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Ágrip
Verkefnið fjallar um þjálfun og kennslu bernskulæsis í leikskólastarfi. Afmörkun verkefnisins
fór fram með þeim hætti að sendur var rafrænn spurningalisti til leikskólakennara inn á
lokaðan hóp á fésbók þar sem fram fór könnun á því hvernig unnið er með bernskulæsi í
leikskólum. Svörun var góð og leiddi könnunin í ljós að leikskólakennarar telja vinnu með alla
þætti bernskulæsis afar mikilvæga og að yfirleitt sé lögð mikil áhersla á vinnu með bernskulæsi
innan leikskólanna. Minnsta þekkingu töldu svarendur sig hafa á að kenna ritun bókstafa og
hald á skriffæri og völ á kennsluefni var jafnframt minnst í þessum þáttum. Næst minnsta
þekkingu töldu þeir sig hafa á kennslu í frásagnarhæfni og leikjum sem efla málskilning og
máltjáningu. Fram kom að helst vantaði kennsluefni í frásagnarhæfni og hlustunarskilningi
ásamt samræðu um lesinn texta.
Með hliðsjón af þessum niðurstöðum var ráðist gerð kennsluefnis í ofangreindum þáttum
með sérstaka áherslu á samræðulestur.
Verkefnið er tvíþætt: annars vegar er um að ræða fræðilegt innlegg um bernskulæsi og
hlutverk þess í þróun lestrarfærni og hvernig snemmtæk íhlutun í málvanda barna getur
komið í veg fyrir vanda í lestri og lesskilningi síðar meir. Meðfram því var gerð könnun á stöðu
bernskulæsis meðal leikskólakennara og í kjölfarið var tekin ákvörðun um að vinna
kennsluefni um samræðulestur til að þjálfa máltjáningu, hlutunarskilning og frásagnarhæfni
leikskólabarna. Von höfundar er sú að efnið nýtist öllum börnum, bæði þeim sem hafa
íslensku að móðurmáli en ekki síður hinum sem þurfa að efla færni sína í íslensku máli.
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Abstract
Emergent literacy in preschool: working with basisc in reading and listening
comprehension
The project is about training and teaching emergent literacy in kindergartens. The
demarcation of the project was carried out in such a way that an electronic questionnaire was
sent to kindergarten teachers in a closed group on Facebook, where a survey was conducted
on how kindergartens work with emergent literacy. Responsiveness was good and the survey
showed that kindergarten teachers consider work with all aspects of emergent literacy to be
very important and that great emphasis is usually placed on work with emergent literacy
within the kindergartens. They thought they had the least knowledge in teaching how to write
letters and how to hold writing materials, and selection of teaching material was also lowest
in these aspects. They considered themselves to have the second least knowledge in teaching
narrative skills and games that strengthen language comprehension and language expression.
It was stated that there is a lack of teaching materials in narrative skills and listening
comprehension along with dialogue about read text.
Based on these results, a teaching material was undertaken in the above-mentioned aspects
with the special focus on dialogic reading.
The project is twofold: Firstly, a theoretical presentation about emergent literacy and its role
in the development of reading skills and how early intervention in language problems can
prevent reading problems and reading comprehension later on. Secondly was worked at to
create teaching materials to train language expression, listening comprehension and
narrative skills for children in kindergartens via dialogic reading. The author's hope is that the
material will be useful to all children, both those who have Icelandic as their first language,
but also other children that have Icelandic as their second language and need to enhance
their skills in Icelandic.
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1 Inngangur
Mikilvægar undirstöður að læsi barna eru lagðar á þeim árum sem börn eru í leikskóla en
námshæfni barna byggir á þeim grunni sem börn tileinka sér á leikskólaárum sínum en börn
byggja upp þekkingu og nám sem skiptir miklu máli (Halldóra Haraldsdóttir, 2012; Hrafnhildur
Ragnarsdóttir, 2015). Málþroski er sá þáttur í þroska barna sem skiptir hvað mestu máli og er
veigamikill í að byggja upp grunninn fyrir lestrarnám (Dickinson, McCabe og Essex, 2006). Þar
spilar jafnframt inn í, vitsmuna-, félags- og tilfinningaþroski og sú reynsla sem barnið öðlast
við að prófa ýmsa hluti bæði í leikskóla og heima fyrir. Það skiptir máli upp á skólagöngu barna
síðar meir hvernig málþroski barna þróast á leikskólaárum þeirra. Börn sem ná ekki
ásættanlegum málþroska á þessu aldursskeiði geta átt á hættu að dragast aftur úr þeim
börnum sem hafa góðan málþroska. Miklu máli skiptir að grípa inn í sem fyrst með viðeigandi
örvun og kennslu og eru leikskólaárin góður tími til þess að fylgjast grant með
þroskaframvindu ungra barna og finna þau börn sem eru í áhættuhópi fyrir slakan málþroska.
Málþroskinn skiptir gríðarlegu miklu í sambandi við hvernig börnum mun ganga í grunnskóla
og í samfélaginu seinna meir. Meginmiðill menningar, menntunar og samskipta er tungumálið
og á það við um öll samfélög í heiminum. Það hefur mikið að segja að börn nái valdi á
tungumálinu þannig að þau geti tjáð langanir, hugsanir, tilfinningar og þarfir sínar og geti átt
í samræðum við annað fólk (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015).
Bernskulæsi er notað um þá þekkingu og hæfni sem börn öðlast á leikskólaaldri.
Bernskulæsi leggur áherslu á að læsi sé samfelld þróun sem hefst snemma á lífsleið barnsins
(Gunn, Simmons og Kameenui, 1995; Whitehurst og Lonigan, 2002). Allt frá fæðingu og þar til
börn hefja formlegt lestrarnám hafa þau náð að tileinka sér ýmsa grundvallarþætti og
þekkingu sem tengist möguleikum þeirra til að læra að lesa (Halldóra Haraldsdóttir, 2010).
Með beinum eða óbeinum hætti þá hefur orðaforði tengingu við alla þætti lesturs og
hefur þróun hans meðfram máltöku barna mikið verið rannsakaður (Hrafnhildur
Ragnarsdóttir, 2015). Foreldrar, kennarar og aðrir sem koma að uppeldi barna hafa bein áhrif
á þennan þátt málþroska og hann er talinn skipta miklu máli fyrir skólagöngu barna og þróun
læsis. Orðaforðinn tengist líka öðrum málþroskaþáttum því hann drífur áfram þróun málfræði
og beyginga ásamt því að vera lykillinn að því að börn skilji flóknar setningar í riti og áhrifaríkri
máltjáningu. Undirstaða lesskilnings er orðaforði en ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á með
beinum eða óbeinum hætti að hann tengist næstum því öllu sem viðkemur lestri sama á hvað
aldri lesandinn er. Tvenns konar undirstöðufærni er nauðsynlegt til að börn nái tökum á lestri
(Cain og Oakhill, 2007). Börnin þurfa að vita hvað einstök orð í texta þýða og einnig verða þau
að geta lesið úr bókstafstáknunum til að skilja orðin. Það kemur niður á skilningnum ef börn
þurfa að einbeita sér um of að lestrinum og umskráningunni (Wagner, Schatschneider, &
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Phythian-Sence, 2009). Gough og samstarfsfélagar hans (Gough og Tunmer, 1986; Hoover og
Gough, 1990) komu fram með líkan sem þeir kalla ,,The Simple View of Reading‘‘ eða einfalda
lestrarlíkanið en það er kenning um lestur og þá þætti sem hann byggir á (Steinunn
Torfadóttir, e.d). Líkanið segir að í grófum dráttum felist lestur í tveimur meginaðgerðum:
annars vegar í að umskrá orð sem er færnin við að lesa úr bókstafstáknum og hinsvegar
málskilningi eða færni í að skilja textann sem lesinn er (Catts, 2017). Markmið þeirra með
líkaninu var að skýra á einfaldan hátt hvaða færni kemur við sögu við lestur, sem eins og vitað
er að getur verið flókið og margslungið ferli.
Einstaklingar sem eiga erfitt með að lesa og skilja lestexta og upplýsingar sem þeim
eru kynntar, hafa tilhneigingu til að eiga í erfiðleikum með nám. Börn sem eru að feta sín
fyrstu skref í lestrarnáminu geta átt erfitt með að lesa innihaldsríka texta af því að þau hafa
ekki enn náð fullmótaðri færni í umskráningu (Cain og Oakhill, 2007). Til eru öflugar
kennsluaðferðir þar sem markmiðið er að efla orðaforða og málhæfni ungra barna og þar á
meðal er samræðulestur (e.dialogic reading) (Whitehurst, 2002). Hvernig við lesum fyrir börn
skiptir jafn miklu og hversu oft er lesið fyrir þau. Í samræðulestri er markmiðið að barnið verði
sögumaður bókarinnar og hinn fullorðni verður hlustandi sem spyr spurninga um efnið.
Aðferð samræðulesturs er kerfisbundin leið sem þjálfar orðaforða og máltjáningu en með því
að styðjast við hana má ýta undir áhuga barna á bókum og auðveldara verður fyrir kennara
að fá þau til að ræða um efni bókanna (Helga Sigmundsdóttir, e,d).
Lokaverkefni þessu er skipt þannig að fyrst kemur fræðilegur bakgrunnur þar sem fjallað
er um lestur, lesskilning/hlustunarskilning og undirstöðuþætti hans. Sagt er frá þeim þáttum
sem hafa áhrif á lesskilning og síðan er bernskulæsi útskýrt og ekki má gleyma að fjallað er um
snemmtæka íhlutun sem skiptir miklu máli á leikskólaárum barna. Fjórði kafli fjallar um
samræðulestur þar sem markmið og kennsluferli eru útskýrð og sagt er frá rannsóknum sem
gerðar hafa verið á aðferðinni. Í kafla 5 er gerð grein fyrir stuttri rannsókn sem fram fór í
tengslum við val á kennsluverkefni höfundar. Í 6 kafla er helstu niðurstöðum rannsóknarinnar
gerð skil og þær settar í fræðilegt samhengi í framhaldinu. Þar á eftir koma verkefnin sem
munu fylgja meistaraverkefninu. Þær rannsóknaspurningar sem leitað er svara við í þessu
verkefni eru:
Hvernig er unnið með ólíka þætti bernskulæsi í leikskóla?
Hvernig er hægt að efla bernskulæsi í leikskóla?
Hvers vegna er mikilvægt að lesa fyrir börn?
Hvað þætti/þátt bernskulæsis væri brýnt að efla með markvissu kennsluverkefni?
Til að finna svör við þessum spurningum var meðal annars gerð stutt könnun meðal
leikskólakennara um stöðu bernskulæsis í leikskólum og hvers konar kennsluverkefni væri
mikilvægt að vinna að fyrir leikskólastarfið.
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Fræðilegur bakgrunnur
2.1 Um lestur og læsi
Lestur byggist á styrkleikum í tungumálinu og er sú færni flókin og margþætt. Lestur er ein
öflugasta leiðin til að byggja upp málskilning og orðaforða og mikilvægt er fyrir málþróun
barna að lestrafærni þeirra þróist sem best. Orðaforði barna eykst í hlutfalli við það sem þau
lesa og hægt er að segja að um ,,spíraláhrif‘‘ sé að ræða . Þannig er auðveldara er fyrir börn
að læra ný orð eftir því sem þau þekkja fleiri orð (Biemiller, 2006; Walpole og McKenna, 2007).
Þessu ferli er stundum líkt við dæmisöguna um ríka manninn, Mattheusar guðspjalli. Þar er
sagt að þeir ríku verðir ríkari og þeir fátæku fátækari. Samlíkingin vísar í það að ef börn eiga í
erfiðleikum með lestur fyrstu árin sín í grunnskóla er hætt við því að þau lesi minna heldur en
jafnaldrar þeirra sem aftur getur leitt til þess að þau öðlist ekki orðaforða eða þekkingu til
jafns við hina (Stanovich, 1986). Bilið á milli þessara hópa getur breikkað umtalsvert ef ekkert
er gert en Stanovich (1986) kallaði þennan mun í orðaforða Matthew effects. Í grein
Schickedanz og McGee (2010) er því haldið fram að fyrir læsi barna skiptir máli hvaða bækur
eru lesnar. Með því að lesa bækur sem innihalda myndir og einföld orð og texta fyrir ungabörn
og að tveggja ára aldri skapst dýrmæt tækifæri til samtala sem eykur orðaforða barnanna.
Lestur bóka fyrir eldri börnin á leikskólaaldri ætti að auka þekkingu þeirra á hlutverki og
einkenni bókstafa og ritaðs máls. Að lesa flóknar frásagnir og krefjandi bækur fyrir
leikskólabörn á elsta stigi ætti að ýta undir málfræðilega þróun, þekkingu á heiminum
meðfram hlustunarskilningi. Slík samskipti styðja við þróun orðaforða og hjálpa börnum að
skilja merkingu og hugmyndafræði bókanna (Schickedanz og McGee, 2010).
Lestur er ekki eiginleiki sem einstaklingar fæðast með heldur þarf að þjálfa og læra
hann. Það getur tekið börn mislangan tíma að ná tökum á lestri, fyrir sum börn er lestrarnám
mjög sársaukafull og erfið reynsla á meðan önnur börn hafa lítið sem ekkert fyrir því. Það
getur verið krefjandi og vandasamt að kenna lestur en eitt af lykilatriðum er að kennarar skilji
að ekki öll börn munu notfæra sér þá örvun og kennslu sem umhverfið lætur í té en þeir þættir
sem skipta máli í því samhengi eru áhugahvöt barnsins og móttækileiki (Steinunn Torfadóttir,
Helga Sigmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Áshildur Bj. Snorradóttir, 2010).
Læsi felur í sér beitingu tungumáls og hugsunar, að skoða, greina, hugsa, skrifa, hlusta
og tala (Expert Panel on Literacy in Grades 4 to 6 in Ontario, 2004). Læsi hefur ólíkar
birtingarmyndir, það birtist á skjá, pappír, með bókstöfum eða táknum. Börn nú til dags lifa í
samfélagi sem er mjög ríkt af læsi og allt í kringum sig sjá þau ritmálið og horfa á fullorðna
fólkið nota ritmálið til að koma frá sér skilaboðum, afla sér upplýsinga eða einungis sér til
ánægju. Læsisnám á sér stað í aðstæðum þar sem vitsmunaleg og félagsleg færni fléttast
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saman og þá finna einstaklingar fyrir eðlislægri þörf að vilja bæta við sig þekkingu um það
sem þau vissu fyrir. Dagsskipulag leikskóla býður upp á marga möguleika til að auka áhuga
barna á rit- og talmáli í gegnum daglegar athafnir, bóklestur, leiki, söng og fleira (Halldóra
Haraldsdóttir, 2012). Aukist hefur til muna að börn læri að lesa í leikskóla í kjölfar öflugrar
vinnu með bókstafi, hljóð og hljóðavitund. Helsta náms- og þroskaleið barna er leikurinn en
lestrarkennslan virðist vera í fastari skorðum heldur en hefðbundið leikskólastarf (Anna
Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Hvergi er tekið fram í lögum um leikskóla (90/2008) eða í nýrri
aðalnámskrá leikskóla (2011) að kenna eigi leikskólabörnum að lesa og því er athyglisvert að
sjá hvað margir leikskólar taka undirbúning lestranáms föstum tökum. Fram kemur í skýrslu
sem Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Sigurðardóttir (2011) unnu fyrir mennta- og
menningarmálaráðuneytið, þar var aflað upplýsinga um málumhverfi barna á 10 leikskólum á
Íslandi, að svo virðist sem börn séu farin að fá meiri þjálfun í hljóðkerfisvitund, áhersla á
orðaforða hafi aukist sem og frásagnarhæfni. Kennsla bókstafa og ritunar hafi þannig fengið
aukið vægi. Hinsvegar er það tekið fram að nám barnanna eigi að fara fram í skapandi starfi
og leik. Ekki er hægt að benda á eina skýringu á því hvers vegna áhersla á lestrarkennslu hafi
aukist (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir), en gera má ráð fyrir að þar ráði nokkru um sú gríðarlega
þekking sem orðið hefur á tengslum máls og læsis og áhrifamætti snemmtækrar íhlutunar
(Catts, 2017; Scarborough, 2003).

