálsins bæði í tal– og ritmáli. Því gengur líka betur í að bæta við 

sig nýjum orðum því það hefur bakgrunnsþekkingu til að byggja á. Leikskólakennarar nota 

ýmsar leiðir til að auka orðaforða barnanna, í samtölum, gegnum leik eða með lestri bóka.  

Þau börn sem mikið er talað við og lesið fyrir hafa mun meiri orðaforða en börn sem lítil 
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samskipti eru höfð við. Þau ná einnig fyrr valdi á ýmsum setningagerðum móðurmáls síns 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2013).  

Þegar barn byrjar að læra að lesa þarf það að tengja hljóð bókstafanna við 

merkingarbær orð og þá reynir á hvort barnið skilur orðin til að átta sig á hvort textinn 

passar. Það þarf að skilja orðin til að vita hvort þau eru rétt lesin og passi inn í 

textasamhengið. Eftir því sem lestrarfærni eykst reynir sífellt meira á orðaforða og 

málskilning nemenda. Almennt er talið að börn með góðan málþroska eigi auðveldara 

með nám (Jóhanna Einarsdóttir, Amelía björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir, 2004 ).   

     Lestur eykur orðaforða barnanna (Vukelich, Carol og James Christie, 2004:8). Því í 

ritmáli er meira af orðum en í almennu talmáli. Þegar lesið er fyrir þau heyra þau ný orð 

og orðasambönd og ef þau sjá myndir um leið og lesið er tengja þau betur saman hvað 

orðin þýða. Eftir því sem börnin hafa betri orðaforða þeim mun betur gengur þeim að tjá 

sig í daglegum samskiptum og það ýtir undir lesskilning. Að lesa fyrir börn eykur ekki 

aðeins orðaforða þeirra heldur ýtir hann undir hlustun og einbeitingu. Börnin heyra hljóð 

stafanna um leið og lesið er og það hjálpar þeim að þroska með sér hljóðkerfisvitunduna.  

Örvun á hljóðkerfisvitund er mikilvæg í almennri málörvun leikskólabarna. Sú örvun 

fer fram á ýmsan hátt t.d er unnið með rím, atkvæði í orðum, sundurgreiningu og 

samtengingu orða í hljóðum. Það er unnið með hljóðgreiningu þar sem upphafshljóð er 

fellt burt, hljóð úr orðum eða hljóðum bætt við (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg 

Ósk Sigurðardóttir, 2011). Til að gera umhverfið  í leikskólum örvandi og læsishvetjandi er 

ritmál gert sýnilegt, börnin hafa aðgang að bókstöfum og öðrum ritmálshvetjandi efnivið.   

4.1 Samtöl 

Tungumálið lærist í samskiptum við annað fólk. Í gegnum þau læra börnin að það er hægt 

að nota málið í margvíslegum tilgangi við mismunandi aðstæður. Í samtölum hafa börnin 

tækifæri til að tjá sig. Þau þurfa að nota rökhugsun til að koma setningum og orðum frá 

sér á skiljanlegan hátt og í réttri röð. Það er mikil æfing fyrir þau. Þau þurfa líka að læra að 

hlusta á annað fólk og svara í samræmi við umræðuefnið, halda uppi samræðum og gera 

sig skiljanleg ef einhver misskilingur kemur upp. Samtöl byggjast því á gagnkvæmum 

samskiptum. Til að börnin geti tekið þátt í samtölum og tjáð sig þurfa þau að fá tækifæri á 

að taka þátt í þeim. Hlutverk kennararns er að passa upp á að það gefist tími til að eiga 

samtöl á leikskólanum. Í daglegum samskiptum við börnin þarf kennarinn að vera góð 

málafyrirmynd, og reyna að fylgja viðurkenndum reglum um gott íslenskt málfar (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011).  

            Í samtölum við leikskólabörn þurfa kennarar að vera meðvitaðir um að reyna efla 

málvitund þeirra með ýmsum leiðum. Kennarinn þarf að hlusta á börnin og leiða samtalið 
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áfram, fylla í eyður og útskýra fyrir þeim ef þau skilja ekki eitthvað. Það eru ýmsar 

fjölbreyttar leiðir til að örva málþroska barnanna, m.a nota sömu orð í mismunandi 

samhengi, nefna athafnir, tala um atburði í nútíð, fortíð og framtíð. Kennarinn þarf einnig 

að kynna ný hugtök t.d afstæðishugtök eins og fyrir ofan eða neðan, til hliðar eða fyrir 

aftan. Fylla inn í setningar barnsins, bæta við merkingu eða upplýsingum. Byggja 

samræður þannig upp að barnið verður að bæta við orðum til að halda samræðum áfram, 

endurtaka það sem barnið segir, lýsa athöfnum barnsins eða því sem verið er að gera. Ef 

barnið er að nota beygingar eða fleirtölumyndir á rangan hátt getur kennarinn endurtekið 

setningar barnsins á réttan hátt. Það hjálpar þeim að fá tilfinningu fyrir réttu máli.  

Börnunum gengur betur að skilja málið ef orð eru notuð í mismunandi aðstæðum eða 

samhengi. Þá eru þau fljótari að átta sig á hvað orðið þýðir og það bætist í orðaforða 

þeirra. Þau verða líka að fá tækifæri til að nota ný orð sem þau hafa lært, til að muna þau 

betur og finna hvar nýja orðið er viðeigandi. Málskilningur er háður reynslu barnanna og 

skilningi. Svo þeim gangi betur að skilja þurfa þau að prófa og upplifa. Þannig tengjast ný 

orð eða reynsla við fyrri þekkingu.   

4.2 Lestur fyrir börn og frásagnir barna  

 Einn mikilvægasti liðurinn í málörvun er að lesa fyrir börn og venja þau við bækur og 

ritmál (Vukelich og Christe, 2004; Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir,2011; Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). Við reglubundin lestur fá börnin 

ósjálfrátt meiri tilfinningu fyrir málinu. Hvernig orð raðast í setningar, hvernær setning 

byrjar og hvenær hún endar. Þau bæta við orðaforða sinn og skynja misjafnar tilfinningar 

og blæbrigði í sögunum. Það víkkar líka sjóndeildarhringinn þeirra að heyra sögur og sjá 

myndir af stöðum sem þau þekkja ekki og örvar ímyndunaraflið. Bækur vekja líka upp 

tilfinningar, góðar og slæmar sem börnin þurfa að tala um og reyna að skilja.  

Barnabækur hafa mikla þýðingu í uppeldi og menntun barna. Þær hafa skemmtigildi, 

fræðslu- og uppeldisgildi, sögulegt og menningarlegt gildi (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2000). Börnin fá ekki bara málörvunina sem felst í lestri bóka heldur líka margs konar 

fróðleik og skemmtun. Góður texti eflir tilfinningu barnanna fyrir fjölbreyttri mál noktun 

og blæbrigðum málsins sem þau heyra síður í daglegu máli, því fjölbreyttni ritmálsins er 

meiri en í töluðu máli. Þegar lesið er fyrir börnin eða þeim sagðar sögur læra börnin 

hvernig sögur eru uppbyggðar sem skilar sér þegar þau segja sjálf sögur eða eru að „lesa“  

úr bókum. Þau nota fyrirmyndirnar sem þau þekkja og eiga auðveldara með málnoktun, 

atburðarás og eðlilegt flæði í frásögnunum sínum.  

