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Ágrip 

Leikskólinn er fyrsta skólastigið og þar er lagður grunnur að undirstöðuþáttum máls og læsis 
gegnum málörvun og vinnu með fjölbreytta þætti bernskulæsis.  Á leikskólaárunum eru börn 
að leggja grunn að tungumálinu, þar sem leikskólakennarar og starfsfólk leikskóla eru ásamt 
foreldrum,  mikilvægar málfyrirmyndir. 

Bernskulæsi er hugtak sem vísar til mikilvægra þátta í þróun tungumálsins sem mynda 
undirstöður að lestrarnámi barna.  Víðtækar rannsóknir hafa leitt í ljós að undirstöðufærni í 
hljóðkerfisúrvinnslu, þekking á rittáknum og færni í talmáli hefur úrslitaáhrif á það hvernig 
börnum muni ganga að ná tökum á lestri.   

Tungumálið er verkfæri hugsunarinnar og  því má segja að á leikskólaárunum sé lagður 
grunnur að námi barna til framtíðar litið og þess vegna er mikilvægt að leikskólakennarar og 
starfsfólk geti stutt við málþroska barna á sem fjölbreyttastan hátt, bæði í gegnum leik og 
skipulegar stundir.   

Í lokaverkefni þessu var unnið að gerð Handbókar fyrir leikskólakennara sem spannar 
fjölmörg verkefni og viðfangsefni tengd vinnu með bernskulæsi út frá fyrirframgreindum 
þemum. Handbókinni er ætlað að styðja starf leikskólakennara við undirbúning læsis, en í 
bókinni er meðal annars að finna verkefni sem tengjast eflingu orðaforða, hlustunarskilnings 
og frásagnarhæfni,  en þessir þættir mynda mikilvægan grunn að lesskilningi barna þegar í 
grunnskóla er komið.  

Helsta námsleið leikskólabarna fer í gegnum leikinn, þar læra börnin málið gegnum 

boðleiðir í leik, boðskipti við önnur börn, kennara og annað starfsfólk.  Í leikskólanum tengist 

málörvun barnanna við allar athafnir þeirra og flest það sem gerist innan veggja leikskólans. 

Markmið með handbókinni er að efla vinnu með bernskulæsi í leikskólastarfi og stuðla að 

því að hægt sé að vinna með bernskulæsi á sem fjölbreyttastan máta, bæði með börnum 

sem hafa íslensku að móðurmál, en ekki síður með tvítyngdum börnum. Einn af 

áhersluþáttunum Handbókar eru viðfangsefni, vinnustundir og leikir  þar sem börn vinna 

saman í pörum og litlum hópum, en það eykur möguleika tvítyngdra barna til að æfa 

máltjáningu og efla orðaforða.   

Leikskólakennarar búa yfir fagmennsku sem byggð er á þekkingu á tengslum máls og 
læsis. Rannsakendur hafa sýnt fram á að því betri þekkingu sem leikskólakennarar hafa á 
þeirri færni sem leggur grunn að læsi, því meiri árangurs megi vænta af leikskólastarfinu. 
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Abstract 

With literacy in your bag opens a new world. 

 

Preschool is the primary educational level for children. In preschool the foundation is set for 

the basic aspects of language and literacy established through language stimulation and in 

work with various aspects of emergent literacy. During the preschool years, children learn the 

basis for their language skills, where preschool teachers, preschool staff along with parents 

play an important role as language role models.  

Emergent literacy is a term that refers to important factors in language development that 

forms the basis for children’s reading education. Extensive studies have revealed that basic 

skills in phonology process, grapheme comprehension and oral language skills have a 

decisive influence on how children will master reading. 

Language is the instrument of thought, and therefore it can be assumed that during the 

preschool years, a basis is formed for children’s future education. Therefore, it is important 

that preschool teachers and preschool staff can support children’s language development in 

the most diverse way, both through play and organized lessons.  

In this final thesis, the author has designed a Handbook for preschool teachers, which 

spans various projects and subjects related to work with emergent literacy based on pre-

specified themes. The handbook is intended to support the preschool teacher’s work in 

relation to literacy. The book contains, among other things, projects related to stimulation of 

vocabulary, listening comprehension and narrative skills. All these factors form an important 

basis for children’s reading comprehension when they start primary school. 

Preschool children 's main way of education is through play, where children learn language 

through play, communication with other children, teachers and other staff. In preschool, 

children's language stimulation is related to all their activities and most of what happens 

within the walls of the preschool establishment. 

The aim of the handbook is to stimulate emergent literacy work in preschool activities and 

to promote the possibility to use emergent literacy in the most diverse way, both while 

working with children who have Icelandic as their native language, as well as bilingual 

children. One of the main emphasis of the handbook are topics, tasks and games where 

children work together in pairs and small groups, which increases the potential of bilingual 

children to practice language expression and stimulate vocabulary. 

Preschool teacher’s professionalism is established in their knowledge on relations between 

language and literacy. Studies have shown that the more enhanced knowledge preschool 

teachers have of the skills that are essential for the foundation of literacy, the more success 

can be expected in the preschool work. 
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1 Inngangur  

 

 

Haustið 2012 hóf ég störf við  leikskóla í Kópavogi eftir að hafa starfað á allt öðrum 

starfsvettvangi. Ég hafði ári áður útskrifast sem grunnskólakennari. Þegar ég hafði starfað í 

eitt ár í leikskóla fannst mér vanta handbók til að grípa í til að fá hugmyndir til að styrkja og 

þróa bernskulæsi  í leikskóla. Það skiptir svo miklu máli að bjóða börnum strax í byrjun 

leikskólagöngu upp á leiki og verkefni sem örva markvisst hljóða- og málvitund þeirra og sér í 

lagi að þau sem eiga í verulegum erfiðleikum fái markvissa málörvun.  Margir fræðimenn 

hafa verið duglegir við að benda á mikilvægi þess að börn á leikskólaaldri öðlist góðan 

málþroska þar sem hann hefur gagnkvæm áhrif á félags- og vitsmunaþroska barna og er um 

leið undirstaða lestrarnáms, bæði umskráningar og lesskilnings og þannig grunnur að árangri 

í námi. 

Haustið 2015 var gerður „Þjóðarsáttmáli um læsi“ milli mennta- og menningarmála-

ráðuneytisins í samvinnu við öll sveitarfélög og skóla landsins með það að markmiði að við 

lok grunnskóla verði öll börn landsins fær um að lesa sér til gagns (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2015). Markmiðið er að þessi þjóðarsáttmáli festist í sessi og 

verði hluti af almennu skólastarfi til framtíðar litið, sem er af hinu góða. Sveitarfélagið 

Kópavogur er aðili að þessum sáttmála og miðar framtíðarsýn skólasamfélagsins að því að 

styrkja málþroska barna, getu þeirra og leikni í lestri og lesskilningi. Hver leikskóli innan 

Kópavogs hefur sín sérkenni og mótar sjálfur sína læsisstefnu með eigin aðferðum til að ná 

markmiðum sveitarfélagsins um mál og lestur. Gert er ráð fyrir að unnið verði út frá 

eftirfarandi þáttum lestrar: Hljóðkerfis – og hljóðavitund, lesfimi, lesskilningi, orðaforða og 

hljóðrænni umskráningu (Kópavogsbær 2016). 

Leikskólinn skiptir miklu máli í lífi barna og einkanlega sá lærdómur og þekking sem þau 

öðlast á þessum árum. Um leið er þessi tími undirstaða að hæfni þeirra til náms síðar á 

lífsleiðinni. Félagsleg færni og virkni hefur einnig góð áhrif þegar kemur að því að takast á við 

nám í grunnskóla. 

Meistaraverkefni þetta er í formi handbókar fyrir leikskólakennara um þjálfun 

bernskulæsis.  Handbókinni fylgir fræðileg greinargerð um bernskulæsi og rökstuðningur fyrir 

mikilvægi þess fyrir þroska og framtíðarfærni hvers einstaklings.   
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1.1 Hvert er markmiðið og þörfin fyrir verkefnið? 

Markmiðið með verkefninu er að efla færni kennara til að styrkja og þróa bernskulæsi meðal 

4 – 6 ára barna í leikskólum. Þörfina fyrir verkefnið tel ég vera mjög mikla. Þegar ég hóf störf 

í leikskóla fyrir sjö árum síðan með grunnskólakennaramenntun í farteskinu þá fann ég að 

það vantaði einhverja handbók til að geta gripið í til að fá hugmyndir til styrkingar hinum 

mörgu og ólíku viðfangsefnum leikskólastarfsins.  

Flest börn fá að upplifa það að læra að lesa í byrjun grunnskóla og fá að halda áfram að 

nota lestrarhæfileika sína til að öðlast aukinn fróðleik og sér til afþreyingar. Hins vegar 

upplifir lítill hluti barna samt sem áður  verulega erfiðleika við að læra að lesa. Þessir 

erfiðleikar leiða í staðinn til neikvæðra afleiðinga þar á meðal brottfalls úr námi, lélegrar 

sjálfsmyndar, misnotkunar á eiturlyfjum og áfengi, fjarveru úr skóla, afbrot, og takmörkuð 

atvinnutækifæri (Beitchman, Wilson, Douglas, Young, og Adlaf, 2001; Kirk og Reid, 2001; 

Spear-Swerling og Sternberg , 1996). 

1.2 Snemmtæk íhlutun 

Sem betur fer sýna rannsóknir fram á að að hægt er að draga úr alvarleika lestrarvandamála 

og neikvæðum afleiðingum er hægt að draga úr með snemmtækri íhlutun (National Reading 

Panel, 2000).  Til að snemmtæk íhlutun (e. early intervention) geti átt  sér stað, verður að 

bera kennsl á vandann tímanlega. Með snemmtækri íhlutun benda Walpole og McKenna 

(2009:4) á að staða barnsins í læsisþáttum sé metin þ.e.a.s. styrkleikar og veikleikar þess eru 

greindir og síðan er búin til einstaklingsáætlun sem hentar barninu til að koma til móts við 

þarfir þess. Mjög mikilvægt er að finna börn í áhættu fyrir lestrarörðugleika strax á 

leikskólaaldri og bregðast við vanda þeirra í málþáttunum tímanlega svo vandi barnanna 

trufli ekki bæði lesskilning og námsárangur þeirra. Þannig er hægt að beita snemmtækri 

íhlutun í vinnu með þeim sem eykur líkur á farsælli skólagöngu seinna meir (Carroll, Bowyer-

Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011; Nation, 2009). 

 Mikilvægur grunnur er lagður að þroska barna á leikskólaárunum, þroska sem meðal 

annars eflir börn fyrir lestrarnám þeirra síðar á lífsleiðinni. Yfir þetta ferli í leikskólastarfinu er 

notað hugtakið bernskulæsi en það nær yfir ákveðna færni, þekkingu og viðhorf sem þróast 

hjá leikskólabörnum. Það nær yfir skilning á læsistengdum hugtökum og til hefðbundinna 

læsisþátta eins og hljóðkerfisvitundar, bókstafaþekkingar, umskráningar, orðaforða, 

málskilnings og ritunar (Halldóra Haraldsdóttir, 2012; Lonigan, Burgess og Anthony, 2000). 

Rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur ( 2015) á málþroska barna á fjórða til fimmta 

aldursári í leikskóla, sem náði til þróunar á orðaforða, málfræði- og hlustunarskilnings, sýndi 

að öllum börnunum fór mjög mikið fram í málþroska á lokaári sínu í leikskóla, en að 

jafnframt kom fram mikill einstaklingsmunur í málþroska barnanna. Þessi munur var meðal 
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annars tengdur fjölskylduaðstæðum barnanna, efnahag foreldra og lengd leikskóladvalar á 

dag (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015: 15). 

Seinni hluti leikskólagöngunnar er afgerandi hvað varðar mál- og félagsþroska barna og 

mikilvægur hlekkur í námsárangri þeirra síðar á lífsleiðinni. Einkum er talið áríðandi að 

fylgjast vel með málþroska barna á þessum árum; þróun orðaforða, málfræði og 

hlustunarskilningi og þá einkanlega þeirra sem standa ver að vígi til að stuðla að því að þau 

fái faglega málörvun í leikskólanum sem og heima við (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015: 15). 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Námumhverfi leggur áherslu á mikilvægi tungumálsins; talmál, lestur, ritun og þrautalausnir 

sem taka mið af varðandi hönnun og skipulag í kennslustofunni, upplýsta kennslu og aðlögun 

kennara og starfsmanna. Nemendur nota dagatal, tímaáætlanir, skilti og leiðbeiningar til að 

sjá hvernig hægt er að beita orðræðu á hverjum degi. Allt efni er aðlagað til að mæta þörfum 

fatlaðra barna. 

