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Ágrip 
Greinargerð þessi ásamt meðfylgjandi bæklingi er lokaverkefni til B.Ed. gráðu í 

leikskólakennarafræði við kennaradeild Háskóla Íslands. Í greinargerðinni er leitast við að 

svara rannsóknarspurningunni: Hvernig ölum við upp lestrarhesta?  

 

Fjallað er um mikilvægi góðrar lestrarfærni, hvað felist í hugtakinu lestur og hvaða þættir 

hafi áhrif á lestrarnám barna. Þá er skoðað hvernig lestur þróast og hvað einkennir þann 

sem hefur góða lestrarfærni. Getið er um kenningar fræðimanna um máltöku barna, þróun 

hennar og mikilvægi þess að foreldrar og aðrir uppalendur veiti börnum markvissan 

stuðning hvað varðar málörvun strax í bernsku.  

 

Bókin er kynnt sem öflugt námstæki og skoðaðar niðurstöður rannsókna sem benda til að 

samhengi sé á milli þeirra hvatningaraðferða sem foreldrar nota og þess hvernig 

lestraráhugi barna þróast. Einnig er athugað hvaða þættir í umhverfi barna veki forvitni 

þeirra og áhuga til að kanna ritmálið. Að lokum er sagt frá mikilvægi góðrar 

hljóðkerfisvitundar fyrir lesturinn síðar meir og skimunarprófið Hljóm-2 kynnt. 

 

Niðurstaðan er sú að æskilegt er að undirbúningur lestrarnáms hefjist strax við fæðingu og 

er stuðningur uppalenda því mjög mikilvægur fyrir barnið svo það geti þróað með sér 

jákvætt viðhorf til lesturs og góða lestrarfærni.  

 

Tilgangur bæklingsins er að kynna ýmsar leiðir sem foreldrar og starfsfólk leikskóla geta 

nýtt sér til að leggja grunn að lestrarnámi barna. 
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Formáli 
Í upphafi þykir rétt að gera grein fyrir lokaverkefni þessu sem leikskólakennararnir Gróa 

Þórdís Þórðardóttir og María Björnsdóttir hafa unnið að í sameiningu. Í því verður sjónum 

beint að því hvernig foreldrar og starfsfólk leikskóla geta lagt grunninn að lestrarfærni 

barna. Markmiðið með verkefninu er að kynna árangursríkar leiðir sem þessir aðilar geta 

nýtt sér til að örva þroska barnsins svo það nái góðri lestrarfærni í framtíðinni.  

Segja má að helstu rök fyrir vali þessa viðfangsefnis séu þau að það eru að mörgu leyti 

forréttindi að vera leikskólakennari og fá tækifæri til að fylgjast með þroskaskeiði barna 

þegar framfarir þeirra eru hvað örastar, m.a. í málþroska. Önnur ástæða þess að við völdum 

þetta efni er sú að í starfi okkar höfum við oft orðið þess áskynja að gott vald á tungumálinu 

skiptir miklu máli í tjáskiptum við aðra og fyrir sjálfsmynd einstaklingsins.  

Ennfremur höfum við töluverða reynslu af því að vinna með börnum sem hafa frávik í 

málþroska. Þau eiga oftar í erfiðleikum með að skilja mál annarra og tjá sig. Það hefur áhrif 

á sjálfsmyndina og hætta er á að þau einangrist eða vanmáttur þeirra komi fram í 

tilfinninga- og hegðunarerfiðleikum. Jafnframt hafa margar rannsóknir sýnt fylgni milli 

málþroska og námsárangurs. Gera má því ráð fyrir að börn með góðan málþroska nái 

góðum námsárangri en þau sem eru með slakan málþroska muni glíma við námserfiðleika 

(Scarborough 2003:108). 

Ekki má heldur gleyma að á síðari árum hafa verið settar fram kenningar um snemmtæka 

íhlutun, þ.e.a.s. að með fyrirbyggjandi aðgerðum megi fækka börnum sem gætu átt við 

lestrarerfiðleika að stríða síðar meir (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og 

Amalía Björnsdóttir 2002:8). Hannað hefur verið próf í leikjaformi sem nefnist Hljóm-2. 