Frásögn er yfirhugtak fyrir margar gerðir frásagna, skriflegar og munnlegar. Flestar 

frásagnir segja frá atburðum í tímaröð og í þeim er atburðarás með hápunkti og svo 
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sögulok. Munnlegar frásagnir reyna mikið á málvitund barnanna, en eftir því sem þau fá 

meiri æfingu í að hlusta á sögur og að segja sjálf frá, þeim mun betur gengur þeim. Þá fá 

þau fá meiri tilfinningu og skilning á sögubyggingu auk þess sem málfræði og orðaforði 

eykst (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006). Á sumum leikskólum skrifa kennarar frásaganir 

barnanna niður og lesa svo fyrir þau. Þar reynir líka á málið og börnunum finnst bæði 

gaman og skrýtið að heyra texta eftir sig sjálf. Þá er hægt að ræða um textann, bæði 

innihald og málfræði og gera breytingar á honum í samvinnu með barninu. Barnið sér 

ritmálið um leið og markviss málörvun á sér stað. 

 Í skýrslu sem tekin var saman fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið árið 2011 

um málörvun og lestrarnám í tíu leikskólum komu fram margar hugmyndir hvernig 

leikskólakennarar vinna með barnabækur. Það eru m.a. lesnar krefjandi bækur þar sem 

efni þeirra er rætt við börnin og framvinda sögunnar krufin. Einstök orð og orðasambönd 

rædd, tuskudýr notuð við sögugerð og börnin búa til sínar eigin bækur. Börnunum er 

boðið upp á að tala fyrir framan aðra. Það æfir ekki aðeins málvitundina heldur eykur 

sjálfstraust þeirra og öryggi (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 

2011 ; Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Á öðrum leikskólum eru 

lestarstundir þar sem áhersla var lögð á hlustun, hugtakaskilning og samræðu, texti 

skrifaður niður eftir börnunum og hann krufinn (Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Ef börn 

alast upp við að það sé lesið fyrir þau og þau fá að handfjatla bækur skapast hjá þeim 

jákvætt viðhorf til bóka það styður þau og hvetur til að reyna að lesa sjálf. 

4.3 Hljóðkerfisvitund og hlustun 

 Skilgreiningin á hljóðkerfisvitund er sá hæfileiki fólks að geta greint hljóð tungumáls án 

tengingar við merkingu orða. Grunnskilningur á tengslum hljóða við bókstafi og 

umskráningu sem byggist á því að geta greint orð niður í röð atkvæða og atkvæði niður í 

röð hljóðunga (Jóhanna Einarsdóttir, Amilía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 

2004). Börnin öðlast  tilfinningu fyrir hvernig málið er uppbyggt, hrynjandi málsins, 

atkvæði orða og setningar, hvernig orð eru samsett, hvernig hægt er að bæta við orðum 

eða taka sundur orð.  

Hljóðkerfisvitund er að þróast frá unga aldri til enda grunnskólans. Börn sem eru fljót 

að átta sig á hljóðeiningum málsins virðast eiga betra með að átta sig á sambandi bókstafs 

og málhljóðs. Þau byrja á því að læra einfalda hljóðkerfisþætti eins og atkvæði og rím en 

smátt og smátt fá þau meiri tilfinningu fyrir erfiðari hljóðkerfisþáttum. Það er að 

tungumálið skiptist í orð og setningar og hvaða hljóð og samtengingar eru þar á milli. 

Hljóðkerfisvitundin þroskast jafnt og þétt eins og aðrir þættir í mál og ritmálsþroska 

barnanna. Það er margt sem bendir til að hljóðkerfisvitundin sé grunnforsenda 
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umskráningafærni og leggi grunn að lestrarferlinu (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir, 2011).  

Hljóðavitund er undirþáttur hljóðkerfisvitundar. Hljóðavitund felur í sér að hvert 

einstakt orð er samsett úr röð hljóða sem eru táknuð með bókstöfum (Helga 

Sigurmundsdóttir, e.d.). Hver bókstafur á sitt málhljóð. Það skiptir því miklu máli að geta 

skilið og skynjað hljóð bókstafanna til að ná tökum á umskráningu og stafsetningu. 

Umskráning er eins og áður hefur verið minnst á næmni barnanna til að umbreyta 

bókstöfum í hljóð og tengja saman í orð. Hljóðavitund þroskast heldur seinna en aðrir 

þættir hljóðkerfisvitundar og heldur áfram að þroskast samliða lestarnámi (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003).   

Hlustun skiptir miklu máli til að þjálfa hljóðkerfisvitundina. Hún örvar athygli og 

einbeitingu. Börnin geta greint betur á milli hljóða sem þau heyra og eiga auðveldara með 

að tengja saman hljóð og bókstafi, orð og setningar. Á mörgum leikskólum er unnið með 

hlustun og þá gjarnan í tengslum við að örva hljóðkerfisvitundina.  Það er gert á margan 

hátt, t.d með allskonar hlustunarleikjum, spilum, tónlist, sögum, rími og fleiru (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir 2011). Þeir þættir sem mest er talað 

um og eru æfðir með leikskólabörnum í sambandi við hljóðkerfisvitundina eru: 

sundurgreining orða, orðhlutaeyðing, hljóðgreining, hljóðtenging, hljóðflokkun og rím.  

Þegar talað er um að sundurgreina orð er átt við að taka orð í sundur eða setja orð 

saman eins og t.d rúm og teppi ef þessi orð eru sett saman verður til orðið rúmteppi eða 

taka orð í sundur (orðhlutaeyðing) ísbíll verður ís og bíll. Flestum leikskólabörnum finnst 

gaman að leika sér svona með tungumálið og það er einfalt að koma því við í daglegum 

samræðum t. d. við matarborðið eða á biðtímum. 

Það þarfnast meiri kyrrðar og skipulagningar þegar unnið er með hljóðgreiningu því 

þá þarf barnið að hlusta vel eftir hvaða hljóð eru í orðunum, t.d fremst, inni í orðum eða 

aftast í orði. Þetta finnst leikskólabörnum oft erfitt sérstaklega að greina hljóð inni í 

orðum (Anna þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). Hljóðtenging 

og hljóðflokkun eru partur af  hljóðgreiningunni. Þegar unnið er með hljóðtengingu eru 

börnin að hlusta á einstök hljóð og eru að reyna að tengja þau saman. Til dæmis hljóðið ííí, 

þá er segir kennari hljóðið og börnin reyna að átta sig á hvaða orð er hægt að búa til úr 

hljóðinu ííí. Þegar talað er um hljóðflokkun er átt við að flokka  saman orð með sama 

upphafshljóði. Börnunum er kennt að mismunandi orð geta haft sama upphafshljóð t.d 

bíll, bangsi, búr. En það er líka hægt að vinna með hljóðgreiningu í gegnum rím því það er 

liður í hljóðgreiningu að fella burt hljóð eða bæta inn í eins og t.d ís, mýs og mý, bý. Til að 

efla hljóðkerfisvitund leikskólabarna nota kennarar margar aðferðir. Stundum í leik þar 



21 

sem m.a. börnin eru að flokka hluti eftir upphafshljóði eða eiga að finna hluti sem byrja á 

ákveðnu hljóði (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). 