2.1.1 Kenningin um einfalda lestrarlíkanið
Gough og samstarfsfélagar hans (Gough og Tunmer, 1986; Hoover og Gough, 1990) komu
fram með líkan sem þeir kalla ,,The Simple View of Reading‘‘ eða einfalda lestrarlíkanið.
Líkanið segir að í grófum dráttum felist lestur í tveimur meginaðgerðum: annars vegar í færni
við að umskrá orð það er að lesa úr bókstafstáknum og hinsvegar í málskilningi eða færni í að
skilja textann sem lesinn er (Catts, 2017). Markmið rannsakanda með líkaninu var að skýra á
einfaldan hátt hvaða færni kemur við sögu við lestur, sem samt sem áður getur verið flókið
og margslungið ferli. Samkvæmt líkaninu eru það þekkingin, færnin og ferlið sem ákvarða
lesskilning og þar sem færni í umskráningu og málskilningi fléttast saman (Cain, Catts, Hogan
og Lomax, 2015).
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Mynd 1. Einfalda lestrarlíkanið varpar ljósi á styrkleika og veikleika í
tveimur meginþáttum lestrar (Steinunn Torfadóttir, e.d).
Nemendur þurfa að hafa nægjanlega þekkingu á tungumálinu til þess að geta skilið merkingu
textans (Baker,Fien, Nelson, Petscher, Sayko & Turtura, 2017). Ef setning er til dæmis svo
hljóðandi: litli hundurinn gelti á stóra köttinn, ættu nemandur sem eru færir í lestri að geta
lesið hvert orð nákvæmlega og skilið hvað orðin í setningunni merkja. Þessi færni kemur ekki
svo auðveldlega. Bæði nákvæmur lestur og skilningur á texta krefst markvissrar
lestrarþjálfunar og kerfisbundinnar kennslu. Þegar börn byrja í formlegu lestrarnámi, ættu
þau að fá kennslu í þessum þáttum daglega. Að lesa orð nákvæmt er flókið, það krefst
samþættingar af sjónrænni, heyrnrænni og vitsmunalegri færni. Sem dæmi að lesa orðið
köttur nákvæmlega krefst þess að þekkja alla stafina í orðinu, framkalla hljóðin sem stafirnir
eiga og að lokum, geta sett hljóðin saman til að mynda setningu. En svo að nemendur geti
skilið merkingu setningarinnar hér að ofan, þá verða þeir að vita hvað hundur og köttur eru.
Verða að vita hvað ,,gelta‘‘ þýðir og að lítill og stór vísar til stærðar dýranna. Bakgrunnsþekking
hjálpar nemendum einnig að skilja betur. Skilningurinn verður meiri ef börn vita hvers vegna
hundurinn gelti á köttinn og einnig gætu þeir skynjað kaldhæðnina í því að lítill hundur sé að
gelta á stóran kött. Lestur er flókið ferli, en öflugir lesendur geta auðveldlega náð góðum
tökum á lestri áreynsulaust. Lestrarkennsla fyrir alla nemendur krefst þess að kennslan sé
vönduð og kerfisbundin bæði í umskráningu og skilningi (Baker o.fl, 2017).
Einfalda lestrarlíkanið varpar ljósi á styrkleika og veikleika í tveimur meginþáttum
lestrar. Þegar börn eiga erfitt með umskráningu þá eru þau með lessblindu (dyslexía) og skýrist
þess að börn glíma við veikleika í hljóðkerfi tungumálsins, en það kemur fram í bæði
stafsetningu og lestri. Ef vandinn er í málsskilningi og sérstaklega orðaforða er sagt að börn
glími við sértæka lesskilningserfiðleika. Vægi umskráningar og málskilnings breytist. Eftir því
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sem lesandi öðlast hraðari og sjálfvirkari færni í umskráningu og öflugri orðaforða (Cain, Catts,
Hogan og Lomax, 2015).
Þegar reynt er að efla læsi og jafna út færni í hlustunarskilningi og málskilningi er ekki
víst að staða lesandans verði betri í lestri ef vandinn er bara skoðaður út frá einu sjónarhorni,
hlustunarskilningnum því ekki má gleyma umskráningunni. Þegar nemandi getur aðeins lesið
úr bókstafstáknum en skilur ekki hvað hann les getur hann ekki talist læs því hann vantar
skilninginn (Steinunn Torfadóttir; lesvefurinn, e.d).
Einfalda lestrarlíkanið nýtist vel til að bera kennsl á erfiðleika í lestri með því að flokka
lestrarerfiðleika í undirhópa en áður en líkanið kom fram þá flokkuðu fræðimenn erfiðleika í
lestri fremur út frá færni barna í lesskilningi. Með hliðsjón af einfalda lestrarlíkaninu er hægt
að veita nemendum betri kennslu í bæði umskráningu og málskilningi (hlustunarskilningi).
Þegar búið er að finna bæði styrkleika og veikleika hjá börnum í tveimur meginþáttum lestrar.
Út frá flokkun einfalda lestrarlíkansins hafa nemendur með lesblindu (e. dyslexia) slaka
umskráningu en góðan málskilnings. Sértækir lesskilningserfiðleikar koma fram þegar
málskilningur nemenda er slakur en umskráning þeirra er góð. Niðurstöður rannsóknar, Catts,
Adlof og Weismer (2006) var að stundum er hægt að rekja erfiðleika barna í lestri allt niður til
leikskólaaldurs. Strax í leikskóla er hægt er að koma auga á þau börn sem geta átt á hættu að
lenda í erfiðleikum með lesskilning þegar þau verða eldri. Mikilvægt að leikskólakennarar séu
vel á verði og komi auga á þau börn sem eru í áhættu og tileinki sér þau úrræði bæði
skimunapróf og kennslufræðileg inngrip til að beita snemmtækri íhlutun og fylgist með (Catts,
2017). Kenningin um einfalda lestrarlíkanið segir að það sem skýri að mestu leyti hæfni
lesanda í lesskilningi sé þegar skilningur og umskráning vinna fullkomlega saman (Steinunn
Torfadóttir ;lesvefurinn, e.d). Nemendur sem hafa ekki náð valdi á umskráningu ná ekki að
lesa úr bókstafstáknum og þá skilja þau ekki innihald textans sem er hið endanlega markmið
lestrar.
Í einfalda lestrarlíkaninu er sagt að lestur sé afrakstur orðaforða og hlustunarskilnings.
Hægt er að takmarka lesskilning með lélegri umskráningu og/eða með lélegum skilningi. Að
skilja það sem við lesum er mikilvægt fyrir skólagöngu barna. Stuart, Stainthorp og Snowling
(2016) halda því fram að einfalda lestrarlíkanið sýni vel hvaða þætti þarf að leggja áherslu á
við lestrarkennslu og undirbúning læsis. Málsskilningur er nauðsynlegur til þess að ná tökum
á lesskilningi og hlustunarskilningi. Kenningin er mikilvæg fyrir lestrarkennslu vegna þess að
börn sýna ekki öll sömu veikleika eða styrkleika varðandi þá þætti sem þarf að hafa í huga við
kennslu. Það ýtir enn meira undir þá ágiskun að verið sé að tala um aðskilda færni lesskilnings
og umskráningar.
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2.2 Lesskilningur og undirstöðuþættir hans
Skilningur á skrifuðu og töluðu máli er flókið viðfangsefni sem felur í sér fjölbreytta
vitsmunalega færni og ólík ferli (Catts og Kamhi, 2005). Áður en börn njóta formlegrar
lestrarkennslu þá hafa þau nú þegar þróað með sér færni í talmálinu sem mun hjálpa þeim við
lestrarnámið. Tungumálið er grundvöllur fyrir því að þróa lesskilning en það tryggir ekki að
börn nái árangri í lestri. Nákvæmni og fimi í stafaþekkingu og umskráningu er mikilvægur
þáttur í lestrarhæfni barna. Þeir einstaklingar sem eiga erfitt með að læra bókstafina munu
lenda í erfiðleikum með umskráningu sem getur leitt til vanda með að skilja texta og erfiðleika
með allt sem viðkemur lestri og ritun (Catts og Kamhi, 2005). Eitt af meginmarkmiðum kennslu
í lestri er hæfnin til að skilja textann sem lesinn er og fullnægjandi lesskilningsfærni er
nauðsynleg fyrir námsframvindu og fullorðinsárin (Lervåg, Hulme og Lervåg, 2018).
Lesskilningur er mikilvægur undirstöðuþáttur menntunar (Wagner o.fl, 2009). Eins og einfalda
lestrarlíkanið sýnir fram á eru málskilningur/hlustunarskilningur og umskráning þeir tveir
meginþættir sem hafa áhrif á þróun lesskilnings, en saman útskýra þeir næstum öll frávik
(96%) í lesskilningi hjá ungum börnum (Lervåg o.fl, 2018). Að auki spáir hlustunarskilningur
ungra barna fyrir um þróun lesskilnings þegar ofar dregur í námi. Einstaklingar sem eiga erfitt
með með að lesa og skilja upplýsingar sem þeim eru kynntar, hafa tilhneigingu til að eiga erfitt
í skóla, í vinnu og í samfélaginu. Það er ekki aðeins formlegt nám sem reynist erfitt fyrir þá
sem eiga í erfiðleikum með lesskilning heldur getur einnig orðið erfitt að endurspegla og deila
hugmyndum sínum. Þannig er nauðsynlegt að skilja ferlið sem leiðir til góðs lesskilnings en um
leið það sem getur farið úrskeiðis. Slíkur skilningur getur haft víðtæk áhrif á kennslu,
sérstaklega hvað varðar mat, greiningu og íhlutun bæði fyrir góða lesendur og þá sem eiga
erfitt með lestur.
Víðtækar rannsóknir hafa skoðað þá hugrænu úrvinnslu sem lesskilningur byggir á
(Wagner o.fl, 2009). Í viðbót við færni við að lesa (umskrá) textann þarf lesandinn að átta sig
á tilgangi lestrar. Tilgangur lestrar: getur verið mismunandi að muna upplýsingar úr textanum,
svara spurningum, afla sér þekkingar á því sem stendur í textanum, draga eigin ályktanir af
textanum og svo framvegis og geti lesandinn þetta sýnir það að hann skilur það sem hann er
að lesa. Framsetning byggist meðal annars á flóknu ferli en það felur í sér tengingu og
samþættingu lesandans við upplýsingar sem áttu sér stað fyrr í textanum sem krefjast
jafnframt bakgrunnsþekkingar á því lesefni sem um ræðir hverju sinni. Sum þessara ferla eru
hraðvirk, sjálfvirk og tiltölulega áreynslulaus en önnur eru hæg, þarfnast skipulagningar og eru
áreynslumikil.
,,Jón missti bananahýði á gólfið. María datt á bakið“
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Flestir þeir sem lesa þessa setningu skynja að það er tenging þarna á milli þótt þeir átti sig ekki
endilega á því að þarna sé orsakasamhengi. Staðreyndin að Jón missti bananahýðið á gólfið er
ekki næginlega skýrt til að útskýra afhverju María datt nema lesandinn viti að bananahýði eru
sleip og þegar einstaklingur stígur á sleipa hluti þá getur hann dottið aftur fyrir sig.
Orsakasamhengi er því náð þegar nægar upplýsingar liggja fyrir í texta eða með viðeigandi
bakgrunnsþekkingu lesandans til að útskýra atburðarrás (Wagner o.fl, 2009; Stuart og
Stainthorp, 2016). Að auki kemur tilvísunarsamhengi þegar lesandinn tengir hluti, atburði eða
fornöfn við ákveðnar persónur í textanum eins og ,,konan gaf þjóninum 1000 krónur‘‘. Hann
kom tilbaka og lét hana fá afganginn. Í þessari setningu átta flestir lesendur sig á því að
fornafnið ,,hann‘‘ stendur fyrir þjóninn í fyrri setningunni og ,,hún‘‘ stendur fyrir konuna, án
þess að lesandinn sé beint upplýstur um það (Wagner o.fl, 2009; Stuart og Stainthorp, 2016).
Þegar lesandinn les í gegnum texta, reynir hann að viðhalda samhengi með því að safna
upplýsingum frá textanum sem hann er að lesa og samþættir við það sem hann veit þá þegar
um viðfangsefnið.
Góður lesskilningur er mikilvægur þáttur í menntun barna. Nauðsynlegt er að skilja
þau ferli sem leiða til árangursríks lesskilnings en einnig hvernig ferlið getur farið úrskeiðis.
Slakur skilningur getur haft víðtækar afleiðingar fyrir menntun, sérstaklega hvað varðar mat,
greiningu og íhlutun bæði fyrir þá sem eiga auðvelt með lestur og hina sem eiga í erfiðleikum
með lesturinn. Hugræna ferlið sem á sér stað við lesskilning hefur verið rannsakað, almennt
er talið að til þess að skilja texta, þá þurfi lesandinn að geta umskráð orð í skiljanlegar
máleiningar og sameina þessar einingar við framsetningu textans (Wagner o.fl, 2009).
Eftir því sem ofar kemur í námi þá öðlast nemendur smátt og smátt betri tök á
umskráningu og í kjölfarið verða kröfur um lesskilning meiri svo textar verða smám saman
flóknari og meira krefjandi, bæði fyrir umskráningu og skilning. Hægt er að spá fyrir um
lesskilning út frá hlustunarskilningi og umskráningu. Þegar börn verða eldri dregur öllu jafna
úr áhrifum umskráningar á færni í lesskilningi (Lervåg, Hulme og Lervåg, 2018), þegar lesturinn
er orðin fimur og fyrirhafnarlaus (Cain og Oakhill, 2007). Þó svo að hlustunarskilningur virðist
hafa mikilvæg áhrif á lesskilning, þarf að útskýra eðli tungumálsins sem er grunnur fyrir
hlustunarskilning.

Orðaforði hjá leikskólabörnum er sterkur forspárþáttur um hvernig

börnum muni ganga í lesskilningi á mið og unglingastigi í grunnskóla (Wagner o.fl, 2009).
Orðaforði gegnir mikilvægu hlutverki í mál- og læsisþróun hjá börnum, en Seigneuric og
Ehrlich (2005) telja að það séu bein tengsl á milli orðaforða og lesskilnings (Cain og Oakhill,
2007) og í ljós hefur komið að lesskilningserfiðleikar tengjast sterklega, veikleika í orðaforða.
Lesskilningserfiðleikar hafa jafnframt tengsl við veikleika í setninga- og beygingarfræði. Börn
sem eiga við lesskilningserfiðleika að etja eiga einnig í erfiðleikum með að draga ályktanir um
merkingu texta og hvað ný orð merkja út frá samhengi textans. Slíkt getur ýtt undir að börn
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séu með slakan orðaforða og er það ein stærsta orsök þess að börn glíma við
lesskilningserfiðleika (Ásthildur Bj, Snorradóttir og Valdís B., Guðjónsdóttir, 2001/2010).

2.2.1 Málskilningur/hlustunarskilningur
Forsenda fyrir því að börn nái tökum á lesskilningi (e. reading comprehension)

og

hlustunarskilningi (e. listening comprehension) er málskilningur. Undirstaða lesskilnings er
góður málsskilningur og strax hjá ungum börnum er byrjað að leggja grunn að málskilningi.
Orðaforði er undirstaða málsskilnings og því er í dag gjarnan farið að vinna með orðaforða á
skipulegri hátt í leikskóla en áður (Zevenberg og Whitehurst, 2003). Sérstaklega er unnið
meira með orðaforða í tengslum við lestur barnabóka. Til þess að börn tileinki sér orðaforða
ritmáls úr bókunum sem lesnar eru fyrir þau hafa verið þróaðar ákveðnar aðferðir.
Samræðulestur (e. dialogic reading) eða Orðaspjall (e. text talk) eru þekktustu aðferðirnar.
Orðaspjall byggist upp þannig að börnin eru virkjuð í samræðum um lesefnið og kennarinn
velur ákveðin orð sem unnið er sérstaklega með í ýmsu samhengi (Beck, McKeown og Kucan,
2002). Þegar börn glíma við vanda í málskilningi, sérstaklega í orðaforða þá getur það leitt til
þess að börn eiga við sértæka lesskilningserfiðleika að etja. Málskilningur og orðaforði spá
fyrir um hvernig börnum mun ganga í lesskilningi (Gough og Tunmer, 1986; Hoover og Gough,
1990). Bæði lesskilningur (e. reading comprehension) og hlustunarskilningur (e. listening
comprehension) vísa til þess að skilja texta í samfelldu máli, talaðan eða ritaðan og þá er bæði
átt við upplýsingatexta eða frásögn (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Barnið þarf að geta
skilið merkingu orðanna í báðum tilfellum en einnig málfræðina en hún segir okkur hvert
hlutverk orðanna er og hvernig orðin tengjast í setningar og málsgreinar sem aftur verða hluti
af stærri merkingaheild. Smám saman fer að reyna meira á börnin og færni í orðræðu
(textabyggingu, samloðun o.fl) í vitsmunalegum þáttum (stjórn á eigin hugsun,
ályktunarhæfni o.fl) en þau verða að hafa slíka færni svo þau geti skilið og skapað
orðræðueiningar í samfelldu máli. Þannig má segja að sömu undirstöðurnar séu fyrir
hlustunarskilning og lesskilning en vinnslukröfunar eru ekki þær sömu en það skiptir máli
hvort textinn sé í rituðu eða í talmáli hvernig aðstæður boðskiptanna eru.
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2.2.2 Málþroski, lestur og nám
Mannveran er mikil félags og menningarvera og er tungumálið meginmiðill menningar,
menntunar og samskipta (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Í alhliða þroska barna skipar
málþroskinn stórann sess og segir mikið til um hvernig börnum mun vegna í námi og starfi
seinna meir. Afar eftirsóknarvert markmið er að börn nái strax þegar þau eru í leikskóla góðu
valdi á tungumálinu og geti sagt hvað þau eru að hugsa, hvað þau langar og hvernig þeim líður
(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Seinkun eða erfiðleikar í málþroska/tali gefa oft fyrstu
vísbendingarnar um að barn sé í hættu með að glíma við lestarerfiðleika (Carroll, Crane, Duff,
Hulme og Snowling, 2011).
Misjafnt er á hvaða aldri börn byrja að tala og nota tungumálið til að eiga samskipti
(Carroll og fl., 2011). Börn á aldrinum fjögurra til sex ára hafa flest náð góðum málþroska sem
og þroska á flestum öðrum sviðum miðað við aldur. Þau eru orðin vel skiljanleg og eiga flest
auðvelt með að skilja það sem sagt er við þau (Rannveig A. Jóhannsdóttir, 2011). Á þessum
aldri eru þau búin að vera umkringd ritmáli í dágóðan tíma og kunna að nota það á
margvíslegan hátt í umhverfi sínu en, málþroski er afar mikilvægur grunnur að þróun læsis
(Strickland og Riley- Ayers, 2006). Seinkuð málþróun er ein sterkasta forspá um yfirvofandi
áhættu með lestrar- og námsvanda (Catts, 2017). Algengt er að fólk taki ekki alltaf eftir því ef
börnin þeirra eru sein til máls, sérstaklega ef um fyrsta barn er að ræða.
Tungumálið er flókið og margþætt fyrirbæri sem krefst þess að fjögur kerfi vinni saman
sem eru: hljóðfræði, merkingarfræði, málfræði og málnotkun (Carroll og fl, 2011). Hljóðfræði
er kerfið sem kortleggur hljóð og merkingu talsins og er mikilvægt fyrir lestrarþróun. Málfræði
tengist setningafræði og formgerð (hvernig orð og orðhlutar eru sameinuð til að færa
mismunandi merkingu) og málnotkun á við um hvernig tungumálið er notað í samræmi við
aðstæður. Erfitt getur reynst fyrir mörg börn að byrja í grunnskóla ef þau standa höllum fæti
í málþroska og getur það leitt til erfiðleika í lestrarnáminu (Catts, 2017). Rannsakendur eru
sammála um að mikilvægt er að börn nái góðu valdi strax í leikskóla á því tungumáli eða
málum sem eru töluð í þeirra umhverfi, annaðhvort heima fyrir eða í skóla (Hrafnhildur
Ragnarsdóttir, 2015). Það er mikilvægur áfangi þegar börn ná því að geta tjáð sig með orðum,
sagt hvað þau vilja, hvað þau eru að hugsa og að geta tekið þátt í samræðum við annað fólk.
Málið er mikilvægasta verkfæri eigin hugsunar og boðskipta og þau tök sem einstaklingur
öðlast á tungumálinu, hefur áhrif á líðan og sjálfmynd hans (Catts, 2017).
Almennt er gert ráð fyrir því í menntakerfinu að börn séu hæfir notendur tungumálsins
þegar þau hefja grunnskólagöngu. Við gerum öllu jafna ráð fyrir því að við upphaf
grunnskólagöngu geti börn hlustað og

skilið það sem fólk segir við þau, geti fylgt
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leiðbeiningum og talað skýrt. Einnig að þau geti notað tungumálið til þess að koma á framfæri
þörfum sínum og löngunum, komið skilaboðum áleiðis og geti átt í gagnvirkum samtölum við
annað fólk. Mörg börn koma inn í grunnskólann með slaka máltjáningu og málskilning en það
getur leitt til lélegrar lestrarfærni og sem aftur getur komið niður á námsárangri og
atvinnumöguleikum (Carroll, Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011; Catts 2017; Lonigan,
Farver, Phillips og Menchetti, 2009; Rodhe, 2015). Tungumálið er mikilvægt til þess að börn
geti tjáð þarfir sínar og langanir, spurt spurninga, rætt málin og haft skoðun á hinum ýmsu
málefnum sem koma upp í leik og skólastarfi. Á ákveðnu þroskaskeiði byrja börn að átta sig
á því að í samskiptum við annað fólk að aðrir hafa sínar tilfinningar og ekki endilega sömu sýn
á heiminn og þau. Oft glíma börn við málþroskavandamál ef þau eiga við félagsleg eða
hegðundavanda að stríða (Dionne, Tremblay, Boivin, Laplante og Perusse, 2003). Í sambandi
við hugarheim annarra, skiptir tungumálið miklu máli fyrir börn og tengist það félags- og
tilfinningaþroska þeirra. Í félagslegum samskiptum átta börn sig smátt og smátt á því að aðrir
(bæði börn og fullorðnir) hafa einnig tilfinningar og sjá hlutina ekki endilega í sama ljósi og
þau. Þegar upp er staðið má segja að grunnur lestrar og lesskilnings sé málþroski barna á
leikskólaárunum. Það vísar til þess hversu gríðarlega mikilvægt það er að börn njóti góðrar
málörvunnar og málþjálfunar á leikskólagöngu sinni.

