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Ágrip	

Orðaforði	liggur	til	grundvallar	lesskilningi,	en	rannsóknir	hafa	sýnt	að	orðaforði	barna	í	

fjórða	bekk	spáir	fyrir	um	framfarir	þeirra	í	lesskilningi.	Foreldrar	eru	í	mikilvægu	

hlutverki	að	efla	orðaforða	barna	sinna	en	mikill	einstaklingsmunur	hefur	komið	fram	

strax	á	unga	aldri.	Þar	hafa	kennarar	tækifæri	til	að	grípa	inn	í	og	koma	til	móts	við	þá	

sem	standa	illa	á	þessu	sviði.		

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	kanna	hvort	og	hvernig	foreldrar	og	kennarar	

stuðla	að	eflingu	orðaforða	barna	og	hvaða	leiðir	þeir	fara	til	þess.	Rannsóknin	er	

eigindleg	og	um	tilviksrannsókn	er	að	ræða.	Gagna	var	aflað	með	fjórum	
einstaklingsviðtölum	við	tvær	mæður	og	tvo	kennara	sex	ára	barna.	Niðurstöður	voru	

skoðaðar	og	bornar	saman	við	það	sem	fræðimenn	og	fyrri	rannsóknir	hafa	sýnt	að	

mikilvægt	sé	að	gera	til	að	stuðla	að	góðum	orðaforða	barna	heima	og	í	skóla.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	gefa	til	kynna	að	mæðurnar	leggi	mismikla	áherslu	á	

að	efla	orðaforða	barna	sinna	og	sú	málörvun	sem	börnin	hljóta	á	heimilunum	er	

mismunandi.	Væntingar	mæðranna	til	grunnskólans	voru	einnig	ólíkar.	Önnur	móðirin	

ætlaðist	ekki	til	þess	að	börnin	lærðu	ný	orð	í	skólanum	en	hin	bar	miklar	væntingar	til	

skólans	hvað	varðar	orðaforðakennslu.	Kennararnir	í	rannsókninni	voru	meðvitaðir	um	
mikilvægi	þess	að	börn	búi	yfir	ríkum	orðaforða	meðal	annars	fyrir	áframhaldandi	nám	

en	fara	ólíkar	leiðir	til	þess	að	efla	orðaforða	nemenda	sinna.	Þeir	upplifa	mikinn	
einstaklingsmun	milli	nemenda	í	orðaforða	við	upphaf	grunnskólagöngunnar.	Annar	

kennarinn	sagði	það	mjög	erfitt	að	grípa	inn	í	slakan	orðaforða	barna	en	hinn	sagðist	

leggja	mikla	áherslu	á	að	efla	orðaforða	nemenda	sinna.		
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Abstract	

Strengthening	children´s	vocabulary:	The	role	and	attitude	of	
teachers	and	parents		

Vocabulary	is	the	key	to	reading	comprehension.	Research	has	shown	that	fourth	grade	

vocabulary	predicts	the	development	of	reading	comprehension	and	that	parents	play	

an	important	role	when	it	comes	to	improving	their	children’s	vocabulary.	The	learning	
process	can	be	very	different	between	one	child	to	another	and	teachers	must	try	to	

find	a	way	to	meet	the	needs	of	all	students.		

The	main	purpose	of	this	study	is	to	research	if	and	how	parents	and	teachers	

improve	and	expand	the	vocabulary	of	children	in	elementary	schools.	This	is	a	
qualitative	study	and	a	case	study	where	the	data	was	collected	from	four	individual	

interviews	with	two	mothers	and	two	first	grade	teachers.	The	results	of	the	study	
were	compared	to	previous	research	findings,	which	indicate	what	is	important	to	do	to	

boost	children’s	vocabulary	skills,	both	at	home	and	in	school.	

The	results	indicate	that	the	mothers	put	different	emphasis	on	strengthening	their	
children’s	vocabulary	and	thus	the	language	stimulation	at	home	varies.	The	

mothers´expectations	towards	the	elementary	school	were	also	different.	One	of	them	
did	not	expect	that	the	children	learned	new	words	at	school,	but	the	other	expressed	
great	expectations	towards	the	school	in	terms	of	expanding	their	vocabulary.	The	

teachers	acknowledged	the	importance	of	developing	a	strong	vocabulary,	but	the	
teachers	had	differed	methods	for	teaching	vocabulary.	The	teachers	experienced	vast	

individual	differences	between	students’	vocabulary	at	the	beginning	of	compulsory	

school.	However,	one	teacher	said	it	was	very	difficult	to	improve	poor	vocabulary,	
whereas	the	other	emphasized	the	importance	to	strengthen	it.	
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1 Inngangur		

Viðfangsefni	rannsóknarinnar	er	orðaforði	barna	og	mikilvægi	hans	í	daglegu	lífi	og	

námi.	Ætlunin	er	að	gefa	mynd	af	máluppeldi	sem	börn	hljóta	bæði	heima	og	í	skóla.	

Sjónum	var	beint	að	börnum	á	yngsta	stigi	grunnskólans	en	íslensk	rannsókn	hefur	sýnt	

að	orðaforði	barna	í	upphafi	miðstigs	grunnskóla	spáir	fyrir	um	hraða	framfara	þeirra	í	

lesskilningi	alveg	upp	á	unglingastigið	(Sigríður	Ólafsdóttir,	Freyja	Birgisdóttir,	

Hrafnhildur	Ragnarsdóttir	og	Sigurgrímur	Skúlason,	2016).	Því	gefur	auga	leið	að	það	

skiptir	miklu	máli	að	leggja	góðan	grunn	að	orðaforða	áður	en	á	miðstig	er	komið	og	eru	

því	fyrstu	ár	ævinnar	mjög	mikilvæg	í	þróun	orðaforða	barna	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	

Foreldrar	gegna	mikilvægu	hlutverki,	en	grunnurinn	að	orðaforða	er	lagður	strax	við	
fæðingu	(Sigurður	Konráðsson,	2000)	og	ráða	uppeldisaðstæður	barna	miklu	um	það	

hversu	vel	tekst	til.	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	strax	við	þriggja	ára	aldur	er	mikill	

einstaklingsmunur	á	orðaforða	barna	sem	tengist	því	meðal	annars	hversu	innihaldsríkt	
tungumálið	er	á	heimilum	(Hart	og	Risley,	1995).	Jafnframt	spáir	orðaforði	barna	við	

þriggja	ára	aldur	fyrir	um	tungumálafærni	þeirra	við	níu	ára	aldur,	eða	við	upphaf	

miðstigs	grunnskólans	(Hart	og	Risley,	2003).	Börn	eru	því	misjafnlega	stödd	í	

tungumálinu	þegar	þau	hefja	grunnskólagöngu	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2004,	2015)	
og	þar	tekur	við	veigamikið	hlutverk	kennarans,	að	gæta	þess	að	börn	efli	orðaforða	

sinn	jafnt	og	þétt	í	náminu	og	ekki	síður	að	efla	sérstaklega	þau	sem	höllum	fæti	standa.	
Rannsóknir	hafa	nefnilega	sýnt	að	bilið	milli	þeirra	sterku	og	slöku	hefur	tilhneigingu	til	

að	aukast	með	árunum	ef	ekki	er	gripið	inn	í	með	góðum	stuðningi	(Stanovich,	1986).	

Íslenskir	nemendur	hafa	ekki	komið	vel	út	í	lesskilningshluta	PISA-könnunarinnar	og	

hefur	gengi	þeirra	hrakað	frá	ári	til	árs	allt	frá	árinu	2000	þegar	könnunin	var	lögð	fyrir	í	

fyrsta	skipti.	Lesskilningshluta	prófsins	er	ætlað	að	meta	hve	vel	unglingar	geta	nýtt	sér	

lestur	til	að	uppfylla	persónulegar,	samfélagslegar	og	menntunarlegar	þarfir	sínar	við	

lok	grunnskólans.	Ísland	var	árið	2015	neðst	Norðurlandanna	í	lesskilningi	og	eiga	nú	
22%	nemenda	við	lok	grunnskóla	erfitt	með	að	lesa	sér	til	gagns	(Menntamálastofnun,	

2017).	Þetta	er	áhyggjuefni	en	líkt	og	rannsóknir	(Freyja	Birgisdóttir,	2016;	Sigríður	

Ólafsdóttir	o.fl.,	2016)	hafa	sýnt	þá	er	það	orðaforði	barna	frá	unga	aldri	sem	hefur	
mikil	áhrif	á	það	hvernig	þeim	vegnar	í	lesskilningi	á	grunnskólaárunum.	Því	er	brýn	þörf	

á	að	efla	orðaforða	ungra	barna	en	það	er	bæði	hlutverk	foreldra	og	kennara.		
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Samkvæmt	19.	grein	grunnskólalaga	bera	foreldrar	ábyrgð	á	námi	barna	sinna	og	

þeim	ber	að	fylgjast	með	námsframvindu	þeirra	í	samvinnu	við	þau	og	kennara	þeirra	

(Lög	um	grunnskóla	nr.	91/2008).	Skólinn	býður	fram	menntunartækifæri	en	menntun	
og	velferð	nemenda	er	sameiginlegt	verkefni	heimila	og	skóla.	Hlutverk	kennara	er	að	

velja	árangursríkustu	leiðirnar	til	að	ná	sem	bestum	árangri	nemenda	í	samræmi	við	

þau	hæfniviðmið	sem	stefnt	er	að	hvert	sinn.	Kennsla	sem	er	vönduð	og	lagar	sig	að	
þörfum	og	stöðu	einstakra	nemenda	eykur	líkur	á	árangri	þeirra	í	námi	(Aðalnámskrá	

grunnskóla,	2013).	Kennarinn	er	því	í	mikilvægu	hlutverki	hvað	varðar	orðaforðanám	

barna	og	þarf	hann	að	finna	árangursríkar	leiðir	í	kennslunni	sem	stuðla	að	þróun	
orðaforðans.		

Markmið	rannsóknarinnar	er	því	að	kanna	hvort	og	hvernig	foreldrar	og	kennarar	

stuðla	að	eflingu	orðaforða	barna.	Eigindlegri	nálgun	var	beitt	til	að	fá	dýpri	skilning	á	

því	að	hve	miklu	leyti	og	hvernig	börn	fá	tækifæri	til	að	efla	orðaforða	sinn	á	heimilum	
og	í	skóla.	Tekin	voru	hálfopin	einstaklingsviðtöl	við	tvo	foreldra	og	tvo	kennara	sex	ára	

barna	og	reynt	að	fá	fram	þeirra	viðhorf	og	starfshætti.	Þessi	rannsókn	flokkast	því	
undir	tilviksrannsókn	en	þá	er	ákveðið	tilvik	til	rannsóknar	og	er	tilgangurinn	að	dýpka	

skilning	á	því	(Rúnar	Helgi	Andrason	og	Ársæll	Már	Arnarsson,	2013).	

1.1	Hvati	að	rannsókn	
Ég	hef	alltaf	haft	mikinn	áhuga	á	íslenskri	tungu	og	í	gegnum	kennaranámið	hefur	mér	
þótt	öll	umfjöllun	um	orðaforða	barna	einstaklega	spennandi	og	áhugaverð.	Í	uppeldi	

barna	minna	hef	ég	lagt	mikla	áherslu	á	að	efla	orðaforða	þeirra	með	því	að	lesa	fyrir	
þau	bækur	á	hverju	kvöldi	fyrir	svefninn	en	einnig	reyni	ég	að	vera	meðvituð	um	að	

nota	fjölbreytt	orð	yfir	sömu	hlutina	þannig	að	sem	flest	orð	verði	á	vegi	þeirra.	Ég	hef	

tekið	eftir	því	að	þau	orð	sem	ég	nota	í	samræðum	við	börnin	mín	verða	gjarnan	partur	
af	þeirra	talmáli	en	oft	eru	dæmin	um	það	mjög	augljós.	Það	sýnir	mér	hve	mikil	og	bein	

áhrif	við	foreldrar	höfum	á	orðaforða	barna	okkar	og	því	fleiri	og	fjölbreyttari	orð	sem	

við	notum	í	kringum	þau	þeim	mun	ríkari	verður	orðaforði	þeirra.	Í	vettvangsnámi	mínu	

á	síðustu	önn	vann	ég	einnig	að	lítilli	starfendarannsókn	þar	sem	ég	beindi	sjónum	að	
orðaforðakennslu	og	þá	nýtti	ég	hvert	tækifæri	sem	gafst	í	kennslunni	til	þess	að	kenna	

nemendum	ný	orð.	Ég	las	alltaf	bækur	fyrir	nemendur	í	nestistímum	þar	sem	ég	tók	orð	

úr	textanum,	útskýrði	og	ræddi	um	þau	við	nemendur.	Einnig	var	mikið	um	söng	í	

skólanum	og	lærðu	börnin	mikið	af	nýjum	lögum	sem	ég	nýtti	til	þess	að	kenna	þeim	ný	

orð	úr	textunum.	Þá	veltum	við	því	fyrir	okkur	í	sameiningu	hvað	orðin	í	textunum	

þýddu	og	hvað	lögin	fjölluðu	um.	Oft	reyndist	það	mér	vel	að	teikna	lögin	upp	til	
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útskýringar.	Auk	þess	var	ég	meðvituð	um	að	nota	fjölbreytt	orðaval	í	samskiptum	

mínum	við	nemendur.	Þetta	verkefni	opnaði	augu	mín	fyrir	því	hve	mörg	tækifæri	

kennarans	eru	í	skólastarfinu	til	þess	að	efla	orðaforða	nemenda	ef	hann	er	meðvitaður	
um	mikilvægi	þess.	

Bæði	foreldrar	og	kennarar	eru	því	í	afar	mikilvægum	hlutverkum	þegar	kemur	að	

orðaforða	barna.	Þar	sem	ég	er	hvort	tveggja,	móðir	ungra	barna	og	verðandi	kennari	á	
yngsta	stigi	grunnskólans,	þá	gat	ég	ómögulega	einskorðað	þessa	rannsókn	við	annað	

hvort	þar	sem	hlutverk	beggja	er	svo	mikilvægt	og	nauðsynlegt	að	foreldrar	og	kennarar	

vinni	vel	saman.	Mér	þótti	því	áhugavert	að	skoða	viðhorf	og	starfshætti	þeirra,	hvað	er	

sameiginlegt,	hvaða	þættir	skarast	en	einnig	hvað	greinir	þá	að.	

Niðurstöður	rannsóknarinnar	munu	vonandi	nýtast	mér	sem	móður	og	sem	

verðandi	kennara	á	yngsta	stigi	grunnskólans	í	hlutverki	mínu	í	orðaforðaeflingu	barna.	

Ósk	mín	er	einnig	sú	að	verkefnið	muni	nýtast	öðrum	foreldrum	sem	og	kennurum	

ungra	barna	sem	áminning	um	mikilvægi	orðaforðans	og	það	hlutverk	sem	þeir	aðilar	
gegna	í	þróun	hans.	

1.2	Uppbygging	ritgerðar	
Ritgerðin	skiptist	í	6	kafla	sem	síðan	skiptast	í	undirkafla.	Í	fræðilega	kafla	ritgerðarinnar	

er	fjallað	almennt	um	orðaforða,	þróun	hans,	mikilvægi	og	tengsl	hans	við	lesskilning	og	
lestrarnám.	Leitast	er	við	að	útskýra	hvað	veldur	miklum	einstaklingsmun	milli	barna	í	

orðaforða	og	vísað	í	fyrri	rannsóknir	í	því	sambandi.	Að	lokum	er	fjallað	um	hlutverk	

foreldra	og	kennara	og	hvaða	leiðir	eru	vænlegar	til	að	auka	við	orðaforða	barna,	
sameiginlegar	en	einnig	ólíkar.		

Í	aðferðakafla	er	rannsóknaraðferðinni	lýst,	spurningar	settar	fram	sem	lagðar	eru	til	

grundvallar	opnum	viðtölum,	fjallað	er	um	þátttakendur,	siðferðisleg	atriði,	
framkvæmd,	greiningaraðferð	og	réttmæti	og	áreiðanleika	rannsóknarinnar,	svo	og	

takmarkanir	hennar.	Þar	á	eftir	kemur	niðurstöðukaflinn	þar	sem	leitast	er	við	að	svara	

rannsóknarspurningum.	Að	lokum	er	umræðukafli	þar	sem	fjallað	er	um	niðurstöðurnar	

og	þær	bornar	saman	við	fræðilegan	grunn	rannsóknarinnar.		
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2 Fræðilegur	bakgrunnur		

2.1	Almennt	um	orðaforða		
Hugtakið	orðaforði	vísar	til	allra	orða	sem	einstaklingur	hefur	á	valdi	sínu	(Sigurður	

Konráðsson,	2000).	Orðaforði	er	mikilvægur	þáttur	í	málþroska	barna,	meðal	annars	

fyrir	góðan	námsárangur	en	hann	er	undirstaða	lesskilnings	(Steinunn	Torfadóttir,	e.d.).	
Orðaforði	er	einn	af	sterkustu	forspárþáttum	námsárangurs	(Carroll,	Bowyer-Crane,	

Duff,	Hulme	og	Snowling,	2011)	og	því	er	efling	orðaforða	mikilvægur	þáttur	

málörvunar.		

Orð	tungumálsins	skiptast	í	algeng	orð,	hátíðniorð	(e.	high	frequency	words)	og	

sjaldgæf	orð	eða	lágtíðniorð	(e.	low-frequency	words)	(Pearson,	Hiebert	og	Kamil,	

2007).	Hátíðniorð	eru	daglegur	orðaforði	eða	orð	sem	koma	oft	fyrir	í	tungumálinu,	

bæði	í	tali	og	riti	og	eru	mikilvæg	undirstaða	tungumálsins	(Nation,	2001).	Lágtíðniorð	
eru	sjaldgæfari	orð	sem	frekar	eru	notuð	í	rituðum	texta	(Pearson	o.fl.,	2007).	Þó	svo	að	

hátíðniorð	séu	miklu	algengari	í	tungumálinu	en	lágtíðniorð	þá	eru	þau	margfalt	færri	

en	sjaldgæfu	orðin	sem	eru	hins	vegar	ótal	mörg	(Friðrik	Magnússon,	1988).		

Beck,	McKeown	og	Kucan	(2002)	skipta	heildarorðasafni	einstaklinga	í	þrjú	meginlög	

(e.	tiers).	Í	fyrsta	laginu	eru	algengustu	orðin,	hátíðniorð	sem	við	notum	í	daglegu	tali	
(t.d.	bíll,	borða,	bolti,	labba,	stelpa).	Í	öðru	laginu	eru	orð	sem	ekki	eru	jafn	algeng	í	

málinu	eða	lágtíðniorð	og	eru	algengari	í	ritmáli,	en	þau	eru	í	raun	dæmigerð	fyrir	ritað	

mál.	Orðin	í	þessum	flokki	eru	einnig	einkennandi	fyrir	orðanotkun	einstaklinga	sem	

búa	yfir	ríkum	orðaforða	en	þeir	nota	gjarnan	orð	eins	og	skondinn	í	stað	fyndinn	eða	

röskur	í	stað	fljótur.	Í	þessum	flokki	eru	þannig	sjaldgæfari	orð	yfir	ýmis	hátíðniorð,	t.d.	

snæða	í	stað	þess	að	borða.	En	einnig	eru	þar	huglæg	orð	sem	hafa	flóknari	merkingu	

eins	og	ástæða,	áhersla	og	hugmynd.	Við	útskýrum	þau	orð	ekki	auðveldlega	með	því	

að	benda	á	mynd	heldur	krefst	það	þess	að	við	notum	tungumálið	til	þess.	Í	þriðja	
laginu	eru	svo	sjaldgæf	orð	sem	eru	tengd	ákveðnu	fræðasviði	t.d.	ljóstillífun	sem	fellur	

undir	náttúrufræði,	samsæta	sem	er	hugtak	innan	erfðafræði	og	eðlismassi	sem	er	eitt	

af	hugtökum	eðlisfræðinnar.	Ekki	þarf	að	kenna	börnum	sérstaklega	orð	úr	fyrsta	
flokknum	þar	sem	þau	læra	þau	í	daglegum	samskiptum	en	það	eru	þessi	lágtíðniorð	í	

lagi	tvö	og	þrjú	sem	foreldrar	og	kennarar	þurfa	að	leggja	áherslu	á	að	efla	hjá	börnum.	
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Þar	sem	þau	koma	aðallega	fram	í	rituðu	máli	og	því	er	lestur	besta	leiðin	til	að	auka	

þekkingu	barna	á	þeim	(Beck	o.fl.,	2002).	

Gerður	er	greinarmunur	á	viðtökuorðaforða	(e.	receptive	vocabulary)	og	

tjáningarorðaforða	(e.	expressive	vocabulary).	Oft	er	einnig	talað	um	virkan	og	óvirkan	

orðaforða	í	þessu	sambandi	(Sigurður	Konráðsson,	2000).	Viðtökuorðaforði	eru	öll	þau	

orð	sem	einstaklingur	skilur	þegar	hann	rekst	á	þau,	hvort	sem	hann	heyrir	þau	eða	les	
(Saxton,	2010).	Til	hans	teljast	því	orðaforði	hlustunar	og	lestrar.	Orðaforði	hlustunar	er	

sá	orðaforði	sem	einstaklingur	ræður	yfir	og	getur	nýtt	til	að	skilja	það	sem	sagt	er	við	

hann.	Orðaforði	lestrar	er	svo	sá	orðaforði	sem	einstaklingur	skilur	í	rituðum	texta	

(Kamil	og	Hiebert,	2005).	Tjáningarorðaforði	er	hins	vegar	þau	orð	sem	einstaklingur	
hefur	á	valdi	sínu	og	notar	sjálfur	í	tali	eða	riti	(Kamil	og	Hiebert,	2005).	Viðtökuorða-

forðinn	er	töluvert	stærri	en	tjáningarorðaforðinn	af	því	að	fólk	skilur	almennt	fleiri	orð	

en	það	notar	sjálft	við	tjáningu	(Saxton,	2010).		

Greinarmunur	er	einnig	gerður	á	breidd	og	dýpt	orðaforðans	(Beck	o.fl.,	2002).	

Breidd	orðaforðans	vísar	til	þess	hve	mörg	orð	einstaklingurinn	kann	og	þekkir.	Dýpt	

orðaforðans	vísar	hins	vegar	til	þess	hve	mikil	þekking	einstaklingsins	er	á	orðum	og	
hugtökum	og	má	skipta	í	stigvaxandi	dýpt	eftir	því	hvort	einstaklingur:	

1. Þekkir	ekki	orðið.	
2. Kannast	við	orðið	en	getur	ekki	skilgreint	það.	

3. Notar	orðið	í	tali	án	þess	að	geta	skilgreint	það.	

4. Getur	skilgreint	orðið	fullkomlega	í	mismunandi	samhengi	og	merkingu	

5. Hefur	öðlast	djúpan	skilning	á	orðinu/hugtakinu	sem	um	ræðir,	þekkir	ólíkar	
merkingar	þess,	samsetningu,	beygingarmyndir,	andheiti,	samheiti	og	afleidd	
orð.		

6. Notar	orðið	í	réttri	mynd	og	í	réttu	samhengi	annað	hvort	í	tali	eða	riti.	Þetta	er	
dýpsta	stig	orðþekkingar	(August,	Carlo,	Lively,	Lippman,	McLaughlin	og	Snow,	
1999;	Beck	o.fl.,	2002).	

Þessa	færni	öðlast	einstaklingur	ekki	alltaf	sjálfkrafa	en	með	markvissri	örvun	heima	og	í	

skóla	þróast	orðaforðinn.		

2.2	Þróun	orðaforða	
Máltaka	barna	hefst	við	fæðingu	(Sigurður	Konráðsson,	2000).	Það	er	börnum	meðfætt	

að	læra	mál	og	strax	virðast	þau	gera	greinarmun	á	málhljóðum	og	umhverfishljóðum	
(Guðrún	Kvaran,	2005).	Í	kringum	þriggja	til	fjögurra	mánaða	aldurinn	byrja	börn	

yfirleitt	að	hjala	og	babbla	(Bates	og	Goodman,	1997)	en	fyrstu	orðin	koma	oftast	í	
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kringum	fyrsta	afmælisdaginn	eða	á	bilinu	10–15	mánaða	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	Það	

er	þó	talið	að	börn	fari	að	skilja	orð	mun	fyrr	eða	jafnvel	um	sjö	mánaða	aldurinn	í	

einhverjum	tilfellum.	Börn	skilja	því	mun	fleiri	orð	en	þau	eru	fær	um	að	nota	sjálf	
(Saxton,	2010).		

Í	fyrstu	vex	orðaforðinn	hægt	og	rólega	en	um	18	mánaða	aldur	þróast	málið	hraðar	

og	segja	má	að	börn	taki	nokkurs	konar	vaxtarkipp	í	orðaforða.	Ekki	eru	allir	fræðimenn	
á	sama	máli	um	það	hvenær	þessi	vaxtarkippur	á	sér	stað	og	spannar	það	allt	frá	15	

mánaða	til	21	mánaða	aldurs.	Einnig	eru	skiptar	skoðanir	á	því	hvort	vaxtarkippurinn	

eigi	sér	stað	þegar	börn	hafa	lært	50	orð	eða	jafnvel	100.	Fræðimenn	eru	þó	sammála	

um	það	að	vaxtarkippur	verði	á	þessu	aldursbili	(Saxton,	2010).		

Börn	læra	málið	í	samskiptum	við	aðra	og	fara	smám	saman	að	nota	orð	sem	þau	

heyra	í		umhverfi	sínu	(Sigurður	Konráðsson,	2000).	Í	fyrstu	einkennist	orðaforði	þeirra	

af	nafnorðum,	sagnorðum,	lýsingarorðum	og	einstaka	atviksorðum	eins	og	út,	upp	og	
inn,	eða	svokölluðum	inntaksorðum	en	þau	teljast	til	opinna	orðflokka.	Inntaksorð	
halda	uppi	merkingu	þess	sem	fólk	segir	og	skrifar	en	einnig	lýsa	þau	inntaki	setninga	og	

því	sem	koma	á	til	skila.	Með	tímanum	bætast	svo	fleiri	orð	við	(Guðrún	Kvaran,	2005).	
Þegar	börn	eru	um	18–20	mánaða	gömul	fara	þau	fyrst	að	tengja	saman	orð.	Fyrstu	
setningarnar	eru	stuttar,	oft	bara	tvö	orð	og	innihalda	engar	tengingar	eða	beygingar	

(Bates	og	Goodman,	1997).	Þegar	setningar	barna	fara	svo	að	innihalda	fleiri	en	tvö	orð	
bætast	við	forsetningar,	fornöfn,	samtengingar	og	greinir,	eða	svokölluð	kerfisorð	
(Eiríkur	Rögnvaldsson,	2005).		

Ung	börn	hafa	einstakan	hæfileika	til	að	læra	ný	orð	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	
Rannsóknir	hafa	sýnt	að	oft	nægir	það	börnum	að	heyra	orð	einu	sinni	til	að	festa	það	í	

orðaforðasafni	sínu	(e.	fast	mapping).	Til	dæmis,	ef	sagt	er	við	þriggja	ára	barn:	„Við	
skulum	mæla	þetta	leikfang	með	málbandi”	þá	gæti	barnið	bent	á	málband	úr	safni	

hluta	vikum	eða	jafnvel	mánuðum	síðar	(Byrnes	og	Wasik,	2009;	Markson	og	Bloom,	

1997).	Undir	eðlilegum	kringumstæðum	byggja	börn	orðaforða	sinn	mjög	hratt	upp	á	

leikskólaaldri	en	talið	er	að	þau	bæti	í	kringum	50–70	orðum	við	orðaforða	sinn	á	hverri	

viku	og	þá	að	mestu	í	gegnum	samræður	og	þegar	lesið	er	fyrir	þau.	Þegar	börn	hlusta	á	

bækur	lesnar	efla	þau	orðaforða	ritmáls	sem	er,	eins	og	áður	segir,	mun	flóknari	og	
inniheldur	miklu	fleiri	lágtíðniorð	(Carroll	o.fl.,	2011;	Sigurður	Konráðsson,	2000).	

Seinna	á	ævinni	lærir	fólk	aftur	á	móti	flest	orð	með	því	að	lesa	sjálft.	Þannig	skiptir	

hljóðmynd	orðanna	mestu	máli	í	byrjun	en	síðar	skiptir	ritmyndin	meira	máli	þegar	efla	
á	orðaforða	(Kamil	og	Hiebert,	2005).		
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Enskumælandi	börn	búa	yfir	orðaforða	sem	nemur	allt	að	10.000	orðum	við	sex	ára	

aldur	eða	um	það	leyti	sem	þau	hefja	grunnskólagöngu.	Ef	litið	er	á	vöxt	orðaforða	

enskumælandi	barna	frá	einu	orði	til	10.000	á	sex	árum	þá	má	ætla	að	börn	læri	að	
meðaltali	2.000	orð	á	ári,	38	orð	á	viku	eða	5–6	orð	á	dag	fram	að	þeim	tíma	sem	þau	

byrja	í	grunnskóla	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	Þó	svo	að	talað	sé	um	vaxtarkipp	í	

orðaforða	barna	um	18	mánaða	aldur	þá	benda	rannsóknir	til	þess	að	börn	læri	
einungis	300	orð	á	milli	eins	árs	til	tveggja	ára	aldurs	og	um	550	orð	milli	tveggja	og	

þriggja	ára	aldurs	sem	er	langt	fyrir	neðan	2.000	orð	á	ári.	Ef	gert	er	ráð	fyrir	því	að	

þriggja	ára	börn	hafi	lært	um	850	orð	þá	má	ætla	að	þau	læri	um	3.000	orð	á	ári	frá	
þriggja	ára	aldri	og	þangað	til	þau	hefja	grunnskólagönguna	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	

Leikskólaaldurinn	er	því	afar	mikilvægur	aldur	í	þróun	orðaforða	barna	og	því	þurfa	

foreldrar	og	ekki	síður	leikskólakennarar	að	vera	meðvitaðir	um	að	styðja	við	vöxt	

orðaforða	þeirra.		

Byrnes	og	Wasik	(2009)	veltu	fyrir	sér	ástæðunni	fyrir	því	að	orðaforði	barna	vex	

jafn	hratt	og	raun	ber	vitni	frá	þriggja	ára	aldri.	Þau	segja	að	börn	á	þessum	aldri	hafi	
meiri	málfræðivitund	(e.	knowledge	of	grammatical	constructions)	en	yngri	börn	og	hún	
nýtist	þeim	þegar	þau	reyna	að	átta	sig	á	merkingu	nýrra	orða	(Bloom,	2000).	Önnur	

ástæðan	gæti	verið	sú	að	mati	höfunda	að	því	fleiri	orð	sem	börn	þekkja	þeim	mun	

betur	átta	þau	sig	á	merkingu	nýrra	orða.	Hugsun	þeirra	er	einnig	að	þróast	sem	getur	
skýrt	þá	miklu	aukningu	sem	verður	í	orðaforða	þeirra	á	þessum	aldri.	Milli	tveggja	og	

þriggja	ára	aldurs	sýna	börn	aukna	færni	í	skilningi	á	táknum	og	á	milli	þriggja	til	fjögra	

ára	verður	mikil	breyting	á	hugsunarfærni	þeirra	og	skilningur	eykst.	Að	lokum	má	
nefna	að	efnið	sem	lesið	er	fyrir	börn	eftir	þriggja	ára	aldur	er	stöðugt	innihaldsríkara	

hvað	orðaforða	varðar	og	svo	fara	þau	að	lesa	sjálf	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	Eins	og	fyrr	
segir	er	gríðarlega	mikilvægt	að	lesa	fyrir	ung	börn	og	er	það	ein	besta	leiðin	til	að	auka	

við	orðaforða	þeirra	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2015),	og	þá	helst	þann	sem	telst	til	

lágtíðniorða	(Pearson	o.fl.,	2007).	

Lestur	eykur	því	orðaforða	alveg	frá	smábarnaaldri	og	þau	börn	sem	mikið	hefur	

verið	lesið	fyrir	búa	frekar	yfir	ýmsum	lágtíðniorðum	þegar	þau	hefja	grunnskólagöngu.	
Flest	börn	skilja	þá	flest	algeng	orð	sem	notuð	eru	í	samtölum	en	svo	bætist	enn	meira	

við	orðaforða	þeirra	þegar	þau	fara	að	lesa	námsbækur	(Kamil	og	Hiebert,	2005).	Yngsta	

stig	grunnskólans	er	því	afar	mikilvægt	skeið	í	þróun	orðaforða	barna	en	talið	er	að	börn	

læri	um	sjö	orð	á	dag	á	aldrinum	sex	til	átta	ára	og	um	12	orð	á	dag	á	aldrinum	átta	til	

tólf	ára	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	Því	er	haldið	fram	að	börn	læri	um	30.000	orð	á	tíu	ára	

grunnskólagöngu,	eða	um	3000	ný	orð	á	hverju	ári.	Þó	er	talið	að	börn	læri	einungis	um	
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250–400	af	þessum	3000	orðum	í	skólanum	(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000)	sem	

sýnir	okkur	að	hlutverk	uppalenda	er	mjög	mikilvægt	í	þróun	orðaforða.		

Í	ljós	hefur	komið	að	mikill	einstaklingsmunur	er	á	milli	barna	í	orðaforða	við	upphaf	

grunnskólagöngu	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2004,	2015).	Það	eru	margir	þættir	í	

uppeldi	barna	sem	hafa	áhrif	á	vöxt	orðaforða	þeirra	en	í	næsta	kafla	verður	greint	

nánar	frá	þeim	atriðum	sem	hugsanlega	geta	skýrt	þann	mikla	einstaklingsmun	sem	
ríkir	milli	jafnaldra	barna.		