4.3.1 HLJÓM-2  

HLJÓM-2 er íslenskt málþroskapróf sem kannar hljóðkerfisvitund hjá fimm og sex ára 

börnum. Prófið er notað í mörgum leikskólum í þeim tilgangi að finna þau börn sem hafa 

slaka hljóðkerfisvitund áður en þau hefja grunnskólagöngu. Þeir þættir sem eru kannaðir 

eru rím, samstöfur, samsett orð, hljóðgreining, margræð orð, orðhlutagreining og 

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

Eftir skimun og greiningu fá kennarar tækifæri til að þjálfa og vinna markvisst með 

nemendur sem eru í áhættuhóp varðandi lestarerfiðleika áður en eiginlegt lestarnám 

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

2 kannar ekki bókstafsþekkingu.  

Þeir þættir sem spá einkum fyrir um árangur í lestri eru hljóðkerfisvitund og 

stafaþekking. Niðurstöður Íslenskrar langtímarannsóknar sýndu fram á að það er mikil 

fylgni á árangri á Hljóm-2 við færni í lestri á fyrsta og öðru ári í grunnskóla. Þessar 

niðurstöður benda til að strax á grunnskólaaldri megi finna börn sem eru líkleg til að lenda 

í erfiðleikum með að læra að lesa. Þær upplýsingar sem Hljóm-2 veitir kennurum eru því 

dýrmætar því þá er hægt að byrja strax að vinna fyrirbyggjandi starf með börn í áhættu og 

þannig stuðla að farsælu lestarnámi (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2003:25). Með því að leggja Hljóm-2 fyrir börn í leikskóla má finna 

þau börn sem eru með slakan málþroska eða hljóðkerfisvitund áður en þau byrja í 

grunnskóla. Samantekt rannsókna sem Ehri og félagar gerðu bendir til að það er hægt að 

efla málþroska og hljóðkerfisvitund hjá börnum í áhættuhópi í leikskóla með kennslu og 

þjálfun í hljóðkerfisvitund, samanborið við þau börn sem ekki fengu kennslu (Jóhanna 

Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004). 

Í rannsókn  Jóhönnu, Amalíu og Ingibjargar kom fram að það er sterkt samband milli 

málþroska og hljóðkerfisvitundar. Þau börn sem eru með góða eða meðalgóða 

hljóðkerfisvitund eru yfirleitt með góðan málþroska og þau börn sem eru með slaka eða 

meðalgóða hljóðkerfisvitund eru yfirleitt með slakan málþroska. Það er mjög fátítt að 

börn með góðan málþroska hafi slaka hljóðkerfisvitund eða öfugt (Jóhanna Einarsdóttir, 

Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004:83-84). Það er því mikilvægt að örva 

málþroska þ.a.m. hljóðkerfisvitund barna sem fá slaka útkomu í Hljóm-2 til að stykja þau í 

jákvæðri skólabyrjun, því rannsóknir hafa sýnt að þeim börnum sem sem gengur illa að 

læra að lesa gengur verr í skóla en jafnöldurum, bæði náms- og félagslega (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003).  



22 

 

4.4 Tilgangur og hlutverk ritmáls 

Fyrsta reynsla margra barna af ritmáli er að handfjatla bækur og að lesið sé fyrir þau. 

Þannig öðlast þau reynslu gegnum ritað mál og fara að skilja hvaða hlutverk bækur og 

annað ritmál hefur. Ef börn eru spurð til hvers lestur bóka sé geta svörin verið „til að 

maður geti lesið í bók“ eða „til að vita um allskonar hluti.“  (Halldóra Haraldsdóttir, 2010). 

Börnin átta sig á að í bókum og öðru ritverki eru alskyns frásagnir bæði til gagns og gleði 

og fara að gera greinamun á myndum og orðum. Í framhaldinu fara þau að tengja saman 

lestur og ritmál og átta sig á lestaráttinni. Það er byrjað efst á blaðsíðunni, lesið frá vinstri 

til hægri niður alla blaðsíðuna (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 

2011).        

 Á mörgum leikskólum er aðgengi barna að bókum mikið. Þau geta sótt sér bækur og 

handfjatlað og skoðað að vild. Þá sjá þau og kynnast ólíkum gerðum af bókum og geta 

skoðað á sínum hraða. Þau mega líka koma með bækur að heiman og sumir leikskólar fara 

reglulega í heimsóknir á bókasöfn (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011). Að segja sögur eða búa til sögur er líka gert á sumum leikskólum. 

Það getur verið mjög árangursríkt að skrifa sögurnar niður eftir börnunum og lesa fyrir 

þau og leyfa þeim svo að lesa sjálfum. Þetta hjálpar þeim að skilja að það má skrifa það 

sem sagt er og lesa það svo aftur og aftur (Vukelich og Christe, 2004). 

Til að umhverfið sé læsishvetjandi þurfa börnin að fá aðgang að efni sem hvetur þau 

til að velta fyrir sér bókstöfum, umgangast þá og leika sér með þá. Það er svo hlutverk 

kennarans að fylgjast með áhuga barnanna á ritmálinu og koma með hugmyndir hvernig 

hægt er að nota bókstafi. Sum börn hafa mikinn áhuga á bókstöfum og kunna jafnvel 

marga stafi þegar þau hætta á leikskólanum meðan önnur hafa engan áhuga. Hlutverk 

kennarans er að hafa aðgengi að ritmáli gott svo börnin geti kynnst því á sinn hátt.  

4.5 Bókstafaþekking og ritun.  

Börn byrja snemma að þróa ritun en ritmálið þróast líkt og málþroskinn á löngum tíma 

samhliða öðrum þroskaþáttum. Þau læra að skrifa með því að sjá aðra gera það og prófa 

sig svo áfram sjálf og gera alls konar tilraunir. Mál, ritun og lestur eru allt samverkandi 

þættir sem styðja hvern annan og með auknum ritmálsþroska veit barnið að ritmálið 

hefur sín hljóð, orðhluta, orð, merkingu, setningu, texta og það sem á við hverju sinni 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). Elstu börn á leikskóla 

hafa öðlast mikla reynslu af ritmáli og vita að það er notað í margs konar tilgangi. Smátt 

og smátt með auknum þroska uppgötva þau smærri og afmarkaðri hljóð í tungumálinu. 

Hljóðkerfisvitund þeirra er að aukast og þau heyra að það er munur á málhljóðum í 
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orðum. Það er svo hljóðavitundin sem hjálpar þeim að greina smæstu málhljóðin og þau 

læra að hver bókstafur á sitt hljóð. Þegar þau uppgötva þetta samhengi sem er á milli 

málhljóðs og bókstafs tekur ritmálsþroskinn mikið stökk. Þau skilja að talmál má yfirfæra í 

ritmál og að bókstafir bera heiti og þeir þurfa að raðast á vissan hátt til að merkja 

eitthvað. Þau vita að það er hægt að lesa úr bókstöfunum það sem stendur skrifað. Það 

eru ekki myndirnar sem bera uppi söguþráðinn í bókum heldur bókstafirnir.  