2.2.3 Tengsl máls og læsis
Hin almenna skilgreining á læsi er að lesandinn hafi þá færni að geta skilið og lesið ritað mál
og tjáð sig á ritmáli. Þegar einstaklingur nær því telst hann vera læs (Baldur Sigurðsson, e,d;
lesvefurinn). Ekki er ein algild skilgreining á læsi heldur eru þær fjölmargar en skilgreiningarnar
miðast þó við það hvort verið er að tala um bernskulæsi (þ.e undirbúning læsis) eða
lestrarkennslu. Einstaklingur sem telst læs nýtir alla málþættina í þeim verkefnum sem hann
fæst við dagsdaglega. Á grunnskólaárunum þróast allir þættir læsis; lestækni og lestur,
lesskilningur og ritun en þeir eru mikilvæg undirstaða að læsi allra nemenda. Svo hægt sé að
lesa texta lipurt og fumlaust þá þurfa börn að hafa til staðar lestækni en hún byggir á færni
við að þekkja bókstafina og hljóðin þeirra. Í stafsetningu reynir á hljóðkerfisþáttinn því greina
þarf hljóðin í orðunum svo þau séu skrifuð rétt (Rannveig A. Jóhannsdóttir, 2011). Málfærni
barna er enn að þróast á meðan þau eru að læra að lesa enda er glíman við ritmálið uppspretta
endalausrar málþróunar(Stuart and Stainthorp, 2016). Til að skilja hvað við erum að lesa
þurfum við bæði að geta umskráð orðin á blaðsíðunni og áttað okkur á hvað þau þýða. Við
getum aðeins skilið textann ef málskilningur okkar er vel þróaður og skilvirkur. Orðaforði og
málsskilningur barna eru undirstaða lesskilnings en ritun reynir á alla þætti tungumálsins.
Einn af sex grunnþáttum menntunar sem koma fram í Aðalnámskrá leikskóla er læsi
(2011) en grunnþættirnir eru sameiginlegir fyrir bæði leik-grunn og framhaldsskóla.
19

Aðalnámskrá veitir leiðsögn um skólastarf, hver tilgangur þess og markmið eru. Þar stendur
að læsi tengist þeirri færni og kunnáttu sem nemendur þurfa að öðlast svo þeir geti fært
hugsun sína í ritað mál og öðlast skilning á lesefninu. Það þarf að skapa aðstæður í leikskóla
þannig að börn geti þróað með sér læsi í víðum skilningi og að þau fái að upplifa, skoða og tjá
tilfinningar á fjölbreyttan hátt. Þegar börn fá að upplifa á fjölbreyttan hátt að þau fái tækifæri
til að tjá sínar skoðanir, tilfinningar og lesa í umhverfi sitt, er talað um læsi í víðum skilningi.
Flest börn á aldrinum fjögurra til sex ára hafa náð valdi á móðurmálinu (Scarborough
og Brady, 2002). Þau geta meðal annars leikið sér að tungumálinu á þann hátt sem þau gátu
ekki áður af því að þau geta betur áttað sig á hljóðfræðilegri uppbyggingu sem einnkennir
talað mál. Börnin geta bullrímað, búið til ný orð og átta sig á því hvaða orð ríma saman og
hvaða orð gera það ekki og að börn nái valdi á þessu er mikilvægt fyrir komandi lestrarnám. Á
meðal fræðimanna kallast þroskinn eða hæfnin til að ná slíku hljóðkerfisvitund (phonological
awareness). Hugtakið hljóðkerfisvitund er vítt og innan hennar geta börn hugsað um, skoðað
og breytt viljandi hljóðrænum þáttum sem eru innan tungumálsins. Þegar börn eru komin
með þann hæfileika að greina stök málhljóð tungumálsins eru þau búin að vekja hljóðavitund
sína og geta þau í kjölfarið gert grein fyrir því að málhljóð í orðum eru ekki öll eins (Rannveig
A. Jóhannsdóttir, 2011). Sum orð eru ólík innbyrðis, en önnur eru lík. Þessi fínstillti hljóðræni
munur sem greinir á milli orðanna kallast hljóðavitund (e. phonemic awareness). Mikilvægt er
að börn öðlist þessa næmi svo þau geti þróað með sér færni í umskráningu. Sú
grundvallarfærni sem í upphafi lestrarnáms reynir mest á við að nái tökum á að lesa, er
umskráningin (lestæknin). Í lestrarnáminu verða börn að hafa þá hæfni að geta tengt saman
og greint í sundur málhljóð í orðum, bæði lestri og ritun. Til dæmis ef barn segir að það heyrist
ekki /s/ í sól vegna þess að sólin geti ekki talað, hefur það ekki náð að þroska vitund sína um
hljóðin (Scarborough og Brady, 2002; O‘Connor, 2014). Flest börn við fjögurra ára aldur eru
komin með einhverja hljóðkerfisvitund og farin að leika sér að orðum og að ríma.
Hljóðkerfisvitund er mikið víðara hugtak en hljóðvitund en þessum hugtökum er oft og tíðum
ruglað saman en hljóðvitund er undirþáttur hljóðkerfisvitundar. Þegar börn átta sig á því að
orð eru sett saman úr röð hljóðunga (fónema) eru þau komin með hljóðavitund og að orð hafi
hljóðræna uppbyggingu. Aðrir þættir hljóðkerfisvitundar þroskast á undan hljóðavitund en sá
þáttur heldur hinsvegar áfram að þroskast meðfram lestrarnámi barna.
Form skriflegs texta er frábrugðið munnlegri tjáningu (Stuart og Stainthorp, 2016).
Uppbygging ritmáls getur verið flóknari og orðaforðinn er gjarnan fjölbreyttari og oftar en ekki
sjaldgæfari en í töluðu máli. Til þess að hjálpa börnum að vera góðir lesendur þá þurfum við
að átta okkur á því hvað felst í að skilja tungumálið, svo við getum undirbúið börn undir
árangursríka skólagöngu og krefjandi viðfangsefni fullorðisára.
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Undanfarin ár hefur það aukist að leikskólar sinni með skipulögðum hætti ýmsum
þáttum sem tengjast undirbúningi lestranáms til þess að auðvelda velgengni barna á því sviði
seinna. Með því er átt við að leikskólakennarar þjálfi hljóðkerfisvitund sem tengist hlustun og
áhersla er lögð á orðaforða og frásagnarhæfni. Málumhverfi barna er fjölbreytt og í tengslum
við það er talað um málfyrirmyndir þeirra og hvernig uppalendur tala við börn. Það er
vísbending um að hljóðkerfisþjálfun sé að þroskast hjá börnum þegar þau eru þriggja ára og
eru farin að leiðrétta talvillur og sérstaklega hjá öðrum (Amalía Björnsdóttir o.fl, 2003). Færni
í hljóðkerfisvitund er nauðsynleg til að lesa úr bókstafstáknum og þess vegna er mikilvægt að
þjálfa hana í leikskóla. Milli málþroska og hljóðkerfisvitundar eru sterk tengsl og svo aftur við
lestur (umskráningu) (Castle, Riach og Nicholson, 1994). Við upphaf grunnskólagöngu koma
börn inn með ákveðna færni í hljóðkerfisvitund og spáir færnin fyrir um árangur þeirra í lestri
síðar meir (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T.,Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2013). Það
verður strax að byrja að þjálfa börn sem hafa ekki næginlega góða hljóðkerfisvitund og því
skiptir miklu máli að kennarar komi auga á þau sem fyrst. Hvert orð er samsett úr röð og
hljóðum og öll hljóðin eiga sinn bókstaf og að átta sig á þessu er forsenda þess að læra að lesa.
Þegar börn eru með góða hljóðavitund eiga þau ekki erfitt með að átta sig á þessu. Það sem
hefur mesta fylgni við lestrargetu barna er færni þeirra við hljóðgreiningu er færni við að
sundurgreint stök hljóð orða (Steinunn Torfadóttir o.fl. 2011).
Megindlegum rannsóknum fór fjölgandi þegar leið á áttunda áratuginn á sviði
sérkennslufræða og menntunar og voru þær meðal annars að athuga hvaða færni og skilning
börn þyrftu að ná til þess að geta lesið og ritað (Vukelich og Christie, 2004). Grundvöllur fyrir
ákveðnum kennsluaðferðum sem geta hjálpað börnum að ná tilskilinni færni kom út frá
niðurstöðum þeirra rannsókna. Mest hefur verið þjálfuð hljóðkerfisvitund hjá börnum. Þannig
hafa niðurstöðurnar leitt til þess að athyglin hefur verið meira á börn sem eru á leikskólaaldri.
Meiri áhersla hefur verið á að þjálfa það í leikskóla og til er ýmis konar kennsluefni, leikir og
rím og söngur sem leikskólakennarar geta notað til að þjálfa hljóðkerfisvitund, þar með talið
efni sem heitir Ljáðu mér eyra (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir,
2001/2010). Einnig nota allir leikskólar skimunartækið Hljóm-2 sem kannar hljóðkerfisvitund
hjá elstu börnunum (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir,
2011). Ef Hljóm-2 er framkvæmt í leikskóla er hægt að sjá fyrr hvaða börn munu mögulega
eiga í lestrarerfiðleikum þegar þau hefja grunnskólagöngu sína.

2.2.4 Orðaforði og aðferðir til að efla hann
Í tengslum við lestur er orðaforði sá málþroskaþáttur sem hefur verið rannsakaður hvað mest
(Muter, Hulme, Snowling og Stevenson, 2004; Roth, Speece og Cooper, 2002 ). Beint eða
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óbeint þá tengist orðaforði öllum þáttum lestrarnámsins. Orðaforði einstaklings er það safn
orða sem einstaklingur hefur á valdi sínu (Storch og Whitehurst, 2002). Það er bæði virkur og
óvirkur orðaforði en til dæmis er virkur orðaforði þau orð sem einstaklingurinn notar en þau
orð sem hann þekkir og veit hvað þýða þegar hann sér þau orð er óvirkur orðaforði (Sigurður
Konráðsson, 2000; Pelatti o.fl, 2014). Það er hægt að bæta við orðaforðann út ævina og er
orðaforði einstaklinga misjafn (Sigurður Konráðsson, 2000). Lesskilningur barna á mið og
unglingastigi byggir á því hvernig orðaforði þeirra á leiksskólaaldri var en það hefur áhrif á
lesskilning þeirra seinna meir (Cain og Oakhill, 2007) .
Til að byrja með læra börn á leiksskólaaldri orð í gegnum samskipti sín við aðra
(Scarborough, 2003; Storch og Whitehurst, 2002). Lestur barnabóka er sú leið sem talin er
hvað áhrifaríkust þegar kemur að því að efla orðaforða barna. Ef bókin er á einföldu máli er
auðveldara fyrir börnin að læra ný orð, svo lengi sem hún er ekki of einföld.
Fræðileg umræða tengd læsi hefur sífellt meira beinst að lesskilningi og er horft til
leiksskólabarna í þeirri umræðu. Lengi hefur verið unnið að því að efla orðaforða og málfærni
leikskólabarna og hafa bækur meðal annars verið notaðar til þess. Undirstaða lesskilnings er
góður málskilningur og orðaforði og hjá ungum börnum er grundvöllur málskilnings lagður
snemma. Málskilningur byggist upp á orðaforða og það er ástæða þess að á leikskóla er farið
að vinna með orðaforða en hér áður fyrr og á það sérstaklega við í tengslum við lestur
barnabóka. Búið er að þróa markvissar kennsluaðferðir þannig að líkurnar verði meiri á því að
börnin tileinki sér ákveðin orð sem börnin eða kennarinn velja úr þeim bókum eða sögum sem
lesnar eru í leikskólanum (Zevenbergen og Whitehurst, 2003; Beck, McKeown og Kucan,
2002). Þessar aðferðir hafa verið í stöðugri þróun eru nú orðnar markvissari og formlegri. Ein
þessara aðferða nefnist Samræðulestur (e. dialogic reading) og önnur Orðaspjall (e. text talk)
(Zevenbergen og Whitehurst, 2003; Beck o.fl, 2002). Í grunninn eru þessar aðferðir líkar og
þróuðar út frá fjölda rannsókna sem sýndu að orðaforði gegnir stóru hlutverki fyrir mál- og
lesskilning. Báðar aðferðir miða að því að fá börnin til að taka þátt í samræðum um efni
bókarinnar og lögð er áhersla á ákveðin orð sem sérstaklega er unnið með á ýmsan hátt
(Zevenbergen og Whitehurst, 2003; Beck, McKeown og Kucan, 2002).
Orðaforði vísar til allra orða og merkingar þeirra og er lykilþáttur við skilning
tungumálsins (Carroll og fl., 2011). Orðaforði spáir einnig sterkt fyrir um árangur í námi. Á
leikskólaárunum eru börn að auka við orðaforða sinn mjög hratt en hugsanlega eru þau að
bæta við sig um 50-70 orðum í hverri viku og er það aðallega í gegnum samtöl og gegnum
hlustun á sögur og bóklestur. Þegar börn byrja í grunnskóla eru þau oftast með orðaforða í
kringum 14 þúsund orð. Í grunnskóla fara börn að læra fleiri orð í gegnum lestur og kennslu.
Þegar barn heyrir orð sem það þekkir þá virkjar það sjálfkrafa merkingu orðsins í huganum.
Börn með ríkan orðaforða eiga gott með að læra vegna þess að þau þekkja ekki bara merkingu
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einstakra orða heldur veita þessi orð þeim samhengi sem gerir þeim kleift að taka þátt í
viðameiri umræðu. Því fleiri orð sem börn þekkja því auðveldara verður það fyrir börnin að
bæta við fleiri orðum og um leið skilning á bæði rituðu og töluðu máli (Walpole og McKenna,
2007). Börn sem hafa góðan orðaforða eru í góðri stöðu að skilja flókinn texta sem önnur börn
með minni orðaforða ráða ekki við. Góðir lesendur sameina ýmsar aðferðir til þess að lesa
orð. Jafnvel þegar börn hafa sterka þekkingu á stafrófinu, þá geta þau oft lent á orði sem er
ekki auðvelt að spá fyrir um hvernig á að segja.
Elín Þöll Þórðardóttir (1998) staðlaði íslenska útgáfu af The MacArthur Communicative
Development Inventories og fékk prófið nafnið Orðaskil. Prófið er ætlað börnum á aldrinum
18 mánaða til þriggja ára og eru það foreldrarnir sem fylla út prófið. Samkvæmt því sem Elín
skoðaði þá þrefaldaðist orðaforði barna frá 18 til 24 mánaða aldri og á þriðja árinu tvöfaldaðist
hann. Eins og fram hefur komið eru sterk tengsl á milli þróunar orðaforða og árangurs í lestri
(Strickland og Riley- Ayers, 2006).
Börn sem hafa ríkulegan orðaforða auka samhliða því hæfni sína til að ráða í merkingu
orða. Takmarkaður orðaforði hefur áhrif á margt í lífinu, þar með talið árangur í skóla og í
félagslegum samskiptum (Stuart og Stainthorp, 2016). Það er virkilega hamlandi fyrir börn
þegar þau vita hvað þau vilja segja en hafa ekki orð til að tjá hugsanir sínar. Orðaforði ungra
barna er mikilvæg forsenda fyrir árangri í lesskilningi. Bæði þróun hljóðfræðivitundar og þróun
orðaforða byrjar snemma með þátttöku í leikjum, sameiginlegri reynslu af bókum og
innihaldsríkum samtölum við fullorðna (Strickland og Riley- Ayers, 2006). Börn sem eru lengur
að ná málþroska áður en formleg lestrakennsla hefst geta átt á hættu að eiga erfitt uppdráttar
í lestrarnáminu. Upplifun barna af bókum og prenti hefur mikil áhrif á hvort þau skilja það sem
þau lesa. Að lesa með fullorðnum, skoða sjálf bækur og deila lestrarupplifun með jafnöldrum
eru nokkrar af þeim leiðum sem börn geta farið til að upplifa bækur. Þekking á prenti byggist
á reynslu barna af bókum og öðru skriflegu efni.
Orðaspjall er aðferð sem notuð er til að efla orðaforða hjá leikskólabörnum með lestri
bóka (Beck, McKeown og Kucan, 2002). Aðferðin sem Beck o.fl (2002) komu fram með felst í
því að kennarinn les bók með börnunum og síðan eru valin ákveðin orð úr bókinni til að leggja
meiri áherslu á að vinna með orð samkvæmt ákveðnu ferli. Meðfram því er verið að efla
máltjáningu og málskilning barnanna með því að eiga samræður við þau um bækurnar sem
kennarinn les. Börnin eru spurð opinna spurninga og eiga þau að ígrunda söguþráðinn vel en
það fær börnin til að taka virkari þátt. Þessi aðferð hefur verið þróuð og aðlöguð að íslenskum
leikskólabörnum allt frá 2ja ára aldri. Með því að nota orðaspjall verða oft til góð tækifæri til
að eiga fjörugar samræður og ímyndunaraflið fær að njóta sín hjá börnunum. Þegar börnin
læra ný orð og hver merking þeirra er þá eru börnin að þjálfast í samræðum til að skilja betur
efni bókanna. Leikskólabörn eru ekki læs og þau læra ekki orð með því að lesa sjálf heldur
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læra þau í gegnum að annaðhvort sé lesið fyrir þau eða með þeim. Börn læra einnig ný orð
með því að ræða um þau en ekki bara með því að heyra þau lesin heldur að fá tækifæri til að
nota orðin sjálf og heyra þau og nota í fjölbreyttu samhengi. Þá er gott að styðjast við
orðaspjallsaðferðina til þess að svo geti orðið (Beck, McKeown og Kucan, 2002). Ung börn
læra best í gegnum leik og þar af leiðandi er mikil áhersla á leikræna tjáningu og orðaleiki í
orðaspjallsaðferðinni. Gerð er ítarleg grein fyrir kennsluaðferðinni: Samræðulestur í
kennsluhefti um aðferðina sem unnið var í tengslum við þessa meistararitgerð.

2.3 Þættir sem hafa áhrif á lesskilning
Góður málþroski er undirstaða lesskilnings. Börnin læra tungumálið þegar þau greina og
hlusta á talmálið í umverfi sínu (Hoff og Naigles, 2002). Börn verða einnig að eiga í samræðum
og félagslegum samskiptum við annað fólk. Uppeldisaðstæður hafa áhrif á lesskilning og
einnig með beinum eða óbeinum áhrifum hafa samfélagslegir þættir áhrif á hvernig
lesskilningur þróast. Skólaganga hefur líka sýnt að hún skiptir miklu máli. Eins og fram kemur
Cain og Oakhill (2006) og Perfetti, Landi og Oakhill (2005) er lesskilningur lokatakmark lesturs
og markmið allra er að skilja lestextann en hann getur verið settur fram í mismunandi tilgangi
og samhengi.

2.3.1 Uppeldisaðstæður
Þeir foreldrar (t.d mæður) sem tala mikið við börnin sín á meðan þeir leika við þau geta stuðlað
að því að börnin þeirra komi fyrr fram með fyrsta orðið sitt í kringum þrettán mánaða aldur
og orðaforði þeirra barna telur 50 orð bæði í skilning og framburði en þessi ávinningur af
málrænni færni tengist þróun tungumálsins (Hoff og Naigles, 2002). Það er margt sem gefur
til kynna nákvæm tengsl á milli móður og orðaforða barna. Til dæmis hafa þau börn sem eiga
í miklum samskiptum við móður sína á aldrinum 12 til 18 mánaða stærri orðaforða heldur en
þau börn sem eiga ekki í miklum samskiptum við móður sína (Hoff og Naigles, 2002). Þar af
leiðandi hefur það sýnt sig að samskipti barns og móðurs skipta miklu máli svo börn tileinki
sér tungumálið. Þegar börn eru 10 mánaða þá nota þau bendingar og grát til að láta fullorðna
vita hvað þau vilja (Riley, 2006).
Chomsky segir að tungumálið sé gluggi hugans og með því að skoða hvernig börn læra
að nota tungumálið þá fáum við innsýn inn í hvernig hugsun ungu barnanna er. Við getum
fylgst með því hvernig þau setja orð saman í setningu. Börn eru knúin þeirri getu að tala í
gegnum tvískipt ferli; þeirra eigin löngun til að tala og löngun fullorðinna að gera börnum það
mögulegt að taka fullan þátt í samfélaginu. Fullorðnir eru hvattir til að tala við börnin, en á
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sama hátt þá svara ungabörn á eigin samskiptamáta en samkvæmt Chomsky hafa börnin
meðfædda hæfni til þess að vinna úr tungumálinu sem þau heyra í umhverfinu. Samskipti
hefjast þegar tengslin á milli móður (það er oftar móðirin) og barns byrja að myndast og gerist
það á fyrstu klukkustundunum í lífi barnsins og þessi tengsl stafa af sameiginlegri ánægju
móður og barns (Riley, 2006).
Síðustu leikskólaárin hjá börnum skipta miklu máli fyrir nám þeirra í framtíðinni en
börn sem eiga við að etja seinkun í málþroska taka ekki jafnhröðum framförum og önnur börn
sem standa vel að vígi (Huttenlocher, Vasilyeva, Cymerman og Levine, 2002; NELP, 2008;
Snow, Burns og Griffin, 1998). Ef ekki er gripið til nauðsynlegra ráðstafana þá getur bilið á milli
þessara barna orðið meira eftir því sem börnin verða eldri. Þannig eru árin sem börnin dvelja
í leikskóla góður tími til þess að koma auga á þau börn sem sem þurfa íhlutun og inngrip á
meðan þau eru enn á leikskólaaldri (Shanahan og Lonigan, 2010). Aðstæður til að sinna
inngripi eru sveigjanlegri í leikskóla því námskrá leikskólans er ekki jafn greinamiðuð og í
grunnskólanum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Einnig er mikilvægt að kennarinn hafi mikla
þekkingu, viðhafi virðingu og sýni stuðning við fjölskyldur barnananna. Að hann átti sig á að
fjölskyldur eru fjölbreytilegar og koma frá mismunandi menningarheimum (Strickland og
Riley- Ayers, 2006).
Börn sem eru alin upp í fjölskyldum þar sem foreldrar veita góðan stuðning við
málþroska og læsi gengur öllu jafna betur í skóla en þeim börnum sem fá lítinn sem engan
stuðning (Strickland og Riley- Ayers, 2006). Þau börn eru líklegri til að heyra færri orð í
daglegum samskiptum sínum og tungumálaumhverfið er líklegra til að verða stjórnandi og
erfitt. Bakgrunnsþekking um heiminn byggir á reynslu barnsins. Því takmarkaðri sem reynsla
barnsins er, því líklegra er að hann eða hún muni eiga erfitt með að læra lestur. Lestur og
skrift er ferli sem byrjar við fæðingu barns, þvert á móti því sem margir halda byrjar það ekki
í leikskóla eða fyrsta bekk. Frá fæðingu barns þá styður allt sem fullorðnir gera við tungumál
og læsi barna mikil áhrif. Tungumál og læsi þróast samtímis og hafa áhrif hvort á annað. Það
sem börn læra af því að hlusta og tala stuðlar að getu þeirra til að geta lesið og skrifað og
öfugt. Hljóðkerfi ungra barna (eiginleikinn til að bera kennsl á og greina fónem í töluðum
orðum) er mikilvæg vísbending um möguleika þeirra til að læra að lesa úr skriflegum texta.
Ung börn geta lært stafina og greint þá hvern frá öðrum. Börn eiga að vera í málríku umhverfi
til þess að hljóðfræðileg vitund þeirra þróist og á sama hátt væri erfitt að ná tökum á
bókstöfunum ef börnin sjá ekki stafina mikið, eins og til dæmis í bókum, seglum á ísskápnum
og fá ekki tækifæri til að æfa sig sjálf að skrifa (Strickland og Riley-Ayers, 2006). Hinsvegar er
þekking barna á stafrófinu og æfingar með hljóðkerfisvitund eitthvað sem þeim er kennt, af
kennurum, foreldrum og jafnvel systkinum. Börn sem koma af heimilum þar sem læsi og
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ýmislegt sem tengist því er sýnilegt og þeir foreldrar ýta undir lestur bóka og það sem tengist
læsi, þau eru vel undirbúin fyrir að byrja í grunnskóla.