2.3	Einstaklingsmunur	í	orðaforða	
Mikill	munur	er	á	orðaforða	ungra	barna	en	hann	má	að	verulegu	leyti	rekja	til	
mismunandi	uppeldisaðstæðna	þeirra	og	tækifæra	til	náms	á	heimilum	(Hoff	og	Tian,	

2005).	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	börn	sem	búa	yfir	miklum	orðaforða	koma	frá	heimilum	

þar	sem	mikið	hefur	verið	rætt	við	þau	á	meðan	börn	með	lítinn	orðaforða	koma	frá	

heimilum	þar	sem	raunin	er	önnur	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	

Hart	og	Risley	(1995)	gerðu	rannsókn	til	að	athuga	hvers	vegna	einstaklingsmunur	í	

orðaforða	er	jafn	mikill	og	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á.	Rannsókn	þeirra	var	fram-

kvæmd	í	Kansas	í	Bandaríkjunum	og	var	gögnum	safnað	frá	42	fjölskyldum	barna	á	

aldrinum	sjö	mánaða	til	þriggja	ára.	Fylgst	var	með	börnum	vikulega,	klukkutíma	í	senn.	

Öll	samskipti	sem	áttu	sér	stað	milli	foreldra	og	barna	voru	skráð	nákvæmlega	niður.	
Niðurstöður	rannsóknarinnar	sýndu	að	það	máluppeldi	sem	börn	hljóta	á	heimilum	

sínum	er	mjög	ólíkt.	Það	á	bæði	við	um	magn	orða	sem	börn	heyra	og	einnig	um	gæði	í	

samtölum	foreldra	og	barna,	það	er	að	segja	hvort	foreldrar	noti	fjölbreytt	orð.	
Menntun	foreldra	hafði	áhrif	en	foreldrum	var	skipt	í	þrjá	flokka	eftir	þjóðfélagsstöðu	

þeirra.	Börn	foreldra	úr	hæsta	flokknum	heyrðu	að	meðaltali	215.000	orð	á	viku,	börn	
foreldra	úr	miðflokknum	heyrðu	125.000	orð	á	viku	en	börn	foreldra	úr	lægsta	

flokknum	heyrðu	ekki	nema	62.000	orð	á	viku	að	jafnaði	(Hart	og	Risley,	1995).	

Orðaforði	barnanna	bar	keim	af	þessum	mismun.	Þau	börn	sem	fengu	að	heyra	færri	

orð	á	heimilum	sínum	höfðu	minni	orðaforða	en	hin	börnin	við	þriggja	ára	aldur.	Börnin	

voru	svo	prófuð	aftur	þegar	þau	voru	orðin	níu	til	tíu	ára	og	sterk	jákvæð	fylgni	mældist	

milli	orðaforða	þeirra	á	þeim	aldri	og	við	þriggja	ára	aldur.	Þessar	niðurstöður	gefa	til	
kynna	að	orðaforði	barna	við	unga	aldur	hafi	mikið	að	segja	um	tungumálafærni	þeirra	

seinna	á	skólagöngunni	(Hart	og	Risley,	1995;	2003).	Með	þessari	rannsókn	áttuðu	

fræðimenn	sig	almennilega	á	þeim	miklu	áhrifum	sem	félagsleg	samskipti	fullorðinna	og	
barna	hafa	á	orðaforða	barnanna	og	einnig	hversu	afdrifarík	þau	eru	fyrir	námsgengi	

þeirra	(Snow,	2014).	Rannsóknir	Hart	og	Risley	(1995,	2003)	undirstrika	mikilvægi	þess	
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að	innihaldsríkar	samræður	eigi	sér	stað	milli	foreldra	og	barna.	Foreldrar	þurfa	að	vera	

meðvitaðir	um	nauðsyn	þess	að	tala	mikið	við	börn	sín	og	nota	fjölbreytt	orðalag.	

Lestur	bóka	ýtir	einnig	verulega	undir	aukinn	orðaforða	barna.	Hrafnhildur	

Ragnarsdóttir	(2015)	gerði	rannsókn	á	fjögra	ára	gömlum	börnum,	þeim	var	fylgt	eftir	

með	árlegum	mælingum	í	þrjú	ár,	til	sjö	ára	aldurs.	Niðurstöður	hennar	sýndu	að	

jákvæð	fylgni	var	á	milli	orðaforða	barnanna	og	þess	hve	oft	lesið	var	fyrir	þau	sem	og	
við	fjölda	barnabóka	á	heimilum	þeirra.	Því	fleiri	barnabækur	og	því	oftar	sem	lesið	var	

fyrir	börnin	þeim	mun	fleiri	stig	fengu	þau	á	orðaforðaprófi	sem	notað	var	í	

rannsókninni,	bæði	við	fjögra	og	fimm	ára	aldur.	Tengsl	voru	einnig	á	milli	orðaforða	

barnanna	og	aldurs	móður	sem	og	tekna	fjölskyldunnar.	Niðurstöður	hennar	sýndu	enn	
fremur	gríðarlegan	mun	milli	barna.	Hópnum	var	skipt	í	lægstu	25%,	mið-50%	og	hæstu	

25%	en	meðalorðaforði	hæsta	fjórðungsins	var	næstum	helmingi	hærri	en	þess	lægsta.	

Munurinn	var	því	gríðarlegur	á	milli	þeirra	slöku	og	sterku	og	hélst	hann	stöðugur	milli	
ára.	Líkt	og	rannsókn	Hart	og	Risley	(1995)	þá	sýnir	rannsókn	Hrafnhildar	Ragnarsdóttur	

(2015)	hve	hlutverk	foreldra	er	mikilvægt	þegar	kemur	að	orðaforða	barna.		

Fleiri	áhugaverðar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	í	tengslum	við	orðaforða	hér	á	landi	

en	Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	Steinunn	Gestsdóttir	og	Freyja	Birgisdóttir	(2009)	
könnuðu	hvort	þróun	orðaforða	íslenskra	barna	væri	í	samræmi	við	niðurstöður	

erlendra	rannsókna.	Þátttakendur	í	rannsókninni	voru	börn,	frá	fjögra	til	átta	ára	aldurs.	
Niðurstöður	þeirra	sýndu	að	orðaforðinn	vex	gríðarlega	milli	fjögra	og	sex	ára	aldurs	en	
jafnframt	kom	enn	og	aftur	í	ljós	mikill	munur	milli	einstaklinga.	Marktæk	fylgni	mældist	

milli	orðaforða	barnanna	og	menntunar	móður	og	er	það	enn	ein	vísbending	um	að	
einstaklingsmunur	í	orðaforða	íslenskra	barna	tengist	fjölskyldubreytum	(Hart	og	Risley,	

1995;	Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2015).	Niðurstöður	rannsóknar	Hrafnhildar	

Ragnarsdóttur	o.fl.	(2009;	2015)	ítreka	mikilvægi	þess	að	börn	öðlist	góðan	grunn	í	
orðaforða	á	heimilum	sínum	fyrstu	árin.		

Það	er	í	höndum	uppalenda	og	kennara	að	vekja	áhuga	barna	á	orðum	en	það	er	

einkennandi	fyrir	þá	sem	búa	yfir	miklum	orðaforða,	að	þeir	eru	áhugasamir	og	forvitnir	

um	merkingu	óþekktra	orða	og	það	hvernig	þau	tengjast	öðrum	orðum	(Beck	o.fl.,	

2002).	Það	gerist	ekki	af	sjálfu	sér	heldur	er	það	gert	með	lifandi	og	innihaldsríkri	
málörvun	og	með	því	að	skapa	aðstæður	sem	hvetja	börn	til	að	vera	vakandi	fyrir	nýjum	

orðum	(Beck	o.fl.,	2002).	Einstaklingsmun	milli	barna	í	orðaforða	má	því	að	verulegu	

leyti	rekja	til	þess	máluppeldis	sem	þau	hljóta	en	niðurstöður	þeirra	rannsókna	sem	hér	
hefur	verið	fjallað	um	benda	allar	til	þess.	Þá	er	nauðsynlegt	að	bregðast	við	þessum	

mikla	einstaklingsmun	milli	barna	og	efla	þau	sem	búa	yfir	litlum	orðaforða	þar	sem	
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orðaforðinn	er	gríðarlega	mikilvægur	meðal	annars	fyrir	áframhaldandi	nám,	en	það	er	

hlutverk	skólasamfélagsins.		

2.4	Orðaforði	og	lesskilningur		
Góður	orðaforði	er	gulls	ígildi	en	börn	sem	búa	yfir	ríkum	orðaforða	eru	betur	sett	en	

önnur	til	þess	að	læra	enn	fleiri	ný	orð.	Merkingarformun	(e.	semantic	representation)	
er	það	þegar	barn	heyrir	kunnuglegt	orð	og	það	vekur	upp	merkingu	þess	í	orðasafni	

hugans.	Ef	barnið	hefur	góðan	orðaforða	opnast	einnig	fyrir	merkingu	skyldra	orða.	

Þess	vegna	hafa	börn	með	góðan	orðaforða	ákveðið	forskot	í	námi	því	orðaforðinn	

hjálpar	þeim	að	finna	tengsl,	skilja	merkingu	samhengis	og	lengri	orðræðu	(Carroll	o.fl.,	
2011).	Ef	bók	er	lesin	fyrir	tvö	jafngömul	börn	mun	það	barn	sem	býr	yfir	miklum	

orðaforða	því	líklega	læra	fleiri	ný	orð	úr	textanum	en	það	barn	sem	býr	yfir	litlum	

orðaforða	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	

Þegar	börn	byrja	í	grunnskóla	er	þó	mesta	áherslan	fyrst	um	sinn	lögð	á	

lestrarnámið,	að	kenna	börnum	stafina	og	tengja	hljóð	þeirra	svo	saman	í	orð	(Steinunn	

Torfadóttir,	e.d.).	Sá	hæfileiki	sem	kallaður	er	umskráning	felst	í	því	að	breyta	
bókstöfum	í	viðeigandi	málhljóð,	tengja	þau	saman	til	að	mynda	orð	og	finna	merkingu	
þess	(Helga	Sigurmundsdóttir,	e.d.).	Foreldrum	og	kennurum	ungra	barna	er	yfirleitt	

umhugað	um	að	þau	nái	góðum	árangri	í	lestri	og	eru	flestir	meðvitaðir	um	mikilvægi	
þess	í	náminu.	Færri	gera	sér	þó	grein	fyrir	hversu	mikilvægur	málþroski	barna	er,	þar	
með	talinn	orðaforði,	fyrir	lestrarnámið	(Snow,	Tabors	og	Dickinson,	2001).	Kamil	og	

Hiebert	(2005)	halda	því	fram	að	orðaforði	gegni	mikilvægu	hlutverki	í	byrjendaferli	
lestrarnámsins	og	hafi	áhrif	á	það	hvernig	börnum	gengur	að	tileinka	sér	hljóð	bókstaf-

anna,	heiti	þeirra	og	skilning.	Orðaforði	hefur	áhrif	á	hljóðkerfisfærni	vegna	þess	að	

eftir	því	sem	orðaforðinn	er	ríkulegri	því	betri	verður	næmi	barna	fyrir	hljóðkerfinu	sem	
auðveldar	þeim	að	greina	hljóðeiningar	og	stök	hljóð	orðanna	(Halldóra	Haraldsdóttir,	

e.d.).	Svo	þurfa	börn	að	tengja	hljóðin	saman	í	orð	og	þar	kemur	orðaforðinn	einnig	að	

góðu	gagni	en	það	reynist	þeim	auðveldara	að	lesa	orð	ef	þau	þekkja	orðin	og	vita	hvað	

þau	þýða	(Vellutino,	2003).	Barnið	þarf	að	skilja	orðin	til	að	vita	hvort	þau	eru	rétt	lesin	
og	passi	inn	í	textasamhengið	(Halldóra	Haraldsdóttir,	e.d.).	Orðaforði	barna	hjálpar	

þeim	því	við	lestrarnámið	en	þar	sem	lesmálið	er	í	fyrstu	tiltölulega	einfalt	þá	verða	ekki	

mikið	af	nýjum	orðum	á	vegi	þeirra	í	lestrarbókunum.			

Mikilvægi	orðaforðans	vex	hins	vegar	gríðarlega	á	miðstigi	og	áfram	út	skóla-

gönguna	þegar	áherslan	færist	yfir	á	lesskilning	og	börn	fara	að	lesa	til	að	læra	

(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2007).	Góður	orðaforði	er	mikilvægur	fyrir	lesskilning	og	eru	
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sterk	tengsl	milli	þessara	þátta.	Batia	Laufer	(1989,	1992;	Laufer	og	Ravenhorst-Kalovki,	

2010)	hefur	komist	að	þeirri	niðurstöðu	í	rannsóknum	sínum	að	nemendur	þurfi	að	

skilja	að	minnsta	kosti	95%	orða	í	texta	til	að	geta	áttað	sig	á	meginatriðum	hans	en	
hins	vegar	þurfa	þeir	að	þekkja	98%	orðanna	fyrir	góðan	lesskilning.	Auk	þess	hafa	

rannsóknir	leitt	í	ljós	að	samband	orðaforða	og	lesskilnings	er	gagnkvæmt	því	góður	

lesskilningur	leiðir	til	aukins	orðaforða	(Verhoeven,	Van	Leeuwe	og	Vermeer,	2011).	
Það	er	vegna	þess	að	ef	lesandi	skilur	vel	texta	sem	hann	les	þá	áttar	hann	sig	betur	á	

óþekktu	orðunum	sem	birtast	í	textanum	sem	leiðir	til	betri	skilnings	á	efni	textans	

(Laufer,	1989).	Það	gefur	því	auga	leið	að	börn	þurfa	að	þekkja	talsvert	mörg	orð	til	að	
þess	að	skilja	texta	sem	þau	lesa.	

Eftir	því	sem	líður	á	grunnskólagöngu	barna	draga	foreldrar	ef	til	vill	úr	lestri	bóka	og	

fara	börnin	frekar	að	lesa	sjálf.	Það	fer	þó	eftir	orðaforða	þeirra	og	skilningi	hvort	þau	

hafi	ánægju	af	lestri	bóka	en	talað	er	um	Mattheusaráhrifin	(e.	Matthew	effects)	
(Stanovich,	1986)	í	því	sambandi.	Í	þeim	felst	að	börn	sem	hafa	góðan	lesskilning	hafa	

meiri	ánægju	af	því	að	lesa	og	lesa	því	gjarnan	oftar	en	börn	sem	hafa	slakan	lesskilning.	
Það	verða	því	fleiri	orð	á	vegi	þeirra	sem	veldur	því	að	þau	auka	hraðar	við	orðaforða	

sinn	og	lesskilning.	Börn	með	lítinn	orðaforða	fá	því	síður	tækifæri	til	að	læra	ný	orð,	

þar	sem	orðaforði	ritmáls	er	mun	fjölbreyttari	en	orðaforði	talmáls	eins	og	áður	segir.	

Börn	lenda	því	oft	í	vítahring	sem	erfitt	getur	verið	að	rjúfa.	Þetta	veldur	því	að	
munurinn	á	milli	barna	í	orðaforða	og	lesskilningi	hefur	tilhneigingu	til	að	aukast	með	

hverju	ári	(Stanovich,	1986).		

Perfetti	(2010)	setti	fram	hinn	gullna	þríhyrning	í	lestrarfærni	en	hann	útskýrir	vel	

sambandið	milli	umskráningar,	orðaforða	og	lesskilnings	sem	fjallað	er	um	hér	að	ofan.	

Börn	þurfa	að	öðlast	góða	færni	í	þeim	þremur	þáttum	til	að	geta	náð	almennri	

lestrarfærni.	Mynd	1	sýnir	tengsl	orðaforða,	umskráningar	og	lesskilnings	og	var	hún	
unnin	upp	úr	hugmyndum	Perfetti	um	hinn	gullna	þríhyrning:	

	

Mynd	1.	Hinn	gullni	þríhyrningur	í	lestrarfærni.	



20	

Grunnur	að	lesskilningsfærni	hefst	þegar	umskráning	og	orðaforði	fara	saman	og	

umskráningarfærni	barns	er	eðlileg.	Sterk	tenging	er	á	milli	umskráningar	og	orðaforða,	

og	hins	vegar	orðaforða	og	lesskilnings	en	um	nokkurs	konar	víxlverkun	er	að	ræða	milli	
þessara	færniþátta,	þar	sem	áhrifin	eru	gagnkvæm	í	báðar	áttir.	Umskráning	hefur	áhrif	

á	orðaforða	með	þeim	hætti	að	þegar	lesandi	nær	góðum	tökum	á	umskráningu	áttar	

hann	sig	betur	á	merkingu	orðanna.	Orðaforði	hefur	einnig	áhrif	á	umskráningarfærni	
lesandans	því	eins	og	áður	hefur	komið	fram	þá	er	auðveldara	að	lesa	orð	sem	hann	

þekkir.	Á	sama	hátt,	ef	lesandi	skilur	hluta	texta	sem	inniheldur	óþekkt	orð	þá	hjálpar	

það	honum	að	átta	sig	á	merkingu	óþekktu	orðanna	út	frá	textasamhenginu	(Perfetti,	
2010).		

Fjölmargar	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	mikilvægi	orðaforða	í	námi	barna	og	má	þar	

nefna	rannsókn	Hrafnhildar	Ragnarsdóttur	(2015)	en	niðurstöður	hennar	leiddu	í	ljós	að	

orðaforði	fjögra	ára	barna	spáði	fyrir	um	hlustunarskilning	við	fimm	ára	aldur,	
orðaforðinn	hjálpar	þeim	því	að	skilja	tungumálið	í	umhverfi	sínu	og	enn	frekar	það	sem	

er	lesið	fyrir	þau.	Rannsókn	Sigríðar	Ólafsdóttur	o.fl.	(2016)	sýndi	enn	fremur	að	
orðaforði	barna	í	fjórða	bekk	spáir	fyrir	um	hraða	framfara	þeirra	í	lesskilningi.	Eftir	því	

sem	orðaforði	barnanna	var	meiri	í	fjórða	bekk	þeim	mun	hraðar	juku	þau	við	

lesskilning	sinn	út	miðstigið	en	á	sama	hátt	urðu	litlar	framfarir	út	miðstigið	hjá	þeim	

börnum	sem	bjuggu	við	lítinn	orðaforða	í	fjórða	bekk.	Þessi	þróun	staðfestir	fyrri	
rannsóknir	um	vaxandi	mun	á	lesskilningi	barna	með	hverju	árinu	miðað	við	stærð	

orðaforða	þeirra.	Niðurstöðurnar	benda	því	til	þess	að	meiri	og	markvissari	aðgerða	sé	

þörf	til	að	auka	orðaforða	íslenskra	barna	(Sigríður	Ólafsdóttir	o.fl.,	2016).	Þá	hefur	
komið	í	ljós	að	slök	lestrarfærni	eykur	líkur	á	brottfalli	úr	námi	og	atvinnuleysi	á	

fullorðinsárum	(McLaughlin,	Speirs	og	Shenassa,	2012).	

Það	er	því	verulegt	áhyggjuefni	hve	illa	íslenskir	unglingar	hafa	komið	út	úr	

lesskilningshluta	PISA-könnunarinnar.	Frammistöðu	íslenskra	15	ára	nemenda	hefur	

hrakað	jafnt	og	þétt	á	þeim	15	árum	sem	lesskilningur	hefur	verið	mældur.	

Niðurstöðurnar	frá	árinu	2015	eru	sláandi	en	Ísland	er	nú	neðst	Norðurlandanna	í	

lesskilningi	en	var	um	miðjan	hóp	árið	2000.	Nú	eiga	um	22%	nemenda	erfitt	með	að	
lesa	sér	til	gagns	en	árið	2000	voru	þeir	15%	(Menntamálastofnun,	2017).	Þessar	

niðurstöður	gefa	til	kynna	að	fjórir	til	fimm	15	ára	nemendur	í	hverjum	20	manna	bekk	

eigi	erfitt	með	að	lesa	nema	allra	einföldustu	texta	og	eru	því	líklegir	til	að	lenda	í	

miklum	erfiðleikum	með	það	námsefni	sem	lagt	er	fyrir	þá.		

Freyja	Birgisdóttir	(2016)	gerði	rannsókn	með	það	að	leiðarljósi	að	skoða	hvað	gæti	

valdið	slöku	gengi	íslenskra	nemenda	í	lesskilningshluta	PISA.	Niðurstöður	hennar	voru	
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þær	að	orðaforði	veitti	sterkustu	forspána	um	það	hvort	nemendur	lentu	yfir	eða	undir	

tveimur	lægstu	hæfniþrepunum	í	lesskilningi.	Það	átti	einnig	við	þegar	tekið	var	tillit	til	

þekktra	áhrifabreyta	eins	og	ánægju	af	lestri,	lestrartíðni	og	námsaðferða	í	lesskilningi.	
Niðurstöður	Freyju	Birgisdóttur	eru	í	samræmi	við	niðurstöður	Arnbak	(2010)	en	hún	

gerði	rannsókn	á	dönskum	unglingum	sem	sýndi	að	orðaforði	nemenda	hafði	

langsterkustu	fylgnina	við	stigafjölda	þeirra	í	lesskilningshluta	PISA-könnunarinnar.	

Það	er	því	orðaforðinn	sem	ræður	mestu	um	það	hvernig	nemendur	standa	í	

lesskilningi	á	skólaárunum.	Líkt	og	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	þá	eru	það	aðstæður	

barna	á	heimilum	sem	ráða	miklu	um	orðaforða	þeirra.	Foreldrar	eru	því	í	veigamiklu	

hlutverki	í	máluppeldi	barna	og	eru	ýmsir	þættir	sem	þeir	þurfa	að	hafa	í	huga	ef	vel	á	
að	takast	til.	

2.5	Hlutverk	foreldra	
Orðaforði	er	sá	þáttur	málþroskans	sem	foreldrar	og	aðrir	uppalendur	hafa	hve	beinust	
áhrif	á	(Hoff,	2006).	Talmálið	er	helsta	tjáskiptatæki	mannsins	og	gerir	honum	kleift	að	

orða	hugsanir	sínar	og	eiga	samskipti	við	aðra.	Talmálið	er	tæki	okkar	til	að	tjá	vilja	
okkar	og	koma	honum	fram.	Það	má	í	raun	segja	að	samfélagið	sem	við	lifum	í	byggi	á	
því	að	við	getum	tjáð	okkur	og	því	er	full	ástæða	til	að	foreldrar	og	aðrir	uppalendur	

leggi	áherslu	á	að	efla	hæfni	barna	til	að	tjá	hugsanir	sínar	(Ásthildur	Snorradóttir	og	
Sigurlaug	Jónsdóttir,	2000).	Orðaforði	er	helst	styrktur	með	því	að	tala	við	barnið,	lesa	
fyrir	það	og	leyfa	því	að	tjá	sig	um	reynslu	sína	og	þekkingu	(Guðmundur	B.	

Kristmundsson,	2000).		

Samtöl	milli	smábarna	og	fullorðinna	einkennast	oft	af	tiltölulega	einföldum	orðum.	

Það	eru	fimm	efnisatriði	sem	eru	ríkjandi	í	þessum	samræðum	en	það	eru	fjölskyldu-
meðlimir,	dýr,	líkamspartar,	matur	og	föt.	Þetta	eru	allt	þættir	sem	höfða	til	áhuga	

smábarna	en	þau	tala	að	mestu	um	það	sama	aftur	og	aftur	(Saxton,	2010).	Fleiri	þætti	

þarf	að	hafa	í	huga	þegar	börn	eru	enn	að	ná	tökum	á	málinu	en	mikilvægt	er	að	

foreldrar	noti	vandað	málfar	og	stuttar,	hnitmiðaðar	setningar	svo	börnin	meðtaki	þær	

frekar.	Einnig	er	mikilvægt	að	hvetja	börnin	til	að	tala	og	gott	er	að	lengja	setningar	

þeirra	því	þannig	eykst	þekking	þeirra	á	notkun	tungumálsins	og	orðaforði	þeirra	eykst	
(Snow	o.fl.,	2001).	Öll	börn	geta	lært	algengustu	orðin	í	málinu	en	það	veltur	á	uppeldis-

aðstæðum	hversu	mikið	þau	læra	af	lágtíðniorðum,	samheitum	algengra	orða	og	þeim	

sem	ná	yfir	flóknari	fyrirbæri	(sjá	kafla	2.1.).	Þá	reynir	á	hina	fullorðnu	því	mikilvægt	er	
að	vera	duglegur	að	tala	við	barnið	og	örva	það	til	máls	(Erna	Árnadóttir,	2000).	Því	

þurfa	að	vera	gæði	í	samtölum	við	börn	þannig	að	foreldrar	séu	meðvitaðir	um	að	nota	
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fjölbreyttan	orðaforða	þegar	þeir	tala	við	börnin	sín	en	noti	ekki	sífellt	sömu	orðin.	Þess	

vegna	skipta	gæðin	ekki	síður	máli	en	magnið	(Byrnes	og	Wasik,	2009;	Hart	og	Risley,	

1995).	

Einnig	er	mikilvægt	að	lesa	fyrir	börn	en	með	lestri	bóka	örvum	við	hugmyndaflug	

barna	og	eflum	málþroska	þeirra	(Aðalbjörg	Pálsdóttir,	2000).	Því	ber	að	hafa	í	huga	að	

ekkert	kemur	í	stað	bóklesturs.	Það	er	líklega	enginn	þáttur	jafn	mikilvægur	til	að	efla	
orðaforða	og	að	lesa.	Sá	sem	les	mikið	eða	mikið	er	lesið	fyrir	öðlast	mikilvægar	

forsendur	til	að	skilja	ritað	mál	(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000).	Þegar	foreldrar	

lesa	fyrir	börn	sín	og	segja	þeim	sögur	þá	eru	þeir	að	hlúa	að	rótum	málsins,	þar	með	

töldum	orðaforða	sem	er	afar	mikilvægur	fyrir	velgengni	þeirra	í	námi	og	starfi	síðar	
meir	(Erna	Árnadóttir,	2000).	Þátttaka	barnanna	skiptir	einnig	máli	þegar	lesið	er	fyrir	

þau	en	Crain-Thoreson	og	Dale	(1992)	komust	að	því	að	börn	sem	voru	virk	og	tóku	þátt	

þegar	mæður	þeirra	lásu	fyrir	þau,	með	spurningum	og	umræðum,	öðluðust	meiri	
orðaforða	en	þau	sem	ekki	tóku	þátt	í	lestrinum.	Þannig	hafði	þátttaka	barnanna	meiri	

áhrif	á	vöxt	orðaforðans	en	tíðni	bóklesturs	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	Til	þess	að	börn	
bæti	við	orðaforða	sinn	er	einnig	mikilvægt	að	foreldrar	skipti	ekki	flóknum	orðum	í	

lestexta	út	fyrir	einfaldari	orð	heldur	noti	orðaforðann	í	bókinni	og	ræði	um	flóknari	orð	

um	leið	og	lesið	er	(Tabors,	Beals	og	Weizman,	2001).	DeTemple	(2001)	leggur	enn	

fremur	til	nokkur	ráð	fyrir	foreldra	þegar	kemur	að	lestri	bóka	en	það	er	að	velja	
fjölbreyttar	gerðir	bóka	því	þá	fá	börn	að	kynnast	fjölbreyttara	tungumáli.	Einnig	er	

ráðlagt	að	lesa	bækur	aftur	og	aftur	en	þegar	börn	þekkja	sögurnar	orðið	vel	þá	opnast	

möguleikarnir	fyrir	flóknari	samræður	um	sögurnar.	Það	er	því	af	hinu	góða	ef	börn	vilja	
ítrekað	heyra	sömu	bækurnar	lesnar	fyrir	þau.	Í	sumum	tilfellum	truflar	það	lesturinn	að	

stoppa	í	miðjum	texta	til	að	útskýra	orð	eða	hugtök	og	á	það	til	dæmis	við	um	bækur	
sem	byggja	á	texta	sem	rímar.	Þá	hentar	betur	að	ræða	um	óþekkt	orð	og	hugtök	áður	

en	lesið	er	en	þættir	eins	og	pásur,	mismunandi	raddir	og	ólíkt	hljómfall	geta	gert	mikið	

fyrir	lesturinn	og	aukið	skilning	barna	á	textanum.	Einnig	getur	það	hjálpað	börnum	við	

skilning	að	benda	á	myndir	meðan	lesið	er	án	þess	þó	að	trufla	flæðið	í	lestrinum.	Gott	

er	að	ræða	sögurnar	áfram	eftir	að	þær	hafa	verið	lesnar	og	sniðugt	er	að	tengja	atburði	

úr	sögunni	við	daglegt	líf	barnanna,	sérstaklega	ef	svipuð	atvik	koma	upp	hjá	þeim	
(DeTemple,	2001).		

Það	eru	því	þó	nokkur	atriði	sem	hafa	ber	í	huga	þegar	lesið	er	fyrir	börn	svo	að	

lesturinn	skili	sem	mestum	árangri.	Síðan	er	því	miður	allt	of	algengt	að	fólk	hætti	að	

lesa	fyrir	börn	sín	þegar	þau	eru	byrjuð	í	grunnskóla	og	farin	að	lesa	sjálf.	Þau	njóta	þess	

hins	vegar	enn	að	láta	lesa	fyrir	sig	og	málþroski	þeirra	nýtur	góðs	af	(Ásthildur	
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Snorradóttir	og	Sigurlaug	Jónsdóttir,	2000)	þar	sem	orðaforði	lestrarbókanna	þeirra	er	

oftast	tiltölulega	einfaldur	í	byrjun.	Foreldrar	þurfa	einnig	að	huga	að	því	að	vera	góðar	

fyrirmyndir	fyrir	börn	sín	til	dæmis	með	því	að	lesa	sjálfir	bækur	en	það	getur	aukið	
áhuga	barna	á	bókum	(DeTemple,	2001).	Þegar	líða	fer	á	grunnskólagönguna	er	síðan	

mikilvægt	að	börn	hafi	aðgang	að	orðabókum	og	öðru	efni	sem	getur	vakið	áhuga	þeirra	

á	nýjum	orðum	(Sigurður	Konráðsson,	2000).	Foreldrar	gera	sér	oft	ekki	grein	fyrir	því	
hve	auðvelt	það	er	að	vekja	áhuga	barna	á	orðum	og	það	getur	verið	sjálfsagður	og	

eðlilegur	þáttur	í	samskiptum	við	barnið.	Tabors	o.fl.	(2001)	ráðleggja	foreldrum	að	hika	

ekki	við	að	nota	orð	sem	börn	þeirra	hafa	ekki	heyrt	áður	og	segja	það	mikilvægt	fyrir	
orðaforðaþróun	þeirra	að	heyra	reglulega	ný,	óþekkt	orð.	Það	skiptir	þó	máli	hvernig	

þessi	orð	eru	notuð	en	það	þarf	að	setja	þau	í	rétt	samhengi	þannig	að	börnin	átti	sig	

frekar	á	merkingu	þeirra.	Foreldrar	skapa	börnum	sínum	tækifæri	til	að	læra	ný	orð	en	

börnin	þurfa	að	hafa	getuna	og	viljann	til	að	nýta	þau	tækifæri.	Börn	eru	líklegri	til	að	
læra	orð	sem	vísa	til	hluta	sem	þau	hafa	áhuga	á	og	skipta	þau	máli	eða	tengjast	
markmiðum	sem	börnin	eru	að	vinna	að	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	Bækur	höfða	

sömuleiðis	best	til	barna	ef	þau	geta	tengt	við	þau	málefni	sem	fjallað	er	um	í	sögunni	
eða	samsamað	sig	eða	sett	sig	í	spor	persónanna	og	á	einhvern	hátt	tengt	líðan	þeirra	
og	reynslu	við	sína	eigin.	Þá	skapast	samspil	milli	barnsins	og	bókarinnar	þar	sem	

reynsla	og	þekking	barnsins	skiptir	miklu	fyrir	skilning	þess	á	textanum.	Það	er	því	
mikilvægt	að	foreldrar	og	börn	ræði	saman	um	það	sem	verið	er	að	lesa	og	þess	vegna	
er	nauðsynlegt	að	foreldrar	kynni	sér	lesefni	og	námsefni	barna	sinna	svo	þeir	séu	hæfir	

til	að	ræða	um	það	(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000).		

Sumir	hafa	velt	því	fyrir	sér	hvort	önnur	afþreying,	en	samræður	og	lestur,	geti	

komið	að	álíka	gagni	og	hefur	það	til	dæmis	verið	rannsakað	hvort	sjónvarpsáhorf	geti	
aukið	við	orðaforða	barna	(Saxton,	2010).	Niðurstöður	gefa	til	kynna	að	börn	yngri	en	

tveggja	ára	læri	ekki	ný	orð	þegar	þau	horfa	á	sjónvarpið.	Ef	áhrifin	af	sjónvarpsáhorfi	á	

orðaforða	barna	eru	borin	saman	við	áhrifin	af	lifandi	samskiptum	þá	hafa	samskiptin	

mikla	yfirburði.	Þegar	börn	eru	orðin	eldri	en	tveggja	ára	þá	er	mögulegt	fyrir	þau	að	

læra	einhver	ný	orð	með	því	að	horfa	á	sjónvarp	en	það	fer	alfarið	eftir	efninu	sem	þau	

horfa	á	og	hversu	vandað	það	er.	Sjónvarpsefni	sem	ekki	er	sérstaklega	hannað	fyrir	
smábörn	hefur	engin	mælanleg	jákvæð	áhrif	og	heldur	ekki	allt	sjónvarpsefni	sem	ætlað	

er	ungum	börnum.	Ef	börn	eru	til	dæmis	látin	horfa	mikið	á	efni	sem	inniheldur	annað	

hvort	ekkert	eða	lélegt	tal	getur	það	haft	slæm	áhrif	á	orðaforða	þeirra	(Saxton,	2010).	
Rannsókn	Linebarger	og	Walker	(2005)	sýndi	til	að	mynda	tengsl	milli	reglulegs	áhorfs	

barna	á	Stubbana	(e.	Teletubbies)	frá	sex	mánaða	aldri	og	lítils	orðaforða	við	þriggja	ára	
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aldur	en	þættirnir	innihalda	sama	og	ekkert	tal.	Annað	sjónvarpsefni	virtist	hafa	betri	

áhrif	á	orðaforða	barna,	til	að	mynda	Dóra	landkönnuður	(e.	Dora	the	Explorer)	en	
þættirnir	leggja	áherslu	á	að	þjálfa	tungumál	hjá	börnum.	Það	kemur	ef	til	vill	ekki	á	
óvart	að	þriggja	ára	börn	geti	lært	einhver	ný	orð	af	sjónvarpsáhorfi	en	á	þeim	aldri	hafa	

þau	þegar	aflað	sér	mikils	orðaforða	sem	gerir	þeim	kleift	að	álykta	sjálf	um	merkingu	

orða	án	gagnvirks	stuðnings	fullorðinna.	Þegar	börn	horfa	á	sjónvarp	þá	er	þó	mun	
betra	að	einhver	horfi	með	þeim	þar	sem	samskipti	hafa	mikið	að	segja	um	þróun	

orðaforða	(Saxton,	2010).	Það	er	því	mikilvægt	að	vanda	valið	á	sjónvarpsefni	fyrir	börn	

og	stilla	því	í	hóf	ef	foreldrum	er	annt	um	málþroska	barna	sinna.	Tækifærin	til	að	efla	
orðaforða	barna	leynast	víða	í	daglega	lífinu	og	þurfa	foreldrar	að	vera	vakandi	fyrir	

þeim.	