Lestur, mál og ritun eru náskyldir þættir. Framför í einum þætti leiðir til framfara í 

hinum. Þegar börn hafa náð tökum á umskráningunni (hljóðavitundin) þá vex færni þeirra 

í að aðgreina sundur málhljóð og tengja saman í orð sem er grundvallarfærni í ritun og 

lestri. Þá er kominn grunnur að frekara lestrarnámi. Börn læra stafi í gegnum kennslu eða 

fyrir tilviljun og með tilraunum. Það er því mikilvægt að umhverfi þeirra sé læsishvetjandi 

og þau hafi aðgang að ritmáli. Það hjálpar þeim að þróa læsisvitund sína m.a. eflir það 

vitund um bókstafi, prentmál, hljóðkerfisvitund og hlustunarskilning (Halldóra 

Haraldsdóttir, e.d.).  

Í læsistefnu leikskóla Lesið í leik er mælt með markvissu ritmálsumhverfi þar sem 

ritmálið er sýnilegt í húsakynnum leikskólans (2013:8). Því hafa margir leikskólakennarar 

brugðið á það ráð að hengja bókstafi uppá vegg, merkja hluti, húsbúnað og efnivið. Börnin 

eru hvött til að leika sér með bókstafi eða þeir settir inn í leik svo þau geti merkt það sem 

þau eru að gera. En það er ekki nóg fyrir börnin að fá þessi sýnilegu áreiti þau þurfa líka 

hafa gott aðgengi að efniviðinum til að geta handfjatlað og æft sig sjálf. Mikilvægt er að 

börnin fái sjálf tækifæri til að raða saman bókstöfum og orðum eftir fyrirmyndum eða 

frjálst. Í rannsókn sem gerð var í leikskóla í Reykjavík hvöttu kennarar börnin til að leika 

sér að bókstöfum. Eftir stuttan tíma voru þau farin að búa til orð úr stöfunum. Svo fengu 

þau að skrifa orðin á blað. Það fannst þeim mjög gaman, mikill áhugi og framför á stuttum 

tíma (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011).  
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5 Leikur barna   

Í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 er lögð áhersla á að leikurinn sé helsta náms- og 

þroskaleið ungra barna. Stuðla eigi að því að nám fari gegnum leik og skapandi starf þar 

sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta. Einnig að „Í leikskóla á að skapa aðstæður fyrir 

börn til að leika sér svo þau fái svigrúm fyrir ímyndunarafl sitt og sköpun“ (2011:34). Frjáls 

leikur er eðlilegasta tjáningaform barna. Hann er sjálfssprottinn og leið barnsins til að 

þroskast og læra. Leikurinn veitir barninu ekki bara gleði og útrás. Hann er líka nám því í 

gegnum leikinn læra börnin. Í leiknum geta börnin gert ýmislegt sem þau geta ekki í 

raunveruleikanum, þannig að það er ekkert sem hindrar þau í að beita ímyndunaraflinu 

við að vinna úr reynslu sinni eða máta sig í ný hlutverk. Þau æfa sig í samskiptum við 

önnur börn, taka tillit til annarra og taka siðferðilegar ákvarðanir.   

Þegar börn leika sér tala þau oft mikið við hvert annað. Þannig læra þau hvort af öðru 

samanber kenningu Vygotsky um máltöku. Þau tengja saman orð, athafnir og tilfinningar 

sem eflir skilning þeirra á tungumálinu. Vygotsky leit á leikinn sem félagslegt ferli og sagði 

að allt nám og þroski færi fram í félagslegum athöfnum og að gott umhverfi væri forsenda 

góðra námsaðstæðna. Þau gætu gert svo margt í leiknum sem þau geta ekki í 

raunveruleikanum og það þroskar börnin áfram (Otto, 2006). Börnin eru að læra með því 

að leika sér og takast á við viðfangsefni sem örvar þau og eflir áfram á marga vegu eins og 

í málþroska, tilfinningaþroska og vitsmunalega, samkvæmt hugmyndum Pigaet (Otto, 

2006). Það skiptir því máli að börn fái tíma til frjálsa leikja á leikskólanum þar sem þau 

geta leikið sér og örvað alla þroskaþættina.  

Börn sem leika sér mikið og fá tækifæri til að læra og fá útrás í leik eru ekki eins 

árásargjörn og minna ber á hegðunarvandamálum hjá þeim en hjá börnum sem leika sér 

minna (Miller og Almon, 2009). Í leiknum fá þau útrás. Leikurinn ýtir undir sköpunargáfu 

þeirra og ánægjan sem felst í leiknum leiðir af sér nám og skilning hjá barninu enda hafa 

rannsóknir sýnt að börn læra best í gegnum leik (Golinkoff, Hirsh-Pasek og Singar, 2006; 

Holxman og Newman, 2008). Þátttaka barna í hlutverkaleik eflir frásagnagetu þeirra. 

Þegar þau leika sér eru þau jafnframt að segja sögu með öllum helstu einkennum 

raunverulegrar sögu, söguþræði, sögusviði og tíma. Þau nota ýmislegt í leiknum til að búa 

til tákn fyrir það sem þau eru að segja eins og t.d. kubb fyrir síma eða bíl. Notkun og 

upplifun tákna er ein af undirstöðunum fyrir því að geta notað tákn í lestrarnáminu (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2000). Það er því mikilvægt að leyfa börnum að leika sér. Þau læra 

svo margt ómeðvitað í gleði og ánægju sem leikurinn veitir þeim. 
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Hlutverk leikskólakennara í leik barna er að „skapa fjölbreytt leikumhverfi og veita 

aðgengi að leikefni sem hvetur börn til að rannsaka, finna lausnir og skapa“ (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011: 38). Þar segir líka að gefa eigi leik rými og nægan tíma. Hugmyndir þriggja 

leikskólakennara í rannsókn sem var gerð á þremur leikskólum um hlutverk kennarans í 

leik barna, virðast vera nokkuð svipaðar, en þar kom fram að kennurunum finnst 

grunnskylda þeirra vera, að gefa börnum tækifæri á að leika sér (Ingibjörg ósk 

Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Þar kom líka fram að kennurunum finnst 

skipta mestu máli að börnin séu ánægð og líði vel í leikskólanum og þeir telja að leikurinn 

sé mikilvægur fyrir nám og þroska barnanna og það þurfi að gefa leiknum góðan tíma á 

hverjum degi. Þessar hugmyndir kennaranna eru í samræmi við niðurstöður úr fleiri 

íslenskum rannsóknum þar sem fram kemur að hlutverk kennarans sé fyrst og fremst að 

gefa börnunum næði og aðbúnað til að leika sér (Jóhanna Einarsdóttir, 1999, 2001, 2004). 

Það kom líka fram í umræddri rannsókn að starfsfólkinu fannst að afskipti af leik 

barnanna ætti að vera í lágmarki (Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir 

2012). Það getur verið vandasamt að grípa inní leik barna án þess að trufla hann. 