Prófið kannar hljóðkerfisvitund elstu barnanna í leikskólanum. Undanfarin ár höfum við 

lagt það fyrir í starfi okkar og markvisst þjálfað börnin með góðum árangri. Rannsóknir 

sýna að börn sem fá þjálfunina gengur betur með lestrarnámið. Augljóst er að hlutverk 

okkar sem leikskólakennarar er mikilvægt þar sem okkur ber að standa vörð um hvert barn 

svo það fái leiðsögn, fræðslu, umönnun og/eða sérkennslu eftir þörfum.  

Einnig ber að nefna að gott samstarf heimilis og skóla hefur jákvæð áhrif, stuðlar að betri 

líðan barna og eykur þroska þeirra og námsárangur. Með þekkingu okkar og reynslu getum 
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við leiðbeint, hvatt og virkjað samstarfsfólk okkar í leikskólanum og foreldra til að leggja 

grunninn að góðri lestrarfærni barna.  

 

Greinargerð þessari fylgir bæklingur sem er nokkurs konar leiðarvísir fyrir foreldra og 

starfsfólk leikskóla. Í honum eru kynntar ýmsar leiðir sem teljast árangursríkar og leggja 

grunn að lestrarnámi barna. Lestur er undirstaða almennrar menntunar. Það er því von 

okkar að bæklingurinn veki áhuga og hvetji uppalendur til að ná settu marki sem er að þróa 

með börnum jákvætt viðhorf, þannig að þau verði áhugasamir og gagnrýnir lesendur í 

framtíðinni. Það er trú okkar að með þessum leiðarvísi sé hægt að ala upp lestrarhesta. 

 

Við viljum koma á framfæri þakklæti til foreldra og starfsfólks leikskóla sem lásu yfir drög 

að bæklingnum. Jákvæð viðbrögð þeirra og góðar ábendingar komu okkur að gagni við 

gerð hans. Jafnframt færum við Birni Hafsteinssyni, lögmanni, þakkir fyrir yfirlestur og 

góðan stuðning. Þá viljum við þakka öllum þeim sem hvöttu okkur áfram, sýndu okkur 

þolinmæði og skilning. Að lokum færum við leiðsögukennaranum okkar Guðmundi B. 

Kristmundssyni sérstakar þakkir fyrir góða leiðsögn. 
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1. Fræðileg umfjöllun, tenging við kenningar og rannsóknir 
Lestur er ekki meðfæddur hæfileiki. Börn þurfa markvissan stuðning uppalenda frá bernsku 

og fram á unglingsárin til þess að þau geti þróað með sér jákvætt viðhorf til lesturs og góða 

lestrarfærni (Þóra Kristinsdóttir 2000:186).  

 

Frá örófi alda hefur skólakerfið verið byggt að stórum hluta á bóknámi. Þar eru gerðar 

ákveðnar kröfur til barna um lestrargetu og síðar í þjóðfélaginu öllu sem sjálfbjarga 

einstaklingar (Ágústa Pálsdóttir 1998:20). Með tilkomu tölvunnar og netsins höfum við nú 

aðgang að gífurlegu magni upplýsinga og fróðleiks á rafrænu formi. Til að geta verið virkur 

þátttakandi í því flókna samfélagi sem við búum í þarf góða lestrarfærni og getu til að 

flokka, gagnrýna og velja efni sér til gagns og skemmtunar (Heimir Pálsson 2000:112-113).  

 

Lestur hefur hagnýtan tilgang fyrir börn hvað varðar framtíð þeirra. Talið er að talmál, 

lestur og skrift séu samverkandi þættir sem styðji hvern annan. Reynsla barnsins af lestri og 

skrift í nánasta umhverfi hefur mótandi áhrif á hugmyndir þess um ritmálið. Skilningur á 

því að prentað mál hefur merkingu er fyrsta stigið í að læra að lesa og skrifa (Margrét 

Sigurðardóttir og Sigrún Birgisdóttir 1999:14).  

1.1   Menntun barna 
Öll börn eiga rétt til þess að hljóta góða menntun samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna þar sem segir: „Menntun á að gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin 

forsendum, rækta hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi í 

anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis kynjanna og vináttu allra þjóða og 

þjóðernishópa. Stuðla ber að virðingu fyrir mannréttindum, mismunandi menningarlegri 

arfleifð, tungu og gildismati, öðru fólki og náttúrulegu umhverfi mannsins“ 

(Barnasáttmálinn). 

