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 Ágrip 

Inngangur: Tengsl málþroska og lesturs eru órjúfanleg og er góður málþroski talinn nauðsynleg undirstaða 

góðrar lestrarfærni. Kennsluefnið Lubbi finnur málbein þ.e.a.s bókin Lubbi finnur málbein – íslensku 

málhljóðin sýnd og sungin og Hljóðasmiðja Lubba er notað í leikskólum víðvegar um land. Það er því 

mikilvægt að rannsaka hvort sérhæft málörvunarefni eins og Lubbi finnur málbein þjóni tilgangi sínum með 

því að örva hljóðkerfisvitund, hljóðavitund og íslensku málhljóðin. Þótt Hljóðasmiðju Lubba fylgi handbók 

um notkun efnisins liggur ekki nógu skýrt fyrir hvernig nákvæmlega skuli vinna með örvun íslensku 

málhljóðanna í leikskólum. Æskilegt er að öllu mál- og hljóðörvunarefni fylgi nákvæmar 

kennsluleiðbeiningar þar sem notkun á kennsluefninu er skilgreind eftir aldri barna.  

Markmið: Markmið þessarar rannsóknar var annars vegar að afla upplýsinga um á hvaða hátt 

Lubbaefnið er notað í leikskólum á Íslandi, hvort kennsluefnið er notað til að örva notkun íslensku 

málhljóðanna, efla hljóðkerfisvitund og styrkja hljóðtengingu sem er nauðsynlegt fyrir áframhaldandi 

lestrarnám. Enn fremur var athugað hvort málörvunarefnið um Lubba sé notað markvisst í samræmi við 

hugmyndir höfunda eins og fram kemur í handbók kennsluefnisins um örvun í málhljóðamyndun og hljóða- 

og hljóðkerfisvitund. Að síðustu var kannað hvort notkun efnisins samræmist megin hugmyndum um 

snemmbúið læsi eins og fram kemur í læsisstefnum sveitarfélaga.  

Efni og aðferð: Gerð var könnun í formi rafræns spurningalista sem sendur var í alla leikskóla á Íslandi 

og spurt nákvæmlega um hvort og hvernig efnið um Lubba væri notað. Einnig voru tekin eigindleg 

rannsóknarviðtöl við tvo sérkennslustjóra hjá leikskólum sem nota kennsluefnið. 

Niðurstöður: Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að leikskólakennarar þekkja kennsluefnið og notkun 

kennsluefnisins innan leikskóla er töluverð. Kennsluefnið virðist vera notað á mismunandi hátt hjá börnum 

á leikskólaaldri til eflingar málhljóða íslenskunnar, hljóðkerfisvitundar þ.e. hljóðavitundar en einnig er það 

notað til þess að vinna með orðaforða og almenna málörvun. Mikill áhugi er á að nýta kennsluefnið þótt 

e.t.v. skorti yfirsýn og skilning á því hvernig best skuli nýta það í daglegu leikskólastarfi. Það virðist að vissu 

marki skorta skilning á hver raunverulegur tilgangur eða hugmyndafræði liggi til grundvallar með markvissri 

notkun á efninu.  

Ályktanir: Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að kennsluefnið Lubbi finnur málbein sé notað 

í mörgum leikskólum á Íslandi. Notkunin er þó ekki alltaf nógu markviss m.a. varðandi vinnu með íslensku 

málhljóðin út frá tileinkunarröð og er nauðsynlegt að vinna að aldursskiptum kennsluleiðbeiningum. 

Lubbaefnið og notkun þess virðist henta vel til að styrkja læsisstefnur sveitarfélaga (a.m.k 

Reykjavíkurborgar) þar sem að kennsluefnið miðar að eflingu hljóðkerfis- og hljóðavitundar sem og 

orðaforða. Hinsvegar bendir margt til að innleiðing og kennsla þess samkvæmt handbók sé ákaflega misjöfn 

eftir leikskólum. 
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Abstract 

Introduction: This study focused on the use of the teaching material Lubbi finnur málbein in Icelandic 

preschools. The purpose of the material is to stimulate phonemic awareness and speech sound production 

in young children. The relationship between language development and reading is well known and good 

phonological awareness has shown to be a necessary foundation for building future academical proficiency. 

Therefore, it was thought beneficial to investigate teaching material of this nature and its actual use in the 

preschool setting. Hljóðasmiðja Lubba is used at a preschool level with the objective of promoting Icelandic 

language speech sounds, phonological awareness, phoneme awareness and vocabulary training.  

Objective: The aim of this study was to obtain information on the actual use of the Lubbi teaching 

material in Icelandic preschools. The aim was to examine whether it was used in a systematic manner, in 

accordance with the ideas and suggestions of the authors of the material. Many Icelandic municipals are in 

the process of promoting policies concerning literacy enhancement in schools. Therefore, one of the aims 

of this study was to explore the extent of use of the Lubbi material in various preschools, with the given 

policies in mind. 

Material and method: A survey was conducted by sending an electronic questionnaire to all preschools 

in Iceland, enquiring about the use of the Lubbi material. Qualitative research interviews were also 

conducted with two special education supervisors at two preschools, to ask more extensively about the 

material. 

Conclusions: The Lubbi teaching material is well known and great interest exists in using it for teaching. 

The material is used to some degree in the majority of Iceland preschools. Problems were, however, 

identified with the precise methods of teaching the material in the school setting., i.e. how it should be used 

for promoting Icelandic speech sounds, phonological awareness and phoneme awareness, may be 

somewhat unclear and not defined explicitly enough. The application of the material is somewhat more 

general (e.g., used for language stimulation) than the recommendation presented in the material's manual 

imply.  

Suggestions: More thorough instructions for the Lubbi material are needed, including detailed teaching 

instructions for various age groups, focusing on different developmental levels in phonemic and 

phonological awareness, as well as speech sound stimulation. In short, improved implementation and a 

more focused approach is needed in the actual teaching of the material at the preschools. 
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1 Inngangur 
Börn á leikskólaaldri öðlast síaukna vitund um les- og ritmál og á þessum mótunarárum er lagður grunnur 

að síðari námsárangri. Öflug hljóðkerfis- og hljóðavitund gegnir þarna lykilhlutverki og hafa rannsóknir leitt 

í ljós að markviss þjálfun á þessu sviði á leikskólaaldri skilar sér í farsælla lestrarnámi (Snow, Burns og 

Griffin (ritstj.), 1998; National Reading Panel, 2000; Torgesen, 2005; Muter, 2006; Jóhanna Einarsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). Hljóðkerfisvitund er yfirhugtak sem vísar til almennrar 

færni við að skynja hljóðræna uppbyggingu tungumálsins án tengsla við merkingu orða (Snow o.fl. (ritstj.), 

1998). Hljóðavitund liggur til grundvallar þess að geta tileinkað sér að læra hljóð bókstafanna. Hún er 

undirþáttur hljóðakerfisvitundar og felst í aukinni vitund um að orð eru samsett úr stökum hljóðum en færni 

í hljóðkerfisvitundaþáttum er forsenda þess að börn nái tökum á listinni að læra að lesa.   

Tengsl málþroska og lesturs eru órjúfanleg og er góður málþroski talinn nauðsynleg undirstaða góðrar 

lestrarfærni. Talmeinafræðingar gegna þar lykilhlutverki í lestrarferlinu og eru ráðgefandi sérfræðingar hvað 

varðar lestrarnám hins almenna nemanda og einnig fyrir þá nemendur sem ekki feta hefðbundna leið í 

lestrarferlinu (American Speech-Language-Hearing Association, 2001). Við upphaf skólagöngu eru sum 

börn komin vel á veg í undibúningsferlinu fyrir eiginlegt lestrarnám en önnur styttra. Leikskólinn er fyrsta 

skólastigið og undanfarin ár hefur undibúningur fyrir lestrarkennslu fengið þar aukið vægi. Þar fer fram aukin 

þjálfun í hljóðkerfisvitundafærni síðari árin í leikskólanum ásamt markvissri vinnu með aðra undirstöðuþætti 

fyrir lestur eins og orðaforða, málskilning, setningauppbyggingu, framburð og viðeigandi notkun máls. 

Þegar kemur að málörvunarefni fyrir börn á leikskólaaldri er þó nokkuð til af íslensku kennsluefni sem miðar 

að því að styrkja hljóðkerfisvitund. Minna virðist þó til af efni sem miðar að því að þjálfa sérstaklega 

hljóðavitund. 

Bókin Lubbi finnur málbein (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009) og Hljóðasmiðja Lubba 

(Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2014) er hljóð- og málörvunarefni sem til er í mörgum leikskólum 

á Íslandi. Í Hljóðasmiðju Lubba er að finna fjórar verkefnamiðaðar smiðjur ásamt tveimur veggspjöldum og 

myndbandsefni. Efnið er ætlað til málörvunar (þ.e. örvun í hljóðkerfisvitund, hljóðavitund, örvun íslensku 

málhljóðanna og orðaforða) fyrir börn á aldrinum tveggja til sjö ára. Í bókinni Lubbi finnur málbein er hvert 

málhljóð í íslensku kynnt með stuttri vísu, sögu og táknrænni hreyfingu. Í Hljóðasmiðju Lubba er sjónum 

beint að hljóðkerfisvitund og hljóðavitund en í þeim verkefnum er stutt yfir í umskráningu hljóða í bókstafi. 

Efninu er þannig einnig ætlað að ýta undir snemmbúið læsi hjá börnum á leikskólaaldri. 

Þótt Hljóðasmiðju Lubba fylgi handbók (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2014) um notkun 

efnisins liggur ekki nógu skýrt fyrir hvernig nákvæmlega skuli vinna með örvun íslensku málhljóðanna í 

leikskólum. Æskilegt er að öllu mál- og hljóðörvunarefni fylgi nákvæmar kennsluleiðbeiningar þar sem 

notkun er skilgreind eftir aldri barna. Nauðsynlegt er að efla rannsóknir á málörvunarefninu um Lubba en 

takmarkað er til af innlendum rannsóknum sem höfundar byggðu hugmyndafræði sína á þegar Lubbaefnið 

var þróað á sínum tíma (Þóra Másdóttir og Eyrún Ísfold Gísladóttir, 2016).  



 

 

13 

Tilgangur verkefnisins er að afla upplýsinga um útbreiðslu og notkun málörvunarefnisins Lubbi finnur 

málbein og Hljóðasmiðju Lubba. Lubbaefnið er vinsælt í leikskólum á Íslandi og er mikið notað í 

málörvunarstundum í leikskólum og til þess að undirbúa börnin fyrir lestur með því að m.a. styrkja þekkingu 

og framburð á íslensku málhljóðunum. Nauðsynlegt er að kanna betur hvaða skilning leikskólakennarar 

hafa á hugmyndafræðinni sem liggur til grundvallar málörvunarefnisins og hvernig unnið er með efnið í 

tengslum við hljóðkerfisvitund, hljóðavitund, málhljóðaörvun og orðaforða í leikskólum. Þörf er á 

nákvæmum, aldursskiptum kennsluleiðbeiningum fyrir Hljóðasmiðju Lubba en í handbók Hljóðsmiðjunnar 

eru slíkar leiðbeiningar takmarkaðar. Eitt af markmiðum meistaraverkefnisins er því að leggja grunn að 

þáttum sem nýtast við uppbyggingu kennsluleiðbeininga fyrir málörvunarefnið fyrir leikskólakennara. 

Rannsóknin er tvískipt. Annars vegar var gerð könnun í formi rafræns spurningalista sem sendur var í 

alla leikskóla á Íslandi og spurt nákvæmlega um hvort og hvernig efnið um Lubba væri notað. Hins vegar 

voru tekin eigindleg rannsóknarviðtöl við tvo sérkennslustjóra hjá leikskólum sem nota kennsluefnið. 

Markmiðið með djúpviðtölunum var að fá betri innsýn í reynslu starfsfólks af notkun Hljóðasmiðju Lubba í 

leikskólum.  

Á næstu síðum verður rætt um þær fræðilegu forsendur sem liggja að baki kennsluefninu Lubbi finnur 

málbein og Hljóðasmiðju Lubba. Fjallað verður um þætti sem ýta undir máltöku barna, málkerfið, hljóðþróun, 

málhljóðaröskun, hljóðkerfisvitund, hljóðavitund og hljóðkerfisvitund og tengslum bókstafa og hljóða. Einnig 

verður fjallað um snemmbúið læsi og læsi í víðara samhengi og snemmtæka íhlutun. Að lokum er fjallað 

um íslenskt málörvunarefni, þ.e.a.s. hljóðkerfis- og hljóðavitunda kennsluefni sem er mikið notað í 

leikskólum og annað kennsluefni sem að því tengist.  
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2 Fræðileg umfjöllun 

2.1 Þættir sem ýta undir máltöku barna  

Máltaka barna er fjölþætt þroskaferli sem á sér stað þegar börn tileinka sér móðurmál sitt en grundvöllur að 

máltöku er lagður í gegnum samskipti barna við sína nánustu. Vísbendingar eru um að söngur, tónlist og 

látbragð geti ýtt undir og stuðlað að ríkulegri þróun máls hjá barni á máltökuskeiði (Capone Singleton og 

Saks, 2015; Goldin-Meadow, 2015; Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013; Zaho og Kuhl, 2016). Foreldrar róa 

gjarnan ung börn sín með vögguvísum og skemmta þeim með taktföstum barnavísum. Segja má að söngur 

og tónlist gegni því mikilvægu hlutverki í þroskaferli barna (Brandt, Gebrian og Slevc, 2012; Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2013). Söngur er samofinn þroska barna en hann er einnig aðferð til að ná tökum á 

tungumálinu. Textar laga geta haft kennslufræðilegt gildi og má þar nefna lagið um stafrófið og lagið um 

dagana og mánuðina (Campbell & Scott-Kassner, 2002). Söngur og tónlistariðkun virðist hafa áhrif á ýmsa 

þroskaþætti og getur ýtt undir aukna vitund um hljóð, hryn, rím og stuðlun. Sú tónlistarörvun sem börn fá á 

fyrstu árum ævinnar virðist því skipta máli (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013). Þá er tónlistariðkun talin 

líklegri til að hafa áhrif á vitsmunaþroska fremur en eingöngu tónlistarhlustun (Gerry, D., Unrau, A og 

Trainor, L., 2012). Auk þess virðist sem virk tónlistariðkun auki samskipta- og félagsfærni (Gerry, D., Unrau, 

A og Trainor, L., 2012; Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013) og þá einkum ef að tónlistariðkunin veitir 

börnunum ánægju (Hallam, 2010).  

Mikilvægur þáttur í málörvun ungra barna er að efla hljóðkerfi þeirra. Það er mögulegt með því að gera 

börn meðvituð um takt og hrynjandi því þessir þættir tengjast talmáli órjúfanlegum böndum (Zaho og Kuhl, 

2016). Tónlistarnám ungra barna virðist því gegna víðtæku hlutverki við máltöku og sumir fræðimenn telja 

að hlustun á tónlist sé í raun nauðsynleg fyrir börn á máltökuskeiði (Brandt, Gebrian og Slevc, 2012). 

Rannsókn Zaho og Kuhl (2016) bendir einnig til þess að hrynbundin (e. rythmical) tónlist virðist hafa jákvæð 

áhrif á hljóðþróun ungra barna. Rannsóknin tók til 47 níu mánaða gamalla barna. Þau voru rannsökuð á 

tilraunastofuumhverfi en verið var að athuga úrvinnslu barnanna á málhljóðum (e. speech processing). 

Börnin í tilraunahópnum voru í samskiptum við fullorðna og þau látin hlusta á hrynbundna tónlist. 

Samanburðarhópurinn var í svipuðum aðstæðum en engin tónlist var til staðar en þess í stað léku börnin 

með leikföng. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að tilraunahópurinn sýndi aukna taugavirkni (e. neural processing) 

þegar kom að úrvinnslu tónlistar (e. musical processing) og einnig málhljóða. Örvun hljóðkerfisvitundar, 

notkun (og hugsanlega örvun) látbragðs í máltöku og einnig hlustun á tónlist með afgerandi hrynjandi virðist 

því stuðla að því að styrkja ákveðna þætti tungumálsins eins og tal og hrynjandi.  

Börn nota margvíslegt látbragð áður en þau byrja að tjá sig með orðum. Þau nota hendurnar til þess að 

láta í ljós þarfir sínar og vilja við ungan aldur áður en þau byrja að tjá sig með töluðu máli (Goldin-Meadow, 

2015; Rowen og Goldin-Meadow, 2009). Börn byrja yfirleitt að nota látbragð í kringum átta til tólf mánaða 

aldurinn. Fyrst byrja þau á að benda á hluti og fólk í nærumhverfi sínu. Því næst færist það út í sértækara 

látbragð (e. iconic gesture) sem að fangar ákveðna eiginleika viðfangsefnisins. Dæmi um slíkt er þegar 
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barn blakar höndunum þegar það á við fugl. Látbragð gerir börnum því kleift að tjá sig að einhverju leyti og 

eiga í samskiptum áður en þau hafa náð tökum á orði yfir fyrirbærið. Þetta bendir til þess að látbragð ýti í 

raun undir málfærni (Capone Singleton og Saks, 2015; Goldin-Meadow, 2015). Látbragð hverfur þó ekki 

endilega þegar börn ná tökum á töluðu máli. Rannsóknir á notkun látbragðs hjá ungum börnum hafa sýnt 

tengsl á milli notkunar látbragðs snemma á ævinni og aukins orðaforða síðar meir (Acredolo og Goodwyn, 

1988; Capone Singleton og Saks, 2015; Goldin-Meadow, 2015). Ekki eru þó til rannsóknir um tengsl 

látbragðs og beinnar málhljóðatileinkunnar þó að áðurnefndar rannsóknir gefi vísbendingu um að 

samþætting skynleiða geti hjálpað börnum í tileinkun málhljóða og þar með tals. Capone Singleton og Saks 

(2015) benda á að notkun táknrænna hreyfinga samhliða tali styðji við framvindu í málþroska og að börn 

nái tökum á hugtökum og þá sérstaklega að sértækt látbragð sem að gefur til kynna lögun hluta (e. shape 

gesture) geti ýtt undir þekkingu á heiti hlutarins. Því má segja að látbragð í máltöku leggi grunnin að ríkulegri 

þróun máls og einnig læsis (Joshi, Dahlgren og Boulware-Gooden, 2002). Undirstöðuþættir fyrir lestur liggja 

í málkerfi barnsins og sterku hljóðkerfi sem er forsenda umskráningarfærni. 

2.2 Málkerfið 

Málkerfi tungumálsins er gjarnan skipt upp í þrjá megin málþætti: form, innihald og notkun. Form 

tungumálsins samanstendur af: setningafræði sem vísar til þekkingar á því hvernig orð raðast saman í 

setningar og byggir það á málfræðireglum, orðhlutafræði sem snýr að þekkingu á uppbyggingu- og 

beygingu orða og er undirstaða fyrir málfræði tungumálsins, hljóðkerfisfræði sem felur í sér þekkingu á 

málhljóðum og tengslum þar á milli. Innihald tungumálsins skiptist svo í merkingarfræði sem á við merkingu 

orða og setninga og undir notkun tungumálsins fellur viðeigandi málhegðun eða málnotkun en það á við 

um hvernig málið er notað í ólíkum aðstæður. Þessir þrír meginþættir og undirþættir þeirra mynda grunninn 

að málkerfi hvers tungumáls sem allir gegna mikilvægu hlutverki í lestrarnáminu (Paul og Norbury, 2012). 

Eðlileg málþróun einkennist svo af samspili á milli allra þessa þátta.  

Hér á eftir verður rætt um tileinkun málhljóða hjá börnum en mikilvægt er að fjalla um þá undirstöðuþætti 

sem að liggja þar til grundvallar en það er hljóðkerfi tungumálsins þ.e.a.s. hljóðfræði og hljóðkerfisfræði. 

Hljóðkerfi tungumálsins er byggt upp af málhljóðum þess. Einnig felur hljóðkerfið í sér þekkingu á tengslum 

málhljóða tungumálsins sem er forsenda umskráningarfærni. Málhljóðum er svo skipt í tvo flokka, sérhljóð 

og samhljóð. Sérhljóð má segja að myndi kjarna atkvæðis og eru því sögð atkvæðabær. Samhljóð geta 

hinsvegar ekki myndað kjarna atkvæðis ein og sér og teljast því óatkvæðabær. Samhljóð flokkast eftir 

myndunarhætti og myndunarstað. Myndunarstaður á við um hvar í munnholinu þrenging eða lokun verður 

á leið loftstaums frá lungunum út úr líkamanum. Hvar mest er þrengt að loftstraumnum. Eftir myndunarhætti 

skiptast svo samhljóð í fimm flokka: lokhljóð, önghljóð, nefhljóð, hliðarhljóð og sveifluhljóð (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2013). Einnig er röddunarþátturinn mikilvægur í íslensku því mun fleiri málhljóð eru órödduð 

en rödduð í íslensku miðað við annars skyld tungumál (Másdóttir, 2018). Í íslensku eru t.d. lokhljóð aðgreind 

út frá fráblæstri, þ.e. /p/ [pʰ] í orðum eins og panna er fráblásið en /b/ [p] í orðum eins og banna er ófráblásið 
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og bæði hljóðin eru órödduð. Í mörgum tungumálum eru þau hins vegar skilgreind annað hvort rödduð eða 

órödduð. Íslenskan greinir á milli raddaðra og óraddaðra hljómenda (t.d. hlakka vs. lakka, hraka vs. raka, 

hné vs. né o.s.frv.) en óraddaðir hljómendur eru fátíðir í tungumálum heimsins (Másdóttir, 2008; Másdóttir 

og Stokes, 2016). Hljóðfræði á þá við hvernig málhljóð tungumálsins eru mynduð og lýsir hlutverki 

talfæranna við myndun hljóða þeirra út frá myndunarstað, myndunarhætti og röddunarþætti. 