Kennarinn má ekki vera of yfirgnæfandi því þá er hætta á að barnið missi áhugann og 

leikurinn fjari út. Stundum er þó nauðsynlegt að kennari grípi inn í leik, t.d. til að bjóða 

upp á nýtt leikefni, til að stilla til friðar eða til að hjálpa nýjum börnum inní leikinn. Það að 

bjóða upp á nýtt leikefni til að örva leikinn fellur vel að hugmyndum Vygotsky og voru 

kennararnir þrír sem tóku þátt í rannsókninni mjög meðvitaðir um það og líka að 

skipuleggja leikumhverfið þannig það hentaði börnunum sem best. Þeir höfðu áhyggjur af 

að leikurinn fengi ekki nægan tíma því oft væri hann stoppaður vegna þess að það væri 

komið að föstum liðum í dagskipulaginu (Ingibjörg ósk Sigurðardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012). 
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6 Kennslufræðilegur leikur                    

Nýlega hefur komið fram nýtt hugtak um leik barna „kennslufræðilegur leikur“. Með 

þessu hugtaki er átt við að blanda saman leik og kennslufræðilegum markmiðum sem er 

náð í gegnum leik þar sem börnin æfa sig í ákveðinni hæfni. Hugmyndin á bak við 

kennslufræðilegan leik er sú að ef litið er á leik sem þroskaleið barna þurfi hann að 

tengjast vissum markmiðum. Börnin þurfi að læra vissa hluti gegnum leikinn sem 

kennarinn setur og tengjast námskrá leikskólans (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir, 2011). Þessar hugmyndir falla vel að kenningum Vygotsky um stuðning þess 

fullorðna við leik barna. Börnin læri meira með erfiðari viðfangsefnum, sem fullorðnir setji 

inn í leikinn. Það ætti að setja markið hærra en það sem barnið gæti eitt og óstutt. Það 

efldi alhliða þroska þess (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011; 

Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012; Holzman og Newman, 2008).  

              Leikskólakennarar eru í auknum mæli farnir að nota kennslufræðilegan leik í bland 

við frjálsa leikinn inn í leikskólum. Ekki síst í tengslum við læsi. Margir leikskólar eru að 

þróa vinnu í tenglsum við leik og læsi. Þar sem allskonar efniviður og hugmyndir eru 

prófaðar í leik með börnunum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011, Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Í einum 

leikskóla á höfuðborgarsvæðinu var ákveðið að prófa þrjú viðfangsefni til að örva ritmál 

og læsi með börnunum. Þessi viðfangsefni voru þemakassar/búðarleikur, brúðuleikhús og 

ritmál á leikskvæðum. Allir kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru sammála um að 

vel hefði tekist til og læsishegðun barnanna hefði eflst. Þeir voru ekki síður að skoða vinnu 

sína, til dæmis hvernig þeir kæmu að leik barnanna og hvernig þeir skipulögðu 

leikumhverfið. Það kom líka fram að kennararnir voru meðvitaðri um gildi leikskins og 

fannst mikilvægt að honum væri gert hátt undir höfði (Jóhanna Einarsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2011). 

Hlutverk kennarans er mjög mikilvægt í kennslufræðilegum leik því ef kennarinn er 

ekki með á nótunum hvað hentar börnunum best og vekur áhuga hjá þeim er enginn 

tilgangur með inngripum kennara. Hann þarf líka að þekkja börnin vel og vita hvar þau eru 

stödd í þroska og ef hann ætlar að vinna með læsi „þá 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, 2011:5). Til að 

kennari átti sig á áhugasviði barnanna og finni hvar sé best að bæta við í leikinn þarf hann 

að hlusta á umræður barnanna, eins og einn kennari komst að orði: „Verkefnið hefur 
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alveg vakið mann til umhugsunar um að fara að hlusta betur eftir því hvað þau [börnin] 

eru að segja, ekki bara að þau séu að leika sér og að allt sé í góðu lagi, heldur fer maður 

svona að gefa því meiri gaum hvað þau eru að tala um“ (Jóhanna Einarsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2011:12).  

  Það er ljóst að ef kennslufræðilegur leikur á að vera börnunum til ánægju og 

frekari lærdóms þarf kennarinn að vanda sig og vita hvernær er rétt að blanda sér inn í 

leikinn eða bæta við nýjum efnivið. Hann þarf að vita að hvaða markmiðum er stefnt og 

ákveða hvaða efnivið hann ætlar sér að nota til að ná markmiðunum. Hann þarf að vera 

sveigjanlegur og vera tilbúinn að breyta um efnivið eða áherslur ef hann finnur að börnin 

eru ekki að byggja upp nýja þekkingu eða skemmta sér í leiknum. Til að fá sem bestu 

yfirsýnina hvernig gengur að ná markmiðum er hægt að gera ýmsar skráningar og 

athuganir (Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011:6). Það gefur 

kennaranum skýra mynd af hvernig gengur og hvort einhverju þurfi að breyta til að ná 

betri árangri. 
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7 Samfella í læsisnámi                                   

Það eru stór tímamót í lífi flestra barna þegar þau hefja grunnskólanám og það skiptir 

miklu máli að gera þessi tímamót sem jákvæðust fyrir þau á allan máta. Samvinna milli 

leik- og grunnskóla hjálpar barninu að aðlagast fljótar þeim breytingum sem felast í því að 

flytjast á milli skólastiga. Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 segir „Skólaganga barna á að 

mynda samfellda heild þannig að reynsla og nám barna á fyrri skólastigum nýtist þeim á 

næsta skólastigi“. Þar segir ennfremur „Þannig þarf sú þekking og þau viðfangsefni, sem 

börnin voru að fást við í leikskólanum, að vera grunnur sem grunnskólanámið byggist á“  

(2011:50). Það er líka talað um að börnin þurfi að hafa kynnst umhverfi skólans áður en 

þau hefja námið sitt í honum „Ef flutningur barna úr leikskóla í grunnskóla á að vera 

farsæll þarf að undirbúa hann vel fyrir og eftir lok leikskólanáms. Leikskólabörn eiga að fá 

tækifæri til að kynnast umhverfi og starfi grunnskóla meðan þau eru enn í leikskóla“ 

(2011:50).  

Flutningur af einu skólastigi á annað felur í sér breytingar. Þess vegna skiptir miklu 

máli að þær breytingar séu þroskandi og örvandi fyrir börnin. Þau upplifi sig örugg og að 

þau geti gert hlutina af eigin rammleik. Jákvæð skólabyrjun hefur áhrif á jákvæðari 

skólagöngu, bæði námslega og félagslega (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Þessar breytingar 

sem verða í lífi barnsins þegar það byrjar í skóla eru líka breytingar fyrir foreldra þess og 

fjölskyldu. Foreldrar hafa oft áhyggjur af að barnið sé ekki tilbúið fyrir skólann. Það rati 

ekki í svona stórri byggingu eða verði fyrir einelti (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Foreldrar 

þurfa að venjast og kynnast skólanum líka rétt eins og börnin. Góð tengsl milli heimilis og 

skóla styðja við farsæla skólagöngu.            