2.4 Bernskulæsi
Bernskulæsi byggist á hugmyndafræði sem lítur svo á að læsi sé samfelld þróun sem hefst
snemma á lífsleið barnsins. Þetta ferli er langt frá því að vera einfalt því inn í þessa samfelldu
þróun læsis fléttast saman margir þroska- færniþættir sem reyna á ólíka þætti tungumálsins
(Gunn, Simmons og Kameenui, 1995; Whitehurst og Lonigan, 2002). Hugtakið bernskulæsi
nær yfir þroskaferli barna sem á sér stað á leikskólaárum þeirra en á þeim tíma er mikilvægur
grunnur lagður að þroska barna sem undirbýr þau fyrir lestrarnám (Skóla- og frístundasvið
Reykjarvíkurborgar, 2013). Skilgreining á bernskulæsi felur í sér ákveðna þekkingu, færni og
viðhorf sem talið er að þurfi að þroskast í aðdraganda lesturs og ritunar. Bernskulæsi tekur til
nokkura læsisþátta sem eru bókstafaþekking, hljóðkerfisvitund, orðaforði, umskráning, ritun
og málskilningur (Gunn o.fl, 1995; Whitehurst og Lonigan, 2002). Marie Clay (1966) var fyrst
til að koma fram með hugtakið um bernskulæsi. Læsi byrjar snemma á lífsleið barna og er í
stöðugri þróun út ævina. Bernskulæsi er gagnvirkt ferli sem skiptist niður í tvo meginþætti.
Þeir eru umskráning og málskilningur (hlustunarskilningur) og segja má að í gegnum tengsl
stafs og hljóðs með hljóðaaðferðinni liggi leiðin til læsis (Helga Sigurðardóttir, 2014).
Mikilvægt er að unnið sé að því að efla bernskulæsi barna í leikskólum, þrátt fyrir að þeim sé
ekki kennt að lesa, þá eru vísbendingar um að margt á leikskólunum geti ýtt undir þróun
bernskulæsis barna (Connor, Morrison og Slominski, 2006). Það eru hlutir eins og að kenna
börnum stafina og skrifa þá, að ríma, og einnig að tengja hljóð og staf saman. Fyrst um sinn
voru ekki gerðar margar rannsóknir á börnum á leikskólaaldri heldur var einblínt meira á
grunnskólabörn en árið 1990 var farið að rannsaka leikskólaárin betur. Einnig var horft meira
til þess hvernig þróun læsis á sér stað áður en formlegt lestranám hefst.
Grunnþekking barna á hljóði og bókstöfum er mikilvægur grunnur fyrir framtíðarlæsi
þeirra þó svo að þau geti hvorki lesið né skrifað sjálf (Pelatti o.fl, 2014). Allt frá fæðingu og þar
til börn hefja formlegt lestrarnám hafa þau náð að tileinka sér ýmsa grundvallarþætti og
þekkingu sem tengist möguleikum þeirra til að læra að lesa (Halldóra Haraldsdóttir, 2010).
Fræðimenn eru almennt á sama máli um að bernskulæsi inniheldur, hæfileika, þekkinguna og
viðhorf sem þróast í hefðbundin form lesturs og skriftar (Connor o.fl, 2006). Þessir þættir eru
hluti af grundvallaruppbyggingu nemenda til að læra, lestur og skrift.
Lestur og ritun eru undirstöðuþættir af ævilangri færni og forsenda fyrir þátttöku í
samfélaginu. Fólk í nútíma samfélagi nýtir lestur og ritun í fjölmörgum athöfnum svo sem í
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námi, samskiptum við annað fólk ásamt margskonar afþreyingu. Frá fæðingu og þangað til
börn byrja í grunnskóla alast þau upp í læsisumhverfi, þar sem safnast upp þekking um stafi,
orð og bækur (Catts og Khami, 2005).
Þegar talað er um upphaf þróun læsis er horft til ungra barna og skoðað hvernig þau
öðlast ritmál í sínu umhverfi (Whitehurst og Lonigan, 2002; Snow, 1983). Í gegnum leik og
starf tileinka börn sér læsi, bæði heima í sínu daglega lífi og einnig í leikskólanum. Læsisvitund
barna eflist mikið í gegnum bókalestur og ef börn hafa gaman að því að hlusta á bókalaestur
þá eykst skilningur þeirra og næmi fyrir tungumálinu og blæbrigðum þess mikið. Til að börn
geti öðlast traust undirstöðuatriði til að þróa með sér læsi þá verða börnin að fá frá byrjun þá
umönnun að hlustað sé á þau af áhuga bæði í leikskóla og heima fyrir, talað sé við þau og
mikilvægt er að börn leiki sér og læri á sínum forsendum. Allt sem börn þekkja ekki áður
nálgast þau með áhuga og forvitni og það sama er uppi með ritmálið. Þau þurfa að fá að leika
sér, kanna og deila með öðrum (Rannveig A. Jóhannsdóttir, 2011). Það sem leggur grunninn
að því að börn tileinki sér læsi er málfærni. Börn eru að móta með sér viðhorf til læsis á þeim
árum áður en þau byrja formlega lestrarkennslu og fara að skilja hver tilgangur ritmáls er og
fara börn að læra sína fyrstu bókstafi á þessum árum (Pelatti o.fl, 2014). Börn eru að skoða í
gegnum bækur og þá taka þau eftir bókstöfunum í textanum og seinna meir átta börn sig á
því að bókstafirnir hafa hlutverk en til þess að geta skilið hvert lögmál ritmálsins er þurfa börn
að hafa vitund um það (Ehri, 2005; Gunn.ofl., 1995; Whitehurst og Lonigan, 2002). Áhugi
barnanna á bókstöfum fer vaxandi með aldrinum og þau átta sig á því hvernig þeir virka í
setningum og orðum. Áhugi þeirra á bókstöfum vaknar þegar börn átta sig á því hvað á að
gera við þá og hvernig á að nota þá (Rannveig A Jóhannsdóttir, 2011). Með tímanum þá byrja
börn að skilja að orð hafa ólíka merkingu og að þau séu margvísleg, sum eru stutt og önnur
löng. Það hjálpar börnum oft að klappa orðin og átta sig á því hvað hvert orð hefur mörg
atkvæði. Fyrst um sinn reynist það börnum erfitt en með aldrinum verða þau betri í því og er
það vegna þess að þá eru börnin farin að verða næmari fyrir hrynjanda tungumálsins. Það sem
talið er vera mikilvægt skref hjá börnum í bernskulæsi er krot en þannig er talið að ritun þróist
hjá börnum stig af stigi frá því að byrja að krota, síðan fara þau að teikna form og svo fara
börn að skrifa bókstafi handahófskennt. Þegar börn verða eldri þá læra þau að allir bókstafir
eiga hljóð og þau læra að hljóða orðin og sum börn eru farin að geta skrifað og lesið einföld
orð þegar þau eru að ljúka sinni leikskólagöngu (Ehri, 2005; Gunn o.fl., 1995; Whitehurst og
Lonigan, 2002).
Eitt af hverjum þremur börnum upplifa erfiðleika í lestri og það er sterk fylgni á milli
þeirrar hæfni sem börn koma með inn í skólann og hvernig námsárangur þeirra verður. Þau
börn sem upplifa erfiðleika við að læra að lesa eru ólíkleg að ná jafnöldrum sínum. Börn með
takmarkaða getu til að lesa eru í mikilli hættu á því að þurfa á stuðningi að halda í skóla.
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Samkvæmt ýmsum rannsóknum þá virðist það ljóst að læra að lesa hefur áhrif á
grundvallarfærni hljóðfræðilegrar úrvinnslu, ritmáls og talmáls (Whitehurst & Lonigan, 2001).
Leikskólaárin eru þýðingarmikil í lífi barna og það sem er mikilvægur grunnur fyrir námshæfni
þeirra þegar í grunnskóla er komið er sú þekking og það nám sem þau ná tökum á meðan þau
eru í leikskóla (Gunn o.fl., 1995; Whitehurst og Lonigan, 2002). Leikskólakennarar hafa lengi
sagt frá mikilvægi tungumáls og læsis við að undirbúa börn til að ná árangri í skóla (Strickland
og Riley- Ayers, 2006). Læsi spilar lykilhlutverk í því að gera það kleift að kynna börnum
snemma fyrir námsupplifun sem rannsóknir sýna að tengjast fræðilegum árangri, hærri
einkunnum, fleiri útskrifast og meiri framtaksemi á fullorðinsárum skóla (Strickland og RileyAyers, 2006).
Öll svið sem tengjast þroska barna- efnisleg, félagsleg, tilfinningaleg, vitræn,
tungumála og læsi eru nátengd. Því minni reynslu sem barnið hefur af tungumáli og læsi, því
meiri líkur eru á því að erfiðleikar í lestrarnámi verði til staðar. Lykilatriði sem spáir fyrir um
lestur og velgengni í skóla er tungumálaþekking og stafaþekking. Mikilvægt er að kröfurnar
um árangur barnsins séu vel hugsaðar, námsefnið og kennsluáætlun hjálpi til við að setja fram
skýr markmið og sameiginlega framtíðarsýn fyrir læsi barna (Strickland og Riley-Ayers, 2006).
Börn fá öllu jafna ekki formlega lestrarkennslu fyrr en þau byrja í grunnskóla en með örvun
bernskulæsis því að vera félagslega virk þá geta þau tileinkað sér ýmsa grundvallarþætti sem
tengjast undirbúningi læsis. Viðhorf til læsis og vitund um hver tilgangur þess er mótast einnig
í bernskulæsi. Grunnurinn að fyrstu skrefunum í að barn tileinki sér læsi og síðar lestrarfærni
liggur í málfærni. Gagnvirkni er á milli læsisþroska og málþroska vegna þess að læsi hefur áhrif
á mál og málþroski hefur áhrif á læsi. Börn uppgötva ritmál í umhverfi sem er málhvetjandi og
í gegnum samskipti og byggja þannig upp þekkingu. Þannig geta börn öðlast ákveðna
bakgrunnsþekkingu á því hvað læsi er án þess að kunna að lesa. Útskýringin er önnur nú en
áður því læsi er talin vera færni í að geta notað tungumálið á margvíslegan hátt, geta hlustað,
talað, lesið, skoðað og verið gagnrýnin á hugsanir sínar og einnig getur fólk skipst á
upplýsingum, átt samskipti og skapað merkingu í gegnum læsi. Börn sem hafa góða
málþekkingu eru með betri forsendur til að ná færni í lestri (Snow, Burns og Griffin, 1998).
Það er einnig sagt að ef börn eru með málerfiðleika af einhverju tagi þegar þau eru á
leikskólaaldri geti þau átt í meiri hættu með að eiga erfitt með lestrarnám seinna meir og
getur því oft fylgt erfið hegðun og tilfinningalegir erfiðleikar (Snow, Burns og Griffin, 1998).
Það er ákveðið ferli sem er í gangi þegar þróun máls er að eiga sér stað en börn tileinka
sér það á ólíkum hraða og með ólíkum hætti. Í Íslenskri rannsókn sem var gerð á börnum á
aldrinum fjögurra til átta ára voru skoðaðir ýmsir þættir mál- og félagsþroska sem geta spáð
fyrir um þróun læsis (Steinunn Gestsdóttir, Hrafnhildur Ragnarsdóttir og Freyja Birgisdóttir,
2009). Kom í ljós að hjá börnunum sem voru fjögurra ára þá var meðalbókstafaþekking 11,7
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bókstafir en hjá börnum sem voru orðin fimm ára þekkti meðalhópurinn 20 bókstafi. Þetta
sýnir okkur að það verða talsverðar framfarir í stafaþekkingu á aldrinum fjögurra til fimm ára
þótt að börn séu ekki byrjuð í formlegri lestrarkennslu. Í leikskólum fer læsis og málörvun að
mestu leyti fram í formi bóklesturs, einnig í gegnum spil og leiki sem flokkast undir óformlegar
læsisstundir. Einnig er oft markvisst unnið með ákveðna þætti sem flokkast undir mál- og læsi
sem eru þá formlegar stundir. Umhverfi barnanna í leikskólanum er líka gert læsishvetjandi
fyrir þau. Ef umhverfi barnanna í leikskólanum er þroskandi og ef þau hafa aðgang að læsisog málörvandi efnivið alltaf þegar þau vilja þá er vel hægt að efla bernskulæsi barna þar. Ekki
má gleyma mikilvægi málörvunar og ekki þarf alltaf að hafa sérstakar málörunvarstundir
heldur er hægt að tengja hana við allar athafnir leikskóladagsins. Þrátt fyrir að kennarinn hafi
ekki alltaf skipulagðar stundir í málörvun þá verður hann að vera búin að undirbúa sig.
Kennarinn þarf að grípa öll tækifæri sem gefast til þess að örva hlustun barnanna, orðaforða
og máltjáningu þeirra. Einnig er mikilvægt að hann svari alltaf áhuga barnanna hvort sem hann
birtist í leik eða öðru sem fer fram á leikskólanum. Mikilvægt er að leikskólakennarar reyni að
kveikja áhuga barnanna á lestri og máli en hægt er að gera það með viðeigandi hætti í
leikskólanum, lesa áhugaverðar bækur og hafa umhverfi barnanna ríkt af læsi (Vukelich og
Christie, 2004). Börn fá oft mikinn áhuga á bókstöfum og ritun á elsta ári og verður kennarinn
að vera tilbúinn að svara þeim áhuga barnanna. Það sem hefur haft mikið að segja í þessum
málum er krafan um snemmtæka íhlutun og þá sérstaklega í tengslum við lestur og mál (Anna
Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011).
Ung börn sjá ritmál (prentmál) víðsvegar í umhverfi sínu og tekur það þau smá tíma
að gera sér grein fyrir hvað ritmál stendur og vita ekki fyrst um sinn hver einkenni þess eru.
En með tímanum fara börnin að skilja að bæði bókstafir og orð hafa merkingu. Það líður ekki
á löngu áður en þau geta farið að setja saman orð úr bókstöfum (Rannveig Jóhannsdóttir,
2011). Fyrst um sinn er orðið ekki alltaf rétt hjá börnunum en smátt og smátt fara þau að raða
orðinu rétt saman. Þegar það gerist hafa börnin náð merkilegum áfanga í áttina að lestri.
Samtöl, leikir, söngur og vísur eru þær leiðir sem hægt er að fara í gegnum þegar börnin er að
ná þeim áfanga að þróa læsi og skipta þær miklu máli en mikilvægt er að fullorðinn aðili sé
með börnunum í þessum stundum. Með tímanum fara börnin að skilja muninn á milli þess að
tala mál, hlusta á það, skilja það og svo að geta lesið ritað mál. Mikill og stór áhrifvaldur í lífi
barna frá ungum aldri eru bækur og börn átta sig á að ritmál hefur merkingu með því að láta
endurtekið lesa fyrir sig sömu söguna eða skoða hana sjálf (Rannveig Jóhannsdóttir, 2011).
Læsi byggist upp á málnotkun en fer hinsvegar fram í gegnum annan miðil heldur en talmálið
en það er miðill sem mun aukast þegar þau fara upp á næsta skólastig. Sú vitneskja sem börn
öðlast í leikskóla um rit- og talmál mun nýtast þeim þegar þau fara að læra lesa í grunnskóla.
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2.4.1 Skólaganga
Það hefur gríðarlega neikvæð áhrif á skólagöngu barna ef þau eiga í erfiðleikum með lestur
(Jörgen Pind, 1997). Forsenda alls skólanáms er lestur og því er það algengt að ef börn glíma
við erfiðleika í lestri að það varpi skugga á alla skólagöngu þeirra. Það sem hefur jákvæð áhrif
á undirstöðuþætti læsis er leikskólagangan og orðaforði og þróun málþroska kemur þar sterkt
inn (Farran, Aydogan, Kang og Lipsey, 2006). Þegar börn eru í leikskóla er grunnurinn lagður
varðandi lestrarnám þeirra. Leikskólabörn fá hinsvegar ekki formlega lestrarkennslu heldur
kallast það bernskulæsi sú þróun sem á sér stað í leikskóla (Lonigan, 2007; Lonigan, Farver,
Phillips og Menchetti, 2009). Mikilvægur tími í lífi barna er leikskólaganga þeirra, þar eyða
börn miklum tíma á hverjum degi. Það er því mikilvægt að þar upplifi börn að þörfum þeirra
sé mætt svo að þegar þau fara í grunnskóla og fá kennslu í bæði ritun og lestri að það sé ekki
byrjunin á þeirra lestrarnámi heldur nokkurskonar áframhald af því sem börn höfðu upplifað
í leikskólanum. Orðaforði, orðþekking og hljóðkerfisvitund eru undirstöðuþættir læsis og
mikilvægt er að þessir þættir séu þjálfaðir áður en börn byrja formlegt lestrarnám (Farran o.fl,
2006). Um það bil 75% allra barna á aldrinum þriggja til sex ára eru í leikskóla á Íslandi
(Jóhanna Einarsdóttir, 1996).
Flest börn byrja í leikskóla þegar þau eru tveggja eða þriggja ára og þau byrja ekki í
grunnskóla fyrr en um haustið sem þau verða sex ára. Íslenskir leikskólar hafa oft ágætis rými
til þess að sinna sínu leikskólastarfi ólíkt leikskólum í Bandaríkjunum þar sem allt fer fram í
einu herbergi. Í grein Jóhönnu (1996) segir hún frá því að hægt er auka áhuga barnanna á ritun
og lestri þó svo að sérstakar kennslustundir fari ekki fram í leikskólanum til þess að kenna
börnunum. Svo börnin sýni lestri og ritun meiri áhuga var það gert mjög sýnilegt inn á
deildinni. Bækurnar voru gerðar sýnilegri á deildinni og settar í hæð barnanna þannig að þau
ættu auðveldara með að nálgast bækurnar. Börnin fengu einnig tækifæri til þess að nota
lestur og ritun í hlutverkaleik sínum og einnig var búið til horn inn á deildinni þar sem börnin
gátu gert verkefni sem tengdust ritun. Margir kennarar hafa lýst yfir áhyggjum af því að börn
á elsta ári í leikskóla leiðist og geti oft ekki beðið eftir því að hætta og byrja í grunnskóla en
með því að gera ritun og lestur sýnilegri á deildinni og gera verkefni sem krökkunum fannst
áhugaverð og skemmtileg þá jókst áhugi þeirra á lestri. Þannig að það er ekki nauðsynlegt að
börnin fái skólaverkefni til að hægt sé að auka áhuga barnanna á lestri og ritun heldur er
mikilvægt að bæta því reglulega inn í allt starf leikskólans á áhugaverðan hátt.
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2.4.1.1 Snemmtæk íhlutun
Snemmtæk íhlutun er oftast kennd við tímabilið frá fæðingu barns og til sex ára aldurs en það
er gríðarlega mikilvægt tímabil í lífi barns (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Snemmtæk íhlutun getur
fækkað börnum sem lenda í erfiðleikum með lestur en undanfarin ár hafa komið fram
kenningar sem styðja þetta (Catts, 2017). Seinkun í samskiptum og þróun tungumáls er oft
fyrsta merkið um þroskavandamál hjá ungum börnum (First word Project, 2015). Þegar upp
koma áhyggjur í samskiptum og málþróun ungra barna þá eru fjölskyldur hvattar til að leita
íhlutunar eins fljótt og hægt er. Ef börn frá greiningu snemma og viðeigandi íhlutun þá aukast
líkurnar á framförum frekar en að bíða og sjá til og meðhöndla vandamálið seinna meir, að
meðhöndla samskipta og tungumálaörðugleika snemma getur komið í veg fyrir hugsanleg
vandamál varðandi hegðun, nám, lestur og félagsleg samskipti.
Nýlegar rannsóknir sýna að þróun heilans minnir okkur á ,, því fyrr því betra‘‘ við
kennslu ungra barna. Eftir þriggja ára aldur eru flestar stöðvar heilans orðnar þroskaðar og
það verður erfiðara að eiga við verulega breytingar á vöx og þroska barnsins. Börn eru enn
mjög ung þegar undirbúningur fyrir komandi lestranám hefst. Þegar líða tók á síðustu öld fóru
fræðimenn að gera sér grein fyrir því að ef byrjað er snemma með markvissar aðgerðir er
hægt að hafa áhrif á þroska barna (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Hugmyndir snemmtækrar
íhlutunar kviknuðu út frá nýlegum uppgötvunum í þróunarsálfræði, taugalíffræði og uppeldisog kennslufræðum (Tryggvi Sigurðsson, 2008). En fyrir það höfðu fræðimenn haldið því fram
að ekki þýddi að reyna að hafa áhrif á þroskaframvindu barna vegna þess að þeir héldu að hún
fylgdi ákveðnu lögmáli. Í þróunarsálfræði hafa verið gerðar rannsóknir sem gefa til kynna að
mikilvægt sé að örva þroska fyrstu árin sem aftur nýtist börnunum seinna meir. Þeir
Centerwall og Centerwall gerðu eina fyrstu vísindalegu rannsóknina sem tengdist
snemmtækri íhlutun og skoðuðu þeir börn með downs heilkenni og kom í ljós að
greindarvísitala þeirra lækkaði talsvert á fyrstu árum þeirra ef þau fengu ekki næginlega mikla
örvun. Þannig þegar verið er að skoða árangur í sambandi við snemmtæka íhlutun er ekki
alltaf bara skoðað hvort hægt sé að örva greind eða vitsmunaþroska heldur fremur hvort hægt
sé að koma í veg fyrir að börnum fari aftur í þroska. Þegar seinkun á tjáskiptum og tungumáli
á sér stað hjá börnum seinkar einnig skilningurinn og samskiptafærni við önnur börn (First
Word Project, 2015). Þetta gerir börnum erfiðara fyrir að þróa vináttu, leysa vandamál og
semja um ágreining.
Með snemmtækri íhlutun þá læra börnin hvernig á að nota tungumálið svo þau geti
komið skilaboðum sínum á framfæri, tjáð tilfinningar sínar og átt samskipti við vini sína.
Mikilvægt er að byrja íhlutun sem fyrst um leið og grunur um erfiðleika vaknar varðandi
hegðun eða þroskaframvindu barns. Algjörlega andstætt því viðhorfi sem lengi hefur verið
ríkjandi á íslandi og í öðrum löndum og eða viðhorfið ,,bíðum og sjáum til‘‘. Ef það viðhorf er
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ríkjandi er hætt við því að ef barn glími við erfiðleika muni vnadi þeirra ekki lagast heldur
aukast (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Þannig glatast dýrmætur tími á æviskeiði barns þar sem
auðvelt er að hafa áhrif á þroskaframvindu ungra barna. Það skiptir líka máli að íhlutun sé
gerð í samvinnu við foreldra barnsins en þannig næst betri árangur. Virkt samstarf felst í því
að foreldrarnir eru ekki einungis áhorfendur varðandi það starf sem verið er að vinna með
barnið heldur taka þau virkan þátt í íhlutuninni, bæði í tal- og þroskaþjálfuninni. Snemmtæk
íhlutun veitir foreldrum stuðning og upplýsingar til þess að auka samskiptahæfni barnsins
(First Word Project, 2015). Með því að vinna með kennurum barnsins þá gerir það
foreldrunum kleift að vera vissir um að þeir séu að gera allt sem þeir hafa tök á til þess að
auðvelda samskiptaþróun barnsins síns. Það sem skiptir höfuðmáli fyrir þroska barna er gæði
samskipta þeirra við foreldra sína (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Snemmtæk íhlutun hefur meðal
annars það markmið að hafa áhrif á þessi samskipti svo það verði auðveldara fyrir foreldra að
geta örvað þroska barna sinna og þeir nái að tækla þá erfiðleika sem geta átt sér stað milli
foreldris og barns þegar frávik í þroska og hegðun á sér stað.
Það tíðkast ekki lengur að líta svo á að íhlutun eigi sér stað án þess að foreldrar taki
þátt og að hún beinist eingöngu að barninu. Sá sem veitir barninu íhlutun þarf að hafa
vitneskju um þá erfiðleika sem barnið glímir við (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Efla þarf
foreldrana í uppeldishlutverkinu, hafa styrkleika fjölskyldunnar að leiðarljósi og vinna
fjölskyldumiðað starf. Það er líklegra til að skila góðum árangri ef íhlutun barns fer fram við
sem eðlilegastar aðstæður í lífi barns frekar en þegar íhlutunin fer fram á stað sem er framandi
eða barnið þekkir ekki vel. Eðlilegar aðstæður eru annaðhvort heimili eða leikskóli barnsins
(Tryggvi Sigurðsson, 2008). Samkvæmt Simeonsson (sjá Trygga, 2008) beinist snemmtæk
íhlutun að mismunandi hópum og er tilgangur hennar einnig mismunandi. Hann skiptir
þjónustunni í þrjú stig:
1. Fyrsta stigs forvarnir- almennar aðgerðir og eftirlit, svo sem mæðravernd og
ungbarnaeftirlit og/eða sérstakt eftirlit með áhættuhópum til að koma í veg
fyrir vandamál
2. Annars stigs forvarnir- íhlutun (aðgerðir) vegna barna í mikilli áhættu til að
bæta ástand og koma í veg fyrir alvarlegri vandamál.
3. Þriðja stigs forvarnir (íhlutun/aðgerðir) vegna þeirra barna sem hafa
skilgreind vandamál til að bæta það ástand, sem og framtíðarhorfur. (Tryggvi
Sigurðsson, 2008, bls. 119-125).
Miklu máli skiptir að veita börnum þá örvun sem þau þurfa á að halda svo hægt sé að búa þau
betur undir að takast á við lestrarnám og einnig er hægt að vinna með börnum ákveðna
undirbúningsfærni. Það hefur góð áhrif á málþekkingu barna, örvar almenna málvitund og
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eykur orðaforða þeirra ef lesið er fyrir þau. Í skýrslu Menningarstofnunar Sameinuðu
þjóðanna, OECD (2012) er sagt að börn verða öllu jafna betri í lestri þegar þau ljúka
grunnskólagöngu sinni ef lesið er fyrir þau á meðan þau eru ung. Ef ekkert er gert þá getur
munurinn haldist stöðugur á milli þeirra sem eru með slaka og góða lestrarfærni. Til að staða
barna sem eiga erfitt með að lesa lagist er nauðsynlegt að þau fái þá íhlutun sem þau þurfa á
að halda svo staða þeirra lagist. Með snemmtækri íhlutun þá læra börnin hvernig á að nota
tungumálið til að koma sínum skilaboðum á framfæri, tjá tilfinningar sínar og eiga samskipti
við vini sína. Þau sóttust frekar í að vinna verkefni sem voru örvandi og það skilaði sér í námi
þeirra seinna meir. Niðurstöður fjöldamargra bandarískra rannsókna gefa til kynna að
snemmtæk íhlutun sé eitthvað sem skilar árangri (Camilli, Vargas, Ryan og Barnett, 2010). Það
er ekki hægt að alhæfa um hvaða aðferð virki best í formi snemmtækrar íhlutunar. Börn sem
eru seinni til máls geta orðið svekkt, pirruð og sýna krefjandi hegðun (First Word Project,
2015). Það reynist þeim erfitt að tjá vilja sinn og þarfir þegar samskiptahæfni þeirra er ekki
næginlega góð og þá grípa þau oft til þess að bíta eða slá frá sér. Snemmtæk íhlutun veitir
þessum börnum stuðning og aðferðir til að auka við samskipthæfni þeirra. Hún hefur einnig
áhrif á læsi og velgengni í skóla síðar meir. Ef börn hafa góða stjórn á tungumálinu þá hafa
þau góða getu til þess að ímynda sér og skapa nýjar hugmyndir og sem yfirfærist á lestur síðar
meir. Lestrarvandi barna hefur verið rannsakaður og beinst í auknum mæli að
leikskólabörnum og hafa þær einnig kallað á að eitthvað verði að gert. Þroski ungra barna
hefur mikið verið skoðaður á undanförnum áratugum og hafa rannsóknir sýnt að ef börn fá
fjölbreytta örvun þá geta þau náð ansi langt í þroska á ýmsum sviðum þegar þau eru á
leikskólaldri og meðal annars í lestri (Vukelich og Christie, 2004).
Matteusarhneigð er þegar tala er um að börn greinist í tvo afmarkaða hópa. Eins og
fram kemur hér að framan, Stanovich (1986) samanstendur annar hópurinn af börnum sem
eiga auðvelt með lestur og lesa sér til gagns og gamans en í hinum hópnum eru börn eiga
erfiðara með lestur. Íhlutun verður að vera markviss og skipulögð þannig að hún gagnist
börnum sem þurfa á slíku að halda en þannig skilar hún þeim árgangri sem til er ætlast.
Skipulag kennslunnar og námsframboð þarf að hafa það markmið að jafna þann þroskamun
sem hefur myndast á milli barnanna. Annars getur leikskólagangan aukið bilið á milli þeirra
barna sem standa ekki jafnvel og hinna sem eru getumeiri.

