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Útdráttur 
 

Loka ritgerð þessi er til B.Ed. prófs í leikskólakennarafræðum við Háskólann á Akureyri árið 
2018. Í þessari ritgerð verður fjallað um málþroska barna á leikskólaaldri, gerð er grein fyrir 
kenningum um mál og þróun þess ásamt því að gerð er grein fyrir Hljóm-2 skimun sem lögð er 
fyrir 5 ára börn í leikskóla. Tilgangur þessarar ritgerðar er að fá sýn á það hvernig hægt er að 
efla málþroska nemenda sem koma út með slaka eða mjög slaka færni í Hljóm-2.  Við gerðum 
rannsókn sem fólst í því að sendar voru spurningar á leikskólakennara úr fimm leikskólum í 
Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu þar sem spurt var út í Hljóm-2, hvort það sé lagt fyrir á 
leikskólanum, hvort framfarir hafa orðið og hvernig unnið er með niðurstöðurnar. Í ljós kom 
að Hljóm -2 er lagt fyrir í öllum leikskólunum og unnið er á markvissan hátt með niðurstöður 
þess, einnig hafa niðurstöður úr Hljóm-2 farið batnandi síðustu ár hjá nemendum þessara 
fimm leikskóla. Einnig voru skoðaðar niðurstöður úr Hljóm-2 skimunum frá árunum 2014 - 
2017 í Rangárvallar- og Vestur Skaftafellssýslu en í ljós kom að Hljóm-2 skimunin kemur betur 
og betur út síðustu árin. Fórum við því að velta fyrir okkur hvort námsefnið Lubbi finnur 
málbein gæti haft áhrif á velgengni nemenda. Kennsluáætlanir fylgja ritgerðinni og þær er 
hægt  að nota til að vinna að eflingu málþroska hjá börnum sem eru með slaka eða mjög slaka 
færni á einhverjum af þeim þáttum sem kannaðir eru í Hljóm-2 skimuninni. 
 

 

Abstract 
 

The main subject of this thesis is to discuss language development, Hljóm-2 test which is 
proposed for five year old children and then we analyse the results of Hljóm-2. The teaching 
of various scholars will be explained and the development of language. We conducted a survey 
involving sending a few questions to 5 kindergarten teachers about Hljóm-2 and asked if they 
submitted the test and if there were any good results and how they used the results to 
improve the children’s language development. The results for the past four years have been 
improving and our thought is that the curriculum Lubbi finnur málbein has been the answer 
for that improvement. Also brought together are diverse teaching plans are included in the 
thesis to enable children’s language development. 
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1.0 Inngangur 
 
Við völdum að fjalla um málþroska leikskóla barna vegna þess að hann vekur áhuga höfunda 

og skiptir gríðarlega miklu máli í öllu námi barna. Leikskólaárin er mikilvægur tími því 

málþroskinn þróast hratt og margt sem gerist á þessum árum. Okkur þótti einnig áhugavert 

að fjalla um skimunina Hljóm-2 vegna þess að ef unnið er markvisst með niðurstöður er 

hægt að efla nemendur mikið og hægt er að koma í veg fyrir lestrar- og námsvanda síðar 

meir. Þetta segir okkur hve mikilvægt hlutverk leikskólakennara er innan leikskólans. Læsi er 

einn af grunnþáttum í íslenskri menntastefnu sem meðal annars er sett fram í Aðalnámskrá 

leikskóla 2011. Samkvæmt henni snýst læsi um að geta fært hugsun yfir í ritað mál ásamt því 

að hafa getu í að skilja ritaðan texta. Læsi snýst fyrst og fremst um sköpun merkingar og það 

á sér ekki stað í tómarúmi en t.d. er hægt að skilja texta á ólíkan máta og enginn túlkar hann 

á sama veg þó að lestrartækni fólks, hljóðkerfisvitund og orðaforði þeirra svipi saman. 

Merkingasköpun fólks ræðst af upplifun og reynslu þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.12). 

Í leikskólastarfi er lögð mikil áhersla á málþroska barna og á leikskólaárunum þróast 

hann og þroskast mjög hratt. Því er mikilvægt að leikskólakennarar og aðrir 

starfsmennleikskóla séu meðvitaðir um stöðu málþroska hjá hverju og einu barni. Börn sem 

búa yfir góðum málþroska eiga oft á tíðum auðveldara með nám í framtíðinni, þess vegna er 

mikilvægt að koma til móts við þau börn sem standa höllum fæti hvað málþroska varðar 

með snemmtækri íhlutun. Í snemmtækri íhlutun felst greining á stöðu barna og markviss 

viðbrögð við þörfum þeirra. Hljóm-2 skimunin getur gefið vísbendingar um gengi barna 

þegar kemur að lestrarnámi á efri skólastigum. Því er mikilvægt að prófið sé notað með 

markvissum hætti í leikskólastarfi.  

Góður málþroski byggist á nokkrum þáttum sem gert verður grein fyrir í þessari 

ritgerð. Þeir þættir eru hljóðkerfisvitund, orðaforði og málskilningur. Hljóðkerfisvitund felst í 

því að geta greint tungumálið niður í smærri hljóðeiningar. Leikir með orð, rím, samsett orð, 

vísur o.fl. hjálpa til við að þjálfa hljóðkerfisvitundina sem er mikilvægt fyrir komandi 

lestrarnám. Því oft hefur verið sýnt fram á það að einstaklingar með slaka hljóðkerfisvitund 

eiga í erfiðleikum með lestrarnám. Góð leið til þess að efla orðaforða barna er að lesa fyrir 

þau, með þeim og að þau lesi sjálf. Í daglegu starfi leikskólans er mikilvægt að leggja orð á 

alla hluti og athafnir til þess að auka jafnt og þétt í gegnum leik og starf orðaforða barnanna. 
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Orðaforði er lykilinn að málskilningi, því meiri orðaforði því betri málskilningur en 

málskilningur vísar til merkingar orðanna og hvaða þýðingu textinn hefur sem lesinn er. 

 Annar kafli ritgerðarinnar fjallar um málþroska leikskólabarna, kenningar um 

málþroska og þróun hans frá 0-5 ára. Í öðrum kafla er fjallað um málþroska og læsi ásamt 

bernskulæsi, bóklestri, hljóðkerfisvitund, orðaforða og málskilning. Þriðjikafli fjallar um mat 

á málþroska og snemmtæka íhlutun í málþroska. Fjórði kafli fjallar um Hljóm-2 skimunina og 

prófþætti Hljóm-2. Þar á eftir kemur umfjöllum um aðferð og síðan niðurstöður, umræður 

og lokaorð. Í lokin koma fjórar kennsluáætlanir sem þjálfa alla prófþætti Hljóm-2. 

Kennsluáætlanirnar eru unnar út frá barnabókum og gerðar með það í huga að efla börn 

sem koma út með slaka eða mjög slaka færni í Hljóm-2. 

Höfundar leita svara við rannsóknarspurningunni hvernig Hljóm-2 nýtt í 

leikskólastarfi í Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu og hvernig má efla færni nemenda 

sem koma út með slaka færni á Hljóm- 2? 
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2.0 Málþroski 
 
Málþroski hefst í frumbernsku og þróast alla ævi. Fyrstu fimm árin eflist málþroskinn hvað 

mest og er hann talinn þróast á svipaðan hátt hjá öllum börnum en mishratt og með 

misjöfnu mynstri (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2014, bls. 14). Málþroski er hugtak sem felur í 

sér þekkingu og færni líkt og að tengja saman orð sem mynda setningar og  flétta saman 

setningar sem mynd samfellda heild. Einnig læra börn óskrifaðar reglur um málsiði og hvaða 

orð er viðeigandi að velja og nota eftir aðstæðum, viðmælendum og umræðuefni. Þróun og 

þroski málþroskans er háður meðfæddum eiginleikum og uppeldi en erfðir, umhverfi og 

reynsla eiga einnig sinn þátt í þróun og þroska hans (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, bls 9).  

Til þess að börn nái að tileinka sér tungumál þurfa þau að læra og þróa með sér 

ákveðna tungumálahæfileika, fyrst með því að læra að tala og hlusta og síðar meir með því 

að lesa og skrifa (Neaum, 2012, bls. 10). Þegar börn ná valdi á tungumálinu, geta tjáð með 

orðum hugsanir sínar og langanir ásamt því að geta skilið og nýtt sér tungumálið í 

samræðum er stórum áfanga í lífi barna náð. Tungumálið gegnir veiga miklu hlutverki í lífi 

okkar og mikilvægt að börn nái góðu valdi á því strax á leikskólaaldri. Málþroski barna á 

leikskólaaldri er grunnurinn að lestrarnámi framtíðarinnar sem og lesskilningi (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2013, bls. 16). 

Hæfileikinn til að tala er það sem greinir manninn frá öðrum skepnum og er 

málþroski eitt af því mikilvægasta í þroskaferli barns. Fyrir árið 1960 var málþroska ekki 

sýndur mikill áhugi meðal sérfræðinga. Athuganir á tali barna höfðu að vísu farið fram til 

þess að komast að því hvernig málþroskinn breytist með aldrinum. Það sem fræðimenn 

fylgdust með á þeim tíma var orðaforði, setningamyndun, röðun orða í setningar og tíðni 

orðflokka hjá einstaka börnum. Með þessum athugunum voru sett fram þroskaviðmið hins 

“eðlilega” barns. Fræðimenn komust m.a. að þeirri niðurstöðu að börn lærðu nafnorð á 

undan fornöfnum, sagnorð og lýsingarorð á undan atviksorðum ásamt því að börn mynda 

fyrst tveggja orða setningar og svo verða þær flóknari eftir því sem börnin þroskast. 