Hljóðkerfisfræði á hinsvegar við hlutverk málhljóða í samhengi við önnur hljóð þ.e. reglubundnin tengsl á 

milli merkingargreinandi einda tungumálsins t.d. hvar hljóð standa í orði, með hvaða hljóðum og þá hvaða 

reglur gilda um uppröðun hljóða (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013; Kristján Árnason, 2005). Börn byggja smám 

saman upp hljóðkerfi sitt þegar þau tileinka sér málhljóð tungumálsins.  

2.2.1 Hljóðþróun barna 
Börn byrja að þróa mál sitt strax í móðurkviði. Flest börn feta svipaða slóð í tileinkun móðurmálsins og er 

máltakan reglubundið ferli (O’Grady, 2005; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Tal þróast frá hjali yfir í fullmótað 

tal og mál sem ber með sér merkingu. Við fjögurra til sex mánaða aldurinn byrja börn oftast að hjala en fyrir 

þann tíma hefur barnið aðallega tjáð sig með aðstæðubundnum hljóðum líkt og gráti. Síðan fara þau að 

mynda atkvæði með því að setja saman sérhljóð og samhljóð í hljóðarunur. Við átta til tíu mánaða aldurinn 

er hjal barna farið að laga sig að hljóðkerfi móðurmálsins og um eins árs aldurinn fara börn að endurtaka 

merkingarbæra hljóðastrengi (McLeod og Baker, 2017; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002; Vihman, 1996).  

Börn ganga einnig í gegnum ákveðin málþroskastig sem hvert hefur sínar eigin reglur. Sem dæmi má 

nefna að börn sýna aldursbundin tilbrigði í framburði (nota t.d. oft /ð/ í stað /r/ lengi framan af), alhæfa 

algengar fleirtöluendingar (t.d. þegar menn verður „maðir”) og beygja ekki sagnir heldur nota nafnhátt fyrst 

í stað. Með hverju stigi málþroskans sem börn ganga í gegnum auka þau við færni sína og smám saman 

líkist málkerfi þeirra meira málkerfi fullorðinna (O’Grady, 2005; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Á sama hátt 

tileinka börn sér hljóðkerfi móðurmálsins fyrst og fremst með því að hlusta á talmál en hljóðkerfið er fyrst í 

stað óþroskað með fáum hljóðum en smátt og smátt verður framburðurinn líkari framburði fullorðinna 

(Kisilevsky, Hains, Brown, Lee, Cowperthwaite, Stutzman o.fl., 2009; McLeod og Baker, 2017). Ýmsar 

kenningar hafa komið fram í áranna rás um hvernig málhljóð þróast í tali hjá börnum. Samspil umhverfis og 

erfða er rauði þráðurinn í flestum þessara kenninga og margar gera ráð fyrir því að börn hafi ákveðna 

meðfædda hæfileika til þess að ná valdi á málhljóðum móðurmáls síns. Einnig benda rannsóknir til þess að 

börn fari svipaða leið í hljóðþróun sinni víðast hvar í heiminum þótt taka beri tillit til sérkenna tungumála 

(Másdóttir, 2008; Jakobson, 1968; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001).  

Þegar litið er til nokkurra íslenskra rannsókna á sviði hljóðþróunar þá skoðaði Indriði Gíslason, Sigurður 

Konráðsson og Benedikt Jóhannesson (1986) framburð og fleirtölumyndun hjá 200 íslenskum börnum og 

var sú rannsókn fyrsta sinnar tegundar sem gerð var á Íslandi. Athugaður var framburður barnanna á 

stökum málhljóðum við fjögurra ára aldur og svo aftur við sex ára. Í ljós kom að rétt myndun stakra málhljóða 

er komin vel á veg við fjögurra ára aldurinn eða í 90% tilvika og við sex ára er hlutfallið komið upp í 97%. 

Anna María Gunnarsdóttir (1994) skoðaði einnig hljóðþróun 496 íslenskra barna á aldrinum 4;0 til 8;11 ára 
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og gáfu niðurstöður rannsóknarinnar til kynna að við upphaf skólagöngu ættu íslensk börn að hafa náð valdi 

á framburði allra íslenskra málhljóða. Einnig hafa niðurstöður sýnt fram á að tveggja ára börn geta myndað 

67% stakra málhljóða á réttan hátt (Hildigunnur Kristinsdóttir, 2007). Þóra Másdóttir skoðaði 

málhljóðaþróun 28 barna með dæmigerðan málþroska í doktorsrannsókn sinni (Másdóttir, 2008). Börnin 

voru prófuð tvisvar. Fyrsta prófun fór fram þegar börnin voru 2;4 ára og sú síðari þegar börnin voru ári eldri. 

Fyrri prófun sýndi að íslensk börn á þriðja aldursári mynda um 70% málhljóða í fram- og innstöðu rétt. Ári 

síðar þegar börnin voru 3;4 ára kom í ljós að hlutfall rétt myndaðra stakra málhljóða var komið upp í 88%.  

Málhljóð sem að börnin tileinka sér einnar fyrst eru /m/, /b/, /n/, /d/, og /l/. Málhljóð sem börn tileinka sér 

einna síðast eru /þ, s, r /, óraddað /n/ ([n̥]) og önghljóðið [ɣ]. Af niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma má 

gera ráð fyrir að /s/ samhljóðaklasar í fram- og innstöðu reynist ungum börnum erfiðir. Slíkt hið sama má 

segja um /fr-, þr-/ framstöðuklasa. Sérhljóð voru ekki skoðuð sérstaklega í rannsókninni en vísbendingar 

eru um að börn læri fyrst sérhljóðin /a/, /í/, /e/, /u/, /i/, /o/, /ö/ og þar á eftir tvíhljóðin /á/, /æ/, /ei/, /ó/, og /au/. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að ákveðinn kerfisbundinn stígandi er í hljóðþróun íslenskra barna með 

hækkandi aldri. Niðurstöðurnar gáfu einnig til kynna að þróun málhljóða í íslensku svipi mjög til annara 

skyldra tungumála þó að viss atriði teljist séríslensk líkt og órödduðu hljóðin [n̥] (líkt og í hné), [l̥] (líkt og í 

hlæja), og [r̥] (eins og í hringja). Auk þess fjallaði Þóra um mikilvægi þess að skoða vel hljóðkerfi íslenskra 

barna vegna þess hve það er um margt ólíkt hljóðkerfum annarra tungumála. Börn fara þó svipaða leið að 

sama markmiði óháð tungumáli og þau málhljóð sem eru sameiginleg virðast koma á svipuðum tíma. Hins 

vegar verður að taka tillit til sérkenna hvers tungumáls fyrir sig og er íslenskan með töluverð sérkenni eins 

og aðblástur, óraddaða hljómendur, löng og stutt sérhljóð í áhersluatkvæði og fleira. Niðurstöður 

doktorsrannsóknar Þóru voru síðan staðfestar með nýlegri rannsókn (Þóra Másdóttiir, 2014) um hljóðþróun 

og framburð barna á aldrinum tveggja til átta ára. Samkvæmt áðurnefndum íslenskum rannsóknum á 

hljóðþróun hafa íslensk börn tileinkað sér framburð flestra málhljóða við fjögurra ára aldurinn. Ekki feta þó 

öll börn þessa hefðbundnu leið við tileinkun málhljóða móðurmálsins og getur þá verið um að ræða 

málhljóðaröskun.  

2.2.2 Málhljóðaröskun 
Börn ná yfirleitt tökum á málhljóðum móðurmálsins án mikillar fyrirhafnar. Hluti barna lendir þó í erfiðleikum 

með tileinkun ákveðinna hljóða og réttum framburði þeirra. Slíkir erfiðleikar hafa verið nefndir 

málhljóðaröskun (e. speech sound disorder). Hugtakið nær yfir frávik í framburði barna og einnig til 

hljóðkerfisfrávika. Framburðarfrávik (e. articulation disorders) eiga við um vandamál tengd stökum 

málhljóðum þá oftast einu til tveimur. Barnið á þá í erfiðleikum með að mynda ákveðið málhljóð eitt og sér 

og einnig í orði þ.e. í samhengi við önnur málhljóð (sama hvort það standi í fram-, inn- eða bakstöðu) 

(MacLeod og Baker, 2017). Dæmi um slíkt er algengt frávik í íslensku þar sem að /s/ er skipt út fyrir /þ/. Þá 

er um að ræða framstæða, tannmælta hljóðmyndun í stað tannbergsmæltrar hljóðmyndunar (Þóra 

Másdóttir, 2004). Hljóðkerfisröskun (e. phonological disorders) er öllu víðtækari vandi. Vandamálið nær þá 

yfir hljóðkerfið í heild og á við um vandkvæði tengd fleiri en einu málhljóði. Barnið getur þá myndað 
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málhljóðið rétt eitt og sér og í sumum orðum en ekki öðrum orðum. Dæmi um slíkt er að barn getur borið /f/ 

rétt fram í orðinu kaffi (innstöðu) og nef (bakstöðu) en þegar hljóðið kemur fyrir í framstöðu er hljóðinu skipt 

út fyrir /þ/ (Þóra Másdóttir, 2004).  

2.2.2.1 Prófun á framburði barna 
Ef grunur vaknar um að barn glími við frávik í málhljóðamyndun og framburði miðað við jafnaldra er því 

vísað til talmeinafræðings. Sá grunur getur t.d. byggst á að barnið er lítt skiljanlegt í tali eða getur ekki 

myndað hljóð eins og /r/ eða /s/. Talmeinafræðingur leggur staðlað próf fyrir barnið (t.d. Málhljóðapróf ÞM 

(Þóra Másdóttir, 2104)), kortleggur hljóðkerfi þess og athugar hvort frávikin séu aldurssvarandi og þá hvort 

íhlutunar sé þörf. Ekki er nóg eingöngu að skrá hvaða málhljóð barnið á í erfiðleikum með heldur er 

mikilvægt að skoða hvort hægt sé að finna kerfisbundið mynstur í frávikunum til að auðvelda ráðgjöf og 

þróa meðferðaráætlun. Sem dæmi má nefna að ef fimm ára barn getur myndað /s/ þegar það stendur með 

sérhljóðum (t.d. sól, kassi, glas) en ekki þegar hljóðið stendur með öðru samhljóði (t.d. spila, hestur) er 

talað um að um hljóðkerfisvanda sé að ræða. Nánar tiltekið getur barnið vel myndað hljóðið sjálft en þegar 

það er í ákveðnu umhverfi (t.d. með lokhljóði) er ljóst að ákveðnar „hömlur‟ eru á hljóðkerfinu sem hindra 

framburð tveggja samhljóða í einu (sjá t.d. McLeod og Baker, 2017). Því er ljóst að börn með alvarlega 

röskun í framburði geta verið með undirliggjandi erfiðleika í hljóðkerfis- og hljóðavitund. 

2.2.3 Hljóðkerfisvitund 
Hljóðkerfisvitund er yfirhugtak og felur í sér skynjun á hljóðrænni uppbyggingu tungumálsins án tengsla við 

merkingu orða (Snow o.fl. (ritstj.), 1998). Hljóðavitund er þróaðasti undirþáttur hljóðkerfisvitundar og vísar 

til meðvitundar um stök hljóð tungumálsins. Við tveggja til þriggja ára aldur byrjar ákveðin tilfinning eða 

næmi að þróast hjá börnum fyrir einingum í hljóðeiningum tungumálsins, hvernig greina má talað mál niður 

í smærri einingar og vinna með þær á mismunandi máta. Einingarnar geta verið misstórar, svo sem 

setningar, orð og atkvæði en þessi færni þróast samhliða öðrum málþroska (Snow o.fl. (ritstj.), 1998; 

Scarborough og Brady, 2002; Helga Sigurmundsdóttir, 2002).  

Sjá má í töflu 1 hvernig hljóðkerfisvitund og hljóðavitund þróast hjá börnum frá tveggja ára aldri til sjö 

ára aldurs ásamt dæmigerðum verkefnum sem eru lýsandi fyrir þróunina. Með auknum aldri fara börn að 

greina atkvæði í tvo hluta þ.e.a.s stuðul og rímhluta þeirra (onset-rime). Stuðull á þá við um þann hluta 

atkvæðis er kemur á undan sérhljóði atkvæðisins og samanstendur af einu til þremur hljóðum, t.d. /s/ í 

sandur, /st/ í stór og /str/ í strönd og getur þar verið eitt hljóð eða fleiri. Stundum vantar stuðul atkvæðis líkt 

og í orðunum ás og ól. Hljóðavitund þroskast svo einna síðast en þá fara börnin að geta greint stök hljóð 

orða sem felst meðal annars í því að tengja saman hljóð (e. blending) og sundurgreina (e. segmenting) 

hljóð orða (Gillon, 2007; Torgesen, Al Otaiba og Grek, 2005). Talið er að ákveðinn stígandi sé í þróun 

hljóðkerfisvitundar og að hún þróist frá stærri hljóðeiningum tungumálsins til hinna smærri (Ziegler og 

Goswami, 2005). 
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Tafla 1. Þróun hljóðkerfis- og hljóðavitundar frá tveggja til sjö ára aldurs. 

 

Líkt og mynd 1 gefur til kynna læra börn fyrst að átta sig á rími og atkvæðum. Eins og áður segir er færni 

í hljóðkerfisvitund stigbundin og þróast með auknum aldri. Í ljósi þess er talið árangursríkt að ung börn hljóti 

þjálfun í að skynja rím, atkvæði, stuðlun og rímhluta áður en að þau byrja eiginlegt lestrarnám (Tolman, 

2005). Í kringum fjögurra ára aldurinn eru börn með eðlilegan málþroska komin með gott vald á móðurmáli 

Þróun hljóðkerfis- og hljóðavitundar  

Aldur                                      Færni  H
LJÓ

Ð
K

ER
FISVITU

N
D

  

Rím  Dæmi: hús, mús, lús, krús  

2-3 ára Syngja barnavísur,  leika sér með puttana, bullríma, læra vísur og        

einfalda söngva, leika með hljóðfæri, skoða/hlusta á bækur 

3-5 ára Para orð sem ríma 

 

4-5 ára  Búa til rím  

 

Hljóðflokkun  Dæmi: bolti, bók, bað, bjalla   

3-5 ára Hlusta eftir fremsta hljóði í orðum, t.d fíll, fata, fiðrildi H
LJÓ

Ð
A

VITU
N

D
  

5-7 ára Flokka saman orð með sömu upphafshljóðum 

Hljóðtenging   

3-5 ára Tengja saman orð til að mynda samsett orð (dæmi: ís-bíll, flug-vél)  

og tengja saman atkvæði til að mynda orð (dæmi: hund-ur) 

5-7 ára Tengja saman stök málhljóð í orð (dæmi: í-s, l-ú-s) 

 

Sundurgreining   

3-4 ára Telja fjölda atkvæða í orðum 

 

4-5 ára  Greina fyrsta hljóð í orðum 

 

5-6 ára Sundurgreina upphafshljóð, endahljóð og miðjuhljóð í eins atkvæða 

orðum (samhljóð, sérhljóð, samhljóð). 

Aðlagað frá Paulson og Moats, (2010).   
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sínu og átta sig á hljóðfræðilegri uppbyggingu þess. Einnig geta þau leikið sér með tungumálið en það gera 

þau t.d með því að búa til ný orð. Með þessu er grunnur lagður að aukinni vitund um tungumálið (Amalía 

Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003) en hluti af því að öðlast hljóðkerfis- og 

hljóðavitund er að börn þrói með sé aukna málvitund (e. metalinguistic awarenesss) um hljóðkerfi 

tungumálsins. Með málvitund er átt við hæfileikann til að hugsa um og velta fyrir sér mismunandi hliðum 

tungumálsins á meðvitaðan hátt (Muter, 2006). 

Hljóðkerfisvitund er nátengd lestrarnámi og íslenskar rannsóknir á þessu sviði all nokkrar (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 1999; Bjartey Sigurðardóttir og Sigurgrímur Skúlason, 2012; Guðrún Bjarnadóttir, 2004; Helga 

Sigurmundsdóttir, 2001; Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2004; 

Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011) og hafa þær gefið til kynna sterk 

tengsl á milli færni í hljóðkerfisvitund og framtíðar námsgengis. Árið 2004 birtu Jóhanna Einarsdóttir o.fl. 

niðurstöður um hæfni hjá fimm ára börnum til þess að leysa verkefni sem að snúa að hljóðkerfisvitund. Í 

ljós kom að hæfni þeirra á leikskólaaldri gefur sterka vísbendingu um getu þeirra á samræmduprófi í 

íslensku þegar þau voru orðin níu til tíu ára. Erlendar rannsónir á þessu sviði hafa einnig sýnt svipaðar 

niðurstöður er varðar tengsl við framtíðar námsgetu (National Reading Panel, 2000: Torgesen, 2005; Muter, 

2006). Jóhanna Einarsdóttir og samverkamenn hennar (2011) skoðuðu jafnframt tengsl á milli málkunnáttu 

barna við fimm ára aldur og námsárangur þeirra í gegnum grunnskólann. Um langtímarannsókn var að 

ræða en hljóðkerfisvitund og málþroski barnanna var metinn við fimm ára aldur. Þegar börnin voru orðin 

18-19 ára gömul var haft samand við þau og óskað eftir leyfi til þess að niðurstöður úr prófum þeirra við 

fimm ára aldur væru bornar saman við prófniðurstöður úr fjórða, sjöunda og tíunda bekk. Í ljós kom sterk 

fylgni á milli færni í hljóðkerfisvitund á leikskólaaldri við námsárangur í grunnskóla. Einnig virtust vera tengsl 

á milli málskilnings á leikskólaaldri og námárangurs í grunnskóla. Málkunnátta barna á leikskólaaldri virðist 

því gefa vísbendingu um framtíðar námsárangur. 

2.2.4 Hljóðavitund 
Hljóðavitund er eins og áður segir undirþáttur hljóðkerfisvitundar og snýr að því að börn geri sér grein fyrir 

og skilji að orð samanstanda af stökum hljóðum sem táknuð eru með bókstöfum. Hljóðavitund nær 

eingöngu yfir þá meðvitund að orð eru samansett úr hljóðum og þroskast hún í kringum fimm til sex ára 

aldurinn eða aðeins síðar en aðrir þættir hljóðkerfisvitundar. Einnig felst hún í því að börn átti sig á að stærri 

hljóðeiningar, eins og til dæmis orð og atkvæði, samanstandi af hljóðönunum en hljóðan (e. phoneme) er 

grunneining hljóðkerfisins og minnsta merkingargreinandi eining málsins. Dæmi um slíkt væri orðið hús 

sem að inniheldur þrjú hljóðön; /h/, /ú/ og /s/. Ef fyrsta hljóðaninu /h/ er skipt út fyrir hljóðanið /m/, þá breytist 

orðið hljóðrænt, auk þess sem það fær aðra merkingu. Einnig er hægt að greina orðið í upphafs-, miðju- og 

endahljóð og mögulegt er að tengja saman þessi stöku hljóð og mynda þannig orð (hljóðtenging).  

Aukin vitund á hljóðum tungumálsins og að hljóðön eða málhljóð geti haft ólík tilbrigði er hæfni sem að 

heldur áfram að þróast eftir að grundvallarskilningur á því að orð eru mynduð úr hljóðum er náð. 

Hljóðavitund hefur þannig sterk tengsl við stafsetningu og lestur en hún heldur svo áfram að þroskast 
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samhliða lestrarnámi (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003). Ljóst er því að þekking á málhljóðum tungumálsins 

og aukin meðvitund um ólík tilbrigði þeirra er færni sem gegnir veigamiklu hlutverki fyrir lestrarnám.  

2.2.4.1 Prófanir á hljóðkerfisvitund 
Eftirfarandi próf og athugun í aðstæðum eru notuð í leikskólum á Íslandi. Tilgangurinn með fyrirlögn þeirra 

er að athuga færni barns á ýmsum sviðum er snerta málþroska og hljóðkerfisvitund. Meta þarf færni 

barnsins heildrænt, sjá hvar veikleikar og styrkleikar barnsins liggja á sviði hljóðkerfis- og málvitundar 

(Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002).  

• HLJÓM-2 (Ingibjörg Símonardóttir o.fl. 2002) er próf sem kannar hljóðkerfisvitundarfærni elstu 

barna í leikskóla og er ætlað að bera kennsl á börn í áhættuhópi fyrir framtíðar lestrarerfiðleika. 

Prófið skiptist í sjö þætti en þeir eru:  Rím, samstöfur, samsett orð, hljóðgreining, orðhlutaeyðing, 

margræð orð og hljóðtenging. Niðurstöður gera grein fyrir mjög slakri færni, slakri færni, 

meðalfærni eða góðri færni miðað við jafnaldra.  

• TRAS (n. Tidlig registrering af språkudvikling) – skráning á málþroska ungra barna (Björk 

Alfreðsdóttir, Hólmfríður Árnadóttir, Hrafnhildur Karlsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Margrét 

Tryggvadóttir, 2013). TRAS er þýddur listi sem er aðlagaður að íslensku málumhverfi. Listinn 

miðar að því að fylgjast með málþróun og að meta málþroska tveggja til fimm ára barna í 

daglegum aðstæðum. Þessi athugun er skráningartæki ætlað leikskólakennurum. Listinn 

skiptist í þrjú færnisvið og undir þeim eru átta undirþættir en það eru málskilningur, málvitund, 

framburður, orðaforði, setningamyndun, samleikur/félagsfærni, tjáskipti/samskipti, 

athygli/einbeiting.  