Farsæl skólabyrjun byggist líka á því að það sé samfella á milli leik- og grunnskólans. 

Þessi samfella þarf að koma fram í kennslufræði, hugmyndafræði og skipulagi 

skólastarfsins á báðum skólastigum. Þegar talað er um kennslufræðilega samfellu er átt 

við að það sé samfella milli námskráa beggja skólastiganna og kennsluaðferða. Með 

hugmyndafræðilegri samfellu er átt við þær hugmyndir sem liggja að baki starfinu. Hvaða 

gildismat og hugmyndir kennarar hafa á börn, uppeldi, kennslu og nám. Þegar talað er um 

skipulag er átt við reglugerðir og lög sem móta starfið (Jóhanna Einarsdóttir, 2004:59). Í 

rannsókn Gerðar. G. Óskarsdóttur frá árinu 2012 kom fram að hugmyndafræði leik- og 

grunnskóla virðist vera ólík en samt er lítill munur á starfsháttum. Megin munurinn virðist 

vera í hugtakanotkun. Börn á leikskólum voru spurð hvað þau gerðu í dag, meðan 

grunnskólabörn voru spurð hvað þau lærðu í dag (2012:152). Skipulag skólanna er talsvert 
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ólíkt en þá er verið að vísa til ytri umgjarðar skólanna eða lagaramma. Leikurinn er aðal 

námsleið leikskólans en grunnskólinn er bundin af kennslu ólíkra námsgreina og þar er 

gerð krafa um námsárangur.  

Samkvæmt rannsókn Gerðar er samfellan mikil á mörgum sviðum á mótum leik og 

grunnskóla, nema í því sem viðkemur læsi og að vinna með tölur. Þar talar hún um 

afturhverft rof, en þá er átt við að börnin séu að fást við efni sem þau kunna eða það sett 

fram sem nýtt viðfangsefni óháð kunnáttunni sem þau hafa fyrir (2012:168). Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við rannsókn Halldóru Haraldsdóttur. Í þeirri rannsókn kemur 

fram að skortur er á samfellu í læsisnámi barnanna (2012:16). Þessar niðurstöður gefa 

vísbendingar um að börnin viti miklu meira um bókstafi og læsi en grunnskólinn geri ráð 

fyrir. Það bendir líka til þess að kennarar viti ekki hvað er gert á hinu skólastiginu. 

Samræmingu vanti þeirra á milli um hvað börnin eru búin að læra og að upplýsingarnar 

komist á milli skólastiga.   

 Ástæðan fyrir þessum skorti á samfellu í læsisnámi á milli skólastiga er kannski sú, að 

það er ekki gerð krafa um læsiskennslu í leikskóla og grunnskólakennarar geri enn ráð fyrir 

því að fá börnin til sín með takmarkaða kunnáttu á bókstöfum og öðru sem er undanfari 

læsis. En á meðan eru leikskólakennarar að örva læsisnám barnanna á  margvíslegan hátt 

(Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Þeir eru að gera það í daglegu stafi með markvissri 

málörvun og líka í formlegum stundum (Halldóra Haraldsdóttir, 2012; Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011; Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). 

Nútíma börn lifa líka í mjög læsishvetjandi umhverfi, ekki bara á leikskskólanum heldur í 

öllu umhverfinu og þau vita margt um læsi án þess að kunna að lesa þegar þau byrja í 

grunnskóla (Halldóra Haraldsdóttir, 2010).     

Niðurstöður rannsókna Gerðar og Halldóru gefa vísbendingar um að huga þurfi að 

sameiginlegum skilningi í kennslufræði og námsskrá skólastiganna (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012; Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Skortur á þekkingu og upplýsingamiðlun 

um hvað börnin eru búin að læra eða búin að vera gera í sambandi við læsi í leikskólanum, 

kemur fram þegar þau byrja í grunnskólanum. Það er ekki eðlileg framvinda í náminu 

heldur fara þau að læra stafi sem þau kunna fyrir (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Kennarar 

á báðum skólastigum virðast líka hafa ólíka skoðun á hugtakinu læsi og hvað felst í því að 

vera læs (Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Hugmyndir leikskólakennara um starfshætti í 

grunnskólanum eru líka á reiki. Þau viðhorf komu fram hjá leikskólakennurum að börnin 

sitji mikið við borðin sín og læri meiripart dags (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Það hefur 

verið unnið vel í því að skapa samfellu með að kynna leikskólabörnum skólann og 

umhverfið hans (Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Þau þekkja umhverfið og eru örugg þegar 
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skólagangan hefst, en samræming og upplýsingagjöf milli kennara er það sem huga þarf 

að.  

Þær íslensku rannsóknir sem hafa verið gerðar á síðustu árum benda allar til að 

markviss lestarundirbúningur sé hafinn í mörgum leikskólum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2011, 2006; Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011; Halldóra 

Haraldsdóttir, 2010;  Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Það virðist samt margt vera óljóst í 

hugum leikskólakennara um hvernig skuli unnið með bernskulæsi og hvert sé hlutverk 

þeirra í því (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011; Jóhanna 

Einarsdóttir og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). Kennarar örva læsi leikskólabarna á 

margan hátt og sumir kennarar segjast vera að kenna börnunum að lesa á meðan aðrir 

neita því þótt oft sé verið að gera það sama með börnunum, jafnvel sömu aðferðir 

notaðar.  Munurinn liggur kannski í því hvaða skilning fólk leggur í orðið kennsla. En 

leikskólakennarar virðast vera sérstaklega viðkvæmir fyrir því að tala um kennslu þegar 

læsi er annars vegar. Hins vegar ef kenna á börnum litina þá er viðkvæmnin minni (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). 

Eins og áður kom fram ber rannsóknum Gerðar og Halldóru saman um að huga þurfi 

að sameiginlegum skilningi í kennslufræði og námsskrá skólastiganna til að koma í veg 

fyrir rof í læsi (Halldóra Haraldsdóttir, 2010; Gerður G. Óskarasdóttir, 2012). Í rannsókn 

Halldóru kom fram að í engum leikskólanna sem hún skoðaði var yfirlýst markmið að 

vinna með læsi og það kom hvergi fram í námskrám leikskólanna þrátt fyrir að kennararnir 

efldu læsi á margan hátt (2011:15). Það skýrir kannski þetta rof á vissan hátt. Börnin eru 

að læra meira í læsi en áður en leikskólarnir sýna þá vinnu ekki út á við. Það eru skiptar 

skoðanir meðal leikskólakennara hvert þeirra hlutverk sé í eflingu bernskulæsis og hvernig 

eigi að vinna að því í leikskólum.  

Þetta misræmi og óöryggi leikskólakennara hvernig eigi að vinna að eflingu 

bernskulæsis kemur í ljós þegar farið er að skoða vinnu þeirra. Flestir kennarar töldu sig 

vera að vinna með læsi í gegnum leik barnanna en raunin var sú að vinnan fór helst fram í 

skipulögðum stundum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011). 