2.4.1.2 Skimanir
Til þess að koma auga á þau börn sem þurfa íhlutun í lestri og málþroska, treystum við á
skimunarpróf (Walpole og McKenna, 2007). Slík próf segja okkur hvort að verulegt vandamál
sé fyrir hendi hjá barninu. Viðmið fylgja flestum skimunarprófum og hægt er að bera árangur
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barnsins við viðmiðin og sjá þannig hvar barnið er statt. Í leikskólum hér á landi búum við svo
vel að til eru stöðluð próf og matslistar sem hægt er að nota (Ásthildur Bj. Snorradóttir og
Bjartey Sigurðardóttir, e.d). Prófin segja kennurum hvar börnin eru stödd miðað við jafnaldra
og segja til hvort að börnin þurfi á íhlutun eða einhverju sérhæfðu úrræði að halda eða aukna
málörvun í leikskólanum. Þessi próf eru aðeins notuð í leikskóla en þarf að kynna prófin fyrir
kennurum í grunnskóla af því að niðurstöður prófanna eiga að fylgja börnunum inn í
grunnskólann.
Forvarnargildið að leggja fyrir stöðluð próf er ómetanlegt en hægt er að greina
málþroskafrávik snemma og þá strax hægt að byrja að hjálpa börnum. Þau próf og matslistar
sem eru mikið notuð í leikskóla eru:
Orðaskil-málþroskapróf: Prófið byggir á orðaforðagátlista og ætlað fyrir börn frá eins og hálfs
árs til þriggja ára (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, e.d). Markmiðið með
prófinu er að mæla orðaforðann hjá börnunum og sjá hvort að þau séu komin með vald á
setningargerð og beygingarkerfi málsins. Aldursviðmið fylgja með prófinu en í samanburði við
þau er skoðað hvort að börnin mælist með málþroska innan eðlilegra marka miðað við önnur
börn á sama aldri.
Íslenski þroskalistinn: þessi listi er ætlaður börnum á aldrinum þriggja til sex ára. Foreldrar
barnanna svara spurningum listans og meta getu barnanna á hreyfi og málsviði. Prófþættirnir
eru eftirtaldir: hreyfiþáttur en undir það fellur skynhreyfingar, grófhreyfingar og sjálfsbjörg og
svo er málþáttur en innan þess þáttar er hlustun, nám og tal. Til samans mynda þessi undirpróf
sem eru sex talsins eina þroskatölu og hún gefur til kynna hver almennur þroski barnsins er
að mati foreldra.
Íslenski smábarnalistinn: hann er frumsaminn og er hann staðlaður þroskalisti sem metur
hreyfiþroska, sjálfsbjörg ungbarna og málþroska þeirra á aldrinum 15-38 mánaða. Hann
kemur sem sjálfstætt framhald af íslenska þroskalistanum.
TOLD-2P -málþroskapróf: prófið metur máltjáningu og málskilning barna á aldrinum fjögurra
til níu ára. Í prófinu eru 7 undirpróf og saman gefa þau eina málþroskatölu. Sú tala segir til um
hvort málþroski barns sé eðlilegur í samanburði jafnaldra barnsins. Gagnlegar upplýsingar um
vægi málþáttanna: merkingar-, hljóð og setningarfræði geta einnig komið með fyrirlögn
prófsins (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, e.d).
HLJÓM2:
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HLJÓM-2 er ætlað börnum sem eru á elsta ári í leikskóla, fimm til sex ára börnum og
skimar prófið fyrir mál- og hljóðkerfisvitund barna. Árið 2002 var prófið gefið út og var sú
hugsun á bakvið hönnun prófsins að hægt væri að koma auga á börn sem eru í áhættuhóp
fyrir að lenda í erfiðleikum með lestur og finna þau á meðan börnin eru enn í leikskóla. Sex
ára rannsóknavinna á málþekkingu 267 barna á aldrinum fimm til sex ára er á bakvið hönnun
HLJÓM-2. Í prófinu eru sjö færniþættir athugaðir og er það gert þannig að barn og kennari
fara í leiki með þá þætti sem prófaðir eru. Málþættirnir sem eru prófaðir teljast allt vera
nauðsynlegir þættir svo að börn nái góðri færni ef lestarnám þeirra á að ganga vel fyrir sig.
Það er ekki verið að prófa greind barnsins en fyrirlögn HLJÓM-2 er einn liður í því að skoða
hvernig það er hægt að hjálpa börnum að ná þeirri færni sem það skortir ef það kemur ekki
næginlega vel út úr prófinu. Þannig mun barninu ganga betur í komandi skólagöngu þegar það
hefur fengið viðeigandi aðstoð við því sem það á í erfiðleikum með í málþroska (Jóhanna
Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). En upplýsinganar úr
HLJÓM-2 prófinu virðast ekki alltaf skila sér til grunnskólanna (Guðrún Þóranna Jónsdóttir og
Jóhanna T. Einarsdóttir, 2013). Hætt við því að börnin fái þá ekki jafn markvissa þjónustu og
þau þurfa á að halda og jafnvel getur myndast rof í henni. Í rannsókn Amalíu Björnsdóttir o.fl
(2013) kemur fram að þau börn sem sýndu slakan árangur í HLJÓM-2 fannst námið í
grunnskólanum erfiðara og líklegra var að þau hefðu þurft á sérkennslu að halda.
Til að koma auga á þau börn sem eru í áhættuhópi er gott að nota skimunartæki, það
þarf að vera næmt eða að geta fundið þau börn sem talið er líklegt að muni eiga erfitt með
lestur í grunnskóla en prófið verður einnig að vera sértækt þannig að það skilji frá þau börn
sem ranglega gætu verið sett í áhættuhóp (Catts, Petscher, Schatschneider, Bridges og
Mendoza, 2009). Leikskólinn þarf að passa uppá það að skimunin falli inn í stefnu leikskólans
um upplifun og nám í gegnum leik. Þegar komið er í ljós hvaða börn eru í áhættu þá er þeim
börnum veitt inngrip og vísað í frekari athugun ef þörf þykir. Fagaðilar bæði hér á Íslandi og
erlendis eru sammála um það ef það vaknar upp grunur um málþroskafrávik hjá barni þá
skiptir snemmtæk íhlutun miklu máli. Að finna börn snemma sem eru í áhættuhóp fyrir
lestrarörðugleika síðar skiptir gríðarlegu máli.
Það eru oftast leikskólakennararnir,hjúkrunafræðingar/heimilislæknir á heilsugæslu
eða barnalæknir sem láta í ljós áhyggjur af málþroska barna. Oft láta foreldrar líka
framangreinda aðila vita að þeir hafi áhyggjur af þroska barna sinna. Leikskólakennarar búa
yfir reynslu og þekkingu á þessu sviði og meta þannig málþroska barns við önnur börn á
deildinni. Það eru til gátlistar á flestum leikskólum landsins svo hægt sé að fylgjast með
framvindu í þroska barna. En þeir eru hinsvegar ekki útbúnir eingöngu með máltöku íslenskra
barna í huga en flestir gátlistar sem til eru miðast við rannsóknir sem gerðar hafa verið á
erlendum börnum og hafa þeir verið þýddir yfir á íslensku.
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2 Samræðulestur

3.1 Hvað er samræðulestur?
Samræðulestur hefur það markmið að efla ýmsa færniþætti hjá börnum svo sem orðaforða
þeirra sem og málhæfni. Hvernig við lesum fyrir börn á leikskólaaldri er jafn mikilvægt og
hversu oft við lesum fyrir þau (Whitehurst, 2002). Samræðulestur er mikilvægur vegna þess
að hann bætir gæði, magn og reynslu barna af lestri sem eflir færni í bernskulæsi og hefur
áhrif á árangur í lestri síðar meir (Pelatti o.fl, 2014). The Story Brook Reading and Language
Project þróuðu aðferð til að lesa fyrir leikskólabörn sem kallast samræðulestur (e.dialogic
reading) (Whitehurst, 2002). Þegar flestir fullorðnir lesa bók fyrir leikskólabarn, þá lesa þeir
og barnið hlustar. Í samræðulestri hjálpar hinn fullorðni barninu að verða sögumaður
bókarinnar (Whitehurst, 2002; Whitehurst og Lonigan, 1998). Hinn fullorðni verður hlustandi,
spyr spurninga og er áhorfandi fyrir barnið. Börn læra best af bókum með því að vera virkir
þátttakendur.
Samræðulestur er aðferð sem var þróuð til þess að ýta undir þróun bernskulæsis
(Zevenbergen og Whitehurst, 2003). Samræðulestur er þannig að lesin er bók og ræða
kennarar/foreldrar og börn saman um bókina sem börnin þekkja og þau fá algjörlega að tjá
sig um innihald bókarinnar á sínum forsendum. Þannig verða til tækifæri til að kenna, læra og
æfa nauðsynlega þætti bernskulæsis (e. orðaforða og stafaþekkingu) (Pelatti o.fl, 2014).
Kennarinn hlustar og styður frásögn þeirra og eflir frásagnargleði barnanna en það er hans
hlutverk (Zevenbergen og Whitehurst, 2003). Til þess að efla málhæfni barna og auka
orðaforða þeirra eru kennarar farnir að styðja sig meira við samræðulestur því það er
kerfisbundin leið og með henni fást börn til að tala meira um bækur og um hvað þær eru
(Helga Sigurmundsdóttir, e.d; Lonigan, Shanahan og Cunningham, 2008). Fullorðinn
einstaklingur, annað hvort foreldri eða kennari stuðlar að því að umræða barnanna á þeirri
bók sem verið er að lesa verði fullorðnislegri, en hann gerir það með þvi að svara spurningum
barnanna, gefur dæmi og sýnir börnunum rétta beitingu á tungumálinu, en með því eykst
málhæfni og orðaforði barnanna stig af stigi.
Þó svo að málörvun sé ekki í skipulögðum stundum verður kennarinn samt sem áður
að vera vel undirbúinn. Til að örva máltjáningu, orðaforða og hlustun barnanna skiptir máli
að kennarinn noti hvert tækifæri sem gefst til þess og einnig að svara áhuga barnanna þegar
hann kemur fram í leik eða öðrum athöfnum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Einnig þarf
að hvetja börnin til þess að prófa sig áfram með ritmálið og láta börnin fá áhugann á lestri og
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ritun en það verður að vera gert á viðeigandi hátt. Það stendur í 2.grein laga um leikskóla
nr.90/2008: „Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta
fjölbreyttra uppeldiskosta.“ Einnig kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011) að mikil áhersla
sé lögð á börn læri í gegnum leikinn og hlutverk leikskólakennarans að vera styðjandi við nám
barna og veita þeim gott aðgengi að leikefni sem eflir börnin í að skoða, skapa og finna lausnir.
Einnig tekið fram að leikskólakennarinn eigi að passa að sjá þau tækifæri sem geta komið upp
í leik og nota þessi tækifæri til þess að styðja við nám barnanna og kveikja meiri áhuga hjá
þeim. Mikilvægt er að kennarar stjórni ekki leik barnanna heldur leyfi þeim fylgja því eftir sem
þau hafa áhuga á því rannsóknir hafa sýnt að engin athöfn sem fullorðnir stýra hafi sömu áhrif
á nám barna og leikurinn og einnig skiptir máli að hann fari fram á þeirra forsendum
(Golinkoff, Hirsh-Pasek og Singar, 2006; Holzman og Newman, 2008).
Í leikskólastarfi gegnir leikurinn stóru hlutverki í lestrarnámi barna og málörvun.
Leikurinn styður við þróun læsis og sérstaklega ef umhverfi leikskólans er þannig að góður
aðgangur er að mismunandi ritmáls og læsisörvandi leikefni (Dorothy S. Strickland og Shannon
Riley- Ayers, 2006). Lestur felur í sér að skilja skrifaðan texta. Það sem börn koma með til
textans hefur áhrif á þann skilning sem þau meðtaka og hvernig þau túlka það sem þau voru
að lesa. Leikskólakennarar telja flestir að lestrarnám barna í leikskóla eigi að eiga sér stað
þegar börnin eru að leika sér en oftar en ekki nota kennarar formlegar kennslustundir þar sem
verið er að vinna að ákveðinni færni í afmörkuðum þáttum lestrarnámsins. Sú áhersla á stýrða
kennslu og þjálfun í hóp sem oft er tengt við lestrarnám í leikskólum er hægt að útskýra með
því að leikskólakennarar hafa ekki fengið viðeigandi kennslu um hvernig kenna á lestur í
leikskólum þannig að hugmyndafræðin um leik sem uppsprettu náms fái að njóta sín.
Leikskólakennarar sækja mikið í hvernig börnum á yngsta stigi grunnskóla er kenndur lestur
en samt sem áður nýta þeir sér fjölbreyttan efnivið og leiki sem gerðir eru fyrir leikskólaaldur
(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Munnleg tjáning veitir börnum tilfinningu fyrir orðum og
setningum og byggir næmni fyrir hljóðkerfið þannig að börn geta þróað með sér
hljóðfærafræði og hljóðfræði (Strickland og Riley- Ayers, 2006). Í gegnum eigin tal þá þróa
börnin með sér skilning á orðunum og skriflegum texta.
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3.2 Aðferðin
Nánast allar barnabækur eru viðeigandi fyrir samræðulestur (Whitehurst, 2002). Bestu
bækurnar hafa ítarlegar myndir eða grípa áhuga barnsins. Lögð er áhersla á að fylgja áhuga
barnsins þegar lesið er fyrir börnin.
Tvenns konar aðferðir hafa verið þróaaðar, í samræðulestri. Hjá báðum aldurshópunum eru
börnin hvött til þess að verða sögumaður; hlutverk hins fullorðna er að hvetja barnið áfram ,
spyrja það spurninga, bæta við svör þeirra og hrósa þeim fyrir viðleitni að segja söguna og
svara spurningum úr bókinni (Arnold, Lonigan, Whitehurst og Epstein, 1994).