Ferðalög	eru	vel	til	þess	fallin	að	kenna	börnum	ný	orð.	Hægt	er	að	ræða	við	börnin	

um	fjöll,	dali,	ár,	vötn,	fossa	og	fleira	sem	fyrir	augu	ber.	Einnig	er	kjörið	að	segja	
börnum	sögur	um	tröll,	álfa	og	huldufólk	á	ferðalögum.	Sögurnar	streyma	inn	í	huga	

þeirra	og	orðin	koma	þeim	til	góða	næst	þegar	þau	ber	á	góma	(Guðmundur	B.	
Kristmundsson,	2000).	Ef	börn	eru	látin	sitja	afskiptalaus	með	spjaldtölvu	eða	síma	í	

kjöltunni	á	ferðalögum	þá	læra	þau	varla	ný	orð	og	sjá	heldur	ekki	alla	þá	nýju	og	

spennandi	hluti	sem	á	vegi	þeirra	verða.	Þess	vegna	ættu	foreldrar	að	nýta	ferðalög	til	

þess	að	ræða	við	börnin	um	landslagið	og	fleira	sem	fyrir	augu	ber	og	auka	þannig	við	
orðaforða	þeirra	í	leiðinni.		

Orðaforða	má	einnig	þjálfa	með	ýmsum	leikjum	og	það	að	spila	með	börnum	skapar	

einnig	tækifæri	til	að	efla	orðaforða.	Hvort	sem	spilinu	er	ætlað	að	efla	orðaforða	eða	
ekki	þá	eru	það	samskiptin	milli	fullorðinna	og	barna	sem	skipta	meginmáli	(Sigurður	

Konráðsson,	2000).	Tækifærin	eru	því	fjölmörg	en	því	miður	þá	er	samkeppnin	við	

margmiðlunartæknina	hörð	nú	á	dögum	þar	sem	snjallsímar	og	spjaldtölvur	finnast	nú	á	
flestum	heimilum	og	er	áhugi	barna	á	þeim	tækjum	oft	mikill.	Foreldrar	þurfa	því	að	

vera	meðvitaðir	um	að	takmarka	notkun	barna	á	þessum	tækjum	eða	velja	efnið	af	

vandvirkni.	

Þar	sem	börn	fá	hins	vegar	afar	mismunandi	máluppeldi	á	heimilunum	og	eru	því	

missterk	hvað	orðaforða	varðar	þá	eru	kennarar	í	mikilvægu	hlutverki	við	að	jafna	
muninn	milli	barna.	Börn	dvelja	stóran	hluta	dags	í	skólanum	og	því	þurfa	kennarar	að	

vera	meðvitaðir	um	að	nýta	skólatímann	vel	og	hvert	tækifæri	til	að	efla	málþroska	

barnanna.	Þó	svo	að	aðstæður	séu	ólíkar	á	heimilum	og	í	skóla	þá	eru	áhersluþættirnir	
að	mörgu	leyti	þeir	sömu.		
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2.6	Hlutverk	kennara	
Þar	sem	börn	dvelja	meginhluta	dagsins	í	skólanum	þá	eru	kennarar	í	mjög	veigamiklu	
hlutverki	þegar	kemur	að	orðaforðaeflingu	barna	og	þurfa	þeir	að	stuðla	að	því	að	

minnka	muninn	milli	þeirra.	Börn	auka	við	orðaforða	sinn	bæði	með	óbeinum	og	

beinum	hætti	í	skólanum	en	einnig	þurfa	þau	að	fá	þjálfun	í	að	beita	orðaforðanum	í	
gegnum	talað	mál	og	ritun	(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000).	

Skiptar	skoðanir	eru	meðal	fólks	hvort	kenna	eigi	orð	með	beinum	hætti	í	skólanum	

og	halda	margir	því	fram	að	orð	tungumálsins	séu	hreinlega	of	mörg	og	ekki	taki	því	að	

kenna	aðeins	lítinn	hluta	þeirra.	Vissulega	læra	börn	orð	með	óbeinum	hætti	í	
skólanum.	Talað	er	um	óbeina	eða	tilviljanakennda	tileinkun	orðaforða	í	því	samhengi	

en	í	því	felst	að	rekast	á	orð	í	hlustun	og	við	lestur	og	nota	þau	svo	í	tali	og	ritun	(Huang,	

2007;	Paribakht	og	Wesche,	1997).	Til	þess	að	nemendur	læri	ný	orð	af	lestrinum	þarf	
textinn	þó	að	vera	hæfilega	krefjandi	(Grabe	og	Stoller,	2002;	Huang,	2007).	Árangurinn	
af	þessari	aðferð	ræðst	einmitt	af	því	hversu	vel	börnin	skilja	hin	orðin	í	textanum	og	

þurfa	þau	því	að	hafa	öðlast	talsverðan	orðaforða	fyrir	(Byrnes	og	Wasik,	2009)	sem	
leiðir	því	til	vaxandi	munar	á	milli	barna.	Slík	tileinkun	orðaforða	nægir	einnig	ekki	ein	
og	sér	því	mikilvægt	er	að	orð,	sem	verið	er	að	kenna,	komi	oft	fyrir	augu	eða	eyru.	Ef	

barn	hefur	einungis	einu	sinni	eða	tvisvar	lesið	eða	heyrt	orð	er	hætta	á	að	það	muni	
ekki	merkingu	þess	við	hlustun	eða	lestur	og	eigi	erfitt	með	að	grípa	til	þess	í	tjáningu	
hvort	sem	er	í	tali	eða	ritun.	Barnið	gæti	reyndar	kannast	við	orðið	en	ekki	verið	nógu	

öruggt	á	merkingu	þess	svo	það	truflar	lestur	og	hefur	áhrif	á	skilning	á	textanum	sem	
um	ræðir	(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000).	Nemendur	þurfa	líka	að	ná	að	kalla	
fram	orðið	þegar	á	þarf	að	halda	við	tjáningu	en	eins	og	fram	hefur	komið	er	það	dýpsta	

stig	orðþekkingar	(sjá	bls.	14).	Þess	vegna	þurfa	kennarar	að	halda	utan	um	orðin	sem	
nemendur	eru	að	læra	og	vera	meðvitaðir	um	að	nota	þau	áfram	og	vinna	áfram	með	

orðin	á	margvíslegan	hátt.	

Komið	hefur	í	ljós	að	unnt	er	að	auka	orðaforða	með	markvissri	kennslu	(Sigurður	

Konráðsson,	2000)	og	er	það	leið	til	minnka	mun	milli	nemenda.	Eins	og	fyrr	segir	(sjá	

bls.	13)	þá	hafa	Beck	o.fl.	(2002)	skipt	orðaforðanum	upp	í	þrjú	meginlög	en	var	það	
gert	til	þess	að	fá	betri	yfirsýn	yfir	hvaða	orðum	þarf	að	veita	sérstaka	athygli	í	kennslu.	

Í	fyrsta	flokknum	eru	algengustu	orðin	í	málinu,	sem	notuð	eru	í	daglegu	tali.	Þau	orð	

þarf	ekki	að	kenna	sérstaklega	í	skólanum	þar	sem	börn	læra	þau	í	daglegum	
samskiptum	við	annað	fólk.	Orðin	úr	flokki	þrjú	er	best	að	læra	þegar	sérstök	þörf	

krefur,	til	dæmis	þegar	fjallað	er	um	ljóstillífun	í	náttúrufræðikennslu,	en	orð	í	þeim	
flokki	tilheyra	ákveðnum	námsgreinum.	Það	eru	orðin	í	flokki	tvö	(e.	tier2),	eða	millilags	
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orðaforði,	sem	leggja	ætti	mesta	áherslu	á	að	kenna	í	skólanum.	Þau	birtast	í	textum	af	

ýmsu	tagi	en	eru	síður	notuð	í	daglegu	tali.	Mikilvægt	er	að	kennarar	leggi	áherslu	á	að	

þjálfa	þennan	orðaforða	hjá	nemendum	en	hans	verður	best	aflað	með	lestri	og	með	
því	að	láta	nemendur	skrifa	oft	og	reglulega	allt	frá	því	að	þeir	fara	að	draga	til	stafs	

(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000).		

Millilags	orðaforði	gegnir	mikilvægu	hlutverki	í	þróun	lesskilnings	þegar	komið	er	

upp	á	miðstig,	eða	á	þeim	aldri	sem	börn	fara	að	lesa	sér	til	þekkingaröflunar	(Rossingh,	

2008).	Mikilvægt	er	að	vinna	markvisst	með	þessi	orð	upp	alla	skólagönguna	en	þekking	

á	þeim	er	nauðsynleg	fyrir	lesskilning	og	áframhaldandi	nám.	Börn	sem	hafa	ekki	gott	

vald	á	þessum	orðaforða	lenda	í	vandræðum	þegar	þau	birtast	í	textum	í	námsefninu	
(Snow,	2014).	Mikilvægt	er	að	gefa	ríkuleg	tækifæri	til	að	ræða,	skrifa	og	lesa	um	

fjölbreytilegt	efni,	vekja	athygli	á	orðum	og	hvernig	þau	tengjast	öðrum	orðum	í	

textanum	(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000).	Þegar	börnum	eru	kennd	ný	orð	er	
einnig	mikilvægt	að	tengja	þau	við	reynslu	þeirra	og	geta	þau	þá	leitað	í	þann	sjóð	til	að	

finna	skilgreiningu	orðsins.	Það	er	því	best	að	fjalla	um	eitthvað	sem	börnin	þekkja	og	
bæta	nýjum	orðum	við,	orðum	sem	tengjast	reynsluheimi	þeirra	(Sigurður	Konráðsson,	

2000).	Reynsla	og	menning	barna	er	aftur	á	móti	mjög	mismunandi	og	þarf	kennarinn	

að	hafa	það	í	huga	í	kennslunni.		

Orðin	sem	kennd	eru	þurfa	að	varða	verk	nemandans	og	skipta	hann	máli.	Gott	er	

að	undirbúa	lestur	og	ritun	með	því	að	ræða	um	helstu	orð	og	hugtök	sem	nota	þarf	og	
mjög	mikilvægt	er	að	nota	orðin	áfram	(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000).	Graves	

(1987)	leggur	auk	þess	áherslu	á	sex	viðfangsefni	sem	nauðsynlegt	er	að	nemendur	fáist	
við	þegar	þeir	læra	ný	orð	og	aðferðir.	Þau	eru	að:	

1. Læra	að	lesa	þekkt	orð.	Börn	læra	að	lesa	orð	sem	þau	þekkja	og	eru	í	
talmálsorðaforða	þeirra.	

2. Læra	nýja	merkingu	á	þekktu	orði.	Eitt	orð	getur	haft	fleiri	en	eina	merkingu.	
Hægt	er	að	dýpka	orðaforða	barna	með	því	að	kenna	þeim	nýja	merkingu	
þekktra	orða.	

3. Læra	ný	orð	yfir	þekkt	hugtök.	Einnig	er	hægt	að	bæta	við	orðaforða	barna	með	
því	að	kenna	þeim	ný	orð	yfir	þekkt	hugtök.	

4. Læra	orð	yfir	hugtök	sem	verið	er	að	læra	á	ýmsum	sviðum	námsins.	Þá	þurfa	
börnin	bæði	að	læra	orðið	og	þá	merkingu	sem	orðið	stendur	fyrir.	Þessi	þáttur	
getur	reynst	börnum	mjög	erfiður.		

5. Skýra	og	dýpka	merkingu	þekktra	orða.	Barn	þarf	að	dýpka	skilning	sinn	á	
þekktum	orðum	og	gera	sér	grein	fyrir	þeim	í	mismunandi	umhverfi.	
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6. Veita	börnum	færi	á	að	tjá	sig.	Það	má	gera	með	þeim	orðum	sem	þau	þegar	
þekkja	eða	þeim	sem	þau	eru	að	afla	sér	þannig	að	þau	verði	þeim	töm,	en	þá	
hafa	þau	eignað	sér	orðin	(Graves,	1987).	

Mikilvægt	er	að	orðaforðakennsla	í	skólum	sé	þannig	að	hún	veki	áhuga	meðal	

nemenda	þannig	að	þeir	verði	meðvitaðri	um	orð	í	umhverfi	sínu.	Sá	árangur	næst	ekki	

með	því	að	láta	nemendur	læra	orð	með	því	að	rétta	þeim	orðalista	eða	fletta	þeim	upp	

í	orðabók.	Sú	aðferð	er	reyndar	mjög	gott	dæmi	um	það	hvað	börnum	finnst	
sérstaklega	óspennandi	(Beck	o.fl.,	2002).	Óáhugaverð	kennsla	er	ekki	bara	slæm	því	

nemendur	eiga	að	hafa	gaman	af	þeim	viðfangsefnum	sem	fara	fram	í	skólanum	heldur	

er	nauðsynlegt	að	nemendur	þrói	með	sér	áhuga	og	skilning	á	orðum	sem	eru	fyrir	utan	
markvissa	orðaforðakennslu	í	því	skyni	að	unnt	sé	að	byggja	upp	orðaforða	þeirra	(Beck	

o.fl.,	2002).	Afla	þarf	orða	með	fjölbreyttum	hætti	og	nota	þau	í	ræðu	eða	riti	

(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000).	

Þrátt	fyrir	mikilvægi	þess	að	börn	hljóti	góðan	grunn	í	orðaforða	áður	en	þau	koma	

upp	á	miðstig	og	haldi	áfram	að	efla	hann	alla	skólagönguna	þá	er	ekki	mikið	fjallað	um	
orðaforða	og	mikilvægi	hans	í	hæfniviðmiðum	fyrir	yngsta	stig	í	Aðalnámskrá	

grunnskóla.	Í	íslenskuhluta	hennar	segir	þó	að	traust	kunnátta	í	móðurmáli	sé	
meginundirstaða	menntunar	og	að	lestur	sé	öflugt	tæki	til	að	afla	sér	þekkingar	og	sé	

því	undirstaða	ævináms.	Þar	kemur	jafnframt	fram	að	í	yngstu	bekkjum	grunnskólans	sé	

áhersla	einkum	lögð	á	orðaforða	og	mótun	málbeitingar	og	máltilfinningar	
(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Ef	skoðuð	eru	hæfniviðmið	í	íslensku	við	lok	fjórða	

bekkjar	þá	er	eitt	þeirra	að	geta	nýtt	góðan	orðaforða	við	að	skilja	texta	og	ráðið	í	

merkingu	orðs	út	frá	samhengi.	Þar	segir	einnig	að	nemandi	eigi	að	geta	lesið	sögur,	ljóð	
og	fræðandi	efni	sér	til	ánægju	og	skilnings.	Í	málfræðihlutanum	er	eitt	hæfniviðmiðið	

að	geta	beitt	töluðu	máli	og	rituðu	af	nokkru	öryggi	og	ráðið	yfir	orðaforða	og	málskiln-

ingi	sem	hæfir	þroska	barnsins	(Aðalnámskrá	grunnskóla,	2013).	Ekki	er	frekar	kveðið	á	
um	orðaforða	í	hæfniviðmiðum	í	íslensku	við	lok	yngsta	stigs	en	hann	er	þó	

nauðsynlegur	til	þess	að	uppfylla	mörg	þeirra	eins	og	fjallað	hefur	verið	um	hér	á	

undan.	Til	að	mynda	er	eitt	hæfniviðmiðið	að	geta	lesið	sér	til	ánægju.	Til	þess	að	það	sé	
mögulegt	þarf	barnið	að	skilja	textann	sem	það	les.	Hvergi	er	kveðið	á	um	að	mikilvægt	

sé	að	þjálfa	millilags	orðaforða	til	að	efla	námsgengi	íslenskra	nemenda	líkt	og	

fræðimenn	leggja	áherslu	á	(Snow,	2014).		

Kennarar	þurfa	því	sjálfir	að	vera	nokkuð	meðvitaðir	um	mikilvægi	orðaforða	og	

kynna	sér	aðferðir	til	að	efla	orðaforða	nemenda.	Það	er	nefnilega	í	þeirra	hlutverki	að	
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minnka	þann	mikla	mun,	sem	ríkir	meðal	barna	við	upphaf	grunnskólagöngu,	með	

markvissri	áherslu	á	orðaforðaeflingu.	

2.6.1	Aðferðir	sem	efla	orðaforða	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	aðferðir	sem	stuðla	að	því	að	efla	orðaforða	barna.	

Valið	var	að	fjalla	um	Orðaspjall,	en	það	er	þekkt	aðferð	sem	hefur	það	að	

meginmarkmiði	að	þjálfa	orðaforða	barna.	Síðan	er	fjallað	um	Byrjendalæsi	en	sú	
lestraraðferð	hefur	notið	mikilla	vinsælda	hér	á	landi	undanfarin	ár	og	er	orðaforða	

gefið	mikið	vægi	í	aðferðinni.	

Kennsluaðferðin	Orðaspjall	(e.	Text	talk)	var	þróuð	af	Beck	og	McKeown	(2001)	en	

tilgangurinn	með	aðferðinni	er	að	bæta	mál-	og	lesskilning	barna.	Orðaforði	barna	er	
þjálfaður	markvisst	í	gegnum	bóklestur.	Aðferðin	er	ætluð	elstu	börnum	leikskólans	og	

ungum	grunnskólabörnum	og	var	þróuð	í	kjölfar	rannsókna	sem	sýndu	fram	á	að	

markviss	orðakennsla	hefði	jákvæð	áhrif	á	skilning	barna	á	orðum	og	lesskilning	(Beck	

o.fl.,	2002).	Árdís	Hrönn	Jónsdóttir	(2013)	skrifaði	íslenska	bók	um	Orðaspjallsaðferðina	
og	aðlagaði	hana	um	leið	fyrir	leikskólabörn	niður	í	tveggja	ára	aldur.	Í	bókinni	segir	að	

börn	læri	ekki	ný	orð	eingöngu	með	því	að	heyra	þau	lesin	heldur	þurfi	þau	að	fá	að	
ræða	um	orðin,	heyra	þau	í	fjölbreytilegu	samhengi	og	fá	svo	tækifæri	til	þess	að	nota	
þau	sjálf.	Orðaspjallsaðferðin	er	kjörin	leið	til	þess.	Við	val	bóka	er	mikilvægt	að	huga	að	

því	að	textinn	sé	nægilega	krefjandi	svo	hægt	sé	að	velja	úr	honum	orð	til	að	ræða	um.	
Helsta	áhersla	bókanna	á	að	vera	á	efnið	en	myndir	mega	ekki	vera	í	aðalhlutverki	svo	
hægt	sé	að	ræða	um	söguna	án	þess	að	treysta	um	of	á	myndinar	(Beck	o.fl.,	2002).	

Kennarinn	les	bók	með	börnunum	og	velur	ákveðin	orð	til	að	kenna	en	höfundar	

aðferðarinnar	leggja	einmitt	áherslu	á	að	kenna	orð	sem	tilheyra	millilagi	orðaforðans.	Í	

kjölfarið	ræða	þau	um	söguna	og	efla	þannig	málskilning	og	máltjáningu	barnanna.	

Kennarinn	spyr	börnin	spurninga	sem	þurfa	að	vera	opnar	og	krefjast	þess	að	börnin	

ígrundi	söguþráðinn	vel	en	einnig	hvetjandi	svo	börnin	vilji	leggja	orð	í	belg	(Beck	o.fl.,	

2002).	Hæfilegur	aldur	til	að	leggja	inn	orð	úr	millilagi	orðaforðans	er	við	þriggja	ára	

aldur	en	það	geta	verið	orð	sem	lýsa	líðan	eða	tilfinningum	sögupersóna	en	auðvelt	er	

fyrir	kennarann	að	túlka	þær	með	leikrænni	tjáningu	(Árdís	Hrönn	Jónsdóttir,	2013).	

Þegar	velja	á	orð	til	að	kenna	er	gott	að	spyrja	sig	hvort	orðið	komi	börnunum	að	gagni	

og	hvort	kennarinn	geti	útskýrt	það	með	góðu	móti	þannig	að	börnin	skilji	merkingu	

þess	(Beck	o.fl.,	2002).		

Kennarinn	velur	orð	úr	sögunni	og	staldrar	við	þau	þegar	þau	koma	fyrir	í	textanum,	

svo	ræðir	hann	við	börnin	um	orðin,	til	dæmis	orðið	tregur.	Kennarinn	útskýrir	fyrir	
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börnunum	hvað	það	þýðir	að	vera	tregur	og	fær	börnin	til	að	segja	orðið	með	sér.	

Kennarinn	fær	svo	börnin	til	að	hugsa	um	eitthvað	sem	þau	væru	treg	til	að	gera	og	

segja	setningu	sem	inniheldur	orðið.	Þannig	er	unnið	áfram	með	orðið	eftir	að	börnin	
hafa	fengið	skýringu	á	því	hvað	það	þýðir.	Ef	börn	fá	ekki	tækifæri	til	að	velta	orðinu	

fyrir	sér	og	prófa	að	nota	það	sjálf,	er	ólíklegt	að	það	festist	í	orðaforða	þeirra	(Beck	og	

McKeown,	2001).	

Eftir	að	sagan	er	lesin	er	tilvalið	að	fara	í	leiki	með	orðin	og	gott	er	að	skrifa	orðin	á	

renninga	og	hengja	þá	upp	á	vegg	þar	sem	þeir	eru	sýnilegir.	Merking	orðsins	er	skrifuð	

aftan	á	renninginn	svo	að	börnin	fái	sömu	skýringu	á	orðinu	frá	öllum	kennurum	(Árdís	

Hrönn	Jónsdóttir,	2013).	Til	þess	að	hvetja	börnin	til	að	nota	orðin	áfram	getur	
kennarinn	einnig	útbúið	töflu	sem	inniheldur	nýju	orðin	sem	kennd	voru	og	í	hvert	

skipti	sem	orð	heyrist	notað	í	bekknum	er	gefið	strik	fyrir	aftan	hvert	orð	og	þannig	

safnar	bekkurinn	sér	stigum	(Beck	og	McKeown,	2001).		

Önnur	þekkt	aðferð	í	skólastarfi,	sem	einnig	leggur	áherslu	á	að	þjálfa	orðaforða	

barna,	er	Byrjendalæsi	(Rósa	Eggertsdóttir,	e.d.).	Um	er	að	ræða	lestrarkennsluaðferð	

sem	ætluð	er	að	mæta	ólíkum	þörfum	nemenda.	Í	Byrjendalæsi	er	lögð	áhersla	á	þrjú	
atriði	í	tengslum	við	lesskilning	en	það	eru	orðaforði,	þekking	á	uppbyggingu	texta	og	
beiting	ýmissa	lesskilningsaðferða.	Orðaforði	er	þjálfaður	með	markvissum	hætti	í	

tengslum	við	merkingarbæran	texta.	Nýjar	bækur	eru	lesnar	í	viku	hverri	og	flókin	orð	
úr	textanum	eru	útskýrð	og	rætt	um	þau	um	leið	og	bókin	er	lesin	í	upphafi	
námslotunnar.	Síðan	er	unnið	með	orðin	á	fjölbreyttan	hátt	svo	þau	verði	nemendum	

töm	(Rósa	Eggertsdóttir,	Jenný	Gunnbjörnsdóttir	og	Þóra	Rósa	Geirsdóttir,	2010).	

Unnið	er	eftir	ferli	sem	skiptist	í	þrjú	þrep	(Rósa	Eggertsdóttir,	e.d.).	Í	fyrsta	þrepinu	

les	kennari	gæðatexta	fyrir	nemendur	og	verður	efni	hans	uppspretta	fyrir	allt	nám	í	
tengslum	við	læsið	í	þeirri	lotu	(Rósa	Eggertsdóttir	o.fl.,	2010).	Kennarinn	ræðir	um	

merkingu	textans	og	sér	til	þess	að	orðaforði	textans	verði	nemendum	tamur	með	því	

að	útskýra	og	skrá	þau	orð	sem	eru	þeim	framandi	(Rósa	Eggertsdóttir,	2007).	Í	þrepi	

tvö	vinna	nemendur	með	tæknilega	þætti	lestrarnámsins,	þ.e.a.s.	hljóðvitund	og	

samband	stafs	og	hljóðs.	Einnig	er	valið	lykilorð	úr	textanum	til	að	ræða	og	rannsaka,	en	

nemendur	eiga	til	dæmis	að	finna	orð	tengd	lykilorðinu	eða	búa	til	fleiri	orð	úr	orðinu	
(Rósa	Eggertsdóttir,	e.d.).	Í	þriðja	þrepinu	semja	nemendur	svo	efni	á	grunni	upphaflega	

textans	og	kemur	þar	orðaforðinn	einnig	að	góðum	notum	(Rósa	Eggertsdóttir,	e.d.).	

Mikil	áhersla	er	lögð	á	auðugt	og	örvandi	námsumhverfi	í	Byrjendalæsi	en	í	því	felst	til	
dæmis	að	gott	aðgengi	er	að	bókum	í	stofunni	og	orðalistar	tengdir	textavinnu	eru	

sýnilegir	á	veggjum	(Rósa	Eggertsdóttir	o.fl.,	2010).	
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2.7	Samantekt	
Hugtakið	orðaforði	er	notað	yfir	safn	orða	sem	einstaklingur	hefur	á	valdi	sínu	(Sigurður	
Konráðsson,	2000).	Orð	tungumálsins	skiptast	í	hátíðniorð	og	lágtíðniorð	(Pearson	o.fl.,	

2007).	Með	þeim	fyrrnefndu	er	átt	við	algengustu	orð	málsins	eða	daglegan	orðaforða	

(Nation,	2001).	Lágtíðniorð	eru	hins	vegar	mun	sjaldgæfari,	eru	að	mestu	leyti	notuð	í	
rituðum	texta	(Pearson	o.fl.,	2007)	og	eru	í	raun	einkenni	ritaðs	máls.	Það	eru	þessi	

lágtíðniorð	eða	orðaforði	ritmáls	sem	foreldrar	og	kennarar	þurfa	að	leggja	áherslu	á	að	

þjálfa	hjá	börnum	(Beck	o.fl.,	2002).	

Máltaka	barna	hefst	strax	við	fæðingu	(Sigurður	Konráðsson,	2000).	Undir	eðlilegum	

kringumstæðum	byggja	börn	orðaforða	sinn	hratt	upp	á	fyrstu	árum	ævinnar	í	gegnum	

samræður	og	enn	frekar	þegar	lesið	er	fyrir	þau	(Carroll	o.fl.,	2011;	Sigurður	

Konráðsson,	2000).	Rannsóknir	hafa	sýnt	að	mikill	munur	er	á	milli	barna	í	orðaforða	við	
upphaf	grunnskólagöngunnar	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2004,	2015)	sem	að	miklu	
leyti	megi	rekja	til	mismunandi	uppeldisaðstæðna	barna	(Hoff	og	Tian,	2005).	Rannsókn	

Hart	og	Risley	(1995)	sýndi	að	gríðarlega	misjafnt	er	eftir	heimilum	hve	mikið	talað	er	
við	börn	sem	endurspeglaðist	í	stærð	orðaforða	þeirra.	Enn	fremur	komust	þeir	að	því	
að	sterk	fylgni	var	á	milli	orðaforða	barnanna	við	3	ára	aldur	og	svo	við	9–10	ára	aldur.	

Lestur	bóka	er	nauðsynlegur	fyrir	þróun	orðaforða	barna	en	rannsókn	Hrafnhildar	
Ragnarsdóttur	(2015)	sýndi	marktæka	fylgni	milli	orðaforða	barna	og	þess	hve	oft	var	
lesið	fyrir	þau	sem	og	við	fjölda	barnabóka	á	heimilinu.	Einstaklingsmun	milli	barna	í	

orðaforða	má	því	að	verulegu	leyti	rekja	til	þess	máluppeldis	sem	þau	hljóta.		

Mikilvægt	er	að	jafna	bilið	milli	barna	í	orðaforða	þar	sem	orðaforði	er	gríðarlega	

mikilvægur	fyrir	lesskilning	nemenda	í	öllu	námi	(Laufer	og	Ravenhorst-Kalovki,	2010).	
Þar	leikur	góður	kennari	veigamikið	hlutverk	því	orðaforði	liggur	til	grundvallar	

námsárangri.	Góður	orðaforði	kemur	börnum	til	dæmis	að	góðum	notum	þegar	þau	eru	

að	læra	að	lesa	(Kamil	og	Hiebert,	2005)	en	það	reynist	börnum	auðveldara	að	lesa	orð	
ef	þau	þekkja	þau	og	vita	hvað	þau	þýða	(Vellutino,	2003).	Enn	fremur	komust	Sigríður	

Ólafsdóttir	o.fl.	(2016)	að	þeirri	niðurstöðu	í	rannsókn	sinni	að	orðaforði	barna	í	fjórða	

bekk	spáir	fyrir	um	hraða	framfara	þeirra	í	lesskilningi	yfir	miðstig	grunnskólans.	
Íslenskir	unglingar	hafa	ekki	komið	vel	út	úr	lesskilningshluta	PISA-könnunarinnar	og	

hefur	frammistaða	þeirra	að	jafnaði	versnað	frá	ári	til	árs	en	Ísland	er	nú	neðst	

Norðurlandanna	í	lesskilningi	og	eiga	22%	nemenda	erfitt	með	að	lesa	sér	til	gagns	
(Menntamálastofnun,	2017).	Rannsókn	Freyju	Birgisdóttur	(2016)	leiddi	í	ljós	að	

orðaforði	veitti	sterkustu	forspána	um	það	hvernig	nemendur	stóðu	sig	í	
lesskilningshluta	PISA-könnunarinnar.		
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Ljóst	er	að	hlutverk	foreldra	og	kennara	er	verulegt	varðandi	þróun	orðaforða	barna	

og	geta	þeir	gefið	þeim	góðan	stuðning	sem	síðan	hefur	gríðarleg	áhrif	á	það	hvernig	

þeim	mun	vegna	í	námi.	Það	veltur	helst	á	foreldrum	hversu	vel	börn	eru	stödd	í	
orðaforða	við	upphaf	grunnskólagöngunnar	en	þar	sem	ekki	öll	börn	hljóta	jafn	ríkulegt	

máluppeldi	þá	er	munurinn	milli	barna	mikill	(Hart	og	Risley,	1995;	Hrafnhildur	

Ragnarsdóttir,	2004,	2015).	Þar	kemur	hlutverk	kennarans	til	sögunnar	og	þarf	hann	að	
grípa	í	taumana	með	markvissri	orðaforðakennslu	í	náminu	og	huga	sérstaklega	að	

þeim	sem	standa	illa.		

Markmið	rannsóknarinnar	er	því	að	kanna	hvort	og	hvernig	foreldrar	og	kennarar	

stuðla	að	eflingu	orðaforða	barna.	Lagt	var	upp	með	eina	meginspurningu	ásamt	
nokkrum	undirspurningum.	

Rannsóknarspurningin	er:	

• Hvaða	leiðir	fara	foreldrar	og	kennarar	til	þess	að	efla	orðaforða	barna?	

Eftirfarandi	spurningar	voru	hafðar	til	hliðsjónar	við	rannsóknina:	

• Eru	foreldrar	og	kennarar	meðvitaðir	um	mikilvægi	orðaforða	barna?	
• Hvaða	leiðir	fara	foreldrar	til	þess	að	efla	orðaforða	barna	sinna?	
• Hvaða	leiðir	fara	kennarar	til	þess	að	efla	orðaforða	nemenda	sinna?	
• Hver	eru	sameiginleg	hlutverk	foreldra	og	kennara?	
• Hvað	greinir	áherslur	þeirra	að?	
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3 Aðferð		

Í	þessum	kafla	er	gerð	grein	fyrir	skipulagi	og	framkvæmd	rannsóknarinnar.	Í	upphafi	er	

fjallað	um	aðferðafræðina	sem	rannsóknin	byggist	á	og	þá	aðferð	sem	notuð	var	við	

gagnaöflun.	Þar	á	eftir	er	fjallað	um	þátttakendur	og	hvernig	val	á	þeim	fór	fram.	Síðan	

er	fjallað	um	siðferðisleg	álitamál,	framkvæmd	og	greiningu	gagna.	Að	lokum	er	fjallað	

um	takmarkanir	rannsóknarinnar.		

3.1	Rannsóknarsnið	og	aðferð	
Rannsóknin	telst	til	tilviksrannsóknar	(e.	case	study)	sem	er	rannsóknarsnið	í	
eigindlegum	rannsóknum	þar	sem	flókin	tilfelli	eru	krufin	til	mergjar.	Litið	er	svo	á	að	

meðaltal	tilfella	sé	ekki	endilega	best	til	þess	fallið	að	auka	skilning	okkar,	heldur	ekki	

síður	hið	sérstæða	eða	óvenjulega.	Áhersla	er	lögð	á	að	skoða	stök	eða	mjög	fá	tilvik	
hvert	sinn	og	átta	sig	þannig	á	eðli	þeirra	og	tengslum	milli	breyta	(Rúnar	Helgi	

Andrason	og	Ársæll	Már	Arnarsson,	2013).	Tilvikið	getur	ýmist	verið	einkenni,	eiginleiki,	
hegðun	eða	bundið	við	sérstaka	einingu	eins	og	kennslustofu	eða	bekk.	Oft	eru	fleiri	en	
eitt	tilvik	rannsökuð	og	geta	tilvik	einnig	verið	bundin	við	eina	gerð	af	aðstæðum	sem	

eru	oft	sérstakar	eða	jafnvel	einstakar	(Lichtman,	2013).	