Í kjölfar niðurstaðna úr prófunum og athugun í aðstæðum sem leikskólakennarar framkvæma er 

viðeigandi ráðgjöf veitt af talmeinafræðingi eða öðrum sérfræðingum á sviði máls og læsis.  

2.2.5 Hljóðavitund og tengsl bókstafa og hljóða 
Hljóðavitund er eins og áður segir skilningur eða vitund um stök hljóð tungumálsins, t.d. að orðið mús, sem 

hlustandi upplifir sem eitt klapp, er hægt að greina í upphafs-, miðju- og endahljóð og að hægt er að tengja 

hljóðin saman til að mynda orð. Með auknum aldri og þjálfun eykst færni barna til að veita athygli, hugsa 

um og vinna með stök hljóð orðanna. Hljóðavitund er því afar mikilvæg til að börn nái fullum skilningi á 

tengslum bókstafa og hljóða sem felst m.a. í því að þau viti að hver bókstafur tákni ákveðið hljóð 

tungumálsins (Al Otaiba, Kosanovich og Torgesen, 2014).  

Talið er að því meðvitaðra sem barn er um málhljóð tungumálsins, þeim mun auðveldar reynist það 

barninu að læra að lesa og þar af leiðandi komi lestrarnámið til með að ganga betur (Ehri, Nunes, Willows, 

Scuster, Yaghoub-Zedah og Shanahan, 2001; Freyja Birgisdóttir, 2003). Hulme og Snowling (2009) tóku 

saman niðurstöður á rannsóknum sem sýna að hæfni barna til þess að vinna með málhljóð í tengslum við 

bókstafi við upphaf skólagöngu. Þau börn eru betur undirbúin til lestrarnáms en börn sem sýna veikleika á 

þessu sviði. Fleiri rannsóknir hafa komist að sömu niðurstöður og  sýnt að þekking á hljóðum bókstafanna 
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hjá börnum á leikskólaaldri gefur góða forspá hvað varðar frammistöðu í lestri þegar í grunnskóla er komið 

(Guðrún Bjarnadóttir, 2004, Muter, 2006; National Reading Panel, 2000, National Early Literacy Panel, 

2008). Góð hljóðavitund og þekking bókstafa og hljóða þeirra gegnir því veigamiklu hlutverki fyrir lestrarnám 

og hafa rannsóknir sýnt að kunnátta um bókstafi og hljóð þeirra er þýðingarmesti þátturinn til að ná góðri 

lestrarfærni við upphaf grunnskóla (Sprugevica og Høien, 2003).  

Umskráning felst í því að breyta bókstöfum í viðeigandi hljóð og tengja þau saman í orð og finna merkinu 

þeirra (Goulandris, 2006). Hljóðaaðferð (e. synthetic phonics) er talin afar góð aðferð til að kenna 

umskráningu með nákvæmum hætti (Ehri, 2004, 2007; National Reading Panel, 2000; Shanahan, 2005; 

Scanlon og Andersen og Sweeney, 2010). Hún er raunprófuð aðferð (Rose, 2006) en með raunprófun er 

átt við að sýnt hafi verið fram á með rannsóknum að aðferðin virki og skili góðum árangri þegar kemur að 

kennslu umskráningar í lestri. Aðferðin felst í því að kenna með nákvæmum og stigþyngjandi hætti bókstafi 

og hljóð þeirra. Bókstafirnir eru kenndir í fyrirfram ákveðinni röð (oftast í samræmi við lestrarkennsluefni 

sem notað er til grundvallar). Röðin byggist á því að hægt sé að tengja saman í merkingarbær orð, líkt og 

ás, sól o.s.frv. Eftir því sem bókstöfum og hljóðum fjölgar fer barn að lesa lengri orð og stuttar setningar. 

Kenndar eru orðmyndir, svo hægt sé að búa til setningar og texta, en yfirleitt samanstanda textarnir 

eingöngu af stöfum sem búið að kenna. Til eru mismunnandi útgáfur af hljóðaaðferð en samkvæmt skýrslu 

National Reading Panel (2000) er þessi útgáfa talin skila bestum árangri þegar henni er beitt í upphafi 

lestrarnáms. Helstu rökin fyrir því er að börn læri aðferð til að lesa sífellt fleiri orð með nákvæmum og 

sjálfstæðum hætti (Ehri, 2004; Scanlon o.fl., 2010; Share, 1995).  

 Eftir því sem umskráningafærni barna eykst byggja þau svo smám saman upp sjónrænan orðaforða 

sem felst í að geta lesið orð hratt og örugglega um leið og þau ber fyrir sjónir (Ehri, 2005). Börn gera sér 

einnig grein fyrir því að bókstafir geta verið í forsvari fyrir mismunandi hljóð eftir því hvar þeir eru staðsettir 

innan orðs og með hvaða bókstöfum þeir standa. Slík vitund er lykilatriði þegar kemur að því að ná tökum 

á umskráningu og stafsetningu (Torgesen, Al Otaiba og Grek, 2005; Bjartey Sigurðardóttir og Sigurgrímur 

Skúlason, 2012). Má því í raun segja að þekking á þessum tengslum sé mikilvægasti þátturinn í því að barn 

læri að lesa ritaðan texta, þó enn geti vantað upp á lesskilning.  

Þegar formlegt lestrarnám hefst fer í gang ákveðin gagnvirkni milli hljóðkerfisvitundar og lesturs. Lestur 

hefur þannig jákvæð áhrif á þróun hljóðkerfisvitundar og að sama skapi bætir vaxandi hljóðkerfisvitund 

lestur nemandans (National Reading Panel, 2000; Snow o.fl. (ritstj.), 1998). 

2.3 Snemmbúið læsi og læsi í víðara samhengi 

Lestur er flókið ferli sem að krefst samhæfingar og flókinnar hugrænnar úrvinnslu. Mikilvægur þáttur í þroska 

barna er að ná tökum á læsi en góð lestrarfærni er undirstöðuþáttur fyrir allt framtíðarnám (t.d National 

Reading Panel, 2000; Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2011). Undibúningsferlið fyrir eiginlegt lestrarnám er 

gjarnan kallað bernskulæsi (e. emergent literacy) eða snemmbúið læsi og verður hér notað hið síðarnefnda. 

Huga þarf vel að umgjörð lestrarnámsins áður en eiginlegt lestrarnám hefst. Snemmbúið læsi á við um 
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þegar ákveðinn jarðvegur er skapaður fyrir framtíðar þekkingu, færni og viðhorf gagnvart lestri og ritun 

(Gunn, Simmons og Kameenui, 1995; Whitehurst og Lonigan, 2002). Einnig felst í hugtakinu aukinn þroski 

á læsistengdum þáttum líkt og hljóðkerfisvitund, bókstafaþekkingu, málskilningi og orðaforða. Segja má að 

ákveðinni bakgrunnsþekkingu um læsi sé aflað í leikskólanum án þess þó að formlegar kröfur um 

lestrarfærni séu gerðar til barnanna (Gunn o.fl. 1995; Halldóra Haraldsdóttir, 2012). Snemmbúið læsi þróast 

aðallega í gegnum umhverfi barnsins. Fyrstu um sinn læra börn sem fylgja eðlilegri þróun í málþroska ýmsa 

mikilvæga þætti er tengjast lestri bóka líkt og hvernig bókin snýr, hvernig hún opnast, hvaða blaðsíður á að 

skoða fyrst, hvernig bókum er flett. Einnig bendir barnið á myndir í bókum eftir fyrirmælum, nefnir hluti og 

persónur í bókum, biður fullorðna að lesa og skrifa, hlustar á sögur frá upphafi til enda og fleira (Snow o.fl. 

(ritstj.), 1998; Weitzmann og Greenberg, 2010). Foreldrar skipta sköpum þegar kemur að undirstöðuþáttum 

fyrir lestur og einnig skipar leikskólinn stóran sess en með skilgreindri málörvun út frá þörfum barna er 

mögulegt að vinna markvisst með undistöðuþætti fyrir lestur í leikskóla.  

Læsi vísar til hæfninnar að geta lesið texta og skilið hann. Samkvæmt Hoover og Gough (1990) byggir 

lestur fyrst og fremst á umskráningu og málskilningi. Þeir settu kenningu sína upp í líkan sem að nefnist 

„einfalda lestrarlíkanið‟ (e. The Simple View of Reading). Líkanið leggur áherslu á að lestur skiptist í tvo 

meginþætti. Annarsvegar umskráning sem byggist aðallega á hljóðkerfi tungumálsins og hæfileikanum til 

að breyta bókstöfum orða í viðeigandi málhljóð, tengja hljóðin saman til þess að mynda orð og finna 

merkingu þess. Hins vegar byggir líkan þeirra á að færninni til að skilja merkingu textans sem lesinn er. 

Þannig er líkaninu ætlað að skýra flókið ferli lesturs með einföldum hætti. Börn geta því ekki talist læs nema 

þau hafi náð valdi á bæði umskráningu og málsskilningi (Hover og Gough, 1990). Barnið byggir upp færni 

í umskráningu með því að auka við sjónrænan orðaforða sinn og merkingarlegan skilning orða. Sjónrænn 

orðaforði byggist upp í gegnum tengsl bókstafa og hljóða, framburð og merkingu orðanna þannig að börn 

fara smá saman að geta lesið í stærri heildum sem með æfingu þróast í að geta lesið heil orð um leið og 

þau ber fyrir sjónir (Ehri, 2005). Lesskilningur felur hinsvegar í sér færni til að skilja innihald texta og átta 

sig á samhengi ólíkra texta (Høien og Lundberg, 2000; Kamhi, 2014). Í byrjun lestrarnáms eru börn mjög 

upptekin við umskráningu orða en þegar þau hafa náð valdi á henni geta þau einbeitt sér að því að skilja 

það sem þau lesa.  

Undirstaða að farsælu lestrarnámi liggur í málþáttunum, það er að segja færni barnsins í tungumálinu 

(Hoover og Gough, 1990). Góður málþroski er  þar talinn nauðsynleg undirstaða (Whitehurst og Lonigan, 

2002; Weitzman og Greenberg, 2010) og reynist lestrarnámið börnum með góðan málþroska, ekki síst hvað 

varðar orðaforða og hlljóðkerfisvitund, oft og tíðum auðveldara (Whitehurst og Lonigan, 2002; Foy og Mann, 

2012). Sama hópi virðist einnig ganga betur í námi síðar á ævinni (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2011) en því 

til grundvallar liggur sú staðhæfing að góður lesskiningur byggir á málskilningi og umskráning á hljóðkerfis- 

og hljóðavitund (Hulme og Snowling, 2009; National Reading Panel, 2000).  Einnig er aukin málvitund talin 

skipta miklu máli fyrir framtíðar lestrarhorfur (Lonigan, Burgess og Anthoy, 2000). Huga þarf að ýmsum 

samverkandi þáttum þegar kemur að undirbúningsferlinu fyrir eiginlegt lestrarnám og ljóst er að mögulegt 
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er að auka reynslu og þroska barna á læsistengdum þáttum löngu áður en eiginlegt lestrarnám á sér stað. 

Síðustu ár barna í leikskóla skipta þar sköpum fyrir áframhaldandi nám og þroska barna á öllum sviðum. 

Gott málörvunarefni í leikskólanum, kennsluþættir og viðeigandi ráðgjöf frá talmeinafræðingum og öðrum 

sérfræðingum gegnir einnig veikamiklu hlutverki og stuðla þeir allir að því að börn efli málkerfi sitt ríkulega 

á þessum fyrstu árum.  

Sýnt hefur verið fram á tengsl slakrar hljóðkerfisvitund, ekki síst hljóðavitundar, og slakrar lestrarfærni 

(Riddick, 1996, Elbro og Petersen, 2004). Að hluta má rekja þessa veikleika í hljóðkerfi tungumálsins til 

erfða. Í 50% tilvika erfa drengir slíkan veikleika frá föður og frá móður til dóttur erfast slíkir veikleikar í 40% 

tilvika (Snowling, 2006). Rannsóknir hafa sýnt að mikilvægt er að bera kennsl á þau börn sem að mögulega 

eru í áhættuhópi fyrir lestrarörðugleika og veita þeim snemmtæka íhlutun eins fljótt og auðið er því mögulegt 

er að hafa áhrif á framtíðar námsgetu með réttum kennsluaðferðum (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2004; 

Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2011). 

2.4 Snemmtæk íhlutun 

Góð lestarfærni skiptir höfuðmáli til þátttöku í nútímasamfélagi og er því mikilvægt að huga vel að 

undirbúningi lestrarnámsins. Slakur málþroski og slök hljóðkerfis- og hljóðavitund hjá börnum á þessu 

aldursskeiði getur haft áhrif á framtíðar nám og því er mikilvægt að bera kennsl á börn með mögulega slaka 

hljóðkerfis- og hljóðavitund og seinkun í málþroska hjá ungum börnum vegna hættu á að þau dragist aftur 

úr í lestrarnáminu (Whitehurst og Lonigan, 2002; Weitzman og Greenberg, 2010). Mögulegt er að þjálfa 

hljóðkerfisvitund, orðaforða og málnotkun til þess að efla lestrarnám en sýnt hefur verið fram á að slík 

þjálfun beri árangur (Guðrún Bjarnadóttir, 2004; Torgesen, 2002) bæði til þess að undirbúa lestrarrnám og 

efla það eftir að formleg lestrarkennsla hefst. Rannsóknir (Hatcher, Hulme og Ellis, 1994; Hatcher Hulme 

og Snowling, 2004; Hatcher, 2006; National Reading Panel, 2000) sýna ennfremur að þegar þjálfun 

hljóðavitundar fer fram í tengslum við kennslu bókstafanna skilar hún enn betri árangri.  

Snemmtæk íhlutun (e. early intervention) er hugtak sem vísar til inngrips sem á sér stað snemma í lífi 

barns. Snemmtæk íhlutun felst í því að hefja skal íhlutun um leið og grunur vaknar á að barn eigi í 

erfiðleikum. Íhlutunin felst í markvissum aðgerðum og byggir á vísindalegum grunni sem hefur það að 

leiðarljósi að koma í veg fyrir að afturför eða stöðnun verði í þroska barna (Tryggvi Sigurðsson, 2008; 

Sigríður Lóa Jónsdóttir, 2014). Yfirleitt er miðað við tímabilið frá fæðingu til sex ára aldurs en það er vegna 

sveigjanleika taugafrumna og aðlögunarhæfni heilans. Aðlögunarhæfni heilans (e. Neuroplasticity) er geta 

miðtaugakerfisins til að aðlagast og breytast vegna áhrifa frá umhverfinu hvort sem um er að ræða reynslu, 

hegðun, veikindi eða skaða (Ludlow o.fl.2008). Hjá ungum börnum er starfsemi miðtaugakerfisins ekki 

fullmótuð og þau því móttækilegri fyrir íhlutun á yngri árum. Þetta þýðir að mikilvægt er að málþroska– og 

hljóðkerfisfrávik séu greind sem fyrst og markviss íhlutun fylgi í kjölfarið, svo hægt sé að draga úr eða 

jafnvel koma í veg fyrir þá erfiðleika sem barnið kann að lenda í síðar á ævinni (Snowling og Hulme, 2005; 

Tryggvi Sigurðsson, 2008; Pence og Justice, 2008).  
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Huga þarf því vel að þeim börnum sem sýna frávik í málþroska, hljóða- og hljóðkerfisvitund og veita 

þeim snemmtæka íhlutun á leikskólaaldri (Snow o.fl. (ritstj.), 1998; Tryggvi Sigurðsson, 2008). Þjálfun í 

hljóða- og hljóðkerfisvitundar ætti því að vera til staðar í allri almennri málörvun leikskólabarna en úr ýmsu 

er að velja þegar kemur að kennsluefni sem tekur til málörvunar og hljóðkerfis- og hljóðavitundar.  

2.5 Kennsluefni í málörvun og hljóðkerfisvitundaþáttum 

Börn á leikskólaaldri öðlast síaukna vitund um les- og ritmál og á þessum mótunarárum er lagður grunnur 

að síðari námsárangri. Öflug hljóðkerfis- og hljóðavitund gegnir mikilvægu hlutverki og hafa rannsóknir leitt 

í ljós að markviss þjálfun á þessu sviði á leikskólaaldri skilar sér í farsælla lestrarnámi (Guðrún Bjarnadóttir, 

2004; National Reading Panel, 2000; Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2011; Snow o.fl. (ritstj.), 1998). Margvíslegt 

efni til málörvunar er að finna á leikskólum og hefur aukning verið í gerð kennsluefnis á íslensku á 

undanförnum árum. Hér verður fjallað ítarlega um málörvunarefnið Lubbi finnur málbein þar sem að það er 

viðfangsefni þessa verkefnis. 

2.5.1 Lubbi finnur málbein og Hljóðasmiðja Lubba 

Bókin Lubbi finnur málbein – íslensku málhljóðin sýnd og sungin (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 

2009) og öskjurnar sem hafa að geyma Hljóðasmiðju Lubba (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 

2014) verður hér eftir nefnt Lubbaefnið og á það við hvort tveggja bókina og smiðjurnar. Kennsluefnið er 

ætlað til málörvunar og hljóðanáms tveggja til sjö ára barna með því að styðja við myndun íslensku 

málhljóðanna og örva málþroska barna, m.a. orðaforða. Táknræn hreyfing er sýnd fyrir hvert og eitt málhljóð 

en með því er hugmyndin að samþætta skynleiðir (þ.e. sjón-, heyrnar- og hreyfi/snertiskyn) og efla þannig 

vitund íslenskra málhljóða. Höfundar nefna þessa nálgun hljóðanám í þrvívídd en það er ein af 

þungamiðjum kennsluefnisins. Hljóðanámið felur í sér notkun táknrænna hreyfinga sem undirstrikar 

sérstöðu hvers hljóðs og vilja höfundar efnisins meina að með þessari fjölþættu skynjun séu dregnar upp 

myndir af hljóðunum í huga barnanna og þar af leiðandi festist málhljóðin betur í minni og auðveldara verður 

að kalla þau fram. Hugmyndir höfunda ganga út frá því að málhljóðin verði sýnilegri og nánast áþreifanleg 

með þessum hætti (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2010). Efnið er jafnframt hugsað til eflingar 

á hljóðkerfisvitund og til að styðja við umskráningu hljóða í bókstafi. Lubbaefnið byggir m.a. á 

doktorsrannsókn Þóru Másdóttur (Másdóttir, 2008) að því er varðar tileinkunarröð málhljóða íslenskra barna 

á aldrinum tveggja til þriggja ára. Hljóðunum er raðað upp eftir tileinkunarrröð íslensku málhljóðanna. Sú 

tileinkunnarröð var síðan staðfest með nýrri rannsókn Þóru Másdóttur (2014) er varðar hljóðþróun og 

framburð barna á aldrinum tveggja til átta ára. Í bókinni Lubbi finnur málbein – íslensku málhljóðin sýnd og 

sungin er áhersla lögð á að tengja málhljóð við bókstafi. Þar er að finna vísur og sögur sem tileinkaðar eru 

hverju málhljóði fyrir sig í íslensku. Einnig fær hvert málhljóð ákveðna táknræna hreyfingu sem byggir á 

Tákn með tali tjáskiptaleiðinni (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009).  
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Tákn með tali (TMT) er tjáskiptamáti sem ætlaður er heyrandi börnum með mál- og talörðugleika (Björk 

Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 1998). Tjáskiptaformið byggir á því að tákn, látbragð, bendingar og 

svipbrigði eru notuð til þess að styðja við talmál. Lykilorð setninga eru táknuð og áhersla lögð á þau (Björk 

Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 1998). Aðferðin er útbreidd í bæði leik- og grunnskólum á Íslandi og einkum 

notuð með börnum með alvarlegar málþroskaraskanir. Takmarkaðar rannsóknir eru á notkun 

tjáskiptaleiðarinnar en bendir margt til þess að tjáskiptaleiðin nýtist til uppbyggingar orðaforða og til eflingar 

málskilnings (Sigrún Hjartardóttir og María Sigurjónsdóttir, 2014). Ekki eru til íslenskar rannsóknir sem að 

snúa að látbragði eða notkun táknrænna hreyfinga í máltöku. Erlendar rannsóknir hafa þó sýnt að notkun 

látbragðs hjá ungum börnum geti gefið til kynna framtíðarstærð orðaforða og ýti því í raun undir málfærni 

(Miriam og Goldin-Meadow, 2015; Capone Singleton og Saks, 2015).  

Til þess að vekja áhuga ungra barna á bókstöfunum og hljóðum þeirra þarf að gera það með 

skemmtilegum og eftirminnilegum hætti (Murray, 1998). Það getur reynst erfitt fyrir sum börn að festa hljóð 

bókstafanna í minni. Með því að nota sjónrænar vísbendingar sem byggja á táknrænum hreyfingum (í anda 

TMT) fyrir hvert málhljóð má því segja að látbragð hjálpi til við að leggja sjónræna áherslu á stök hljóð. 

Einnig getur það verið meira aðgreinandi fyrir málhljóð sem að eru lík í framburði að notast við táknræna 

hreyfingu fyrir hvert hljóð. Dæmi um slíkt væri raddað /v/ og óraddað /f/. Hljóðin geta verið óáþreifanleg, 

staldra stutt við og fyrnast fljótt þegar að ekki eru notaðar sjónrænar vísbendingar. Því mætti ætla að það 

reynist börnum erfiðara að festa hljóð bókstafanna í minni þegar þau eru eingöngu kennd með heyrnrænum 

hætti. Auk þess að nota bókstafina sem sjónræn tákn fyrir hljóðin er táknræn hreyfing enn áþreifanlegri máti 

til að auka líkur á hljóðið festist í sessi. Einnig gæti það auðveldað barninu að umskrá málhljóð yfir í bókstaf 

sem er grunnur að læsi (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2010).  