Þroskaviðmið sem sett voru  um “eðlilegan” málþroska hjá börnum geta verið gagnleg en 

slíkt má ekki taka of alvarlega því þroskamunur á milli barna getur verið mikill (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 230-231).  Kenningar í þróun málþroska eru margar og þekktir 

fræðimenn á borð við Piaget og Vygotsky hafa komið með sínar eigin kenningar um 
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málþroska. Hér á eftir verður fjallað um nokkrar af þeim kenningum sem uppi hafa verið um 

málþroska barna.  

 

2.1 Kenningar um málþroska barna 
 

Í gegnum tíðina hafa sálfræðingar og aðrir fræðimenn lagt fram kenningar um 

málþroska barna. Þær hafa verið mismunandi og áhersla þeirra verið á misjafna þætti sem 

koma að málþroska barna. Í þessum kafla verður farið yfir kenningar frá Piaget, Vygotsky, 

Chomsky og Skinner um málþroska. 

Svissneski sálfræðingurinn Jean Piaget taldi að vitsmunaþroski væri forsenda 

málþroska. Kenning hans um vitsmunaþroska fólst meðal annars í því að ekki væri hægt að 

kenna hverjum sem er hvað sem er. Einstaklingar þurfa að ná vissum þroska til þess að læra 

mismunandi hluti. Piaget lagði einnig áherslu á að börn væri virk í eigin námi (Aldís Unnur 

Guðmundsson, 2013, bls. 47). Hann taldi að greindarþroski barna væri lengra komin en 

málþroski við 2ja ára aldur og að hann tengdist athöfnum barnanna, skynjun og hreyfingu. 

Málþroskann taldi Piaget vera háðan táknbundinni hugsun og hæfileika til að geyma myndir 

af atburðum og upplifunum í huga sér. Táknbundin hugsun er ekki einungis notkun á 

tungmálinu en einnig þegar barn notar kubb sem bíl eða trjágrein sem sverð (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2013, bls. 262).  

Rússneski sálfræðingurinn Lev Vygotsky er þekktur fyrir hugmyndir sínar um tengsl 

máls og hugsana. Hann taldi að menning, saga og þjóðfélagslegir þættir hefðu áhrif á mótun 

hugsana og tungumáls. Hann taldi einnig að tungumálið væri mikilvægasta verkfæri hugans 

því tungumálið mótar hugsunina. Því menningu, sögu og þjóðfélagslegum þáttum er haldið 

til haga með tungumálinu. Rannsóknir Vygotsky á máltöku barna snérust um að skapa nýja 

sálfræði sem tengdist menningu og félagslegum þáttum. Hann tók eftir því að börn yngri en 

3ja ára hugsa upphátt, þau nota talið til þess að koma hugsunum sínum í framkvæmd og 

skipuleggja þær. Vygotsky taldi einnig að tungumálið og hugsun væru tveir sjálfstæðir þættir 

hjá einstaklingum og að mestu ótengdir fyrir 3ja ára aldur. Þegar barn hefur náð tveggja ára 

aldri fer það að tengja saman mál og hugsun með því að tjá hugsun sína. Vygotsky var 

ósammála Piaget í því að nám ætti að miða við þroska barnsins. Þvert á móti átti nám að 

stuðla að þroska samkvæmt Vygotsky  (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 262-263, 

Neaum, 2012, bls 9,22-23).  
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Bandaríski málfræðingurinn Chomsky taldi að mál og hugsun tengist náið huganum. 

Mál og hugsun þroskast eins og aðrir líffræðilegri eiginleika líkamans og vex því með aðstoð 

reynslunnar. Chomsky taldi að í heilanum væri sérhæfður búnaður fyrir tungumálið. Hann 

taldi að allir hafi meðfæddan hæfileika til þess að læra tungumál og að það er engin tilviljun 

hvernig tungumál eru upp byggð. Þessi sérhæfði búnaður er forsenda þess að börn læri mál 

en umhverfið ráði því hvaða tungumál börn læra. Börn vinna úr máláreitum og læra reglur 

út frá því sem hjálpar þeim að skilja tungumálið og mynda setningar. Þetta skýrir það hvers 

vegna börn ná svona góðum árangri í því að læra móðurmál sitt á tiltölulega skömmum 

tíma. En flest börn læra móðurmál sitt á tveimur og hálfu ári, eða frá átján mánaða til 

fjögurra ára. Rök hans byggjast á klínískum rannsóknum en þegar manneskja lendir í slysi 

eða fær slæma áverka á ákveðin svæði heilans getur hún misst getuna til þess að tjá sig með 

orðum en áhrifin eru ekki eins mikil á hugsanir fólks. (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, 

bls.219, 232, 262). 

Bandaríski sálfræðingurinn og atferlissinninn Skinner var trúr kenningum sínum um 

styrkingar og taldi að það væri hægt að skýra málþroska barna með vélrænum hætti og að 

hann lyti sömu lögmálum og áreiti og styrking. Börnin hlusta á samræður annarra og herma 

eftir. Viðbrögðin sem barnið fær eru annað hvort til að styrkja eða letja barnið í að nota 

málið. Ekki voru allir sammála honum og var Skinner mjög gagnrýndur. Samlandi hans Noam 

Chomsky taldi það af og frá að hægt væri að skýra hraðar framfarir barna í málþroska með 

lögmálum um virka skilyrðingu (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013, bls. 231, Neaum, 2012, 

bls 19-20). 

Til eru ýmsar málþroska kenningar og eins og sjá smá er hver með sínu sniði og 

fræðimenn eru ýmist sammála eða ósammála um þróun málþroska. 

 

2.2 Þróun málþroska hjá börnum 0 - 5 ára  
 

Fyrsta árið í lífi hvers barns gerist mikið í tengslum við málþroska. Við fæðingu eru 

fyrstu viðbrögð barna að gráta og þar byrjar þróun og þroski málþroskans. Við tveggja til 

fjögurra vikna aldur byrja börn að mynda augnsamband við foreldra og þá sem standa 

barninu næst. Sex vikna til sex mánaða fara þau að bregðast við hljóðum og sýna svipbrigði 

eins og bros. Fjögurra til sex mánaða byrja börn að bregðast við kunnulegum hljóðum með 

hjali og babli. Við níu mánaða aldur fara börn að mynda ákveðnari hljóð eins og ma-da-ba og 
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fara hljóðin að líkjast því tungumáli sem barnið heyrir, þekkja nafnið sitt og skilja einföld orð 

eins og bless og nei og byrja að benda á hluti, fólk eða athafnir. Í kringum eins árs aldur fer 

orðaforði barna að þróast hratt og skilningur þeirra eykst. Þau nota oft eitt orð sem hefur 

fleiri en eina merkingu. Við tveggja til þriggja ára aldur eru flest börn farin að segja tveggja 

orða setningar, byrjað að benda á algenga hluti, segja algeng orð bæði nafnorð og sagnorð, 

geta farið eftir einföldum fyrirmælum sem dæmi: settu kubbinn í kassann. Við þriggja til 

fjögurra ára aldur fara börn að þekkja litarheiti, skilja setningar eins og: settu bílinn undir 

stólinn, skilja yfirhugtök svo sem: föt, dýr, leikföng. Á þessu aldursbili byrjar oft færni í því að 

ríma en eðlilegt er að barn á þessu aldursbili sé ekki búið að ná fullum tökum á því. 

Orðaforði barna þróast mikið á þessu tímabili og ná börn tökum á því að nota nafnorð í 

fleirtölu, spurnarorð: hvar, hver, hvað og þátíð sagna. Algengt er að börn noti fjögurra orða 

setningar í réttri orðaröð á þessu aldursbili, noti forsetningar og tengi saman setingar með 

og/en. Við fjögurra til fimm ára aldur er orðaforði barna orðin mjög góður, þau nota lengri 

og flóknari setningar um það sem hefur gerst eða gæti gerst og afþví setningar. Á þessu 

aldursbili á færni barna í að ríma að vera komin ásamt því að þau geta greint fyrsta hljóð í 

orði en  í þessum þáttum reynir á hljóðkerfisvitund barna. Mörg fjögurra til fimm ára börn 

eru farin að prófa sig áfram við það að skrifa nafnið sitt eða gælunafn, nota yfirhugtök í 

töluðu máli og orð fyrir form, stærð og fjölda (Neaum, 2012, bls. 29-30 og Björk Alfreðsdóttir 

og fl., 2017, bls 22-28). Hér má sjá að börn eru að safna í orðabankann og styrkja málþroska 

sinn mjög mikið með á hverju ári og því nauðsynlegt að hlúa að og veita þeim svigrúm og 

tækifæri á að öðlast þá getu. 

 

 

3.0 Málþroski og læsi  
 

Málþroski og læsisþróun eru langtímaferli en börn læra mikilvægan orðaforða 

tungumálsins í máltökuferlinu ásamt merkingu, framburð og beygingar, einnig læra þau að 

tengja orð í setningar og setja þær saman í eina heild. Tengsl eru á milli málþroska og læsis, 

þessi tengsl eru margvísleg og eru breytileg eftir því hvar barnið er statt í þroska. 

Málþroskinn hefur þrjá þætti sem tengjast læsi og lestrarnámi. En það eru hljóðkerfisvitund, 

orðaforði og málskilningur (Steinunn Torfadóttir, e.d.). 
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3.1 Bernskulæsi  
 
  Bernskulæsi (e. emergent literacy) er hugtak sem notað er yfir læsisþekkingu barna á 

leikskólaaldri og felur í sér ákveðna þekkingu, færni og viðhorf sem þroskast sem undanfari 

síðari lestrarnáms. Bernskulæsi felst í því að byggja upp þekkingu barna í gegnum ritmálið og 

bókalestri ásamt málhvetjandi samskiptum við fullorðna og börn. Börn byrja allt frá fæðingu 

að byggja upp lestrarnámið með því að afla sér þekkingar um læsi en grunnur að 

lestrarfærni er lagður á heimilum og í leikskóla en því meiri reynslu sem barnið fær því meiri 

þekkingu ber barnið með sér í grunnskóla (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.a).   