Eigindleg	rannsóknaraðferð	(e.	qualitative	research)	byggir	á	þeirri	hugmyndafræði	

að	rannsakendur	setji	sig	í	spor	viðmælenda	sinna,	tali	við	þá	á	persónulegum	nótum	og	
fylgist	jafnvel	með	þeim	í	þeirra	eðlilega	umhverfi	og	aðstæðum.	Kafað	er	djúpt	í	fáa	

þætti	í	stað	þess	að	skoða	yfirborð	margra	þátta	og	eru	því	þátttakendur	oft	fáir	og	

jafnvel	bara	einn.	Eigindleg	aðferðafræði	byggir	á	þeirri	túlkunarfræði	að	hlutverk	
rannsakanda	sé	að	túlka	þann	veruleika	sem	skoðaður	er.	Ekki	er	reynt	að	greina	orsök	

og	afleiðingu	heldur	er	áhersla	lögð	á	að	skilja	hvað	fólk	túlkar	sem	rétt	og	rangt	í	

ákveðnum	aðstæðum.	Lögð	er	áhersla	á	hið	persónulega	og	að	skilja	eitthvað	frekar	en	
að	spá	fyrir	um	eitthvað	(Lichtman,	2013).		

Tekin	voru	fjögur	hálfopin	(e.	semi-structured)	einstaklingsviðtöl	við	tvo	foreldra	og	
tvo	kennara	sex	ára	barna.	Í	hálfopnum	viðtölum	fylgir	rannsakandinn	ákveðnum	

spurningaramma	hjá	öllum	viðmælendum	en	getur	hins	vegar	breytt	spurningunum	og	
uppröðun	þeirra	eftir	því	hvernig	viðtalið	þróast	(Lichtman,	2013).	Viðtölin	eru	í	formi	

samræðna	þar	sem	rannsakandi	leggur	sig	fram	um	að	mæta	viðmælanda	á	
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jafnréttisgrundvelli.	Umræðuefnið	er	fyrirfram	ákveðið	en	þó	ekki	áherslurnar	í	

samræðunum.	Samskipti	í	eigindlegum	viðtölum	geta	orðið	nokkuð	persónuleg	og	viss	

tengsl	myndast	milli	rannsakanda	og	viðmælanda,	en	mikilvægt	er	að	rannsakandi	virði	
og	viðurkenni	sjónarmið	viðmælanda	og	leggi	sig	fram	um	að	skilja	það	sem	sagt	er.	

Lykilatriði	árangursríkra	viðtala	er	virk,	góð	hlustun,	samhygð,	einlægni,	virðing,	traust	

og	heiðarleiki.	Áhugi	er	einnig	nauðsynlegur,	en	rannsakandi	þarf	að	hafa	
raunverulegan	áhuga	fyrir	rannsóknarviðfangsefninu	og	þar	með	velferð	þátttakenda.	

Viðtalið	hefst	á	ákveðinni	upphafsspurningu	sem	síðan	er	fylgt	eftir	með	nokkrum	

efnislegum	meginspurningum.	Í	lok	hvers	viðtals	er	mikilvægt	að	draga	saman	helstu	
efnisatriði,	spyrja	þátttakanda	hvort	hann	sé	sammála	túlkun	sinni	á	tilteknum	

efnisatriðum	og	hvort	hann	vilji	bæta	einhverju	við.	Eftir	viðtalið	er	mikilvægt	að	

rannsakandi	setjist	niður	og	íhugi	viðtalið.	Það	getur	verið	gott	að	skrá	niður	hvað	

honum	fannst	aðalatriði,	hvað	kom	á	óvart,	hvaða	tilfinningar	viðtalið	vakti	með	honum	
og	fleira	(Helga	Jónsdóttir,	2013).		

3.2	Þátttakendur	
Tekin	voru	fjögur	einstaklingsviðtöl,	við	tvo	foreldra	og	tvo	kennara	sex	ára	barna.	

Viðmælendur	voru	valdir	með	rannsóknarefnið	í	huga,	þ.e.	þurftu	að	vera	foreldrar	eða	

kennarar	sex	ára	barna,	og	er	því	um	markmiðsúrtak	(e.	purposive	sampling)	að	ræða.	
Rannsakandi	hafði	aðeins	kynnst	dóttur	annarrar	móðurinnar	og	tók	sérstaklega	eftir	

því	hve	ríkan	orðaforða	hún	hafði.	Því	var	ákveðið	að	biðja	móðurina	um	að	vera	

þátttakandi	í	rannsókninni	þar	sem	rannsakanda	lék	forvitni	á	að	vita	hvaða	þættir	í	
uppeldinu	gætu	skýrt	þennan	mikla	orðaforða	stúlkunnar.	Hin	móðirin	var	valin	af	

handahófi.	Báðir	kennararnir	voru	valdir	af	handahófi,	annar	úr	skóla	þar	sem	stuðst	er	
við	lestrarkennsluaðferðina	Byrjendalæsi	en	hinn	úr	skóla	þar	sem	notast	er	við	aðrar	

aðferðir.	Það	var	gert	til	þess	að	fá	fjölbreyttari	sýn	á	þá	málörvun	sem	fer	fram	í	

grunnskólum.	Börn	mæðranna	voru	ekki	nemendur	í	bekkjum	kennaranna.	Öllum	

viðmælendum	voru	gefin	dulnefni,	sem	og	börnum	mæðranna.	Foreldrar	í	rannsókninni	

voru	Lára,	móðir	Lindu,	og	Sæunn,	móðir	Sævars.	Kennarar	í	rannsókninni	voru	Katla	og	

Katrín.		

Foreldrar:	

Sæunn	

Sæunn	er	31	árs,	gift	og	saman	eiga	þau	hjónin	þrjú	börn,	Sævar	sem	er	sex	ára,	dóttur	

sem	er	fimm	ára	og	aðra	nýfædda	dóttur.	Sæunn	lauk	meistaraprófi	í	viðskiptafræði	og	

starfar	sem	viðskiptafræðingur.	Núna	er	hún	í	fæðingarorlofi.		
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Lára	

Lára	er	45	ára,	gift	og	saman	eiga	þau	hjónin	tvö	börn,	Lindu	sem	er	6	ára	og	2	ára	

dreng.	Lára	er	læknir	að	mennt	og	starfar	sem	slíkur.		

Kennarar:	

Katla	

Katla	er	reynslumikill	kennari	sem	kennt	hefur	í	20	ár,	mestmegnis	á	yngsta	stigi	
grunnskólans.	Hún	er	umsjónarkennari	í	fyrsta	bekk	og	er	með	17	nemendur	í	bekknum.	

Hún	styðst	við	lestrarkennsluaðferðina	Byrjendalæsi.	

Kristín	

Kristín	er	ungur	kennari	sem	kennt	hefur	í	sex	ár	á	yngsta	stigi	grunnskólans.	Hún	er	

umsjónarkennari	í	fyrsta	bekk	og	er	með	20	nemendur	í	bekknum.	Ekki	er	notast	við	

Byrjendalæsi	í	skólanum	hennar.		

3.3	Siðferðisleg	álitamál	
Þegar	um	eigindlegar	rannsóknir	er	að	ræða	er	mikilvægt	að	huga	vel	að	siðferðislegum	
atriðum.	Þátttakendur	eiga	rétt	á	því	að	vita	í	hverju	þátttaka	þeirra	felst	og	hvernig	

upplýsingarnar	verða	birtar.	Þeir	þurfa	að	vita	að	þeim	er	heimilt	að	draga	þátttöku	sína	

til	baka	hvenær	sem	er.	Mikilvægt	er	að	viðmælendur	fái	tækifæri	til	að	lesa	gögnin	yfir	

og	mega	þeir	draga	einstaka	þætti	til	baka	ef	þeim	þykir	ástæða	til	(Seidman,	2006).	Í	
tölvupósti	fengu	viðmælendur	nákvæma	lýsingu	á	efni	og	tilgangi	rannsóknarinnar.	

Einnig	var	þeim	gerð	grein	fyrir,	bæði	í	tölvupósti	og	í	viðtalinu	sjálfu,	að	fyllstu	

nafnleyndar	þátttakenda	yrði	gætt	við	úrvinnslu	gagnanna	og	bakgrunnsupplýsingum	
stillt	í	hóf	svo	ekki	yrði	hægt	að	rekja	svör	þeirra	með	neinum	hætti.	Munnlegt	

samþykki	var	fengið,	frá	viðmælendum,	fyrir	því	að	viðtölin	væru	tekin	upp	og	þeim	
gerð	grein	fyrir	að	þeir	gætu	hætt	þátttöku	hvenær	sem	er	í	viðtalinu.	Jafnframt	fengu	

viðmælendur	að	vita	að	þeir	gætu	sleppt	því	að	svara	einstökum	spurningum	ef	þeir	
kærðu	sig	ekki	um	að	svara	þeim.	Þess	var	gætt	að	gögnin	kæmust	aldrei	í	annarra	

manna	hendur	og	var	hljóðupptökum	úr	viðtölunum	eytt	um	leið	og	þau	höfðu	verið	

afrituð	í	tölvu.		

3.4	Framkvæmd	
Gagnaöflun	fyrir	rannsóknina	fór	fram	vorið	2017.	Viðmælendur	voru	beðnir	um	að	

nefna	þann	tíma	sem	hentaði	þeim	best	fyrir	viðtalið.	Viðtölin	við	foreldrana	fóru	fram	

á	heimilum	þeirra	en	viðtölin	við	kennara	fóru	fram	í	kennslustofum	þeirra.	Á	þennan	
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hátt	var	stuðlað	að	öryggistilfinningu	þátttakenda	þar	sem	þeir	voru	í	sínu	náttúrulega	

umhverfi.	Lögð	var	áhersla	á	næði	og	afslappað	andrúmsloft	og	áður	en	viðtölin	hófust	

var	spjallað	aðeins	á	léttum	nótum	um	daginn	og	veginn.	Viðtölin	vörðu	allt	frá	45	til	
120	mínútur	hvert	og	voru	þau	öll	hljóðrituð.	Áhersla	var	lögð	á	að	ná	fram	viðhorfi	

viðmælenda	til	málörvunar	barna	og	þess	var	gætt	að	nefna	ekki	mikilvægi	orðaforða	af	

fyrra	bragði	til	að	fá	fram	hvort	þeir	sannarlega	væru	meðvitaðir	um	það.		

3.5	Greining	gagna	
Rannsakandinn	er	í	lykilhlutverki	við	túlkun	á	gögnunum,	hann	ákveður	hvaða	gögnum	

á	að	safna	og	stýrir	ferðinni	í	allri	gagnaöflun.	Í	eigindlegum	rannsóknum	skiptir	
hlutleysi	rannsakanda	miklu	máli	þar	sem	allar	upplýsingar	fara	í	gegnum	augu	hans	og	

eyru	(Lichtman,	2013).			

Viðtölin	voru	hljóðrituð	á	síma	en	notast	var	við	forritið	Voice	Memos.	Að	

viðtölunum	loknum	voru	þau	afrituð	í	tölvu	af	rannsakanda.	Í	viðtölunum	var	stuðst	við	
fyrirfram	ákveðinn	spurningalista	(sjá	viðhengi	A	og	Á)	sem	saminn	var	með	fræðilegan	

kafla	ritgerðarinnar	til	hliðsjónar.	Eftir	að	viðtölin	höfðu	verið	skráð	niður	voru	þau	lesin	
vandlega	yfir	og	rýnt	í	gögnin	til	þess	að	greina	þau	í	þemu.	Eitt	viðtal	var	tekið	fyrir	í	
einu	og	dregin	voru	saman	þau	umfjöllunarefni	sem	áttu	heima	saman.	Síðan	voru	

niðurstöður	allra	viðtalanna	sameinaðar	í	þemun	sem	notast	var	við.	Þemun	sem	
gögnin	voru	greind	eftir	byggjast	á	fræðilegum	grunni	rannsóknarinnar	og	eru:	Þróun	
orðaforða,	einstaklingsmunur	í	orðaforða,	orðaforði	og	lesskilningur,	hlutverk	foreldra	

og	hlutverk	kennara.	Á	þann	hátt	var	leitað	svara	við	rannsóknarspurningunum.	

3.6	Takmarkanir	rannsóknarinnar	
Ekki	er	hægt	að	alhæfa	út	frá	niðurstöðum	rannsóknarinnar	um	mismunandi	

máluppeldi	barna	á	Íslandi	meðal	annars	vegna	smæðar	úrtaksins.	Rannsóknin	gefur	

innsýn	inn	í	máluppeldi	tveggja	sex	ára	barna	og	nemenda	á	sama	aldri	í	tveimur	

bekkjum,	þá	þætti	í	tungumálinu	sem	foreldrar	og	kennarar	þessara	barna	leggja	

áherslu	á	og	endurspeglast	í	samskiptum	þeirra	við	börnin.		
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4 Niðurstöður	

Í	þessum	kafla	verður	gerð	grein	fyrir	niðurstöðum	úr	fjórum	einstaklingsviðtölum	sem	

tekin	voru	við	tvær	mæður	og	tvo	kennara	sex	ára	barna.	Sami	spurningalistinn	var	

hafður	til	viðmiðunar	í	báðum	viðtölunum	við	mæðurnar	(sjá	viðauka	A)	og	annar	í	

viðtölunum	við	kennarana	(sjá	viðauka	Á).	Þar	sem	spurningalistarnir	voru	samdir	með	

hliðsjón	af	fræðilega	hluta	verkefnisins	þá	er	notast	við	sömu	kaflaskiptingu	hér	í	

niðurstöðum.		

Þemun	úr	viðtölunum	eru	fimm	og	eru	undirþemu	innan	tveggja.	Fyrsta	þemað	er	

þróun	orðaforða.	Þar	á	eftir	er	fjallað	um	einstaklingsmun	í	orðaforða.	Síðan	er	fjallað	
um	tengsl	orðaforða	og	lesskilnings.	Þemað	hlutverk	foreldra	kemur	þar	á	eftir	en	þar	

undir	spratt	fram	undirþema	þar	sem	fjallað	er	um	umgengni	barna	við	eldra	fólk	og	

áhrif	þess	á	orðaforðann.	Að	lokum	er	þemað	hlutverk	kennara	og	eru	undirþemu	í	
þeim	kafla:	kennsluaðferðir,	sýn	kennaranna	á	hlutverk	sitt	og	foreldra	og	væntingar	

mæðranna	til	skólans.	Í	hverju	þema	er	fyrst	fjallað	um	það	sem	kom	fram	í	svörum	
foreldra	og	svo	kennara.	Niðurstöðukaflinn	endar	svo	á	samantekt	úr	öllum	þemunum.		

4.1	Þróun	orðaforða	
Foreldrar	

Sonur	Sæunnar	var	fljótur	að	byrja	að	tala,	var	farinn	að	tala	heilmikið	fyrir	eins	árs	

aldur	og	var	eiginlega	orðinn	altalandi	þegar	hann	var	16–17	mánaða.	Hann	talaði	strax	

mjög	mikið	og	svo	er	enn	í	dag.	Það	sem	kom	Sæunni	helst	á	óvart	í	þróun	tungumálsins	

var	hvað	hann	talaði	strax	ótrúlega	rétt	og	flott	og	gat	til	að	mynda	fljótt	borið	fram	r-

hljóðið,	sem	börn	eiga	oft	í	erfiðleikum	með.	Sævar	byrjaði	á	leikskóla	þegar	hann	var	

20	mánaða	og	var	þá	orðinn	altalandi.		

Lára	sagði	að	Linda	hefði	byrjað	að	segja	fyrstu	orðin	um	10	mánaða	aldur	og	hefði	

svo	bætt	orðum	smám	saman	við	sig.	Hún	var	komin	með	nokkra	tugi	orða	um	sumarið	

áður	en	hún	byrjaði	í	leikskólanum	en	hún	byrjaði	á	leikskóla	rétt	fyrir	tveggja	ára	

afmælið	sitt.	Lára	sagði	að	miklar	framfarir	hefðu	orðið	í	orðaforðanum	sumarið	áður	

en	hún	byrjaði	í	leikskólanum:	



	

37	

Ég	man	að	vorið	áður	en	hún	byrjaði	þá	skildi	hún	mjög	greinilega	allt	og	var	

kannski	ekki	með	eins	mörg	orð	og	margir	sem	við	þekktum	en	það	gekk	

bara	allt	mjög	vel.	Og	svo	var	hún	að	byrja	í	leikskóla	þarna	um	haustið	og	
svo	gerðist	það	sem	okkur	grunaði	um	sumarið,	þá	bara	svona	sprakk	hún	út	

og	talaði.	Þá	bara	nánast	komu	ótrúlega	mörg	orð	liggur	við	á	hverjum	degi	

og	hún	hérna	var	orðin	eins	og	maður	kallar	altalandi	þegar	hún	byrjaði	
þarna	í	leikskóla.	Hún	talaði	meira	en	allir	sem	voru	á	deildinni	þannig	að	

það	er	svo	ótrúlega	margt	að	gerjast	þó	þau	kannski	segi	ekki	orðin	og	tali.	

Lára	hafði	lengi	vel	lista	á	ísskápnum	þar	sem	þau	skrifuðu	ný	orð,	þegar	þau	komu.	Lára	
man	að	það	voru	komin	einhver	40–50	orð	og	svo	kom	ekkert	mjög	lengi	en	þá	hafi	allt	í	

einu	orðið	sprenging	í	orðaforðanum	og	bættust	þá	mörg	orð	við	á	dag.			

	Sonur	Sæunnar	byrjaði	á	leikskóla	þegar	hann	var	20	mánaða	en	fram	að	því	hafði	

hann	að	mestu	verið	heima	hjá	foreldrum	sínum	og	sagði	Sæunn	að	pabbi	hans	
sérstaklega	hefði	lesið	rosalega	mikið	fyrir	hann.	Hún	sagðist	telja	að	það	hefði	

örugglega	hjálpað	mikið	til	við	þróun	málsins.	Hún	sagði	að	Sævar	væri	mjög	forvitinn	
um	merkingu	orða	og	spyrði	mikið:	

Ef	við	erum	að	lesa	einhverjar	bækur	þá	spyr	hann	rosalega	mikið.	Ef	það	

koma	einhver	orð	sem	hann	þekkir	ekki	þá	hefur	hann	alltaf	spurt,	alveg	frá	

því	hann	var	alveg	tveggja	ára	eða	eitthvað,	spurt	hvað	þau	þýða,	aðallega	
það,	og	þá	höfum	við	útskýrt	fyrir	honum	og	þá	hefur	hann	pikkað	það	

rosalega	fljótt	upp	og	pælir	í	þeim,	hvað	orðin	þýða	og	svona.	

Sæunni	fannst	mikilvægt	að	börnin	sín	beygðu	orð	rétt	og	töluðu	rétt.	Hún	vildi	þó	ekki	
vera	að	leiðrétta	son	sinn	í	sífellu	og	sagðist	hafa	lært	það	að	endurtaka	frekar	það	sem	

hann	segði	og	þá	á	réttan	hátt.		 	 	 	 	 	 	 	

Lára	sagðist	hafa	velt	því	fyrir	sér	hvað	þau	hefðu	gert	til	að	ýta	undir	málþroska	

Lindu	og	hún	minntist	þess	að	tengdaforeldrar	hennar	hefðu	sagt	við	þau	hjónin,	nánast	
um	leið	og	þau	komu	heim	af	fæðingardeildinni,	að	fara	að	lesa	fyrir	hana.	Fljótlega	fékk	

Linda	svo	fyrstu	bókina	sína	og	þau	voru	farin	að	lesa	bækur	fyrir	hana	þegar	hún	var	

mánaðargömul:	

Í	fyrstu	var	þetta	bara	eitthvað	svona	sjá	ekki	neitt	en	svo	var	ótrúlega	fljótt	

sem	þau	fara	svona	að	fókusa	á	þessar	útlínur	og	það	er	náttúrulega	sjónin,	

en	maður	finnur	bara	einhvern	veginn	að	hlustunin	skerpist	og	við	bara	
héldum	áfram	að	skoða	bækur	með	henni	og	þeim	báðum	og	hérna	smám	
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saman	kom	einhver	texti	svona	og	þetta	voru	bara	eitthvað	svo	ljúfar	

stundir,	að	sitja	með	þau	í	fanginu	og	fletta	þessu	og	allavegana	þarna	er	ég	

viss	um	það,	eða	í	engum	vafa	um	að	orðaforðinn	fer	að	dælast	inn	og	bara	
talið,	að	heyra	málhljóðin	og	svona.	

Lára	sagði	að	orðaforðinn	ykist	best	með	bókalestri	og	að	Linda	væri	fljót	að	tileinka	sér	

ný	orð:		

Það	koma	kannski	orð	sem	þau	vita	ekki	en	þá	bara	spyrja	þau	eða	maður	

segir:	„Já	tófa,	það	er	svona	sama	og	refur”.	Og	svo	bara	heldur	maður	

áfram	og	þá	bara	ding	er	það	komið	sko.	Og	næsta	dag	eru	þau	bara	farin	að	
nota	þau.	

Kennarar	

Katla	taldi	tungumálið	skipta	mjög	miklu	máli	og	nefndi	þar	helst	orðaforðann.	Hún	

sagði	mikilvægt	að	lesa	fyrir	börn	og	sagðist	hún	sjá	greinilega	áhrif	lesturs	á	lesskilning	
barna:	

Sko	tungumálið	skiptir	auðvitað	rosa	miklu	máli	og	orðaforði	skiptir	rosa	
miklu	máli	í	lestrarnáminu.	Þannig	að	þau	börn	sem	koma	í	skólann	með	

ríkan	orðaforða	og	góðan	skilning	á	tungumálinu,	þau	hafa	mikið	forskot	á	

aðra	krakka.	Börn	sem	hefur	verið	lesið	mikið	fyrir	eru	áberandi,	sem	sagt	

það	helst	í	hendur	lesskilningur	og	að	það	hafi	verið	lesið	fyrir	þau.	Nú	og	
tungumálið	er	náttúrulega	ofboðslega	mikilvægt	í	hugsun	barna	til	þess	að	

hjálpa	þeim	að	móta	skilning	á	hugtökum	og	bara	í	námi,	eftir	því	sem	er	

sterkari	grunnur	þeim	mun	auðveldara	reynist	námið	það	er	að	segja	
sterkari	svona	málskilningur,	málvitund	og	orðaforði	og	þess	háttar.	

Katla	sagði	að	í	kennslunni	þyrfti	að	huga	að	því	að	auka	orðaforða	nemenda	og	þá	

væri	til	dæmis	gott	að	lesa	bækur	með	flóknum	texta	og	nýjum	orðum.	Mikil	áhersla	

væri	lögð	á	það	í	Byrjendalæsi	en	hún	sagðist	styðjast	við	þá	aðferð	í	kennslunni.	Einnig	
sagði	hún	að	mikilvægt	væri	að	leyfa	nemendum	að	tjá	sig	og	hlusta	á	þá,	þeir	þyrftu	að	

finna	að	hlustað	væri	á	þá	og	þeim	svarað.	Hún	sagðist	leggja	áherslu	á	að	það	væri	ekki	

bara	kennarinn	sem	talaði	og	nemendur	hlustuðu.	Hún	sagði	að	hún	væri	alltaf	að	reyna	

að	finna	leiðir	til	þess	að	auka	tungumálafærni	nemenda	og	þá	væri	hún	svolítið	mikið	
að	hugsa	um	orðaforða	og	lesskilning	en	þeir	þættir	þjálfist	mikið	með	notkuninni.	
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Katrín	taldi	að	tungumálið	leiki	stórt	hlutverk	í	lífi	barna	og	mikilvægt	væri	að	börn	

tileinkuðu	sér	vandað	málfar.	Hún	sagði	það	sérstaklega	mikilvægt	fyrir	næstu	

kynslóðir.	Henni	fannst	mikilvægt	að	vanda	mál	sitt	og	sagðist	leggja	sig	fram	við	að	
vera	góð	fyrirmynd	fyrir	nemendur	með	því	að	sletta	ekki	og	vanda	orðaval.	Hún	sagðist	

gæta	þess	að	vera	ekki	í	sífellu	að	leiðrétta	nemendur	heldur	frekar	að	endurtaka	það	

sem	þeir	segja	og	þá	á	réttan	hátt,	svo	hún	bryti	þá	ekki	niður.	Hún	taldi	að	nemendur	
efldu	helst	tungumálafærni	sína	í	gegnum	lestur	og	sagði	að	þegar	þeir	læsu	fengju	þeir	

svo	mikinn	orðaforða.	Hún	nefndi	í	þessu	sambandi	mynd	sem	hún	hafði	séð	á	netinu	

þar	sem	sýnt	var	hversu	mörg	orð	börn	geta	lært	af	því	að	lesa	ákveðið	mikið	á	dag,	
borið	saman	við	börn	sem	lesa	minna.	Hún	var	því	meðvituð	um	mikilvægi	þess	að	lesa	

til	að	efla	orðaforðann.	

4.2	Einstaklingsmunur	í	orðaforða	
Foreldrar	

Sæunn	upplifði	dálítinn	mun	á	börnunum	sínum	tveimur	í	máltökunni	en	það	þriðja	var	

nýfætt.	Hún	sagðist	hafa	uppgötvað	hvað	Sævar	var	snöggur	að	ná	tökum	á	málinu	eftir	
að	systir	hans	fæddist.	Aðstæður	barnanna	voru	ólíkar	að	því	leytinu	að	litla	systir	
Sævars	varð	veik	þegar	hún	var	18	mánaða	og	þurfti	því	að	hætta	í	leikskólanum	og	

byrjaði	ekki	aftur	fyrr	en	hún	var	rúmlega	þriggja	ára:	

Hún	var	reyndar	alveg	dugleg	að	fara	að	tala	en	bara	með	framburðinn	og	
svona,	hvað	hann	var	skýr	hjá	honum,	mér	finnst	munurinn	aðallega	þar	

sko.	En	hún	var	samt	alveg	líka	farin	að	tala	snemma	en	það	var	auðvitað	
öðruvísi	með	hana,	hún	var	náttúrulega	bara	mikið	með	okkur,	alveg	frá	því	

hún	var	18	mánaða.	Þannig	að	það	komu	tvö	ár	sem	hún	var	bara	með	

okkur	allan	daginn,	alla	daga,	þannig	að	hún	var	það	eiginlega	þangað	til	

hún	varð	þriggja	ára,	þú	veist	alltaf	með	okkur.	Já,	en	svona	framburðurinn	
og	svona	ekki	eins	góður	og	hjá	honum.	

Sæunn	sagði	að	pabbi	Sævars	hefði	lesið	rosalega	mikið	fyrir	hann,	talsvert	meira	en	

fyrir	hin	börnin.	Hún	sagði	að	Sævar	væri	rosalega	áhugasamur	um	ný	orð	og	ef	það	
kæmi	orð	í	texta	sem	hann	skildi	ekki	þá	spyrði	hann	alltaf.	Núna	væri	hann	farinn	að	

lesa	svolítið	sjálfur	á	kvöldin	en	hann	spyrði	áfram	út	í	þau	orð	sem	hann	skildi	ekki.	

Aðspurð	hvort	Lára	hefði	upplifað	mun	á	börnunum	sínum	tveimur	í	þróun	málsins	

sagði	hún	að	leiðin	að	málinu	hafi	aðeins	verið	ólík.	Linda	hafi	verið	komin	með	einhver	
orð	10	mánaða	og	svo	þegar	hún	var	komin	með	einhverja	tugi	orða	hafi	orðið	pása	og	
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svo	hafi	málið	verið	nánast	tilbúið	þegar	það	svo	kom.	Litli	bróðir	hennar	bætti	hins	

vegar	statt	og	stöðugt	við	sig	orðum	og	var	jafnvel	orðinn	altalandi	á	undan	henni.	Hún	

sagði	að	þau	hefðu	bæði	verið	farin	að	tala	mikið	á	svipuðum	aldri	en	Linda	hefði	farið	
aðeins	leyndara	með	það.	

Aðstæður	barnanna	voru	svipaðar	að	því	leyti	að	bæði	byrjuðu	þau	í	leikskóla	um	

tveggja	ára	aldurinn	og	voru	með	móður	sinni	fram	að	því:	

Ég	hef	verið	spurð	að	því	hérna	með	börnin:	„Já	vá	hvað	hann	talar	mikið	og	

hann	er	ekki	kominn	í	leikskóla”.	Og	ég	hugsa	stundum,	já	ég	held	að	það	sé	

kannski	bara,	nú	tek	ég	kannski	stórt	upp	í	mig,	af	því	að	hann	er	ekki	

byrjaður	í	leikskóla,	af	því	ég	er	allan	daginn	með	hann	að	tala	við	hann.	

Hún	sagðist	hafa	talað	mjög	mikið	við	börnin	sín,	alveg	frá	unga	aldri	og	hafi	í	rauninni	

verið	síblaðrandi	við	þau.	Hún	sagði	að	það	væri	bara	ekkert	skemmtilegra	en	að	spjalla	
við	svona	lítil	kríli:	

Ég	veit	ekki	hvort	það	sé	bara	eitthvað	í	mér	en	ég	hef	alltaf	spjallað	mikið	

við	þau,	frá	því	þau	voru	pínulítil,	kannski	að	skipta	á	þeim	og	þá	svona:	Nú	
sækjum	við	bleiuna	og	nei	sko	sjáðu	naflann,	og	eitthvað	svona.	Ég	hef	

kannski	verið	svona	síblaðrandi	við	þau.	Síðan	líka	höfum	við	aldrei	svona,	

notað	svona	bíbí	og	blaka,	svona	hoho	og	meme	og	svona.	Við	höfum	alltaf	

sagt	svona:	Hérna	er	hestur	og	köttur	og	svona	og	fórum	svo	að	kenna	þeim	
fress	og	læða	svona	þegar	þau	voru	eldri.	Við	höfum	bara	einhvern	veginn	

talað	svona,	ekkert	verið	eitthvað	voðalega	meðvituð	um	að	vera	eitthvað	

formleg,	alls	ekki	þannig	heldur	bara	talað	við	þau	með	þessum	orðum	sem	
eru	til.	

Lára	talaði	um	að	hún	læsi	mjög	mikið	fyrir	börnin	sín	og	sagðist	mjög	meðvituð	um	
mikilvægi	þess	fyrir	málþroska	þeirra.	Hún	sagðist	frekar	velja	aðeins	flóknari	bækur	og	

útskýrði	þá	frekar	fyrir	börnunum:	

Það	er	alltaf	verið	að	tala	um	að	maður	eigi	að	lesa	meira	með	börnum	og	

það	er	svo	gott	og	það	ER	svo	gott.	Þetta	er	alveg	ótrúlegt	tæki	til	þess	að	

efla	málþroska	og	bara	svona	hefja	samtal	og	svona.	Og	ekki	vera	að	taka	

eitthvað	sem	er	of	einfalt,	frekar	að	taka	eitthvað	aðeins	upp	og	útskýra	þá	
frekar	fyrir	þeim.	Þannig	að	mér	finnst	bækur	alveg	lykilatriði	og	svo	bara	að	

tala	venjulegt	mál	og	tala	mikið	og	tala	saman.	
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Kennarar	

Katla	sagði	að	nemendur	væru	rosalega	misjafnlega	staddir	í	tungumálinu	þegar	þeir	

hefðu	grunnskólagöngu	og	að	það	gæti	verið	tveggja	ára	þroskamunur,	jafnvel	meira	en	
það	á	milli	barna.	Það	sem	hún	sagðist	telja	að	skýrði	þann	mun	væri	hversu	mikið	væri	

lesið	fyrir	börn,	talað	við	þau	og	að	það	væri	útskýrt	fyrir	þeim:	

Að	það	sé	lesið	fyrir	þau	og	það	sé	talað	við	þau	og	það	sé	útskýrt	fyrir	þeim.	
Það	auðvitað	mótar	hugsun	þeirra	þegar	verið	er	að	útskýra	fyrir	þeim	og	

tala	við	þau	og	skiptast	á.	Þetta	samtal	sem	foreldrar	eiga	við	börnin,	já	það	

er	stór	þáttur.	Börn	sem	ekki	er	hlustað	á	og	börn	sem	ekki	fá	að	tjá	sig,	

sussað	á	þau	alltaf	að	þá	náttúrulega	nota	þau	ekki	tungumálið	eins.	

Það	sem	Kötlu	fannst	einkenna	þá	nemendur	sem	væru	vel	staddir	í	málinu	var	að	

foreldrar	þeirra	væru	meðvitaðir	og	sagði	hún	sterka	fylgni	vera	þar	á	milli.	Einnig	
sagðist	hún	sjá	hvað	það	skipti	miklu	máli	að	fólk	haldi	vel	utan	um	lestrarnámið	hjá	
börnunum.	

Katrín	sagðist	einnig	upplifa	mun	milli	nemenda	í	orðaforða	við	upphaf	

grunnskólagöngu	og	nefndi	þar	aðallega	tvítyngdu	börnin.	Hún	sagði	að	annars	væru	
þau	yfirhöfuð	misjöfn	og	nefndi	hún	að	ein	stelpan	í	bekknum	hefði	rosalega	mikinn	
orðaforða	og	notaði	mörg	orð	sem	heyrðust	ekki	hjá	hinum	krökkunum.	Katrín	taldi	það	

vera	vegna	þess	að	hún	væri	einkabarn	og	amma	hennar	byggi	á	heimilinu.	Að	mati	
Katrínar	var	það	tíminn	með	foreldrunum	sem	skipti	mestu	máli,	að	þeir	gæfu	börnum	
sínum	tíma	og	einnig	að	börn	umgangist	fólk	af	eldri	kynslóðum.	Hún	sagði	að	því	miður	

væru	dæmi	þess	að	börn	væru	vanrækt	á	heimilum	sínum	og	sagði	hún	að	brotin	
heimili	hefðu	rosaleg	áhrif	á	börn.	Hún	þekkti	nokkur	dæmi	um	nemendur,	þar	sem	illa	

væri	haldið	um	allt	á	heimilinu,	enginn	heimalestur	og	náminu	ekki	sinnt	og	sagði	hún	

að	það	kæmi	fram	í	málþroska	barnanna.	Hún	sagðist	velta	því	mikið	fyrir	sér	hvað	valdi	

því	að	sum	börn	grípi	fljótt	merkingar	orða	á	meðan	önnur	meðtaki	ekki	neitt	og	sagðist	
hún	upplifa	það	töluvert	í	kennslunni.	