Hljóðasmiðja Lubba (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2014), sem byggir á bókinni Lubbi finnur 

málbein, er verkefnamiðuð og ætluð leik- og grunnskólakennurum, auk þess hentar málörvunarefnið vel 

fyrir talmeinafræðinga, sérkennara og aðra sérfræðinga með svipaða menntun. Um er að ræða fjórar öskjur 

en einnig telst til efnisins mynddiskur (DVD). Þar eru vísurnar úr bókinni fluttar af skólakór Kársnesskóla og 

útfæra börnin táknrænar hreyfingar málhljóðanna samhliða söngnum en einnig útfæra börnin lykilorð í 

vísunum með TMT. Einnig teljast til Hljóðasmiðju Lubba tvö veggspjöld, íslensku málhljóðin í tileinkunnarröð 

og einnig svokallað Hljóðastafróf þar sem málhljóðunum er raða í stafrófsröð. Í Hljóðasmiðjunni er lögð 

áhersla á stök málhljóð íslenskunnar þótt að bókstafirnir birtist sem fulltrúar þeirra. Hljóðavitund er fléttuð 

inn í innlögn hljóða bókstafanna og því er hún hluti af almennri hljóðavinnu með börnum. Hljóðasmiðja 

Lubba samanstendur af fjórum undirsmiðjum: 

• Smiðja 1 (spjöld): Táknrænar hreyfingar - Hljóðanám í þrívídd (samþætting skynleiða 

þ.e.a.s. sjón-, heyrnar- og hreyfi/snertiskyn). Hér er lögð áhersla á tileinkun íslensku 

málhljóðanna en einnig er stuðst við táknrænar hreyfingar fyrir hvert og eitt málhljóð. Lagt 

er upp með að tekið sé mið af tileinkunarröð íslensku málhljóðanna sem byggir á íslenskum 
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rannsóknum. Smiðjan inniheldur spjöld með myndum af tákrænum hreyfingum, lykilorðum, 

orðabanka og rímorðum sem tengjast málhljóðinu. 

• Smiðja 2 (spjöld): Örsögur Lubba og verkefni.  Í þessari smiðju koma fyrir sömu sögur og 

er að finna í bókinni og einnig verkefni er miða að því að örva hljóðavitund, hljóðkerfisvitund 

og almennt styrkja málþroska. Sögurnar eru ætlaðar eldri börnum leikskóla og börnum á 

grunnskólaaldri. Ein örsaga er fyrir hvert og eitt málhljóð.  

• Smiðja 3 (spjöld): Hljóðstöðumyndir er sérhæft efni ætlað talmeinafræðingum og 

skjólstæðingum þeirra. Áhersla er lögð á að sýna rétta mynd íslensku málhljóðanna út frá 

nákvæmri fyrirmynd (myndunarstað og myndunarhætti). Staða talfæranna er sýnd út frá 

staðsetningu þeirra við myndun íslensku málhljóðanna og myndunarhætti þeirra lýst. 

• Smiðja 4 (kassi með margvíslegu efni): Vinnuborð Lubba – Lagður grunnur að lestri og 

ritun er einkum ætlað eldri börnum leikskóla sem og yngri börnum í grunnskóla. Í smiðjunni 

er lögð áhersla á hljóðtengingu og að brúa bilið á milli stafs og hljóðs. Einnig er ýtt undir að 

styrkja lestur orða og einfaldra setninga ásamt því að beina sjónum að ritun á grunni 

hljóðanáms. Í smiðjunni er að finna hvert málhljóð á stóru beini en þau eru notuð með 

ákveðnu vinnuborði eða spjaldi til að æfa hljóðtengingu. Einnig eru lítil bein með 

bókstöfunum sem að mögulegt er að raða saman þannig að þau myndi einföld orð eða 

setningar. 

2.5.2 Tengsl læsisstefnu sveitarfélaga og Lubbaefnisins 

Læsisstefna sveitarfélaga er ákveðin stefna um áherslur og leiðir í leikskólastarfi sem ýta undir þróun læsis 

hjá nemendum sínum. Lesið í leik: Læsisstefna í leikskóla (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. 

(2017) sem Reykjavíkurborg hefur gefið út er dæmi um stefnu af þessu tagi. Þar er öllum leikskólum 

Reykjavíkurborgar gert að gera áætlun um læsi. Áhersla er á þætti sem falla undir mál og læsi líkt og 

orðaforði, málskilningur, máltjáning, frásagnarhæfni, hlustun, hljóðkerfisvitund og ritmál.  

Nokkrir leikskólar á Íslandi hafa notað málörvunarefnið Lubbi finnur málbein til að styrkja læsisstefnu 

sína. Eftirfarandi er listi yfir nokkra leikskóla sem að nefna Lubbaefnið í læsisstefnu sinni og hafa hana 

aðgengilega á veraldarvefnum:  

• Leikskólinn Akrar í Garðabæ 

• Leikskólinn Bjarkartún á Djúpavogi 

• Leikskólinn Sjáland í Garðabæ 

• Leikskólinn Sunnuhvol í Garðabæ  

• Leikskólinn Hæðarból í Garðarbæ  

• Leikskólinn Heiðarborg í Reykjavík 
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• Leikskólinn Jötunaheimar á Selfossi 

• Leikskólinn Hádeigshöfði á Egilsstöðum 

• Leikskólinn Undraland á Flúðum 

• Leikskólinn Gimli Reykjanesbæ 

Lubbaefnið virðist því vera til í mörgum leikskólum og er notað að einhverju marki. Ekki hefur þó verið 

gaumgæfilega athugað hvort að verið sé að nota efnið eins og höfundar efnisins lögðu upp með. Það er að 

segja til að örva rétta notkun á íslensku málhljóðunum ásamt því að styrkja hljóða- og hljóðkerfisvitund.  

2.6 Annað kennsluefni í málörvun og hljóðkerfisvitundaþáttum 

Auk Lubbaefnisins er nokkuð til af kennsluefni sem miðar að því að efla málhljóðavitund, hljóðkerfis- og 

hljóðavitund barna í leikskólum á Íslandi og í næsta kafla verður farið yfir helsta kennsluefni sem notað er. 

Fæst af því kennsluefni sem hér verður talið upp hefur verið rannsakað miðað við íslenskar aðstæður en 

tekið verður fram ef svo er. Sumt kennsluefni eða samsvarandi kennsluefni hefur verið rannsakað erlendis. 

2.6.1 PALS (e. Peer- Assisted Learning Strategies)  

PALS er kennslunálgun sem hefur verið nefnd Pör að læra saman (Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl., 2001). 

Til eru fjórir flokkar innan kennsluaðferðarinnar og er K-Pals (e. Kindergarden Peer Assisted Learning 

Strategies) ætlað börnum á aldrinum fimm til sex ára. Efnið er í senn kennsluefni og kennsluaðferð í 

undirstöðuþáttum umskráningar og var þýtt og staðfært á íslandi árið 2010 af Sérfræðingateymi í samfélagi 

sem lærir (SÍSL) (Fuchs, Fuchs, Thompson o.fl, 2013; Hulda Karen Daníelsdóttir, 2015). K-Pals aðferðin 

felst í þjálfun barna í að þekkja hljóð bókstafa, samband stafs og hljóðs og einnig þjálfun í umskráningu. 

Kennsluefnið inniheldur hljóðakerfis- og hljóðavitundaverkefni ásamt æfingum í umskráningu og eru 

verkefnin sett fram á vinnublöðum sem börnin nota til að leiðbeina hvort öðru (Fuchs o.fl. 2013). Aðferðin 

hefur aðeins verið rannsökuð erlendis (Fuchs, Fuchs, Thompsons o.fl. 2001; Fuchs o.fl, 2002) og gáfu 

niðurstöður þeirra rannsókna til kynna jákvæð áhrif á hljóðkerfisvitund og undirstöðulestrarfærni fimm ára 

barna. Árið 2014 skoðaði Kristín Svanhildur Ólafsdóttir áhrif K-Pals og annarra kennsluaðferða í leikskóla 

á hljóðkerfisvitund, stafa- og hljóðþekkingu, stafa og hljóðafimi og umskráningarfærni leikskólabarna í 

meistararitgerð sinni (Kristín Svanhildur Ólafsdóttir, 2014). Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

börnin sem hlutu kennslu eftir aðferðum K-Pals tóku meiri framförum á öllum þáttum, nema fimi í 

bókstafaheitum, en samanburðarhópurinn sem hlaut hefðbundna kennslu í undirstöðuþáttum lesturs 

(hljóðkerfisvitund, þekking á heitum og hljóðum bókstafa, fimi í heitum og hljóðum bókstafa, lestur orða og 

orðleysa).  
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2.6.2 Leggðu við hlustir – verkefni sem örva mál- og hljóðkerfisvitund  

Leggðu við hlustir er þýtt og staðfært kennsluefni sem miðar að því að þjálfa mál- og hljóðavitund barna á 

markvissan hátt. Efnið er í formi verkefnabókar og er ætlað börnum á elstu deildum leikskóla og börnum á 

grunnskólaaldri (Arnheiður Borg, Áslaug Hartmannsdóttir, Eiríkur Ellertsson og Ingibjörg Símonardóttir, 

2003).  

2.6.3 Ljáðu mér eyra – Undirbúningur fyrir lestur 

Kennsluefnið Ljáðu mér eyra – Undirbúningur fyrir lestur miðar að þjálfun hljóðkerfisvitundar. Efnið er sett 

fram í bókaformi og er ætlað börnum á elstu deild leikskóla og nemendum í fyrsta bekk grunnskóla. 

Verkefnin henta einnig fyrir eldri nemendur með lestrarörðugleika (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Valdís B. 

Guðjónsdóttir, 2015). Bókin kom fyrst út árið 2000 og byggir kennsluefnið meðal annars á meistararitgerð 

Ásthildar Bj. Snorradóttur (1999) er varðaði hljóðkerfisvitundafærni barna með lestrarörðugleika og barna 

án lestrarörðugleika. Einnig eru til Ljáðu mér eyra - Spilastokkar sem ætlaði eru til þjálfunar mismunandi 

hljóðkerfisþátta (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Valdís Guðjónsdóttir, án ártals).  

2.6.4 Lærum og leikum með hljóðin  

Kennsluefnið Lærum og leikum með hljóðin er ætlað að þjálfa hljóðamyndun og hljóðkerfisvitund (Bryndís 

Guðmundsdóttir, 2008). Kennsluefnið er í formi verkefnabóka, myndefnis og smáforrita. Smáforritin eru  

tvennskonar Lærum og leikum með hljóðin (Bryndís Guðmundsdóttir, 2013) og Froskaleikir Hoppa (1, 2 og 

3) (Bryndís Guðmundsdóttir, 2014). Smáforritin eru ætluð foreldrum og starfsfólki í leik- og grunnskóla og 

er ætlað að ýta undir málhljóðamyndun og hljóðkerfisþætti sem miða að því undirbúa börn fyrir lestrarnámið. 

Einnig miða smáforritin að því að efla málþætti eins og orðaforða, setningamyndun, frásögn og 

vinnsluminni. Auður Ævarsdóttir (2016) rannsakaði notkun smáforritana tveggja í meistararitgerð sinni í 

talmeinafræði við Háskóla Íslands. Rannsóknin tók til tveggja leikskóla og athugaði hún virkni gagnvirkrar 

kennslu á undibúning fyrir læsi í grunnskóla. Niðurstöðurnar gáfu til kynna að börnin sem höfðu notast við 

gagnvirka kennslu mældust með aukna færni í hljóða- og hljóðkerfisvitund auk bókstafa- og hljóðaþekkingar 

á staðlaða lesskimunarprófinu Leið til læsis lesskimun fyrir 1. bekk. Gæta skal varhugar við túlkun 

niðurstaðna úr rannsókninni þar sem að aðeins var notast við fyrirliggjandi gögn (afturvirk rannsókn) og 

enginn samanburðarhópur til staðar.  

2.6.5 Markviss málörvun í leik og starfi  

Kennsluefnið Markviss málörvun í leik og starfi beinist að þjálfun hljóðkerfisvitundar hjá ungum börnum. 

Þjálfunin er kerfisbundin og sett fram í leikja- og verkefnaformi. Kennsluefnið er sett fram í bókaformi sem 

að er aðgengilegt á netinu (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 1999). Guðrún 

Bjarnadóttir (2004) rannsakaði kennsluefnið og gáfu niðurstöður til kynna að kennsla efldi hljóðkerfisvitund 
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barna á lokaári þeirra í leikskóla. Einnig kom í ljós að fyrri bókstafaþekking, málþroski og aldur barnanna 

skýrði best lestrargetu þeirra í lok fyrsta bekkjar grunnskólans.  

2.6.6 Tölum saman - málörvunarkerfi 

Málörvunarkerfið Tölum saman er ætlað börnum með málþroskafrávik og einnig er það ætlað tvítyngdum 

börnum. Kennsluefnið tekur til allra málþátta og er hljóðkerfisvitund þar á meðal. Verkefnin er varða 

hljóðkerfisvitund eru sett fram á vinnublöðum (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2005). 

Ljóst er að úr þó nokkru kennsluefni og nálgunum er varðar málörvun og hljóðkerfisvitundafærni er að 

velja þegar kemur að örvun á þessum þáttum hjá leikskólabörnum. Málörvunarefni sem rætt hefur verið hér 

að ofan og notast er við í íslensku leikskólum til eflingar málþroska og hljóðkerfisvitundar hefur verið sett 

upp í töflu. Tafla 1 sýnir málörvunarefni flokkað eftir því hvort er verið að styrkja hljóðkerfisvitund, 

hljóðavitund eða framburð íslensku málhljóðanna. Í framburðarvinnu og málhljóðaörvun fellst að aukinni 

athygli er beint að málhljóðum tungumálsins og sérkennum þeirra.  

Tafla 2. Málörvunarefni sem notað er í leikskólum flokkað eftir málþáttum. 

Samkvæmt töflu 1 nær kennsluefnið Leggðu við hlustir, Ljáðu mér eyra, Lærum og leikum með hljóðin, 

Lubbi finnur málbein, Markviss málörvun í leik og starfi og K-Pals yfir bæði hljóðkerfisvitund og hljóðavitund. 

Kennsluefni sem að nær yfir hljóðkerfisvitund er Tölum saman - málörvunarkerfi. Það kennsluefni sem nær 

eingöngu yfir málhljóðaörvun er Lærum og leikum með hljóðin og Lubbi finnur málbein. Það efni sem tekur 

á hljóðkerfisvitund og hljóðavitund er þó nokkuð ólíkt í uppbyggingu og efnismeðförum sem eykur á 

fjölbreytileika þess efnis sem aðgengilegt er leikskólum landsins. 

Auk Lubbaefnisins og Lærum og leikum með hljóðin er Íslenski málhljóðakassinn einnig ætlaður í 

framburðarvinnu með börnum á öllum aldri. Í honum eru 58 hólf sem hafa að geyma íslenska samhljóða og 

samhljóðasambönd. Þar koma málhljóðin fyrir í fram-, inn- og bakstöðu orða og fylgja hverjum flokki 10 

myndapör. Efnið má nota í framburðarvinnu, til að þjálfa hlustun og hljóðgreiningu, efla orðaforða og 

hugtakanotkun og undirbúa lestur og ritun (Anna María Gunnarsdóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2011). 

SÓL bækurnar (Margrét Tryggvadóttir, Hólmfríður Árnadóttir, Hrafnhildur Karlsdóttir, 2016) eru tvær og er 

ætlað að styrkja málþroska barna. Önnur bókanna sem ætluð er yngri börnum, frá fæðingu til þriggja ára 
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aldurs nefnist Litla SOL:spjallað og leikið við yngstu börnin 0-3 ára. Hin bókin sem ætluð er eldri börnum er 

frá tveggja ára til níu ára nefnist SOL:spjallað og leikið. Bækurnar eru þýddar úr dönsku á nefnast á 

frummálin sprog og leg. Bækurnar innihalda tillögur að leikjum sem ætlaðir eru til eflinga ákveðinna 

málþátta. Bókin sem ætluð er eldri börnum byggir á sömu undirþáttum og TRAS- skráningalistinn og byggir 

á sama litakerfi. Til að mynda er að finna leiki sem þjálfa hljóðgreiningu og heyrnarminni en einnig leikir 

sem að þjálfa vinnu með bókstafi.  

Einnig er vert að minnast á annað hljóðkerfisvitundarkennsluefni og spil sem virðast vera í notkun í 

leikskólum landsins. Má þar nefna kennslunálgunina Leikur að læra sem leggur áherslu á nám í gegnum 

hreyfingar og mismunandi skynfærni. Nálgunin er ekki miðuð af ákveðinni bók eða námsgrein og er unnið 

með efnivið eftir markmiðum hverju sinni. Aðferðin er kennarastýrð og miðar að því að virkja nemendur 

með því að leiðbeina þeim og spyrja spurninga er tengjast viðfangsefninu (Leikur að læra, 2015). Aðferðin 

er ætluð börnum á aldrinum tveggja til níu ára (Kristín Einarsdóttir, 2015). Orðahljóð: hljóð, mynd orð I og 

II er ætlað að efla bernskulæsi og hljóðavitund leikskólabarna. Einblínt er á tengingu málhljóða við rituð orð 

og bókstafi (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009). Hljóðkerfisvitund/spil er kennsluefni sem ætlað er börnum á 

leikskólaaldri til eflingar hljóðkerfisvitundar og er sett fram í spilaformi, kennsluefnið er einnig þekkt undir 

nafninu Hugur og fluga (Hugborg Erlendsdóttir, 2004). Einnig hefur komið út Veiðirím sem er samstæðuspil 

sem ætlað er fjögurra til átta ára börnum. Efninu er ætlað að styrkja hljóðkerfisvitund, efla þekkingu á 

orðmyndum og auka orðaforða (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2010).  

Ljóst er að þó nokkuð er til af kennsluefni sem ætlað er til málörvunar og þjálfunar hljóðkerfisvitundar. 

Mun minna er þó til af efni sem hugsað er til þjálfunar hljóðavitundar sérstaklega. Mjög misjaft er hversu 

nákvæmar kennsluleiðbeiningar fylgja kennsluefnum. Það er því mikilvægt að rannsaka hvort sérhæft 

málörvunarefni eins og Lubbi finnur málbein þjóni tilgangi sínum með því að örva hljóðkerfisvitund, 

hljóðavitund og íslensku málhljóðin. Það stuðlar að markvissari vinnubrögðum og mælanlegum árangri í 

því að undirbúa börn á leikskólaaldri fyrir lestrarnám. 
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3 Markmið rannsóknar 

Út frá umfjöllun hér að ofan en ljós að nauðsynlegt er að kanna stöðu þekkingar á málörvunarefninu Lubbi 

finnur málbein og Hljóðasmiðju Lubba. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsónarspurningum.  

• Á hvaða hátt er Lubbaefnið notað í leikskólum á Íslandi? Er kennsluefnið notað til að örva notkun 

íslensku málhljóðanna, eflingar hljóðkerfisvitundar og til að styrkja hljóðtenginu sem er nauðsynlegt 

fyrir áframhaldandi lestrarnám? 

• Er málörvunarefnið um Lubba notað markvisst í samræmi við hugmyndir höfunda eins og fram 

kemur í handbók um örvun í málhljóðamyndun og hljóða- og hljóðkerfisvitund? 

• Samræmist notkun á Lubbaefninu megin hugmyndum um snemmbúið læsi eins og fram kemur í 

læsisstefnum sveitarfélaga? 
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4 Efni og aðferðir 

Rannsóknin er með blönduðu rannsóknarsniði, megindlegu og eigindlegu. Ákveðið var að notast við 

megindlega aðferð sökum þess að nauðsynlegt var afla svara frá sem flestum leikskólum á landinu. 

Meginleg aðferð er talin auðveldari leið til að ná til stærri hóps og einnig er mögulegt að safna fjölbreyttum 

gögnum á skömmum tíma. Einnig eru nafnlausar spurningakannanir taldar vera góð leið til gagnaöflunar 

(Þorlákur Karlsson, 2003). Rannsóknin var fyrst og fremst lýsandi en ákveðið var að beita ekki viðamiklum 

tölfræðiútreikningum sökum umfangs verkefnisins.  

 Í megindlega hlutanum er upplýsingum aflað með rafrænum spurningalista sem sendur var á alla 

leikskóla á Íslandi. Spurningarnar voru miðaðar að Lubbaefninu (bókinni Lubbi finnur málbein: íslensku 

málhljóðin sýnd og sungin og Hljóðasmiðju Lubba). Spurt var um nafn leikskóla svarandans en það var gert 

svo hægt væri að velja þátttakendur í djúpviðtöl. Einnig var spurt um notkun kennsluefnisins og 

nákvæmlega hvernig notkun væri háttað til þess að örva málhljóðamyndun íslensku málhljóðanna, 

hljóðavitund og hljóðkerfisvitund. Spurningarnar voru miðaðar við aldur leikskólabarna, þ.e. spurt var hvort 

efninu um Lubba væri nú þegar aldursskipt. Einnig var spurt um hvort annað kennsluefni væri notað til þess 

að vinna með hljóða- og hljóðkerfisvitund o.fl.  