 

3.2 Bókalestur 
 

Einn af grunnþáttum menntunar er læsi og eitt af markmiðum leikskólans er ,,að 

veita skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 22). Auk þess er eitt af meginmarkmiðum læsis að 

börn séu virkir þátttakendur í mótun heimsins með eigin merkingu og bregðist við því sem 

þau lesa á persónulegan hátti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13). Með 

læsi er ekki eingöngu átt við lestur bókstafa heldur einnig læsi á myndir og umhverfi en það 

er mikilvægur þáttur í læsi barna á öllum aldri. Úr Aðalnámskrá leikskóla eru eftirfarandi 

leiðarljós sem starfsfólk leikskóla hafa tekið sér til leiðsagnar við að þróa og móta 

leikskólastarfið:  

Starfshættir leikskóla eiga að hvetja börn börn til að tjá sig og hlusta á  frásagnir, 

sögur, ljóð og ævintýri. Í leikskóla á að nýta þau tækifæri sem gefast í daglegum 

samskiptum til að efla íslenska málvitund þar sem börn læra ný orð og hugtök  og 

þróa tungumálið (Mennta- og menningarmálaráðuneytið , 2011, bls. 25).  

 

Samkvæmt Aðalnámskrá eru skýrar áherslur leikskóla á bækur og lestur og af reynslu 

höfunda sem starfsmenn á leikskóla og foreldrar þá er sungið eða lesið á hverjum degi í 

leikskólastarfi. 

Bækur eru börnum mjög mikilvægar en með þeim læra börn ýmislegt um lífið og 

tilveruna jafnframt eflir bóklestur málþroska barna og venjast þau við lestur, en ólíklegt er 



 9 

að börn hafi áhuga á bókum seinna á lífsleiðinni nema þau umgangist þær strax í upphafi 

æskunnar (Margrét Tryggvadóttir, 2005, bls. 101).  

Bóklestur getur verið notaleg samverustund milli barns og foreldris og einnig milli 

kennara og hóps barna en samræður geta einnig verið líflegar og skemmtilegar. Börn fá 

tækifæri á að setja sig í spor annarra með því að hlusta á sögur, þær hjálpa til við að skilja 

ólíkar langanir fólks og viðbrögð barnanna eru mismunandi eftir aðstæðum. Börnin sýna 

persónum bókanna skilning og samhug ásamt því að upplifa gleði og sorg með þeim. 

Samræður geta eflt málþroska barna og stuðlað að tilfinninga- og félagsþroska ásamt því að 

almenn þekking barnanna eykst. Með bóklestri eflist orðaforði og frásagnarhæfni ásamt 

málskilningi, því er mikilvægt að kennarar vandi verk sín þegar kemur að lestri fyrir eða með 

börnum og leggi mikla áherslu á samræður í sögustundum (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, 

bls. 52-53). Orðaforða má nota til að vinna með smærri einingar málsins líkt og höfundar 

ætla sér með kennsluáætlum sínum, að skoða hljóð og greina, t.d. með því að vinna með 

hljóðkerfisvitund út frá barnabókum. 

 

3.3 Hljóðkerfisvitund  
 

Hljóðkerfisvitund er færni sem felst í því að greina tungumálið niður í smærri 

hljóðeiningar, orð, atkvæði, stök hljóð og upphafshljóð. Leikir með orð, rím, samstöfur, 

samsett orð, vísur og fleira hjálpar börnum að ná tökum á hljóðkerfisvitundinni. Slíkir leikir 

eru taldir góður undirbúningur fyrir komandi lestrarnám. Þegar hugsun er breytt í orð er 

það  hljóðræn færni sem raðar hljóðunum í orðinu í rétta orðaröð  (Brown, 2014, bls. 40, 

Helga Sigmundsdóttir, e.d.a).  

Börnum sem gengur erfiðlega að læra bókstafina og að læra að lesa eru oft á tíðum 

með slaka hljóðkerfisvitund. Sterk tengsl eru á milli slakrar hljóðkerfisvitundar og 

lestrarerfiðleika (Cecil, 2011, bls.67). Í langtímarannsókn Jóhönnu Einarsdóttur, Ingibjargar 

Símonardóttur  og Amalíu Björnsdóttur um forspárgildi málþroskamælinga voru sterk tengsl 

á milli mælinga á hljóðkerfisvitund og árangurs á samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk í 

grunnskóla. Ásamt því sem sterk tengsl fundust á milli hljóðkerfisvitundar og lestrargetu 

barna í 1. og 2. bekk í grunnskóla. Niðurstöður úr fyrrnefndri langtímarannsókn ættu í raun 

og veru ekki að koma á óvart vegna þess að ítrekað hefur það verið sýnt að sterk tengsl eru á 
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milli hjóðkerfisvitundar barna á leikskólaaldri og færni þeirra í að ná tökum á lestri (Amalía 

Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2013, bls. 3). 

Þegar börn eru fjögurra til sex ára gömul hafa þau flest náð góðu valdi á 

móðurmálinu og eru farin að gera sér grein fyrir hljóðfræðilegri uppbyggingu talaðs máls 

(Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003, bls 10). Börn 

með góða hljóðkerfisvitund læra fyrr og tengja betur saman hljóð og bókstafi en þau börn 

sem hafa slaka hljóðkerfisvitund. Einstaklingar með slaka hljóðkerfisvitund miðað við 

jafnaldra á leikskólaaldri hafa einnig slaka hljóðkerfisvitund miðað við jafnaldra þegar þeir 

verða eldri. Því er mikilvægt er að leikskólakennarar grípa strax inn í áður en eiginlegt 

lestrarnám hefst til að koma í veg fyrir slíkt. Góð hljóðkerfisvitund og þekking á stafrófinu 

eru mikilvægir þættir í lestrarnámi. Að kenna stafrófið samhliða þjálfun á þáttum 

hljóðkerfisvitundar er undirstaða komandi lestrarnáms því börn verða að átta sig á því að 

prentaðir stafir og hljóð tengjast saman (Amalía Björnsdóttir og fl., 2003, bls 11- 12; Brown, 

2014, bls. 40). Í rannsókn Amelíu, Jóhönnu og Ingibjargar þar sem þær skoðuðu tengsl 

niðurstaðna á Hljóm-2 við gengi á samræmdum prófum kom í ljós að þeir þátttakendur sem 

voru með slaka hljóðkerfisvitund við lok leikskólagöngu voru á fullorðinsaldri enn í 

erfiðleikum með hljóðkerfisvitund sem kom meðal annars í ljós í stafsetningu þó þeir væru 

búnir á ná tökum lestri. Því er viðeigandi kennsla mikilvæg fyrir nemendur svo þeir nái að 

halda í við jafnaldra sína þrátt fyrir að vandinn hverfi kannski aldrei (Amalía Björnsdóttir, 

Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2016, bls. 16).  

Barn með góða hljóðkerfisvitund á í flestum tilfellum auðveldara með lestur og nám 

en barn með slaka hljóðkerfisvitund og því er mikilvægt að grípa strax inn í áður en 

lestrarnám í grunnskóla hefst. Hljóðkerfisvitund er stór þáttur í málþroska barna og 

mikilvægt að kennarar og foreldrar séu vakandi fyrir því. 

 

3.4 Orðaforði 
 

Í margvíslegum skilningi eru orðin grunneiningar tungumálsins og kjarni málsins en 

lykill að málskilningi hvers einstaklings er góður orðaforði (e. vocabulary).Orðaforði er 

kunnátta einstaklings á orðum, hversu mikla þekkingu hann hefur á orðum, byggingu þeirra 

og merkingu. Orðaforði er undirstaða lesskilnings og kemur fram í fjöldamörgum 

rannsóknum að hann tengist bæði beint eða óbeint öllu því sem varðar læsi. Á leikskóla 
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öðlast börn mikinn orðaforða en sá orðaforði leggur grunn að undirstöðu læsi en það er 

umskráning stafa í hljóð og lesskilningur. Sum börn eru með góðan orðaforða en slaka 

hljóðvitund en það er t.d. algengt hjá börnum með leshömlun en þó geta börn líka haft góða 

hljóðvitund en hljóðvitund er lykillinn að læra umskráningu (Árdís Tryggvadóttir, 2013, bls. 

16-17). Hæfni til þess að geta breytt bókstöfum orða í málhljóð, tengja þau saman og mynda 

úr þeim orð kallast umskráning (Helga Sigmundsdóttir, e.d.b). Tengsl eru á milli þróun 

orðaforðans og lestrarnáms, orðaforði hefur því mikið að segja þegar kemur að velgengni 

barna í lestrarnámi. Hæfni barna til þess að skilja það sem þau lesa tengist stærð orðaforða 

þeirra, því stærri orðforði því meiri lesskilningur. Því er orðaforði mikilvægur þegar kemur að 

lestrarnámi barna og ræður meira um velgengni námsins en aldur og þroski barnsins (Árdís 

Tryggvadóttir, 2013, bls. 16-17). Mikilvægt er að efla orðaforða barna en það er hægt með 

því meðal annars hægt með því að lesa eða eiga góðar samræður. 

 

3.5 Málskilningur 
 

Undirstaða lesskilnings er málskilningur en þar gegnir orðaforði mikilvægu hlutverki 

(Helga Sigmundsdóttir e.d.c) 

Hlustunarskilningur/málskilningur vísar til skilnings á rituðum texta í samfelldu máli, 

merkingu orða og hvaða hlutverki þau gegna ásamt því hvernig orðin tengjast í setningar. 