Katla	taldi	aðstæður	sínar	til	að	koma	til	móts	við	nemendur	sem	standa	höllum	fæti	

í	tungumálinu	vera	ágætar,	sérstaklega	núna	þegar	hún	væri	með	svona	fáa	nemendur	í	

bekknum:	

En	yfirleitt	og	já	mjög	oft	í	skólakerfinu	erum	við	með	allt	of	marga	

nemendur	og	allt	of	mörg	verkefni	á	herðunum	og	þá	bara	náum	við	ekki	að	
koma	til	móts	við	nemendur,	það	er	bara	þannig.	Það	er	ekkert	öðruvísi.	Við	
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bara	náum	ekki	að	uppfylla	það	sem	Aðalnámskrá	segir	þegar	við	erum	með	

allt	of	marga	nemendur	sem	eru	bara	á	ofsalega	ólíkum	stað	og	alls	konar	

verkefni	sem	við	þurfum	að	takast	á	við.	En	eins	og	núna	þegar	við	erum	
með	17	nemendur	þá	gengur	það	bara	þokkalega	vel	og	við	erum	með	

ágætis	stuðning.		

Katla	sagði	að	einnig	væri	mikilvægt	að	fá	góðan	stuðning	og	halda	sér	við	með	því	að	
sækja	endurmenntunarnámskeið.	Hún	taldi	mikilvægt	að	rifja	upp	og	fá	eins	mörg	

verkfæri	og	mögulegt	er	því	það	sé	ekkert	eitt	verkfæri	sem	dugar	á	alla.	Hún	sagðist	fá	

sérkennara	einu	sinni	í	viku	og	svo	einnig	stuðning	frá	konu	sem	vinnur	í	námsveri	og	er	
mjög	fær	með	börn.	Sérkennarinn	tekur	börn	út	og	vinnur	með	þeim	en	Katla	sagði	

mörg	þeirra	þola	illa	áreiti	og	þurfi	að	vera	í	litlum	hópum	og	fá	meiri	frið.	Hún	sagðist	

þó	vera	hlynntari	því	að	þau	væru	inni	í	bekk	en	nú	færi	ofboðsleg	orka	í	að	kenna	þeim	

stafina.	Hún	tók	þó	fram	að	þau	læsu	mikið	af	bókum	fyrir	nemendur	sem	þau	ynnu	svo	

út	frá	í	Byrjendalæsinu:	

Þó	svo	að	við	vildum	vera	að	vinna	meira	með	bara	tungumálið	sem	slíkt	þá	

erum	við	að	hamra	á	stöfunum	og	kenna	þeim.	Þau	eru	að	læra	að	lesa	og	
þau	eru	að	læra	að	skrifa	þannig	að	það	fer	svolítið	mikil	orka	í	það	en	við	
lesum	mikið	af	bókum	fyrir	þau,	í	hverri	einustu	viku	erum	við	með	nýjar	

bækur	sem	við	lesum	og	vinnum	með.	

Katrín	sagðist	ekki	vera	með	neina	sérstaka	kennsluáætlun	til	að	koma	til	móts	við	
nemendur	sem	standa	illa	í	tungumálinu	en	þau	væru	heppin	með	hvað	sérkennslan	

væri	góð	í	skólanum.	Hún	sagði	að	ef	hún	tæki	eftir	að	eitthvað	barn	stæði	illa	í	
tungumálinu	þá	sendi	hún	barnið	til	sérkennarans	sem	héldi	vel	utan	um	það.	Hún	

nefndi	að	sérkennari	skólans	legði	mikið	upp	úr	orðaforða	nemenda	og	væri	með	

nokkur	börn	einungis	í	orðaforðaþjálfun.	Hún	sagði	frá	einum	dreng	í	bekknum	hennar	

sem	væri	í	sérstakri	málörvun	hjá	sérkennaranum	en	þegar	hann	snýr	aftur	inn	í	bekk	
frá	honum	þá	sagðist	Katrín	oft	spyrja	hann	hvaða	orð	hann	hefði	verið	að	læra	og	deilir	

því	þannig	með	restinni	af	bekknum	svo	þau	njóta	góðs	af.	Katrín	sagðist	einnig	hafa	

lært	það	af	sérkennslustjóranum	að	hafa	orð	á	öllu	sem	hún	gerði,	að	tala	sig	í	gegnum	
allt,	til	dæmis:	„Nú	ætla	ég	að	opna	gluggann”.	Líkt	og	Katla	þá	talaði	hún	um	að	ná	ekki	

að	sinna	öllum	þáttum	tungumálsins	nægilega	vel	því	grunnlestrarkennslan	væri	í	

forgrunni.		
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4.3	Orðaforði	og	lesskilningur	
Foreldrar	

Sæunn	sagði	að	lesskilningur	Sævars	í	byrjun,	þegar	hann	var	að	byrja	að	lesa	sjálfur,	

hafi	ekki	verið	mikill	og	þá	hafi	hann	einungis	verið	að	hugsa	um	orðið	sem	hann	var	að	

lesa	á	hverri	stundu.	Hún	taldi	þó	lesskilninginn	vera	að	aukast	og	talaði	um	
léttlestrarbækurnar	sem	hann	kæmi	með	heim	úr	skólanum:	

En	þessar	bækur	úr	skólanum,	þessar	litlu,	stuttu,	jú	jú	hann	alveg	hlær	ef	

það	kemur	eitthvað	sniðugt	í	þeim	eða	eitthvað	en	svona	takmarkað	

skemmtileg	saga	kannski.	En	núna	er	hann	kannski	aðeins	farinn	að	pæla	í	
sögunni.		

Sæunn	sagði	að	þau	nýttu	lesskilningsspurningarnar	neðst	á	síðunum	í	lestrarbókunum	

hans	en	þá	fyndist	þeim	betra	að	lesa	nokkrar	blaðsíður	áður	en	þau	færu	í	

spurningarnar:		

Mér	finnst	svolítið	stutt	að	lesa	fimm	línur	og	fara	beint	í	spurningarnar.	

Þannig	að	núna	erum	við	farin	að	skipta	bókunum	í	tvennt,	tökum	átta	
blaðsíður	og	átta	því	þetta	eru	alltaf	sextán	blaðsíður	og	lesum	kannski	
fjórar	til	átta	og	svo	förum	við	í	spurningarnar	og	hann	man	meira	heldur	en	

ég.	

Lára	taldi	Lindu	vera	með	góðan	lesskilning	og	skilja	vel	það	sem	hún	læsi	sjálf.	Hún	
nefndi	einnig	léttlestrarbækurnar	sem	Linda	kæmi	með	heim	úr	skólanum.	Hún	sagði	að	

það	þyrfi	ekkert	endilega	að	nota	spurningarnar	í	bókinni	því	þær	væru	oft	of	einfaldar:		

Hún	kemur	náttúrulega	með	svona	léttlestrarbækur	heim	og	þar	eru	svona	

spurningar	sem	maður	á	að	spyrja	úr	textanum	og	ég	gerði	það	svolítið	

markvisst	fyrst	en	svo	var	hún	einhvern	veginn	orðin	pínu	pirruð	á	því	og	

hún	bara,	þú	veist	hún	svaraði	því	bara	alveg	um	hæl	og	bara	vildi	halda	
áfram.	Þannig	að	ég	verð	að	viðurkenna	að	ég	hoppa	oft	yfir	það	núna	því	

mér	finnst	ég	alveg	finna	að	hún	skilur	og	hún	man	mjög	vel	úr	textanum.	Ég	

kannski	spyr	þá	frekar	svona	laumulega	þegar	við	erum	búnar	með	bókina:	
„Hvað	heldurðu	að	þessi	hafi	verið	að	hugsa”?	Eða	eitthvað	svoleiðis	og	þá	

svona	tel	ég	mig	allavegana	trú	um	að	maður	finni	svolítið	hvort	þetta	

settist	og	skildist.	
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Sæunn	sagði	að	þegar	þau	læsu	fyrir	Sævar	þá	væri	hann	oft	svolítið	reikull	og	ætti	

stundum	erfitt	með	að	setjast	niður	og	hlusta	á	söguna	en	þegar	hann	gerði	það	þá	

vanalega	„sýgur	hann	allt	í	sig”.	Hún	sagði	að	ef	um	framhaldssögu	væri	að	ræða	þá	
rifjuðu	þau	upp	hvað	hefði	gerst	í	sögunni	kvöldið	áður.	Svo	eins	og	fram	hefur	komið	

þá	spurði	Sævar	ef	flókin	orð	komu	í	textanum,	hvað	þau	þýddu.	

Lára	sagðist	útskýra	flókin	orð	í	textanum	jafnóðum	og	þau	kæmu	fyrir:	

Ef	maður	er	að	lesa	einhverja	bók	og	maður	svona	sér	að	það	kemur	

allavegana	orð	sem	er	líklega	flókið	eða	barnið	skilur	ekki,	maður	heldur	að	

það	hafi	ekki	heyrt	það	áður	að	þá	stundum	bara	les	ég	það	og	athuga	hvort	

hún	spyr	en	mjög	oft	þá	segi	ég	bara	strax	hvað	það	þýðir	og	svo	held	ég	
áfram	og	þá	stundum	kemur	einhver	svona	spurning,	svona	vill	vita	aðeins	

meira	og	þá	tölum	við	aðeins	um	það	og	jafnvel	um	eitthvað	þriðja	orð	sem	
er	hægt	að	segja.	

Kennarar	

Katla	var	þeirrar	skoðunar	að	þeir	þættir	sem	gagnist	börnum	best	í	námi	sé	að	fá	að	

tala,	tjá	sig	og	auka	orðaforðann.	Hún	sagði	það	hefta	barn	í	námi	að	hafa	lélegan	
orðaforða.	Einnig	taldi	hún	að	orðaforðinn	hafi	áhrif	á	lestrarnámið.	Henni	fannst	
mikilvægt	að	börn	séu	með	svolítið	góðan	orðaforða,	eigi	auðvelt	með	að	tjá	hugsanir	

sínar	og	séu	vön	slíkum	samskiptum	að	spá	í	orð	og	hvað	þau	þýða.	Að	lokum	sagði	hún:	
„Að	það	sé	talað	við	þau	og	þau	hafi	góðan	orðaforða,	það	er	eiginlega	lykilatriði	sko	í	
námi,	allavegana	mjög	stórt	atriði”.	

Þeir	þættir	tungumálsins	sem	Katrín	taldi	mikilvægasta	fyrir	áframhaldandi	nám	
voru	lestur,	að	geta	lesið,	lesfimi,	hraði	og	skilningur.	Hún	sagði	að	það	einkenni	þá	

nemendur	sem	fljótt	ná	tökum	á	lestrinum	að	þeir	séu	áhugasamir,	kappsamir	og	þeir	
þrífist	á	hrósi.		

Katla	sagði	að	það	væri	allur	gangur	á	því	hvernig	nemendur	hennar	væru	staddir	í	
lesskilningi.	Hún	sagði	að	yfirleitt	væri	hann	þó	mjög	slakur	á	meðan	þau	væru	bara	að	

læra	að	lesa,	eðlilega	því	öll	orkan	færi	í	að	einbeita	sér	að	tækninni.	Hún	sagði	að	

lesskilningurinn	kæmi	ekki	fyrr	en	þau	væru	farin	að	lesa	nokkuð	reiprennandi	og	væru	
hætt	að	hljóða	sig	í	gegnum	orðin.		

Katrín	taldi	nemendur	sína	hafa	merkilega	góðan	lesskilning	og	nefndi	hún	að	meira	

að	segja	hefðu	þeir	tveir	nemendur	í	bekknum	sem	væru	lesblindir	góðan	lesskilning.	
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Hún	sagði	nemendur	sína	áhugasama	um	að	læra	ný	orð,	sérstaklega	ef	þeir	gætu	tengt	

þau	við	eitthvað	og	sagði	hún	að	þá	festust	þau	betur.	

	Katla	sagði	að	nemendur	hennar	væru	einnig	áhugasamir	um	að	læra	ný	orð	en	það	

væri	þó	misjafnt:	

Já	algjörlega,	eða	misáhugasamir	en	mér	finnst	sko	eins	og	sex	ára	þá	eru	

þau	bara	rosa	áhugasöm	að	koma	í	skólann,	flest.	Eitt	og	eitt	sem	kannski	er	
ekki	alveg	tilbúið	og	finnst	kannski	skemmtilegra	að	vera	bara	í	leikjum	en	

þau	eru	náttúrulega	misáhugasöm	í	heildina.	Þau	bara,	þau	eru	svo	

móttækileg	þannig	að	já	ég	myndi	segja	það.	

4.4	Hlutverk	foreldra	

4.4.1	Áhugamál	barnanna	og	frítíminn	

Sæunn	sagði	að	sonur	hennar	væri	mest	fyrir	það	að	dunda	sér,	föndra,	lita,	mála	og	

teikna.	Hún	sagði	að	hann	væri	lítið	fyrir	íþróttir	en	fyndist	gaman	að	leika	sér	úti.	Eftir	
skóla	sagði	Sæunn	að	stundum	væri	kveikt	á	sjónvarpinu	og	einnig	fengju	börnin	
stundum	að	horfa	á	myndbönd	í	spjaldtölvunni.	Hún	sagði	að	lesið	væri	á	hverju	kvöldi	

fyrir	svefninn	en	töluvert	magn	barnabóka	var	í	herbergjum	barnanna.	Sæunn	sagði	að	
þau	hefðu	farið	reglulega	á	bókasafnið	upp	á	síðkastið:	

Sko	eftir	skóla	þá	líka	þurfum	við	oft	að	splitta	þeim	systkinunum	upp	og	þá	

bara	stundum	er	náttúrulega	kveikt	á	sjónvarpinu	eða	þau	horfa	á	eitthvað	í	
ipadinum	eða	eitthvað	en	þá	er	hann	einmitt	alltaf	að	horfa	á	eins	og	öll	

þessi	föndurmyndbönd	sem	eru	til	þar.	Og	hann	fór	til	dæmis	á	þarna	

vísindasýningu	Villa	þarna	um	daginn	og	svo	horfði	hann	bara	á	
tilraunamyndbönd	í	viku	á	eftir.	Og	svo	líka	að	lesa	líka	á	hverjum	degi	en	

við	gerum	það	yfirleitt	bara	þegar	hann	er	kominn	upp	í	rúm	á	kvöldin.			

Sæunn	sagði	að	Sævar	hefði	mikinn	áhuga	á	bókum.	Honum	fyndist	mest	gaman	af	
spennandi	bókum,	sem	ef	til	vill	fjölluðu	um	einhverja	ráðgátu	sem	þyrfti	að	leysa.	Hún	

sagði	að	ef	þau	væru	að	lesa	spennandi	bók	þá	væri	hann	spenntur	að	fara	upp	í	rúm	og	

láta	lesa	fyrir	sig	á	kvöldin.	Varðandi	það	í	hvaða	aðstæðum	Sæunn	taldi	Sævar	helst	
læra	ný	orð	sagði	hún:	„Sko	ég	held	að	það	sé	bara	helst	þetta,	að	lesa,	ekki	sjónvarp	því	

það	er	ekkert	flókið	tal	í	teiknimyndum	til	dæmis.	Já	ég	held	að	það	sé	helst	með	því	að	

lesa“.	
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Lára	sagði	að	Lindu	dóttur	sinni	þætti	ofsalega	gaman	að	teikna,	skrifa	og	föndra,	

til	dæmis	að	klippa	og	líma	og	búa	eitthvað	til.	Hún	æfði	ballet	og	hafði	verið	í	

myndlistarskóla	síðan	hún	var	tæplega	fjögra	ára	gömul.	Lára	sagði	að	Linda	ætti	
frænku	í	Ameríku	sem	væri	á	svipuðum	aldri	og	væru	þær	miklar	vinkonur,	Linda	

skrifaði	henni	oft	bréf	sem	þau	færu	svo	með	í	póstkassann.	Lára	sagði	að	einnig	þætti	

henni	gaman	að	spila	spil	og	leika	við	litla	bróður	sinn	í	búðaleik	eða	kennaraleik	og	vildi	
hún	þá	vera	kennarinn	og	sagðist	ætla	að	verða	kennari	þegar	hún	yrði	stór,	en	einnig	

væri	Linda	svolítil	útikona:	

Og	það	er	voðalega	gaman	eins	og	á	sumrin	þá	höfum	við	farið	mikið	í	
berjamó	og	svona	og	mér	finnst	svo	frábært	að	sjá	hvað	krakkar	alveg	detta	

inn	í	einhvern	annan	takt,	þau	geta	endalaust	jussast	þarna	úti	í	móa	og	tínt	

ber	og	sveppi	eða	hvað	sem	við	erum	að	stússast.	

Á	ferðalögum	sagði	Lára	að	þau	hlustuðu	gjarnan	á	tónlist	og	spjölluðu	saman:	

Sumir	geta	ekki	keyrt	spöl	milli	staða	í	borginni	án	þess	að	rétta	símann	
aftur	í	bíl	en	við	til	dæmis	hlustum	á	músík,	svona	einhver	lög	og	stundum	

fara	þau	að	syngja	og	eru	að	benda	og	tala	eða	bara	ekki	eða	bara	þegja	
saman.	Það	er	aldrei	sími	og	eins	og	ég	segi	þá	á	ég	ekki	einu	sinni	svona	
síma.	Það	getur	auðvitað	verið	svolítið	erfitt	í	bílnum	þegar	maður	er	að	

keyra	eitthvað,	þegar	maður	er	lítill	og	svona	og	sofnar	kannski	ekki	og	
svona	að	þá	getur	einhver	skemmtileg	plata	verið	undratæki.	

Lára	sagði	að	þegar	Linda	var	fjögra	að	verða	fimm	ára	hefði	hún	fengið	gríðarlegan	

áhuga	á	fuglum	þegar	hún	komst	í	Fuglavísi	sem	er	handbók	um	íslenska	fugla.	Smám	
saman	kunni	hún	allan	Fuglavísinn	og	hafði	mjög	gaman	af	því.	Seinna	kviknaði	svo	álíka	

áhugi	á	hvölum	hjá	henni	og	vildi	hún	helst	fara	á	hvalasafnið	við	hvert	tækifæri.	Lára	

sagði	að	Linda	fengi	oft	lifandi	áhuga	og	kafaði	oft	svolítið	djúpt	í	það	sem	hún	fengi	

áhuga	á.	

Mikið	var	af	bókum	á	heimili	Láru,	í	stofunni	var	feiknar	stór	bókahilla	full	af	bókum	

og	einnig	í	herbergi	Lindu,	en	þar	var	heill	veggur	nánast	þakinn	bókum.	Ekkert	sjónvarp	

var	á	heimilinu	og	hafa	börnin	alist	upp	við	að	hafa	ekkert	sjónvarp.	Lára	sagði	að	Linda	

fengi	þó	stundum	að	horfa	á	þætti	í	tölvunni	en	því	væri	stillt	í	hóf	og	stífur	rammi	væri	í	
kringum	það:	
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Ég	held	að	það	megi	segja	að	hún	hafi	eiginlega	varla	horft	á	sjónvarpið	

þangað	til	hún	varð	svona	þriggja,	fjögra	ára	sem	er	örugglega	seint	miðað	

við	marga	en	svona	síðastliðið	ár	þá	hefur	hún	kannski	svona	hálftíma	á	dag	
séð	teiknimyndir	og	þá	bara	eitthvað	svona	sem	við	finnum	saman	og	við	

skömmtum	tímann,	það	er	hálftími	á	dag	eða	svo.	Og	þetta	er	bara	hennar	

og	svo	getur	hún	alveg	platað	ömmu	sína	stundum,	ef	hún	fer	yfir	í	gistingu	
og	það	kannski	flæðir	aðeins	en	ég	held	bara,	sjónvarp	þarf	ekkert	að	vera	

slæmt	en	það	þarf	bara	að	hafa	svolítið	stífan	ramma	í	kringum	það.	

Lára	sagði	að	systkinin	léku	sér	oftast	bara	á	kvöldin	og	það	væri	alveg	stíf	regla	hjá	
þeim	að	það	væri	ekkert	horft	á	þætti	klukkutíma	fyrir	svefninn	en	hún	sagðist	finna	að	

það	truflaði	börnin.	Þá	spiluðu	þau	frekar	saman	og	taldi	hún	að	það	gæti	líka	alveg	

örugglega	hjálpað	til	við	málþroskann	að	spila	með	börnum:	

Ég	hugsa,	án	þess	að	hljóma	eitthvað	voðalega	fyrirmyndar	hérna,	en	af	því	

að	það	er	ekki	þetta	sjónvarp,	það	er	aldrei	sjónvarp	í	gangi	sem	er	að	trufla	
mann,	og	frítími	er	bara	þessar	stuttu	stundir	þegar	maður	kemur	heim	að	

þá	eru	þau	bara	voðalega	mikið	með	og	hérna,	maður	er	kannski	í	
einhverjum	svona	smáleikjum	eða	þau	eru	aðeins	að	hjálpa	manni	að	gera	
eitthvað.		

Lára	sagði	að	Lindu	þætti	afskaplega	gaman	að	láta	segja	sér	sögur	af	sér	þegar	hún	var	
lítil	eða	af	foreldrum	sínum	þegar	þau	voru	lítil.	Lára	sagðist	gera	töluvert	af	því	og	taldi	
hún	að	það	þjálfaði	Lindu	í	að	segja	frá:	

Þetta	er	líka	mjög	skemmtileg	nálgun	og	þjálfar	þau	líka	held	ég	sjálf	að	
segja	frá	því	hún	er	dálítið	flink	í	því.	Ég	hef	tekið	eftir	ef	maður	biður	hana	

að	segja	einhverjum	eitthvað	að	þá	kemur	alveg	rósan	alveg.	Henni	finnst	

skemmtilegt	að	segja	frá	einhverju	sem	þau	eru	ánægð	með.	

Lára	sagðist	sannfærð	um	að	það	hefði	verið	rétt	að	byrja	svona	snemma	að	skoða	
bækur	með	börnunum	og	taldi	hún	að	bóklesturinn	hjálpaði	þeim	með	einbeitingu.	Hún	

sagðist	sjá	margt	fólk	í	dag	sem	væri	mikið	með	„lófatölvurnar	og	símana	upp	í	

börnunum	sínum”	og	þá	vendust	þau	svolítið	á	að	fá	að	skoða	en	þau	hefðu	hins	vegar	
aldrei	verið	með	þess	háttar	tæki	en	hefðu	lesið	rosalega	mikið	og	skoðað	bækur.	Lára	

sagði	að	þau	læsu	oft	fyrir	börnin	á	morgnana	ef	þau	væru	syfjuð	og	þá	gengi	yfirleitt	

betur	að	vekja	þau:		
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Þannig	að	það	er	bara	alltaf	verið	að	lesa,	það	er	á	morgnana	og	svo	síðasta	

sagan	um	kvöldið	eins	og	hjá	svo	mörgum.	En	bókaáhuginn	er	svo	mikill	og	

þolinmæðin	og	þau	eira	mjög	vel	við	að	lesa	og	líka	litli	og	þó	hann	sé	meiri	
gutti	og	svona	út	um	allt	en	hann	kemur	alltaf	og	situr	bara.	Þannig	að	þetta	

virkar	með	að	lesa	bækur.	

Lára	sagði	að	þau	væru	svo	heppin	að	hafa	bókasafn	í	nágrenninu	og	hefðu	þau	farið	
mikið	þangað	og	skoðað	bækur.	Eftir	að	Linda	fór	að	lesa	sjálf	sest	hún	gjarnan	einhvers	

staðar	niður	á	bókasafninu	með	bók	og	les	sjálf.	Lára	sagðist	þó	meðvituð	um	mikilvægi	

þess	að	hætta	ekki	að	lesa	fyrir	hana:	

Hún	er	farin	að	grípa	í	bók	og	sitja	og	lesa	bara	í	hljóði	sjálf	og	svoleiðis	en	

samt	sko	við	lesum	alltaf,	hún	vill	láta	lesa	fyrir	sig	og	ég	held	að	það	sé	

mikilvægt	að	hætta	því	ekki,	það	er	líka	svo	mikil	gæðastund.	

Lára	nefndi	að	þau	færu	einnig	reglulega	á	bókasafnið	í	Norræna	húsinu	og	sagði	að	

mjög	skemmtilegt	væri	að	fara	með	krakka	þangað.	Hún	var	þeirrar	skoðunar	að	gallinn	
við	íslenska	barnabókaútgáfu	í	dag	væri	að	það	kæmi	út	svo	mikið	af	efni	sem	henni	

fyndist	ekki	alveg	nógu	vandað,	það	væri	svo	ótal	margt	til	af	vönduðum	erlendum	
bókum	sem	ekki	væru	teknar	til	þýðingar	á	íslensku.	Hún	sagði	að	þau	kæmust	hins	
vegar	svolítið	í	það	Norræna	húsinu	og	hafi	þau	verið	að	prófa	að	lesa	á	sænsku	og	

dönsku	fyrir	börnin	en	þau	hefðu	norræna	tengingu.	Lára	sagði	að	til	dæmis	í	einföldum	
bókum	og	kvæðum	væri	hægt	að	lesa	kannski	hálft	kvæði	og	þýða	það	svo	og	þá	
pikkuðu	börnin	oft	upp	eitt	og	eitt	orð	og	jafnvel	notuðu	þau	af	og	til.	

Varðandi	það	hvernig	bækur	Lindu	þætti	skemmtilegar	sagði	Lára	að	það	kæmi	
svolítið	í	tímabilum.	Það	kom	Disney	prinsessu	tímabil	en	núna	væru	hvalabækur	og	

líkamabækur	í	miklu	uppáhaldi,	til	dæmis	bókin	Viltu	vita	meira	um	líkamann.	Einnig	
sagði	Lára	að	Linda	hefði	ennþá	dálítið	gaman	af	smábarnabókum	og	fyndist	henni	að	

maður	ætti	ekkert	að	ýta	þeim	út	af	borðinu.	Hún	sagði	að	Linda	kæmi	oft	og	skriði	til	
þeirra	upp	í	sófa	þegar	verið	væri	að	lesa	fyrir	litla	bróður	hennar	og	hefði	hún	gaman	af	

sögunum	sem	lesnar	væru	fyrir	hann	þó	þær	væru	frekar	ætlaðar	yngri	börnum.	Einnig	

sagðist	Lára	aðeins	vera	farin	að	kynna	uppflettibækur	fyrir	Lindu	eins	og	orðabækur	og	

gera	hana	meðvitaða	um	notagildi	þeirra,	að	gott	væri	að	kunna	að	fletta	upp	í	slíkri	bók	
ef	til	dæmis	tölvan	bilaði.	Lára	sagðist	lesa	alls	kyns	bækur	fyrir	börnin	og	jafnvel	líka	

bækur	sem	ætla	mætti	að	þeim	fyndist	ekki	spennandi	því	það	væru	ef	til	vill	ekki	
myndir	á	hverri	opnu.	Hún	sagðist	sjá	að	þau	hlustuðu	og	ímynduðu	sér	þannig	að	það	



	

49	

væri	allt	í	lagi	að	lesa	Emil,	gamla	útgáfu	þó	að	það	væri	bara	mynd	á	fimmtu	hverri	

síðu.	Hins	vegar	fyndist	henni	myndir	í	bókum	frábærar	ef	þær	væru	vandaðar	og	

jafnvel	svolítið	flóknar	sem	hægt	væri	að	skoða	og	benda	á.	

Lára	sagði	að	eftir	því	sem	Linda	varð	eldri	hafi	þau	svolítið	verið	að	grafa	upp	

gamlar	bækur	sem	þau	ættu	ennþá	síðan	þau	voru	lítil.	Hún	sagði	að	málfarið	í	þeim	

væri	öðruvísi	en	í	nýjustu	barnabókunum	sem	henni	þætti	bara	gott.	Að	hennar	mati	
ætti	ekki	að	einfalda	orðaforða	bóka	í	nýrri	útgáfum	en	hún	sagði	það	kæmi	að	gagni	að	

geta	orðað	hlutina	á	fleiri	vegu:	

Ég	man	ég	varð	fyrir	svolitlum	vonbrigðum	fyrir	nokkrum	árum,	þá	var	einn	

mjög	góður	og	gegn	barnabókahöfundur	íslenskur	sem	hafði	endurskrifað	
eða	semsagt	farið	yfir	góða	sögu	sem	hún	skrifaði	og	það	var	verið	að	

endurútgefa	hana	því	henni	fannst	þurfa	fyrir	endurútgáfuna	að	breyta	
málfarinu	svo	hún	hæfði	betur	nútímanum,	samt	var	bókin	ekki	nema	15	til	
20	ára.	Mér	fannst	þetta	eiginlega	svolítið	miður	af	því	að	það	er	bara	gott	

að	mál	sé	ekki	alltaf	einfaldað	því	einhvern	tímann	þarf	maður	að	vanda	mál	
sitt	og	svona	getað	sagt	hlutina	á	fleiri	vegu	og	það	eru	margir	sem	eiga	

mjög	erfitt	með	það.	

4.4.2	Umgengni	við	eldra	fólk	

Sæunn	sagði	að	Sævar	væri	mikið	hjá	ömmu	sinni	og	afa	og	taldi	hún	það	hafa	jákvæð	
áhrif	á	málþroska	hans.	Hann	biður	oft	ömmu	sína	um	að	segja	sér	sögu	frá	því	hún	var	
lítil	og	taldi	Sæunn	líklegt	að	hann	lærði	eitt	og	eitt	orð	af	sögunum:	

Sko	ég	veit	ekki,	hann	er	rosa	mikið	eitthvað	svona	að	biðja	mig	og	pabba	

sinn	og	ömmu	sína,	sérstaklega	eina,	svona:	„Segðu	mér	frá	því	þegar	þú	

varst	lítil”.	Og	þá	kannski	pikkar	hann	eitthvað	upp	hjá	henni	sko.	En	ég	hef	

kannski	ekkert	tekið	eftir	því	sérstaklega	þegar	þau	eru	búin	að	vera	þar	en	

ég	held	að	það	hafi	örugglega	hjálpað.	Þau	líka	nota	náttúrulega	svolítið	

öðruvísi	orð.	Það	var	einhvern	tímann	eitthvað	sem	hann	sagði	og	ég	leit	á	

manninn	minn	og	sagði	bara:	„Þetta	er	orð	sem	ég	bara	heyri	koma	út	úr	

munninum	á	mömmu,	sem	við	notum	ekki	hérna”.	

Lára	sagði	börnin	einnig	heimsækja	mikið	ömmur	sínar	og	afa	og	taldi	hún	það	gott	

fyrir	þau	að	fá	að	umgangast	eldra	fólk.	Hún	var	þeirrar	skoðunar	að	það	væri	gott	

innlegg	í	málþroska	þeirra.	Lára	sagðist	sammála	þeirri	staðhæfingu	að	það	þyrfti	þorp	

til	að	ala	upp	barn	og	taldi	það	ofboðslega	gott	fyrir	börn	að	hafa	aðgang	að	fleiri	
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heimilum.	Hún	sagði	að	þau	væru	svo	heppin	hvað	ömmur	þeirra	og	afar	væru	mikið	

bókafólk	og	læsu	og	spjölluðu	ofsalega	mikið	við	börnin.	Einnig	gæfu	þau	börnunum	

góðan	tíma	og	væru	börnin	gjarnan	með	afa	sínum	úti	í	garði	að	planta	og	stússast	og	
þar	lærðu	þau	heilmargt:	

Maður	heyrir	það	alveg	þegar	þau	koma	heim	að	þá	nota	þau	frasa	sem	að	

maður	veit	að	þetta	var	amma	að	segja	og	það	finnst	mér	svo	æðislegt.	Það	
er	frábært	líka	fyrir	málþroska	og	orðaforða	að	margt	fólk	komi	að	og	af	

mörgum	kynslóðum,	það	er	alveg	rosa	kostur.	Og	maður	hugsar	oft	um	í	

gamla	daga	eins	og	ég	var	alin	upp	með	ömmu	og	afa	í	húsinu	og	það	vantar	
hjá	mörgum.	

Lára	sagði	að	mikið	væri	af	bókum	á	heimili	tengdaforeldra	sinna	þar	sem	börnin	dveldu	

oft	og	legðu	þau	mikið	upp	úr	því	að	hafa	bækurnar	sýnilegar.	Hún	sagði	að	stundum	

væri	afinn	jafnvel	búinn	að	finna	til	blómabók	og	stilla	henni	upp	á	miðju	stofuborðinu	

þar	sem	börnin	tækju	eftir	henni.		

4.5	Hlutverk	kennara	
Aðspurð	hvað	Katla	teldi	vera	hlutverk	sitt	í	máluppeldi	nemenda	sinna	sagðist	hún	ekki	

vilja	mata	þá	heldur	vildi	hún	að	þeir	yrðu	svolítið	sjálfstæðir	og	fyndist	þeir	ekki	þurfa	

að	fá	allt	upp	í	hendurnar,	að	þeir	yrðu	þrautseigir,	reyndu	svolítið	á	sig	og	gæfust	ekki	
upp.	Einnig	vildi	hún	að	þeir	yrðu	forvitnir	og	fengju	áhuga	á	efninu.	Hún	taldi	hlutverk	

sitt	vera	að	koma	þeim	í	þá	stöðu	þannig	að	hún	væri	ekki	alltaf	að	segja	þeim	hvernig	

þeir	ættu	að	gera	hlutina	heldur	að	þeir	yrðu	svolítið	skapandi	í	námi	og	ábyrgir	fyrir	því	
sem	þeir	væru	að	læra.		