Síðari hluti rannsóknarinnar var eigindlegur og fólst hann í viðtalsrannsókn sem byggð var á 

hálfstöðluðum einstaklingsviðtölum við tvo sérkennslustjóra í leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Viðtöl 

þykja henta vel til þess að kanna viðhorf og reynslu fámennra hópa af óhlutbundnum atriðum líkt og 

kennsluaðferðum. Hálfstöðluðu viðtölin byggðu á fyrirliggjandi spurningum en einnig var svigrúm til ítarlegri 

spurninga um viss atriði. Mikilvægt er að rannsakandi gæti hlutleysis í spurningum og úrvinnslu gagna og 

að viðmælandinn tjái upplifun sína og reynslu af kennsluháttunum án þess að rannsakandi hafi áhrif á 

svörun (Lictman, 2013).  Viðtölin miðuðu að því að afla ítarlegra upplýsinga um hvernig notkun Hljóðasmiðju 

Lubba væri háttað á viðkomandi leikskóla. Í kjölfar niðurstaðna úr rafræna spurningalistanum og 

djúpviðtölunum voru niðurstöður um notkun kennsluefnisins dregnar saman og gerðar nokkrar tillögur að 

aldursskiptum leiðbeiningum. Fjallað verður um hvern hluta rannsóknarinnar hér að neðan.  

4.1 Spurningakönnun 

4.1.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru allir leikskólar á Íslandi (n= 250). Alls voru því 250 rafrænir spurningalistar 

sendir út en svar barst frá 149 leikskólum og svarhlutfall því 58,6%.  

4.1.2 Mælitæki 
Við gerð rafræna spurningalistans var unnið að því meginmarkmiði að afla upplýsinga um notkun á 

kennsluefninu Lubbi finnur málbein þá sérstaklega Hljóðasmiðju Lubba í leikskólum (sjá fylgiskjal 3). Einnig 
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var spurt um notkun á öðru kennslu- eða þjálfunarefni er varðar hljóðkerfisvitund og málörvun. 

Spurningalistinn var settur upp í rafrænu formi á vefsíðunni www.surveymonkey.com. Mögulegt er að senda 

spurningalistann á marga viðtakendur í einu í gegnum vefsíðuna. Einnig er mögulegt að fylgjast með svörun 

þátttakenda og flytja niðurstöðurnar yfir í tölfræðiforrit til frekari úrvinnslu (SurveyMonkey, e.d.). Dæmi um 

spurningar í listanum eru: Hefur þú heyrt um bókina Lubbi finnur málbein – íslensku málhljóðin sýnd og 

sungin, hefur þú heyrt um Hljóðasmiðju Lubba (öskjur með verkefnum), hversu oft er Hljóðasmiðja Lubba 

notuð í leikskólanum, hefur leikskólinn notað reglubundið bókina Lubbi finnur málbein, hefur skólinn notað 

skipulega annað kennslu- eða þjálfunarefni tengt hljóða- og hljóðakerfisvitund, notar þú eða annar 

starfsmaður táknrænar hreyfingar til að örva málhljóðin o.fl.  

Spurningarnar í listanum voru 24 talsins og voru þær settar upp á mismunandi hátt. Fyrstu þrjár 

spurningarnar  buðu upp á opin svör.  Spurningar 4 – 7 höfðu aðeins tvo svarmöguleika já eða nei. Ef 

svarandi svaraði nei í spurningu 7 var hann leiddur áfram í spurningu 9. Ef svarandi svaraði já í spurningu 

7 var óskað eftir svari við spurningu 8 en í spurningu 8 voru 5 svarmöguleikar og mögulegt var að merkja 

við alla sem áttu við eða það voru Smiðja 1, Smiðja 2, Smiðja 3, Smiðja 4, Veggspjöld 1 eða 2 eða DVD 

(myddiskur). Við spurningu 9 var óskað eftir já eða nei svari. Ef svarið var nei við spurningu 9 var svarandi 

leiddur í spurningu 13. Ef svarið var já við spurningu 9 var svarandi beðinn um að svara næst spurningu 

10. Spurning 10 bauð upp á 4 svarmöguleika allt frá á yngstu deild upp í á öllum deildum leikskólans. 

Spurning 11 bauð upp á 5 svarmöguleika allt frá er ekki notuð upp í daglega. Spurning 12 bauð upp á 7 

svarmöguleika líkt og t.d sem hluti af almennri málörvun og í vinnu með stærri hópum. Í lokin var svo gefinn 

kostur á opnu svari ef notkunin á Hljóðasmiðju Lubba var á annan hátt. Spurning 13 bauð upp á 4 

svarmöguleika líkt og t.d gluggað í handbókina. Spurning 14 bauð upp á nei og já svarmöguleika. Ef að 

svarað var nei var svarandi leiddur í spurningu 17. Ef svarandi svaraði já við spurningu 14 fór hann næst í 

spurningu 15. Þar var mögueliki á 4 svörum allt frá daglega upp í sjaldnar en 1 sinni í viku. Spurning 16 

bauð upp á 7 svarmöguleika og einnig opið svar. Svarmöguleikarnir voru t.d  sem hluti af almennir málörvun, 

í vinnu með einstökum börnum í sérkennslu/sérstuðning eða í vinnu með stærri hópum. Spurning 17 bauð 

upp á 4 svör allt frá nei yfir í já, starfsfólk hefur bæði farið á námskeið utan leikskólans en auk þess hefur 

námskeið verið haldið í leikskólanum. Spurning 18 gaf möguleika á 3 svörum nei, já eða ég veit ekki. 

Spurning 19 gaf 5 möguleika á raðkvarða frá mjög vel upp í  Mjög illa.  Spurning 20 gaf möguleika á nei  og 

svo opnu svari. Spurning 21 gaf möguleika á nei  og  já  svari. Spurning 22 bauð upp á 9 svarmöguleika 

auk opins svars. Svarmöguleikarnir voru t.d Leikur að læra, Ljáðu mér eyra og Tölum saman. Spurning 23 

bauð upp á 5 svarmöguleika frá Notar ekki til Daglega. Spurning 24 var síðasta spurningin í listanum og 

bauð hún aðeins upp á opið svar.  Krafist var svara við um helming spurninga í listanum en það voru 

spurningar nr. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 14, 17, 18, 19, 21 og 23. Við hinum spurningnum gat svarandi sleppt því að 

svara. Alltaf var mögulega að fara til baka í könnuninni og breyta svörum.  
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4.1.3 Framkvæmd 

Upplýsingar um alla leikskóla á Íslandi voru fengnar á vefsíðu Sambands íslenskra sveitarfélaga 

(www.samband.is). Alls reyndust þar vera skráð netföng 254 leikskóla. Könnunin var send á alla leikskóla 

á þeim lista ásamt bréfi til leikskólastjóra (sjá fylgiskjal 1) þar sem óskað var eftir þátttöku. Aðeins var óskað 

eftir einu svarið frá hverjum leikskóla. Könnunin var fyrst send út þann 25. janúar 2018 með vefsíðunni 

www.surveymonkey.com. Viðtakendur fengu þá tölvupóst með tengli á könnunina. Í ljós kom að 6 netföng 

á listanum voru óvirk. Rannsakandi aflaði sér þá upplýsinga um þessa tilteknu leikskóla á veraldarvefnum 

og í ljós kom að fjórir þeirra höfðu hætt starfsemi og tveir höfðu breytt um netfang, könnunin var því send á 

virk tölvupóstföng þeirra leikskóla. Alls var könnunin því send á 250 leikskóla. Eftir að u.þ.b. vika var liði frá 

því að könnunin var fyrst send út var sendur tölvupóstur til ítrekunar um svörun spurningalistans (sjá 

fylgiskjal 2). Könnunin var svo send út í annað sinn þann 4. febrúar 2018. Ítrekun var síðan send í tölvupósti 

16 dögum síðar. Könnunin var svo send út í þriðja og síðasta sinn þann 26. febrúar 2018. Eftir að könnunin 

var send út í þriðja skiptið var ákveðið að þegar engin svör til viðbótar hefðu borist að þremur vikum liðnum 

yrði könnuninni lokað. Könnuninni var lokað þann 20. mars 2018. Niðurstöður voru þá færðar yfir í Microsoft 

Excel 2017 og unnið úr þeim þar.  

4.2 Viðtalsrannsókn 

4.2.1 Viðmælendur 

Viðmælendur rannsóknarviðtala voru aðilar sem gáfu kost á sér við lok rafræna spurningalistans en alls 

gáfu 27 aðilar kost á sér til nákvæmari svara. Við nánari skoðun á þeim 27 aðilum sem að gáfu kost á sér 

kom í ljós að aðeins 6 voru staðsettir á höfuðborgarsvæðinu og áttu allt Lubbaefnið (bókina og Hljóðasmiðju 

Lubba, þá allar undirsmiðjurnar). Rannsakandi mat það sem svo að skilyrði til þátttöku um ítarlegri svörun 

á notkun kennsluefnisins væri að leikskóli ætti allar undirsmiðjur Hljóðasmiðju Lubba. Þar af leiðandi voru 

valdir af hentugleika tveir leikskólar sem að báðir áttu allt kennsluefnið. Miðað við umfang þessa 

meistaraverkefnis var ákveðið að taka ekki fleiri en tvö rannsóknarviðtöl. Báðir viðmælendur (A og B) voru 

staðsettir á höfuðborgarsvæðinu.  

4.2.2 Mælitæki 

Viðtölin voru tekin upp á Apple MacBook tölvu rannsakanda. Rannsakandi fór á tvo leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu og spurði spurninga varðandi notkun kennsluefnisins augliti til auglitis. Að lokinni 

afritun viðtalanna var upptökunum eytt úr tölvu rannsakandans.  

4.2.3 Framkvæmd 
Viðtölin fóru fram í lok mars 2018 og byrjun apríl 2018. Þetta voru hálfstöðluð einstaklingsviðtöl en í þeim 

er lagt upp með ákveðinn viðtalsramma (sjá fylgiskjal 4) sem tekur mið af rannsóknarspurningunum til að 



 

 

36 

fá dýpri þekkingu á spurningum spurningalistans sem hjálpað gætu til við að ná markmiðum 

rannsóknarinnar. Viðtöl þykja henta vel til þess að kanna viðhorf og reynslu fámennra hópa af 

óhlutbundnum atriðum líkt og kennsluaðferðum. Viðtölin byggðu á fyrirliggjandi spurningum en gáfu einnig 

kost á sveigjanleika til þess að spyrja nánar út í einstaka þætti. Svarandi gat þá lýst með eigin orðum því 

sem hann vildi koma á framfærni. Lögð var áhersla á að viðmælendur gætu tjáð sig frjálst og að rannsakandi 

væri eins lítið stýrandi og mögulegt væri (Helga Jónsdóttir,2003; Lichtman, 2013). Markmiðið með 

viðtölunum var að fá innsýn inn í reynslu starfsfólks af notkun Hljóðasmiðju Lubba í almennu starfi 

leikskólans sem og sérkennslu. Hafa ber í huga að alhæfingagildi niðurstaðna með svo fáa viðmælendur 

er þó takmarkað.  

Áður en viðtöl hófust var tekið fram að þeim væri frjálst að svara ekki ákveðnum spurningum. Þau atriði 

sem ákveðið var að spyrja um beindust að notkun Hljóðasmiðju Lubba í leikskólastarfi (sjá fylgiskjal 4). 

Nánar tiltekið, hvort gerður væri í leikskólanum greinarmunur á notkun Lubbaefnisins í almennri málörvun 

og í sérstökum málörvunarstundum, spurt um tengsl efnisins við orðaforðavinnu, skilning viðmælenda á 

hugtakinu hljóðanám í þrívídd, skilning foreldra á hugmyndafræði kennsluefnisins og skilning viðmælenda 

á snemmbúnu læsi. Ennfremur var spurt hvernig kennsluháttum væri hagað er varðar tileinkunarröð 

málhljóðanna, tengsl hljóðkerfisvitundaþátta og Lubbaefnisins, hvort annað málörvunarefni væri notað 

jafnhliða Lubbaefninu, tengsl niðurstaðna úr HLJÓM-2 prófinu og notkun Lubbaefnisins ásamt tengslum 

Hljóðasmiðju Lubba við hljóðtengingu. Að lokum var spurt hvort að metinn væri árangur barnanna er varðar 

hljóða- og bókstafaþekkingu í leikskólanum og hvort gerður væri greinamunur á heiti bókstafa og 

málhljóðum og spurt var um læsisstefnu sveitarfélaga í tengslum við Hljóðasmiðju Lubba. 

Fyrst voru viðtölin skrifuð upp orðrétt. Síðan hlustaði höfundur aftur á viðtölin og fylgdist með afritun 

viðtalanna til þess að ganga úr skugga um að svör viðmælenda væru rétt skráð. Upptökum var eytt að því 

loknu. Þegar unnið var úr svörum viðmælenda í viðtölunum var notast við algenga úrvinnsluaðferð sem að 

nefnist kóðun (e. coding). Sú aðferð er talin gefa góða innsýn í umfjöllunarefni, getur borið kennsl á mynstur 

og sameiginleg atriði sem koma fram í viðtölunum (Brinkmann og Kvale, 2015).  
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5 Niðurstöður 

5.1 Fyrri hluti: spurningakönnun 

Svarhlutfall í spurningakönnuninni var 58,6% en alls bárust 149 svör frá leikskólum. Á mynd 1 má sjá 

dreifingu svarenda eftir landshlutum.  

 

 

Mynd 1. Fjöldi svarenda eftir landshlutum.  

 

Líkt og mynd 1 gefur til kynna bárust flest svör frá leikskólum á höfuðborgarsvæðinu, eða 87 talsins, en 

fæst frá Austurlandi. Taka verður þó tillit til stærðar sveitarfélaga og er hlutfall svörunar miðað fjölda 

leikskóla í hverjum landshluta sýnt á mynd 2. 
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Mynd 2. Hlutfall svara miðað við fjölda leikskóla í hverjum landshluta. 

 

Líkt og mynd 2 gefur til kynna er hlutfall svörunar við spurningalistanum hlutfallslega mest á Suðurlandi 

eða 70%. Svörun var hlutfallslega minnst á Austurlandi eða 28,5%. Einnig var spurt um starfsheiti þeirra 

sem svöruðu könnuninni fyrir hönd skólans og bárust 149 svör við þeirri spurningu. Á mynd 3 má sjá 

niðurstöðu um hvert starfsheiti svarenda könnunarinnar var.  
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Mynd 3. Starfsheiti svarenda.   

Líkt og mynd 3 gefur til kynna voru svarendur spurningalistans flestir leikskólastjórar eða 38,26%. Þar á 

eftir voru sérkennslustjórar eða 27,52% hlutfall svarenda. Í valmöguleikanum Annað, hvað? kom fram 

meðal svarenda voru átta aðstoðaleikskólastjórar, sex leikskólakennarar og þrír leiðbeinendur.  

Við næstu spurningu um nafn leikskólans svöruðu 112 af 149 og gáfu 37 því ekki upp nafn leikskólans. 

Næst var spurt hvort svarendur höfðu heyrt um bókina Lubbi finnur málbein - íslensku málhljóðin sýnd 

og sungin og sjá má niðurstöður á mynd 4.  
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Mynd 4. Svarendur sem hafa heyrt um bókina Lubbi finnur málbein. 

 

Líkt og mynd 4 gefur til kynna höfðu allir 149 þátttakendur könnunarinnar heyrt um bókina Lubbi finnur 

málbein – íslensku málhljóðin sýnd og sungin. Þá var spurt var um hvort að svarendur hefðu heyrt um 

Hljóðasmiðju Lubba (öskjur með verkefnum) og eru niðurstöður spurningarinnar sýndar á mynd 5.  
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Mynd 5. Svarendur sem hafa heyrt um Hljóðasmiðju Lubba. 

Líkt og mynd 5 gefur til kynna höfðu flestir svarendur heyrt um Hljóðasmiðju Lubba (öskjur með 

verkefnum) en alls svöruðu 149 þessari spurningu könnunarinnar. Næsta spurning varðaði bókina Lubbi 

finnur málbein og hvort að hún væri til í leikskólanum. 

 

Mynd 6. Er Lubbi finnur málbein bókin til í leikskólanum. 
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Á mynd 6 má sjá að allir svarendur nema um 2% sögðust að bókin Lubbi finnur málbein væri til í 

leikskólanum en alls svöruðu 149 þessari spurningu. Þá var spurt var um hvort að svarendur ættu 

Hljóðasmiðju Lubba í leikskólanum, að hluta eða í heild og sjá má niðurstöður þeirrar spurningar á mynd 7. 

 

Mynd 7. Er Hljóðasmiðja Lubba til í leikskólanum. 

 

Svarendur spurningalistans sögðust í 71,81% tilfella eiga Hljóðasmiðju Lubba, að hluta eða í heild í 

leikskólanum en alls svöruðu 149 þessari spurningu. 

Næsta spurning var fyrir þá aðila sem að svöruðu já við spurningunni um hvort Hljóðasmiðja Lubba væri 

til í leikskólanum, að hluta eða heild og eru niðurstöður spurningarinnar birtar á mynd 8. 
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Mynd 8. Hvaða Hljóðasmiðja Lubba er til í leikskólanum. 

 

Alls svöruðu 98 af 149 spurningunni. Af þeim sem svöruðu sögðust 85,71% eiga Smiðju 1 (rauð askja: 

Táknrænar hreyfingar – Hljóðanám í þrvívídd), 84,69% svarenda átti Smiðju 2 (blá askja: Örsögur Lubba 

og verkefni), 65,31% átti Smiðju 3 (græn askja: Hljóðstöðumyndir), um 70% átti Smiðju 4 (gul askja: 

Vinnuborð Lubba – Lagður grunnur að lestri og ritun), um 81% átti Veggspjöld 1 eða 2 (Íslensku málhljóðin 

í tileinkunnarröð og/eða Hljóðastafrófið) og um 68% átti DVD mynddiskinn. Við svarmöguleikanum annað 

(vinsamlegast tilgreinið) kom fram að einnig áttu nokkrir leikskólar svokallaða hljóðakassa, tuskuhunda sem 

fulltrúa Lubba ásamt heimatilbúnu kennsluefni er tengist Lubbaefninu. Næst var vikið að því hvort að 

leikskólinn notaði Hljóðasmiðju Lubba 
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Mynd 9. Hefur leikskólinn notað Hljóðasmiðju Lubba. 

 

Alls svöruðu 100 af 149 spurningunni um hvort að leikskólinn notaði Hljóðasmiðju Lubba. Í ljós kom að 

allflestir nota Hljóðasmiðju Lubba og aðeins 4% svarenda sögðust ekki nota smiðjuna. Þeir aðilar sem að 

svöruðu já við spurningunni er varðaði notkun Hljóðasmiðju Lubba voru beðnir um að svara hvar í 

leikskólanum sú notkun færi fram (á hvaða deildum) og má sjá niðurstöður þeirrar spurningar á mynd 10.  
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Mynd 10. Notkun Hljóðasmiðju Lubba eftir deildum leikskólans. 

Alls svöruðu 97 af 149. Niðurstöður leiddu í ljós að Hljóðasmiðja Lubba er notuð á öllum deildum 

leikskólans hjá um 54% svarenda en aðeins um 7% svarenda sagðist nota Hljóðasmiðju Lubba á yngstu 

deild leikskólans. Spurt var því næst um hversu oft Hljóðasmiðja Lubba væri notuð í leikskólanum og eru 

niðurstöður spurningarinnar settar fram á mynd 11. 

 

Mynd 11. Notkun Hljóðasmiðju Lubba. 
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Alls svöruðu 97 af 149 spurningunni. Niðurstöður leiddu í ljós að um helmingur svarenda sagðist nota 

Hljóðasmiðju Lubba 1-2 í viku í leikskólanum. Um 2% greindi frá því að Hljóðasmiðjan væri ekki notuð.  

Næst var vikið að notkun Hljóðasmiðju Lubba og hvernig henni væri háttað í leikskólanum. 

 

 

Mynd 12. Notkun Hljóðasmiðju Lubba háttað í leikskólanum. 

 

Alls svöruðu 97 af 149 spurningunni um hvernig notkun Hljóðasmiðju Lubba væri háttað í leikskólanum. 

Í ljós kom að um 88% sögðust nota efnið í almennri málörvun. Um 62% greindu frá því að Hljóðasmiðja 

Lubba væri notuð í tengslum við lestrarstefnu leikskólans, í vinnu með stærri hópum og í vinnu með smærri 

hópum barna sem þurfa á örvun að halda. Um 40% svarenda greindi frá því að Hljóðasmiðja Lubba væri 

hluti af námsskrá leikskólans. Gefinn var kostur á opnum svörum í lok spurningarinnar og þar kom fram að 

Hljóðasmiðjan er gjarnan notuð í samverustundum. Næst var spurt um reynslu af notkun handbókar 

Hljóðasmiðju Lubba og eru niðurstöður spurningarinnar settar fram á mynd 13. 
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Mynd 13. Reynsla af notkun handbókar Hljóðasmiðju Lubba. 

 

Spurt var um notkun handbókar Hljóðasmiðju Lubba og svöruðu 100 af 149 spurningunni. Niðurstöður 

gáfu til kynna að 64% svarenda sagðist hafa lesið handbókina og farið eftir hugmyndum sem gefnar voru 

upp þar um notkun kennsluefnisins. Sex prósent svarenda sögðust hvorki hafað lesið né gluggað í 

handbókina. Því næst var spurt um reglubundna notkun bókarinnar Lubbi finnur málbein í leikskólanum og 

eru niðurstöður þeirrar spurningar settar fram á mynd 14. 
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Mynd 14. Reglubundin notkun bókarinnar Lubbi finnur málbein í leikskólanum. 

 

Spurningunni um hvort að leikskólinn noti bókina Lubbi finnur málbein reglulega svöruðu 144 af 149. Í 

ljós kom að um 85% sögðust nota bókina reglubundið. Þeir svarendur sem að svöruðu já við spurningunni 

um reglubundna notkun bókarinnar voru beðnir um að svara hversu regluleg notkun bókarinna væri með 

nemendum og eru niðurstöður þeirrar spurningar gefnar á mynd 15.  
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Mynd 15. Hversu regluleg er notkun bókarinnar.  