 

Í lögum nr. 90/2008, um leikskóla, er m.a. kveðið á um að leikskólinn sé fyrsta skólastigið 

og vinni í samstarfi við foreldra að því markmiði að efla alhliða þroska barna í samræmi við 

eðli, þarfir og þroska hvers og eins. Með alhliða þroska er átt við ákveðna þroskaþætti sem 

samtvinnast og hafa áhrif á hvern annan. Þeir eru líkams- og hreyfiþroski, málþroski, 
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vitsmunaþroski, tilfinningaþroski, félagsþroski og félagsvitund, siðgæðisþroski og 

siðgæðisvitund, fagurþroski og sköpunarhæfni (Aðalnámskrá leikskóla 1999:8). Auk þess 

er fjölbreytt og hvetjandi uppeldisumhverfi forsenda þess að börn læri í gegnum leik og 

skapandi starf.  

 

Í 2. gr. ofangreindra leikskólalaga segir: „Starfshættir leikskóla skulu mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, 

virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar“. Endurspeglar þetta þau 

gildi sem eru í Barnasáttmálanum.  

 

Leikskólinn er fyrir börn undir skólaskyldualdri. Samkvæmt tölum frá Hagstofu Íslands 

árið 2007 voru 17446 börn frá aldrinum 0-6 ára í leikskóla. Börn sem dvöldu 8 

klukkustundir á dag voru 7137 og 6429 börn dvöldu 9 klukkustundir eða lengur. Þáttur 

leikskólans í uppeldi barna er því mjög mikill (Hagstofa Íslands). 

 

Nýlegar rannsóknir sem gerðar voru á mannsheilanum sýna að heili þriggja ára barns er 

tvisvar sinnum virkari en heili fullorðins manns og helst hann þannig fyrstu tíu árin. Það 

gerist vegna fjölda taugatenginga sem fjölgar mjög mikið fyrstu æviárin. Frá tíu ára aldri og 

fram á kynþroskaaldur losar heilinn sig við helming taugatenginganna og varir ástandið 

þannig nánast óbreytt út ævina. Barnið er því mjög móttækilegt fyrir utanaðkomandi 

áhrifum. Sú reynsla sem barnið öðlast í bernsku með skynfærum sínum hefur áhrif á hvaða 

tengingar heilinn geymir og hverjar hann losar sig við. Menntun sem börnin hljóta fyrstu 

æviárin skiptir sköpum fyrir velgengni þeirra í námi síðar á lífsleiðinni (Jóhanna 

Einarsdóttir 2007:13-14).  

1.2   Lestrarfærni undirstaða menntunar 
Hjá Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna (UNESCO) og Efnahags- og 

framfarastofnun Evrópu (OECD) er lögð áhersla á rétt barna til menntunar alla ævi og góð 

lestrarfærni sé undirstaða almennrar menntunar. Gegnir hún afar mikilvægu hlutverki í lífi 

einstaklingsins til að efla félagsleg tengsl, samskipti við umheiminn og betri lífsafkomu 

(Hagstofa Íslands). 
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Til að fylgjast með hvernig lestrarfærni þróast í heiminum og hvaða þættir hafa áhrif á 

lestrargetu stendur OECD fyrir tveimur fjölþjóðlegum rannsóknum. Tilgangur þeirra er að 

auka skilning á því hvernig ná megi auknum árangri í lestri og móta stefnu fyrir 

menntakerfi framtíðarinnar (Námsmatsstofnun). 

 

Fyrst má nefna PIRLS rannsóknina (Progress in International Reading Literacy Study) sem 

nær til 40 landa og er ein viðamesta rannsókn í heimi. PIRLS er á vegum IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) sem kannar lestrarfærni 9 ára 

barna og ýmsa áhrifaþætti s.s. lestrarvenjur og viðhorf barna og foreldra þeirra til lestrar. 

Rannsóknin er gerð á fimm ára fresti og var framkvæmd hér á landi í þriðja sinn árið 2006. 