Hlutverk kennarans er að hvetja alla til að hlusta, tala. teikna og leika þannig að 

nemendur með mismunandi getu geti notið sín. Kennarar beita ýmsum aðferðum til að örva 

nemendur, spyrja spurninga, merkja hluti, kenna og þjálfa nýjan orðaforða og bjóða upp á 

æfingar til að hjálpa nemendum að muna og festa nýjar hugmyndir og færni (Whitehurst, 

2003).  

Kennsluaðferðir leggja grunn að starfinu þannig að nemendur hafi tækifæri til að 

samþætta og auka þekkingu sína á læsi með því að hlusta á upplestur, hlusta á aðra 

nemendur segja frá  og hlusta á hljóðupptökur og myndskeið á lestrarsvæðum (Gunn, 

Simmons og Kameenui, 1995,5). 

Áherslur í stefnumótun 

• Öll börn ættu að hafa aðgang að forskólum með áherslum á læsi sem fela í sér 

skýra aðlögun fyrir börn með sérþarfir. 

• Kennsluáætlanir um bernskulæsi og kennsluaðferðir ættu að vera raunprófaðar, 

samþætt öllum námssviðum og skiljanlegar öllu starfsfólki.  

• Setja ætti fram kröfur um undirstöðufærni sem samræmist námsáherslu frá 

forskóla (kindergarten) og upp í 12. bekk sem endurspeglar samræmi og samfellu 

aðalnámskrár. 

• Áherslur um bernskulæsi ættu að endurspegla samræmi og samfellu frá leikskóla 

og upp í upp í grunnskóla.  

• Við mat á bernskulæsi ætti að nota margar aðferðir og upplýsingarnar til að bæta 

bæði kennslu og heildaráætlun leikskóla.  

• Gera þarf kröfur um vandaðar kennsluaðferðir í bernskulæsi  og starfsfólki sem 

uppfyllir færni til fræðslunnar (Barnett, 2002). 

Leiðbeina þarf foreldrum og umönnunaraðilum í að örva bernskulæsi heima fyrir.  

Aukin vitneskja um bernskulæsi tengist árangri í námi síðar meir, bættri tilfinninga- og 

félagslegri vellíðan, minna falli milli bekkja og dregur úr ungingavanda (Barnett, 2002). 
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Aðrar rannsóknir hafa forspárgildi fyrir lestur og árangur skóla. Greining á rannsóknum 

sýna fram á sérstaka færni og hæfileika barna frá fæðingu og til fimm ára sem spá fyrir um 

síðari færni í lestri (Strickland og Barnett, 2003). 

2.1 Bernskulæsi 

Hugtakið bernskulæsi er almennt skilgreint sem ákveðin færni, þekking og viðhorf sem 

þroskast í félagslegum samskiptum barns og fullorðins án þess að eiginleg lestrarkennsla eigi 

sér stað. Börn tileinka sér ákveðna færni og þekkingu á tungumálinu, lestri og ritun áður en 

lestrarnám hefst.  Undirbúningur að lestrarnámi byrjar við fæðingu og nær til  fimm til sex 

ára aldurs eða þar til en formleg lestrarkennsla hefst. Bernskulæsi felur í sér eftirfarandi fjóra 

meginþætti: 

• Málþróun, málþroska (skilningur á orðum, setningum og textum) 

• Þekkingu á ritmálinu (ritmálið inniheldur merkingu og hefur ákveðið form) 

• Þekkingu á lögmáli bókstafanna, þ.e. að bókstafir tákna hljóð tungumálsins 

(tenging bókstafs og hljóð, sem er talin góð forspá um lestrarfærni við lok 

leikskóla) 

• Hljóðkerfisvitund (hafa tilfinningu fyrir hljóðeiningum málsins; orð, atkvæði, 

málhljóð) (Steinunn Torfadóttir, 2008). 

 

Hvers vegna læsi í leikskóla? 

Eftir því sem menntun yngri barna þróast fram á við beinist athygli  stöðugt markvissar að 

bernskulæsinu. Fræðimenn hafa lengi lagt áherslu á tengsl  tungumáls við læsi og árangur í 

námi  (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 2015). 

Bernskulæsi leggur grunninn að þeirri færni og námsreynslu sem rannsóknir sýna að tengjast 

bóklegu námi og farsælli skólagöngu.  

Vitað er að: 

• Þróun læsis byrjar snemma í lífinu og og tengist  sterklega árangri í skóla 

• Allir þroskaþættir barnsins – líkamlegir- félagslegir-tilfinningalegir, vitrænir, mál- og 

læsi mynda tengsl og hafa gagnvirk áhrif hver á annan.  

• Því takmarkaðri sem reynsla barnsins er hvað varðar mál og læsi, þeim mun líklegra 

er að það muni eiga erfitt með að læra að lesa. 
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• Mikilvægir forspárþættir fyrir árangur í lestri og námi eru talmál, bókstafsþekking og 

þekking á ritmáli.  

• Þaulhugsuð viðmið um árangur barna, innihald námsefnis og undirbúning kennara 

hjálpa til við að varpa ljósi á tilgang og sameiginlega sýn á á bernskulæsi 

• Áherslur í námsáætlunum beinast oft mjög að  snemmtækri íhlutun og mati á stöðu 

barna í læsisþáttum. 

• Í dag er hæfileikaríkum kennurum ætlað að hrinda í framkvæmd öflugri 

kennsluáætlun. 

• Þekking kennara, virðing og stuðningur við fjölbreytileika barnafjölskyldna, 

menningu-, tungumál og  bakgrunn eru mikilvæg atriði fyrir þróun bernskulæsis.  

• Hvernig ung börn öðlast bernskulæsi og ná tökum á tungumálinu hefur vakið athygli 

kennara og stjórnenda. Til að geta nýtt til fullnustu hæfileika sína sér og öllu 

samfélaginu til góðs er nauðsynlegt að búa yfir góðri lestrarfærni. Mikilvægur 

grunnur í undirstöðuþáttum læsis er lagður strax í leikskólanum Strickland og  

Shanahan (2004). 

 

Helsta fyrirsjáanleg hæfni og hæfileikar eru: 

• Talmál 

Hlustunarskilningur, orðaforði talmáls 

 

• Bókstafsþekking 

Stafrófsröð, hljóðkerfis-/hljóðvitund (geta til að greina á milli hljóða í orðum). 

 

• Þekkingu á ritmáli/hugtök 

• Bera kennsl á ritmál í umhverfinu og hugtök sem tengjast ritmáli (Strickland og 

Shanahan, 2004) 

 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2013) segir að hlutverk leikskólakennarans eigi að beinast meðal 

annars að máli og málörvun og vegur þar þyngst málþroskinn sem er einn veigamest þáttur 

að læsisfærni. Hún segir einnig að málþroski á leikskólaárunum sé grunnur lestrarnáms og 

lesskilnings. Ennfremur að læsi byggi á málnotkun en hún fari fram í gegnum annan miðil en 

talmálið og allt sem börnin læra um tal- og ritmál í leikskólanum nýtist þeim síðar meir í námi 

í grunnskólanum. Þá nefnir hún að mikilvægt markmið sé að börn öðlist góðan málþroska og 

að þau nái góðu valdi á töluðu máli sem er umhverfis þau.  



 

18 

Í aðalnámskrá leikskóla kafla 9.1. kemur fram að að læsi í leikskóla feli í sér þekkingu, 

leikni og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á 

fjölbreyttan hátt (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Dickinson og Neuman (2006); Gillen og Hall (2003); Gunn, Simmons og Kameenui (1995); 

National Institute for Literacy (2008); Whitehurst og Lonigan (2003); Dickinson, McCabe og 

Essex (2006) benda á að leikskólinn sé fyrsta skólastigið og tilvalinn vettvangur til að leggja 

mikilvægan grunn að læsi og velgengni barna í grunnskóla. Um er að ræða grunn sem fléttast 

saman af vitsmuna-, félags- og tilfinningaþroska ásamt almennri þekkingu og reynslu sem 

leikskólabarnið fær af ritmáli og lestri í hinu daglega lífi heima og í leikskólanum.  

Löngu áður en barn kynnist lestri liggur leið þess til fjölbreyttra viðfangsefna tengda læsi. 

Undirbúningurinn hefst straxt við máltöku þar sem upphaf og forsenda læsis er tungumálið, 

sem er mikilvægasta verkfæri hugans og lykillinn að hugarheimi annarra. Barnið öðlast 

annars vegar vitund um málið sem táknkerfi (e. metalinguistic aware) og hins vegar færni til 

þess að beita málinu  sem slíku (e. metalinguistic ability) (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2013). 

Í næsta kafla verður fjallað um kenninguna „The simple view of reading“ eða einfalda 

lestrarlíkanið. Þar eru tveir meginþættir lestrarfærninnar útskýrðir annars vegar umskrán-

ingarfærni, það er að geta túlkað stafi í mál (e. decoding) og hins vegar málskilningur (e. 

comprehension) það er skilningur á merkingu orða og texta. 

 

2.1.1 Einfalda lestrarlíkanið 

Lestur er ekki meðfæddur eiginleiki heldur er um að ræða færni sem þarf að kenna og þjálfa, 

en misjafnt er hversu auðvelt börnum reynist  að ná tökum á lestri. Kenning Hoover og 

Gough (1990)  um einfalda lestrarlíkanið The Simple view of reading útskýrir lestrarfærni út 

frá tveimur meginviðfangsefnum: umskráningu (sem byggir á færni í hljóðkerfis- og 

hljóðavitund) og lesskilningi  (sem byggir á málskilningi, m.a. orðaforða, máltjáningu og 

frásagnarhæfni). Hið eiginlega markmið lestrar er að skilja lestextann og setja í samhengi við 

reynslu og fyrri þekkingu. Sá sem býr yfir umskráningarfærni er fær um að lesa úr táknum 

ritmálsins,  bókstöfunum,  stök orð og texta. Sá sem er býr yfir lesskilningfærni er fær um að 

skilja orð, setningar og texta. Grunnurinn að kenningu  Hoover og Gough (1990) byggist á því 

að sýna fram á að þessi tvö meginviðfangsefni lestrar verði að vinna saman ef lesskilningur á 

að nást og að þessir tveir þættir, umskráning og skilningur geti aldrei staðið einir og sér að 

skilningi á lestexta.    
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Mynd 1   Allir þættir tungumálsins gegna ákveðnu hlutverki við lestur (Steinunn Torfadóttir, 2007-2008b) 

 

Mynd no.1 hér að ofan sýnir að allir þættir tungumálsins gegna ákveðnu hlutverki við lestur og hver 

þáttur hefur áhrif á hvern annan. Þessir þættir tengjast beint við undirbúning lestrarnáms eða það 

sem kallast bernskulæsi  Vinstri hluti myndarinnar sýnir að umskráning er byggð á hljóðkerfi 

tungumálsins og til að hafa færni í umskráningu þarf einstaklingurinn að búa yfir góðri 

hljóðkerfisvitund. Hægri hluti myndarinnar sýnir að lesskilningur er byggður á þremur þáttum 

tungumálsins það er að segja setningarfræði, merkingarfræði og málnotkun. Kenningin „The Simple 

View of Reading“ (Hoover og Gough, 1990) leggur áherslu á að til þess að virkur lestur geti átt sér 

stað þurfa þessi tvö ferli að vinna saman;  annars vegar umskráning og hins vegar lesskilningur.  Út frá 

líkaninu má greina góða og slaka lesara og spá fyrir um hvernig gengi nemanda verður í lestrarnámi. 

Grunnur að lestrarnámi er lagður snemma í lífi barna þar sem færni í tungumálinu 

gegnir lykilhlutverki. Burns, Griffin og Snow (1999), sýna fram á að hvaða þáttum 

tungumálsins málörvun þarf að beinast til að undirbúa börn undir lestrarnám. Þar er einkum 

horft til þriggja grundvallareiginleika sem eru einkennandi fyrir góða færni í lestri: 

Góð hljóðvitund: Góðir lesendur hafa fullkomið vald á bókstafsþekkingu og samspili bókstafa 

við hljóð talmálsins. Þeir eiga auðvelt með að umskrá orðin í ritmálinu yfir í talmál og festa í 

sjónrænu minni hugans  (lexicon) jafnvel eftir að hafa lesið þau í fáein skipti. Nemendur með 

lestrarerfiðleika þurfa að lesa orð miklu oftar til að vera færir um að festa orð í sjónrænu 

langtímaminni, en það er vegna veikleika í hljóðkerfi tungumálsins.   