 

Alls svöruðu 122 af 149 spurningunni um reglulega notkun bókarinnar. Niðurstöður leiddu í ljós að um 

helmingur svarenda sagðist nota bókina einu sinni til tvisvar í viku. Næst var vikið að því hvernig notkun 

bókarinnar Lubbi finnur málbein væri háttað í leikskólanum, sjá mynd 16.  
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Mynd 16. Hvernig er notkun bókarinnar háttað. 

 

Alls svöruðu 122 af 149 spurningunni um hvernig notkun bókarinnar væri háttað í leikskólanum. 

Meirihluti svarenda sagðist nota bókinna sem hluta af almennri málörvun, um 73% sagðist nota bókina sem 

hluta af lestrarstefnu leikskólans og um 45% sagðist nota bókina sem hluta af námsskrá leikskólans.  

Næst var spurt um reynslu starfsmanna af Lubbanámskeiðum og eru niðurstöður þeirrar spurningar 

gefnar upp á mynd 17. 
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Mynd 17. Lubbanámskeið. 

 

Alls svöruðu 107 af 149. Niðurstöður leiddu í ljós að um helmingur svarenda sagði að starfsfólk 

leikskólans hefði sótt námskeið utan hans og um níu prósent hefði bæði farið á námskeið utan leikskólans 

og einnig hefði námskeið verið haldið í leikskólanum.  

Næst var vikið að táknrænum hreyfingum og notkun þeirra í leikskólastarfi. Niðurstöður spurningarinnar 

eru settar fram á mynd 18. 
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Mynd 18. Táknrænar hreyfingar notaðar. 

Alls svöruðu 107 af 149. Flestir greindu frá því að táknrænar hreyfingar væru notaðar til örvunar 

málhljóða innan leikskólans. Næst var vikið að því hversu vel eða illa efnið um Lubba nýtist við að örva 

markvisst málhljóðin, hljóðavitund, hljóðkerfisvitund, hljóðtengingu eða heiti bókstafs og eru niðurstöður 

spurningarinnar settar fram á mynd 19.  
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Mynd 19. Hversu vel eða illa nýtist Lubbaefni til örvunar ýmissa málþátta. 

 

Alls svöruðu 107 af 149. Niðurstöður leiddu í ljós að um 90% sögðu að Lubbaefnið nýttist mjög vel og 

vel til örvunar málhljóða. Einnig sögðu um 90% að kennsluefnið nýttist mjög vel og vel til örvunar 

hljóðavitundar, um 80% sögðu að efnið nýttist mjög vel og vel til örvunar hljóðkerfisvitundar. Þegar kom að 

hljóðtengingu sögðu um 90% að kennsluefni nýtast mjög vel og vel til að örvunar þess þáttar. Lubbaefnið 

nýtist samkvæmt 90% svarendum spurningarinnar mjög vel og vel til þess að örva heiti bókstafa. 

Svarhlutfall þeirra sem sögðust ekki vita hvort að kennsluefnið nýttist til örvunar málhljóða, hljóðavitundar, 

hljóðkerfisvitundar, hljóðtengingar eða heiti bókstafs var 8,4%.  

Næst var vikið að foreldrum og hvernig þeir væru virkjaðir til þátttöku í sambandi við notkun efnisins um 

Lubba í vinnu með málhljóð, bókstafina, orðaforða o.fl. (t.d hljóð/orð vikunnar) og eru niðurstöður 

spurningarinnar settar fram á mynd 20.  
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Mynd 20.  Foreldraþátttaka. 

 

Alls svöruðu 103 af 149 spurningunni. Líkt og sjá má á mynd 20 sögðust yfir helmingur svarenda að 

foreldrar værir ekki virkjaðir til þátttöku um Lubbaefnið en um 43% svarenda virðast virkja foreldra til þátttöku 

um örvun málhljóða, bókstafa eða orðaforða. Boðið var upp á opinn svarmöguleika fyrir þá sem að svöruðu 

spurningunni játandi. Þar kom fram að foreldrar væru virkjaði með því að hafa hljóð vikunnar sýnilegt t.d. í 

fataklefa leikskólans og að foreldrar fengju tölvupóst vikulega þar sem greint væri frá hljóði vikunnar. Einnig 

minntust nokkrir á að foreldar væru upplýstir um bókstaf vikunnar eða orð vikunnar og að þeir væru hvattir 

til þess að kaupa bókina Lubbi finnur málbein. 

Næst er vikið að öðru kennslu- og þjálfunarefni og hvort að slíkt sé notað í leikskólanum, sjá mynd 21.  
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Mynd 21. Annað kennslu- eða þjálfunarefni sem notað er skipulega í leikskólanum. 

  

Alls svöruðu 107 af 149 spurningunni. Lang flestir sögðust nota annað kennslu- eða þjálfunarefni 

skipulega í leikskólanum og voru þeir sem að svöruðu spurningunni játandi beðnir um að greina ítarlegar 

frá því í næstu spurningu en niðustöður spurningarinnar má sjá á mynd 22. 
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Mynd 22. Hvaða annað kennslu- eða þjálfunarefni tengt hljóða- og hljóðkerfisvitund er notað í 
leikskólanum. 

 

Alls svöruðu 105 af 149 spurningunni. Flestir sögðust nota kennsluefnið Lærum og leikum með hljóðin 

og Markviss málörvun í leik og starfi. Einnig nefndu um 60% svarenda að þeir notuðu kennsluefnið Ljáðu 

mér eyra og um þrjú prósent sögðust ekki vita hvaða annað kennslu- eða þjálfunarefni tengt hljóða- og 

hljóðkerfisvitund væri notað í leikskólanum. Boðið var upp á opin svör í lok þessarar spurningar og voru alls 

22 sem svöruðu. Meðal svara var málörvunarefni Orðagull, hljóðkerfisvitund/spil (einnig nefnt Hugur og 

fluga), Ég get lesið bækurnar, heimatilbúið kennsluefni og SOL- spjallað og leikið bækurnar. Næst var spurt 

um hversu oft skólinn notar annað kennslu- eða þjálfunarefni tengt hljóða- og hljóðakerfisvitund. 

36,19%

82,86% 

60,95% 

17,14% 

79,05%

38,10% 
28,57% 

7,62% 
2,86% 

Leikur	að	
læra

Lærum	og	
leikum	
með	
hljóðin

Ljáðu	mér	
eyra

K-Pals Markviss	
málörvun

Tölum	
saman

Leggðu	
við	hlustir

Orðahljóð	
- lottó

Veit	ekki
00% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

Tegund	kennslu- eða	þjálfunarefnis

Hl
ut
fa
ll	
sv
ar
a



 

 

57 

 

Mynd 23. Hversu oft er annað kennslu- þjálfunarefni notað í leikskólanum. 

 

Alls svöruðu 107 af 149 spurningunni um notkun annars kennslu- eða þjálfunarefnis. Um 30% sögðust 

nota annað kennslu- eða þjálfunarefni tengd hljóða- og hljóðkerfisvitund einu sinni til tvisvar í viku. Einnig 

sögðust um 30% nota annað efni daglega en um 14% sögðust nota það sjaldnar en 1 sinni í viku.  

Af svörum rafræna spurningalistans að dæma virðist vera sterk viðleitni til að nota kennsluefnið um 

Lubba í leikskólum landsins en ástæða er til að kanna betur hvernig það er gert. Þar sem svörin við 

spurningalistanum gefa aðeins grófar útlínur af því hvernig efnið er notað  (sbr. myndir 12 og 16) var full 

ástæða til að athuga nánar hvernig efnið er notað, sjá í næsta kafla um viðtalsrannsókn.  
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5.2 Seinni hluti: viðtalsrannsókn 

Rannsóknarviðtölin voru tekin við sérkennslustjóra í tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í umfjöllun 

um niðurstöður viðtalanna verður talað um viðmælanda A og viðmælanda B. Viðtölin voru greind eftir 

sameiginlegum atriðum sem komu fram.  

5.2.1 Notkun kennsluefnisins í leikskólum 
Báðir viðmælendur greindu frá því að Hljóðasmiðja Lubba væri notuð í almennri málörvun en einnig í 

sérstökum málörvunarstundum. Viðmælandi A nefndi einnig að táknrænar hreyfingar málhljóða væru 

notaðar í daglegu tali við börnin í leik og starfi en þó ekki markvisst. Nefndi viðmælandinn ákveðinn leik 

sem að fólst í því að börnunum var aðeins sýnd táknræn hreyfing fyrir fyrsta hljóð í nafni barns til þess að 

gefa til kynna að það væri komið að því að standa í röð eða til að gefa börnunum vísbendingu um ákveðin 

orð í leikjum. Í leikskóla sama viðmælanda er kennsluefnið notað með börnum frá 12 mánaða aldri og þá 

lögð mikil áhersla á fyrsta hljóð í nöfnum barnanna. Viðmælandi B greindi frá því að byrjað væri að nota 

kennsluefnið með tveggja ára börnum og að þá væri einnig einblínt á fyrsta hljóð í nöfnum barnanna. Það 

kom fram hjá báðum viðmælendum að í upphafi væri ekki reynt að kenna málhljóðin í réttri tileinkunarröð 

líkt og mælt er með í Handbók Hljóðasmiðju Lubba (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2014), en 

nöfn barnanna réðu meira um hvaða hljóð væru tekin fyrir. Hlustað væri á lögin á hljómdisknum og 

táknrænar hreyfingar málhljóðana væru notaðar. Einnig greindu báðir viðmælendur frá því að við þriggja til 

fjögurra ára aldur væri síðan byggt ofan á þekkingu barnanna og unnið með öll málhljóð íslenskunnar eftir 

tileinkunarröðinni. Viðmælandi B nefndi að yfirleitt væri unnið með Hljóðasmiðju Lubba einu sinni til tvisvar 

í viku en það væri misjafnt eftir deildum. Þegar kemur að vinnu með hljóðavitund hjá eldri börnum væri þó 

ekki notast við táknrænar hreyfingar fyrir hvert málhljóð. Einnig nefndi viðmælandinn að deildarstjóri elstu 

barna væri ekki meðvitaður um grunnþætti kennsluefnisins og að bæta mætti við þekkingu á kennsluefninu 

með betri tengingu við elstu deild leikskólans og að nauðsynlegt væri að gera starfsmenn á elstu deild 

meðvitaða um þá undistöðuþætti sem að þekking barnanna í hljóðkerfisvitund byggir á. 

5.2.2 Hljóðanám í þrívídd 
Þegar spurt var um hugtakið hljóðanám í þrívídd nefndi viðmælandi A að hugtakið ætti við um þegar stafir 

væru búnir til úti í náttúrunni úr ýmsum efnivið líkt og steinum eða spýtum. Viðmælandi B var óviss um 

skilgreiningu hugtaksins og nefndi útinám og að mynda stafi með ýmsum efnivið líkt og könglum og greinum 

úti í náttúrunni. Viðmælandi B bætti þó við að táknrænu hreyfingarnar væri skilgreiningin á hljóðanámi í 

þrívídd og að táknrænar hreyfingar hefðu gefið góða raun í sérkennslu í leikskólanum fyrir nemendur með 

veikleika í hljóðkerfisvitund. Nefndi viðmælandinn að táknrænu hreyfingarnar hjálpi börnunum í hljóðanámi.  

5.2.3 Hljóða- og hljóðkerfisvitund 
Viðmælandi A greindi frá því að markvisst væri unnið með hljóðkerfisvitund í samverustundum í 

leikskólanum, þó væri Hljóðasmiðja Lubba ekki notað til þess heldur annað kennsluefni sem að nefnist 
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Hugur og fluga (rétt nafn kennsluefnisins er þó Hljóðkerfisvitund/spil) (Hugborg Erlendsdóttir, 2004). Nefndi 

viðmælandinn að Hljóðkerfisvitund/spil væri aðgengilegt í möppu og að skipting kennsluefnisins fylgdi eftir 

sömu hljóðkerfisþáttum og HLJÓM-2 prófið byggir á.  

Þegar viðmælendur voru spurðir hvaða þætti þeim fyndist Lubbaefnið helst nýtast til að þjálfa á sviði 

hljóðkerfisvitundar kom í ljós að þeim þótti efnið henta til þess að vinna með rím, samstöfur og 

hljóðgreiningu. Viðmælandi B nefndi einnig að efnið hentaði vel til þess að styrkja hljóðtengingu. 

Viðmælandi A greindi frá því að Hljóðasmiðja Lubba væri ekki notuð þegar unnið væri með hljóðtengingu 
með börnunum. Þó væri Smiðja 4 til í leikskólanum en væri aðeins notuð í sérkennslu en viðmælandinn 

nefndi ekki sérstaklega hvernig unnið væri með smiðjuna í sérkennslu. Unnið væri með hljóðtengingu í 

daglegu starfi og einnig í samverustundum en viðmælandi tók ekki fram hvernig það færi nákvæmlega fram. 

Viðmælandi B nefndi að Smiðja 4 væri notuð til þess að vinna með hljóðtengingu með börnum á elstu deild. 

Slík þjálfun færi fram í samverustundum þar sem að börnunum væri skipt í tvo u.þ.b. tíu barna hópa. Einnig 

nefndi viðmælandi B að beinin úr smiðju 4 væru nýtt á margvíslegan hátt með börnunum. Nefndi 

viðmælandinn að gjarnan væru börnin að veiða bein með lítilli veiðistöng með áföstum segli. Þá væri sett 

bréfaklemma á beinin og börnin fengju að draga. Í kjölfarið væri vísa þess málhljóðs sem dregið var sungin 

eða fundin orð sem að byrja á því málhljóði. Einnig nefndi viðmælandi leik sem kallast flöskustútur en þá 

var flösku snúið á gólfinu og það barn sem að flaskan benti á fékk að draga bein. Í kjölfarið átti barnið reyna 

að tengja við mynd sem hefði sama upphafshljóð og málhljóðið á beininu. Einnig nefndi viðmælandinn að 

beinin úr Smiðju 4 væru gjarnan tekið með í gönguferðir og þá væri einblínt á hluti í umhverfinu sem að 

hefðu sama upphafshljóð og málhljóðið sem að bókstafurinn á beininu stendur fyrir. 

5.2.4 Markviss notkun út frá hugmyndum höfunda  
Spurt var um markvissa notkun kennsluefnisins í samræmi við hugmyndir höfunda um örvun í 

málhljóðamyndun og hljóða- og hljóðkerfivitund. Rétt er að skerpa á því að með markvissri notkun 

kennsluefnisins er átt við að unnið sé með kennsluefnið í samræmi við hugmyndir höfunda í handbók sem 

fylgir Hljóðasmiðju Lubba. Nánar tiltekið, að fylgja tileinkunarröð málhljóðanna og vinna með stigþyngjandi 

verkefni eftir getu barnanna (sjá kafla 2.5.1. fyrir nánari útlistun á hugmyndum höfunda um notkun 

kennsluefnisins t.d fyrir hverja smiðju fyrir sig). Báðir viðmælendur nefndu að unnið væri með kennsluefnið 

á öllum deildum leikskólans. Einnig kom fram hjá báðum viðmælendum að í upphafi væri ekki reynt að 

kenna málhljóðin í réttri tileinkunarröð. Við þriggja til fjögurra ára aldur væri þó byggt ofan á þekkingu 

barnanna og unnið með öll málhljóð íslenskunnar eftir tileinkunarröðinni. 

Báðir viðmælendur greindu frá því að engin skráning væri um árangur barnanna í hljóðavitund og 

bókstafaþekkingu eftir vinnu með Hljóðasmiðju Lubba. Viðmælandi A nefndi að HLJÓM-2 prófið væri þó 

einskonar skráning fyrir leikskólann og ef að fjöldi barna í ákveðnum árgangi sýndi veikleika í ákveðnum 

hljóðkerfisvitundaþætti þá væri það skoðað. Báðir viðmælendur minntust þó á að það væri þeirra tilfinning 

að börnin væru lengra komin í lestrarferlinu eftir að byrjað var að vinna með kennsluefnið um Lubba í 

leikskólanum þó ekki væri til skráning eða mat á árangri. 
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5.2.5 Snemmbúið læsi 
Báðir viðmælendur hugsa leikskólann sem hlekk í undibúningi fyrir lestrarnám. Formleg læsisstefna er í 

mótun á báðum leikskólum þótt hún hafi enn ekki litið dagsins ljós. Viðmælandi A nefndi að Lubbaefnið 

væri notað sem liður í snemmbúnu læsi á þann hátt að kennsluefnið væri sýnilegt þ.e. bókstafirnir og táknin 

(spjöld úr Smiðju 1) væru hengd upp á vegg á deildum leikskólans. Einnig væri unnið með sögugerð, 

frásagnir og að börnin hefðu aðgang að stuttum orðum í kassa á deildinni en það tengist Lubbaefninu þó 

ekki beint. Þessi orð væru þá gjarnan notuð þegar börnin væru að æfa ritun og orðin afrituð. Einnig nefndi 

viðmælandi A að liður í snemmbúnu læsi væri vinna með hljóðkerfisvitund líkt og að ríma, klappa atkvæði, 

hlusta eftir hljóðum í orðum og setja saman orð og taka þau í sundur, Lubbaefnið væru þó ekki notað í það. 

Viðmælandi B nefndi að ekki væri verið að kenna börnunum formlega að lesa. Jafnframt nefndi 

viðmælandinn að þegar börnin hafa tileinkað sér öll hljóð bókstafanna byrja börnin gjarnan að sýna 

bókstöfunum áhuga og fara að prófa sig sjálf áfram. Einnig nefndi viðmælandinn að afleiðing af hljóðavinnu 

sé að börnin fari að „líma‟ hljóð saman og tekur viðmælandinn dæmi um að börnin séu að lesa á skilti. Það 

sé því í raun afleiðing af hljóðavinnunni.  

Þegar kemur að orðaforðavinnu nefnir viðmælandi A að Smiðja 2 og einnig bókin Lubbi finnur málbein 

sé notað til þess að efla orðaforða. Orðaforðavinna með yngri börnum væri mun einfaldari en með þeim 

eldri en viðmælandi fór ekki nánar út í hvernig sú vinna væri framkvæmd. Hjá eldri börnum sé orðaforðinn 

orðinn flóknari og að umhverfið sé notað til þess að finna orð sem að hafa ákveðið upphafshljóð.  

Gerður er greinamunur á heiti bókstafs og málhljóðum hjá báðum leikskólum. Viðmælandi A nefndi þó 

að ef að börnin hefðu þekkingu á heiti bókstafs eða hljóði þess jafngildi það þekkingu á stafnum. Börnin 

nefna stundum heiti bókstafsins og stundum bara hljóðið og er það mat sérkennslustjórans að þetta sé 

jafngild þekking hjá börnum á leikskólaaldri. Viðmælandi B tekur fram að gerður sér greinamunur á heiti 

bókstafs og málhljóðum, í leikskólanum sé einblínt á hljóðin en ekki heiti bókstafanna.  Áherslan sé einungis 

á málhljóðin með yngri börnunum. Viðmælandinn nefndi hinsvegar að börnin bæti þó oft sjálf við heiti 

bókstafanna t.d. í nöfnum þeirra. Þegar börn eru orðin fimm ára sé heiti bókstafs formlega bætt við í kennslu 

með börnunum. 
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6 Umræða 

Markmið rannsóknarinnar var að fá innsýn inní á hvaða hátt kennsluefnið sem um ræðir væri notað í 

leikskólum landsins, hvort að sú vinna væri markviss og hvort að hún samræmdist hugmyndum um 

snemmbúið læsi samkvæmt læssistefnu sveitarfélaga og upphaflegum hugmyndum höfunda um efnið. 

Bókin Lubbi finnur málbein og Hljóðasmiðja Lubba er þekkt og virðist vinsælt í mörgum leikskólum á Íslandi. 

Óhætt er þó að segja að ekki er unnið með kennsluefnið í samræmi við hugmyndir höfunda nema að nokkru 

leyti.  

Rannsóknin leiddi í ljós að verið er að nota kennsluefnið víða. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 

leikskólakennarar þekkja kennsluefnið og notkun kennsluefnisins er töluverð. Áhugi á að nýta kennsluefnið 

virðist vera þó nokkur en ef til vill skortir yfirsýn og skilning á því hvernig best skuli standa að því á 

markvissari hátt. Einnig leiddu niðurstöður rannsóknarinnar í ljós að nokkuð brýnt er að útbúa aldursskiptar 

kennsluleiðbeiningar til að tryggja rétta notkun kennsluefnisins í samræmi við hugmyndir höfunda eins og 

fram kemur í handbók Hljóðasmiðju Lubba.  

6.1 Kennsluefnið og notkun þess í leikskólum á Íslandi 

Niðurstöður spurningalistans sýndu að kennsluefnið Lubbi finnur málbein er vel þekkt og er víðast hvar til í 

leikskólum landsins. Þó kom í ljós að bókin var útbreiddari en hljóðasmiðjurnar og er það í samræmi við 

þær tölur sem fram komu um notkun þessara tveggja meginhluta kennsluefnisins. Stærsti hluti svarenda 

könnunarinnar ef miðað er við höfðatölu var á Suðurlandi og var tæplega mikill meirihluti svarenda með 

leikskólakennaramenntun eða aðra sambærilega. Þá sögðust allir svarendur spurningalistans hafa heyrt 

um bókina Lubbi finnur málbein og einnig sögðust flestir svarenda hafa heyrt um Hljóðasmiðju Lubba. 

Hljóðasmiðja Lubba er notuð á langflestum leikskólum og bókin Lubbi finnur málbein virðist vera notuð 

reglubundið á stórum hluta leikskóla. Í ljóst kom að meirihluti þeirra leikskóla sem að eiga Hljóðasmiðju 

Lubba eiga smiðju 1, 2 og veggspjöldin, aðeins lægra hlutfall sagðist eiga smiðju 3, 4 og DVD diskinn. 