 

Í PIRLS rannsókninni er hugtakið lesleikni notað og skilgreint sem hæfni til að skilja og 

nota ritmálið í samræmi við kröfur samfélagsins. Jafnframt að einstaklingurinn geti 

tileinkað sér og skilið ýmiss konar texta og nýtt sér hann í námi og daglegu lífi sér til 

ánægju. Í niðurstöðum PIRLS rannsóknarinnar á Íslandi árið 2006 kom m.a. fram að þeir 

nemendur sem lesa oft sér til ánægju eru hærri í lesleikni en þeir sem sjaldnar lesa. Auk 

þess eru nemendur með jákvætt viðhorf til lesturs líklegri til að ná betri árangri í lesleikni. 

Rannsóknin leiðir einnig í ljós að jákvætt viðhorf foreldra til lesturs skiptir máli. 

Athyglisvert er að jákvætt viðhorf foreldra til lesturs hafði marktækt minnkað frá árinu 

2001 (Brynhildur Scheving Thorsteinsson og Júlíus K. Björnsson. 2007:54-60). 

 

Auk PIRLS rannsóknarinnar hefur OECD staðið fyrir alþjóðlegum rannsóknum á hæfni og 

getu 15 ára unglinga í lestri, stærðfræði, náttúrufræði og þrautalausn. Rannsóknin nefnist 

PISA (Programme for international student assessment). Hún fer fram á þriggja ára fresti og 

tóku 32 þjóðir þátt í henni árið 2006. 

 

Í PISA rannsókninni er góður lesskilningur talinn mikilvægur til að einstaklingar geti notað 

ritmál, skilið texta, túlkað hann og dregið réttar ályktanir í ljósi fyrri reynslu. Stór hluti 

náms byggir á þessari grundvallarhæfni sem auðveldar einstaklingnum að ná  markmiðum 

sínum og öðlast tækifæri til virkrar þátttöku í samfélaginu. Í niðurstöðum rannsóknarinnar 

árið 2006 kom m.a. fram að íslenskum 15 ára nemendum fór aftur í lesskilningi í 
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samanburði við meðaltal ef miðað er við breytingar frá árinu 2000 þegar fyrsta mælingin 

átti sér stað (Námsmatsstofnun). 

 

Af framansögðu má sjá að lestrarvenjur og viðhorf foreldra og barna til lesturs hafa áhrif á 

lesleikni 9 ára barna. Þá kemur fram að lesskilningur 15 ára nemenda fer aftur frá árinu 

2000 – 2006. Í ljósi þess hve góð lestrarfærni er mikilvæg fyrir menntun og velgengni í 

lífinu er full ástæða til að skoða kenningar fræðimanna og átta sig á hvað felst í hugtakinu 

lestur. Auk þess er rétt að kanna hvaða þættir hafa áhrif á lestrarnám barna, hvernig lestur 

þróast og hvað einkennir þann sem hefur góða lestrarfærni. 

2. Hvað er lestur? 
Samkvæmt kenningum Hollis S. Scarborough er lestur málræn aðgerð, ofinn úr mörgum 

þráðum sem eru nauðsynlegir til að túlka og skilja ritmál. Aðalþræðirnir eru tveir, 

málskilningur og að lesa orð. Málskilningur felur í sér almenna þekkingu á t.d. hugtökum, 

orðaforða og formgerð málsins, m.a. setningar- og merkingarfræði. Auk þess má nefna 

málræna rökfærslu og þekkingu á bókum og prenttáknum. Með lestri orða er átt við 

hljóðkerfisvitund, s.s. orð, atkvæði, hljóð o.fl. svo og umskráningu sem felur í sér tengsl 

stafs og hljóðs ásamt því að þekkja orð sjónrænt (Scarborough 2003:97-98). 

2.1   Lestrarþróun 
Fræðimenn eru sammála um að börn fara í gegnum ákveðin stig lestrarþróunar. Með 

lestrarþróun er átt við ferli sem er í stöðugri þróun. Þóra Kristinsdóttir fjallar um fimm stig 

lestrarþróunar í grein sinni ,,Að lesa-list er góð” (2000). Þau eru undirbúningsstig, 

lestrarbyrjun, breytingastig/umskiptastig, undirstöðulestur og að lokum fágunarstig. Börnin 

fara mishratt í gegnum stigin og geta ýmsir líffræðilegir og tilfinningalegir þættir haft áhrif 

á hvernig einstaklingurinn tileinkar sér þessa mikilvægu færni sem lestrarferlið er. Þeir eru 

sjón, heyrn, einbeiting, athygli og sjálfsímynd, vitsmunaþroski, málþroski og áhugi. Auk 

þess hafa ýmsir umhverfis- og félagslegir þættir áhrif, s.s. lestrarvenjur, áhugi og hvatning 

þeirra sem annast uppeldi barnsins ásamt kennsluaðferðum.  