Málskilningur krefst sífellt meiri orðræðufærni sem og vitsmunalegri færni sem þarf til að 

skapa og skilja mislangar orðræðueiningar í samfelldu máli (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, 

bls. 4-5). Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir (2010, bls. 36) vísar í rannsóknir (Cain og Oakhill, 

2007; Hoover og Gough, 19990; Wtehurst og Lonigan, 2002; Catts, Hogan, og Fey, 2003; de 

Jong og van der Liej, 2002; Perfetti og fl., 2005) að málskilningur og lesskilningur séu 

hugsanlega byggðir á sömu undirstöðuþáttum en þó taldir þróast á mismunandi hátt, en í 

gegnum talað mál þróast málskilningur, og lesskilningur þróast í gegnum ritað mál. Talið er 

að þessir þættir hafi gagnvirk áhrif á hvor annan og að þróun á málskilningi auki lesskilning 

og öfugt og að tengsl milli þessara þátta tungumálsins aukist efitr því sem lestrarfærni eykst. 

Á æviskeiði hvers einstaklings eru mismikill tengsl á milli lesskilnings og málskilnings, tengls 

eru lítil í byrjun lestrarnáms en þá einbeitir einstaklingurinn sér að umskráningu og les hann 

orð fyrir orð. Oft eru myndskreytingar sem styðja við skilning í lesefni fyrir börn og er textinn 

á einföldu máli til að greiða fyrir skilningi. 
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4.0 Mat á málþroska 
 

Mat á námi barna í leikskóla felst í því að safna upplýsingum um það sem börnin eru 

að fást við og hafa áhuga á. Upplýsingarnar eru notaðar til þess að styðja við nám barnanna 

og velferð þeirra. Mat á námi barna fer fram í samstarfi við foreldra/forráðamenn. Markmið 

mats er að auka þekkingu þeirra sem koma að námi barna, leikskólakennara, annars 

starfsfólks og foreldra/forráðamanna ásamt því að leikskólar vinni samkvæmt lögum, 

reglugerðum, aðalnámskrá leikskóla og að réttindi barna séu virt. Mat þarf að vera 

einstaklingsmiðað því börn sýna getu, þekkingu, hæfni og áhuga á ólíkan hátt (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 7). Leikskólastarf er fjölbreytt og því þurfa 

matsaðferðir að vera fjölbreyttar (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 26). 

Málþroski er mikilvægur fyrir þroska og möguleika til náms og því mikilvægt að byrja strax 

með íhlutun á leikskólaaldri. Þau börn sem eru með slakan málþroska á leikskólaaldri eru 

líklegri til þess að taka hægari framförum en börn með góðan málþroska (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2015, bls 5). Leiðir til þess að efla málþroska barna eru margar. Málörvun í 

daglegu starfi er eitt mikilvægasta framlag leikskólans til þess að örva málþroska barna. Svo 

slíkt verði sem best þurfa kennarar að vera vel undirbúnir og vakandi fyrir því að svara áhuga 

barna og grípa tækifærin þegar þau gefast. (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls 4-5). Í 

lögum um leikskóla nr. 90/2008 í 2.gr. segir að hagur barna skal hafður að leiðarljósi í öllu 

starfi og ber börnum að fá skipulagða málörvun sem stuðlar að eðlilegri færni í íslensku. Í 

aðalnámskrá leikskóla 2011 kemur fram að hlutverk leikskólakennara sé að miðla þekkingu, 

fylgjast með nýjungum og vera mótandi í menntun og uppeldi barna. Ásamt því sem 

leikskólakennarar þurfa að passa uppá það að hvert barn fái að njóta sín í leik og starfi í 

námsumhverfi sem skipulagt er á þann hátt að hvert og eitt barn fái að njóta bernsku sinnar 

og að það sé virt að verðleikum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls 31). Hér á 

eftir verður fjallað um snemmtæka íhlutun í málþroska.  
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4.1 Snemmtæk íhlutun í málþroska  
 

Snemmtæk íhlutun felst í því að hafa áhrif á þroskaferli barna eins snemma og hægt 

er ef þau sýna frávik í þroska. Miðað er við að íhlutun fara fram fyrir 6 ára aldur og á meðan 

börnin eru enn í leikskóla. Ástæða þess að snemmtæk íhlutun er gerð á meðan börn eru á 

leikskólaaldri er sú að heilastarfssemin er minna sérhæfð og taugafrumurnar sveigjanlegar 

og eykur það líkurnar á að snemmtæk íhlutun hafi áhrifa á taugaþroska barnanna. Um leið 

og grunur vaknar um að barn geti átt í erfiðleikum með mál eða lestur þarf að bregðast við 

með viðeigandi kennslu, en í því felst snemmtæka íhlutunin. Foreldrar eru mikilvægir 

samstarfsaðilar skóla í snemmtækri íhlutun barna sinna. Það er hlutverk leikskólans að 

upplýsa þá um þá kennslu sem barnið fær eða sem barnið þarf á að halda (Amalía 

Björnsdóttir og fl., 2013, bls. 5-6). 

Börn sem eru slök í málþroska á leikskólaaldri eru líklegri til þess að taka hægari 

framförum en börn sem standa vel að vígi í námi og þroska. Því breikkar bilið á milli þeirra 

slöku og sterku með hverju ári sem líður ef ekki er gripið strax inn í. Árin sem börn eru í 

leikskóla eru því kjörinn tími til þess að finna börn í áhættuhóp og fyrirbyggja vandamál sem 

geta komið í ljós síðar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 5). Hægt er að draga úr því að 

börn lendi í náms- og lestrarvanda og í einhverjum tilfellum má koma í veg fyrir að 

slíkt gerist með markvissri snemmtækri íhlutun í málþroska. Öll börn eiga jafnan rétt til náms 

bæði í leik- og grunnskólum og að komið sé til móts við þarfir þeirra (Anna Borg 

Harðardóttir, 2014-2015, bls. 22 - 23). 

Snemmtæk íhlutun í lestrarnámi barna er einnig mikilvæg. Lestur er mikilvæg 

undirstaða náms og því mikilvægt að börn nái góðum tökum á honum. Þegar börn eru á 

leikskólaaldri er margt hægt að gera til þess að undirbúa börnin undir komandi lestrarnám. Í 

skýrslu OECD (2012, bls 23-25) segir að ef foreldrar lesa fyrir börnin sín á meðan þau eru ung 

og eru góðar fyrirmyndir hvað varðar lestur og málnotkun þá gengur börnunum betur í lestri 

seinna á skólagöngu sinni.  
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5.0 Hljóm -2 
 

Til að meta málþroska leikskólabarna og þannig auðvelda snemmtæka íhlutun þurfa 

mælitæki að vera aðgengileg. Hljóm -2 skimun er slíkt mælitæki en það var hannað af þeim 

Amalíu Björnsdóttur, Ingibjörgu Símonardóttur og Jóhönnu Einarsdóttur og  gefið út árið 

2002. Prófið er lagt fyrir elstu börn leikskóla til að kanna hljóðkerfisvitund þeirra og fleiri 

málþroskaþætti. Hljóm -2 byggir á rannsókn sem hófst árið 1996 en markmið hennar var að 

athuga tengsl hljóðkerfis- og málmeðvitundar við síðari lestrarfærni barna á aldrinum 5-6 

ára. Hönnuð var skimun sem athugaði þætti hljóðkerfis- og málmeðvitundar með síðari 

lestrarerfiðleika í huga, var einnig athugað hvort markviss þjálfun þessara þátta kæmi í veg 

fyrir lestrarerfiðleika. Upp úr rannsókninni varð til greinandi verkefnið Hljóm sem er 

fyrirrennari Hljóm-2 sem nú er notað í leikskólum. Hljóm innihélt eftirfarandi verkefni: rím, 

löng og stutt orð, orð í setningu, samsett orð, samstöfur, hljóðgreining, margræð orð, 

orðhlutaeyðing, hljóðtenging og orð úr minni (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002, bls.14) 

Hljóm reyndist vel en þótti fulllangt og nokkrir þættir þóttu ekki spá nægilega vel fyrir um 

lestrargengi barna. Ákveðið var að stytta Hljóm og fella niður þrjú verkefni, (löng og stutt 

orð, orð í setningu og orð úr minni) og fækka nokkrum atriðum úr öðrum verkefnum. Fékk 

hið nýja próf heitið Hljóm -2 og er það lagt fyrir í flestum leikskólum að hausti og gert ráð 

fyrir að endurtaka fyrirlögn að vori (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 14).  

Notaðar verða niðurstöður úr Hljóm-2 í rannsókn okkar. Þær hafa gefið okkur góðar 

upplýsingar um stöðu barna ásamt því að sýna að greinilegrar framfarir hafa orðið á milli 

ára. Niðurstöður úr Hljóm-2 geta gefið mikilvægar upplýsingar um þau börn sem eru með 

slaka færni eða mjög slaka færni og þarf að bregðast við því sem fyrst. 

 

5.1 Prófþættir Hljóm -2 

Hér á eftir verður fjallað um þá þætti sem prófaðir eru á Hljóm-2. Prófþættir Hljóm-2 

eru sjö talsins: rím, samstöfur, samsett orð, hljóðgreining, orðhlutaeyðing, margræð orð og 

hljóðtenging.  

Rím: Margar erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að færni ungra barna í að ríma 

hefur fylgni við lestrartileinkun þeirra seinna meir. Við lok 1. og 2. bekkjar má sjá sterka 

fylgni þessa þáttar við lestrarfærni ef marka má niðurstöður rannsóknarinnar að baki Hljóm -

2, en í þeim þætti reynir á sundurgreiningu ásamt samtengingu hljóða. Við fyrirlögn eru 
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barninu sýndar þrjár myndir í einu og á það að ríma orð sem það heyrir við eina af þeim 

myndum. Það eru tvær myndaraðir og sex atriði prófuð með hvorri röð en mikilvægt er að 

barnið þekki og muni orðin sem fylgja myndunum því það hjálpar til við að ríma orðin sem 

það heyrir við myndirnar. Reynir verkefnið meira á heyrnræna úrvinnslu en þau verkefni 

sem byggja á myndpörun en í þeim verkefnum dregur barnið strik milli mynda sem ríma. 