3.3 Samræðulestur með börnum tveggja til þriggja ára
Samræðulestur með börnum tveggja til þriggja ára er skipt upp í tvo hluta. Fullorðnum eru
kenndar sjö spurningar í fyrri hlutanum (Zevenbergen og Whitehurst, 2003).
Fyrri þáttur:
1. Spyrja ,,hvað spurninga‘‘ . Biðja börnin nefna hlut sem er myndskreyttur í bókinni;
einnig að spyrja börnin einfaldra spurninga um söguna ( hvað gerði Jón næst?).
2. Fylgja svarinu þeirra eftir með spurningu. Fylgja svari barnsins eftir með spurningu
sem tengist svari þeirra. Til dæmis, ef barnið getur nefnt hlut í bókinni þá spyrð þú
nánar út í þann hlut ( t.d ,,já þetta er hundur. Hvernig er hann á litinn?).
3. Endurtaka það sem barnið segir. Að endurtaka það sem barnið segir styrkir
málnotkun þess, láta barnið vita að það hafi sagt rétt ( já, þetta er dreki)
4. Hjálpa barninu eftir þörfum. Stundum eiga börnin erfitt með að svara spurningunum.
Vangeta barna til þess að svara spurningum gefur fullorðnum gott tækifæri til að
kenna þeim. Svarað þú spurningunni og láttu barnið endurtaka svar þitt (þetta er
kolkrabbi, getur þú sagt ,,kolkrabbi?‘‘)
5. Hvetja og hrósa. Hrósaðu barninu fyrir tilraun þess að tala um bókina. Bæði almennt
(vel gert) og nákvæmt hrós (vel gert, þú stóðst þig vel í að nefna öll dýrin í bókinni) en
það styrkir börnin.
6. Fylgja eftir áhuga barnsins. Það er ekki nauðsynlegt að tala um öll orðin í bókinni eða
skoða allar myndirnar. Ef barnið byrjar að tala um eitthvað ákveðið sem það sér í
bókinni eða mynd sem heillar það þá er mikilvægt að fylgja áhuga barnsins og tala
meira um það. Börnin eru líklegri til að njóta lestursins meira ef fullorðnir taka tillit til
áhuga þeirra.
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7. Hafa gaman. Eitt mikilvægt markmið samræðulesturs er að börnin njóti
lestrarstundarinnar. Börn virðast njóta samræðulesturs, sérstaklega þegar börnunum
líður eins og þau séu í leik, til dæmis finnst börnum gaman þegar fullorðnir lesa eina
blaðsíðu og börnin ,,lesa‘‘ næstu blaðsíðu. Ef það virðist sem börnin séu að verða
þreytt á lestrinum þá er gott að lesa nokkrar blaðsíður án þess að spyrja spurninga eða
setja bókina til hliðar (Zevenbergen og Whitehurst, 2003).
Seinni þáttur: Hér er fullorðnum bent á að styðjast við eftirfarandi punkta:
1. Spyrja opinna spurninga. Í fyrri hlutanum, er barnið spurt nákvæmra spurninga um
hluti í bókinni, eiginleika hlutanna og söguþráðinn. Þegar börnin hafa fengið þjálfun
með slíkar spurningar þá er hægt að spyrja þau opinna spurninga. Dæmi um slíka
spurningu er ,,Hvað sérðu á þessari blaðsíðu? ,,Og segðu mér hvað er í gangi hér‘‘. Eins
og í fyrri hlutanum þá er mikilvægt að hvetja og hrósa svörum barnsins og bjóða þeim
eins mikla hjálp og þörf er á.
2. Víkka út svar barnsins. Þegar barnið segir eitthvað um bókina, endurtaktu það sem
barnið sagði og bættu nokkrum orðum við. Láttu síðan barnið endurtaka það sem þú
sagðir. Til dæmis ef barnið segir ,,stór hundur‘‘ þá gæti hinn fullorðni sagt ,,já stóri
hundurinn er rauður‘‘. Geturu sagt það?
3. Hafa gaman. Eins og minnst var á í fyrri hlutanum, þá er mikilvægt að barnið hafi
gaman af þessari reynslu. Að skiptast á að tala um bókina hjálpar börnunum að
viðhalda áhuga (Zevenbergen og Whitehurst, 2003).

3.4 Samræðulestur með fjögurra til fimm ára börnum
Það er ekki sama tækni sem stuðst er við í samræðulestri með börnum á aldrinum fjögurra til
fimm ára, en spurningarnar fyrir eldri börnin eru oft flóknari (Zevenbergen og Whitehurst,
2003). Fullorðnum er kennt hvernig þeir nota samræðulestur með fjögurra til fimm ára
börnum í gegnum verkefni sem einblínir á að spyrja barnið ákveðinna spurninga, meta svar
barnsins, víkka út svarið og láta barnið endurtaka setninguna sem þú lengdir.
Grundvallarlestrartækni í samræðulestri hjá eldri börnum er PEER röðin (prompt,
evaluate, expand og repeat). Á Íslensku er það: að spyrja/hvetja, meta, útvíkka og endurtaka,
skammstafað SMÚE. Þetta er stutt samspil á billi barns og fullorðins.
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Hvernig á að hvetja börnin
Það eru fimm tegundir spurninga (prompts) sem eru notaðar í samræðulestri til þess að byrja
PEER röðina en þannig verður barnið ,,sögumaður‘‘ bókarinnar og hinn fullorðni hlustar og
spyr spurninga (Pelatti o.fl, 2014). Hægt er að muna röðina með því að nota orðið CROWD.
Spurningarnar eru:
1. Að ljúka við setningu (Completion prompts)
Hérna á barn að ljúka við setningu sem fullorðinn hefur komið fram með en skilur eyðu
eftir í lok setningar og biður barnið að fylla inn í hana. Þetta er venjulega notað í bókum
með rím. Til dæmis gætur þú sagt, ,, ég held ég sjái glansandi kött. Lítill þybbinn en ekki
of_____,‘‘ láta barnið fylla inn í eyðuna með orðinu feitur. Að ljúka setningu veitir börnum
upplýsingar um hvernig þær eru byggðar upp sem er nauðsynlegt fyrir lestrarnám seinna
meir (Whitehurst, 2002).
2. Að rifja upp (Recall prompts)
Það eru spurningar um hvað gerðist í bók sem barnið hefur áður lesið. Að rifja upp virkar
fyrir næstum allt nema bækur um stafrófið. Til dæmis gætir þú sagt,, geturu sagt mér hvað
hvað kom fyrir litlu bláu vélina í þessari sögu?‘‘ Að rifja upp hjálpar börnum að skilja
söguþráðinn og lýsa röð atburða. Að rifja upp er hægt að nota í lok bókar en einnig í byrjun
hennar þegar barnið hefur heyrt þá bók áður.
3. Opnar spurningar (Open-ended prompts)
Þessar spurningar leggja áherslu á myndirnar í bókunum. Þær virka best fyrir bækur sem
hafa nákvæmar og skýrar myndir. Til dæmis gætir þú sagt, ,,Segðu mér hvað er að gerast
á þessari mynd?‘‘ Opnar spurningar hvetja börnin til að auka tjáningu og taka eftir
smáatriðum.
4. Hvað, hvar, hvenær, af hverju og hvernig- spurningar (Wh-prompts)
Þessar spurningar byrja venjulega með hvað, hvar, hvenær, hvers vegna og hvernig
spurningum. Eins og opnar spurningar beinast myndirnar í bókunum að hv- spurningum.
Til dæmis gætir þú sagt, ,,Hvað heitir þetta?‘‘ á meðan þú bendir á mynd í bókinni.
Hv- spurningar kenna börnunum ný orð.
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5. Að vísa út fyrir bókina (distancing question prompts)
Hér tengja börnin myndirnar eða orðin í bókinni sem þau eru að lesa við reynslu utan
bókarinnar. Til dæmis þegar verið er að skoða bók með mynd af dýrum, þá gætir þú sagt
eitthvað eins og ,,manstu þegar við fórum í dýragarðinn í síðustu viku‘‘. Hvað af þessum
dýrum sáum við þar?‘‘ Að vísa út fyrir bókina hjálpar börnum að mynda brú á milli bóka
og raunveruleikans, auk þess eflist munnleg tjáning, samræðu- og frásagnarhæfni þeirra
(Whitehurst, 2002).
SMÚE aðferðin minnir fullorðna á hvetja börnin til þess að nefna hluti í bókinni og tala um
bókina, meta og víkka út svör barnsins með því að endurtaka það sem barnið sagði og
bæta upplýsingum við það og hvetja barnið til að endurtaka setninguna. Það er erfiðara
fyrir börn að vísa út fyrir bókina og að rifja upp heldur en að ljúka við setningu, svara
opnum spurningum eða hv- spurningum. Tíð notkun á að vísa út fyrir bókina og að rifja
upp ætti að takmarkast við fjögurra og fimm ára börn.
Hinn fullorðni:
Spyrja/hvetja (e.prompt) : Biður barnið að segja eitthvað tiltekið efni/atiði í bókinni.
Meta (e. evaluates) : Metur svar barnsins.
Útvíkka (e. expands) : Víkkar svar barnsins með því að umorða það og bæta upplýsingum við
það.
Endurtaka (e. repeats) : Endurtekur fljótt setninguna til þess að vera viss um að barnið hafið
lært af endurtekningunni.
Ímyndaðu þér að foreldri og barn séu að horfa á blaðsíðu í bók þar sem er mynd af slökkvubíl.
Foreldrið segir, ,,hvað er þetta? (spyrja) og bendir á slökkvibílinn. Barnið segir bíll og foreldrið
fylgir eftir svari barnsins og segir ,,það er rétt (meta); þetta er rauður slökkvibíll (útvíkka);
getur þú sagt slökkvibíll (endurtaka). Fyrir utan þegar bók er lesin í fyrsta skipti fyrir barn, þá
ætti SMÚE röðin að eiga sér stað á næstum öllum blaðsíðum bókarinnar. Stundum geturðu
lesið orðin á blaðsíðunni og síðan spurt barnið spurninga. Í mörgum tilfellum, ættirðu að lesa
færri og færri orð í hvert skipti sem þú lest bókina en láta barnið meira um það að segja söguna
(Whitehurst, 2002).

3.5 Að velja bók
Mikið hefur verið rannsakað og talað um hvernig á að lesa fyrir börn en minna um hvað á að
lesa og hvernig gæði bókanna hafa áhrif á umræðuna (Hoffman, Teale og Yokota, 2015).
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Sumar bækur fá börnin til að hugsa og tala meira en aðrar. Til þess að hjálpa börnum að vinna
úr flóknum texta í samræðulestri er mikilvægt að kennarar velji bók sem styður það.
Frásagnarmyndabækur eru einstakt form af frásagnarbókmenntum vegna þess að þær koma
merkingunni til skila í gegnum bæði myndir og texta. Hágæða frásagnarmyndabækur
innihalda samvirkni á milli textans og myndanna svo að merking textans og myndanna sé
samtengd og skapi meiri heild. Þema er víðtæk hugmynd í texta sem er venjulega miðlað
óbeint í gegnum einkenni sögunnar, þar með talið söguþráð, persónur og samtöl persónanna.
Þema er talið vera miðpunktur í bókmenntum og umfjöllun um þema er mikilvæg fyrir unga
lesendur til að skilja að frásagnir eru meira en röð atburða. Í sumum tilfellum kemur þemað
fram sem siðferðilegt en margar bækur sem eru fyrir börn á leikskólaaldri tjá þemu á lúmskan
og fjölþættari hátt. Vegna þess að þema er óhlutbundið þá þurfa lesendur oft að lesa bókina
og hugsa út í þemað og oft verður það þannig að fólk túlkar mismunandi þemu í sömu bókinni.
Svo er einnig mikilvægt að velja bækur sem innihalda læsihvetjandi orð, orð og setningar sem
þróa flókna merkingu og myndmál fyrir þann sem er að lesa. Slíkur texti kynnir börnin fyrir
orðum sem þau hafa ekki séð áður eða orðum sem þau þekkja en í öðru samhengi en áður
(Hoffman o.fl , 2015).
Með því að nota vel myndskreyttar bækur eða hugmyndabækur með ungum börnum og
gefa þeim tækifæri til að tala um efnið ætti orðaforði þeirra að njóta góðs af því (Schickedanz
& McGee, 2010). Á sama hátt ætti það að efla þekkingu eldri barna á hlutverki og einkennum
bókstafa og ritmáls þegar lesið er upphátt fyrir þau. Hinsvegar, að lesa flóknar og krefjandi
frásagnir og fræðibækur fyrir eldri börn í leikskóla ætti að auka málfræðilega þróun, ýmsa
þekkingu og hlustunarskilning þegar samskipti við fullorðinn styðja við ný orð í orðasafni
þeirra sem og að hjálpa börnunum að skilja merkingu bókarinnar.

3.6 Áhrif samræðulesturs
Rannsókn var gerð til þess að meta áhrifin af samræðulestri á tungumálakunnáttu barna frá
tveggja ára aldri þar sem mæðurnar voru allar frá evrópu (Zevenbergen og Whitehurst, 2003)
. Fram fór handahófskennt val á því hvaða mæðgnateymi var sett í tilraunahópinn þar sem
þátttakendur áttu að taka þátt í prógrammi um samræðulestur í fjórar vikur. Hinn
helmingurinn var settur í samanburðarhóp. Mæðurnar sem voru í tilraunahópnum fengu
tveggja og hálfs tíma kennslu í samræðulestri, það er að segja að notast við spurningarnar
sem sagt er frá hér að framan. Einnig fengu þær einstaklingskennslu í aðferðunum frá þjálfara
og rannsakandinn lék hlutverk barns og gaf móðurinni endurgjöf um árangur hennar.
Mæðurnar sem voru í samanburðarhópnum fengu ekki kennslu í samræðulestri en var sagt
að lesa fyrir börnin sín í þessar sömu fjórar vikur og mæðurnar í tilraunahópnum áttu að gera.
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Allar mæðurnar voru beðnar um að taka upp lestrarstundirnar sínar yfir þessar fjórar vikur og
skrá upplýsingar um tíðni lestrar þeirra yfir vikurnar fjórar. Greining á upptökunum leiddi í ljós
mikinn mun á framsetningu eða orðalagi hjá þeim börnum sem voru í tilraunahópnum á
þessum fjórum vikum. Þau börn sýndu einnig mikinn árangur í tjáningu á sama tíma.
Sérstaklega sýndu börnin í tilraunahópnum mikla aukningu í orðaforða en þau voru tekin í
orðaforðapróf sem sýndu þær niðurstöður en einnig juku börnin við tjáningarhæfni sína.
Niðurstöður þessarar rannsóknar gefur til kynna að samræðulestur geti haft jákvæð
áhrif á málfærni og bernskulæsi barna. Það er mikilvægt að fullorðnir gefi börnunum tíma til
þess að svara spurningum úr bókinni því oft þurfa börnin smá tíma til þess að velta fyrir sér
spurningunum. Hinsvegar geta líka verið hindranir til staðar þegar samræðulestur á sér stað
inn á deild ef einn kennari þarf jafnframt að geta séð um þau börn sem ekki eru í lestrarstund.
Oftast nær eru þó tveir ef ekki fleiri kennarar til staðar inn á hverri deild svo þetta ætti ekki
að vera vandamál (Zevenbergen og Whitehurst, 2003). Önnur rannsókn sem Whitehurst o.fl
framkvæmdu til að meta áhrif samræðulesturs hjá börnum náði yfir fjögurra vikna tímabil
(Whitehurst, Falco, Lonigan, Fischel, Valdez-Menchaca og Caulfield, 1988). Foreldrar 30
ungabarna voru þátttakendur og var þeim skipt upp í tvo hópa. Annar hópurinn
(tilraunahópurinn) átti að nota samræðulestur en foreldarnir í samanburðarhópnum áttu
ekkert að lesa fyrir börnin sín. Foreldrar í tilraunahópnum fengu tvær 30 mínútna
kennslustundir þar sem áherslan var að kenna þeim aðferð samræðulesturs. Niðurstöður
rannsóknarinnar sýndu að börn í tilraunahópnum sýndu meiri ávinning í orðaforða og skilningi
heldur en börn í samanburðarhópnum.
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3 Samantekt
Rannsóknir hafa leitt í ljós að samræðulestur virkar (Whitehurst, 2002). Börn sem hafa fengið
þá aðferð í þjálfun bernskulæsis standa sig betur á málþroskaprófum en börn sem ekki hafa
notið slíkrar aðferðar. Börn geta tekið stórt stökk í málþroska á nokkrum mánuðum eða
örfáum vikum af vinnu í gegnum vinnu með samræðulestur. Þessi áhrif hafa komið fram hjá
hundruðum barna í New York, Tennesse, og Mexíkó bæði í leikskólum, dagvistun og heimilum
barnanna og allt frá lágtekjufjölskyldum til þeirra sem hafa mikið á milli handanna.
samræðulestur er þegar börn og fullorðnir eru að eiga samtal um bókina. Börnin munu njóta
samræðulestursins betur ef spurningarnar eru fjölbreyttar og hinn fullorðni hættir þegar hann
finnur að börnin eru farin að þreytast, því mikilvægast er að hafa þetta skemmtilegt.
Val er um tvær aðferðir til þess að lesa og vinna með lesefnið með börnunum. Annars
vegar með aðferðinni; Orðaspjall (e. text talk) eða með Samræðulestri (e. dialog reading).
Orðaspjall er aðferð sem notuð er markvisst til að efla orðaforða hjá leikskólabörnum með
bóklestri (Beck, McKeown og Kucan, 2002). Aðferðin sem Beck o.fl (2002) komu fram með
felst í því að kennarinn les bók með börnunum og síðan eru valin ákveðin orð úr bókinni til að
leggja meiri áherslu á samkvæmt ákveðnu ferli. Meðfram því er verið að efla máltjáningu og
málskilning barnanna með því að eiga samræður við þau um bækurnar sem kennarinn les.
Börnin eru spurð opinna spurninga og þurfa þau að ígrunda sögurþráðinn vel og þetta fær
börnin til að taka meiri þátt. Þessi aðferð hefur verið þróuð og aðlöguð að íslenskum
leikskólabörnum allt frá 2ja ára aldri. Með því að nota orðaspjall verða oft til góð tækifæri til
að eiga fjörugar samræður og ímyndunaraflið fær að njóta sín hjá börnunum. Þegar börnin
læra ný orð og hver merking þeirra er þá eru börnin að þjálfast í samræðum til að skilja betur
efni bókanna. Það er til mikið efni um orðaspjallsaðferðina, nýlegt og vel útfært efni (Árdís
Hrönn Jónsdóttir, 2013). Þrátt fyrir að sú aðferð sé góð og gild þá langaði rannsakanda til að
útfæra hugmyndir um hvernig hægt væri að nota samræðulestur með nákvæmum hætti inn
í leikskólanum, þess vegna var sú aðferð fyrir valinu.
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4 Aðferðarfræði
Í eftirfarandi kafla verður greint frá framkvæmd og markmiðum rannsóknarinnar. Fjallað
verður um hver tilgangur rannsóknarinnar er og hvaða rannsóknaraðferðir voru notaðar til að
afla gagna. Greint verður frá þátttakendum og hvernig úrtakið var valið. Svo verður fjallað um
hvernig öflun og greining gagna fór fram.