Katrín	taldi	hins	vegar	hlutverk	sitt	í	máluppeldi	nemenda	vera	að	vanda	tal	sitt	og	

vera	til	fyrirmyndar	en	einnig	vildi	hún	að	þeir	gerðu	sér	grein	fyrir	að	hún	væri	mannleg	

og	gæti	gert	mistök.	Hún	sagði	að	stundum	hlypi	hún	til	kennarans	í	næstu	stofu	og	
spyrði	hana	hvort	hún	væri	að	fara	með	rétt	mál	og	taldi	það	vera	gott	að	nemendur	

sæju	það	líka.		

4.5.1	Kennsluaðferðir	

Eins	og	áður	hefur	komið	fram	þá	sagðist	Katla	styðjast	við	lestrarkennsluaðferðina	

Byrjendalæsi.	Þeir	þættir	í	kennslunni	sem	hún	taldi	að	stuðluðu	að	aukinni	

tungumálafærni	nemenda	væru	að	vinna	með	orðin,	tala	um	þau	og	að	það	væri	ekki	
bara	„eitthvað	stagl	og	endurtekningar	á	blöðum”,	heldur	að	það	væri	virkni	hjá	
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nemendum.	Samvinna	milli	nemenda	fannst	henni	mjög	mikilvæg,	að	krakkarnir	ynnu	

saman,	töluðu	saman,	skiptust	á,	hjálpuðu	hvert	öðru	og	að	það	gæti	verið	virkni	á	milli	

þeirra.	Katla	sagðist	því	leggja	áherslu	á	hópavinnu	og	paravinnu.	

Katrín	taldi	að	lesturinn	væri	sá	þáttur	í	kennslunni	sem	stuðlaði	helst	að	framförum	

nemenda	í	tungumálinu	og	einnig	að	vinna	verkefni	út	frá	texta	því	þá	kæmi	

skilningurinn.	Katla	sagðist	ekki	hafa	prófað	einhverja	markvisssa	orðaforðakennslu-
aðferð	aðra	en	Byrjendalæsi	en	þetta	væri	fimmta	árið	sem	hún	notaðist	við	aðferðina.	

Hún	taldi	þá	aðferð	virka	mjög	vel:	

Mér	fannst	þetta	vera	í	fyrsta	skipti	sem	ég	fékk	eitthvað	svona.	Sem	sagt	

við	höfum	kannski	að	hluta	til	verið	með	einhver	smá	spil,	samstæðuspil	eða	
einhverja	smá	leiki	í	sambandi	við	orð	og	svona	en	ég	man	ekki	eftir	neinu	

svona	sterku	sem	mér	fannst	virka	alveg	rosa	vel	því	þó	maður	segi	við	
krakka,	þetta	orð	þýðir	þetta,	að	þá	eru	þau	bara	búin	að	gleyma	því	ef	þau	
nota	það	ekki,	og	ef	þau	heyra	það	ekki	aftur	og	aftur.	Við	erum	bara	með	

barnabókmenntir	til	að	vinna	út	frá	og	þar	er	samhengið,	því	þó	maður	taki	
orðin	út	úr	og	leggi	þau	fyrir	þau	þá	þarf	að	vera	eitthvað	samhengi	svo	þau	

fái	skilninginn.	

Hún	sagði	aðferðina	ganga	út	á	það	að	þau	læsu	sögu	eða	fræðibók	og	notuðu	hana	svo	

sem	grunn	að	kennslu	í	heila	viku	og	stundum	aðeins	lengur,	það	væri	því	mikið	unnið	
með	bækur	í	Byrjendalæsinu.	Hún	sagði	að	með	því	að	nota	orðin	áfram	stuðluðu	þau	

að	virkum	orðaforða:	

Þannig	að	eftir	þrjú	ár	eru	þau	búin	að	heyra	mjög	margar	bækur	sem	ætti	
að	vera	búið	að	skila	sér	í	einhverjum	auknum	orðaforða	og	það	er	ekki	nóg	

að	þau	skilji	heldur	þarf	að	verða	virkur	orðaforði	og	það	er	það	sem	við	
erum	að	reyna	að	stefna	að	með	því	að	nota	orðin.	Og	kannski	gerum	við	

ekki	nóg	af	því,	örugglega	ekki,	að	nota	þau	bara	í	daglegu	tali,	og	málshætti	
og	orðtök	og	þess	háttar	en	við	erum	alltaf	með	það	bak	við	eyrað	að	nota	

þessi	orð	sem	við	erum	að	vinna	með	í	daglegu	tali.	Ekki	að	þetta	sé	bara	

eitthvað	svona	sem	fylgir	bókinni	og	búið.	

Katla	sagði	að	þau	ræddu	um	flókin	orð	úr	textanum,	hvað	þau	þýddu	þannig	að	
nemendur	skildu	textann,	svo	læsu	þau	bókina	aftur	og	fengju	nemendur	þá	að	heyra	

orðin	í	annað	sinn.	Hún	sagði	að	síðan	myndu	þau	vinna	áfram	með	orðin	með	því	að	
skrifa	þau	og	stundum	færu	þau	einnig	í	ýmsa	leiki	með	orðin,	til	dæmis	flöskustút	en	
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þá	ættu	börnin	að	draga	orð	og	leika	það.	Þau	vinna	því	með	orðin	á	marga	vegu	svo	

þau	festist	í		minni.	Katla	sagði	að	markmið	væru	fyrir	hverja	bók	og	farið	væri	yfir	

inntakið	í	bókinni	og	hvernig	þau	ætluðu	að	vinna	með	það,	síðan	væri	einhvers	konar	
svæðavinna	þar	sem	allir	væru	virkir	og	farið	í	enduruppbyggingu	þar	sem	bókin	væri	

fyrst	heildin	og	svo	væri	textinn	brotinn	niður	í	orð	og	stafi.	Að	því	loknu	væri	svo	aftur	

byggt	upp	með	því	að	vinna	með	textann,	jafnvel	með	því	að	fara	yfir	hvernig	
söguþráðurinn	í	bókinni	væri	eða	að	búin	væri	til	saga	í	svipuðum	stíl.		

Katla	sagði	að	henni	fyndist	mjög	skemmtilegt	að	kenna	íslensku	á	þennan	hátt	og	

að	hennar	mati	hefði	verið	frábært	að	kynnast	Byrjendalæsi	en	hún	sagði	aðferðina	

svínvirka.	Hún	sagðist	hafa	fengið	mörg	verkfæri	upp	í	hendurnar	til	þess	að	hjálpa	
börnum	sem	væru	á	mismunandi	stað	í	náminu,	í	fjölbreyttum	nemendahópi.	

Katrín	sagðist	einnig	vinna	töluvert	með	orðaforða	og	lesskilning,	til	dæmis	læsu	

nemendur	hennar	gjarnan	texta	og	tengdu	við	þá	mynd	sem	lýsti	textanum.	Hún	lét	

nemendur	einnig	svara	spurningum	úr	heimalestrinum,	þá	læsu	þeir	heima	og	svöruðu	
svo	spurningum	á	blaði	í	skólanum	sem	fjölluðu	um	atriði	úr	sögunni.	Katrín	sagði	að	

gallinn	við	þá	aðferð	væri	að	stundum	heyrðu	nemendur	svarið	hjá	hinum	og	því	fyndist	
henni	oft	virka	betur	að	tengja	við	myndir,	þá	væru	þau	að	vinna	hvert	fyrir	sig.	Einnig	
höfðu	þau	verið	að	vinna	mikið	með	málshætti,	þá	tóku	þau	fyrir	einn	málshátt	á	viku	

og	börnin	skiptust	á	að	skrifa	hann	upp	á	renning	sem	hengdur	var	á	hurðina.	Hún	sagði	
að	þau	færu	saman	yfir	merkingu	málsháttarins	og	svo	skrifuðu	þau	málsháttinn	í	
bókina	sína	og	teiknuðu	mynd	sem	passaði	við	hann.	

Katrín	sagði	nemendur	sína	áhugasama	um	að	læra	ný	orð	og	sérstaklega	ef	þeir	
gætu	tengt	þau	við	eitthvað.	Hún	sagði	að	þá	festust	þau	betur	í	minni	þeirra,	til	dæmis	

þegar	þau	tóku	til	umfjöllunar	einkunnarorð	skólans,	þau	skiptu	nemendur	máli	og	voru	
þeir	því	mjög	áhugasamir	um	að	læra	merkingu	þeirra.	Einnig	slógu	málshættirnir	í	

gegn.	Katrín	sagði	að	henni	fyndist	virka	best	að	leika	orðin	til	að	ná	til	nemenda	og	

sagði	að	best	væri	að	gera	sig	smá	að	fífli.	Hún	minntist	þess	sérstaklega	þegar	farið	var	

í	reglur	skólans	og	fjallað	um	háttvísi	þá	hafi	kennarinn	gengið	inn	með	látum	og	skellt	

hurðinni	fast	á	eftir	sér.	Þessi	hegðun	var	ekki	dæmigerð	fyrir	kennarann	og	vakti	því	

mikla	eftirtekt	hjá	börnunum	og	festist	orðið	því	einstaklega	vel	hjá	þeim	og	notuðu	
sum	það	óspart:		

Það	kikkar	inn,	þá	vekur	maður	áhugann.	Ef	maður	væri	bara	standandi	og	

segja	þeim	að	þetta	þýðir	þetta	og	þetta,	það	virkar	ekki.	Ég	geri	þetta	alveg	
þegar	ég	er	að	lesa	líka,	útskýri	orð	og	þá	stoppa	ég	og	segi	með	svona	
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tjáningu,	eða	skilurðu,	ég	er	ekki	bara	að	stoppa	og	segja	hérna,	heldur	þá	

stend	ég	upp	og	segi:	„Krakkar	vitið	þið	hvað	þetta	þýðir”?	Þá	fær	maður	

þau	með	sér.	

Katrín	sagði	að	nemendur	spreyttu	sig	á	notkun	tungumálsins	til	dæmis	í	lífsleikninni	því	

þar	fengju	þeir	að	tjá	sig	en	einnig	í	stöðvavinnu	og	þar	sagðist	hún	gjarnan	hafa	

tréleikföng	á	einni	stöð	og	nemendur	töluðu	saman	í	leiknum.	Þeir	spreyttu	sig	á	ritun	
til	dæmis	með	því	að	skrifa	sögur	og	lagði	hún	þá	mesta	áherslu	á	söguna	sjálfa	en	spáði	

lítið	í	stafsetningu:	

Ég	svona	vil	leggja	áherslu	á	eins	og	þegar	ég	var	að	kenna	þeim	að	skrifa	
sögu	að	þá	lét	ég	þau	bara	flæða	þó	að	það	hafi	verið	margar	

stafsetningarvillur	eða	eitthvað	en	að	leyfa	þeim	að	njóta	sín	og	þeim	að	

koma	með	söguna	eins	og	þau	vilja	gera.	

Katrín	sagði	að	þau	ynnu	einnig	í	orðabók	heima	en	þá	skrifuðu	þau	þrjú	til	sex	orð	úr	

lestrarbókinni	sem	foreldrar	þeirra	veldu	og	læsu	upp.	Katrín	sagðist	alltaf	lesa	bækur	
fyrir	nemendur	sína	í	nestistímum	og	legði	hún	sig	fram	við	að	staldra	við	orð	sem	hún	

teldi	sig	þurfa	að	útskýra	fyrir	þeim.	Hún	sagði	að	börnin	nytu	þess	að	láta	lesa	fyrir	sig	
og	henni	fyndist	virka	vel	að	varpa	myndunum	úr	bókinni	upp	á	skjávarpann	svo	þau	
sæju	öll	vel.	

Varðandi	áhuga	nemenda	á	bókum	þá	taldi	Katla	nemendur	sína	hafa	mikinn	áhuga	
á	bókum	og	sagði	að	hún	væri	alltaf	með	safn	af	alfræðibókum	og	þau	sæktu	mikið	í	

þær.	Hún	nefndi	að	á	þessum	aldri	elskuðu	þau	dýrabækur	um	eðlur,	maura,	skordýr,	

spendýr	og	risaeðlur.	Hún	sagði	þau	liggja	yfir	slíkum	bókum.	Hún	taldi	að	myndmálið	
væri	mest	áberandi	þegar	þau	væru	svona	ung	en	svo	þegar	þau	væru	farin	að	lesa	ykist	

áhuginn	á	fleiri	bókum.	Börnin	væru	þó	misjöfn	og	það	hefðu	ekki	allir	áhuga	á	að	lesa	
bækur	en	hefðu	kannski	gaman	af	teiknimyndasögum	frekar	en	löngum	söguþræði.	

Katrín	sagði	nemendur	sína	einnig	mjög	áhugasama	um	bækur	og	sérstaklega	með	
tilkomu	bekkjarbókasafnsins	en	þau	væru	með	stóran	kassa	í	stofunni	þar	sem	allir	

kæmu	með	bækur	að	heiman	og	settu	í	kassann	fyrir	hina	að	skoða.	Hún	sagði	að	þetta	

hefði	slegið	í	gegn	og	börnunum	þætti	gaman	að	deila	með	bekkjarfélögunum	
uppáhaldsbókunum	sínum.		

4.5.1	Væntingar	mæðranna	til	skólans	

Væntingar	Sæunnar	til	skólans,	varðandi	málaörvun	barnsins	sneru	helst	að	lestri	og	
skrift.	Hún	bjóst	ekki	við	því	að	börn	væru	að	læra	ný	orð	í	skólanum:	
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Mér	finnst	skólinn	ekkert	endilega	eiga	að	sjá	eitthvað	um	það,	ekkert	

eitthvað	markvisst	að	kenna	þeim	einhver	ný	orð	sko,	mér	finnst	það	ekki.	

Og	svo	frekar	þá	hugsa	ég	þetta	út	frá	stafsetningu	og	eitthvað	svoleiðis	
þegar	þau	verða	eldri	og	svo	líka	kannski	ef	þau	eru	að	segja	eitthvað	

vitlaust	að	þá	hjálpa	þeim	að	segja	það	rétt	og	eitthvað	svoleiðis.	

Henni	fannst	orðaforði	engu	að	síður	skipta	máli	og	sagðist	taka	eftir	því	hvort	börn	
hefðu	ríkan	orðaforða	en	fannst	það	frekar	vera	eitthvað	sem	kæmi	heiman	frá:	„Ég	

held	þau	pikki	miklu	meira	upp	heima	hjá	sér	heldur	en	í	skólanum,	bara	þegar	maður	

er	að	spjalla	við	barnið	og	eitthvað	svoleiðis“.		

Lára	bar	hins	vegar	miklar	væntingar	til	skólans	varðandi	málörvun	barnsins	og	taldi	

hlutverk	skólans	í	tungumálauppeldinu	vera	mjög	stórt.	Það	sem	Lára	var	sérstaklega	

ánægð	með	í	skólastarfinu	hjá	Lindu	var	valið	á	lesefni	og	einnig	sagði	hún	að	
framsetning	hlutanna	væri	vönduð.	Hún	sagði	að	ennþá	væri	verið	að	nota	bækur	að	
einhverju	leyti	sem	hún	mundi	sjálf	eftir	úr	skóla.	Að	hennar	mati	voru	þær	dæmi	um	

klassískan	texta	fyrir	börn,	sem	væri	fallega	orðaður	með	vönduðu	málfari.	Hún	sagði	
að	gamalt	þyrfti	ekki	alltaf	að	vera	verra	heldur	þvert	á	móti.	Einnig	var	hún	ánægð	með	

hve	mikill	söngur	væri	í	skólanum	sem	hún	taldi	vera	öflugt	tæki	til	að	efla	orðaforða:	

„Þau	eru	til	dæmis	að	læra	alls	konar	lög	og	eins	og	þegar	við	komum	eftir	áramótin	

voru	þau	syngja	Þá	árið	er	liðið	í	aldanna	skaut	og	mér	fannst	það	æði“.	Lára	sagði	að	
Linda	vildi	ekki	alltaf	meina	að	þau	fjölluðu	um	merkingu	lagatextanna	í	skólanum	en	

Láru	fannst	að	það	þyrfti	að	gera	það.	Að	mati	Láru	var	því	þáttur	skólans	virkilega	mikill	

ef	vandað	væri	til	verka	og	það	ætti	til	dæmis	ekki	að	vera	aðalmálið	að	koma	þráðlausu	
neti	á	spjaldtölvur	í	skólum.	Henni	fannst	að	það	mætti	algjörlega	sleppa	því	fyrir	

eitthvað	annað	og	mikilvægara.	Hún	sagði	að	henni	fyndist	í	raun	kjánalegt	að	þjálfa	
orðaforða	ekki	í	skólastarfinu:	

Mér	finnst	ekki	að	maður	eigi	að	taka	texta	sem	getur	verið	við	þeirra	hæfi	
og	einfalda	hann	bara	því	það	er	komið	2017	en	ekki	95	eða	eitthvað.	Málið	

er	bara	svo	skemmtilegt	og	það	er	hægt	að	nota	það	svo	þegar	maður	er	

orðinn	eldri,	það	er	svo	mikið	listsköpunartæki	líka.	

4.5.2	Sýn	kennaranna	á	hlutverk	sitt	og	foreldra	

Það	sem	Kötlu	fannst	greina	að	hlutverk	sitt	og	foreldra	í	máluppeldi	barnanna	var	að	

foreldrar	væru	í	kjöraðstæðum	til	þess	að	hlusta	og	ræða	við	börnin	og	gefa	þeim	tíma.	

Hún	sagðist	ekki	hafa	slíkan	tíma	með	hverju	og	einu	barni,	hún	talaði	annað	hvort	við	
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litla	hópa	eða	við	allan	bekkinn	til	dæmis	þegar	hún	segði	sögur.	Hún	taldi	að	

foreldrarnir	þyrftu	að	gæta	þess	að	gefa	börnunum	sínum	tíma	þannig	að	þau	fengju	að	

tjá	sig	og	að	það	væri	hlustað	á	þau.	Hún	sagðist	halda	að	það	væri	svolítið	um	það	að	
fólk	hefði	ekki	tíma	til	að	hlusta	á	börnin	sín.	Henni	þótti	miður	að	börn	skyldu	ekki	

umgangast	ömmur	sína	og	afa	jafn	mikið	og	tíðkaðist	áður	fyrr	og	börn	fengju	að	hluta	

máluppeldi	úr	leikjum	og	tölvum.	Hún	sagðist	hvetja	foreldra	til	að	fara	á	bókasöfn	með	
börnum	sínum	og	taldi	þá	ekki	gera	nóg	af	því.	Hún	sagðist	ekki	hafa	tíma	til	að	fylgja	

hverju	barni	á	skólabókasafnið	og	hjálpa	því	að	velja	bók	við	þeirra	hæfi.	Katla	taldi	

einnig	mikilvægt	að	lesa	fyrir	börn	og	grunaði	að	það	væri	mjög	algengt	að	fólk	hætti	að	
lesa	fyrir	börnin	um	leið	og	þau	lærðu	að	lesa	sjálf	sem	væri	ekki	gott.	Katla	sagði	að	

sameiginlegt	markmið	foreldra	og	kennara	væri	náttúrulega	alltaf	að	þroska	barnið,	

málþroskann	og	vitsmunaþroskann.	Hún	taldi	mikilvægt	að	foreldrar	væru	fyrirmyndir	

og	kennararnir	líka:	

Við	höfum	sett	okkur	það	markmið	að	vera	fyrirmyndir	í	lestri	og	sitja	með	
börnunum	og	lesa	og	okkur	til	ánægju.	En	maður	er	alltaf	einhvers	staðar	

að,	maður	þarf	alltaf	einhvers	staðar	að	vera	að	grípa	inn	í	þannig	að	þar	
koma	foreldrarnir	sterkir	inn	líka	sem	fyrirmyndir	í	því	að	lesa	bækur	og	
sýna	bókum	áhuga.	

Það	sem	Katrín	taldi	að	greindi	að	hennar	hlutverk	og	foreldra	í	máluppeldi	
barnanna	var	að	orðaforðinn	kæmi	rosa	mikið	frá	foreldrunum,	börnin	væru	búin	að	
vera	svo	lengi	hjá	þeim	áður	en	þau	kæmu	í	skólann	þannig	að	það	væri	erfitt	fyrir	

kennarana	að	grípa	inn	í	og	ætla	að	kenna	þeim	allt.	Hún	taldi	að	foreldrarnir	hefðu	
forskot	hvað	það	varðaði.	Annars	sagði	hún	að	þetta	væri	mikið	samstarf	og	nefndi	

hvað	foreldrarnir	væru	þakklátir	og	ánægðir	þegar	samstarfið	væri	mikið.		

4.6	Samantekt	
Báðar	voru	mæðurnar	þeirrar	skoðunar	að	lestur	bóka	hafi	stutt	við	máltöku	barnanna	

og	einnig	sagði	Lára	að	hún	hafi	alltaf	talað	mjög	mikið	við	börnin	sín.	Þær	töluðu	báðar	

um	að	börnin	væru	áhugasöm	um	merkingu	orða.	Sæunn	sagði	að	sonur	hennar	spyrði	

alltaf	um	merkingu	óþekktra	orða	sem	kæmu	fyrir	í	bókum	og	Lára	sagði	að	oft	myndi	
það	nægja	Lindu	að	heyra	orð	einu	sinni	og	svo	væri	hún	farin	að	nota	það	næsta	dag.	

Kennararnir	töldu	báðir	að	tungumálið	léki	stórt	hlutverk	í	lífi	barna	og	nefndu	báðar	

hve	mikilvægur	orðaforðinn	væri.	Líkt	og	mæðurnar	þá	lögðu	kennararnir	mikla	áherslu	
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á	lestur	bóka	og	sagði	Katla	að	þau	börn	sem	mikið	hafi	verið	lesið	fyrir	heima	hafi	

forskot	í	náminu.	

Sæunn	sagði	að	Sævar	hafi	fyrr	náð	tökum	á	málinu	en	systir	hans,	aðallega	hvað	

varðar	framburðinn	og	taldi	hún	líklegt	að	það	hafi	verið	vegna	þess	að	hún	missti	mikið	

úr	leikskóla	vegna	veikinda.	Lára	taldi	hins	vegar	að	ástæðan	fyrir	því	að	börnin	hennar	

töluðu	meira	en	aðrir	á	leikskólanum	þegar	þau	byrjuðu	væri	að	hún	hafi	verið	með	þau	
heima	fram	yfir	tveggja	ára	aldur	og	talað	við	þau	mest	allan	daginn.	Hún	nefndi	einnig	

að	þau	hafi	alltaf	notað	þau	orð	sem	til	eru	yfir	hlutina	en	ekki	einfaldað	orðin,	til	

dæmis	aldrei	meme	og	hoho	í	staðinn	fyrir	orðin	kind	og	hestur.	Láru	fannst	bækur	

algjört	lykilatriði	í	málþroska	barna	en	einnig	að	tala	venjulegt	mál,	tala	mikið	og	tala	
saman.	

Báðir	kennararnir	sögðust	upplifa	mikinn	einstaklingsmun	milli	nemenda	hvað	

varðar	orðaforða	við	upphaf	grunnskólagöngunnar.	Katla	taldi	það	skipta	máli	hve	mikið	

lesið	hafi	verið	fyrir	börnin,	talað	við	þau	og	útskýrt	fyrir	þeim.	Katrín	taldi	það	hafa	
áhrif	á	orðaforða	barna	að	foreldrar	gefi	börnum	sínum	tíma	og	að	þau	umgangist	eldra	

fólk.	Hún	sagði	að	vanræksla	og	brotin	heimili	bitni	á	málþroska	barna.	Þær	töluðu	
báðar	um	að	grunnlestrarkennslan	taki	mikinn	tíma	og	því	nái	þær	ekki	að	sinna	öðrum	
þáttum	tungumálsins	eins	vel	og	þær	vildu.	Báðar	voru	þær	þeirrar	skoðunar	að	

stuðningur	skipti	miklu	máli	til	að	koma	til	móts	við	þá	nemendur	sem	standa	illa.	Katla	
taldi	mikilvægt	að	sækja	endurmenntunarnámskeið	og	fá	eins	mörg	verkfæri	og	unnt	
væri	til	að	sinna	ólíkum	þörfum	nemenda.	Hún	sagði	samt	sem	áður	að	fjöldi	barna	í	

bekk	hefði	mikið	að	segja	um	það	hvernig	henni	tækist	að	koma	til	móts	við	nemendur	
og	oftast	væri	hún	með	allt	of	mörg	verkefni	á	herðunum.	Katrín	sagðist	hins	vegar	ekki	

vera	með	neina	sérstaka	kennsluáætlun	til	að	koma	til	móts	við	nemendur	sem	standa	

höllum	fæti	í	tungumálinu	en	hún	fengi	frábæra	aðstoð	frá	sérkennslufulltrúa	skólans	
sem	legði	mikið	upp	úr	orðaforða	nemenda.	Hún	sagði	að	ef	hún	tæki	eftir	að	einhver	

nemandi	hennar	stæði	illa	í	tungumálinu	þá	sendi	hún	viðkomandi	til	

sérkennslufulltrúans	sem	héldi	vel	utan	um	nemendur.	

Mæðurnar	töldu	báðar	að	börn	sín	hefðu	góðan	lesskilning.	Sæunn	sagði	að	

lesskilningur	Sævars	hefði	ekki	verið	mikill	í	fyrstu	þegar	hann	var	að	læra	að	lesa	en	nú	
væri	hann	að	aukast.	Þær	töluðu	báðar	um	að	spurningarnar	í	léttlestrarbókunum	

þeirra	væru	of	einfaldar.	Sæunn	hafði	þann	háttinn	á	að	hún	spurði	son	sinn	

spurninganna	eftir	að	hann	hefði	lesið	nokkrar	blaðsíður	en	Lára	kaus	að	kanna	
lesskilning	dóttur	sinnar	með	því	að	semja	spurningar	sjálf.	Sæunn	sagði	að	þegar	þau	

læsu	framhaldssögu	fyrir	Sævar	þá	rifjuðu	þau	upp	hvað	hafði	gerst	í	sögunni	kvöldið	
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áður.	Sæunn	sagði	að	hann	spyrði	um	þau	orð	sem	hann	skildi	ekki	og	þá	útskýrði	hún	

þau	fyrir	honum.	Lára	sagðist	einnig	staldra	við	orð	sem	hún	teldi	að	væru	flókin	í	

textanum	og	útskýrði	þau	jafnóðum	og	nefndi	jafnvel	eitthvert	þriðja	orð	sem	hægt	
væri	að	nota.		

Varðandi	það	hvaða	þættir	kennararnir	töldu	að	gögnuðust	börnum	best	í	námi	þá	

sagði	Katla	að	mikilvægast	væri	að	börn	fengju	að	tala,	tjá	sig	og	auka	orðaforðann.	Hún	
sagði	að	góður	orðaforði	væri	lykilatriði	í	námi	og	að	það	myndi	hefta	börn	að	hafa	

lakan	orðaforða.	Katrín	var	hins	vegar	þeirrar	skoðunar	að	lesturinn	væri	mikilvægastur	

fyrir	áframhaldandi	nám,	lesfimi,	hraði	en	einnig	skilningur.	Katla	taldi	nemendur	sína	

vera	misjafnlega	stadda	í	lesskilningi	og	sagði	að	lesskilningurinn	kæmi	ekki	fyrr	en	þau	
væru	farin	að	lesa	nokkuð	reiprennandi.	Katrín	sagði	nemendur	sína	hafa	merkilega	

góðan	lesskilning,	meira	að	segja	þeir	lesblindu.	Að	mati	Kötlu	voru	nemendur	hennar	

misáhugasamir	um	að	læra	ný	orð	og	Katrín	sagði	að	nemendur	hennar	væru	
sérstaklega	áhugasamir	um	að	læra	orð	sem	þeir	tengdu	við.		

Báðar	mæðurnar	sögðust	lesa	fyrir	börnin	á	hverjum	degi.	Sæunn	sagði	að	þau	læsu	

fyrir	Sævar	áður	en	hann	færi	að	sofa	á	kvöldin	en	á	heimili	Láru	er	alltaf	verið	að	lesa.	
Þau	vekja	börnin	gjarnan	með	því	að	lesa	fyrir	þau,	það	er	oft	gripið	í	bók	yfir	daginn	og	
svo	er	síðasta	saga	dagsins	lesin	fyrir	svefninn.	Gríðarlegt	magn	bóka	er	á	heimili	Láru	

og	eru	þær	vel	sýnilegar.	Ekkert	sjónvarp	er	hins	vegar	á	heimili	þeirra	og	Linda	horfði	
fyrst	á	sjónvarp	þegar	hún	var	þriggja,	fjögra	ára.	Lára	sagði	að	hún	fengi	stundum	að	
horfa	á	þætti	í	tölvunni	en	í	mesta	lagi	hálftíma	á	dag.	Sæunn	sagði	hins	vegar	að	oft	

væri	kveikt	á	sjónvarpinu	heima	hjá	þeim	eftir	skóla	og	einnig	fengju	börnin	að	horfa	á	
myndbönd	í	spjaldtölvunni.	Lára	er	ekki	heldur	með	snjallsíma	en	á	ferðalögum	hlusta	

þau	gjarnan	á	tónlist	og	spjalla	saman.	Báðar	mæðurnar	sögðust	fara	reglulega	með	

börnin	á	bókasöfn	en	auk	þess	fer	fjölskylda	Láru	stundum	á	bókasafnið	í	Norræna	
húsinu	og	eru	þau	aðeins	farin	að	lesa	fyrir	Lindu	á	sænsku	og	dönsku.	Lára	sagðist	

leggja	mikið	upp	úr	því	að	lesa	fjölbreyttar	bækur	og	gjarnan	gamlar	bækur	þar	sem	

málfar	þeirra	er	frábrugðið	þeim	nýju.	Bæði	Sæunn	og	Lára	sögðu	að	börn	þeirra	

heimsæki	ömmur	og	afa	reglulega	og	töldu	þær	það	hafa	góð	áhrif	á	málþroska	þeirra.	
Lára	sagðist	sammála	þeirri	staðhæfingu	að	það	þurfi	þorp	til	að	ala	upp	barn	og	taldi	

það	gott	innlegg	í	málþroska	barna	að	margt	fólk	komi	að	og	af	mörgum	kynslóðum.	

Amma	og	afi	Lindu	eru	mikið	bókafólk	og	lesa	því	einnig	mikið	fyrir	hana.		

Í	ljós	kom	að	kennararnir	vinna	báðir	talsvert	með	orðaforða.	Katla	notast	við	

Byrjendalæsi	en	þar	er	mikil	áhersla	lögð	á	að	kenna	orð	með	lestri	bóka	og	eru	nýjar	

bækur	lesnar	í	viku	hverri.	Katla	sagði	að	þau	stuðluðu	að	virkum	orðaforða	með	því	að	
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nota	orðin	en	þau	ynnu	með	orðin	á	ýmsan	hátt	til	dæmis	í	gegnum	leiki.	Katrín	

notaðist	ekki	við	Byrjendalæsi	en	hún	sagðist	lesa	bækur	fyrir	nemendur	í	hverjum	

nestistíma	og	legði	sig	fram	við	að	útskýra	flókin	orð.	Einnig	lagði	hún	fyrir	
lesskilningsverkefni	úr	heimalestrinum	og	hafði	verið	að	vinna	með	málshætti.	

Kennararnir	vinna	því	báðir	að	því	að	efla	orðaforða	nemenda	en	á	ólíkan	hátt	og	

mismikið.		

Hvað	varðar	væntingar	mæðranna	til	skólans	þá	sagðist	Sæunn	ekki	gera	ráð	fyrir	

því	að	börn	læri	endilega	ný	orð	í	skólanum	en	Láru	þótti	hlutverk	skólans	vera	mjög	

mikilvægt	í	orðaforðakennslu	og	fannst	að	þjálfa	ætti	orðaforða	í	skólanum.	

Kennararnir	gerðu	einnig	væntingar	til	foreldra	og	sögðu	þá	hafa	þann	tíma	sem	
kennarana	skorti	með	hverju	barni.	Að	mati	Kötlu	er	það	sameiginlegt	markmið	foreldra	

og	kennara	að	þroska	barnið,	málþroskann	og	vitsmunaþroskann.	Hún	taldi	mikilvægt	

að	foreldrar	og	kennarar	væru	fyrirmyndir	og	læsu	til	dæmis	bækur.	Katrín	taldi	að	
orðaforði	barna	kæmi	helst	frá	foreldrum	og	erfitt	væri	fyrir	kennara	að	grípa	inn	í	

slakan	orðaforða	því	börn	væru	búin	að	vera	svo	lengi	hjá	foreldrum	sínum	áður	en	þau	
byrjuðu	í	skóla.	Að	hennar	mati	er	þetta	þó	aðallega	samstarf	milli	foreldra	og	kennara	

og	sagðist	hún	leggja	mikið	upp	úr	góðu	samstarfi.	Mæðurnar	höfðu	því	ólíkar	

væntingar	til	skólans	og	einnig	var	viðhorf	kennaranna	til	hlutverks	síns	í	máluppeldi	

nemenda	nokkuð	ólíkt.		
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5 Umræður		

Markmið	rannsóknarinnar	var	að	kanna	hvort	og	hvernig	foreldrar	og	kennarar	stuðla	

að	eflingu	orðaforða	barna.		

Lagt	var	upp	með	eina	meginspurningu	ásamt	undirspurningum.	

Rannsóknarspurningin	var:	

• Hvaða	leiðir	fara	foreldrar	og	kennarar	til	þess	að	efla	orðaforða	barna?	

Eftirfarandi	spurningar	voru	hafðar	til	hliðsjónar	við	rannsóknina:	

• Eru	foreldrar	og	kennarar	meðvitaðir	um	mikilvægi	orðaforða	barna?	
• Hvaða	leiðir	fara	foreldrar	til	þess	að	efla	orðaforða	barna	sinna?	
• Hvaða	leiðir	fara	kennarar	til	þess	að	efla	orðaforða	nemenda	sinna?	
• Hver	eru	sameiginleg	hlutverk	foreldra	og	kennara?	
• Hvað	greinir	áherslur	þeirra	að?	

Í	þessum	kafla	verða	helstu	niðurstöður	rannsóknarinnar	ræddar	í	fræðilegu	
samhengi	út	frá	þemunum	fimm	sem	lagt	var	upp	með.		