Góður málskilningur: Góðir lesendur hafa góð tök á málfærni, bæði máltjáningu og 

málskilningi. Þeir búa því yfir fjölbreyttum orðaforða og öðlast því góðan skilning á merkingu 

textans. 

https://www.google.is/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj5rPejsZDbAhVQr6QKHWCtBhcQjRx6BAgBEAU&url=http://docplayer.net/58959874-Hvernig-tengja-born-hljod-og-staf-greinargerd-fraedileg-umfjollun-og-hagnytar-upplysingar.html&psig=AOvVaw2VHfF7lvob4ML4hQEL3ic9&ust=1526771512286427
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Góð lesfimi: Góðir lesendur hafa einnig góða færni í „lesfimi “ , en lesfimi er færni sem byggir 

á sjálfvirkni í lestri, lestrarnákvæmni og að beita hrynrænum þáttum tungumálsins við 

lesturinn. Besti mælikvarði á sjálfvirkan lestur er leshraði.  Þegar um lestrarerfiðleika er að 

ræða er birtingarform þeirra jafnframt einnig í hverjum og einum þessara þátta, sem aftur 

má tengja veikleikum í málþáttum. 

 

Lögmál bókstafana 

Þekking á bókstöfum stafrófsins og vitundin um að þeir tákna hljóð talmálsins mynda 

grunninn að undirstöðufærni umskráningar og stafsetningar. Ung börn geta lært að nefna 

bókstafi og aðgreina þá hvern frá öðrum.  

Börn sem búa við málríkar kringumstæður þróa vitund sína um hljóð bókstafana samhliða 

því að þeir eru gerðir sýnilegir, á kæliskápum, utan á  morgunkorni og fleiri matar- og 

drykkjarumbúðum. Foreldrar, kennarar og eldri systkini kenna oft með viljandi hætti börnum 

stafrófið og rannsóknir hafa sýnt að hægt er að þjálfa hljóðfræðilega vitund og undirbúa þau 

þannig fyrir lestrarnám (National Reading Panel,2000). 

 

Letur og hugtök tengd ritmálinu  

Börn þurfa að þekkja algeng hugtök sem tengjast ritmálinu. Þá er t.d. átt við hugtök eins og 

orð, stafur, lína, setning, orðabil, punktur og blaðsíða. Gott er að nota tækifæriðtil að kenna 

börnum þessi hugtök um leið og lesið er fyrir þau. Börn þurfa einnig að átta sig á 

hefðbundinni lesátt. Gott er að láta fingur fylgja orðunum í línunni um leið og lesið er þannig 

að barnið tileinki sér smám saman lesáttina og áðurnefnd hugtök (Riley, 2006; Moats, 2000). 

Börn sem aftur á móti hafa góðan orðaforða, skilja vel framvindu í sögum, geta dregið 

viðeigandi ályktanir og segja skýrt og skilmerkilega frá eru líkleg til þess að ganga vel í 

lesskilningi (Perfetti; Landi og Oakhill, 2005). 

Tilfinning um prentmál felur í sér vitund og skilning á bókstöfum í umhverfinu ásamt 

skilningi á hugtökum ritmáls, svo sem hvar á að byrja að lesa bók eða síðu og í hvaða átt að 

lesa. Hvert þessara atriða er líklega lært af samskiptum við aðra í tengslum við ritmál og 

letur. Námskrá fyrir bernskulæsi gæti falið í sér heimsókn í matvörubúð; að lesa bók á 

hverjum degi; hafa skriftarstöð  þar sem börn geta gert tilraunir með skrifleg samskipti og 

umhverfisprentun svo sem skilti, merki og töflur. Að auki er áhrifaríkt að kennarar á sviði 

bernskulæsis séu fyrirmyndir við að lesa og skrifa; ferli sem endurspeglar tengsl lestar og 

ritunar. Þeir tjái sig sérstaklega um hvað þeir hugsa þegar þeir lesa og skrifa til að gera ferlið 

gagnsætt fyrir börn.  
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2.1.2  Áhrifaþættir í þróun bernskulæsis  

Whitehurst og Lonigan (1986) settu fram kenningu um víxlverkandi færni í þroska barna sem 

þeir telja að móti undirstöður að bernskulæsi. Annars vegar færni sem þeir kalla innan-frá og 

út (e. inside-out) en þar er til dæmis vísað í móttækileika og næmi barna til að ná tökum á 

hljóðkerfisúrvinnslu. Hins vegar færni sem þeir nefna utan-frá og inn (e. outside-in) sem vísar 

til örvunar frá umhverfinu og þess sem umhverfið lætur í té börnum til framdráttar 

(Whitehurst og Lonigan, 2003:12-13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 2      Áhrifaþættir í þróun bernskulæsis tengdir umskráningu og lesskilningi (Whitehurst og Lonigan 2003: 12 -13). 

Upplýsingarnar eru eftirfarandi: orðaforði, orðaskilningur, setningar og hugtök 

(málfræðivitund) og hæfileikinn til að skilja samhengi texta ytri aðstæður. Það er síðan undir 

hæfni lesandans komið, til að móttaka upplýsingarnar, hvort hann byggir ofan á þá þekkingu 

sem er til staðar – hvort sem um er að ræða bakgrunnsþekkingu eða þekkingu út frá 

merkingarlegum grunni – eða jafnvel skilningi á uppbyggingu setninga eða þekkingu hans 

sem helgast af lestri. Allir þesir þættir skipta miklu máli hvað varðar lesskilning. 

Innan-frá og út ferlið (inside-out)  byggir á því að barn geti beitt hjóðrænni færni til að 

festa upplýsingar um hljóð talmálsins við bókstafi ritmálsins, sem síðan eru tengdir saman í 

orð. Að síðustu er orðunum raðað rétt í setningar (málfræði/setningafræði) út frá þeim 

Skilningur á ritmáli 

Innanfrá-út ferlið 

 

Utanfrá – inn ferlið 

 

 Skilningur á hljóðeiningum  

 

Orðþekking 

 

Bókstafaþekking 

 

Hugtakaskilningur 

 

Þekking á samhengi texta 
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þekkingargrunni sem börn afla sér í máltökunni fyrir tilstillan örvunar og samspils við 

umhverfi sitt. 

Grunnur ferlisins er þekking á stöfum og hljóðum auk næmleika fyrir hljóðum sem 

aftur byggist á góðri hljóðvitund (e.phonemic awareness) og hljóðkerfisvitund (e. 

phonological awareness). Það er auk þess miklævægt að samspil myndist milli 

skammtímaminnis, hljóðminnis og vinnsluminnis, þegar hljóðin raðast upp í setningar og orð. 

Í næsta kafla verður fjallað um tengingu málþroska og lesturs en málþroskinn er mikilvægur 

hluti af almennu þroskaferli barnsins. Málþroski felur í sér orðaforða, framburð orðanna, 

skipan setninga og beygingar ásamt vitund um málnotkun (Whitehurst og Lonigan, 2003:12-

13). 

Í næsta kafla verður fjallað um tengingu málþroska og lesturs en málþroskinn er mikilvægur 

hluti af almennu þroskaferli barnsins. Málþroski felur í sér orðaforða, framburð orðanna, 

skipan setninga og beygingar. 

2.3 Tengsl málþroska við lestur  

Málþroskinn þróast allt lífið en það sem skiptir meginmáli er grunnurinn. Grunnurinn að 

eðlilegum málþroska hefst í frumbersku og heldur áfram það sem eftir er ævinnar 

(Strömqvist, 2003).  Málskilningur þróast fyrst og síðan máltjáningin (Håkansson, 1998). 

Málþroskinn er talin fylgja svipuðu munstri hjá öllum börnum, þó að um mikinn einstaklings-

mun geti verið um að ræða (Bzoch og League, 1991).  

Barnið lærir málið allt frá fæðingu þegar það á í samskiptum við umhverfið fyrst sem 

babl eða hljóðeiningar.  Við eins árs aldurinn byrja fyrstu orð barnsins að heyrast og eru þau 

einföld borið saman við tal fullorðinna. Orðaforðinn eykst jafnan þegar barnið er á aldrinum 

18 – 24 mánaða. Þá þróast óvirki orðaforðinn mun hraðar en hinn virki sem þýðir að barnið 

skilur mun fleiri orð en það getur sjálft myndað. Fyrstu orðin sem barnið lærir eru að miklu 

leyti orð sem eru notuð í daglegu umhverfi þess og oft eru orðin bundin við ákveðnar 

/tilteknar og endurteknar aðstæður (Nettelbladt; Salameh, 2007). 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2015) bendir á að málið sé mikill áhrifavaldur í alhliða þroska 

hvers barns og að það ráði mestu um hvernig því farnist í skólanámi og í samfélagi til seinni 

tíma litið. Ennfremur að mjög eftirsóknarvert markmið sé að leikskólabörn öðlist gott vald á 
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því tungumáli eða tungumálum, sem töluð eru í umhverfi þeirra það er að segja á heimilinu 

og í skólanum.  Þau séu fær um að geta tjáð hverjar þarfir þeirra eru og langanir, hugsanir, 

tilfinningar og skilið það sem fram fer og sagt er í umhverfi þeirra. 

Málþroski og lestur eru tveir órjúfanlegir þættir. Lestur byggir á málkerfinu sem er 

grundvallað á fimm meginþáttum sem allir gegna mikilvægu hlutverki í lestrarnámi.  

 

Þessir þættir eru: 

Merkingarfræði: málskilningur, orðaforði og hugtök. 

Setningafræði: málfræðireglur, sem segja til um hvernig orð raðast saman í setningar. 

Myndunarfræði: merkingarbærir orðhlutar sem eru undirstaða fyrir málfræði 

tungumálsins. 

Hljóðkerfi: málhljóð viðkomandi tungumáls og reglur um hvernig þau tengjast. 

Málhegðun: viðeigandi boðskipti og vitundin um hvernig mál er notað á ólíkan hátt við 

mismunandi aðstæður (Gleason, 2005; Arnheiður Borg, Halldóra Haraldsdóttir, Guðrún B. 

Ragnarsdóttir, Kristín Gísladóttir, Ragnheiður Gestsdóttir, Rannveig S. Stefánsdóttir, Rósa 

Eggertsdóttir, Sigríður H. Bragadóttir, Sigrún Löve og Þóra Kristinsdóttir, 2009). 

Að læra að lesa og skrifa er samfellt undirbúningsferli allt frá fæðingu barns. Öfugt við trú 

almennings hefst færni við lestur og skrift ekki skyndilega í leikskóla eða fyrsta bekk. Allt frá 

fæðingu er hvað eina sem fullorðnir gera til að styðja við málþróun og læsi barna afar  mikil-

vægur undirbúningur að því sem koma skal. 

Tungumál og læsi þróast samhliða og hafa áhrif á hvort annað. Það sem börn læra af því 

að hlusta og tala, stuðlar að getu þeirra til að lesa og skrifa og öfugt. Hljóðkerfivitund nær til 

hæfni við að greina og búa til rím, greina og vinna með atkvæði í töluðum orðum og hæfni til 

að heyra, greina og hafa stjórn á einstökum hljóðum, hljóðeiningum – í töluðum orðum er 

mikilvæg vísbending um hugsanlegan árangur þeirra við að læra að umskrá. Þróun snemm-

tæks orðaforða er mikilvæg forsenda árangurs í lesskilningi. Bæði þróun hljóðkerfisvitundar 

og orðaforða hefst snemma í lífi barns með þátttöku í rím- og söngleikum, samlestri og 

innihaldsríkum og tíðum samtölum við fullorðna (Whitehurst, G.J. og Lonigan, C.J. (2003).  

Börnum með slaka færni í tungumálinu og þáttum bernskulæsis áður en formlegt 

skólastarf hefst er hættara við að bíða ósigur í lestrarnámi sem líklegt er að gæti orðið 

viðvarandi  staða á skólagöngu þeirra (Juel, 1988; Sprira, Bracken og Fischel, 2005). 

Fullorðnir hafa sérstakt hlutverk sem felst í því að styðja við sjálfstætt nám barna. Aðstoð 

sem beinist að afmarkaðri færni er ekki fullnægjandi (National Reading Panel, 2000). 
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Upplifun barna bókum af ritmáli hefur mikil áhrif á getu þeirra til að skilja hvað þau lesa   
(RAND Reading Study Group. (2002). 

 

• Að lesa með fullorðnum, skoða bækur sjálfstætt og deila lestrarupplifun með 

jafnöldrum eru nokkrar af þeim leiðum sem börnin upplifa við að kynnast bókum.  

• Þekking á ritmáli byggist á reynslu barna af bókum og öðru rituðu efni.  