Samstöfur: Í Hljóm -2 hefur þessi þáttur minni fylgni en aðrir prófþættir við síðari 

lestrarfærni. Þessi þáttur er þó mikilvægur grunnur í þjálfun hljóðkerfisvitundar en í Hljóm -2 

felst þessi þáttur í að athuga hvernig börn hlusta eftir, sundurgreina og klappa samstöfur í 

átta orðum, frá tveimur upp í fjögur atkvæði. Eftir ákveðnu hljómfalli má finna samstöfur 

orðanna en jafnframt reynir þetta á ákveðna samhæfingu hjá barninu þegar klappið þarf að 

falla að heyrnrænum hrynjandi orðs. Börn eiga erfiðast með að greina áherslulausa 

samstöfu í orðum. T.d. gæti barnið klappað þrisvar í stað fjórum sinnum í nafninu Amalía. 

Samsett orð: Þessi þáttur hefur góða fylgni við lestrarfærni í 1. og 2. bekk en hann 

reynir á ýmsa þætti líkt og hljóðkerfisvitund, málmeðvitund, merkingarfræðivitund og 

ályktunarhæfni. Í þessu verkefni fá börnin að heyra tvö orð sem þau eiga síðan að setja 

saman í eitt en samstals eru þetta tíu orðapör. Barnið þarf að nota málmeðvitund sína og 

aðlaga sig að reglum tungumálsins m.a. hljóðfræðilega og beygingarfræðilega til þess að 

geta sett orðin saman, en t.d. þegar það setur saman orðin kerti og ljós, þá er kertaljós 

útkoman.  

 Hljóðgreining: Forsenda lestrarnáms er hæfni til hljóðgreiningar, en sá þáttur hefur 

sterka fylgni í 1. bekk en í 2. bekk, en í þeim þætti gefst vísbending um velgengni barns í 

fyrsta bekk grunnskóla og hvernig það tileinkar sér hljóðfræðilega umskráningu, þ.e. 

tengingu hljóða við bókstafi og úrvinnslu þeirrar tækni. Barnið á að hlusta eftir hljóðum í 

orðum en um er að ræða fimm hljóð alls, sérhljóðin eru tvö, /a/ og /í/ og samhljóðin eru /s/, 

/m/ og /l/. Barnið er spurt um hljóðin framstöðu, miðstöðu og bakstöðu í orðum.  

Margræð orð: Færni barns í að átta sig á breytileika merkingar málsins er athuguð í 

þessum þætti en sú færni hefur nokkra fylgni á fyrstu stigum lesturs. Hljóðkerfis- og 

málvitund eru þeir þættir sem reynir á ásamt sjón- og heyrnræna úrvinnslu, ályktunarhæfni 

og rökvísi. Barninu er ætlað að greina fjórar myndir og finna út hvaða tvær nota orð sem eru 

hljóðfræðilega eins eða næstum eins, en greina skal alls átta myndafernur. Reynir verkefnið 

á hæfni barnsins í því að greina aðalatriði frá heild og aðgreina innihald frá huglægum og 

hlutlægum formum. 
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Orðhlutaeyðing: Í þessum þætti er færni barns í að greina merkingarbæra orðhluta 

metin í alls 10 atriðum, en fylgni í þessum þætti er sterk við lestur í 2. bekk. Ef fyrri hluta 

samsetts orðs er sleppt er barninu sagt að svara hvaða orð verður eftir, en þá þarf barnið að 

skilja úr hvaða tveimur orðum umrætt orð er búið til þótt orðið heyrist jafnvel í breyttu 

beygingar- og hljóðfræðilegu formi. Við þessa sundurgreiningu reynir ekki einungis á á 

hljóðkerfisvitund og tilfinningu fyrir formi málsins heldur einnig ýmsa aðra þætti 

málmeðvitundarinnar. 

 Hljóðgreining: Fylgni er nokkur við lestur í 1. og 2. bekk í þessum þætti en hann 

reynir á hljóðkerfisvitund barnsins og ekki síst hljóðavitund. Hljóðgreining er þáttur þar sem 

barnið sundurgreinir málhljóð en hér tengir barnið heyrnrænt saman í orð, tvö til þrjú 

málhljóð. Eru hljóðin í orðinu slitin og í sundur og á milli þeirra er haft smá hik (u.þ.b. 1 

sekúnda) og eru þau ýkt lítillega. Hætta er á því að niðurstöður verði marklitlar ef hik er 

styttra á milli hljóðanna. Í þessum þætti eru alls átta miserfið atriði en barnið á erfiðast með 

að greina sérhljóð í enda orðs og samhljóð fremst í orðum. Þau börn í yngstu aldurshópum 

eiga erfiðast með þessi verkefni (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 2002, bls. 22-25) 
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6.0 Aðferð 
 

Höfundar gerðu rannsókn á því hvernig börn fædd 2009 til 2012 komu út á Hljóm-2. 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig hægt sé að efla færni nemanda eftir að 

staða þeirra hefur verið metin með Hljóm-2. Gögnin sem notuð voru í þessari rannsókn voru 

svör við spurningum sem sendar voru á fimm leikskóla í Rangárvalla- og Vestur 

Skaftafellssýslu ásamt niðurstöðum úr Hljóm-2 frá árunum 2014 til 2017 frá sömu skólum. 

Sendur var spurningalisti á leikskólana í Rangárvallar- og Vestur Skaftafellssýslu til 

þess að fá innsýn inn í það hvernig unnið er með Hljóm-2 á þessu svæði. Spurningalisti var 

gerður í Google Forms og slóð inn á hann send í tölvupósti til leikskólastjóra á leikskólunum 

fimm. Leikskólastjórinn áframsendi spurningalistann á þá leikskólakennara sem leggja fyrir 

Hljóm-2.  Spurningarnar snérust allar um Hljóm -2 og hvernig unnið er með niðurstöður úr 

Hljóm-2. Svör komu frá öllum leikskólunum en alls svöruðu sex leikskólakennarar frá fimm 

leikskólum. 

Til að fá upplýsingar um árangur barna í Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu var 

send beiðni til Halldóru Guðlaugar leikskólaráðgjafa hjá Skólaþjónustu í Rangárvalla- og 

Vestur Skaftafellssýslu um að fá niðurstöður úr Hljóm-2 frá leikskólunum á svæðinu. 

Halldóra Guðlaug fékk samþykkiallra leikskólastjóra á svæðinu til þess að leyfa okkur að rýna 

í og birta niðurstöður úr Hljóm-2 frá árunum 2014, 2015, 2016 og 2017 og fengum við 

aðgang að upplýsingunum í formi súlurita, kökurita og taflna. Allar þær upplýsingar sem við 

fengum voru dulkóðaðar og órekjanlegar. Upplýsingarnar voru unnar með því að setja upp 

súlurit með öllum leikskólunum og fyrir hvert ár með hverjum þætti fyrir sig. Með því 

fengum við heildarsýn á alla leikskólana í einu súluriti og gáum því þannig borið saman 

niðurstöður milli ára. Okkur þótti þetta betri leið heldur en að skoða hvern leikskóla fyrir sig 

vegna þess hve mikill stærðarmunur er á leikskólunum. 
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7.0 Niðurstöður  
 
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst verður gerð grein 

fyrir svörum við spurningunum sem sendar voru á leikskólana fimm. Á eftir því verður gerð 

grein fyrir niðurstöðum úr Hljóm-2 frá árunum 2014 til 2017.  

  

7.1 Niðurstöður spurninga til leikskólakennara sem leggja fyrir Hljóm-2 

Hér fyrir neðan rýnum við í svörin við spurningunum sem sendar voru á leikskólana fimm.  

  

Spurning 1: Er Hljóm 2 lagt fyrir elstu börnin á leikskólanum sem þú starfar á? Ef svarið er 

já vinsamlegast svarið neðangreindum spurningum.  

Í öllum þeim leikskólum sem við sendum könnunina á er Hljóm-2 lagt fyrir.  

  

Spurning 2: Er unnið sérstaklega með þau börn sem koma út með slaka eða mjög slaka 

færni í einhverjum af prófþáttum Hljóm- 2? Hvernig aðferðir og kennsluefni eru notaðar í 

þeirri vinnu?  

Í öllum leikskólunum er unnið sérstaklega með þau börn sem koma út með slaka eða mjög 

slaka færni í Hljóm-2. Á einum leikskólanum hafði leikskólakennari útbúið Lubbaspil sem 

byggt er á námsefninu Lubbi finnur málbein eftir þær Þóru Másdóttur og Eyrúnu Ísfold 

Gísladóttur. Í spilinu eru allir þættir Hljóm-2 teknir fyrir og þjálfaðir. Ásamt efninu Lubbi 

finnur málbein hafa leikskólakennarar verið að nota kennsluefnið Lærum og leikum með 

hljóðin, Orðagull, Markviss málörvun, Ljáðu mér eyra ásamt efni sem er heimatilbúið. 

Samkvæmt svörum við spurningunni eru fjölbreyttar kennsluaðferðir notaðar í vinnu eftir 

Hljóm-2 allt eftir því hvaða einstaklingar eiga í hlut og hvaða þætti verið er að þjálfa.  

  

Spurning 3: Hefur sú vinna sem unnin er eftir fyrstu fyrirlögn á Hljóm-2 skilað árangri að 

þínu mati á skalanum 1-10. Þar sem 1 er lítill árangur og 10 mjög góður árangur? 