Þarna kom fram ákveðið misræmi í því sem kennarnir segjast vera að gera en eru í 

rauninni að gera. Hvers vegna þeir kjósa frekar að efla bernskulæsi í skipulögðum 

stundum er ekki ljóst. Nám og leikur eru þættir sem eiga að tengjast í leikskólastarfi, það á 

ekki að líta á það sem tvo aðskilda þætti. Litið hefur verið á leikinn sem sjálfsprottna 

athöfn sem börnin gera af fúsum og frjálsum vilja. Þau leika sér leiksins vegna ekki vegna 

afurðar eða árangurs. Nám er yfirleitt aðskilið frá leiknum og það á sér stað þegar fengist 

er við afmörkuð skipulögð verkefni sem kennari stjórnar og er gert á vissum tímum. 
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Námið hefur ákveðin markmið og er stefnt að vissum námsárangri (Jóhanna Einarsdóttir 

og Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). 

Samfellan er mikil á mörgum sviðum á mótum leik og grunnskóla. Það er markvisst 

unnið að því að kynna börnunum aðstæður og umhverfi grunnskólans til að draga úr 

spennu og kvíða sem getur fylgt því að færast á milli skólastiga. Minna er hugað að 

samræmingu kennsluhátta milli skólastiga. Leikskólinn þarf að gera starf sitt með læsi 

sýnilegra t.d. með námskrá og grunnskólinn að huga að samfellu í námi barna þegar þau 

byrja í grunnskólanum. Hugmyndafræðilega virðist það aðallega vera hugtakanotkun sem 

er ólíkt á milli skólastiganna. Það þyrfti að skilgreina orðið læsi því það virðist vera 

ósamræmi í hvaða skilning kennarar leggja í orðið og hvað það þýðir að vera læs. Það er 

mikilvægt að fram fari umræða milli skólastiganna um samræmingu stafshátta til að ná 

fram betra samhengi í kennsluháttum svo allir séu meðvitaðir um hvað börnin eru að læra 

á fyrra skólastigi (Halldóra Haraldsdóttir, 2012). 
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8 Hlutverk leikskólakennara í eflingu bernskulæsis 

Hlutverk leikskólakennarans er að leggja grunn að „skipulagðri málörvun og stuðla að 

eðlilegri færni í íslensku“ (Aðalnámskrá leikskóla 2011:30). Þetta er ábyrgðarmikið 

hlutverk og krefst þess að kennarinn sé góð málafyrirmynd og hafi kunnáttu til að grípa 

tækifærin sem gefast í leikskólanum alla daga til að örva börnin áfram í málþroska og 

eflingu bernskulæsis. Það veit í rauninni enginn hvernig börn læra að lesa en allt þetta 

tengist og öll sú málörvun og þekking sem barn aflar sér á fyrstu árunum leiðir til að þau 

eru farin að lesa á fyrstu árunum í grunnskólanum. Það er því mikilvægur grunnur að því 

að barninu gangi vel að læra að lesa að allt þeirra umhverfi fyrstu árin sé læsishvetjandi. 

  Leikurinn er meginnámsleið barna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Leikskólakennarinn þarf að gefa leiknum rými og góðan tíma því rannsóknir hafa sýnt að 

börn sem leika sér meira hafa betri málþroska (Holzman og Newman, 2008; Miller og 

Almon, 2009; Vukelich, Carol og Christie, 2004). Málþroskinn er samofin öðrum 

þroskaþáttum, félagslegum og vitrænum og allir þessir þroskaþættir styrkjast þegar börn 

fá næði til að leika sér. Það er því mikilvægt að passa uppá að skipulagðar stundir verði 

ekki of miklar og taki þannig tíma frá leiknum. Það eru fræðimenn sem hafa áhyggjur af 

því að leikurinn hverfi smátt og smátt og leikskólanámið verði of fræðilegt (Miller og 

Almon, 2009).  

Í frjálsum leik þróast ýmsir þættir sem hafa áhrif á eflingu bernskulæsis. Börnin eru að 

nota tungumálið og þjálfast þar af leiðandi í því, hlustunarfærni þeirra eykst, orðaforði og 

frásagnarhæfni. Ef börnin hafa aðgang að ritmáls- og læsishvetjandi efni í leiknum ýtir það 

enn frekar undir eflingu bernskulæsis því börnin fara að prófa sig áfram með efniviðinn og 

læra af því. Hlutverk leikskólakennarans er að styðja við leikinn þ.e. vera til staðar, fylgjast 

með og hvetja börnin til að þróa leikinn áfram. Kennarinn verður að gæta þess að fara 

ekki að stýra leik barnanna þó hann komi inn í hann. Það getur orðið til þess að þau missi 

áhugann og hætti leiknum. Kennari getur gert fleira til að styðja við leikinn eins og að 

spyrja opinna spurninga eða bæta nýjum læsishvetjandi efnivið inn í hann (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011; Jóhanna Einarsdóttir og Anna Magnea 

Hreinsdóttir,2011;  Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Ef kennari vill efla bernskulæsi í kennslufræðilegum leik þarf hann að vera vakandi 

fyrir áhuga barnanna og geta vakið forvitni þeirra á því sem verið er að kenna gegnum 

leikinn. Hann þarf að velja efnivið í samræmi við áhugasvið barnanna og skipuleggja leik- 

og námsvið þeirra á markvissan hátt. Það er líka mikilvægt að námsreynsla barnanna hafi 
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merkingu fyrir þau og tengist fyrri reynslu þeirra (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg 

Ósk Sigurðardóttir, 2011; Halldóra Haraldsdóttir, 2012; Jóhanna Einarsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2011).  

Það kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla að námsumhverfi leikskólabarna þurfi að 

vera örvandi svo það hvetji börnin til að skoða og rannsaka. Efniviður þarf að vera 

fjölbreyttur og í stöðugri endurskoðun til að mæta þörfum ólíkra einstaklinga (2011:39). 

Það ýtir undir mál og læsi ef umhverfi barnanna er þroskandi og að börnin geti fengið 

óhindrað mál- og læsishvetjandi efni öllum stundum og á öllum svæðum leikskólans, ekki 

síst leikskvæðum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011).      

Leikskólakennarar eru að efla barnalæsi á fjölbreyttan hátt í leikskólum. Það hafa þeir 

gert í áranna rás kannski meira ómeðvitað en nú. Vitneskjan um tengsl málþroska og 

bernskulæsis er að aukast og með tilkomu Hljóm-2 skimunarprófsins fóru 

leikskólakennarar að veita hljóðkerfisvitund meiri athygli. Á síðustu árum hefur verið 

unnið mikið með hljóðkerfisvitund inn í leikskólum. Leikskólakennarar örva bernskulæsi í 

leik og kennslufræðilegum leik en mest í skipulögðum stundum sem er áhugavert því 

leikurinn er leið leikskólabarna. Hvers vegna kennarar velja ómeðvitað, miðað við 

niðurstöður Íslenskra rannsókna, að vinna með eflingu læsis í sérstökum skipulögðum 

stundum gæti verið sú að kennarar fá enga menntun í að kenna læsi í námi sínu og leita 

fyrirmyndar í kennslu yngri barna í grunnskólanum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011).  