Einnig kom fram að sumir leikskólar hafa nýtt sér efnið á fjölbreyttan hátt og búið til heimatilbúið verkefni 

tengd kennsluefninu. Sumar af þeim hugmyndum sem komu fram voru greinilega sprottnar úr handbók 

Hljóðasmiðju Lubba sem gefur til kynna að leikskólakennarar eru að nýta sér upplýsingar og tillögur sem 

þar eru að finna. Þó má geta þess að rúmlega fjórðungur svarenda kaus að sleppa því að svara 

spurningunum um hvaða smiðjur væru til í leikskólanum og einnig spurningunni um hvort að Hljóðasmiðja 

Lubba væri notuð í leikskólanum. Svar við síðarnefndu spurningunni gefur vísbendingar um að svarendur 

hafi skort ákveðna yfirsýn er kemur að notkun efnisins og velta má fyrir sér hvort að þeir hafi í raun reynslu 

af því að nota efnið til kennslu. Skýringa má hugsanlega leita í þeirri staðreynd að flestir svarenda voru 

leikskólastjórar og þeir hafa e.t.v. minni yfirsýn yfir hvernig kennsluefni er raunverulega notað í 

leikskólanum. Engu að síður gáfu niðurstöður spurningalistans sem og svör viðmælenda rannsóknarviðtala 

til kynna að notkun Hljóðasmiðju Lubba er gjarnan á öllum deildum leikskóla en þó síst frá því börnin byrja 
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í leikskóla og fram á fjórða aldursár. Styður þessi niðurstaða við þá staðhæfingu að kennsluleiðbeiningar 

sem miðaðar eru við ákveðinn aldur leikskólabarna gætu komið leikskólakennurum að gagni. Vel er 

mögulegt að nota kennsluefnið með ungum börnum og leggja höfundar þá upp með að tekið sé mið af 

tileinkunarröð málhljóðanna.  

Flestir segjast nota bókina og Hljóðasmiðju Lubba einu sinni til tvisvar í viku og er ljóst að svarendum 

könnunarinnar þykir kennsluefnið henta í flest öllu starfi innan leikskólans, þó helst í almennri málörvun. 

Erfitt er þó að segja til um nákvæmlega hvernig unnið er með efnið aðeins út frá spurningalistanum. 

Niðurstöður beggja rannsóknarviðtala leiddu í ljós að báðir viðmælendur sögðust nota kennsluefnið sem 

hluta af almennri málörvun en einnig í sérkennslu. Ef til vill eru leikskólar að nota kennsluefnið í víðari 

skilningi en hugmyndir höfunda gefa til um í Handbók Hljóðasmiðju Lubba þ.e. til örvunar 

hljóðkerfisvitundar, hljóðavitundar og vinnu með orðaforða. Leikskólar virðast því vera að nota kennsluefnið 

helst til almennrar málörvunar og sem undibúning fyrir lestrarkennslu.  

Svarendum könnunarinnar finnst Lubbaefnið nýtast best til að örva málhljóðin en e.t.v. síst til að vinna 

með hljóðkerfisvitund eða stærri einingar tungumálsins eins og rím og atkvæði. Þó skal taka fram að 83% 

svarenda þykir þó efnið henta vel til örvunar í hljóðkerfisvitund. Þannig þykir flestum svarendum (yfir 80% í 

öllum svarliðum) efnið henta mjög vel eða vel fyrir alla þá þætti er spurt var um. Með öðrum orðum, 

meirihluta svarenda finnst efnið nýtast til þess að örva málhljóðin, hljóðavitund, hljóðkerfisvitund, 

hljóðtengingu og heiti bókstafa. Hugsanlega má túlka að þau 8% sem svöruðu hvorki né um hvernig efnið 

nýtist séu óörugg um hvernig vinna eigi með kennsluefnið. 

Um helmingur svarenda spurningarinnar um hvort starfsfólk hefði sótt námskeið um kennsluefnið utan 

leikskólans sagði að svo væri. Viðmælendur rannsóknarviðtalanna nefndu einnig báðir að starfsmenn 

leikskólans hefðu sótt námskeið utan leikskólans og annar viðmælandinn sagði að haldið hefði verið 

námskeið í leikskólanum fyrir starfsmenn. Mikilvægt er að starfsmenn leikskóla fái fræðslu um 

hugmyndafræðina að baki kennsluefninu en einnig þjálfun í notkun táknrænna hreyfinga og nákvæmlega 

hvernig skal útfæra þær ef að notkun kennsluefnisins á að þjóna tilgangi sínum. Ekki er eingöngu nóg að 

lesa handbók Hljóðasmiðju Lubba. Sá viðmælandi sem nefndi að ekki hefði verið haldið námskeið í 

leikskólanum fyrir starfsmenn var einmitt sá leikskóli þar sem deildarstjórar elstu barna notuðust ekki við 

táknrænar hreyfingar til að ýta undir málhljóð og nefndi viðmælandinn að deildarstjórar elstu barnanna væru 

ekki nægilega meðvitaðir um hugmyndafræði kennsluefnisins. Ljóst er að þörf er fyrir eftirfylgd og námskeið 

til að fylgja kennsluefninu eftir. Af niðurstöðum spurningalistans að dæma virðast táknrænar hreyfingar vera 

notaðar til að örva málhljóð hjá langstærstum hluta þeirra leikskóla sem veittu svör.  

Það var tilfinning rannsakanda að verið væri að nota kennsluefnið meira hjá viðmælanda B. Sá 

viðmælandi  nefndi að Smiðja 4 væri mikið notuð með eldri börnum í vinnu með hljóðtengingu og einnig í 

sérkennslu og að Smiðja 1 og 2 væri notuð með börnum á aldrinu þriggja til fjögurra ára. Í sama viðtali kom 

þó einnig í ljós að táknrænar hreyfingar væru ekki notaðar til þess að styðja við málhljóð í kennslu eldri 

barna (fimm ára). Gæti það bent til að tilhneiging væri til þess að nota frekar táknrænar hreyfingar með 
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yngri börnum og væri áhugavert að skoða hvort að það sé raunin í fleiri leikskólum. Sérstaklega í ljósi þess 

að táknrænar hreyfingar styðja við, samkvæmt höfundum efnisins, tengingu úr málhljóði í bókstaf. Einnig 

nefndi viðmælandi A að Smiðja 4 væri aðallega notuð í sérkennslu og þá til þess að þjálfa framburð. Velta 

má fyrir sér hvort viðmælandinn geri sér fyllilega grein fyrir því hvað Smiðja 4 stendur fyrir, sem er m.a. að 

örva hljóðtengingu. Sami viðmælandi nefndi að unnið væri með hljóðkerfisvitund í samverustundum í 

leikskólanum, þó væri Lubbi finnur málbein kennsluefnið ekki notað til þess heldur annað kennsluefni sem 

að nefnist Hugur og fluga (rétt nafn kennsluefnisins er þó Hljóðkerfisvitund/spil). Velta má fyrir sér af hverju 

þetta stafi og gæti þar legið að baki að kennsluefnið Hljóðkerfisvitund/spil er sett fram að sögn viðmælanda 

í skipulagðri möppu þar sem verkefnin eru flokkuð eftir sömu þáttum og HLJÓM-2 prófið metur og því 

aðgengilegt á vissan hátt hvaða hljóðkerfisvitundaþætti er verið að þjálfa hverju sinni.  

Viðmælendur greindu báðir frá því að börn sem sýndu veikleika í ákveðnum hljóðkerfisþáttum fengju 

ekki sérstaka kennslu nema í undantekningartilvikum. Viðmælendurnir nefndu þó að notkun táknrænna 

hreyfinga fyrir hvert málhljóði styðji við nemendur sem að sýndu veikleika í ákveðnum hljóðkerfisþáttum. 

Æskilegt er að nemendur sem sýna veikleika í hljóðkerfisþáttum fái markvissa kennslu og aðstoð eftir 

þörfum þegar niðurstöður HLJÓM-2 prófsins liggja fyrir. Mætti þar nota Lubbaefnið enn markvissar til þess 

að efla hljóðkerfisvitund.  

Viðmælendur rannsóknarviðtala nefndu báðir að kennsluefnið væri heillandi og að börnunum þætti 

Lubba tuskuhundurinn eftirsóknarverður og skemmtilegur. Einnig væri jákvætt að mögulegt væri að útfæra 

notkun kennsluefnisins á víðtækan hátt líkt og í heimatilbúnum verkefnum. Afleiðing af notkun 

kennsluefnisins væri að nemendur sýni bókstöfunum áhuga og það væri tilfinning viðmælenda að börnin 

væru komin lengra í lestrarferlinu eftir að byrjað var að vinna með kennsluefnið í leikskólanum þó væri ekki 

til skráning eða mat á árangri. Án markvissrar skráningar liggur því ekki nógu ljóst fyrir hvernig notkun 

kennsluefnisins fer fram í daglegu starfi leikskólans, né hvaða árangurs er að vænta af notkun þess. Í 

framhaldi af þessu er þó rétt að nefna tvær B.Ed. ritgerðir á Menntavísindasviði HÍ (Alda Björk Einarsdóttir, 

2016; Inese Kuciere Valsteinsson, 2016) þar sem tekið er fram að kennsluefnið Lubbi finnur málbein nýtist 

vel til að hlúa að bernskulæsi. Í báðum ritgerðum var kennsluefnið notað í vinnu með mál og læsi og kemur 

einnig fram að Lubbi finnur málbein sé það málörvunarefni sem börnunum þykir eftirsóknarvert. Það má ef 

til vill rekja til umgjarðarinnar en tuskuhundurinn Lubbi virðist vekja lukku hjá börnum. Gefur þetta tilefni til 

að kanna nánar gildi kennsluefnisins en jafnvel þótt að ritgerðinar tvær nefni að kennsluefnið hlúi að 

bernskulæsi er nauðsynlegt að kanna það með frekari rannsóknum.   

6.2 Hljóðanám í þrívídd 

Eins og áður hefur komið fram og einnig er útskýrt í handbók Hljóðasmiðju Lubba nær hugtakið hljóðanám 

í þrívídd til skynjunar á málhljóðunum og er gengið út frá samþættingu heyrnar- og sjónskyns, en einnig 

hreyfi-/ snertiskyns. Hljóðanámið felur í sér notkun táknrænna hreyfinga sem undirstrikar sérstöðu hvers 

hljóðs. Með þessari fjölþættu skynjun telja höfundar að þannig séu dregnar upp myndir af hljóðunum í huga 
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barnanna sem gerir það að verkum að málhljóðin festist betur í minni og auðveldara verður að kalla þau 

fram. Er því áhugavert að líta til þess að í rannsóknarviðtölum kom fram samræmi í svörum viðmælenda 

þegar rætt var um hljóðanám í þrívídd. Báðir viðmælendur tengdu hugtakið við útinám, þ.e. að börnin væru 

að móta bókstafi úr efnivið sem að fyrirfinnst úti í náttúrunni líkt og könglum, greinum, steinum og þess 

háttar en svörin eru í samræmi við viðtekna hugmynd fólks um þrívíddarhugtakið. Viðmælandi B nefndi þó 

að hugtakið ætti einnig við um táknrænar hreyfingar málhljóðanna. Ef til vill þarf að endurskoða hugtakið 

(hljóðnám í þrívídd) eða útskýra það á þann hátt að ekki valdi misskilningi.  

6.3 Tengsl bókstafa og hljóða 

Tilgangurinn með kennsluefninu Lubbi finnur málbein er að leika sér með málhljóð íslenskunnar í víðum 

skilningi. Höfundar kennsluefnisins leggja áherslu á að gerður sé greinamunur á málhljóðum og heiti 

bókstafa í handbók Hljóðasmiðju Lubba (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2014). Bókstafurinn er 

engu að síður óhjákvæmilega fulltrúi málhljóðsins og er áberandi í bókinni og einnig á spjöldum í Smiðju 1. 

Velta má fyrir sér hvort að leikskólakennarar geri sér alltaf fyllilega grein fyrir þessum mun. Niðurstöður 

spurningalistans leiddu í ljós að miklum meirihluta svarenda fannst kennsluefnið nýtast mjög vel og vel til 

örvunar málhljóða en sama hlutfall fannst kennsluefni nýtast mjög vel og vel til örvunar á heiti bókstafa.  

Út frá svörum rafræna spurningalistans og einnig af rannsóknarviðtölunum að dæma virðast foreldrar 

heldur ekki nægilega meðvitaðir um þessa aðgreiningu. Það má ef til vill rekja til þess að samkvæmt 

niðurstöðum spurningalistans virðist ekki vera mikið um að foreldrar séu virkjaðir til þátttöku um Lubbaefnið. 

Í svörum rafræna spurningalistans kom fram að helst væri verið að upplýsa foreldra um málhljóð vikunnar 

en einnig kom fram að bókin væri kynnt fyrir þeim og þeir hvattir til að kaupa bókina. Í ljós kom að einnig 

var nokkuð um að bókstafur vikunnar væri kynntur fyrir foreldrum og nokkrir nefndu að orð vikunnar væri 

kynnt fyrir foreldrum. Starfsfólk leikskólanna virðist ekki útskýra hugmyndafræði Lubba til hlítar, t.d. 

táknrænar hreyfingar og muninum á málhljóði og bókstaf. Svipað kom fram í viðtölunum. Viðmælandi A 

greindi frá því að málhljóð vikunnar væri sýnilegt í fataklefa leikskólans og að foreldrar væru hvattir til þess 

að finna orð með börnunum sem að byrjuðu á því málhljóði en hinsvegar var tilhneiging hjá foreldrum, eins 

og e.t.v. er eðlilegt, að einblína á bókstafi fremur en hljóð þeirra. Viðmælandi tók einnig fram að börnin nefni 

stundum heiti bókstafsins og stundum bara hljóðið og er það mat viðmælandans að þetta sé jafngild þekking 

hjá börnum á leikskólaaldri. Af þessum svörum að dæma virðast viðmælendur gera sér grein fyrir muninum 

á heiti bókstafanna og hvað þeir standa fyrir (hljóð bókstafanna – umskráning) en foreldrar virðast vera 

óöruggir á þessum mun enda hafa þeir ekki endilega sömu forsendur til að skilja muninn. Kanna þyrfti betur 

ástæður þessa enda mikilvægt í vinnu með hljóðkerfis- og hljóðavitund að greina þarna vel á milli. Ef til vill 

skortir meiri fræðslu til foreldra um hugmyndafræðina á bak við kennsluefnið en aukin þátttaka foreldra 

heima við er líklegri til að skila sér í því að börnin verða meðvitaðri um hljóðin og að tengja hljóð við 

bókstafina. Eins mætti segja að þeim mun sýnlegra sem málörvunarefni er í leikskólanum þeim mun líklegra 
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er að aukin örvun skili sér inn á heimilið þótt ekki sé hægt að gera þá kröfu að foreldrar kynni sér allt efni 

sem notað er í leikskólanum og kennsluaðferðir sem því efni fylgir.  

6.4 Annað kennslu- og þjálfunarefni 

Eins og búast mátti við er margvíslegt annað kennslu- eða þjálfunarefni notað til að örva hljóðkerfis- og 

hljóðavitund sem og málþroska í nánast öllum leikskólum svarenda. Notkunin virðist vera dagleg eða það 

notað a.m.k. einu sinni til tvisvar í viku á flestum leikskólum svarenda. Kom fram að helst væri kennsluefnið 

Lærum og leikum með hljóðin notað en einnig Ljáðu mér eyra og Markviss málörvun í leik og starfi. Í opnum 

svörum við spurningunni um notkun annars kennslu- og þjálfunarefnis tengt hljóða- og hljóðkerfisvitund 

kom fram að leikskólar nefndu málörvunarefni Orðagull. Það kennsluefni einblínir þó ekki á hljóða- og 

hljóðkerfisvitund heldur vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, orðaforða og einnig endursögn. Rannsaka þyrfti 

betur hvort að leikskólakennarar átti sig fyllilega á nákvæmlega hvaða málþætti kennsluefni í málörvun leggi 

áherslu á. Leikskólar virðast þó samkvæmt þessu vel búnir ýmisskonar efni sem leggur áherslu á 

hljóðkerfis- og hljóðavitund. Það verður að bíða seinni tíma að rannsaka hvort og hvaða kennsluefni þjálfar 

á markvissan og árangursríkan hátt þessa þætti. Þetta á einnig við um Hljóðasmiðju Lubba.  

Næst verður vikið að rannsóknarspurningum og þær setta í samræmi við áðurnefndar niðurstöður og 

umræður. 

6.5 Á hvaða hátt er Lubbaefnið notað í leikskólum á Íslandi? Er 
kennsluefnið notað til að örva notkun íslensku málhljóðanna, til 
eflingar hljóðkerfisvitundar og til að styrkja hljóðtengingu sem er 
nauðsynlegt fyrir áframhaldandi lestrarnám. 

Niðurstöður könnunarinnar og viðtalanna virðist staðfesta að starfsmenn leikskóla þekkja ágætlega til 

efnisins og það virðist henta vel í almennt málörvunarstarf. Hins vegar er ljóst að skerpa mætti á ýmsum 

hugtökum eins og hljóðanámi í þrívídd (samþætting skynleiða) og útskýra betur hvernig það hugtak tengist 

því hvernig börn læra mál og tal. Einnig virðist í sumum tilfellum skorta nánari útskýringar á hvernig efnið 

nýtist í að örva hljóðkerfis- og hljóðavitund. Hugsanlega þykir starfsmönnum leikskóla það ekki sitt hlutverk 

að vinna með nákvæma hljóðörvun. Hugsanlega eru þeir hræddir við að fara út fyrir sitt starfssvið, þ.e.a.s. 

fara inn á svið talmeinafræðinga. Hins vegar þarf hugsanlega að fræða leikskólakennara og starfsmenn 

leikskóla almennt um að hljóðörvun, þ.e. að leika sér með hljóðin, er nauðsynlegur grunnur fyrir hljóðavitund 

og síðari þroska barnanna þegar kemur að hljóðtengingu. 

Leikskólar virðast því nota kennsluefnið á mismunandi hátt. Kynna mætti betur í leikskólum hvað 

málörvunarefnið nákvæmlega stendur fyrir en það er hljóðkerfisvitund, hljóðavitund, málhljóðaörvun og 

einnig orðaforðavinna. Nánar má rannsaka nákvæmlega hversu markviss notkun kennsluefnisins er í 

leikskólum á Íslandi.  
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6.6 Er málörvunarefnið um Lubba notað markvisst í samræmi við 
hugmyndir höfunda eins og fram kemur í handbók um örvun í 
málhljóðamyndun og hljóða- og hljóðkerfisvitund? 

Óhætt er að segja að ekki er unnið með kennsluefnið í samræmi við hugmyndir höfunda nema að nokkru 

leyti. Sem dæmi um þetta má nefna að höfundar efnisins leggja upp með að tekið sé mið af tileinkunarröð 

íslensku málhljóðanna líkt og tekið er fram í handbók Hljóðasmiðju Lubba þegar unnið er með ungum 

börnum, báðir viðmælendur rannsóknarviðtala voru þó ekki að taka mið af þessu. Einnig tók annar 

viðmælanda fram að ekki væri notast við táknrænar hreyfingar til örvunar málhljóða hjá elstu börnum (fimm 

ára) leikskólans. Þetta atriði er þó ein helsta þungamiðja kennsluefnisins og væntanlega mikilvægt að það 

sé notað rétt.  

Flestir svarenda hafa annað hvort lesið handbók Lubbaefnisins eða gluggað í hana. Gera verður ráð 

fyrir að með þessu séu svarendur að segja að þeir þekki nokkurn veginn markmið kennsluefnisins en segir 

ekki hvort þeir kjósi að fara eftir því sem þar stendur. Þó má sjá af öðrum svörum og því sem kemur fram 

hér að ofan að starfsmenn leikskólanna nýta margt sem fram kemur í handbókinni. Enn fremur er 

rannsóknarspurningin orðuð þannig að spurt er um „málörvunarefnið‟ um Lubba. Þess vegna er hægt að 

svara þeirri spurningu jákvætt að starfsmenn leikskóla nota efnið til að örva mál barna en það er einnig 

notað til að örva hljóðkerfis- og hljóðavitund sem og örvun málhljóðamyndunar.   

Lesa má út visst óöryggi er tengist notkun kennsluefnisins sem birtist í niðurstöðum 

spurningakannanarinnar og að vissu leyti í svörum viðmælenda í rannsóknarviðtölunum. Þetta rennir því 

enn frekari stoðum undir nauðsyn frekari fræðslu um kennsluefnið og nauðsyn vinnu við að innleiða betur 

kennsluefnið í leikskólum landsins. Sérstaklega í ljósi þess að efnið er mjög útbreitt og mikið notað í 

leikskólum. Þetta á ekki síst við það að leiðbeina frekar um notkun kennsluefnisins eftir aldri leikskólabarna. 

Fyrir börn með frávik má hugsa sér að nýta próf- og skráningartæki eins og HLJÓM-2 og TRAS til að tengja 

betur við Lubbaefnið, þ.e. að hinar aldursskiptu leiðbeiningar taki að einhverju leyti mið af útkomu úr þessum 

prófum/skráningum. 