Allir þátttakendur voru sammála því að sú vinna sem unnin er eftir fyrstu fyrirlögn í Hljóm-2 

skili góðum árangri. Flestir segja að árangurinn sé misjafn eftir börnum og einn 

leikskólakennari sagði frá því að hann hafi verið með barn sem fékk lægra á seinna prófinu 

þrátt fyrir að æfingar hefðu farið fram. Á einum leikskólanum hafa niðurstöðurnar yfirleitt 

verið það góðar að seinni fyrirlögn hefur verið óþörf.  
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Spurning 4: Er eitthvað sem þú vilt gera öðruvísi í tengslum við vinnu eftir Hljóm 2 til þess 

að efla færni nemenda og að þeir nái betri árangri? 

Tveir leikskólakennararnir höfðu viljað efla og bæta árangur nemenda með því t.d. að auka 

samvinnu við heimilin og nýta Lubba meira. Einum leikskólakennaranum fannst það mætti 

uppfæra Hljóm -2 en hann tók fram dæmið í hljóðgreiningu, heyrist t í mús, en þar ættu 

nemendur til með að fara að spá í því hvað heyrist í mús. Einnig fannst honum óskiljanlegt í 

þættinum um margræð orð, þar er farið að ríma, hrífa-rífa en þar ætti að finna hluti sem 

eiga sama orðið.  

  

7.2 Niðurstöður úr Hljóm-2  
 
Hér á eftir koma fram niðurstöður úr Hljóm -2 í formi súlurita frá árunum 2014-2017. Hver 

þáttur í Hljóm-2 er skoðaður með súluriti þar sem niðurstöður leikskólanna sem rannsóknin 

náði til eru settar saman og skipt upp eftir árum. Skoðaðar eru samtölur um rím, samstöfur, 

samsett orð, hljóðgreining, margræð orð, orðhlutaeyðing og hljóðtenging allra leikskólanna 

2014-2017. Einnig eru tvö súlurit að auki eitt með heildarniðurstöður fyrir stráka árin 2015-

2017 og annað sem sýnir heildar niðurstöður stelpna 2015-2017.  
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Mynd 7.2.1 Hér má sjá súlurit frá árunum 2014-2017 frá öllum fimm leikskólunum. Allir 

þættir í Hljóm -2 eru teknir saman. Sjá má að færni nemenda fer vaxandi. Árið 2014 eru 27% 

nemenda með mjög slaka færni en enginn nemandi mælist með mjög slaka færni árið 2017. 

Það eru 15% nemenda með slaka færni árið 2014, hlutfallið hækkar í 17% árið 2015 lækkar 

svo í 3% árin 2016 og 2017. 34% nemenda eru með meðalfærni árið 2014 og hækkar 

hlutfallið í 48% árið 2017. Nemendur með góða færni eru 24% árið 2014, hlutfall þeirra 

lækkar niður í 20% árið 2015 og í 18% árið 2016 en hækkar upp í 49% árið 2017. 
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Mynd 7.2.2 Hér koma niðurstöður úr rím þættinum 2014 - 2017. Þar sem sjá má að árið 2014 

eru 10% nemenda með mjög slaka færni og hækkar hlutfallið í 15% árið 2015, árið 2016 

lækkar hlutfallið í 11% og aftur í 5% árið 2017. Árið 2014 eru 15% nemenda með slaka færni 

og lækkar hlutfallið árið 2015 í 13% en hækkar árið 2016 í 21% og árið 2017 eru 11% með 

slaka færni. 46% nemenda eru með meðalfærni árið 2014 og árið 2015 hækkar hlutfallið í 

54%, árið 2016 lækkar hlutfallið í 45% en hækkar svo aftur og er 57% árið 2017. 



 22 

 

 

Mynd 7.2.3 Hér koma niðurstöður úr samstöfum frá árunum 2014 - 2017. Árið 2014 voru 

12% nemenda með mjög slaka færni og lækkar hlutfallið árið 2015 í 11% og halda sömu tölu 

árið 2016 og hlutfallið lækkar árið 2017 í 5%. Árin 2014 og 2015 voru 15% nemenda með 

slaka færni, árið 2016 hækkar hlutfallið í 21% og árið 2017 lækkar hlutfallið niður í 11%. Árið 

2014 voru 73% nemenda með meðalfærni og hækkar hlutfallið í  74% árið 2015. Árið 2016 

lækkar hlutfallið í 45% nemenda með meðalfærni og hækkaði hlutfallið í 57% árið 2017. Árin 

2014 og 2015 var enginn með góða færni en árið 2016 voru 23% nemenda með góða færni 

og hækkaði hlutfallið í 27% árið 2017.  
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Mynd 7.2.4 Hér koma niðurstöður úr samsettum orðum frá 2014 - 2017. Árið 2014 voru 20% 

nemenda með mjög slaka færni hlutfallið lækkaði niður í 15% árið 2015 og lækkaði það 

næstu tvö árin. Árið 2016 var hlutfallið 6% og árið 2017 3%. Árin 2014 - 2015 voru 22% 

nemenda með slaka færni og fór hlutfallið lækkandi næstu tvö ár þar sem 14% nemenda var 

með slaka færni árið 2016 og 3% árið 2017. Árið 2014 eru 24% nemenda með meðal færni 

og fer hlutfallið hækkandi næstu árin. Árið 2016 eru 39% nemenda með meðalfærni og 40% 

nemenda árið 2017. Nemendur með góða færni eru 34% árið 2014, hlutfallið lækkaði árið 

2015 í 30% en fór hækkandi næstu tvö ár í 41% árið 2016 og 54% árið 2017 en þetta er mesti 

fjöldi barna í góðri færni á tímablinu. 
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Mynd 7.2.5 Hér koma niðurstöður úr hljóðgreiningu frá 2014 - 2017 en hér geta eingöngu 

þrjú aldursbil lent í slakri færni og haust fyrirlögn nær sjaldan inn þriðja aldursbili. Sjá má að 

árin 2014-2017 er enginn nemandi með slakri færni. Árið 2014 eru 68% nemenda með 

meðalfærni, en hlutfallið hækkar næstu tvö árin í 76% og 80%. Árið 2017 lækkar hlutfallið í 

54%. Hlutfall nemenda er 32% með góða færni árið 2014 og lækkar hlutfallið í 24% árið 2015 

og 20% árið 2016. Árið 2017 hækkar hlutfallið í 46% sem þykir mjög gott en það þýðir að 

fleiri börn hafi halað inn stigum fyrir þáttinn, þ.e. ekki staðið á núlli en fengu meðalfærni 

vegna aldursins.   
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Mynd 7.2.6 Hér koma niðurstöður úr margræðum orðum árið 2014 - 2017. Árið 2014 eru 

12% nemenda með mjög slaka færni og hlutfallið lækkar árið 2015 í 6%. Árið 2016 hækkar 

hlutfallið í 9% en lækka aftur í 6% árið 2017. Árið 2014 eru 19% nemenda með slaka færni og 

hækkar hlutfallið í 20% árið 2015 en lækkar næstu tvö árin í 11% árið 2016 og 5% árið 2017. 

Nemendur með meðalfærni eru 54% árin 2014 og 2015. Hlutfallið hækkar árið 2016 í 71% 

og lækkar hlutfallið niður í 65% árið 2017, hér verður lækkun í meðalfærni vegna þess að 

fleiri börn lenda í góðri færni. Árið 2014 eru 15% nemenda með góða færni hlutfallið hækkar 

árið 2015 í 20% en lækka svo árið 2016 í 9%. Árið 2017 hækkar hlutfallið í 24%.  
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Mynd 7.2.7 Hér koma niðurstöður úr orðhlutaeyðingar árin 2014 - 2017. Árið 2014 má eru 

22% nemenda með mjög slaka færni og hækkar hlutfallið í 24% árið 2015. Næstu tvö árin 

lækkar hlutfallið niður í 22% árið 2016 og í 5% árið 2017. Nemendur með slaka færni eru 

32% árið 2014 hlutfallið lækkar árið 2015 í 15%. Árið 2016 hækkar hlutfallið í 21% og lækkar 

svo aftur árið 2017 í 14%.  Árið 2014 eru 24% nemenda með meðal færni og hlutfallið 

hækkar í 46% árið 2015. Árið 2016 hækkar hlutfallið aftur í 52% og árið 2017 lækkar 

hlutfallið um 1%. Nemendur með góða færni eru 22% árið 2014, árið 2015 lækkar hlutfallið í 

15% og aftur í 5% árið 2016. Árið 2017 hækkar hlutfallið í 30%.  
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Mynd 7.2.8 Hér koma niðurstöður úr hljóðtengingu árin 2014 2017. Árin 2014 og 2015 eru 

39% nemenda með mjög slaka færni, hlutfallið lækkar næstu tvö árin. Árið 2016 eru 21% 

nemenda með mjög slaka færni og árið 2017 3% nemenda. Nemendur með slaka færni eru 

5% árið 2014 hlutfallið hækkar næstu tvö árin í 9% og 18% en árið 2017 lækkar hlutfallið í 

3%. Árið 2014 eru 41% nemenda með meðalfærni hlutfallið lækkar árið 2015 í 26% og 

hækkar næstu tvö árin í 47% og árið 2017 hlutfallið orðið 62%. Árið 2014 eru 15% nemenda 

eru með góða færni og hlutfallið hækkar í 26% árið 2015. Árið 2016 lækkar hlutfallið í 14% 

en hækkar árið 2017 í 32%.  
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Mynd 7.2.9 Hér koma niðurstöður stráka úr öllum þáttum Hljóm -2 árin 2015 - 2017. Árið 