5.1 Tilgangur rannsóknarinnar
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvernig kennslu bernskulæsis er háttað í leikskólum
hér á landi. Markmið rannsóknarinnar var að afla upplýsinga um í hvaða þætti bernskulæsis
væri helst þörf fyrir kennsluverkefni. Höfundur hugðist vinna að slíku verkefni að rannsókn
lokinni. Hugmyndin var að setja fram kennslubók (bækling) sem kennarar og leiðbeinendur
gætu unnið eftir.
Rannsóknarspurningar : Hvernig er unnið með ólíka þætti bernskulæsis í leikskóla?
Hvernig er hægt að efla bernskulæsi í leikskóla?
Hvers vegna er mikilvægt að lesa fyrir börn?
Hvað þætti/þátt bernskulæsis væri brýnt að efla með
markvissu kennsluverkefni?

5.2 Rannsóknaraðferð
Við framkvæmd rannsóknarinnar var notast við hentugleikaúrtak en þá velur rannsakandi
þátttakendur með það í huga að auðvelt sé að ná til þeirra (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur
Karlsson, 2003). Þannig má draga úr kostnaði og tímalengd rannsóknar. Þegar kannanir eru
lagðar fyrir sem byggðar eru á hentugleikaúrtaki þá er það oftast gert þar sem margir eru
komnir saman eins og til dæmis í skólastofu. Þá er hægt að leggja könnun fyrir mjög stórt
úrtak á skömmum tíma. Hentugleikaúrtak er oftast nær notað þegar markmiðið með
rannsókninni er að álykta um tengsl á milli breytna fremur en að álykta um tiltekið meðaltal í
þýði, en hentugleikaúrtak er ekki nógu nákvæmt til þess.
Spurningakönnun er skilgreind sem sérstök rannsóknaraðferð og er það vegna þess
gagna er aflað með því að spyrja spurninga. Sá styrkur sem spurningakannanir hafa er að á
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stuttum tíma fær rannsakandi fjölbreytt gögn (Þorlákur Karlsson, 2003). Mesti munurinn á
eigindlegum og megindlegum rannsóknaraðferðum er meðal annars heimspekilegur samhliða
því að vera aðferðafræðilegur (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Með því að notast við
megindlegar rannsóknaraðferð þá fæst yfirlit yfir veruleikann og hægt er að bera saman
allskonar niðurstöður sem er ekki hægt að gera ef stuðst er við eigindlegar aðferðir. Þegar
hægt er að greina almennt mynstur í gögnunum þá sýna eigindlegar aðferðir fram á það. Þegar
skoðað er gögn sem sýna fram á meðatöl af einhverju tagi eða eitthvað sem hægt er að telja,
vega eða mæla þá er viðeigandi að nota megindlegar aðferðir. Grunnþekking á þeirri
aðferðarfræði hjálpar til þegar meta á þær upplýsingar sem skipta okkur miklu máli og einnig
gagnast megindleg aðferðarfræði afar vel við að afla upplýsinga sem gott er að kunna skil á í
nútíma þekkingarþjóðfélagi (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).

5.3 Framkvæmd
Í lok nóvember, byrjun desember var útbúinn spurningalisti með 12 spurningum en þær voru
ýmist þannig að þátttakendur áttu að haka við það svar sem átti við en einnig voru spurningar
þar sem hægt var að skrifa svörin. Síðan voru tvær kvarða- spurningar, önnur þar sem
þátttakandi er beðinn um að segja hvort hann þekki hugtakið Bernskulæsi á kvarðanum mjög
lítið upp í mjög vel. Hin kvarðaspurningin snérist um hvernig unnið væri með bernskulæsi í
þeirra leikskóla á kvarðanum mjög ómarkvisst upp í mjög markvisst. Spurningalistinn var
unnin í google form og var hann sendur rafrænt út. Einnig voru bakgrunnspurningar þar sem
meðal annars var spurt um starfsaldur og á hvaða aldri börnin voru sem viðkomandi vinnur
með.

5.4 Þátttakendur
Það voru 106 einstaklingar sem svöruðu könnuninni en nöfn þátttakenda koma hvergi fram
og ekki er hægt að rekja einstaka svör til einstaklinga. Þar sem ekki er um persónugreinaleg
gögn að ræða var ekki þörf fyrir leyfi persónuverndar. Sendur var póstur á leikskólastjóra
leikskóla á höfuðborgarsvæðinu en því miður voru viðtökurnar heldur dræmar þar en
spurningalistinn var einnig settur inn á lokaðan hóp á fésbók þar sem margir leikskólakennarar
eru inn á og þar náðist ágætis svörun.
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5.5 Öflun og greining gagna
Byrjað var að gera rannsóknaráætlun og undirbúa spurningarnar fyrir könnunina. Eins og áður
segir voru spurningarnar mótaðar um miðjan nóvember og í byrjun desember var
spurningalistinn settur á netið og var hægt að svara könnuninni þangað til í byrjun janúar.
Tölfræðilega úrvinnsla gagnanna fór fram í excel en unnið var úr svörunum þannig að lesið var
úr skriflegu spurningunum og svör kvörðuðu spurninganna voru sett upp í excel og síðan voru
gerð gröf/súlurit og myndirnar voru túlkaðar ítarlega.
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5 Niðurstöður
Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr spurningakönnunni sem lögð var fyrir
leikskólakennara. Alls voru 106 þátttakendur sem svöruðu könnuninni, svörin voru færð yfir í
Excel og sett upp í töflur og gröf sem lýst verður nánar hér í framhaldinu.
Hér er hægt að sjá í mynd 1 hversu lengi þátttakendur könnunarinnar hafa starfað í leikskóla.
Minnst er tveggja ára starfsreynsla en allt upp í 42 ára reynsla af vinnu í leikskóla. Gott var að
sjá hversu mikil reynsla er á bak við þátttakendurna.
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Mynd 2. Hversu lengi hefur þú unnið í leikskóla?
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Mynd 3. Hversu vel/lítið þekkir þú hugtakið bernskulæsi?
Langflestir þátttakenda sem svöruðu könnuninni töldu sig þekkja hugtakið bernskulæsi mjög
vel eða vel, sjá mynd 2. Jákvætt var hversu vel þátttakendur þekkja hugtakið bernskulæsi, en
aðeins 4,80% merktu við lítið í þessari spurningu.
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Mynd 4. Er unnið með bernskulæsi í leikskólanum þínum?
Hér er jákvætt að sjá hversu margir svöruðu játandi að unnið væri með bernskulæsi í
leikskólanum þeirra.
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Hér fyrir neðan má sjá töflu um hvaða þætti bernskulæsis þátttakendur svöruðu að unnið væri
með á þeirra leikskóla. Það var jöfn svörun á mörgum þáttum sem spurt var um hér, sem er
jákvætt. Söngur og þulur, orðaforði, málskilningur, máltjáning, hlustun, hljóðkerfisvitund og
leikir sem þjálfa málskilning og máltjáningu voru þeir þættir sem flestir sögðu að unnið væri
með en hinir þættirnir voru ekki langt á eftir.
Tafla 1. Með hvaða þætti bernskulæsis er unnið með á þínum leikskóla?
Fjöldi
Orðaforði
Málskilningur
Máltjáning
Hlustun (færni við að hlusta á aðra)
Frásagnarhæfni
Þekking á bókstöfum
Ritun bókstafa
Hljóðkerfisvitund
Að halda rétt á skriffæri
Hlustunarskilningur (að skilja lesinn texta)
Samtöl/umræður um lesinn sögutexta
Söngur og þulur
Leikir sem þjálfa málskilning og máltjáningu

%
77
77
77
76
65
68
56
74
66
66
69
78
76

98%
98%
98%
97%
83%
87%
71%
94%
84%
84%
88%
100%
0,97%

78 þátttakendur svöruðu þessari spurningu. Þeir sem svöruðu neitandi að spurningunni um
hvort unnið væri með bernskulæsi á þeirra leikskóla þurftu ekki að svara.
Þátttakendur gátu skrifað ef þeim þætti eitthvað vanta í valmöguleikana í spurningunni á
undan og voru 14 sem bættu við en eitthvað af því sem skrifað er hér að ofan var nefnt tvisvar
sinnum.
Viðbót við spurningu að ofan
Unnið með Lubba sem þjálfar ritun og hljóð stafanna
Orðaspjall
Upplýsingatækni
Lestur, stutt orð, nöfn á hlutum skrifuð niður
Ýmis spil sem vinna með hljóðkerfisvitund
Rím, samsett orð, taka orð í sundur, klappa atkvæðin
Allskonar hljóðaleikir
Sögur sem að eru í tengingu við umhverfi og árstíðir
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Tafla 2. Hversu markvisst finnst þér unnið með bernskulæsi í þínum leikskóla?

Fjöldi
Mjög markvisst
Frekar markvisst
Hvorki markvisst né ómarkvisst
Frekar ómarkvisst
Mjög ómarkvisst
Samtals

%
36
37
5
0
0
78

46%
47%
0,06%
0%
0%
93%

Tafla 2. gefur mynd af dreifingu svara um hversu markvisst leikskólakennurum finnst unnið
með bernskulæsi í leikskólanum þeirra. Tæplega 47% sögðu að það væri unnið frekar
markvisst með bernskulæsi í þeirra leikskóla en 46% sögðu að mjög markvisst væri unnið með
bernskulæsi.
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Hvernig er unnið með eftirfarandi þætti bernskulæsis á þínum leikskóla?
Hér fyrir neðan koma töflur sem tengjast spurningunni hvernig unnið sé með eftirfarandi
þætti bernskulæsis á leikskóla.
Tafla 3. Hvernig er unnið með þætti sem tengjast bókstöfum, hljóðum tungumálsins og
ritun
Sögustundir

Söngur

Stafainnlögn hjá 5 ára

Samverustundir

Tónlist

Orðaleikir og rím

Lubbi finnur málbein

Upplýsingatækni

Klappa atkvæði

Bókstafir sýnilegir

Daglegur bókalestur

Forskriftaæfingar í tengslum við stafa
innlögn

Púsl

Leikskóla- PALS

Leika með stafi

Í gegnum leikinn, gripið inn í
þegar færi gefst
Stafur vikunnar

Skrifa nafnið sitt á blöð

málörvunarspil

Leikur að læra hugmyndafræðin í gegnum
leik
Stafaleikir í samverustund

Vinna með há og lágstafi

Lestur

Spila spil sem efla læsi

Skrifa sjálf á jólakort

Bókstafir sem leikefni og spil

Halda rétt á skriffærum

Öpp í Ipad

Ritmál sýnilegt

Leikum með hljóðin

Þulur

Nöfn og orð innplöstuð svo þau geta hermt
eftir
K-pals

Stafir og orð sýnilegt á
veggjum og húsgögnum
Klippa út bókstafi

Leikir sem þjálfa
hljóðkerfisvitund
Leira bókstafi

Bókstafir sýnilegir
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Tafla 4. Hvernig unnið er með þætti sem tengjast skilningi á sögum og sögubókum
Lesnar bækur, þær ræddar,
Samræðulestur,
Orðaspjallsaðferðin
hvað merkja orðin, hvað fór
loðtöflusögur
fram
Sögur, þulur

Unnið með sögur í skapandi
starfi

Bók vikunnar

Verkefni og spurningar

Börnin semja sínar sömur og
líka endurgera sögur sem lesið

Lesstundir

er með þeim

Lesa bók, skoða lykilorð úr
textanum, ræðum um hvað
hefur gerst og stundum hvað

Reglulegar ferðir á bókasafn

Gagnvirkur lestur

Hvatt er til þátttöku í

Bókaormur vikunnar (

sögustundum og staldrað við

kemur með bók að

ákveðin orð

heiman)

börnin halda að gerist næst
Örsögur þar sem spurt er út í
þætti í sögunni
Gagnvirk hlustun

Vináttuverkefni (Barnaheilla)
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Tafla 5. Hvernig unnið er með þætti sem tengjast máltjáningu, orðræðu og frásagnarhæfni
Samverustund

Vináttuverkefni

Börnin eru hvött til þess að

(Barnaheilla)

syngja, segja brandara eða
aðrar frásagnir fyrir framan
hópinn

Lubbi finnur málbein

Lestur

Söngur

Segja frá fyrir framan hin Samræðulestur

Nýtum hvert tækifæri til

börnin t.d hvað gerðiru um

þess að ræða við börnin.

helgina

Spyrja opinna spurninga og
hvetja þau til að segja frá
spennandi atvikum.

Nota Superduper spilin með Börnin hvött til að segja frá Markviss málörvun
spurningum.

upplifunum sínum.

Söguspil

leikræn tjáning

samræða

Leggja áherslu á að hvert Segja frá eftir söguteningum

Hlusta á sögur og ævintýri,

barn fái tækifæri til að segja

endursegja

frá og hin læra að hlusta á
þann sem talar
Börnin segja falleg orð við
hvert annað (steinn látinn
ganga hringinn)
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Tafla 6. Hvernig unnið er með þætti sem tengjast orðaforða
Setja orð á allt í daglegu tali Endurtaka

rétt

orð

ef Nota

fjölbreyttan

börnin segja þau vitlaust

orðaforða

Markviss málörvun

Upplýsingatækni

Bóklestur

Spil

Samræður

Lesnar sögur og spurt
út í orðin sem koma
fyrir

Lærum og leikum með Unnið

með

hljóðin

orðaspjall

Málörvunarspil

Orðaspjall

aðferðina Lubbi finnur málbein

Nýta

samverur

og

hópastarf til að vinna
með fjölbreyttan texta
í bókum
Finna orð sem byrja á Söngur
ákveðnum staf og setja upp
á töflu

Tafla 7. Hvernig unnið er með þætti sem tengjast tvítyngi
Tákn með tali
Syngja

lög

Einfaldur orðaforði
á

Mimi bækurnar

móðurmáli Hafa bækur á móðurmáli Spil

barnsins

barnsins

Örsögur

Myndræn

framsetning

og Samræðulestur

setja orð á allt
Dagsskipulag

Samskiptabækur

með Orðaspjall

myndum
Einstaklingsmiðuð málörvun

Vera með sögukassa með Samstarf heimilis og
sögum

á

nokkrum skóla

tungumálum
Sérstakar málörvunarstundir Orðaforðaspil
fyrir öll tvítyngd börn
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Sögupokar

Tafla 8. Hvaða skimanir er verið að nota í þínum leikskóla fyrir málþáttinn (orðaforða og
málskilning/máltjáning)?
Fjöldi
%
100 96,20%
75 72,10%
61 58,70%
69 66,30%
47 45,20%
7
6,70%
75 72,10%
5
4,80%
3
2,90%
1
1%
1
1%

Hljóm2
Tras
EFI-2
Íslenski smábarnalistinn
Orðaskil
TOLD-2P
Íslenski Þroskalistinn
Gerd Strand
APES
Málhjóðamælirinn
MÍÓ

Í töflu 8 má sjá að um 96,2% svöruðu að skimunarprófið Hljóm2 væri
notað fyrir elstu börnin til að finna þau börn snemma sem eru í
áhættuhópi fyrir lestrarörðugleika síðar. Jákvætt er að sjá hversu
margir nota Tras eða um 72% en það er notað frá því að börn eru
rúmlega tveggja ára.
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Tafla 9. Í töflu 9 má sjá upplýsingar um hvaða efni tengt hlustunarskilningi (að kenna og
vinna með skilning á sögum og frásögnum) myndir þú helst mæla með?
Orðaspjall

Lubbi finnur málbein

Lærum og leikum með Markviss málörvun

Orðaskil
Stuttar og einfaldar sögur

hljóðin
Sýna sögur á töflu og nota Tónlist

Bókalestur

hluti þegar þú lest eða
segir söguna
Upplýsingatækni

Örsögur

Orðagull appið

Samræðulestur

Leggðu við hlustir

Puppet pals

Vinna með þulur

Söguspil

Lestur og samræður í
litlum hópum

Gagnvirkur

lestur

og Blær

Spyrja börnin spurninga

hlutbundinn lestur
Leikur að læra

úr sögunni
Sögupokar

Evi2

Þjálfun
hljóðkerfisvitundar
Töflur 3-9 eru svör þátttakenda um hvernig unnið er með þessa þætti á þeirra leikskóla.
Spurningarnar voru skriflegar og voru hugsaðar til þess að rannsakandi fengi innsýn inn í
hvernig unnið væri með þessa þætti bernskulæsis og hvaða kennsluefni væri í boði fyrir
leikskólakennara að vinna með.
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Í spurningu 9 var spurt um hvaða þætti bernskulæsis þátttakendum fannst mikilvægast að
unnið væri með.
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Mynd 5. Hvaða þátt/þætti bernskulæsis finnst þér mikilvægast að unnið sé með í
leikskólanum?
Á mynd 5. má sjá hvaða þætti þátttakendunum fannst mikilvægast að vinna með í leikskóla.
Þátttakendur voru beðnir um að merkja þá þætti sem þeir töldu mikilvægasta með tölunni 1,
næst mikilvægasta með 2 og 3 við þá þætti sem þeir töldu koma þar á eftir. Setja mátti sama
tölustaf við fleiri en einn þátt sem þátttakendur töldu jafn mikilvæga. Bláa súlan sýnir hvað
þeim fannst mikilvægast að vinna með, því næst appelsínugula súlan og þeir þættir sem
þáttakendum fannst síst mikilvægir eru gráa súlan.
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Tafla 11. Hverja af eftirfarandi þáttum finnst þér þú hafa besta þekkingu á til að kenna ?
Ritun bókstafa
Að halda rétt á skriffæri
Leikir sem þjálfa málskilning og
máltjáningu
Þekking á bókstöfum
Frásagnarhæfni
Hljóðkerfisvitud
Hlustun(færni við að hlusta á aðra)
Hlustunarskilningur (að skilja lesinn
texta)
Máltjáning
Samtöl/umræður um lesinn texta
Málskilningur
Orðaforði
Söngur og þulur