Lestrarhugtakið er nýtt í leikskólum og það gætir óöryggis í sambandi við nálgun á því 

og hvaða leiðir skulu notaðar til að efla læsi barnanna. Kennarar verða að vera vel að sér 

um þróun læsis til að vinnan með læsi verði markviss. Það óöryggi sem virðist ríkja hjá 

leikskólakennurum um nálgun á bernskulæsi bendir til að kannski þurfi að endurskoða 

nám þeirra eða bjóða upp á endurmenntun. Í leikskólum á Íslandi er hlutfall menntaðra 

leikskólakennara lágt, rúm 36% (Hagstofa Íslands, 2014). Um 67%  er starfsfólk með aðra 

fjölbreytta menntun sem hefur kannski ekki fengið neina þjálfun eða kennslu í 

bernskulæsi, en ætlast er til að þeir örvi læsi barnanna. Þar sem hlutfall menntaðra 

leikskólakennara er lágt og meðalaldur í faginu hár er lítil endurnýjun. Þetta getur 

mögulega verið ein af skýringunum hvers vegna vinnan með eflingu bernskulæsis er svona 

misjöfn milli leikskóla. Leikskólakennarar þurfa að koma sér saman um hlutverk 

bernskulæsis í leikskóla og koma sér saman um hugtök sem varða bernskulæsi. Þeir þurfa 

að móta sér sýn og setja skýr markmið um hvernig þeir vilja helst vinna með bernskulæsi 

með tilliti til niðurstaðna rannsókna (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011). 
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9 Lokaorð  

Málþroskinn þróast hratt á leikskólaárunum og mikilvægur grunnur er lagður að þroska 

barna á þessum árum sem undirbýr þau fyrir allt lífið. Góður málþroski leggur grunn að 

árangursríkara lestrarnámi en í nútíma þjóðfélagi eru góð tök á lestri og ritun nauðsynleg 

til að vera þátttakandi í þjóðfélaginu. Bernskulæsi er hugtak sem notað er yfir þróun  

mikilvægra undirstöðuþátta í lestarfærni áður en formlegt lestarnám hefst. Bernskulæsi er 

samofið málþroskanum og þróast með ýmsum  hætti án þess að vitað sé alveg hvernig. Sú 

aukna áhersla sem lögð er á eflingu bernskulæsis hjá leikskólabörnum kemur úr mörgum 

áttum. Í Aðalnámskrá leikskóla 2011 er læsi sett fram sem eitt af grunnþáttum 

menntunnar og í læsisstefnu leikskóla Reykjavíkur Lesið í leik 2013 eru leikskólakennarar 

hvattir til að vinna að eflingu máls og læsis. Slakar niðurstöður úr Pisa rannsóknum á 

lestrarskilningi íslenskra ungmenna hafa ef til vill áhrif á leikskólakennara að því leyti að 

þeir vilja efla bernskulæsi til að börnin komi betur undirbúin í grunnskólann. Meiri 

vitneskja og rannsóknir um bernskulæsi hafa litið dagsins ljós en margar rannsóknir hafa 

sýnt fram á fylgni málþroska og hljóðkerfisvitundar á leikskólaldri við námsárangur 

(Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2011).  

Leikskólakennarar eru líka í auknum mæli farnir að nota skimunartækið Hljóm-2 til að 

finna börn með slakan málþroska í þeim tilgangi að vinna fyrirbyggjandi starf með börn í 

áhættu og þannig stuðla að farsælu lestrarnámi (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003:25). Nám leikskólakennara er komið á 

háskólastig og hefur breyst mikið undanfarin ár. Kennarar fá meiri kennslu í mikilvægi 

bernskulæsis þótt það þurfi að huga að því að endurmennta eldri kennara og ófaglært 

starfsfólk. Því þótt umræðan sé mikil um læsi og bernskulæsi er þörf á frekari fræðslu 

meðal allra leikskólastarfsmanna. Þar sem hlutfall menntaðra leikskólakennara er lágt og 

meðalaldur í faginu hár og lítil endurnýjun er nauðsynlegt að allir starfsmenn fái fræðslu, 

því efling á bernskulæsi er byrjuð í leikskólum landsins og verður í auknum mæli 

viðfangsefni leikskóla í framtíðinni.  

Þær Íslensku rannsóknir sem hafa verið gerðar á síðustu árum benda allar til að 

markviss lestarundirbúningur sé hafinn í mörgum leikskólum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2011, 2006; Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011; Halldóra 

Haraldsdóttir, 2010;  Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Lestarhugtakið er nýtt í leikskólum og 

það gætir óöryggis í sambandi við nálgun á því og hvaða leiðir skulu notaðar til að efla læsi 

barnanna. Rannsókn sem gerð var í tíu leikskólum sýndi að kennarar töldu sig vera að 
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vinna með læsi gegnum leik barnanna en raunin var sú að vinnan fór helst fram í 

skipulögðum stundum. Þarna kom fram ákveðið misræmi í því sem kennarnir segjast vera 

að gera en eru í rauninni að gera (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir, 2011). Ástæður þess að kennarar velja þá leið að kenna börnunum frekar í 

skipulögðum stundum bendir til að það sé visst óöryggi hjá þeim hvernig skuli nálgast 

efnið. Því leikurinn er námsleið leikskólabarna. Leikur og nám er samtvinnað.   

Flutningur af einu skólastigi á annað felur í sér breytingar. Þess vegna skiptir miklu 

máli að þær breytingar séu þroskandi og örvandi fyrir börnin. Þau upplifi sig örugg og að 

þau geti gert hlutina á eigin rammleik. Jákvæð skólabyrjun hefur áhrif á jákvæðari 

skólagöngu, bæði námslega og félagslega (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). Það skiptir því 

miklu máli að það sé samfelld heild á milli leik- og grunnskóla bæði hugmyndalega og 

kennslufræðilega. Íslenskar rannsóknir hafa sýnt að það þarf að samræma kennsluhætti í 

læsi á milli skólastiganna (Halldóra Haraldsdóttir, 2012; Gerður G. Óskarasdóttir, 2012).  

Ástæðan fyrir þessum skorti á samfellu í læsisnámi á er kannski sú, að það er ekki gerð 

krafa um læsiskennslu í leikskóla og grunnskólakennarar eru enn að gera ráð fyrir því að fá 

börnin til sín með takmarkaða kunnáttu á bókstöfum og öðru sem er undanfari læsis. 

 Efling bernskulæsis er sannarlega hlutverk leikskólakennara rétt eins og öll önnur 

málörvun. Bernskulæsi, málþroski, lestur og ritun eru öll samöfin í læsisþroska barnanna 

og hlutverk leikskólakennarans að efla þetta allt eins vel og kostur er bæði í vinnu sinni og 

í umhverfinu. Leikskólakennarar þurfa að eiga umræðu um hvernig þeir ætla sér að vinna 

þessa vinnu og koma sér saman um hugtök sem varða bernskulæsi. Hversu langt þeir vilja 

ganga með vinnu sína því þess er ekki getið í Aðalnámskrá leikskóla (2011) að 

leikskólakennarar eigi að kenna börnum að lesa. Þeir þurfa að finna hvar er best að þessi 

vinna eigi sér stað svo skipulagðar kennslustundir taki ekki of mikinn tíma frá leik 

barnanna og gera bernskulæsi sýnilegt í námskrám leikskólanna.  
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