2015 og 2016 eru 26% stráka með mjög slaka færni en árið 2017 er enginn með mjög slaka 

færni. 17% stráka eru með slaka færni árin 2015 og 2016 en aðeins 5% árið 2017. Strákar 

með meðalfærni eru 40% árin 2015 og 2016 og hækkar hlutfallið í 58% árið 2017. Árin 2015 

og 2016 eru 17% stráka með góða færni og hækkar hlutfallið í 37% árið 2017.  
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Mynd 7.2.10 Hér koma niðurstöður stelpna úr öllum þáttum Hljóm-2 árin 2015 - 2017. Árin 

2015 og 2016 eru 5% stelpna með mjög slaka færni en engin árið 2017. Stelpur með slaka 

færni eru 15% á árunum 2015 og 2016 en árið 2017 er engin stelpa með slaka færni. Árin 

2015 og 2016 eru 60% stelpna með meðalfærni en 39% árið 2017. Stelpur með góða færni 

eru 20% árin 2015 og 2016 en árið 2017 hækkar hlutfallið 61%. 
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8.0 Umræður  
 

Í þessari ritgerð fjöllum við um þá þætti sem tengjast málþroska og þróun hans, 

bernskulæsi, Hljóm-2 skimunog hvað felst í snemmtækri íhlutun. Einnig gerðum við könnun 

þar sem markmiðið var að kanna hvernig unnið er eftir niðurstöðum úr Hljóm-2 í leikskólum 

í Rangárvalla-  og Vestur Skaftafellssýslu og viljum við skoða hvernig efla megi færni 

nemenda sem koma út með slaka færni á Hljóm-2.  

Í öllum leikskólunum sem við könnuðum er unnið sérstaklega með þau börn sem 

koma út með slaka eða mjög slaka færni í Hljóm-2. Leikskólakennararnir voru sammála því 

að sú vinna sem unnin er eftir fyrstu fyrirlögn Hljóm-2 skili góðum árangri og flestir ánægðir 

með niðurstöðuna og á einum leikskóla hafa niðurstöðurnar yfirleitt verið það góðar að ekki 

þarf að leggja prófið fyrir aftur. Kennararnir notast við fjölbreytta kennsluhætti eftir því 

hvaða þætti verið er að þjálfa. Námsefni á borð við Lubbi finnur málbein, Orðagull, Markviss 

málörvun, Ljáðu mér eyra ásamt efni sem leikskólakennarar búa til sjálfir er aðallega notað í 

vinnu eftir niðurstöður úr Hljóm-2. Tveir leikskólakennarar töldu að samstarf milli heimilis og 

skóla skipti miklu máli þegar kemur að því að efla færni nemenda. Eins og fram hefur komið 

eru börn með slakan málþroska líklegri til að taka hægari framförum en börn með góðan 

málþroska. Því er mikilvægt að grípa strax inn í til þess að fyrirbyggja vandamál sem geta 

komið upp síðar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 5). Samkvæmt skýrslu OECD frá árinu 

2012 sem fjallar um mikilvægi lesturs kemur fram að foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna 

hvað lestrarnám og málnotkun varðar. Eitt mikilvægasta framlag leikskólans er að stuðla að 

markvissri málörvun í daglegu starfi til þess að örva málþroska barnanna og því þurfa 

kennarar að svara áhuga barnanna og vera vakandi fyrir tækifærum sem gefast (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls 4-5). 

 Niðurstöður úr Hljóm-2 fara batnandi með hverju ári þar sem hlutfall nemenda með 

góðri færni eykst og hlutfall nemenda með slaka færni lækkar. Ef að stakir prófþættir eru 

skoðaðir þá sést það að hljóðgreining kemur langbest út en það er enginn nemandi þar sem 

kemur út með slaka færni á árunum 2014-2017 og meiri hluti nemanda er með meðalfærni. 

Í þættinum margræð orð eru meirihluti nemenda með meðalfærni og fáir sem koma út með 

mjög slaka færni þessi fjögur ár. Í þættinum samstöfur eru nemendur að fá mjög góðar 

niðurstöður og miklar framfarir hafa orðið þar en fáir nemendur er að koma út í mjög slakri 

færni á árunum 2014-2017 og aðeins 5% árið 2017 en á hverju ári er meiri hluti nemenda 
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með meðalfærni og 27% nemenda var með góða færni árið 2017. Færni nemenda í rími er 

ágæt, það er hærra hlutfall nemenda með góða eða meðalfærni heldur en með slaka eða 

mjög slaka færni. Hlutfall nemenda með góða eða meðalfærni hækkar samanlagt um 9% frá 

árinu 2014 til 2017. Færni nemenda í samsettum orðum hefur aukist mikið frá 2014 til 2017. 

En samanlagt voru 42% nemenda árið 2014 með slaka eða mjög slaka færni en árið 2017 var 

hlutfallið 6%. Þetta er gríðarlega mikill munur. Það er erfitt að segja hvers vegna munurinn 

er svona mikinn á milli ára en líklega hefur námsefni sem kennarar hafa í höndunum haft 

áhrif ásamt því að kennarar hafi unnið markvisst að því að bæta þennan þátt hjá yngri 

nemendum. Í þættinum samstöfur er hlutfall nemenda með góða færni 27% árið 2017 og 

nemendur með meðalfærni voru hæst árið 2017 eða 95% og enginn með slaka færni. Færni í 

orðhlutaeyðingu hefur verið svolítið rokkandi milli ára en var lægst árið 2016 þá var hlutfall 

þeirra sem náðu góðri færni einungis 5% en hæst var það árið 2017 en þá var það 30%.  Árin 

2014 og 2015 var u.þ.b. helmingur nemenda með slaka eða mjög slakafærni í hljóðtenginu. 

Árið 2017 lækkaði hlutfallið mikið og var einungis 6% nemenda með slaka eða mjög slaka 

færni sem er mjög góður árangur. 

Það kom okkur á óvart hve mikill munur er á niðurstöðum hjá strákum og stelpum í 

Hljóm-2. Í gögnunum sem við fengum má sjá niðurstöður stráka og stelpna árin 2015, 2016 

og 2017. Öll þrjú árin eru stelpur með betri niðurstöður en strákar og miðað við þær 

niðurstöður má sjá að strax á leikskólaaldri mun á kynjunum en rannsóknir hafa bent til þess 

að strákar eru oft seinni til en stelpur en yfirleitt er enginn munur á kynjunum hvað 

málþroskann varðar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls.4). Munurinn á strákum og 

stelpum var minnstur árið 2017. Mikilvægt er að grípa strax inn í með snemmtækri íhlutun í 

málþroska til þess að minnka eða jafnvel í einhverjum tilfellum koma alveg í veg fyrir lestrar- 

og námsvanda barna. Því þarf að vinna markvisst með niðurstöður úr Hljóm-2 skimuninni og 

efla börn sem koma út með slaka eða mjög slaka færni. Til eru ýmsar leiðir sem hægt er að 

vinna með til þess að efla málþroska nemenda t.d. með lestri og samræðum en einnig eru 

barnabækur góður efniviður til þess að vinna með. Líkt og komið hefur fram eru bækur 

börnum mjög mikilvægar en þær kenna börnum ekki einungis um lífið heldur einnig eflir 

bóklestur málþroska barna (Margrét Tryggvadóttir, 2005, bls.101). Í fylgiskjölum má sjá 

kennsluáætlanir, byggðar á völdum barnabókum, sem við höfum búið til sem hafa það að 

markmiði að efla færni nemenda í málþroska. 
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9.0 Lokaorð  
 

Eins og sjá má á niðurstöðum úr Hljóm-2 skimuninni hefur færni barnanna í 

leikskólum Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu aukist mikið frá árinu 2014 til ársins 2017. 

Okkar tilgáta er sú að námsefnið Lubbi finnur málbein hafi mögulega haft áhrif á aukna færni 

barnanna en námsefnið hefur verið tekið inn í flesta skólana á þessu svæði. Námsefnið Lubbi 

finnur málbein kom út árið 2009 og gengur meðal annars út á það að læra hvaða hljóð hver 

bókstafur á. Hvert hljóð á sitt tákn sem börnin læra. Þetta námsefni styður því mikið við nám 

barnanna í hljóðkerfisvitund og eflir þau á ýmsum sviðum sem athuguð eru í Hljóm-2 meðal 

annars hljóðgreiningu. Í niðurstöðunum má einnig sjá þau börn sem eru hugsanlega í 

áhættuhóp eftir fyrstu fyrirlögn á Hljóm-2 hvað varðar lestur og lestrargetur síðar meir. Því 

er mikilvægt að leikskólakennarar séu meðvitaðir um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar en 

með henni má koma í veg fyrir námserfiðleika á efri skólastigum.  

Barnabækur gefa börnum tækifæri á því að vinna með málið á fjölbreyttan og 

skemmtilegan hátt og nýtast barnabækur vel til málörvunar. Við bjuggum því til 

kennsluáætlanir út frá þremur barnabókum til þess að efla málþroska leikskólabarna. 

Bækurnar eru Lubbi finnur málbein eftir Þóru Másdóttur og Eyrúnu Ísafold Gísladóttur, 

Kuggur 2 Í sveitinni eftir Sigrúnu Eldjárn og Óðhalaringla eftir Þórarinn Eldjárn. 