• Reynsla af bókum gegnir sérstöku hlutverki við þróun læsis snemma í lífi barna 

með því að byggja upp bakgrunnskunnáttu þeirra af heiminum og hugmyndir um 

bækur og ritmál (Teale og Sulzby, 1989; Wells, 1985). 

Þrátt fyrir að margar rannsóknarniðurstöður styðji mikilvægi bernskulæsis og undirstöður 

talmálsins, vekur það einnig upp spurningar um hversu snemma kennsluprógröm ungra 

barna geta stuðlað að þeirra hæfni og hæfileikum sem ung börn þurfa á að halda til að ná 

árangri í lestrarnámi og við að fyrirbyggja lestrarerfiðleika. Svörin við þessum mikilvægu 

spurningum fela í sér ígrundun á eftirfarandi fimm tengdum þáttum: 

Þeir sem hafa skyldum að gegna varðandi kennslu yngri barna ættu að íhuga vandlega 

hvern þessara þátta.  

• Viðmið um þætti bernskulæsis 

• Námskrá 

• Ábyrgð og mat  

• Kennaramenntun og faglega þróun  

• Samskipti heimilis og skóla (Strickland og Barnett, 2003). 

 

Máltakan og þróun tungumálsins á stóran þátt í því að „virkja“ taugatengingar í heilanum 

og örva þannig taugafrumur til að sinna sínu hlutverki í hugrænni úrvinnslu. Þetta er 

gríðarlega mikilvægt fyrir „móttækileika“ heilans til að vera fær um að meðtaka/nýta sér þá 

örvun og þjálfun sem fram fer í umhverfinu. Örvunin byggir á móttækileikanum fyrir 

þekkingu/kennslu á ákveðnum þáttum t.d. eins og stafaþekkingu, um leið og heilinn gefur 

barninu möguleika á að meðtaka slíka þekkingu (Steinunn Torfadóttir munnleg heimild , 

febrúar 2019). 
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2.3.1 Heilinn  

 

Mynd 3  Heilahvelunum er skipt upp í fjögur svæði; ennisblað, hvirfilblað, gagnaugablað og hnakkablað (Sigríður 
Magnúsdóttir, 2015).  

Mannsheilinn skiptist í tvö heilahvel, hægra heilahvel annars vegar og vinstra heilahvel  hins 

vegar og spegla þau hvort annað. Vinstra heilahvelið stjórnar hægri hlið líkamans en hægra 

heilahvelið vinstri hlið líkamans. Þó svo heilahvelin svipi mjög til hvors annars í útliti búa þau 

hvort um sig yfir mikilli sérhæfingu. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á seinni hluta 20. 

aldarinnar sýna fram á hversu ólík heilahvelin eru hvað varðar ýmsa starfsemi og 

skipulagningu. Málsvæðin eru staðsett í vinstra heilahvelinu og framan til í vinstra 

heilahvelinu fer stjórnun máltjáningar fram en aftan til í vinstra heilahvelinu er unnið úr því 

sem við heyrum (Sigríður Magnúsdóttir 2015). 

Ofangreind skipting sjá mynd1 á við um bæði vinstra og hægra heilahvel. Ennisblaðið 

stýrir viljastýrðum hreyfingum svo sem eins og að lyfta ákveðnum fingri og benda, sparka 

bolta eða standa upp. Þarna eru líka talsvæðin staðsett. 

Í hvirfilblaðinu er unnið úr allri skynúrvinnslu líkamans og í gagnaugablaðinu eru til dæmis 

heyrnarsvæðin staðsett. Í aftasta og neðsta hluta heilans er hnakkablaðið en það sér um 

sjónræna úrvinnslu líkamans (Sigríður Magnúsdóttir,  2015). 
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Mynd 4   Aðalmálsvæðin eru staðsett í vinstra heilahveli          Mynd 5 Taugabrautirnar („arcuate fasciculus) sem  
                 tengja  saman málsvæðin   
(Myndir: Sigríður Magnúsdóttir, 2015) 

Á mynd 4 sjáum við tvö aðalmálsvæðin í heilanum annars vegar Broca svæðið sem nefnt 

hefur eftir Paul Broca og stjórnar máltjáningu og er staðsett framar Wernicke svæðinu sem 

nefnt hefur verið eftir Carl Wernicke en það hefur með málskilning að gera. Sams konar 

svæði eru ekki til staðar hægra megin í heilanum (sjá mynd 5). Þessi bæði svæði eru svo 

tengd saman með taugabrautum sem liggja á milli þeirra.  Þegar einhver talar við okkur þá 

heyrum við það sem berst inn á málskilningssvæðið í gagnaugablaðinu sem er þekkt sem 

Wernicke svæðið en einmitt þar vinnum við úr upplýsingum sem þangað berast. Svo þegar 

við svörum þá sendum við boð um taugabrautirnar fram á Broca svæðið, sem hefur með 

máltjáninguna að gera, um það sem við ætlum okkur að segja, og tölum svo (Sigríður 

Magnúsdóttir 2015). 

Marzano (2004) leggur áherslu á að tungumál séu lykilverkfæri við öflun og miðlun þekkingar 

og þekking endurspeglast í orðaforða. Þá segja Biemiller (2003); Blachowicz og Fisher (2006); 

Graves (2006); NRP (2000); Scott og Nagy (2004) að sá sem hefur góðan orðaforða búi 

yfirleitt að þekkingu sem nýtist við frekara nám. Afar mikilvægt er talið að leggja ríka áherslu 

á þá þætti sem tengjast málskilningi og máltjáningu barna og þar með talið lesskilningi síðar 

meir, en í því sambandi er orðaforði einn áhrifamesti þátturinn (Biemiller og Boote, 2006).  

 

2.3.2 Tungumálið er undirstaða lestrar og náms  

Talmálið veitir börnum tilfinningu fyrir orðum og setningum og byggir upp næmi þeirra fyrir 

hljóðkerfinu og þannig ná börn að þróa með sér hljóðkerfis- og hljóðavitund. Með eigin 

orðræðu öðlast börn smám saman skilning á orðum og skriflegu efni. Börn sem eru alin upp 

við fjölbreyttan orðaforða og innihaldsrík samtöl gengur alla jafna betur í bóknámi en hinum 

sem búa ekki við slík skilyrði.  Fjölskyldur sem búa við rýrari orðaforða eru líklegri til að nota 

færri ólík orð í daglegum samskiptum og beita tungumálinu fremur sem stjórntæki í 

daglegum samskiptum  (Hart og Risley, 1995). 

Tungumál þróast í sambandi við þróun læsis og felur í sér hlustun, munnlega tjáningu og 

þróun orðaforða. Munnleg þróun tungumála er auðveldar þegar börn hafa mörg tækifæri til 

að nota tungumál í samskiptum við fullorðna og hvert annað og þegar þeir hlusta og svara 

sögum. Ung börn byggja upp orðaforða þegar þeir taka þátt í starfsemi sem er örvandi 

vitsmunalega og fyrir tungumálið með því að hvetja þá til að lýsa atburðum og byggja upp 

bakgrunnsþekkingu. 
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Sá þáttur málþroska, sem ef til vill hefur vakið hvað mesta athygli í lestrarrannsóknum 

undanfarna áratugi, er málvitund  (e. metalinguistic awareness) og í næsta kafla verður  

fjallað um hvað málvitund felur í sér. 

 

2.4 Málvitund 

Málvitund felst í því að geta hugsað um og leikið sér með mismunandi þætti tungumálsins 

svo sem eins og hljóð málsins (hljóðkerfisvitund), reglur og formgerð málsins (setningaskipan 

eða málfræðivitund), reglur og notkun á málskilningi (merkingarfræði) og hvernig málið er 

notað (málnotkunarvitund). Þessi eiginleiki felst ekki í því að geta notað tungumálið til 

daglegra samskipta, heldur að geta velt mismunandi hliðum þess fyrir sér á meðvitaðan hátt. 

Svo virðist sem málvitund þroskist á skjótan hátt hjá börnum á aldrinum fimm til átta ára. 

Hún er nauðsynleg undirstaða fyrir lestrarnám. Lestur góðra bóka fyrir börn og að kenna 

þeim vísur og þulur er stór þáttur í að vinna með málvitund barna (Ásthildur Bj. Snorradóttir 

2001, bls.71; Rannveig A. Jóhannsdóttir 1997).  

 Í aðalnámskrá leikskóla er lögð áhersla á að efla skuli íslenska málvitund:  

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

málvitund þar sem börn læra ný orð, hugtök og að þróa tungumálið” (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Hægt er að sinna þessum þáttum í leikskólanum með því að: 

• barnið telji orð í setningu 

• barnið telji hljóð í orði 

• barnið klappi nöfn sem barnið þekkir vel (Páll = eitt klapp, Lára = tvö klöpp, 

Sigurður = þrjú klöpp)  

• barnið skoði orð og átta sig á að sum orð eru stutt en önnur löng  

• barnið botni setningu með því að bæta við síðasta orðið, svo sem eins og þegar 

lesnar eru sögur þar sem sömu setningar koma oft fyrir. Svo getur foreldrið farið í 

það hlutverk sem barnið var í það er að segja að barnið segir setningu og sleppir 

síðasta orðinu sem foreldri á að finna 

• hvernig hægt er búa til orð úr tveimur eða fleiri orðum 

• tala saman um söguþráð í sögu sem hefur verið lesinn eða verið er að lesa   

(Námsgagnastofnun [án ártals]). 
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2.5 Hljóðkerfisvitund - hvað merkir hugtakið? 

Burns, Griffin og Snow (1999:58) benda á að hljóðkerfisvitund sé yfirhugtak sem vísi til 

almennrar færni við að átta sig á hljóðrænni uppbyggingu tungumálsins án tengsla við 

merkingu orðanna. Tungumál þróast í sambandi við þróun læsis og felur í sér hlustun, 

munnlega tjáningu og þróun orðaforða. Munnleg þróun tungumála er auðveldar þegar börn 

hafa mörg tækifæri til að nota tungumál í samskiptum við fullorðna og hvert annað og þegar 

þeir hlusta og svara sögum. Ung börn byggja upp orðaforða þegar þeir taka þátt í starfsemi 

sem er örvandi vitsmunalega og fyrir tungumálið með því að hvetja þá til að lýsa atburðum 

og byggja upp bakgrunnsþekkingu. 

Hljóðkerfsvitund (e. phonological awareness) vísar til næmi fyrir hljóðum tungumálsins 

og til þess að brjóta orð niður í smærri hljóðeiningar (Gillon, 2007).  

Á fyrstu stigum lestrar- og stafsetningarnáms er hljóðvitund talin gegna mikilvægu 

hlutverki – sérstaklega þegar börnin eru tiileinka sér samsvörun bókstafa og hljóða 

tungumálsins. Niðurstöður fjölda langtímarannsókna hafa einnig sýnt að hljóðkerfisvitund á 

leikskólaaldri er ein sterkasta forspárbreytan fyrir lestrar-erfiðleika (dyslexiu) (Snowling, 

2000; Torgesen, 2001).  

Hljóðkerfisfærni er talin hluti af málþroska barna og þar af leiðandi má segja að 

hljóðkerfisvitund sé sá hluti málþroskans sem hefur með lestur úr bókstafstáknunum að gera 

(http://mml.reykjavik.is/). Næmi og þroski hljóðavitundar, en hún er sem fyrr segir 

undirþáttur hljóðkerfisvitundar, gerir börnum kleift að nýta sér lestrarkennslu fyrstu 

mánuðina á skólagöngu sinni og hjálpar börnum meðal annars við að skilja lögmál 

bókstafanna (e. the alphabetic principle). Um leið auðveldar hún börnunum að festa 

bókstafina í minni og er sú hugræna færni sem er nauðsynleg við að umbreyta bókstöfum í 

hljóð og síðan orð.  Hljóðavitundin er nokkurs konar verkfæri þeirra til að umskrá  ritað mál 

yfir í hljóðrænt form. Hljóðkerfisvitundin vinnur á grófari hljóðeiningum tungumálsins eins og 

rím og atkvæði (Höien og Lundberg 2000; Hulme og Snowling, 2009).  

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er tilfinning og næmi einstaklings fyrir 

hljóðkerfi tungumálsins. Skilningur að orðin í tungumálinu eru sett saman úr hljóðarunum 

(fónemum), að geta leikið sér með orðin, bætt við hljóðum eða tekið út hljóð. Þessi hæfileiki 

gegnir aðalhlutverki í lestrar- og stafsetningarnámi. Það er að vinna með rím, atkvæði og 

skipta setningum upp í orð. Þegar þessi færni er komin hjá barninu þá er það með næmi og 

tilfinningu fyrir hljóðrænni uppbyggingu tungumálsins. Við þróum hljóðkerfisvitund okkar 
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með því að tengja saman stafi og hljóð. Hljóðavitund er undirþáttur hljóðkerfisvitundar, er 

límið sem festir bókstafsheitin og hljóð þeirra í minninu (Helga Sigurmundsdóttir 2002, 22).  