6.7 Samræmist notkun á Lubbaefninu megin hugmyndum um snemmbúið 
læsi eins og fram kemur í læsisstefnum sveitarfélaga? 

Mörg sveitarfélög hafa sett sér ákveðna læsisstefnu. Sú stefna tilgreinir á hvaða hátt sveitarfélagið ætlar 

að vinna að undistöðuþáttum læsis. Áður var minnst á læsisstefnu Reykjavíkurborgar Lesið í leik: 

læsisstefna leikskóla (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2017). Af rannsóknarviðtölunum að 

dæma virðist notkun kennsluefnisins samræmast megin hugmyndum um snemmbúið læsi líkt og kemur 

fram í stefnu Reykjavíkurborgar sem og annarra sveitarfélaga eins og á Suðurnesjum, Suðurlandi og fleiri 

stöðum. Á meðan læsisstefnur sveitarfélaganna setja fram almenn markmið um hvernig stuðla megi að 

farsælum árangri barna í lestri og málfærni eru sumir leikskólar með sínar eigin læsisstefnur eða 
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lestraráherslur þar sem þeir nefna gjarnan hvaða efni er unnið með til að ná árangri í undirstöðuþáttum 

lesturs. Við stutta leit á veraldarvefnum kemur fram að í mörgum leikskólum er kennsluefnið Lubbi finnur 

málbein/Hljóðasmiðja Lubba nefnt á nafn sem lið í að ná þessum markmiðum. Þetta styður hvort tveggja 

að Lubbaefnið er mikið notað í leikskólum og að reynt sé að tengja efnið við snemmbúið læsi (bernskulæsi). 

Auk þess samræmist það niðurstöðum úr spurningakönnuninni um hvernig efnið er notað (sjá myndir 12 

og 16) en þar kemur í ljós að um 70% svarenda sögðu að Lubbaefnið væri hluti af læsisstefnu leikskólanna. 

6.8 Kostir og takmarkanir rannsóknarinnar  

Taka verður tillit til niðurstaðna með það í huga að mögulega voru svarendur könnunarinnar starfsfólk 

leikskóla sem þekkti óvenju vel til kennsluefnisins, þ.e. að þeir sem ekki þekktu til þess hafa e.t.v. kosið að 

taka ekki þátt. Niðurstöður byggðust þó á svörum tæplega 60% leikskóla á Íslandi og ætti því að gefa 

nokkuð heilstæða mynd af notkun kennsluefnisins. Svörin gefa fremur almenna mynd um ýmsa þætti og 

takmarkaðar upplýsingar um nákvæma notkun kennsluefnisins í hverjum leikskóla. Alhæfingagildi 

niðurstaðna viðtalsrannsóknarinnar er einnig takmarkað þar sem aðeins var rætt við tvo viðmælendur. 

Viðtölin gefa einungis vísbendingar um notkun kennsluefnisins í þessum tilteknu leikskólum. Umfang 

verkefnisins var þess eðlis að ekki gafst kostur á fleiri rannsóknarviðtölum en þó er ljóst að viðtöl sem þessi 

gefa gagnlegar upplýsingar um hvernig notkun efnisins er háttað í leikskólum. Að lokum hefði val á 

viðmælendum mátt vera með þeim hætti að kanna hefði þurft betur bakgrunn þeirra með tilliti til reynslu, 

eins og hversu lengi hefði verið unnið með Lubbaefnið og hversu mikið það er notað (þ.e. í samræmi við 

hugmyndir Patton (1990) um meðvitað val á úrtaki). Það hefði ugglaust veitt betri innsýn í notkun 

kennsluefnisins í viðkomandi leikskóla. 
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Ályktanir 

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að kennsluefnið Lubbi finnur málbein sé notað í mörgum 

leikskólum á Íslandi. Notkunin mætti að mörgu leyti vera markvissari og er nauðsynlegt að vinna að 

aldursskiptum kennsluleiðbeiningum því með réttri notkun er stuðlað að meiri árangri í hljóðavitund og örvun 

íslensku málhljóðanna. Sem dæmi um þetta má nefna að báðir viðmælendur rannsóknarviðtala tóku ekki 

mið af tileinkunarröð íslensku málhljóðanna með ungum börnum líkt og höfundar efnisins leggja upp með. 

Hjá öðrum viðmælandanum var heldur ekki notast við táknrænar hreyfingar til örvunar málhljóða hjá elstu 

börnum leikskólans. Þetta atriði er þó ein helsta þungamiðja kennsluefnisins og væntanlega mikilvægt að 

það sé notað rétt. Af viðtölunum að dæma var tilfinning viðmælenda að börnin væru lengra komin í 

lestrarferlinu eftir að byrjað var að vinna með kennsluefnið í leikskólanum þó væri ekki til skráning eða mat 

á árangri. Án skráningar liggur því ekki nógu ljóst fyrir hvort að sá árangur sé af markvissri notkun með 

kennsluefnið. Einnig leiddu niðurstöður viðtalanna í ljóst að skerpa mætti á hugtakinu hljóðanámi í þrívídd 

(samþætting skynleiða) og útskýra betur hvernig það hugtak tengist því hvernig börn læra mál og tal.  

Af rafræna spurningalistanum að dæma og einnig rannsóknarviðtölum eru foreldrar ekki nógu meðvitaðir 

um hugmyndafræði kennsluefnisins og ekki er mikið um að þeir séu virkjaðir til þátttöku um Lubbaefnið. 

Tilhneiging virðist einnig vera hjá foreldrum til að einblína á bókstafi fremur en hljóð þeirra. Ef til vill skortir 

meiri fræðslu til foreldra um hugmyndafræðina á bak við kennsluefnið en aukin þátttaka foreldra heima við 

er líklegri til að skila sér í því að börnin verða meðvitaðri um hljóðin og að tengja hljóð við bókstafina. 

Hugsanlega er verið að nota Lubbaefnið meira til almennrar málörvunar en lagt er upp með í handbók 

efnisins. Þar með er ekki verið að segja að ekki skuli nota efnið í málörvun en leggja þarf ríkari áherslu á 

þætti eins og málhljóðaörvun, hljóðkerfis- og hljóðavitund til að efnið nýtist sem best og þjóni upphaflegu 

hlutverki sínu. Komið hefur fram (í nokkrum svarenda í spurningakönnuninni, í rannsóknarviðtölum og í 

a.m.k. tveimur B.Ed. ritgerðum) að starfsfólk leikskóla finnst að Lubbaefnið skili árangri í vinnu með 

málhljóðin og hljóðtengingu. Þennan þátt þarf þó að rannsaka betur og athuga hvernig efnið er nýtt. Hvort 

það séu táknrænu hreyfingarnar sem styðja við hljóðanám og hljóðtengingu eða hvort það er eitthvað allt 

annað. Nauðsynlegt hefði verið að fá yfirsýn yfir nákvæma notkun fleiri leikskóla. Út frá svörum viðmælenda 

í viðtölum og einnig rafræna spurningalistanum er nauðsynlegt að skerpa á nákvæmlega hvaða 

kennsluefnið stendur fyrir, nákvæmlega hvaða hljóðkerfisvitundaþætti efninu er ætlað að vinna með. Þetta 

undirstrikar þörfina fyrir aldursskiptar kennsluleiðbeiningar og að tilgreina þarf þar hvaða verkefni eru 

æskileg fyrir hvaða aldur miðað við örvun íslensku málhljóðanna og vinnu með hljóða- og hljóðkerfisvitund. 

Það er þó efni í annað verkefni. Í fylgiskjali 5 eru settar fram tillögur að aldursskiptum kennsluleiðbeiningum 

sem mætti nota sem grunn.  

Í læsisstefnu sveitarfélaga likt og stefnu Reykjavíkurborgar er áhersla lögð á snemmbúið læsi. 

Lubbaefnið og notkun þess virðist vera í ætt við þessa stefnu þar sem að kennsluefnið miðar að hljóðkerfis- 
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hljóðavitund og orðaforða. Hins vegar bendir margt til að innleiðing og kennsla þess samkvæmt handbók 

sé misjöfn eftir leikskólum.  
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Fylgiskjal 1: Upplýsingabréf til leikskólastjóra 

           

20. febrúar. 2018 

Kæri leikskólastjóri.       

 

Erindi þessa bréfs er að biðja þig um að gefa starfsmanni sem er í forsvari fyrir hljóð- og 

málörvun barna í leikskólanum tækifæri til að svara þessum rafræna spurningalista sem 

er hluti meistararannsóknar undirritaðrar í talmeinafræði við Háskóla Íslands. Nánar 

tiltekið gæti svarandi könnunarinnar verið leikskólastjóri, deildarstjóri, leikskólakennari, 

sérkennslustjóri, sérkennari eða annar sá starfsmaður sem hefur með hljóð- og 

málörvun barna að gera. Aðeins tekur um 5 mínútur að svara en æskilegt er að aðeins 

eitt svar berist frá hverjum leikskóla.   

Mikilvægt er að koma því á framfæri að þó að ekki sé verið að notast við Lubbaefnið í 

leikskólanum er engu að síður mjög mikilvægt að svara spurningalistanum. Viðfangsefni 

rannsóknarinnar er einkum að afla upplýsinga um notkun á kennsluefninu um Lubba í 

leikskólum en einnig er spurt um notkun á öðru kennsluefni um hljóðkerfisvitund og 

málörvun. 

Ef frekari upplýsinga er óskað þá endilega hafðu samband við mig í síma: 6986611 

eða á netfangið vis15@hi.is. Leiðbeinandi minn í verkefninu er Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

talmeinafræðingur, asthildurs@hafnarfjordur.is. Aðrir í meistaranefnd eru dr. Þóra 

Másdóttir, lektor við HÍ og Helga Sigurmundsdóttir, aðjúnkt við HÍ. 

 

Með fyrirfram þakklæti og von um góðar undirtektir, 

Vigdís Sigmarsdóttir nemi í meistaranámi í talmeinafræði við HÍ. 
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Fylgiskjal 2: Ítrekunarbréf til leikskólastjóra 

Kæri leikskólastjóri. 
 

Fyrir stuttu hafði ég samband við þig vegna könnunar um kennsluefnið Lubbi finnur 

málbein. Ég þakka kærlega fyrir svörin en einhverra hluta vegna var ekki öllum 

spurningum svarað. Ég væri þér ævinlega þakklát ef þú gætir gefið þér tíma og klárað 

að svara. 

 

Með fyrirfram þakklæti og von um góðar undirtektir, 

Vigdís Sigmarsdóttir nemi í meistaranámi í talmeinafræði við HÍ. 
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Fylgiskjal 3: Spurningakönnun 

 

Lubbi finnur málbein – könnun á notkun kennsluefnis 
 
 

Kæri þátttakandi. 

 

Ég heiti Vigdís Sigmarsdóttir og er meistaranemi í talmeinafræði við Læknadeild Háskóla 

Íslands og vinn nú að lokaverkefni mínu sem snýr að kennsluefninu Lubbi finnur málbein. 

Mig langar að biðja þig um aðstoð með því að svara þessum rafræna spurningalista. Það 

tekur um 6 mínútur að svara spurningalistanum. Æskilegt er að aðeins eitt svar berist frá 

hverjum leikskóla. 

 

Markmið rannsóknarinnar er einkum að afla upplýsinga um notkun á kennsluefninu 

um Lubba í leikskólum. Einnig er spurt um notkun á öðru kennsluefni um 

hljóðkerfisvitund og málörvun. 

 

Þó að ekki sé verið að nota efnið um Lubba í leikskólanum væri mjög gagnlegt fyrir 

rannsóknina ef þú gætir svarað spurningalistanum. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða síðan notaðar í gerð ítarlegra 

kennsluleiðbeininga fyrir kennsluefnið um Lubba. 

Með fyrirfram þökkum fyrir aðstoðina. 
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Fylgiskjal 4: Viðtalsrammi rannsóknarviðtals 

Starfsheiti viðmælanda:        Nafn á leikskóla:  

 

1. Gerið þið greinarmun á því hvort að Lubbaefnið er notað í almennri málörvun í leikskólanum eða í 
sérstökum málörvunarstundum?  

 

2. Er Lubbaefnið nota til þess að vinna með orðaforða? Hvernig er slíkri vinnu háttað fyrir börn á 
mismunandi aldursbilum. 

 

3. Hvernig skilgreinið þú hljóðanám í þrívídd? 
 

4. Hvernig hagið þið ráðgjöf til foreldra með áherslu hugmyndafræðina sem að liggur að baki 
Hljóðasmiðju Lubba? 

 
5. Hvernig skilgreinir þú hugtakið snemmbúið læsi (e. emergent literacy) og hvernig er 

málörvunarefnið um Lubba notað til þess að ýta undir það? 
 

6. Í sambandi við tileinkunarröð íslensku málhljóðanna og svokallaða málhljóðaörvun. Hvernig er 
unnið með Lubbaefnið varðandi tileinkunarröðina fyrir börn á mismunandi aldri? 

 

7. Hvaða hljóðkerfsvitundarþætti finnst ykkur Lubbaefnið helst styrkja?  
 

8. Varðandi vinnu með hljóða- og hljóðkerfisvitund. Notið þið annað málörvunarefni jafnhliða 
Hljóðasmiðju Lubba til þess að styrkja þessa þætti? Ef svo er tilgreinið hvaða efni er notað. 

 

9. Eftir að búið er að leggja fyrir HLJÓM-2 á síðasta ári leikskólans, er þá notast við Lubbaefnið til 
þess að vinna með eftir niðurstöðum prófsins. Skilgreinið hvernig það er gert? 

 

10. Hvernig notið þið Hljóðasmiðju Lubba till þess að vinna með hljóðtengingu? 
 

11. Hvernig metið þið árangur í hljóðavitund og bókstafsþekkingu eftir markvissa vinnu með 
Hljóðasmiðju Lubba?  

 
12. Í vinnu með Hljóðasmiðju Lubba er gerður greinarmunur á heiti bókstafanna og málhljóðunum. 

Útskýrið hvernig það er gert. 
 

13. Hvernig tengist vinnan með Hljóðasmiðju Lubba læsisstefnu sveitarfélagsins? 
 

14. Annað sem þið vlljið taka fram varðandi notkun á Hljóðasmiðju Lubba til þess að styðja við mál og 
læsi? 

 



 

 

91 

Fylgiskjal 5: Tillaga að aldursskiptum kennsluleiðbeiningum 

Eftirfarandi er tillaga að kennsluleiðbeiningum fyrir Hljóðasmiðju Lubba skipting leiðbeininganna miðar að 

aldri barna.  

Yngsta deild (Eins til þriggja ára börn). 

Efniviður: Smiðja 1,2 Íslensku málhljóðin (veggspjald), DVD mynddiskur. 

Táknrænar hreyfingar eru hér í brennidepli og áherslan með yngri börnunum er að leika sé með málhljóðin 

og kynna fyrir þeim táknrænar hreyfingar málhljóðanna svo að mögulegt sé að byggja ofan á þá þekkingu 

síðar. Lubbavísurnar fela í sér ótal endurtekningar á málhljóðunum og börnin fá því endurtekin tækifæri til 

að mynda þau samhliða táknrænu hreyfingunum. Áherslan er á hljóðanámið, sem er grunnurinn að 

talmálinu, þ.e. málhljóðin fremur en bókstafina, á þessu stigi. Ung börn sýna táknrænu hreyfingunum 

gjarnan mikinn áhuga og finnst skemmtilegt að útfæra þær. Sérstakalega skal vekja athygli á að tala um 

hljóð/málhljóð vikunnar fremur en staf s.s. staf/bókstaf vikunnar.  

Það er lykilatriði að börnin séu virk í útfærslu táknrænu hreyfinganna á meðan sungið er. Til að svo verði 

þurfa þau góða fyrirmynd frá hinum fullorðna. Það er upplagt að vinna með sérhljóð með yngsta hópnum 

og tengja við tilfinningar og líðan, s.s. /a/ vera góður, /á/ að meiða sig, /ó/ hætta á ferð, /æ/ vonbrigði. Þegar 

um ræðir snemmtæka íhutun geta táknrænu hreyfingarnar ásamt tilheyrandi hljóðmyndun verið fyrsta 

merkingarbæra tjáning barnsins og oft komið barninu af stað í frekari hljóðmyndun og tal.    

Í ýmsum leikskólum eru sæti barnanna (þar sem þau sitja á gólfi í krók) merkt með fyrsta staf í nafninu 

þeirra ásamt táknrænni hreyfingu hljóðsins. Þau læra þannig fljótt að þekkja stafinn sinn og tengja hann við 

táknrænu hreyfinguna sem um ræðir. Gæta þarf þess ef fyrsta hljóðið í nafni barnsins er /ei/ (t.d. Einar), 

/au/ (Auður), /hj/ (t.d. Hjálmar), /hl/ (t.d. Hlín), /hn/ (Hnefill) eða /hr/ (Hrafnhildur) að fyrsti stafurinn er þá E 

(Einar), A (Auður), H (Hjálmar), H (Hlín), H (hnefill), og H (Hrafnhildur).   

Hér á eftir er tillaga að notkun kennsluefnisins er varðar hljóðkerfisvitund og málhljóðaörvun með yngri 

börnum, listinn er þó ekki tæmandi:  

• Smiðja 1: Eitt til tvö málhljóð tekin fyrir á viku eftir tileinkunarröð málhljóðanna.  

• Málhljóðið hengt upp í augnhæð barnanna svo mögulegt sé að skoða málhljóðið í leik og starfi. 

• Ef börnin eru áhugasöm: tengja hljóðið fremsta staf í nafni barnsins. 

• Hlusta á og syngja vísurnar og börnin læra táknið fyrir hvert málhljóð. 

• Málhljóðið hengt upp í augnhæð barnanna svo mögulegt sé að skoða málhljóðið í leik og starfi. 

• Smiðja 1: Ríma/bullríma. 

• Smiðja 2: Atkvæði. 
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Miðdeild (þriggja til fimm ára börn).  

Efniviður: Smiðja 1, 2, 4, Hljóðastafrófið (veggspjald), DVD mynddiskur 

Grunnþemað í Lubbabókinni er að Lubbi leitar uppi málbein um allt Ísland og fundarstaðurinn tengist fyrsta 

málhljóðinu, sbr. /a/ finnst á Akureyri. Þegar Smiðja 2 kemur til skjalanna gefst færi á að tengja hljóðamámið 

við náttúru landsins og staðhætti þar sem söguvettvangur hverju sinni tekur mið af staðnum þar sem Lubbi 

finnur viðkomandi málbein. Sjá má litla mynd af Íslandskorti. Vísbendingar eru um að það gæti ýtt undir 

þekkingu og áhuga barnanna á landinu. Höfundar hafa bent á gildi þess að hafa Íslandskort í 

króknum/rýminu þar sem innlögn málhljóða/vinna með örsögur fer fram. Þannig fá börnin tækifæri til að 

taka virkan þátt í ferðum Lubba um landið í leit að málhljóðum og staðir merktir inná kortið koll af kolli. 

Íslandskortið virkar því sem hjálpartæki/verkfæri á svipaðan hátt og hundurinn Lubbi, sem fylgir ekki með 

efninu en hver leikskóli útvegar sér. Lubbarnir eru því margvíslegir að stærð og gerð án þess að það komi 

að sök. 

Hér á eftir er tillaga að notkun kennsluefnisins með börnum á aldrinu þriggja til fimm ára, listinn er þó ekki 

tæmandi:  

• Smiðja 1: Eitt til tvö málhljóð tekin fyrir á viku eftir tileinkunarröð málhljóðanna.  

• Málhljóðið hengt upp í augnhæð barnanna svo mögulegt sé að skoða málhljóðið í leik og starfi. 

• Börnin hlusta á og syngja vísuna, læra táknið og hvaða málhljóð á við hverju sinni.  

• Smiðja 1: Ríma.  

• Smiðja 1: Hljóðgreining (fyrsta hljóð í orði).  

• Smiðja 2: Lesa örsögur og rýna í merkingu orða  

• Smiðja 4: Nota má vinnuborð Lubba til að vinna með einfalda hljóðtengingu hljóða sem búið er að 

vinna með, alla vega með börnum sem eru áhugasöm.  
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Elsta deild (fjögurra til sex ára börn)  

Efniviður: Smiðja 1, 2, 4, bókin og DVD mynddiskur 

Hér á eftir er tillaga að notkun kennsluefnisins með börnum á aldrinu fjögurra til sex ára, listinn er þó ekki 

tæmandi:  

• Smiðja 1: Eitt til tvö málhljóð tekin fyrir á viku eftir tileinkunarröð málhljóðanna.  

• Málhljóðið hengt upp í augnhæð barnanna svo mögulegt sé að skoða málhljóðið í leik og starfi. 

• Börnin hlusta á og syngja vísuna, læra táknið og hvaða málhljóð á við hverju sinni.  

• Smiðja 1: Ríma. 

• Smiðja 2: Atkvæði. 

• Smiðja 1: Hljóðgreining (fyrsta og síðasta hljóð í orði). 

• Smiðja 2: Lesa örsögur og rýna í merkingu orða.  

• Smiðja 2: Flokka saman orð með sömu upphafshljóðum. 

• Smiðja 4: Vinna með hljóðtengingu. t.d. skipta börnunum í litla hópa og vinna með ákveðið samhljóð 

og að tengja það við sérhljóða. Upplagt er að byrja á samhljóðinu /m/ og halda svo áfram með 

hliðsjón af tileinkunarröð. 

• Smiðja 4: Gefur færi á að öll börnin (nema til komi sérstakar ástæður) nái að þekkja stóra og litla 

bókstafi af öryggi og hafi þannig náð ákveðinni sjálfvirkni í umskráningu stakra bókstafa í hljóð við 

lok leikskólanáms. Þessi þekking, stafa-hljóðaþekking, leggur grunninn að lestrarnáminu.  

• Smiðja 4: Hljóðgreining (sundurgreina upphafshljóð, endahljóð og miðjuhljóð í eins atkvæða orðum 

(samhljóð, sérhljóð, samhljóð).   

• Smiðja 4: Ritun á grunni hljóðanáms - hringir og lítil málbein.  

• Smiðja 4: Lestur á grunni hljóðanáms. Hringjum með táknrænum hreyfingum raðað upp í 

merkingarbærar einingar og einföld orð sem barnið hljóðar sig í gegnum og því næst einfaldar 

setningar.  

 

 