5.1	Þróun	orðaforða	
Líkt	og	fram	kemur	í	fræðunum	þá	koma	fyrstu	orð	barna	yfirleitt	í	kringum	fyrsta	
afmælisdaginn	eða	á	bilinu	10–15	mánaða	(Byrnes	og	Wasik,	2009).	Þetta	er	í	samræmi	

við	frásögn	mæðranna	af	börnum	sínum	en	öll	voru	þau	farin	að	segja	orð	fyrir	eins	árs	

aldur	og	einnig	kemur	fram	í	frásögn	Láru	að	dóttir	hennar	hafi	verið	farin	að	skilja	flest	

áður	en	málið	kom	af	fullum	krafti.	Hún	sagði	því	að	margt	hefði	verið	að	gerjast	þó	að	

talið	hafi	ekki	verið	komið.	Saxton	(2010)	bendir	einmitt	á	að	börn	fari	að	skilja	orð	

töluvert	áður	en	þau	fara	að	tala	eða	jafnvel	um	sjö	mánaða	aldurinn.	Lára	talaði	um	að	

vaxtarkippur	hafi	orðið	í	orðaforða	Lindu	nokkrum	mánuðum	fyrir	tveggja	ára	afmælið,	

þegar	hún	hafði	lært	um	40–50	orð.	Það	er	í	samræmi	við	það	sem	fræðimenn	tala	um	

en	þeir	segja	að	um	18	mánaða	aldur	þróist	málið	hraðar	og	vaxtarkippur	verði	í	

orðaforðanum.	Hann	er	talinn	eiga	sér	stað	þegar	börn	hafi	lært	á	bilinu	50–100	orð	

(Saxton,	2010).	Lára	lýsti	þessu	þannig	að	dóttir	hennar	hafi	allt	í	einu	sprungið	út	og	
talað	og	þá	hafi	nánast	komið	mörg	orð	á	hverjum	degi.	Hún	sagði	að	þau	hefðu	alltaf	

skrifað	á	ísskápinn	þegar	nýtt	orð	kom	hjá	henni	og	að	vaxtarhlé	hafi	orðið	við	40–50	

orð	áður	en	orðaflóðið	hófst	að	nýju.	Það	er	því	greinilegt	að	þau	hafa	fylgst	vel	með	
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þróun	tungumálsins	og	áhugavert	var	að	heyra	hve	vel	þetta	samræmist	því	sem	

fræðimenn	fjalla	um.	

Líkt	og	rannsókn	Markson	og	Bloom	(1997)	leiddi	í	ljós	þá	nægir	það	börnum	oft	að	

heyra	orð	einu	sinni	til	að	festa	það	í	orðaforðasafni	sínu.	Báðar	mæðurnar	töluðu	um	

hve	fljót	börnin	væru	að	tileinka	sér	ný	orð.	Þær	sögðust	útskýra	flókin	orð	sem	koma	

fyrir	í	bókum	og	svo	næsta	dag	væru	börnin	gjarnan	farin	að	nota	þau	sjálf.	Það	sem	
mæðurnar	nefndu	að	þær	hefðu	gert	með	börnum	sínum	á	málþroskaskeiðinu	var	

aðallega	að	lesa	fyrir	þau	en	einnig	nefndi	Lára	að	hún	hafi	alltaf	talað	mjög	mikið	við	

börn	sín.	Það	er	einmitt	talið	að	leikskólabörn	byggi	orðaforða	sinn	upp	að	mestu	í	

gegnum	samræður	og	þegar	lesið	er	fyrir	þau	(Carroll	o.fl.,	2011;	Sigurður	Konráðsson,	
2000).	Sæunn	sagði	að	faðir	Sævars	hefði	lesið	mjög	mikið	fyrir	hann	frá	unga	aldri	og	

Lára	sagðist	hafa	verið	farin	að	lesa	fyrir	Lindu	þegar	hún	var	einungis	mánaðargömul	

og	þau	hafi	alltaf	lesið	rosalega	mikið	fyrir	hana.	Báðar	voru	þær	meðvitaðar	um	
mikilvægi	þess	að	lesa	bækur	til	þess	að	stuðla	að	aukningu	orðaforða	barna.	Sæunn	

sagðist	telja	að	börn	lærðu	helst	ný	orð	í	gegnum	bóklestur	og	Lára	sagðist	ekki	í	
neinum	vafa	um	að	börn	hljóti	mikinn	orðaforða	með	lestri	bóka	en	það	kom	einmitt	í	

ljós	í	rannsókn	Hrafnhildar	Ragnarsdóttur	(2015)	að	lestur	bóka	var	nátengdur	

orðaforða	barna.	Það	kemur	til	af	því	að	ritmál	er	töluvert	fjölbreyttara	en	talmál	og	

notkun	lágtíðniorða	dæmigerð	fyrir	ritaðan	texta	(Beck	o.fl.,	2002).		

Í	viðtölunum	við	kennarana	var	ánægjulegt	að	heyra	að	þær	skyldu	báðar	nefna	af	

fyrra	bragði	hve	mikilvægur	orðaforði	barna	væri	og	töldu	þær	að	tungumálið	léki	stórt	

hlutverk	í	lífi	þeirra.	Líkt	og	mæðurnar	þá	töluðu	þær	báðar	um	hve	lestur	bóka	væri	
mikilvægur	fyrir	orðaforðaaukningu	barna	og	Katla	sagðist	finna	að	þau	börn	sem	mikið	

hefði	verið	lesið	fyrir	hefðu	forskot	á	aðra	nemendur	í	náminu.		

5.2	Einstaklingsmunur	í	orðaforða	
Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	mikinn	einstaklingsmun	milli	barna	í	orðaforða	við	upphaf	

grunnskólagöngu	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2004,	2015)	sem	má	að	verulegu	leyti	

rekja	til	mismunandi	uppeldisaðstæðna	barna	(Hoff	og	Tian,	2005).	Þar	sem	báðar	

mæðurnar	áttu	fleiri	en	eitt	barn	voru	þær	spurðar	hvort	þær	hefðu	upplifað	mun	á	
milli	barna	sinna	í	máltökunni.	Sonur	Sæunnar	var	mun	sneggri	en	systir	hans	að	ná	

tökum	á	málinu,	aðallega	hvað	varðar	framburðinn.	Það	sem	hún	taldi	mögulegt	að	

skýrði	það	var	að	meira	var	lesið	fyrir	Sævar	og	einnig	hafði	systir	hans	misst	tvö	ár	úr	
leikskóla	vegna	veikinda.	Hvað	varðar	börn	Láru	þá	sagði	hún	að	það	hafi	aðallega	verið	

leiðin	að	málinu	sem	var	ólík	hjá	þeim.	Framfarir	í	máli	Lindu	komu	í	áföngum	en	litli	
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bróðir	hennar	bætti	hins	vegar	við	sig	orðum	jafnt	og	þétt.	Aðstæður	þeirra	systkina	

voru	mjög	svipaðar	en	þau	voru	bæði	með	móður	sinni	fram	yfir	tveggja	ára	aldur,	

þangað	til	þau	byrjuðu	í	leikskóla.	Lára	sagði	að	börnin	hennar	hefðu	talað	meira	en	
jafnaldrar	á	leikskólanum	þegar	þau	byrjuðu	og	taldi	hún	það	vera	vegna	þess	að	þau	

byrjuðu	ekki	fyrr	á	leikskóla	og	að	hún	var	með	þeim	alla	daga	og	spjallaði	mikið	við	

þau.	Það	má	því	greina	ólík	viðhorf	til	leikskólans	hvað	varðar	málörvun,	í	svörum	
mæðranna.	Sæunn	taldi	það	hafa	neikvæð	áhrif	á	málþroska	dóttur	sinnar,	þó	aðallega	

framburð,	að	missa	úr	leikskóla	á	meðan	Lára	taldi	það	hafa	jákvæð	áhrif	á	málþroska	

barna	sinna	að	byrja	ekki	fyrr	á	leikskóla.	Það	er	talið	að	börn	hljóti	mestan	orðaforða	
heima	hjá	sér	(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000)	en	það	hlýtur	þó	að	velta	á	því	hve	

ríkulegt	málumhverfi	er	á	heimilinu.		

Líkt	og	rannsóknir	hafa	leitt	í	ljós	þá	eru	það	innihaldsríkar	samræður	og	lestur	sem	

ráða	mestu	um	það	hvernig	börn	standa	í	orðaforða	(Hart	og	Risley,	1995;	Hrafnhildur	
Ragnarsdóttir,	2015).	Eins	og	fyrr	segir	þá	þekkti	rannsakandi	aðeins	til	dóttur	Láru	og	

getur	því	fullyrt	að	hún	hafi	framúrskarandi	orðaforða.	Það	kemur	bersýnilega	í	ljós	í	
viðtalinu	við	Láru	að	þessum	þáttum	hefur	verið	sinnt	vel	í	uppeldi	Lindu.	Hún	sagðist	

alltaf	hafa	talað	mjög	mikið	við	börnin	sín	frá	unga	aldri	og	í	raun	verið	„síblaðrandi”	við	

þau.	Lestri	bóka	er	einnig	vel	sinnt	á	heimilinu	en	eins	og	iðulega	kemur	fram	í	viðtalinu	

við	Láru	þá	er	sífellt	verið	að	lesa	á	heimili	þeirra.	Hún	var	greinilega	meðvituð	um	
mikilvægi	þess	að	lesa	fyrir	börnin	og	sagðist	frekar	velja	flóknari	bækur	og	útskýra	fyrir	

börnunum.	Hún	kom	þessum	mikilvægustu	atriðum	fyrir	í	einni	setningu	þegar	hún	

sagði:	„Þannig	að	mér	finnst	bækur	alveg	lykilatriði	og	svo	bara	að	tala	venjulegt	mál	og	
tala	mikið	og	tala	saman”.	

Í	mörgum	rannsóknum	hafa	komið	fram	tengsl	milli	orðaforða	barna	og	aldurs	og	

menntunar	móður,	því	eldri	og	meiri	menntaðar	mæður	þeim	mun	ríkari	orðaforði	hjá	
barninu	(Hart	og	Risley,	1995;	Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2015;	Hrafnhildur	

Ragnarsdóttir	o.fl.,	2009).	Þessi	tengsl	koma	fram	í	tilfelli	Láru	en	hún	er	45	ára	og	

menntuð	sem	læknir	og	hefur	dóttir	hennar,	eins	og	áður	hefur	komið	fram,	mjög	

mikinn	orðaforða.	Sæunn	er	einnig	vel	menntuð	en	talsvert	yngri.	Niðurstöður	
Hrafnhildar	Ragnarsdóttur	(2015)	sýndu	jafnframt	tengsl	milli	orðaforða	barna	og	fjölda	

barnabóka	á	heimilinu	en	í	herbergjum	barna	þeirra	Sæunnar	og	Láru	var	að	finna	mikið	

af	bókum	en	þó	sérstaklega	margar	í	herbergi	Lindu	en	bókahillur	náðu	þar	yfir	heilan	

vegg.	Einnig	voru	áberandi	margar	bækur	í	stofunni	hjá	Láru	en	hins	vegar	ekkert	

sjónvarp	á	heimilinu	sem	hlýtur	að	hafa	haft	jákvæð	áhrif	á	orðaforða	Lindu.	
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Það	var	áhugavert	að	heyra	hvað	kennararnir	höfðu	að	segja	um	einstaklingsmun	

barna	í	orðaforða	þar	sem	þær	eru	í	kjöraðstæðum	til	að	meta	mun	milli	jafnaldra	

barna.	Báðar	upplifðu	þær	gríðarlegan	mun	milli	barna	við	upphaf	
grunnskólagöngunnar	sem	er	í	samræmi	við	niðurstöður	rannsókna	Hrafnhildar	

Ragnarsdóttur	(2004,	2015).	Það	sem	Katla	taldi	að	skýrði	helst	þennan	mikla	mun	var	

hversu	mikið	hafi	verið	lesið	fyrir	börnin,	talað	við	þau	og	útskýrt	fyrir	þeim	en	það	er	í	
samræmi	við	það	sem	rannsóknir	hafa	sýnt	að	skipti	mestu	máli	í	máluppeldinu	(Hart	og	

Risley,	1995;	Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2015).	Katrín	nefndi	sérstaklega	eina	stúlku	í	

bekknum	hennar	sem	var	með	áberandi	meiri	orðaforða	en	hinir	og	taldi	hún	það	stafa	
af	því	að	hún	væri	einkabarn	og	amma	hennar	byggi	á	heimili	þeirra.	Katrín	taldi	það	því	

hafa	jákvæð	áhrif	á	orðaforða	barna	að	umgangast	fólk	af	eldri	kynslóðum	og	einnig	að	

foreldrar	gæfu	börnum	sínum	tíma.		

Katla	og	Katrín	töluðu	báðar	um	hve	mikill	tími	færi	í	lestrarkennsluna	og	því	gætu	
þær	ekki	sinnt	öðrum	þáttum	tungumálsins	jafn	vel	og	þær	vildu.	Það	er	því	kostur	við	

Byrjendalæsi	hve	mikil	áhersla	er	lögð	á	orðaforða	í	lestrarkennslunni	sem	tryggir	það	
að	hann	gleymist	ekki.	Aðferðir	þeirra	til	að	koma	til	móts	við	nemendur	sem	standa	illa	

í	orðaforða	virtust	nokkuð	ólíkar.	Katla	lagði	mikið	upp	úr	því	að	sækja	

endurmenntunarnámskeið	og	læra	fjölbreyttar	aðferðir	til	að	koma	til	móts	við	ólíka	

nemendur.	Hún	sagði	að	oft	væri	hún	þó	með	allt	of	mörg	verkefni	á	herðunum	og	
einnig	réðist	af	fjölda	nemenda	í	bekk	hversu	vel	hún	gæti	komið	til	móts	við	þá	sem	

stæðu	illa.	Þessi	umræða	virðist	algeng	meðal	kennara	en	líklegt	er	að	kennurum	tækist	

betur	að	koma	til	móts	við	ólíkar	þarfir	nemenda	ef	bekkir	væru	fámennari.	Katrín	sagði	
hins	vegar	að	erfitt	væri	að	grípa	inn	í	slakan	orðaforða	nemenda	þar	sem	þeir	hafi	verið	

svo	lengi	hjá	foreldrum	sínum	áður	en	þeir	byrja	í	skóla.	Hún	sagðist	ekki	vera	með	
neina	sérstaka	áætlun	til	að	koma	til	móts	við	þá	slöku	aðra	en	að	senda	þá	til	

sérkennarans.	Katrín	sagði	að	sérkennslufulltrúinn	í	skólanum	hjá	henni	legði	mikla	

áherslu	á	orðaforða	og	legði	mikið	upp	úr	því	að	efla	þá	nemendur	sem	stæðu	illa	í	

orðaforða.	Báðir	kennararnir	töldu	nauðsynlegt	að	hafa	góðan	stuðning.	

Eins	og	fram	hefur	komið	þá	er	virkilega	mikilvægt	að	kennarar	leggi	sig	fram	við	að	
minnka	mun	milli	barna	í	orðaforða	með	markvissri	orðaforðakennslu	(Sigurður	

Konráðsson,	2000)	þar	sem	mikill	einstaklingsmunur	er	á	milli	jafnaldra	barna	í	

orðaforða	við	upphaf	grunnskólagöngunnar	(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2004,	2015).	

Kennararnir	upplifðu	báðar	mikinn	mun	milli	barna	í	orðaforða	en	sögðust	ekki	búa	yfir	

neinum	sérstökum	úrræðum	til	að	koma	til	móts	við	þá	slöku	öðrum	en	þeim	að	fá	

aðstoð	frá	sérkennslufulltrúum	skólanna.	Þó	má	ætla	að	Byrjendalæsi,	sem	Katla	styðst	
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við	í	lestrarkennslunni,	henti	vel	til	að	jafna	mun	á	orðaforða	barna	en	jafnframt	sagði	

hún	að	mikilvægt	væri	að	sækja	endurmenntunarnámskeið	til	að	öðlast	sem	flest	

verkfæri	til	að	koma	til	móts	við	fjölbreyttan	nemendahóp.	Katrín	sagði	hins	vegar	að	
það	væri	erfitt	fyrir	kennara	að	grípa	inn	í	slakan	orðaforða	nemenda.	Þær	töldu	

foreldra	vera	í	betri	aðstöðu	til	að	efla	orðaforða	barna	sinna	þar	sem	þeir	hefðu	meiri	

tíma	með	barninu	einstaklingslega.	Foreldrar	eru	vissulega	í	gríðarlega	mikilvægu	
hlutverki	hvað	varðar	orðaforðaeflingu	barna	en	þar	sem	ekki	öll	börn	hljóta	jafn	gott	

máluppeldi	þá	verða	kennarar	að	gera	allt	sem	þeir	geta	til	að	minnka	mun	milli	

nemenda.	

Það	var	ánægjulegt	að	heyra	hve	mikið	sérkennslufulltrúinn	í	skóla	Katrínar	leggur	

upp	úr	orðaforða	nemenda	og	sú	aðferð	Katrínar	að	láta	nemendur	deila	þeim	orðum	

sem	þeir	læra	í	sérkennslunni	með	restinni	af	bekknum	er	frábær	þar	sem	allur	

bekkurinn	nýtur	góðs	af.	Aðrir	kennarar	ættu	að	taka	sér	þetta	til	fyrirmyndar	og	gera	
slíkt	hið	sama.		

5.3	Orðaforði	og	lesskilningur	
Líkt	og	Batia	Laufer	(1989,	1992;	Laufer	og	Ravenhorst-Kalovki,	2010)	komst	að	í	
rannsóknum	sínum	þá	er	góður	orðaforði	nauðsynlegur	fyrir	lesskilning.	Báðar	

mæðurnar	töldu	börn	sín	hafa	góðan	lesskilning.	Sæunn	sagði	að	lesskilningur	Sævars	
hafi	ekki	verið	mikill	þegar	hann	var	að	byrja	að	lesa	og	hafi	hann	þá	einungis	verið	að	
hugsa	um	það	orð	sem	hann	las	á	hverri	stundu.	Þá	var	öll	athyglin	bundin	við	það	að	ná	

að	umskrá	orðið,	þ.e.	tengja	saman	stafi	og	hljóð	(Helga	Sigurmundsdóttir,	e.d.).	
Orðaforðinn	gagnast	þó	börnum	mikið	í	lestrarnáminu,	á	meðan	þau	eru	að	læra	að	

lesa,	því	þau	eiga	auðveldara	með	að	lesa	orð	sem	þau	þekkja	og	vita	hvað	þýða	

(Vellutino,	2013).	Ef	þau	kannast	ekki	við	orðin	þá	vita	þau	ekki	hvort	þau	séu	að	lesa	
þau	rétt	(Halldóra	Haraldsdóttir,	e.d.).	Þannig	að	þó	svo	að	orðaforðinn	gagnist	börnum	

mest	þegar	þau	eru	farin	að	lesa	sér	til	gagns	á	miðstigi	þá	gagnast	hann	þeim	einnig	á	

yngsta	stigi	í	lestrarnáminu.	

Mæðurnar	töluðu	báðar	um	að	þeim	fyndist	lesskilningsspurningarnar	í	léttlestrar-

bókum	barnanna	oft	of	einfaldar.	Sæunn	sagðist	hafa	þann	háttinn	á	að	þau	
foreldrarnir	spyrja	Sævar	spurninganna	þegar	hann	hefur	lesið	nokkrar	blaðsíður	en	

ekki	eftir	hverja	síðu.	Lára	sagðist	hins	vegar	vera	farin	að	semja	spurningar	sjálf	til	að	

kanna	lesskilning	Lindu.	Það	var	ánægjulegt	að	heyra	að	þær	séu	ekki	fastar	á	því	að	
spyrja	spurninganna	sem	gefnar	eru	í	bókunum	jafn	óðum	og	þær	koma	fyrir.	Það	

hentar	vel	börnum	með	lakan	lesskilning	því	þá	er	gott	að	halda	þeim	við	efnið	með	því	
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að	spyrja	þau	út	úr	eftir	hverja	síðu.	Það	er	hins	vegar	óþarfi	ef	börn	hafa	góðan	

lesskilning	og	getur	það	haft	neikvæð	áhrif	á	lesturinn	að	ergja	börnin	með	sífelldum	

spurningum	sem	reyna	lítið	eða	ekkert	á	þau.	Þá	er	snjallt	að	spyrja	frekar	spurninga	að	
lestri	loknum	til	að	kanna	hvort	efnið	hafi	örugglega	komist	til	skila.	Það	er	mikilvægt	að	

gera	sér	grein	fyrir	því	hvort	börn	skilji	það	sem	þau	lesa	því	eins	og	Stanovich	(1986)	

bendir	á	þá	hafa	börn	meiri	ánægju	af	lestri	ef	þau	skilja	efnið	og	lesa	því	gjarnan	meira	
sem	svo	stuðlar	að	auknum	orðaforða.	

Katla	kennari	virtist	mjög	meðvituð	um	mikilvægi	orðaforða	í	námi	barna	og	sagði	

hún	að	það	hefti	barn	í	námi	að	hafa	lélegan	orðaforða.	Einnig	taldi	Katla	að	orðaforði	

barna	hefði	áhrif	á	hvernig	þeim	vegnar	í	lestrarnáminu	en	það	er	í	samræmi	við	það	
sem	fræðimenn	hafa	leitt	í	ljós	(Kamil	og	Hiebert,	2005).	Rannsókn	Sigríðar	Ólafsdóttur	

o.fl.	(2016)	sýndi	að	orðaforði	barna	í	fjórða	bekk	spáir	fyrir	um	hraða	framfara	þeirra	í	

lesskilningi	út	miðstig	grunnskóla,	sem	leiðir	til	vaxandi	munar	á	milli	barna	í	lesskilningi	
miðað	við	stærð	orðaforða	þeirra.	Snow	o.fl.	(2001)	telja	að	foreldrar	og	kennarar	ungra	

barna	geri	sér	oft	ekki	grein	fyrir	hve	mikilvægur	orðaforði	barna	er	fyrir	lestrarnámið	
en	Katla	virtist	þó	vel	meðvituð	um	það.		

Katrínu	þótti	lesturinn	hins	vegar	mikilvægastur	fyrir	áframhaldandi	nám,	að	börn	

næðu	góðri	lesfimi	og	hraða	en	sagði	að	skilningur	væri	einnig	mikilvægur.	Báðir	

kennararnir	töldu	að	nemendur	sínir	hefðu	góðan	lesskilning	en	Katla	fjallaði	um	að	í	
fyrstu,	þegar	börn	væru	að	læra	að	lesa,	þá	væri	hann	ekki	mikill	því	þá	væru	þau	
aðallega	að	einbeita	sér	að	tækninni.	Það	er	í	samræmi	við	lýsingar	Sæunnar	á	syni	

sínum	en	svo	eykst	lesskilningurinn	þegar	þau	eru	farin	að	lesa	nokkuð	áreynslulaust	og	
þá	verða	textarnir	líka	sífellt	innihaldsríkari	(Perfetti,	2010).		

Það	er	nauðsynlegt	að	foreldrar	og	kennarar	séu	vakandi	fyrir	því	hvort	börn	skilji	

það	sem	þau	lesa	því	ef	raunin	er	önnur	þá	þarf	að	vinna	betur	með	orðaforða	þeirra	og	

lesskilning.	Mæðurnar	virtust	báðar	meðvitaðar	um	að	kanna	lesskilning	barnanna	og	

báðir	kennararnir	í	rannsókninni	sögðust	vinna	töluvert	með	lesskilning	en	mjög	

mikilvægt	er	að	gera	það	á	yngsta	stigi	svo	nemendur	séu	vel	staddir	í	orðaforða	áður	

en	á	miðstig	er	komið.	Í	ljósi	þess	hve	íslenskir	nemendur	standa	illa	í	lesskilningi	á	

unglingsaldri	(Menntamálastofnun,	2017)	þá	þurfa	allir	kennarar	á	yngsta	stigi	að	vera	
meðvitaðir	um	mikilvægi	þess	að	efla	orðaforða	og	lesskilning	barna	og	má	það	ekki	

gleymast	þrátt	fyrir	að	mikill	tími	fari	í	lestrarkennsluna.		
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5.4	Hlutverk	foreldra	
Börn	hljóta	mismunandi	máluppeldi	á	heimilum	sínum	sem	skýrir	það	hversu	mikill	
einstaklingsmunur	ríkir	á	milli	barna	í	orðaforða	við	upphaf	grunnskólagöngunnar	

(Hrafnhildur	Ragnarsdóttir,	2004,	2015).	Hoff	(2006)	segir	að	orðaforði	sé	sá	þáttur	

málþroskans	sem	foreldrar	og	aðrir	uppalendur	hafa	hve	beinust	áhrif	á.	Orðaforði	
barna	er	helst	styrktur	með	því	að	tala	við	þau,	lesa	fyrir	þau	og	leyfa	þeim	að	tjá	sig	um	

reynslu	sína	og	þekkingu	(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000).	Bæði	börnin	þeirra	

Sæunnar	og	Láru	hafa	hlotið	gott	máluppeldi	og	er	þáttum	eins	og	lestri	bóka	sinnt	vel	á	

báðum	heimilum.	Sæunn	sagði	að	þau	læsu	fyrir	Sævar	á	hverju	kvöldi	en	á	heimili	Láru	
er	töluvert	meira	lesið.	Lára	sagði	að	þau	vektu	Lindu	gjarnan	með	því	að	lesa	fyrir	

hana,	yfir	daginn	er	oft	gripið	í	bók	og	svo	er	síðasta	saga	dagsins	lesin	fyrir	svefninn.	

Lára	hefur	einnig	alltaf	talað	mjög	mikið	við	börn	sín	frá	unga	aldri	en	auk	þess	að	
mikilvægt	er	að	tala	mikið	við	börn	þá	þurfa	að	vera	gæði	í	samtölunum	þannig	að	

foreldrar	séu	meðvitaðir	um	að	nota	fjölbreyttan	orðaforða	en	noti	ekki	sífellt	sömu	
orðin	(Byrnes	og	Wasik,	2009;	Hart	og	Risley,	1995).	Það	mátti	glögglega	heyra	í	

viðtalinu	við	Láru	að	hún	býr	sjálf	yfir	breiðum	orðaforða	og	hefur	hún	fallegt	og	

fjölbreytt	talmál.	Hún	minntist	einnig	á	það	að	þau	hjónin	hafi	aldrei	notað	

smábarnaorð	heldur	hafi	þau	alltaf	notað	þau	orð	sem	til	eru	yfir	hlutina	en	það	veltur	
einmitt	á	uppeldisaðstæðum	hversu	mikið	börn	læra	af	flóknari	orðum	(Erna	

Árnadóttir,	2000).	Það	er	því	ljóst	að	auk	þess	sem	Lára	hefur	talað	mikið	við	Lindu	þá	

eru	einnig	gæði	í	samtölunum	sem	hefur	að	öllum	líkindum	haft	góð	áhrif	á	orðaforða	
hennar.		

Þar	sem	lestur	bóka	er	svo	gríðarlega	mikilvægur	þáttur	fyrir	málþroska	barna	

(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000)	þá	var	áhugavert	að	heyra	hvernig	bókalestrinum	
er	háttað	á	heimilum	Sæunnar	og	Láru.	Það	eru	nefnilega	margir	þættir	sem	hafa	ber	í	

huga	ef	lesturinn	á	að	skila	árangri,	til	dæmis	er	mikilvægt	að	skipta	ekki	flóknum	

orðum	út	fyrir	einfaldari	heldur	nota	orðaforðann	í	bókinni	og	útskýra	flóknu	orðin	

(Tabors	o.fl.,	2001).	Bæði	Sæunn	og	Lára	gera	þetta	vel	og	segjast	alltaf	útskýra	flókin	
orð	fyrir	börnunum	þegar	þau	koma	fyrir	í	textanum.	DeTemple	(2001)	leggur	enn	

fremur	til	að	foreldrar	velji	fjölbreyttar	gerðir	bóka	því	þá	fái	börnin	að	kynnast	

fjölbreyttara	tungumáli.	Sæunn	talaði	ekki	um	að	hún	legði	áherslu	á	fjölbreyttar	bækur	

heldur	réði	áhugi	Sævars	helst	valinu	en	honum	finnst	mest	gaman	af	spennubókum.	

Lára	leggur	hins	vegar	mikið	upp	úr	fjölbreyttu	vali	bóka	og	sagðist	til	dæmis	gjarnan	

lesa	eldri	bækur	fyrir	Lindu	sem	hún	á	síðan	hún	var	sjálf	lítil.	Hún	sagði	að	málfarið	í	
þeim	væri	öðruvísi	en	í	nýju	bókunum	og	taldi	það	gott	fyrir	málþroska	Lindu.	Linda	
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hefur	mikinn	áhuga	á	fuglum	og	hvölum	og	þykir	henni	gaman	að	skoða	slíkar	bækur	en	

einnig	bækur	um	líkamann.	Lára	sagðist	einnig	vera	farin	að	sýna	Lindu	orðabækur	og	

gera	henni	grein	fyrir	gagnsemi	slíkra	uppflettibóka	en	Sigurður	Konráðsson	(2000)	
mælir	einmitt	með	því	að	börn	hafi	aðgang	að	orðabókum	og	öðru	efni	sem	geti	vakið	

áhuga	þeirra	á	nýjum	orðum.	Báðar	mæðurnar	sögðust	fara	reglulega	með	börnin	á	

bókasöfn	en	auk	þess	fer	fjölskylda	Láru	reglulega	á	bókasafnið	í	Norræna	húsinu	og	
hafa	þau	aðeins	lesið	fyrir	Lindu	á	sænsku	og	dönsku	en	fjölskyldan	hefur	norræna	

tengingu.		

Báðar	mæðurnar	virtust	meðvitaðar	um	mikilvægi	þess	að	halda	áfram	að	lesa	fyrir	

börnin	þó	þau	væru	farin	að	lesa	sjálf	en	Ásthildur	Snorradóttir	og	Sigurlaug	Jónsdóttir	
(2000)	telja	að	læs	börn	njóti	þess	enn	að	láta	lesa	fyrir	sig	og	málþroski	þeirra	njóti	

góðs	af.	Lára	sagðist	telja	það	mikilvægt	að	hætta	ekki	að	lesa	fyrir	Lindu	enda	þætti	

henni	það	mikil	gæðastund.	Báðar	mæðurnar	nefndu	það	einnig	að	þær	segðu	börnum	
sínum	gjarnan	sögur	og	að	þau	bæðu	oft	um	það.	Bæði	börn	þeirra	Sæunnar	og	Láru	

virtust	hafa	mest	gaman	að	því	að	heyra	sögur	af	sér	eða	foreldrum	sínum	frá	því	þau	
voru	lítil.	Sæunn	taldi	líklegt	að	Sævar	lærði	einhvern	ný	orð	úr	sögunum	og	Lára	sagðist	

halda	að	sögurnar	þjálfuðu	Lindu	í	að	segja	frá,	því	hún	væri	mjög	flink	í	því.	Erna	

Árnadóttir	(2000)	segir	einmitt	að	þegar	foreldrar	segi	börnum	sínum	sögur	séu	þeir	að	

hlúa	að	rótum	málsins,	þar	með	töldum	orðaforða.		

Það	vakti	athygli	að	ekkert	sjónvarp	var	á	heimili	Láru	en	hún	taldi	að	sjónvarp	

myndi	stytta	frítíma	þeirra	sem	væri	svo	dýrmætur.	Linda	horfði	varla	á	sjónvarp	fyrr	en	

hún	varð	þriggja,	fjögra	ára	gömul	en	stundum	fær	hún	að	horfa	á	teiknimyndir	í	
tölvunni	sem	foreldrar	hennar	velja	með	henni	en	ekki	mikið	meira	en	hálftíma	á	dag.	

Láru	fannst	nauðsynlegt	að	hafa	stífan	ramma	í	kringum	sjónvarp	og	hefur	þá	reglu	að	

börnin	horfi	ekki	á	þætti	klukkutíma	fyrir	svefninn.	Það	er	gott	hjá	Láru	að	takmarka	
skjánotkun	Lindu	en	rannsókn	Linebarger	og	Walker	(2005)	sýndi	einmitt	fram	á	að	

mikilvægt	væri	að	stilla	sjónvarpsáhorfi	í	hóf	og	vanda	valið	á	efni.	Einnig	leiddi	

rannsókn	þeirra	í	ljós	að	börn	yngri	en	tveggja	ára	læra	ekki	ný	orð	af	sjónvarpsáhorfi	en	

það	er	mögulegt	fyrir	eldri	börn	en	fer	það	alfarið	eftir	efninu	sem	þau	horfa	á	(Saxton,	
2010).	Meira	virtist	vera	horft	á	sjónvarp	heima	hjá	Sæunni	en	hún	sagði	að	stundum	

væri	kveikt	á	sjónvarpinu	heima	hjá	þeim	eftir	leikskóla	og	börnin	fái	einnig	gjarnan	að	

horfa	á	efni	í	spjaldtölvunni.	Hún	taldi	börn	þó	ekki	læra	orð	af	sjónvarpsáhorfi	því	það	

væri	til	að	mynda	ekki	flókið	tal	í	teiknimyndum.	Lára	saknaði	þess	ekki	að	hafa	sjónvarp	

á	heimilinu	en	hún	sagði	að	systkinin	væru	dugleg	að	leika	sér	saman	og	einnig	hjálpi	
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þau	til	á	heimilinu.	Fjölskyldan	spilar	líka	mikið	saman	og	sagði	Lára	að	það	hefði	

örugglega	góð	áhrif	á	málþroskann	að	spila	með	börnum.	

Guðmundur	B.	Kristmundsson	(2000)	fjallaði	um	hve	ferðalög	væru	vel	til	þess	fallin	

að	efla	orðaforða	barna.	Lára	talaði	einmitt	um	það	að	á	ferðalögum	hlusti	þau	mikið	á	

tónlist	og	börnin	spjalli	saman	og	veiti	umhverfinu	eftirtekt.	Lára	sagðist	ekki	vera	með	

snjallsíma	og	myndi	ekki	vilja	að	börnin	væru	í	slíkum	tækjum	á	bílferðum	en	sagði	að	
skemmtileg	plata	væri	undratæki	á	ferðalögum.		