43
56
64
66
68
74
75
77
79
80
81
92
93
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Mynd 6. Hverja af eftirfarandi þáttum finnst þér þú hafa besta þekkingu á að kenna?
Eins og sjá má á töflu 11. þá fannst þátttakendum þeir hafa besta þekkingu til þess að kenna
söng og þulur og orðaforða. Þeir svarmöguleikar fengu mesta svörun en hinir fengu þó ekki
mikið minni svörun sem hægt er að túlka sem svo að leikskólakennarar eru öruggir í því sem
þeir kenna börnunum. Mynd 6. sýnir betur hvaða þættir þátttakendum finnst þeir hafa bestu
þekkinguna til að kenna.
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Í spurningu 10 var spurt hversu vel stendur leikskólinn þinn varðandi kennsluefni í
eftirfarandi þáttum bernskulæsis? Númeraðu þættina frá 1-5 þar sem 1 táknar mest úrval
kennsluefnis og 5 táknar minnst úrval. Athugaðu að þú mátt setja sama númer við þá þætti
sem standa jafnfætis hvað varðar kennsluefni. Þú þarft heldur ekki að nota allan tölu
skalann ef það á ekki við að þínu mati.
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Mynd 7. Hversu vel stendur leikskólinn þinn varðandi kennsluefni í eftirfarandi þáttum
bernskulæsis?
Eins og sjá má á mynd 7. Þá eru flestir þættirnir með mjög jákvæða svörun og þar af leiðandi
má ætla að leikskólarnir séu að standa sig vel varðandi kennsluefni í bernskulæsi. En mesta
svörun fengu orðaforði og söngur og þulur.
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Í lokaspurningu könnunarinnar var spurt hvort að það væri eitthvað sem þátttakendur vildu
koma á framfæri. Þar kom meðal annars fram var að fækkun á börnum á deild yrði að eiga sér
stað og manna leikskólana betur af fagfólki. Það þarf ekki nýjustu tækinn eða nýjasta
kennsluefnið til að kenna, heldur er spurninginn sú hvað hægt er að gera með það sem til er.
Það er alltaf spurningin um að nýta tækifærin þegar þau gefast. Það mikilvægasta af öllu er
samræðan, samtal sem á sér stað milli barna og fullorðina. Gefa sér tíma til að spjalla og gefa
börnunum tækifæri til að segja frá og spyrja. Þau læra ekki málið nema þau fái tækifæri til að
æfa sig að nota það í daglegu lífi en samræður í dagsins önn eru það mikilvægasta. Einnig kom
fram að foreldrar leggja grunninn að máltöku og þar með læsi. Síðan er afar mikilvægt að allir
sem starfa við leikskóla skilji, meti, hlúi að og kenni þessa mikilvægu þætti og tali sjálfir fallegt
og auðugt mál. Leikskólakennarar eru afar mikilvægir mótunaraðailar og kennarar í námi ungra
barna og er það oft vanmetið jafnvel af okkur sjálfum.
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6 Umræður
Bernskulæsi er gagnvirkt ferli sem beinist að því að vinna með og örva undirbúning læsis bæði
í umskráningu og málskilningi (hlustunarskilningi). Hér áður fyrr voru ekki gerðar margar
rannsóknir á læsi barna í leikskóla og einblíndu rannsóknirnar frekar á grunnskólabörn. En árið
1990 fóru fræðimenn að horfa meira til leikskólabarna og skoða hvernig þróun læsis á sér stað
áður en börn hefja formlegt lestrarnám. Þær rannsóknir vísa til þess að snemma á lífsleið
barna byrjar læsi að þróast og er það í stöðugri þróun út ævina. Það ferli er flókið og eru margir
þroska og færniþættir sem fléttast inn í þróun læsis og reyna þeir á ólíka þætti tungumálsins
(Gunn o.fl, 1995; Whitehurst og Lonigan, 2002). Hugmyndafræðin á bakvið bernskulæsi lítur
svo á að læsi sé samfelld þróun sem hefst snemma á lífsleið barnsins (Gunn o.fl, 1995;
Whitehurst og Lonigan, 2002). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að meirihluti þátttakenda
þekkir hugtakið bernskulæsi mjög/vel og um 78 svöruðu að unnið væri með bernskulæsi á
þeirra leikskóla. Jákvætt var að 73 svöruðu að unnið væri mjög markvisst eða frekar markvisst
með bernskulæsi. Unnið er með bernskulæsi á fjölbreyttan hátt á leikskólum meðal annars
með orðaforða, málskilning, máltjáningu, hljóðkerfisvitund og fleiri þætti en hægt er að sjá
betur þá þætti í töflu 4. í 6. kafla þar sem niðustöður rannsóknar koma fram. Á
leikskólaárunum er lagður mikilvægur grunnur að þroska barna en það undirbýr börn undir
lestrarnám síðar meir (Skóla- og frístundasvið Reykjarvíkurborgar, 2013). Það er einnig
mikilvægt að börn öðlist grunnþekkingu á bókstöfum og hljóðum þeirra en sá grunnur er
mikilvægur fyrir framtíðarlæsi þeirra (Pelatti o.fl, 2014). Niðurstöður könnunarinnar sýna að á
leikskólum er unnið á fjölbreyttan hátt með ýmsa þætti bernskulæsis en spurt var um hvernig
unnið væri með þætti sem tengjast bókstöfum, hljóðum tungumálsins og ritun, þáttum sem
tengjast skilningi á sögum og sögubókum. Einnig var athugað hvernig unnið væri með þætti
sem tengjast máltjáningu, orðræðu og frásagnarhæfni. Orðaforði og tvítyngi en einnig var
athugað hvernig leikskólar væru að vinna með hlustunarskilning. Það voru fjölbreytt svörin
sem komu í ljós en hægt er að skoða betur þá aðferðir sem leikskólar eru að vinna með í töflum
6-12 í 6. kafla þar sem niðurstöður könnunnarinnar eru.
Mikilvægt er að lesa fyrir börn en bókalestur er talin sú leið sem er áhrifaríkust þegar
kemur að því að efla orðaforða hjá börnum (Beck o.fl, 2002). Bækur eru einnig notaðar til þess
að efla málfærni hjá leikskólabörnum. Orðaforði er undirstaða málsskilnings og sá grunnur er
lagður strax hjá ungum börnum og einnig er í leikskólastarfi farið að vinna með orðaforða á
skipulegri hátt, t.d með Orðaspjalli. Í skipulögðu leikskólastarfi eru fjölmörg tækifæri í boði til
að efla vitund barna um rit og talmál í gegnum daglegar athafnir, eins og til dæmis með
bókalestri, leikjum, söng og fleira. Niðurstöður könnunarinnar sýna eimmitt að unnið er með
þessa þætti í viðkomandi leikskólum, ásamt að sjálfsögðu fleiri þáttum sem ýta undir þróun

63

læsis hjá börnum. Umskráning er að geta lesið orðin einangrað, fljótt, nákvæmt og í hljóði en
hlustunarskilningur er sú hæfni sem einstaklingur hefur til að taka á móti nýjum upplýsingum
og geta túlkað setningar og umræðu. Niðurstöður könnunarinnar sýna að leikskólakennarar
mæla með lestri bóka og samræðulestri í tengslum við að kenna börnum hlustunarskilning.
Yngstu börnin og þau óreyndustu í lestri læra í gegnum munnlega kennslu, þ.e kennarinn les
með barninu og ræðir svo um hvað bókin eða sagan var. Hægt er að fækka börnum sem geta
átt í hættu á að eiga erfitt með að lesa með snemmtækri íhlutun (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg
Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir; 2003; Catts, 2017). Fyrsta merkið um þroskavandamál
hjá börnum er oft seinkun í samskiptum og þróun tungumálsins (First word Project, 2015).
Mikilvægt er að fara og láta athuga með slíkt ef fjölskyldur hafa áhyggjur af samskipta og
tungumálaþróun barnins. Að fá greiningu snemma og viðeigandi íhlutun strax getur skipt
höfuðmáli fyrir barnið og aukast líkurnar til muna á framförum ef börn fá greiningu og íhlutun
snemma. Hér á Íslandi erum við heppin að til eru matslistar og stöðluð próf sem hægt er að
nota (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, e.d). Niðurstöður prófanna gefa til
kynna stöðu barnanna miðað við jafnaldra og hvort að börnin þurfi auka örvun eða sérhæft
úrræði. Samkvæmt niðurstöðum úr könnununni eru það Hljóm-2 og Íslenski þroskalistinn sem
eru þau skimunarpróf sem mest eru notuð á leikskólanum auk skráningarlistans TRAS, þrátt
fyrir að önnur mælitæki séu líka til. Það voru um 96,20% sem svöruðu að notast væri við hljóm2, um 72,10% sem nota Tras og 72,10 % sem nota íslenska smábarnalistann.

Það er

ómetanlegt hversu mikil forvörn það getur verið að leggja fyrir stöðluð próf því með þeim er
hægt að greina málþroskafrávik snemma og börn fá fyrr þá hjálp sem þau þurfa á að halda og
sem er mikilvæg fyrir málþroska þeirra og skólagöngu seinna meir.
Aðferðir við að efla orðaforða hjá börnum hafa tekið töluverðum breytingum og í dag
eru þær orðnar markvissari og formlegri en áður fyrr. Ein þessara aðferða nefnist
samræðulestur og önnur Orðaspjall. Í grunninn eru þessar aðferðir líkar og voru þróaðar í
kjölfar margra rannsókna sem sýndu fram á það að orðaforði skiptir miklu fyrir mál- og
lesskilning. Báðar aðferðirnar miða að því að virkja börnin til að taka þátt í samræðum um efni
bókarinnar og lögð er áhersla á ákveðin orð sem sérstaklega er unnið með á ýmsan hátt til að
festa þau í orðaforða barnanna. Öflugasta leiðin svo börn geti byggt upp málskilning og
orðaforða í grunnskóla er góð lestarfærni en hún er mikilvæg fyrir málþróun barna. Sá
orðaforði sem börn í leikskóla hafa öðlast spáir sterklega fyrir um hvernig börnum mun vegna
í lesskilningi þegar í grunnskólann er komið. Jafn miklu máli skiptir hvernig við lesum fyrir
börnin og hversu oft það er gert, þannig getur aðferðin skipt máli. Samræðulestur hefur það
markmið að auka ýmsa þætti hjá börnum eins og til dæmis málhæfni og orðaforða
(Whitehurst, 2002). Mikilvægi og árangur samræðulesturs er ótvírætt en rannsóknir hafa leitt
í ljós að hann bætir magn og gæði þeirrar reynslu sem börn hafa af lestri og það leiðir til
eflingar bernskulæsis sem síðar meir hefur áhrif á árangur barna í lestri (Pelatti o.fl, 2014). Í
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töflu 12 bls. 62 má sjá að er bókalestur, spyrja börnin úr sögunni, stuttar og einfaldar sögur og
samræðulestur meðal þess sem nefnt er hvaða efni þátttakendur myndu mæla með að unnið
væri með í leikskóla til að efla hlustunarskilning barna. Niðurstöður könnunarinnar leiddu það
í ljós að þátttakendum finnst mikilvægast að unnið sé með málskilning, máltjáningu, orðaforða
og hlustun (færni við að hlusta á aðra). Það sem var talið vera minnst mikilvægast að unnið
væri með í leikskóla voru frásagnarhæfni, þekking á bókstöfum og ritun bókstafa. Það kom
nokkuð á óvart að það væri ekki talið mikilvægt að unnið væri með þekkingu á bókstöfum
vegna þess að þrátt fyrir að flest börn geti ekki lesið né skrifað fyrr en á elsta ári í leikskóla þá
er grunnþekking þeirra á bókstöfum og hljóðum þeirra mikilvægur grunnur fyrir læsi þeirra í
framtíðinni (Pelatti o.fl, 2014). En hér endurspeglast ef til vill hlédrægni leikskólakennara við
að vinna með lestur með formlegum hætti. Það kemur einnig fram í rannsókn Helgu
Sigurðardóttur (2014) mikilvægi þess að vinna með málfærni barna (orðaforða, málskilningu
og máltjáningu). En flestir viðmælendur í rannsókn Helgu sögðu að unnið væri með
bernskulæsi á þeirra leikskóla í gegnum leik þrátt fyrir að á sumum leikskólum voru til staðar
skólahópar þar sem kennsla bernskulæsis fór fram.
Könnunin leiddi í ljós að leikskólakennarar telja vinnu með alla þætti bernskulæsis afar
mikilvæga og fram kemur að yfirleitt sé lögð mikil áhersla á vinnu með bernskulæsi innan
leikskólanna. Minnsta þekkingu töldu þeir sig hafa á að kenna ritun bókstafa og hald á skriffæri
og völ á kennsluefni var jafnframt minnst í þessum þáttum. Næst minnsta þekkingu töldu þeir
sig hafa á kennslu í frásagnarhæfni og leikjum sem efla málskilning og máltjáningu. Fram kom
að helst vantaði kennsluefni í frásagnarhæfni og hlustunarskilningi ásamt samræðu um lesinn
texta. Með hliðsjón af þessum niðurstöðum var ráðist í gerð kennsluefnis í ofangreindum
þáttum með sérstaka áherslu á samræðulestur. Er það von rannsakanda að allir geti nýtt sér
verkefnin og lesið bækur með börnum með því að styðjast við aðferð samræðulesturs. Það er
val um tvær aðferðir til að efla orðaforða og bernskulæsi hjá börnum, annarsvegar Orðaspjall
og hinsvegar samræðulestur. Það er til mikið efni um Orðaspjallsaðferðina, nýlegt og vel
útfært efni. Þar af leiðandi langaði rannsakanda að útfæra hugmyndir hvernig hægt væri að
nota samræðulestur með nákvæmum hætti inn í leikskólanum og þess vegna varð sú aðferð
fyrir valinu. Verkefnin má sjá í handbók um samræðulestur sem fylgir ritgerðinni.
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7 Lokaorð
Tungumálið er meginmiðill menningar, menntunar og samskipta en mannveran er mikil félags
og menningarvera (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Málþroskinn skiptir miklu máli í alhliða
þroska barna og getur sagt mikið til um það hvernig börnum mun ganga í námi og starfi seinna
meir. Strax á leikskólaaldri er eftirsóknarvert að börn nái góðu valdi á tungumálinu og geti tjáð
tilfinningar sínar, hvað þau eru að hugsa og hvað þau langar. Seinkun eða erfiðleikar í
málþroska (máltjáningu og málskilningi) gefa oft fyrstu vísbendingarnar um að barn sé í
áhættu varðandi lestarerfiðleika (Carroll o.fl, 2011). Árið 1966 kom Marie Clay fram með
hugtakið bernskulæsi en hugtakið byggir á þeirri hugmyndafræði að læsi sé samfelld þróun
sem hefst snemma á lífsleið barnsins og sem heldur áfram að þróast út ævina. Rannsóknir sýna
fram á að mikilvægt er að efla bernskulæsi í leikskólum þrátt fyrir að eiginlegt lestrarnám fari
ekki fram þar (Gunn o.fl, 1995; Whitehurst og Lonigan, 2002). Hugtakið bernskulæsi er notað
yfir það þroskaferli barna sem á sér stað á leikskólaárunum þeirra en á þeim tíma er mikilvægur
grunnur lagður að þroska barna sem undirbýr þau fyrir lestrarnám (Skóla- og frístundasvið
Reykjarvíkurborgar, 2013). Þrátt fyrir að börn geti hvorki lesið né skrifað sjálf þá er
grunnþekking þeirra á hljóði og bókstöfum mikilvægur grunnur fyrir framtíðarlæsi þeirra
(Pelatti o.fl, 2014).
Titill ritgerðarinnar er : Bernskulæsi í leikskólastarfi: unnið með undirstöðuþætti les- og
hlustunarskilnings. Niðurstöður könnunarinnar sýndu að flest allir sem svöruðu þekktu
hugtakið bernskulæsi og sögðu að unnið væri mjög eða frekar markvisst með það á þeirra
leikskóla. Eins og fram hefur komið var markmið rannsóknarinnar að kanna hvernig unnið er
með bernskulæsi í leikskóla með það að leiðarljósi að greina hvað það er sem helst mætti
bæta. Rannsóknin var megindleg þar sem gögnum var safnað með spurningakönnun sem sett
var á fésbók inn á lokaðan hóp sem leikskólastarfsmenn eru inn á. Svörunin var góð en um 106
þátttakendur tóku þátt í könnuninni. Von höfundar er að ritgerðin nýtist til fróðleiks um
bernskulæsi í leikskóla og hvernig unnið er með undirstöðuþætti les- og hlustunarskilnings.
Einnig að verkefnin sem fylgja með ritgerðinni nýtist öllum þeim sem vinna með börnum á
leikskóla til þess að efla skilning og orðaforða þeirra en það getur skipt sköpum fyrir börnin
þegar lengra líður á skólagöngu þeirra. Einnig er von höfundar sú að efnið nýtist öllum börnum,
bæði þeim sem hafa íslensku að móðurmáli en ekki síður hinum sem þurfa að efla færni sína í
íslensku máli. Í framhaldi af þessari rannsókn væri áhugavert að kanna hvernig leikskólum
gengur að efla orðaforða og málhæfni barna og gera samanburðarrannsókn þar sem
Samræðulesturs aðferðin yrði notuð á móti venjulegri lestrarstund og skoða hvort
marktækilegur munur komi orðaforða barna.
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reading intervention for preschoolers. Í A. V. Kleeck, S. A. Stahl og E. B. Bauer
(ritstjórar), On Reading books to children – Parents and teachers (bls. 170 –191).
Mahwah: LEA Publishers.
Þorlákur Karlsson. (2003). Spurningakannanir: Uppbygging, orðalag og hættur. Í Sigríður
Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar). Handbók í aðferðarfræði og
rannsóknum í heilbrigðisvísindum. (331- 355). Akureyri: Litlaprent
Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. (2003) Um úrtök og úrtaksaðferðir. Í Sigríður
Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar). Handbók í aðferðarfræði og
rannsóknum í heilbrigðisvísindum. (51-66). Akureyri: Litlaprent.

74

Viðauki
Spurningakönnun
1.Hversu lengi hefur þú unnið í leikskóla?
Svar____________________________
2.Í hvaða póstnúmeri er leikskólinn þinn ?
Svar____________________________
3.Hversu vel/lítið þekkir þú hugtakið bernskulæsi?
Mjög vel
Vel
Hvorki vel né lítið
Lítið
Mjög lítið
4.Er unnið með bernskulæsi í leikskólanum þínum?
Já
Nei
Ef fólk svarar þessari spurningu jákvætt þá fer það í næstu spurningu en ef það svarar nei
þá fer það í spurninguna um hvaða skimanir er verið að nota
5.Hvaða þætti bernskulæsis er unnið með á þínum leikskóla?
Merktu við eftirfarandi þætti eftir því sem við á.
Orðaforði
Málskilningur
Máltjáning
Hlustun (færni við að hlusta á aðra)
Frásagnarhæfni
Þekking á bókstöfum
Ritun bókstafa
Hljóðkerfisvitund
Að halda rétt á skriffæri
Hlustunarskilningur (að skilja lesinn texta)
Samtöl/umræður um lesinn sögutexta
Söngur og þulur
Leikir sem þjálfa málskilning og máltjáningu
Eitthvað fleira sem þú vilt telja upp?
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6.Hversu markvisst finnst þér unnið með bernskulæsi í þínum leikskóla?
Mjög markvisst
Frekar markvisst
Hvorki markvisst né ómarkvisst
Frekar ómarkvisst
Mjög ómarkvisst
7.Hvernig er unnið með eftirfarandi þætti bernskulæsi á þínum leikskóla? Gefðu stutt svör,
með því t.d. að telja upp ákveðin viðfangsefni
Með þætti sem tengjast bókstöfum, hljóðum tungumálsins og ritun
Svar:_________________________________________________
Með þætti sem tengjast skilningi á sögum og sögubókum.
Svar:__________________________________________________
Með þætti sem tengjast máltjáningu, orðræðu og frásagnarhæfni
Svar:___________________________________________________
Með þætti sem tengjast orðaforða
Svar: ___________________________________________________
Með þætti sem tengjast tvítyngi
Svar:_____________________________________________________
8.Hvaða skimanir er verið að nota í þínum leikskóla fyrir málþáttinn (orðaforða og
málskilning/máltjáning)?
Hljóm2
TRAS
EFI-2
Íslenski smábarnalistinn
Orðaskil
TOLD-2P
Íslenski Þroskalistinn
Gerd Strand
Annað sem þú vilt nefna: ______________________________
Hvaða efni tengt hlustunarskilningi (að kenna og vinna með skilning á sögum og frásögnum)
myndir þú helst mæla með?
Svar:__________________________________________________________________
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9.Hvaða þátt/þætti bernskulæsis finnst þér mikilvægast að unnið sé með í leikskólanum?
Númeraðu eftirfarandi þætti eftir mikilvægi. Mikilvægustu þættina að þínu mati merkir þú
með tölunni 1. Settu 2 við þá þætti sem þú telur næst mikilvægasta og 3 við þá þætti sem
þú telur koma þar á eftir. Þú mátt setja sama númer við þætti sem þú telur jafn mikilvæga.
Orðaforði
Málskilningur
Máltjáning
Hlustun (færni við að hlusta á aðra)
Frásagnarhæfni
Þekking á bókstöfum
Ritun bókstafa
Hljóðkerfisvitund
Að halda rétt á skriffæri
Hlustunarskilningur (að skilja lesinn texta)
Samtöl/umræður um lesinn sögutexta
Söngur og þulur
Leikir sem þjálfa málskilning og máltjáningu
10.Hverja af eftirfarandi þáttum finnst þér þú hafa besta þekkingu á til að kenna?
Orðaforði
Málskilningur
Máltjáning
Hlustun (færn við að hlusta á aðra)
Frásagnarhæfni
Þekking á bókstöfum
Ritun bókstafa
Hljóðkerfisvitund
Að halda rétt á skriffæri
Hlustunarskilningur (á lesinn texta/sögur)
Samtöl/umræður um lesinn sögurtexta
Söngur og þulur
Leikir sem þjálfa málskilning og máltjáningu
11.Hversu vel stendur leikskólinn þinn varðandi kennsluefni í eftirfarandi þáttum
bernskulæsis? Númeraðu þættina frá 1-5 þar sem 1 táknar mest úrval kennsluefnis og 5
táknar minnst úrval. Athugaðu að þú mátt setja sama númer við þá þætti sem standa
jafnfætis hvað varðar kennsluefni. Þú þarft heldur ekki að nota allan tölu skalann ef það á
ekki við að þínu mati.
Orðaforði
Málskilningur
Máltjáning
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Hlustun (færn við að hlusta á aðra)
Frásagnarhæfni
Þekking á bókstöfum
Ritun bókstafa
Hljóðkerfisvitund
Að halda rétt á skriffæri
Hlustunarskilningur (á lesinn texta/sögur)
Samtöl/umræður um lesinn sögurtexta
Söngur og þulur
Leikir sem þjálfa málskilning og máltjáningu

12.Er eitthvað sem þú vilt taka fram að lokum ?
___________________________________________________________________________
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