Hljóðkerfisvitund er vitundin um að sérhvert orð er sett saman úr röð hljóða sem er 

táknuð með bókstöfum. Hún er tilfinningin fyrir því hvernig við getum greint hljóð og tengt 

þau á mismunandi hátt. Þessi vitund er mjög mikilvægt til að við náum tökum á lestri og 

stafsetningu  (Burns, Griffin og Snow, 1999:58). 

 

 
   

 
Mynd 6  Þróun hljóðkerfisfærni frá einföldum (gróum) þáttum yfir í stöðugt flóknari (fínerðari) 

færni (Paul og Norbury, 2012:513) 
 

 

Ofangreind mynd sýnir þá þætti sem hljóðkerfisvitund felur í sér en þeir eru: 

• Setningar eru sundurgreindar í orð, atkvæði og hljóð 

Dæmi: Síðan eru orðin í setningunni talin:  /„María rennir sér“/ 
Teldu nú atkvæðin í orðinu /„skápur“/. Segðu svo hver hljóðin eru í orðinu /„hús“/ 

• Hljóðgreining það er að þekkja fyrsta og síðasta hljóð í orði.  
Dæmi: Hvert er fyrsta hljóðið í orðinu /súpa/ en hvert er síðasta hljóðið í orðinu /gras/? 

• Hljóðtenging felur í sér að læra að hlusta á einstök hljóð og síðan að tengja þau 
saman í orð 

Dæmi: Hvað orð er þetta: /f-a-t/ 

• Hljóðflokkun, það er sá hæfileiki til að geta flokkað saman orð sem er með sama 
upphafshljóði.  

Dæmi: Getur þú sagt mér einhver orð sem byrja /s/. 
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• Orðhlutaeyðing það er að vera fær um að geta endurtekið einstaka orðhluta orða 
sem eru samsett.  

Dæmi: Getur þú sagt /grjónagrautur/ án þess að segja/grjóna/. 

• Rím, en það er færnin til að geta rímað sem byggist á því að aðgreina orð sem ekki 
ríma og að vera fær um að geta búið til rím.  

Dæmi: Hvaða orð á ekki við: fiskur – hvalur- diskur? Hvaða orð rímar við orðið /bíll/? 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir, 2001, bls. 7).  

2.6 Viðmið um stigbundna þróun hljóðkerfisvitundar miðað við aldur 

Færni í hljóðkerfisvitund þróast frá forskólaaldri þangað til að grunnskóla lýkur. Eftir því sem 

málþekkingin eykst eflist hún smátt og smátt, fyrst einfaldari hljóðkerfisþættir og síðan 

erfiðari. Mikilvægt er að styðja við ákveðin viðmið á hvaða aldri börn hafa náð ákveðinni 

færn (Troia,2004). 

Síðustu þrjá áratugi hafa verið gerðar rannsóknir á börnum á ýmsum aldri á hinum 

ýmsum stöðum í heiminum sem sýna að enginn þáttur hefur tengsl sem eru eins sterk við 

lestur/orðþekkingu eins og hljóðkerfisvitundin (Helga Sigurmundsdóttur, 2007). 

2.7 Hvernig er hægt að efla hljóðkerfisvitund ? 

Pence og Justice (2008) benda á að mikilvægt sé að leggja rækt við hljóðkerfisvitundina áður 

en lestrarnám hefst og samhliða vegna þess að góð hljóðkerfisvitund hjálpar börnunum til að 

læra að lesa. Þá séu til mörg verkefni sem efla hljóðkerfisvitundina hjá ungum börnum, en 

með því að þjálfa hana hjá ungum börnum er hægt að koma í veg fyrir að börn eigi í 

erfiðleikum við lestrarnámið.  

Börn eru þjálfuð í einföldum verkefnum svo sem eins og að ríma og greina orð í atkvæði 

áður en hafist er handa við lesturinn. Rannsóknir hafa sýnt fram á að þess konar verkefni er 

góður undirbúningur fyrir lestrarnámið (Lundberg, Frost og Pedersen 1988; Bradley og 

Bryant, 1983). Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á að mikilvægt sé að ýta undir 

hljóðkerfisvitund leikskólabarna vegna lestrarnáms og lestrarhæfni þegar horft er til seinni 

stiga skólagöngu (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003; 

Ásthildur B. Snorradóttir, 1999). 

 

2.7.1 Hljóðavitund 

Hljóðavitund er undirþáttur hljóðkerfisvitundar. Hún felur í sér vitund um að hvert orð er 

samsett úr röð hljóða sem táknuð eru með bókstöfum. Hún felur einnig í sér tilfinningu fyrir 

því hvernig hægt er að greina að hljóð og tengja saman með mismunandi hætti. Hún er því 

mikilvæg til þess að ná tökum á lestri og stafsetningu (Snow, Burns og Griffin, 1998:58). 
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Að vera fær um að geta greint hljóð og hljóðasambönd er mikilvæg undirstaða lestrar-

náms. Hægt er að þjálfa hljóðavitund hjá ungum börnum mjög auðveldlega með því að: 

• vekja athygli barnsins á ýmsum hljóðum í nánasta umhverfi þess 

• að syngja með barninu 

• lesa með barninu þulur og vísur þar sem kemur fyrir sterkt rím 

• kynna fyrir barninu rímleiki, með því að nefna orð og finna önnur sem ríma við það  

• að búa til stutta setningu og finna enn aðra setningu þar sem síðasta orð rímar við 

síðasta orð fyrri setningar 

• benda á orð sem byrja á sama hljóði og nafn barnsins  

• segja nokkur orð sem byrja á ákveðnu orði 

• taka fyrsta hljóðið í orði í burtu og mynda þannig nýtt orð, svo sem bók -ók, súr – úr, 

Palli – Alli, skaup, kaup (Námsgagnastofnun án árs sótt á 

http://www.namsgagnastofnun.is/pdf/lestur.pdf) 

 

Í næsta kafla verður fjallað um undirstöðuþætti lesskilnings en lesskilningur er afar flókið 

og krefjandi ferli sem hægt er að byrja að þjálfa gegnum lestur bóka löngu áður en börn hefja 

formlegt lestrarnám (Whitehurst og Lonigan, 2003). Lestrarnámið hefst hins vegar á því að 

kenna barni bókstafina og lögmál þeirra, að lesa úr bókstafstáknunum og skilja hvernig 

bókstafir tákna hljóð talmálsins. Rannsóknir sýna að þeir sem eiga í erfiðleikum með 

umskráningu og orðalestur eiga gjarnan í erfiðleikum með lesskilning (Nation, 2006). 

http://www.namsgagnastofnun.is/pdf/lestur.pdf
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3 Undirstöðuþættir lesskilnings 

Málþroskinn þróast áfram allt lífið en það sem skiptir meginmáli er grunnurinn. Þegar börn 

hafa náð sex ára aldri hafa þau öllu jafna náð tökum á undirstöðuþáttum málþroska. Þróun 

tungumálsins heldur síðan áfram út ævina (Miðja máls og læsis [án ártals]). 

Málfærni: (málskilningur og máltjáning) er mikilvægur grunnur að lesskilningi og 

ritunarfærni og byggir á orðavitund – orðaforða, málfræðivitund, setningavitund og þekkingu 

á uppbyggingu frásagnar/sögu (Carroll, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling (2011:71). 

Lesskilningur er því afar flókið og krefjandi ferli sem hægt er að byrja að þjálfa gegnum 

lestur bóka löngu áður en börn hefja formlegt lestrarnám (Whitehurst og Lonigan, 2003). 

Lestrarnámið hefst hins vegar yfirleitt á því að kenna barni bókstafina og lögmál þeirra, að 

lesa úr bókstafstáknunum og skilja hvernig bókstafir tákna hljóð talmálsins. Rannsóknir sýna 

að þeir sem eiga í erfiðleikum með umskráningu og orðalestur eiga gjarnan í erfiðleikum með 

lesskilning (Nation,  2006). 

Lestur felur í sér að skilja skrifaða texta. Hvað börn setja fram ‚ í eigin textum er undir  

áhrifum af þeim skilningi sem þau sjálf hafa öðlast  og  því efni sem lesið hefur verið fyrir 

þau. Bakgrunnur þekkingar um heiminn er byggður af reynslu barnsins. Því meir sem reynsla 

barns er takmörkuð því líklegra er að hann eða hún muni eiga erfitt með að skilja það sem 

lesið er. 

 

3.1 Lesskilningur 

Lesskilningur (e. reading comprehension) er hið eiginlega lokatakmark lestrar og felur í sér 

möguleika lesandans á að skilja ólíkar gerðir texta sem ritaðir eru í mismunandi tilgangi og 

samhengi. Undirstaðan að góðum lesskilningi liggur í málþroska lesandans, og þá ekki síst 

málskilningi  (orðaforða) og máltjáningu (færni til að setja fram orðræðu). Reynsla, almenn 

þekking, hæfni til að geta ályktað og vald á eigin hugsun, eru þættir sem hafa mikil áhrif á 

hversu vel lesandinn skilur lesefnið  (Cain og Oakhill, 2006; Perfetti, o.fl., 2005). 

Fræðimenn eru sammála um að lesskilningur verði til þegar lesandinn sér fyrir sér í huganum 

myndir af því sem lesið er. Í fyrstu eru myndirnar óljósar en skýrast eftir því sem lengra er 

lesið í textanum samhliða stuðningi frá bakgrunnsþekkingu lesandans um efni textans 

(Perfetti; Landi og Oakhill, 2005). Kintsch og Rawson (2005) líkja lesskilningi við upplýsta og 

meðvitaða skynjun fremur en að hann sé leit að lausn. Að lesskilningur sé þannig túlkun á 

þeim texta sem lesinn á hverjum tíma (Perfetti ofl., 2005). 
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Góður lesskilningur þróast ekki af sjálfu sér og það er mikilvægt að kenna margar 

lesskilningsaðferðir sem örva meðal annars orðaforða, málskilning og  ályktunarhæfni. Þegar 

umskráning er orðin sjálfvirk og fyrirhafnarlaus getur lesandinn einbeitt sér að skilningsþætti 

lestrarins og lesskilningi. Á meðan umskráningarfærnin er að þróast er mælt með því að 

kenna skilning á texta gegnum hlustunarskilning.  

Lesskilningur byggir á því að lesandinn skilji innihald textans og nái tökum á ritmálinu til 

að afla sér upplýsinga, fræðast, eiga samskipti við aðra eða lesa sér til yndis og ánægju 

(Kamhi og Catts,  2014). Undirstaða lesskilnings byggist m.a. á bakgrunnsþekkingu lesandans 

og hvernig hann notar þá þekkingu til að skilja og draga ályktanir út frá þeim texta sem lesinn 

er (Westby, 2014) en lesandinn nýtir sér einnig ályktunarfærni í félagslegum samskiptum.  

Bergljót V. Jónsdóttir (2010) bendir á að þættir sem spá best fyrir um gengi í lesskilningi 

eru orðaforði og málsskilningur en orðaforði er sá fjöldi orða sem hver og einn bæði skilur og 

getur notað við tal, hlustun, lestur og ritun (Bergljót V. Jónsdóttir, 2010). 

 

3.2 Orðaforði og hvers vegna er hann mikilvægur 

Orðaforðinn tengist öllu í lestrarnámi og er ein aðalforsenda málskilnings og lesskilnings. 

Snow, Burns og Griffin (1998) benda á að orðaforði (e. vocabulary) sé sá fjöldi orða, sem 

sérhver einstaklingur skilur og getur notað við að hlusta, tala, lesa og skrifa. Lestur eykur 

orðaforðann þess vegna er mjög mikilvægt að lesið sé fyrir börn og þau fái tíma til lestrar 

bæði heima og í skólanum.  Eins og Sigríður Ólafsdóttir, Freyja Birgisdóttir, Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir og Sigurgrímur Skúlason (2016) benda á byggist farsælt námsgengi á að miklu 

leyti á þeirri færni sem sérhver nemandi býr yfir til að afla sér þekkingar með lestri af 

fjölbreytilegum toga. 