Eins	og	fyrr	segir	þá	þekkti	rannsakandi	aðeins	til	dóttur	Láru	og	þótti	athyglisvert	

hve	mikinn	orðaforða	hún	hafði.	Viðtalið	við	Láru	sannaði	að	það	er	ekki	að	
ástæðulausu	heldur	hefur	hún	hlotið	mjög	gott	og	ríkulegt	máluppeldi	sem	hefur	

greinilega	mikið	að	segja.	Lára	er	augljóslega	mjög	meðvituð	um	mikilvægi	þess	að	börn	

hljóti	góðan	orðaforða	og	hefur	hún	vandað	sig	mikið	við	það	að	sinna	þáttum	

tungumálsins.	Sæunn	býður	börnum	sínum	vissulega	upp	á	góða	málörvun	en	Lára	

gengur	töluvert	lengra.	Lára	er	einnig	eldri	en	Sæunn	en	Hrafnhildur	Ragnarsdóttir	
(2015)	hefur	einmitt	sýnt	fram	á	það	í	rannsóknum	sínum	að	börn	eldri	mæðra	hafa	

gjarnan	meiri	orðaforða.		

5.4.1	Umgengni	við	eldra	fólk	

Það	var	áhugavert	að	heyra	hvað	mæðurnar	töldu	hlutverk	ömmu	og	afa	barnanna	vera	

mikilvægt	í	málþroska	þeirra	en	kennararnir	fjölluðu	einnig	báðir	um	það.	Bæði	börn	

þeirra	Sæunnar	og	Láru	heimsækja	mikið	ömmur	sína	og	afa.	Sæunn	sagði	að	Sævar	
hefði	gaman	af	því	að	láta	ömmu	sína	segja	sér	sögur	og	sagðist	hún	telja	líklegt	að	

hann	lærði	einhver	ný	orð	frá	sögunum.	Hún	sagðist	heyra	það	greinilega	þegar	hann	

notaði	orð	sem	hún	vissi	að	kæmi	frá	ömmu	hans.	

Lára	sagðist	sammála	þeirri	staðhæfingu	að	það	þyrfti	þorp	til	að	ala	upp	barn	og	

sagði	það	gott	fyrir	málþroska	barna	að	margt	fólk	kæmi	að.	Hún	sagði	að	amma	og	afi	

barnanna	væru	mikið	bókafólk,	læsu	mikið	fyrir	börnin	og	gæfu	þeim	dýrmætan	tíma.	

Ánægjulegt	var	að	heyra	hvernig	afi	Lindu	vekur	áhuga	barnanna	á	nýjum	bókum	en	

hann	finnur	gjarnan	til	bækur,	til	dæmis	bók	um	blómin	og	er	þá	búinn	að	stilla	henni	

upp	á	stofuborðið	þar	sem	hún	blasir	við	börnunum	og	vekur	eftirtekt	þeirra.	Þetta	

gætu	aðrir	tekið	sér	til	fyrirmyndar	en	það	er	um	að	gera	að	nota	þær	bækur	sem	til	eru	

á	heimilum	í	stað	þess	að	hafa	þær	óhreyfðar	uppi	í	bókahillum.			



68	

5.5	Hlutverk	kennara	
Bæði	Katla	og	Katrín	töldu	hlutverk	sitt	mikilvægt	í	máluppeldi	barna.	Katla	taldi	það	
vera	hlutverk	sitt	að	koma	nemendum	í	þá	stöðu	að	þeir	væru	sjálfstæðir	og	skapandi	í	

náminu.	Að	mati	Katrínar	var	það	hlutverk	hennar	að	vanda	tal	sitt	og	vera	til	

fyrirmyndar	en	einnig	fannst	henni	mikilvægt	að	nemendur	áttuðu	sig	á	því	að	
kennarinn	væri	mannlegur,	viti	ekki	allt	og	geti	gert	mistök.	Báðir	kennararnir	í	

rannsókninni	virtust	vinna	talsvert	með	orðaforða	og	lesskilning	en	þó	á	nokkuð	ólíkan	

hátt.	Katla	styðst	við	lestrarkennsluaðferðina	Byrjendalæsi	en	orðaforða	er	gefinn	

talsverður	gaumur	í	þeirri	aðferð.	Katrín	finnur	eigin	leiðir	í	kennslunni	til	að	efla	
orðaforða	og	lesskilning.		

Eins	og	fyrr	segir	þá	er	það	millilags	orðaforði	sem	leggja	ætti	áherslu	á	að	kenna	í	

skólunum	(Beck	o.fl.,	2002)	en	hans	er	best	aflað	með	lestri	og	með	því	að	láta	
nemendur	skrifa	oft	og	reglulega	(Guðmundur	B.	Kristmundsson,	2000).	Bæði	Katla	og	
Katrín	sögðust	lesa	mikið	af	bókum	fyrir	nemendur.	Katla	les	nýja	bók	í	hverri	viku	í	

Byrjendalæsi	sem	er	síðan	notuð	sem	grunnur	að	kennslu	í	heila	viku.	Þau	vinna	með	
textann	á	fjölbreyttan	hátt	og	til	dæmis	semja	nemendur	stundum	svipaða	sögu.	Katrín	
sagðist	lesa	bækur	fyrir	nemendur	sína	í	hverjum	nestistíma	og	staldrar	hún	við	flókin	

orð	í	textanum	og	útskýrir	þau	fyrir	nemendum.	Einnig	skrifa	nemendur	Katrínar	
reglulega	sögur	í	sögubækurnar	sínar	og	fá	þannig	þjálfun	í	að	beita	orðaforðanum	en	
mikilvægt	er	að	nemendur	hljóti	slíka	þjálfun	í	skólanum	(Guðmundur	B.	

Kristmundsson,	2000).	

Mikilvægt	er	að	orð,	sem	verið	er	að	kenna,	komi	oft	fyrir	augu	eða	eyru	svo	þau	

verði	nemendum	töm	og	því	þarf	að	vinna	áfram	með	orðin	(Guðmundur	B.	
Kristmundsson,	2000).	Katla	var	meðvituð	um	mikilvægi	þess	og	sagði	að	þau	stuðli	að	

virkum	orðaforða	í	Byrjendalæsi	með	því	að	nota	orðin	sem	verið	er	að	kenna	og	vinna	

með	þau	á	fjölbreyttan	hátt,	til	dæmis	með	leikjum.	Einnig	sagði	hún	að	þegar	saga	
hefði	verið	lesin	og	flókin	orð	útskýrð	þá	væri	hún	lesin	aftur	svo	börnin	fengju	að	heyra	

orðin	í	annað	sinn.	Hins	vegar	kemur	ekki	fram	í	frásögn	Katrínar	að	þau	vinni	áfram	

með	orð,	til	dæmis	sem	þau	læra	í	gegnum	bókalesturinn.	Ný	orð	höfða	best	til	
nemenda	ef	þau	fjalla	um	eitthvað	sem	þau	þekkja	og	tengjast	reynsluheimi	þeirra	

(Sigurður	Konráðsson,	2000).	Katrín	talaði	einmitt	um	það	að	nemendur	tileinkuðu	sér	

frekar	orð	sem	þeir	gætu	tengt	við	eitthvað	og	skiptu	þá	máli,	til	dæmis	hefðu	
einkunnarorð	skólans	náð	vel	til	nemenda	og	voru	þeir	áhugasamir	um	merkingu	þeirra.	

Katrín	sagði	að	það	virkaði	best	að	leika	orðin	til	að	ná	til	nemenda	og	langbest	væri	að	
gera	sig	smá	að	fífli.	Þetta	er	í	samræmi	við	það	sem	Beck	o.fl.,	(2002)	leggja	áherslu	á	
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en	samkvæmt	þeim	er	mikilvægt	að	orðaforðakennsla	í	skólum	sé	þannig	að	hún	veki	

áhuga	meðal	nemenda	og	þurfi	nemendur	að	þróa	með	sér	áhuga	og	skilning	á	orðum.	

Enn	fremur	segir	Guðmundur	B.	Kristmundsson	(2000)	að	afla	þurfi	orða	með	
fjölbreyttum	hætti	og	nota	þau	í	ræðu	og	riti.	Katla	sagði	að	áhersla	væri	lögð	á	það	í	

Byrjendalæsi	en	þau	ræða	um	orðin	sem	verið	er	að	kenna	og	einnig	sagðist	hún	hafa	

það	á	bak	við	eyrað	að	nota	orðin	áfram	í	daglegu	tali.	Katla	sagði	að	henni	fyndist	
skemmtilegt	að	vinna	með	Byrjendalæsi	og	taldi	sig	hafa	fengið	mörg	verkfæri	til	að	

koma	til	móts	við	fjölbreyttan	nemendahóp.	

Þar	sem	Katrín	vinnur	hins	vegar	ekki	með	Byrjendalæsi	þá	var	áhugavert	að	heyra	

hvaða	leiðir	hún	fer	í	kennslunni	í	að	efla	orðforða	og	lesskilning	nemenda	en	hún	lætur	
til	dæmis	nemendur	svara	lesskilningsspurningum	úr	heimalestrinum.	Einnig	hafa	þau	

verið	að	vinna	með	málshætti	og	farið	rækilega	í	merkingar	þeirra.	Hún	sagði	að	

nemendur	hennar	væru	mjög	áhugasamir	um	málshættina.	Enn	fremur	hefur	Katrín	
stuðlað	að	auknum	áhuga	nemenda	á	bókum	með	tilkomu	bekkjarbókasafnsins	en	þá	

koma	nemendur	með	sínar	uppáhaldsbækur	að	heiman,	setja	þær	í	kassa	og	deila	með	
bekkjarfélögunum.		

Eins	og	fyrr	segir	þá	er	lítið	fjallað	um	orðaforðakennslu	í	Aðalnámskrá	grunnskóla	

(2013).	Til	að	mynda	er	þess	hvergi	getið	að	mikilvægt	sé	að	stuðla	að	eflingu	orðaforða	

barna	sem	hafa	lítinn	málþroska,	sem	leið	til	að	gefa	þeim	betri	möguleika	í	náminu.	
Það	er	því	ekki	hægt	að	gera	ráð	fyrir	að	kennarar	séu	meðvitaðir	um	þessa	ábyrgð	sína	
og	jafnframt	möguleika	í	skólastarfinu	á	þessu	sviði.		

5.6	Væntingar	foreldra	til	kennara	og	kennara	til	foreldra	
Þar	sem	bæði	foreldrar	og	kennarar	gegna	mikilvægu	hlutverki	í	máluppeldi	barna	þá	
var	áhugavert	að	heyra	hverjar	væntingar	mæðranna	voru	til	skólans	hvað	varðar	

tungumálaörvun	og	einnig	hvað	kennararnir	töldu	að	greindi	að	hlutverk	sitt	og	foreldra	

í	máluppeldinu.	Væntingar	mæðranna	til	skólans	voru	ólíkar	en	Sæunn	bjóst	ekki	við	því	

að	börn	lærðu	ný	orð	í	skólanum	og	taldi	það	frekar	vera	í	hlutverki	foreldra	að	efla	

orðaforða	barna.	Henni	fannst	þáttur	skólans	helst	snúa	að	lestri	og	skrift.	Lára	bar	hins	

vegar	miklar	væntingar	til	skólans	hvað	varðar	eflingu	orðaforða	og	sagði	að	sér	fyndist	
kjánalegt	ef	orðaforði	væri	ekki	þjálfaður	í	skólanum.	Hún	sagði	að	þáttur	skólans	væri	

virkilega	mikill	ef	vandað	væri	til	verka	og	fannst	til	að	mynda	að	áhersla	ætti	að	vera	

lögð	á	mikilvægari	þætti	en	að	koma	þráðlausu	neti	á	spjaldtölvur	í	skólunum.	

Það	er	nokkuð	ljóst	að	Láru	er	mjög	umhugað	um	að	börn	hennar	nái	góðum	tökum	

á	tungumálinu	en	það	er	ekki	nóg	með	að	hún	vandi	sig	við	það	heima	heldur	ber	hún	
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einnig	miklar	væntingar	til	skólans	að	gera	slíkt	hið	sama.	Þær	kröfur	eiga	algjörlega	rétt	

á	sér	því	eins	og	fyrr	segir	þá	er	afar	mikilvægt	að	vinna	markvisst	með	orðaforða	í	

skólanum	og	þá	sérstaklega	millilags	orðaforða.	Ef	börn	ná	ekki	góðu	valdi	á	honum	
lenda	þau	í	vandræðum	þegar	þau	birtast	í	textum	í	námsefninu	(Snow,	2014).		

Kennararnir	töldu	báðir	að	hlutverk	foreldra	væri	mikilvægt	hvað	varðar	orðaforða	

barna.	Það	sem	Kötlu	fannst	greina	að	hlutverk	sitt	og	foreldra	var	sá	tími	sem	foreldrar	
hafa	með	barninu	og	sagðist	hún	ekki	hafa	slíkan	tíma	með	hverju	og	einu	barni.	Katla	

taldi	það	hins	vegar	vera	sameiginlegt	markmið	foreldra	og	kennara	að	þroska	barnið,	

málþroskann	og	vitsmunaþroskann,	og	sagði	mikilvægt	að	foreldrar	og	kennarar	væru	

góðar	fyrirmyndir,	læsu	bækur	og	sýndu	bókum	áhuga.	DeTemple	(2001)	leggur	einmitt	
áherslu	á	að	fullorðnir	séu	fyrirmyndir	og	lesi	sjálfir	en	hann	telur	það	geta	aukið	áhuga	

barna	á	bókum.		

Katrín	sagði	hins	vegar	að	orðaforðinn	kæmi	að	mestu	frá	foreldrum	og	taldi	erfitt	

fyrir	kennara	að	grípa	inn	í	slakan	orðaforða	barna,	þar	sem	þau	hefðu	verið	svo	lengi	
með	foreldrum	sínum	áður	en	þau	byrjuðu	í	grunnskóla.	Að	öðru	leyti	taldi	hún	

máluppeldið	vera	mikið	samstarf	milli	foreldra	og	kennara	og	lagði	hún	mikið	upp	úr	
góðu	samstarfi.		

Katla	sagðist	ráðleggja	foreldrum	að	hætta	ekki	að	lesa	fyrir	börnin	sín	þó	þau	væru	

farin	að	lesa	sjálf	og	einnig	að	fara	á	bókasöfn.	Einnig	taldi	hún	það	hafa	góð	áhrif	á	
málþroska	barna	að	umgangast	eldra	fólk	og	þótti	miður	að	minna	væri	um	það	en	áður	

tíðkaðist.	Eins	og	fyrr	segir	þá	nefndu	allir	viðmælendur	jákvæð	áhrif	þess	á	málþroska	

barna	að	umgangast	eldra	fólk.	Líklegt	er	að	mikið	sé	til	í	því	en	til	að	mynda	þá	
mældust	tengsl	milli	orðaforða	barna	og	aldurs	mæðra	þeirra	í	rannsókn	Hrafnhildar	

Ragnarsdóttur	(2015),	því	eldri	sem	mæðurnar	voru	þeim	mun	ríkari	var	orðaforði	
barna	þeirra.	Það	virðist	því	hafa	góð	áhrif	á	orðaforða	barna	að	umgangast	eldra	fólk.	

5.7	Rannsóknarspurningum	svarað	
Rannsóknarspurningin	sem	lagt	var	upp	með	er:	Hvaða	leiðir	fara	foreldrar	og	kennarar	
til	þess	að	efla	orðaforða	barna?	Viðmælendurnir	í	þessari	rannsókn	fara	ýmsar	leiðir	til	
að	efla	orðaforða	barnanna	og	leggja	sig	mismikið	fram	við	það.	Á	heildina	litið	þá	er	

lestur	bóka	sá	þáttur	sem	allir	viðmælendur,	bæði	foreldrar	og	kennarar,	töluðu	mest	

um	sem	leið	til	að	efla	orðaforða	barna.	

Varðandi	það	hvort	foreldrar	og	kennarar	séu	meðvitaðir	um	mikilvægi	orðaforða	

barna	þá	virtust	allir	viðmælendur	vera	það.	Mæðurnar	lögðu	þó	mismikla	áherslu	á	

orðaforða	barna	sinna.	Sæunni	fannst	skipta	mestu	að	börn	tali	rétt	og	beygi	orð	rétt	en	



	

71	

þó	sagði	hún	að	sér	fyndist	orðaforði	skipta	máli	og	að	hún	tæki	eftir	því	hvort	börn	

hefðu	góðan	orðaforða.	Lára	leggur	hins	vegar	mjög	mikið	upp	úr	því	að	efla	orðaforða	

barna	sinna	og	sagði	mikilvægt	að	búa	yfir	ríkum	orðaforða	og	geta	orðað	hlutina	á	
marga	vegu.	Það	sama	má	segja	um	kennarana	en	önnur	þeirra	fjallaði	talsvert	meira	

um	orðaforða	en	hin	og	áhrif	hans	til	dæmis	á	lestrarnámið.	Báðar	voru	þær	þó	

meðvitaðar	um	mikilvægi	orðaforða	og	lögðu	sig	fram	við	að	efla	hann	í	kennslunni.	
Kennararnir	sögðu	að	þar	sem	mikill	tími	færi	í	lestrarkennsluna	þá	næðu	þær	ekki	að	

sinna	öðrum	þáttum	tungumálsins	jafn	vel	og	þær	vildu.	Þær	sögðu	að	stuðningur	væri	

nauðsynlegur	til	að	koma	til	móts	við	þá	nemendur	sem	stæðu	illa	en	Katrín	sagði	að	
erfitt	væri	fyrir	kennara	að	grípa	inn	í	slakan	orðaforða	nemanda	þar	sem	börn	væru	

svo	lengi	hjá	foreldrum	sínum	áður	en	þau	byrjuðu	í	skóla.	

Það	sem	mæðurnar	í	rannsókninni	gera	til	að	efla	orðforða	barna	sinna	er	aðallega	

að	lesa	bækur	og	töluðu	þær	mest	um	bóklestur.	Þegar	flókin	orð	koma	fyrir	í	textanum	
útskýra	þær	þau	fyrir	börnunum.	Einnig	töluðu	þær	báðar	um	að	þær	segðu	börnum	

sínum	sögur	og	fara	reglulega	með	þau	á	bókasöfn.	Þó	svo	að	báðar	mæðurnar	sinni	
máluppeldi	barna	sinna	vel	þá	má	greina	mikla	yfirburði	hjá	Láru.	Lára	leggur	sig	mjög	

mikið	fram	í	máluppeldinu	og	komu	margir	þættir	fram	í	viðtalinu	til	marks	um	það.	Hún	

sagðist	alltaf	hafa	talað	mjög	mikið	við	börnin	sín	og	notað	vandað	málfar.	Mjög	mikið	

er	af	bókum	á	heimili	Láru	og	leggur	hún	mikið	upp	úr	því	að	lesa	fjölbreyttar	bækur	
fyrir	Lindu.	Einnig	les	hún	gjarnan	eldri	bækur	fyrir	dóttur	sína	þar	sem	málfarið	er	

öðruvísi	en	í	nýju	bókunum.	Hún	hefur	einnig	kynnt	hana	fyrir	uppflettibókum,	til	

dæmis	orðabókum	og	gert	henni	grein	fyrir	mikilvægi	þeirra.	Það	er	ekki	sjónvarp	á	
heimili	Láru,	stundum	fær	Linda	þó	að	horfa	á	þætti	í	tölvunni	en	stífur	rammi	er	í	

kringum	það.	Mikið	er	spilað,	spjallað,	leikið	og	lesið	á	heimili	Láru	sem	skilar	sér	
greinilega	í	orðaforða	Lindu	sem	er	mjög	mikill.	

Það	sem	kennararnir	í	rannsókninni	gera	til	að	efla	orðaforða	nemenda	er	ýmislegt.	

Önnur	þeirra	styðst	við	lestrarkennsluaðferðina	Byrjendalæsi	og	er	orðaforði	markvisst	

þjálfaður	í	þeirri	aðferð	í	gegnum	lestrarnámið	og	með	lestri	bóka.	Síðan	er	unnið	með	

orðin	á	fjölbreyttan	hátt	í	tali,	riti	og	leikjum.	Hinn	kennarinn	fer	eigin	leiðir	til	að	efla	
orðaforða	nemenda	þar	sem	hún	styðst	ekki	við	Byrjendalæsi.	Hún	les	bækur	fyrir	

nemendur	í	nestistímum	og	útskýrir	flókin	orð	úr	textanum.	Einnig	vinnur	hún	með	

málshætti	og	ýmis	lesskilningsverkefni	en	nemendur	hennar	svara	gjarnan	

lesskilningsspurningum	úr	heimalestrinum.	Hún	er	með	nemanda	í	bekknum	sem	í	

sérstakri	orðaforðaþjálfun	hjá	sérkennara	skólans	og	lætur	hún	hann	deila	þeim	orðum	

sem	hann	lærir	hvert	sinn	með	hinum	börnunum	í	bekknum.		
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Fram	kom	í	viðtölunum	að	það	sem	kennarnir	telja	sameiginlegt	í	hlutverkum	

foreldra	og	kennara	í	máluppeldi	barna	er	lesturinn,	innihaldsríkar	samræður	og	vandað	

málfar.	Það	sem	hins	vegar	helst	greinir	aðferðir	þeirra	að	er	að	foreldrar	hafa	meiri	
tækifæri	til	að	ræða	við	barnið	og	gefa	því	tíma	sem	kennarar	hafa	síður	með	hverjum	

og	einum	nemanda.	Svo	er	það	markviss	orðakennsla	sem	fram	fer	í	skólunum	og	

þjálfun	í	að	beita	orðaforðanum	í	ritun	en	börn	skrifa	kannski	almennt	síður	heima	hjá	
sér.	Viðmælendurnir	voru	ekki	sammála	um	hlutverk	foreldra	og	kennara.	Sæunn	taldi	

það	í	hlutverki	foreldra	að	efla	orðaforða	barna	sinna	en	gerði	ekki	ráð	fyrir	að	börn	

lærðu	ný	orð	í	skólanum.	Hún	virtist	þó	gera	meiri	væntingar	til	leikskólans	hvað	varðar	
málörvun	en	hún	taldi	það	mögulega	hafa	bitnað	á	málþroska	dóttur	sinnar	að	missa	

mikið	úr	leikskóla	vegna	veikinda.	Lára	sagðist	hins	vegar	bera	miklar	væntingar	til	

skólans	hvað	varðar	eflingu	orðaforða.	Viðhorf	kennaranna	til	hlutverks	síns	var	ólíkt	að	

því	leyti	að	Katla	taldi	það	vera	sameiginlegt	hlutverk	foreldra	og	kennara	að	efla	
málþroska	barna	en	Katrín	sagði	að	orðaforðinn	kæmi	að	mestu	frá	foreldrum	og	erfitt	
væri	fyrir	kennara	að	grípa	inn	í	slakan	orðaforða	barns.	Hún	sagði	þó	að	þetta	væri	að	

mestu	leyti	samstarf	milli	foreldra	og	kennara.				
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6 Lokaorð	

Í	upphafi	setti	ég	mér	þau	persónulegu	markmið	að	auka	þekkingu	mína	á	hvernig	unnt	

sé	að	efla	orðaforða	barna.	Ég	vonaðist	til	þess	að	niðurstöður	rannsóknarinnar	myndu	

nýtast	mér	sem	móður	og	sem	verðandi	kennara	á	yngsta	stigi	grunnskólans	í	hlutverki	

mínu	í	orðaforðakennslu	barna.	Það	hefur	verið	verulega	lærdómsríkt	og	áhugavert	að	

vinna	að	þessari	rannsókn.	Niðurstöður	hennar	varpa	einungis	ljósi	á	máluppeldi	

fáeinna	sex	ára	barna	en	engu	að	síður	eru	margir	athyglisverðir	þættir	sem	koma	þar	

fram	sem	ég	mun	tvímælalaust	nýta	mér	bæði	í	uppeldi	barna	minna	og	sem	kennari	

ungra	barna	og	vona	ég	að	rannsóknin	muni	einnig	nýtast	fleirum.		 	 	

Það	var	magnað	að	kynnast	Láru	og	heyra	hvaða	áhersluþætti	hún	hefur	að	

leiðarljósi	í	máluppeldi	barna	sinna.	Að	mínu	mati	ættu	fleiri	foreldrar	að	taka	sér	hana	

til	fyrirmyndar	og	takmarka	skjánotkun	barna	sinna	en	ég	er	hrædd	um	að	á	mörgum	
heimilum	sé	allt	of	mikið	horft	á	sjónvarp	og	efni	í	tölvu	en	minna	lesið	og	spjallað	

saman	og	kemur	það	niður	á	málþroska	barnanna.	Sá	tími	sem	foreldrar	hafa	með	
börnum	sínum	er	oft	af	skornum	skammti	og	því	ber	að	nýta	hann	vel.	Það	var	virkilega	
ánægjulegt	að	heyra	hve	meðvitaðir	kennararnir	voru	um	mikilvægi	orðaforða	barna	og	

nefndu	þeir	þó	nokkrar	athyglisverðar	leiðir	til	að	efla	orðaforða	í	kennslunni.	Mér	
fannst	áhugavert	að	heyra	hvernig	Katrín	lætur	þá	nemendur	sem	eru	í	sérkennslu	deila	

þeim	orðum	sem	þeir	læra	með	restinni	af	bekknum	svo	allir	njóti	góðs	af	og	mun	ég	

hiklaust	gera	slíkt	hið	sama	þegar	ég	fer	að	kenna.			

Það	leikur	enginn	vafi	á	að	orðaforði	barna	er	gríðarlega	mikilvægur	og	ræður	miklu	

um	það	hvernig	þeim	vegnar	í	námi.	Þrátt	fyrir	það	finnst	mér	ekki	nægilega	mikið	rætt	
um	þessa	þætti.	Upplýsa	þarf	foreldra	betur	um	mikilvægi	orðaforða	barna	og	gera	þá	

meðvitaðri.	Þá	myndu	þeir	ef	til	vill	frekar	leggja	sig	fram	við	að	nota	fjölbreytt	orð	í	

samræðum	við	börn	sín,	lesa	meira	fyrir	þau	og	nýta	þau	fjölmörgu	tækifæri	sem	gefast	
í	daglega	lífinu	til	að	efla	orðaforðann.	Þar	sem	staðan	í	grunnskólunum	er	sú	að	

megnið	af	kennurum	á	yngsta	stigi	skortir	sérhæfingu	fyrir	þann	aldur	þá	þyrfti	einnig	

að	ræða	meira	um	nauðsyn	þess	að	efla	orðaforða	barna	í	skólunum.	Kennarar	þurfa	að	

vera	meðvitaðir	um	mikilvægi	þess	að	efla	orðaforða	nemenda	en	þeir	eru	einnig	í	

kjöraðstæðum	til	þess	að	brýna	fyrir	foreldrum	nauðsyn	þess	að	hætta	ekki	að	lesa	fyrir	
börn	sín	þó	svo	þau	séu	farin	að	lesa	sjálf	og	gera	þeim	grein	fyrir	mikilvægi	þess	hvað	
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varðar	orðaforðann.	Fram	kom	í	viðtölunum	að	mæðurnar	voru	meðvitaðar	um	

mikilvægi	þess	að	efla	orðaforða	barna	sinna	og	þá	helst	með	lestri	bóka.	Sú	málörvun	

sem	börn	hljóta	á	heimilun	er	þó	mismikil.	Kennararnir	eru	vel	meðvitaðir	um	mikilvægi	
orðaforða	en	ekki	er	sjálfgefið	að	þeir	geri	sér	grein	fyrir	að	markviss	efling	orðaforða	

nemenda	sé	nauðsynleg	til	að	gefa	þeim	sem	höllum	fæti	standa	á	þessu	sviði	

nauðsynlegan	stuðning	sem	síðan	getur	greitt	þeim	leið	í	náminu.	Báðir	kennararnir	
telja	sig	vanbúna	til	að	standa	undir	þessu	hlutverki	sínu	og	nefna	þar	helst	of	marga	

nemendur	í	hverjum	bekk	og	mikið	álag	í	starfinu.	Í	upphafi	grunnskólans	fer	mestur	

tíminn	í	lestrarkennsluna	en	mikilvægt	er	að	kennarar	forgangsraði	þannig	að	
orðaforðakennsla	verði	ekki	út	undan.	

Það	væri	áhugavert	að	gera	frekari	rannsóknir	á	máluppeldi	barna	og	hafa	úrtakið	

stærra	og	jafnvel	valið	út	frá	árangri	nemenda	í	orðaforða	og	lesskilningi.	Umræðan	um	

áhrif	þess	á	málþroska	barna	að	þau	umgangist	eldra	fólk	þótti	mér	einnig	áhugaverður	
vinkill	á	rannsókninni	sem	vert	væri	að	skoða	frekar.		
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Viðauki	A	

Spurningarammi	sem	notaður	var	til	viðmiðunar	í	viðtölum	við	foreldra	

Þróun	orðaforða	

• Hvernig	hefur	tungumálið	þróast	hjá	barninu	þínu?	

o Byrjaði	barnið	snemma	að	tala?	

o Talaði	barnið	mikið?	

o Kom	þér	eitthvað	á	óvart	í	þróun	tungumálsins	hjá	barninu?	

§ Fannst	þér	barnið	taka	kipp	í	orðaforða	á	einhverju	tímabili?	

o Gerðir	þú	eitthvað	með	barninu	í	þessu	ferli?		

• Hvaða	þættir	í	tungumálauppeldinu	finnst	þér	skipta	máli?	

	

Einstaklingsmunur	í	orðaforða	

• Upplifir	þú	mun	á	milli	barna	þinna	í	málinu?	

o Hafa	þau	ólík	áhugamál?	

o Voru	aðstæður	ólíkar?	

• Gerir	þú	eitthvað	til	að	auka	orðaforða	barnsins?	

• Er	barnið	áhugasamt	og	forvitið	um	merkingu	orða?	

	

Mikilvægi	orðaforða	

• Hvaða	þætti	tungumálsins	er	þér	umhugað	um	að	barnið	nái	árangri	í?	

• Telur	þú	að	orðaforði	barna	skipti	máli?	

o Á	hvaða	hátt?	

o Sérðu	dæmi	þess	að	orðaforðinn	gagnist	barninu?	

o Telur	þú	að	orðaforðinn	komi	við	sögu	í	lestrarnáminu	

§ Á	hvaða	hátt?	

• Hvernig	er	lesskilningur	barnsins?	

o Skilur	barnið	texta	sem	lesinn	er?	
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Hlutverk	foreldra	

• Hvað	finnst	barninu	gaman	að	gera?	

• Hvað	gerið	þið	gjarnan	saman	í	frítímanum?	

• Er	mikið	af	bókum	á	heimilinu?	

o Þykir	barninu	gaman	að	fá	nýjar	bækur?	

o Þykir	barninu	gaman	af	lestri	bóka?	

§ Hvernig	fer	lesturinn	fram?		

§ Hvernig	bækur	finnst	barninu	skemmtilegastar?	

• Hvernig	telur	þú	að	barnið	læri	ný	orð?		

o Í	hvaða	aðstæðum?	

• Umgengst	barnið	mikið	ömmu	og	afa?		

o Eða	aðra	fjölskyldumeðlimi?	

Væntingar	til	skólans	

• Hver	er	þáttur	skólans	í	tungumálauppeldi	barnsins	að	þínu	mati?	

o Hefur	þú	væntingar	til	skólans	varðandi	orðaforðakennslu	barnsins?	

o Finnst	þér	skipta	máli	að	orðaforði	sé	þjálfaður	í	skólastarfinu?	

	

• Hver	er	aldur	þinn	og	menntun?	
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Viðauki	Á	

Spurningarammi	sem	notaður	var	til	viðmiðunar	í	viðtölum	við	kennara 

	

Þróun	orðaforða	

• Hvert	 er	 þitt	 viðhorf	 til	 hlutverks	 tungumálsins	 og	 hvernig	 það	 þróast	 hjá	

börnum?	

• Hvaða	þættir	tungumálsins	finnst	þér	skipta	máli?	

• Veltir	þú	fyrir	þér	hvort	og	þá	hvernig	nemendur	auka	tungumálafærni	sína?	

Einstaklingsmunur	í	orðaforða	

• Finnst	 þér	 börnin	 koma	 mismunandi	 stödd	 í	 tungumálinu	 þegar	 þau	 hefja	

grunnskólagöngu?	

o Hvað	telur	þú	að	skýri	þann	mun?	

o Eru	margir	illa	staddir?	

o Hvað	einkennir	þá	sterku?	

• Hvernig	eru	aðstæður	þínar	til	að	koma	til	móts	við	þá	sem	standa	illa?	

o Notar	þú	einhverjar	markvissar	aðferðir	til	þess?	

Mikilvægi	orðaforða	

• Hvaða	þættir	tungumálsins	telur	mikilvægasta	fyrir	áframhaldandi	nám?	

• Hvað	einkennir	þau	börn	sem	eiga	auðvelt	með	að	læra	að	lesa?	

• Finnst	þér	nemendur	þínir	hafa	góðan	lesskilning?	

o Vinnið	þið	mikið	með	lesskilning?	

§ Hvernig?	

• Eru	nemendur	þínir	áhugasamir	um	bækur?	

• Eru	nemendur	áhugasamir	um	að	læra	ný	orð?	

o Gerir	þú	eitthvað	til	að	vekja	þann	áhuga	hjá	nemendum?	

Hlutverk	kennara	

• Hvað	telur	þú	vera	hlutverk	þitt	í	máluppeldi	nemenda	þinna?	
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• Hvaða	þættir	í	kennslunni	stuðla	að	framförum	í	tungumálafærni	nemenda?	

o Hvernig	 spreyta	 nemendur	 sig	 á	 notkun	 tungumálsins,	 t.d.	 í	 tali	 eða	

ritun?	

• Notar	þú	einhverja	markvissa	aðferð	við	að	efla	tungumálafærni	þeirra?	

o En	varðandi	orðaforða?	

• Hvað	telur	þú	að	greini	að	hlutverk	þitt	og	foreldra	í	máluppeldi	barna?	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