Kennsluáætlanirnar leggja áherslu á hvern þátt á Hljóm-2 og er unnið með tvo þætti í hverri 

kennsluáætlun. 
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Fylgirit 1-4  
 

Hér fyrir neðan koma kennsluáætlanir þar sem sett eru fram viðfangsefni sem þjálfa 

þætti í Hljóm-2 skimuninni. Kennsluáætlanirnar eru fjölbreyttar og eru upp úr bókum eftir 

Sigrúnu og Þórarinn Eldjárn ásamt Eyrúnu Ísfold Gísldóttur og Þóru Másdóttir 

Kennsluáætlanirnar eru hugsaðar til þess að efla þá nemendur sem koma út með slaka eða 

mjög slaka færni í Hljóm-2. Áherslan er lögð á litla hópa svo leikskólakennarinn nái vel til 

allra barna og geti fylgt þeim vel eftir í vinnu. Viðfangsefni í áætlununum eru bæði í formi 

leikja eða að hópurinn situr saman og skapa umræður um viðfangsefnið.  
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Kennsluáætlun 1  
5 – 6 ára 

Hópur og tími: 

4 -5 börn 

10-20 mín 

Viðfangsefni: 

Ljóðið Komdu með mér kútur eftir Þórarinn Eldjárn. 

• Hljóðkerfisvitund. 

• Rím. 

• Orðaforði. 

Gögn: 

• Bókin 

Óðhalaringla. 

• Blöð, flettitafla 

• Penni. 

• Blýantar. 

Markmið: 

• Að börnin læri ljóðið Komdu með mér kútur eftir 

Þórarinn Eldjárn. 

• Að börnin geti fundið út hvaða orð ríma í ljóðinu. 

• Að börnin geti fundið út fyrsta hljóð í þeim orðum sem 

ríma. 

• Að börnin ræði merkingu valinna orða. 

Skipulag kennslustundar: 

• Kennari les ljóðið fyrir börnin og sýnir þeim myndirnar sem eru á opnunni. 

• Umræður út frá ljóðinu og myndunum á opnunni, rætt um inntak ljóðsins og 

merkingu orða. 

• Börnin reyna að finna út hvaða orð í ljóðinu rímar með hjálp kennarans. 

• Orðin sem ríma eru skrifuð niður á blað eða á flettitöflu þar sem þau eru sýnileg 

öllum. 

• Í lok tímans teikna börnin myndir af því sem þeim dettur í hug út frá ljóðinu. 
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Kennsluáætlun 2 
5 – 6 ára börn 

  

  

Hópur:  4 -5 börn 

Tími: 20 – 30 mín 

Viðfangsefni: 

Kuggur 2 Í sveitinni eftir Sigrúnu 

Eldjárn 

• Grófhreyfingar 

• Samstöfur 

• Samsett orð 

• Orðaforði 

• Hljóðkerfisvitund 

• Hlustun og tjáning 

Gögn: 

• Kuggur 2 Í sveitinni 

• Blað eða flettitafla 

• Tússpenni 

• Miðar með orðum úr sögunni sjá neðar í 

kennsluáætlun 

•  Ílát fyrir miða 

Markmið: 

• Að börnin geti klappað og 

hoppað atkvæði orða. 

• Að börnin geti sett saman eitt 

orð úr tveimur. 

• Að börnin tjái sig og geti sagt 

frá í samfelldu máli. 

Skipulag kennslustundar: 

• Bókin er lesin og umræður og spurningar eftir lesturinn. Rætt um framvindu 

sögunnar, sögupersónur og merkingu valinna orða. Unnið verður með orðin í 

verkefnum sem lýst er hér á eftir. 

• Samstöfur: Börnin raða sér í röð í öðrum enda herbergisins og kennarinn er í 

hinum endanum u.þ.b. 5 - 8 metrum frá. Kassi með orðunum sem klappa eða 

hoppa á atkvæðin í er settur á gólfið. Börnin draga miða, hlaupa til kennarans sem 

hjálpar þeim að lesa orðið og þau annað hvort klappa atkvæðin eða hoppa 

atkvæðin og fara til baka í röðina. Svona gengur þetta þangað til öll orðin í 

kassanum eru búin. 
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• Samsett orð: Kennarinn hefur hengt upp myndir á vegg fyrir framan börnin og 

skoðar þær með þeim. Svo setjast börnin í svolítilli fjarlægð frá veggnum. Í kassa 

hjá þeim eru einnig myndir. Eitt barn fer í einu og dregur mynd og parar við mynd 

á veggnum til að mynda samsett orð. Svona gengur þetta þangað til allar 

myndirnar eru búnar í kassanum. 

Fleir gögn : 

Samsett orð 

Kennarinn finnur myndir af þessum orðum og prentar út. Svo para börnin myndirnar 

saman eins og fugl og söngur verður fuglasöngur. 

Fugl + Söngur = Fuglasöngur 

Hamar + Högg = Hamarshögg 

Grís + Tá = Grísatá 

Fjall + Ganga = Fjallganga 

Bíll + Stjóri = Bílstjóri 

Bíll + Dyr = Bíldyr 

Farangur + Geymsla = Farangursgeymsla 

Steinn + Sofandi = Steinsofandi 

  

Samstöfur 

  

Bílstjóri Brúsapallur Öskuhaugar Heyskapur 

Mjólka Grísatá Nautsterkur Mosi 

Málfríður Köggur Geirólfur Ferðalag 
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Kennsluáætlun 3 
 5 – 6 ára 

  

Hópur og tími: 

4 -5 börn 

20 – 30 mín 

Viðfangsefni: 

Kuggur 2 Í sveitinni eftir Sigrúnu Eldjárn 

• Orðhlutaeyðing 

• Hljóðtenging 

• Hlustun og tjáning 

• Hljóðkerfisvitund 

• Grófhreyfingar 

Gögn: 

• Kuggur 2 Í sveitinni 

• Myndir af samsettum 

orðum 

• Blað eða flettitafla 

• Tússpenni 

• Hljóðtenging: myndir af 

orðum sjá neðar. 

Markmið: 

• Að börnin átti sig á orðum sem kennarinn 

hljóðar fyrir þau og geti sagt þau upphátt.  

• Að börnin geti greint í sundur samsett orð og 

skilji úr hvaða tveimur orðum samsetta orðið 

er. 

• Að börnin tjái sig og geti sagt frá í samfelldu 

máli. 

Skipulag kennslustundar: 

• Bókin er lesin og umræður og spurningar eftir lesturinn. Rætt um framvindu 

sögunnar, sögupersónur og merkingu valinna orða. Unnið verður með orðin í 

verkefnum sem lýst er hér á eftir. 

• Hljóðtenging: Börnin raða sér í röð í öðrum enda herbergisins og kennarinn er hjá 

þeim. Í hinum endanum u.þ.b. 5 - 8 metrum frá eru hengdar eru upp myndir af 

orðunum sem kennarinn hljóðar fyrir börnin.  Þegar þau átta sig á því hvað orðið 

er segja þau það upphátt, hlaupa í átt að veggnum þar sem myndirnar eru og 

sækja rétta mynd. 

• Orðhlutaeyðing: Börnin raða sér í röð í öðrum enda herbergisins og kennarinn er 

hjá þeim. Í hinum endanum u.þ.b. 5 - 8 metrum frá eru hengdar eru upp myndir af 
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orðunum. Kennarinn spyr t.d. hvað verður eftir ef þú tekur söngur af fuglasöngur? 

Þá á nemendinn að finna mynd af fugli. 

Fleiri gögn: 

Hljóðtenging 

M O S I;  O R F;  L J Á;  T Ú N; S O F A;  F J A L L;  K Ý R;  G R Í S;  H Æ N A. 

Kennarinn prentar úr myndir af þessum orðum.  

Orðhluteyðing 

Fuglasöngur 

Hamarshögg 

Grísatá 

Fjallganga 

Bílstjóri 

Bíldyr 

Farangursgeymsla 

Steinsofandi 

Kennarinn prentar úr myndir af: Fugl, söng, hamar, högg, grís, tá, fjall , ganga, bíll x2, 

stjóri, dyr, farangur, geymsla, stein, sofa. 
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Kennsluáætlun 4 
5-6 ára börn 

 

Hópur og tími: 

4-6 börn 

30 mínútur 

 Viðfangsefni: 

Lubbi finnur málbein Eyrúnu Ísafold 

Gísladóttir og Þóru Másdóttir 

• Hljóðgreining 

• Margræð orð 

 Gögn: 

• Bókin Lubbi finnur málbein 

• Lubbi finnur málbein, geisladiskur 

með lögum  

• Geislaspilari 

• Spjöld með allskonar myndum úr 

bókinni 

• Lubbaspjöld með mynd af hverjum 

og einum staf ásamt tákni. 

• Minnisspil: Allskonar myndir úr 

Lubbabókinni sem tengjast tvær og 

tvær. 

 

 Markmið: 

• Að nemendur geti sagt frá sögunni. 

• Hlustun og tjáning 

• Að nemendur þjálfist í að greina 

hljóð. 

• Að nemendur fái tækifæri á að auka 

skilning sinn á margræðum orðum. 

Skipulag kennslustundar: 

• Kennarinn les upp söguna um A og tekur stutta umræðu um söguna, atburði og 

þýðingu nokkurra orða.  

• Lagið sem fylgir sögunni er sungið. 

• Hljóðgreining: Kennarinn er búinn að hengja lubbaspjaldið A upp á vegg, hann 

leggur svo myndir á hvolf á gólfið fyrir framan börnin sem tengjast sögunni og hafa 

hljóðið A en einnig eru nokkrar aðrar sem tengjast öðrum sögum og hafa annað 

hljóð sem gætu villt um fyrir börnunum. Börnin eiga svo eitt og eitt í einu að draga 
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eina mynd og sjá hvort myndin hafi hljóðið A, ef svo er á myndin að fara upp á 

vegg hjá lubbaspjaldinu. Hægt er að nýta þetta verkefni fyrir önnur hljóð í bókinni. 

• Margræð orð: Kennarinn fer yfir minnisspilið með krökkunum, myndirnar og 

þýðingu þeirra. Myndirnar eru tvær og tvær sem tengjast en þýða þó ekki það 

sama líkt og blóm-vasi. Kennarinn raðar spilunum upp fyrir framan nemendur sem 

eiga síðan að finna út hvaða myndir passa saman. 
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