Grundvallarþáttur í málskilningi er orðaforði. Lesskilningur er byggður upp af góðum 

málskilningi. Á meðan börnin eru enn ung að árum er lagður grundvöllur að málskilningi hjá 

þeim. Til að efla orðaforða þeirra er áhrifaríkasta leiðin að lesa fyrir þau og ræða við þau um 

lesefnið eftir því sem við á. Þegar börnin eldast geta þau börn og ungmenni bæði gagn og 

gaman af yndislestri. Við notum fjölbreyttari orðaforða í ritmálinu og oft er hann annar en í 

talmáli sem notast er við dags daglega og orðin koma fyrir í samhengi sem einfaldar 

skilningin á þeim. Þá er orðaforði barna- og unglingabóka líka ítarlegri en sá orðaforði sem er 

í sjónvarpsefni barna og ungmenna. Börn sem lesið er fyrir og börn sem lesa mikið ávinna sér 
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meiri orðaforða en börn sem lesa lítið. Með því að lesa mikið stuðlar sérhver einstaklingur að 

betri málskilningi og ekki hvað síst að meiri lesskilningi, sem er mikilvægt atriði til grundvallar 

læsi  (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.).  

3.3 Grunnorðaforði og flóknari orðaforði 

Orðaforði skiptist í þrjú stig; grunnorðaforða, millilag og efsta lag. 

Grunnorðaforði eru algeng orð í talmáli‚ sem ung börn kynnast snemma á lífsleiðinni. Orð 

eins og klukka, glaður, hús, borða, hlaupa, rauður og mjúkur svo dæmi sé nefnt. 

Í öðru stigi orðaforðans eru þau orð sem við þurfum að bera kennsl á það er að segja 

þetta eru orð sem gerir útslagið þegar börnin byrja að lesa sér til gagns og skemmtunar. 

Þetta eru orð eins og meta, smjúga, drungalegur, útdráttur, tignarlegur, glæfralegur auk þess 

falla málshættir og orðatiltæki undir þetta stig. 

Í þriðja stigi orðaforðans eru orð sem eru sérhæfðari og við lærum þegar við fáumst við 

ákveðin verkefni. Orð eins og kjarni, tónsvið, jarðhræringar svo dæmi sé tekið (Miðja máls og 

læsis [ Án ártals]). 

Áhersla á sameiginlegan, flókinn orðaforða (sjaldgæf orð) yfirfærist beint í  orðþekkingu 

og orðaforða barna (Dickinson og Tabors, 2001). 

Sterk tengsl eru milli þróunar orðaforða og árangurs í lestri. Góður orðaforði er  lykilatriði 

við skilning á lestexta. Góðir lesendur beita margs konar aðferðum til að lesa orð. Jafnvel 

þegar börn hafa góða bókstafaþekkingu, rekast þau oft á orð sem ekki er auðvelt né 

fyrirsjáanlegt að segja frá. Börn sem hafa góðan orðaforða auka getu sína til að ráða í hvað 

orðið sem þau eru að lesa gæti verið samtímis því að beita umskráningarfærni sinni (Clay, 

1975).  
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4 Að læra að beita ályktununarfærni 

Ályktunarhæfni þroskast frá unga aldri og því er mikilvægt að byrja að beita þessari aðferð 

strax í leikskóla og halda svo áfram þegar upp í grunnskóla er komið. Fólk ályktar jafnt út frá 

texta, og út frá svipbrigðum, líkamstjáningu, áherslum og blæbrigðum í rödd lesandans (við 

mælandans). Lesendur álykta með mismunandi hætti: Þeir gera sér í hugarlund/setja sér fyrir 

hugskotssjónir (e. visualize) álykta (e.infer) út frá vísbendingum eða spá fyrir um (e. predict) 

út frá þeim upplýsingum sem komnar eru eða öðrum vísbendingum (myndir, gröf, fyrirsagnir, 

o.s.frv.) (Clarke,Truelove,Hulme og Snowling,2014). 

4.1 Aðferðir sem efla ályktunarhæfni  

• Að gera sér í hugarlund  

• Að rýna í orsaka- og merkingartengsl 

• Tilfinningaleikurinn. Að álykta um tilfinningar út frá tilfinninga -orðum  

• Að álykta um merkingu óþekktra orða 

• Að álykta út frá bakgrunns þekkingu (Clarke, o.fl. 2014). 

 

4.2 Forspá 

Forspá er mikilvægur þáttur ‚i les- og málskilningsferlinu vegna þess að hún lætur í té 

ákveðna þekkingu og innsýn sem nemandinn hefur um efnið og sem hjálpar honum að skilja 

lesefnið sem hann getur eftir því sem fram vindur. Til að geta séð fyrir sér atburðarás eða 

framvindu efnis þarf lesandinn að geta nýtt sér bakgrunnsþekkingu sína á efninu (og 

heiminum) (Clarke o.fl., 2014). 

4.3 Myndmál: Myndhvörf og viðlíkingar 

Sum börn eiga auðveldara en önnur með að tileinka sér merkingu myndmáls. Börn með 

veikleika í tungumálinu og erfiðleika í lesskilningi eiga erfitt með að skilja myndrænar líkingar 

tungumálsins (Cain, Oakhill og Lemmon, 2005). 

Mikilvægt er að efla vitund og næmi barna fyrir „myndmál“ til að styrkja skilning á tal- og 

ritmáli 

 Fimm þættir sem gagnlegt er að vinna með: 

• Orðatiltæki, orðtök (idioms) 

• Brandara (jokes) 
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• Gátur (riddles) 

• Samlíkingar (simile) 

• Myndhverfingar/myndlíkingar (methaphors)  

(Clarke o.fl., 2014). 
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5 Kenningarlegur grunnur handbókar  

5.1 Námskenningar 

Námskenningar fjalla einungis um ytra atferli barnsins, eins og það birtist athugandum, en 

þær láta sig litlu skipta innra líf þess, svo sem hugmyndir þess, óskir, vonir og tilfinningar.  

Námskenningar leggja aðaláherslu á mótunaráhrif umhverfisins, en gera lítið úr áhrifum 

áskapaðra þroskamöguleika. Viðfangsefni þeirra er framar öðru það, hvernig barnið breytist 

(venjur þess, siðir, viðhorf) fyrir tilverknað uppalenda og vegna þeirrar hvatningar, umbunar 

eða refsingar, sem það fyrir.  

 

5.2 Hugsmíðahyggjan 

Hugsmíðahyggja vísar til hæfileika fólks til nýta hugann til að móta hugmyndir. Hún kennir 

okkur að hugsa um nemendur sem arkitekta að eigin þekkingu. Hugsmíðahyggjan varpar 

nýrri sýn á nemandann. Nú er hann ekki lengur óvirkur viðtakandi þekkingar heldur sívirkur 

smiður sinnar þekkingar (Hafþór Guðjónsson, 2012).  

Meyvant Þórólfsson (2003) bendir á að samkvæmt svokallaðri hugsmíðakenningu  

(e. constructivist theory) upplifi barnið hugtök, mynstur og ferli eftir fyrifram gefnum 

lögmálum þar sem eins og merking, tengsl og röksamhengi skipta  mestu máli. 

Öll þróum við okkar eigið net hugtaka þannig að til verður sameiginlegt hugtakanet hjá 

einstaklingum sem vinna með og hugsa um sömu fyrirbæri. Þar af leiðir að til verður 

skilningur sem þessir einstaklingar eiga sameiginlegan  og sameiginleg reynsla þeirra tilheyra 

sama samfélagi sömu menningar (Meyvant Þórólfsson, 2003). 

 Hlutverk kennarans breytist í það að vera sá sem styður, hvetur nemandann til dáða 

og veitir honum allar þær leiðbeiningar sem völ er á. Veitir honum gott námsumhverfi, 

kennir honum að þróa með sér fagleg vinnubrögð og nemandinn upplifir það að hugmyndir 

hans skipta máli. Rækta góð viðhorf til náms og samvinnu við aðra nemendur þar sem þeir 

vinna saman að útfærslu sameiginlegra verkefna sem leiðir til virkrar þátttöku þeirra (Þuríður 

Jóhannsdóttir, 2006). 

Félagsleg hugsmíðahyggja (e. social constructivism) á sér víða rætur en er oft rakin til 

rússneska sálfræðingsins Lev Vyotsky. Flestir kannast við John Dewey sem vildi gera reynslu 

nemanda og áhrif að miðdepli menntunar. Jerome S. Bruner er líka oft nefndur í þessu 

sambandi og hafði mikil áhrif á hugmyndir skólafólks um tengsl hugsmíða og náms. 
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5.3 Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky fæddist í Orscha, Belarus. Hann kemur úr rússneskri miðstéttarfjölskyldu af 

gyðingaættum. Sem unglingur hafði Vygotsky mikinn áhuga á heimspeki, sögu og meðal 

annars menningu Gyðinga. Hann sótti um inngöngu í Læknaháskólann í Moskvu fyrir áeggjan  

foreldra sinna. Hann fékk inngöngu í skólann en aðeins 3% nemenda af gyðingaættum fengu 

inni í skólanum.  Stundaði hann nám við háskólann á árunum 1913 til 1917. Á fyrsta árinu 

skipti hann yfir í lögfræði og hætti í læknanáminu. Á sama tíma sótti hann tíma í Shaniavsky  

háskólanum þar sem hann lagði stund á sögu, bókmenntir og heimspeki. Á þessum árum 

hafði hann líka áhuga á listum. Eftir að hann útskrifaðist úr námi sínu flutti hann heim til 

foreldra sinna og tók við kennarastarfi.  Hann stoppaði stutt við í þessu starfi þar sem það 

uppfyllti ekki metnaðarþörf hans og sneri sér að því að halda fyrirlestra í sálfræði. Í framhaldi 

af því var honum boðið að taka þátt í rannsóknum við sálfræðistofnun Moskvuborgar. Hann 

lést árið 1934. Þekktustu rit hans heitir Thought and Language, sem gefið var út 1962 og 

Mind iciety, sem gefið var út 1978. Hann er þekktastur fyrir kenningar sínar sem teljast til 

félagskenninga í sálfræði. Þekktust er kenning hans um „svæði hins mögulegs þroska „ (Zone 

of Proximal Development, ZDP) (Pound, 2005; 39 - 41). 

5.4. Hugmyndir Vygotsky 

Vygotsky bendir á að tungumálið og samskipti manna í millum sé forsenda vitsmunaþroskans 

en hann mótist einnig af uppruna og menningarlegu umhverfi einstaklingsins. Samkvæmt 

kenningu hans hefur tungumálið mikið vægi í þróun „abstrakt hugsunar“ til að leysa 

vitsmunaleg vandamál. Hann leggur jafnframt áherslu á þátt annarra í námi barnsins, s.s. 

félaga þess eða eldri einstaklinga sem legnra eru komnir í þroska og reynslu. Í því samhengi 

bendir hann á mikilvægi spurninga og útskýringa. Vygotsky notar hugtakið „Zone of Proximal 

Development“ sem gæti þýtt „þroskasvæði“ til að útskýra hvernig nám fer fram og hvernig 

forsendur þess breytast eftir framvindu. Hann talar einnig um bil á milli þess sem barnið 

ræður við án aðstoðar og  þess sem það ræður við með hjálp annarra ((Vygotsky, 1978). 
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Mynd 7  Þroskasvæði (byggt á Imsen  2006) 

 

Vygotsky talar um það mikla hlutverk sem  tungumálið gegnir í þróun „abstrakt hugsunar“. 

Hann lagði áherslu á nauðsyn þess að koma hugmyndum af stað; hrinda þeim í framkvæmd. 

Hann hélt því fram að uppruni  tungumáls barnanna væri félagslegt þar sem það varð til i 

samskiptum milli barnnsins og annarra; þ.e. tungumál barnsins er ekki einungis afleiðing – 

heldur ekki síður hluti af félgslgum samskiptum. Hann minnti á skyldu fullorinna til að miðla 

af reynslu sinni – ekki bara auka þekkingu þeirra á tungumálinu – heldur ekki síður til að 

kenna þeim  ákveðnar leiðir til að hugsa og túlka eigin reynslu. Þannig myndi það stuðla að 

mótun hugmynda hjá þeim að benda þeim á sérstaka hægileika (Vygotsky, 1986; Forsnot 

1996).. 

Vygotsky trúði því að nauðsynlegt væri að tala saman til að útskýra mikilvæg atriði en auk 

þess að það að tala við aðra hjálpar okkur að læra meira um samskipti. Samskipti við 

kennara, foreldra og félaga styðja barnið þannig til meiri þroska. Börn leysi hagnýt verkefni 

með hjálp umræðu, augna og handa. Mikilvægt í hugsun Vygotsky var hugmyndin um að 

börn fengju að fylgjast með samtali, umræðu og framkvæmdum, sem leiddi til að þau 

skynjuðu ákveðnar aðstæður. Börn bregðast ekki einfaldlega við orðum, sem notuð eru en 

túlka samhengi, andlitsmynd og líkamstungumál til að skilja merkingu Tungumál barnsins er 

þannig bæði afleiðing og hluti af félagslegum samskiptum (Pound, 2005, 39-41). 
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6 John Dewey 

John Dewey  (1859 – 1952) í Vermont, U.S.A. inn í bændafjölskyldu. Eftir að hafa útskrifast 

með doktorsgráðu í heimspeki frá John Hopkins háskólanum þá hélt hann til Michigan þar 

sem hann kenndi heimspeki. Hann giftist einum nemanda sinna; Alice Chipman og þau unnu 

saman að leiðum til efla menntun. Átta árum síðar fluttu þau til Chicago þar sem Dewey tók 

að sér að kenna heimspeki, sálfræði og kennslufræði. Þar setti hann á stofn tilraunaskóla, 

sem vakti heimsathygli. 

Kenning hans grundvallaðist á að börn lærðu með því að framkvæma (learning by doing).  

John Dewey talaði um hve mikilvægt er að hafa samfellu í námi sem byggð er á reynslu og 

forsendum nemandans á þann hátt byggi nemandinn upp reynslu, þekkingu, færni og 

viðhorf.  

Menntun á að vera grundvölluð á raunverulegum aðstæðum. Börnin ættu að fá að 

rannsaka og prófa sig áfram til að ná fram ákveðinni þekkingu.  Mikilvægt væri að námið væri 

virkt ferli sem byggt væri upp á hópavinnu milli nemandans, uppalandans, umhverfisins og 

samfélagsins (Pound, 2005; 21). 

Dewey segir að eina leiðin til að hafa áhrif á hvernig börn menntast sé að hafa áhrif á 

umhverfið þeirra sem mótar þau. Slík mótun á ekki að vera þvingandi ef allt er eðlilegt þá 

meðtekur barnið menningu sína af fúsum frjálsum vilja og verður gagnrýnið á hana en er í 

miklum mun að hún vaxi og dafni áfram til muna.  Dewey lagði áherslu á að skólabörn 

kynntust vísindum nútímans og temdu sér  gagnrýna hugsun og hugsun á vísindalegum 

nótum (Dewey, John 2000).  Einnig lagði hann líka áherslu á að það sem leikskólabarnið lærir 

í leikskólanum geti það tengt við samfélagið sem það býr í (Gunnar Ragnarsson, 2000; 16). 

 

6.1 Hugmyndafræði John Dewey 

• Mikilvægi félagslegra samskipta. 

• Þarf að þróa námskrána frá hagsmunum barna. 

• Svo lengi sem fólk lifir lærir það. 

• Verðmæti og menning fjölskyldunnar og samfélagsins ætti að vera endurspeglast í 

lífi skólans. 

• Kennarar eru ekki bara að kenna börnum sem einstaklingar - þau hjálpa börnum 

að lifa í samfélaginu og móta samfélagið í heild (Pound 2005; 21) . 
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6.2 Orð Dewey úr bókinni My Pedagogic Creed 

Sönn menntun kemur í gegnum örvun á kröftum barnsins út frá kröfum félagslegrar stöðu 

þess sem hann finnur sig í. 

Eigin eðlishvöt og völd barnsins leggja fram efni og gefa upphafspunkt fyrir alla menntun. 

Ég trúi því að menntun ... sé lífsferill og ekki undirbúningur fyrir lífið í framtíðinni. 

Skóli og heimili eiga að vinna saman og það er hlutverk skólans að dýpka og auka skilning 

barna á nauðsyn heimanáms. 

Kennarinn er ráðinn, ekki aðeins til að þjálfa einstaklinga heldur einnig til að mynda hið 

félagslega líf (Pound, 2005; 21). 

6.3 Útgefin rit eftir John Dewey 

• My Pedagogic Creed (1897). 

• School for tomorrow with Evelyn Dewey (Dutton 1915) 

• Democracy and Education (Free Press) 

• How We Think: a Reinstatement of the Relation of Reflective Thinking to the 

Educative Process (Henry Regery) 

 (Pound, 2005; 21). 

 

6.4 Kenning John Dewey 

• Börn læra með því að framkvæma (viðhorf þróað af Fröbel). 

• Menntun á að byggjast á raunverulegum aðstæðum. 

• Tilraunir og sjálfstæð hugsun eiga að vera í fyrirrúmi. Hann sá börn sem 

einkenndus af forvitni, svipað og vísindamenn (Pound, 2005, 21). 
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7 Jeromy Bruner 

Jerome Bruner fæddist árið 1915 í New York, U.S.A. Hann lærði sálfræði og starfaði sem 

sálfræði prófessor sem byggir greinilega á hugmyndum Piaget þegar hann leggur áherslu á 

að hlutverk kennararns sé að setja fram kennsluefni fyrir nemandann á því formi sem hentar 

þroskastigi nemandans. Bruner kom fram með hugtakið „Spíral námskrá“ sem byggist upp 

eins og gormur þar sem nemandinn byggir stöðugt ofan á það sem hann hefur áður lært, 

segir Bruner og gerir ráð fyrir að nám sé stöðugt ferli þar sem nemandinn er alltaf að byggja 

ofan á þá þekkingu sem fyrir er. Þess vegna verður kennslan að taka mið af reynslu nemenda 

og leitast við að hún sé þroskahvetjandi. En Bruner hafði líka að mörgu leyti aðrar áherslur 

en Piaget og mestu máli skiptir líklega sú mikla áhersla sem hann leggur á 

hlutverk  tungumáls, samskipta og kennslu til að þroska þekkingu og skilning (Wood 1988:9). 

Á sjöunda áratug síðustu aldar kom Jerome Bruner fram á sjónarsviðið með hugmyndir 

um uppgötvunarnámið. Hann lagði áherslu á að sú þekking sem börn fá í skóla eigi að vera 

þannig úr garði gerð að þau geti notað hana þegar út í lífið er komið.Þau eigi ekki bara að 

sitja, hlusta og láta aðra um það að hugsa það er að segja vera óvirkir einstaklingar. Hlutverk 

kennarans er að stilla upp vandamáli fyrir nemendurna og síðan er það hlutverk hans að vera 

styðjandi og leiðbeinandi í gegnum þau, annað hvort hvert fyrir sig eða með því að skapa 

umræður þeirra í milli. Samkvæmt kenningu Bruners er námið orðið þýðingarmikið á þeim 

tímapunkti þegar nemandinn sjálfur hefur skilið hvernig hugmyndir tengjast innbyrðis og 

getur á þann hátt tengt þær við sína eigin þekkingu sem hann hefur byggt upp í sínum námi.  

Hugsun og hugtök sem nemendurnir nota eru þeim tamari heldur en hugtök og hugsun 

kennarans til dæmis. Með því að kennarinn sé styðjandi og leiðbeinandi við að leita lausna 

byggða á forsendum nemandans uppgötvar hann leið til að læra að leysa vandamál og í 

leiðinni bætir hann við sig þekkingu en í því felst uppgötvunin. Þá er eins þýðingarmikið að 

læra af öðrum einstaklingum og hin persónulega uppgötvun (Biehler og Snowman 2006). 

 

7.1 Ferill Bruners 

Ferill Bruners hefst  innan margra mismunandi sviða sálfræðinnar. Árið 1959 stóð hann fyrir 

fundi virtra vísindamanna, sálfræðinga og kennara sem vildu bæta gæði vísindalegrar 

menntunar í Bandaríkjunum. Í framhaldi af því gefur Bruner út bókina „The Process of 

Education“ sem byggð er á hugmyndafræði hans: 

1. Að vita hvernig eitthvað er sett saman er virði þúsunda staðreynda um það. 

2.  Barnið er virkur nemandi og leitar lausna til að skilja tilveruna. 
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3. Spíral námskráin; lýst með orðum Bruners; hvernig hægt er að kenna hverjum 

nemanda fyrir sig sérhverja námsgrein á vitrænan og árangursríkan hátt út frá þroska 

hans.” 

Bruner eyddi stundum í Oxford-háskóla og stýrði Oxford Pre-School Reasearch verkefninu á 

níunda áratugnum.  Við lok ársins 1990, byrjaði hann að vinna með leikskólum sem störfuðu 

samkvæmt hugmyndafræði Reggio Emila og öðrum ítölskum samfélögum. 

Verk hans hafa verið sífellt undir áhrifum frá Vygotsky um áhrif menningar á nám, sem leiddi 

til áframhaldandi áhuga hans á hvatningu, áhrif, sköpunargáfu, innsæi, - allt sem falla undir 

hegðunarvandamál. 

 

7.2 Kenning Bruners 

Bruner telur grunninn að mannlegri færni byggjast á kennslu og námi þar sem skynjun 

hugsunarinnar, tungumálið, sköpunarmátturinn, innsæið, persónuleikinn og hvatningin 

varða veginn. Hann telur allt svið mannlegrar getu sem felst í kennslu og námi - skynjun 

hugsunar, tungumál, önnur táknkerfi, sköpun, innsæi, persónuleiki og hvatning. 

Bruner hefur þróað líkan til að skilja hvernig börn tákna reynslu og breyta þeim í þekkingu. 

Líkan hans einkennist af þremur þrepum eða aðgerðum: Óvirk aðgerð (the enactive), sem 

felur í sér líkamlega aðferð; hlutgerningur, þar sem eitt stendur fyrir annað, eins og þegar 

barn notar banana til að tákna síma; og táknræn aðgerð,  með ýmsum táknrænum kerfum. 

Á hvaða stigi barnið er fer eftir reynslu. Með því sem er nýtt fyrir okkur, erum við líklegri 

til að velja óvirkar aðferðir við framsetningu eða hugsun, smám saman að flytja til táknrænna 

aðferða eins og við verðum við reynslumeiri. Hvert stig eða ham hefur fjórum stigum sem 

tengjast hvernig börn ákveða notkun reglna í því að tákna hugmyndir sínar og miðla þeim 

áfram.   

Bruner þróaði kenningu sína um spíralskrána á sjöunda áratugnum þegar hann var að 

finna leiðir til að endurbæta skólanámskrár. Bruner leggur áherslu á mikilvægi menningar. 

Hann telur að menningarsálfræði sé leiðin til að skilja skynsamlega hegðun fólks.  

Bruner hefur skrifað um hlutverk menningar í menntun.  Það er raunin að menntun er aðeins 

einn lítill hluti af því hvernig menningin hvetur börnin á viðurkenndan hátt. Reyndar getur 

skólastarf jafnvel verið í andstöðu við aðrar leiðir menningarinnar til að aðlaða börn að 

kröfum hvers samfélags. Hvað hefur orðið sífellt skýrt .... er að menntun snýst ekki bara um 

rammaviðmið eins og námskrá eða staðla eða prófun. Það sem við viljum gera í skólanum er 

aðeins skynsamlegt þegar horft er á það í víðtækasta samhengi hvað samfélagið hyggst ná í 

gegnum menntafjárfestingu sína í ungu fólki. Hvernig maður hugsar um menntun, við höfum 
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loksins komið auga á hvernig maður hugsar um menningu og markmið hennar, bendir á eða 

á annan hátt .... menningin skapar hugsunina .... hún leggur upp í hendurnar okkar verkfæri 

sem við notum til að að búa til orðin okkar, hugmynd okkar um okkur sjálf og kraftinn okkar.  

Hann lítur að upphaf menntunar hefist strax á ungbarnaskeiðinu og hefur hann einblínt 

þar á samskipti móður og barns. Hann hefur lagt áherslu á mikilvægi félagslegra (e. social) og 

leiksamlegra (e. playful) samskipta milli fullorðinna og barna til að styðja við þróun 

tungumála. 

Í næsta kafla verður fjallað um kenningu um hvernig ung börn læra í gegnum söng og 

söngfærni barna.  „Tónlistin sem náms- og þroskaleið í leikskólastarfi er margþætt. Tónlistin 

á erindi við öll börn hvernig sem þau eru í stakk búin, andlega eða líkamlega. Þar má fyrst 

nefna hversu öflugt samskiptaform tónlistin er, með eða án orða. Tónlistin snertir líkamlega, 

tilfinningalega og vitsmunalega þætti mannlegrar tilveru“ (Sigríður Pálmadóttir 2010, 49). 
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8 Kenning um hvernig ung börn læra í gegnum söng 

„Fræðimenn eru yfirleiti sammála um að ferlið við að tileinka sér sönglög sé þannig að fyrst reyni 

börnin að höndla textann, næst mótist hryjandi lagsins, þá lagræn umgjörð lagsins, tónbilin skýrast og 

að síðustu kemst á tónfesti, það er tilfnning fyrir tóntegund. Welch (1998) lýsir ferlinu þannig: 

 Stig 1: Texti sönglagsins (einstaka orð) virðist vera í upphafi það sem fangar athyglina frekar 

en sjálf laglínan. Þessu er oft lýst sem talsöng þar sem fram koma laglínubrot og hendingar á 

takmörkuðu tónsviði. Það er líkast því að barnið sé að kanna tónhæðina. Fallandi tónmynstur eru 

áberandi. 

 Stig 2: Vaxandi vitund um að hægt sé að stjórna breytingum á tónhæð. Lagræn umgjörð 

byrjar að fylgja meginútlínum viðkomandi lags eða mikilvægustu hendingum. Tóntegund tengist  

einstaka hendingum. Sjálfsprottnir söngvar og formúlusöngvar innihalda (fá að láni) brot úr 

sönglögum sem barnið þekkir. Tónsvið sem notað er í söngnum stækkar. 

 Stig 3. Umgjörð laglínu og tónbil er að mestu leyti rétt en breytingar á tóntegund koma fyrir, 

ef til vill vegna þess að sungið er á óhentugu raddsviði. Sjaldnar er vikið réttri tónhæð en áður. 

 Stig 4. Barnið syngur „hreint“ einfalda söngva.“  

Söngferli ungra barna sýnir þegar á heildina litið að um er að ræða margþætt þroskamynstur sem 

byggt er á samspili þátta sem tengjast líkamsþroska og sáfræðilegum þáttum auk hinu félags- og 

menningarlega umhverfi sem barnið lifir í.  

Neðangreind tafla er yfirlit yfir söngfærni barna (frá 3ja ára – 6 ára) (unnið eftir Gembris, 2002).  

Um er að ræða meðalfærni, mikil frávik geta verið á þessum aldursbilum vegna þroska og örvunar 

sem börnin fá en þeir þættir geta verið mismunandi“ ( Sigríður Pálmdóttir 2010, 27 – 28). 

Tafla 1 

Aldur Færni 

3 – 4 ára 
Sönglög verða fyrirferðarmeiri, sjálfsprottinn söngur minnkar. 
Smám saman birtast sönglög í heild sinni. 
Lag og texti verða skýrari. 
Tónbil verða skýrari. 
Ekki enn komin tilfinning fyrir tóntegund (tónfesti). 

4 – 5 ára 
Lærð lög eru vel þekkjanleg. 
Barnið ræður í auknum mæli við taktegund, tónbil og tóntegund. 
Lagaforði eykst. 

5 – 6 ára 
Barnið getur auðveldlega endurtekið lög sem það hefur tileinkað sér. 
Í heild ræður barnið við einstaka þætti sönglagsins. 
Tilfinning fyrir tóntegund styrkist. 
Söngsvið um það bil innan áttundar. 
Tilfinning fyrir takttegundum styrkist. 

Söngfærni ungra barna (unnið eftir Gembris, 2002).  

Söngurinn vegur hvað mest í tónlistaruppeldinu og börn á leikskólaaldri hafa mjög gaman að alls 

konar hljóð- og orðaleikjum sem tengjast söng. 

Breskur fræðimaður, Young, Susan (2008) hefur rannsakað skapandi starf með ungum börnum bendir 

á að ganga þurfi út frá þremur megin þáttum sem snúa að söngiðkun leikskólabarna:    
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1. Börn læra að syngja – ekki er um að ræða að sumir geti sungið en aðrir ekki. Það er hægt að 

kenna börnum að syngja. 

2. Mikilvægt er að velja sönglög við hæfi. 

3. Börn eru uppfinningasamir söngvarar – þau geta spunnið og samið eigin söngva. 
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9 Börn meðtaka tungumálið í gegnum leik, samtöl sín á 
milli og síðast en ekki síst í samtölum og samskiptum 
við fullorðna. 

Samkvæmt kenningu A.R. Luria, sem var rússneskur taugalíffræðingur og sálfræðingur, 

skiptir miklu máli í hvernig umhverfi börnin búa svo þau nái sem bestum þroska. Foreldrar og 

aðrir þeir sem umgangast barnið þurfa að vita hvernig og hvað þeir eiga að gera til að örva 

þroska þess. Það að ala upp barn svo það öðlist sem bestan þroska miðað við getu hvers og 

eins er ekki eitthvað sem gerist bara að sjálfu sér. Góð samskipti milli foreldra og barna eru 

afar mikilvæg svo barnið nái eðlilegum félags-, tilfinninga-, vitsmuna- og málþroska 

(Svanhildur Svavarsdóttir, e.d.). 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla ((mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011) er leikur 

helsta námsleið barna. Leikurinn styrkir hið félagslega samspil, æfir málfærni og undirbýr 

börnin fyrir lestrarnám (Manolson, 1992, Weitzman og Greenberg, 2002). 

 Í leiknum vinna börnin með hugmyndir sínar og gera tilraunir með þær og á þann hátt 

öðlast þau nýjan skilning og nýja þekkingu. Í leiknum skapast jafnframt vettvangur fyrir 

spurningar þeirra og þau leysa vandamál sem upp koma á sínum eigin forsendum. Vitrænir 

og skapandi þættir eflast í leiknum og jafnframt kallar leikurinn á fjölbreytta notkun 

tungumálsins (mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Leikurinn hefur lengi verið álitinn einn gróskumesti þáttur í lífi leikskólabarna (Sandberg 

og Vuorian, 2010), en því hefur verið haldið fram að uppspretta leiksins eigi sér rætur í 

einlægum áhuga barnsins á viðfangsefninu, meðfram hvatningu og örvun frá umhverfinu 

(Clark, 2010).  Það er því órjúfanlegur þáttur í allri tilveru barna í leikskólum að leika sér og 

gera tilraunir með ýmis konar efnivið bæði inni og úti og láta reyna á eigið framtak og 

sköpun. Þannig endurspeglar leikurinn jafnframt félags- og menningarlegt umhverfi barna 

sem verður merkingarbært í samskiptum við leikfélaga og kennara.  

Talið er að börn þroski lýðræðisleg gildi í leik og samskiptum  við önnur börn sem aftur 

stuðlar að vitund þeirra um að þau séu partur af stærri heild.  Með virkri þátttöku í 

leikskólastarfi og fjölskyldulífi læra börn að verða viðurkenndir borgarar í samfélaginu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Samskipti geta verið flókin og því kallar leikurinn á að börn tjái skoðanir sínar og 

fyrirætlanir og bregðist að sama skapi við sjónarmiðum annarra. Í leiknum vega börn og 

meta eigin skoðanir og annarra og takast á um gildismat, t.d. gott og slæmt, rétt og rangt – 

bæði sitt eigið og meðal leik- og skólafélaga (Hrönn Pálsdóttir og Johansson, 2015; 

Johansson, 2011). 
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Leikskólabörnin eru ólík og barnahópurinn fjölbreyttur. Í samskiptum sem eiga sér stað í 

leik deila börnin tilfinningum sínum, reynslu og upplifunum um leið og þau þroska vitund um 

skoðanir og óskir annarra. Þau búa yfir mismunandi skapgerð, færni og reynslu sem skilar sér 

beint inn í samfélag leikskóladeildarinnar. Í leiknum vinna börnin saman og mikilvægt er að 

þau skynji að þau tilheyri barnahópnum. Vinátta þeirra og tengslamyndun byggist á því að 

þau fái að kynnast hvert öðru (Howes, 2011). 

Nýlegar rannsóknir sýna að börn móta samfélög sín í leik þar sem þau tjá gildi og semja 

um þau, og einnig móta gildin athafnir barnanna (Hrönn Pálmadóttir og Johansson, 2015; 

Juutinen og Viljamaa, 2016; Puroila og Haho, 2017; Thornberg og Oguz, 2013). 

Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) og í Aðalskrá leikskóla (mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) segir að námið sem fram fer þar sé í gegnum leik. Það sé 

svo í verkahring leikskólakennarans að styðja við námið sem fram fer í leik barnanna, útvega 

þeim leikefni til að notast við sem hvetur þau til áfram í rannsóknarvinnu, útfæra hugmyndir 

sínar, verða lausnamiðuð og fá aukinnn skilning og þekkingu (Kristín Karlsdóttir og Anna 

Magnea Hreinsdóttir, 2016). 

Samuelsson og Carlsson (2008) benda á að leikur og nám sé náttúrulegur hluti af daglegu 

lífi barna en að þessir þættir séu oft aðgreindir í lífi barna. Þannig hafi leikur barna verið 

túlkaður sem meðfæddur eiginleiki eða sjálfsprottinn þar sem áhugahvöt barnsins stjórni för. 

Námið tengist hins vegar  niðurstöðu af ákveðnu verkferli sem fullorðnir stýri. Þær halda því 

fram að börn geri ekki greinarmun á leik og námi. Rannsóknir hafa sýnt að leikur barna sé 

ákveðin leið til þekkingar eða náms til dæmis þegar börn lifa sig inn eitthvað og verða 

hugfangin af því og einbeiti sér að viðfangsefni sem þau vilji leysa eða vita meira um. Þess 

vegna verði leikur og nám að byggja á áhuga og löngun barnsins, auk þess sem skilningur 

þess á umhverfinu sé mikilvægur og nauðsynlegur þáttur í því ferli sem nám er 

(Csikszentmihalyi, 1990; Leavers, 1994; Samuelsson og Johansson, 2006).  

Leikurinn kennir börnum að skilja og túlka umhverfi sitt. Rogers (2011);  Samuelsson og 

Johansson (2006) telja að börn geti orðið meðvituð um að þau hafi réttindi, geti tekið þátt í 

leik og haft áhrif á hann. Þau þurfi að semja um hvernig leikurinn eigi að vera, fá góða æfingu 

í að skýra út sjónarmið sitt og taka tillit til annarra. Í leiknum læra þau hvert af öðru og þá 

geti mismunandi aldur barnanna og reynsla haft ákveðið gildi og námið orðið ögrandi. Til 

þess að börn geti lært í leikskólanum er mikilvægt að þeim líði vel þar. Mikilvægt er að stuðla 

að sjálfstæði barnanna en það byggist á því að börn fái tækifæri til þess að gera hlutina sjálf 

og fái þannig tilfinningu fyrir því að þau séu sjálfstæð og séu höfð með í ráðum þegar teknar 

eru ákvarðanir sem snerta þau  (Gestwicki, 2011; Jóhanna Einarsdóttir, 2008).  
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Börn læra málið í samskiptum við hina fullorðnu sem taka tillit til þeirra á ýmsan hátt, svo 

sem eins og að gefa einföld fyrirmæli fremur en flókin. Málið lærist við aðstæður hér og nú. 

Það þarf að gefa hlutum og athöfnum nafn og einnig þarf að leika með tungumálið á þann 

veg að það höfði til barnsins og kveikja áhuga þess. Þessi stuðningur er mjög mikilvægur svo 

að barnið tileinki sér tungumálið (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, 

bls.39). 
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10 Lokaorð 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það sem hefur mest áhrif á lesskilning er orðaforði en hann 

ásamt málskilningi er að þróast alveg frá fæðingu til fullorðinsára.  Sigríður Ólafsdóttir og 

Baldur Sigurðsson (2017) benda á að auka þurfi þekkingu á íslenskum orðum sem stuðla að 

betri námsárangri og leggja þá sérstaka áherslu á lágtíðniorð (e. akademískan orðaforða) en 

þau sjáum við í bókum en mjög sjaldan í talmálinu. Þá benda þau á að efla þurfi framleiðslu á 

íslensku efni, prentað og stafrænt, í sjónvarpi og útvarpi sem leiði til þess að náms- og 

kennsluhættir verði markvissari. Það sé einmitt hlutverk skólans að veita sem flestum 

nemendum sínum tækifæri til að auka hæfni sína og öðlast viðbótarfærni sem nauðsynlegt 

er að búa yfir í nútímasamfélagi.  

 Leikskólinn er fyrsta skólastigið í íslenska menntakerfinu og starfar hann samkvæmt 

lögum um leikskóla 90/2008 það er einmitt í leikskólanum sem grunnurinn er lagður að 

lesskilningi og námsárangri litið til framtíðar. Í leikskólanum lærist læsi í samskiptum við aðra 

það er að segja í gegnum mál og samskipti á fjölbreyttan hátt sem er samtvinnað starfinu 

innan leikskólans og á forsendum barnsins.  

Í ljósi þess fannst mér tilvalið að útbúa handbók sem getur stuðlað að eflingu 

bernskulæsis í leikskóla en fyrir hvern og einstakling er læsi og lesskilningur nauðsynlegir 

þættir til að eiga aðgengi að æðri menntastofnum og verða nýtur þjóðfélagsþegn.  
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