2.1.1 Undirbúningsstig 
Á fyrsta stigi lestrarþróunar vaknar áhugi barna á ritmálinu. Þeim finnst gaman að lesið sé 
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fyrir þau og þannig kynnast þau bókum og innihaldi þeirra. Börnin uppgötva að ritmálið 

hefur ákveðna merkingu og tilgang. Þekking þeirra og reynsla endurspeglast í leiknum og 

þau líkja eftir hinum fullorðna, t.d. þykjast lesa og skrifa. Þau átta sig á að munur er á 

talmáli og ritmáli. Flest leikskólabörn eru á þessu stigi.  

2.1.2 Lestrarbyrjun 
Á öðru stigi fara börnin að þekkja einstök orð á rituðu formi sem fela í sér ákveðna 

merkingu. Oftast eru þetta orð sem hafa persónulega þýðingu fyrir þau eins og t.d. nöfn 

þeirra og annarra fjölskyldumeðlima. Auk þess orð sem þau sjá oft í umhverfi sínu. Börnin 

gera sér grein fyrir að hver bókstafur stendur fyrir ákveðið hljóð sem hægt er að tengja 

saman í merkingarbær orð. Einnig að hljóð einstakra stafa breytist í framburði eftir því hvar 

þeir eru staðsettir í orðinu. Börn eru yfirleitt á þessu stigi 6-7 ára gömul. 

2.1.3   Breytingastig/umskiptastig 
Á þriðja stigi hafa börnin náð enn betri tökum á því sem þau lærðu á öðru stigi. Þau búa 

yfir auknum orðaforða og hafa tileinkað sér ákveðna þekkingu á tungumálinu, þ.e.a.s. lært 

ýmis málfræðiatriði eins og orðaröð og setningaskipan. Meginmarkmið þessa stigs er að 

börnin nái færni í að umskrá stafi í hljóð og tengja saman þannig að þetta verði sjálfvirkt 

ferli. Mikil orka fer í þetta ferli og skýrir það hversu hægt börnin lesa í byrjun. Stöðugur 

lestur stuðlar að aukinni færni. Börn á þessu stigi eru oftast 7-9 ára. 

2.1.4 Undirstöðulestur 
Á fjórða stigi hafa börnin náð ákveðinni lestrarfærni og eyða ekki allri orkunni í að umskrá 

stafi í hljóð og tengja. Þau eru farin að þekkja heil orð og lesa flóknari texta, einbeita sér 

betur að innihaldinu og lesa í mismunandi tilgangi sér til fróðleiks og skemmtunar. Þannig 

þróa þau mismunandi aðferðir við lesturinn. Mörg börn á aldrinum 9-11 ára eru á þessu 

stigi. 

2.1.5 Fágunarstig 
Á fimmta og síðasta stigi lestrarþróunar eru börnin enn að þróa með sér ákveðna færni til að 

ná betra valdi á lestrinum. Lestrarhraði og orðaforði eykst og þau lesa sér til ánægju og 

þroska. Börn á þessu stigi eru 12-13 ára gömul (Þóra Kristinsdóttir 1999:189). 
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2.2  Góð lestrarfærni 
Mikill lestur stuðlar að því að viðhalda og auka færni í lestri og því má segja að 

lestrarþróunin haldi stöðugt áfram. Samkvæmt kenningum Burns, Griffin og Snow (1999) 

eru þrír þættir einkennandi fyrir þann sem hefur góða lestrarfærni, þ.e. góður málskilningur, 

góð hljóðavitund og góð lestrarfærni. Góður málskilningur felur í sér að hafa góða 

þekkingu á tungumálinu. Sú þekking auðveldar lesaranum að skilja merkingu textans, lesa 

úr bókstöfunum og umskrá orð í merkingarbærar einingar. Með góðri hljóðavitund er átt 

við að lesarinn á auðvelt með að greina samspil stafs og hljóðs í móðurmálinu. Sá sem 

hefur góða lestrarfærni nýtur þess að lesa. Hann les hratt og án fyrirhafnar, beinir allri 

athygli sinni að efni textans og skilur það sem hann les (Steinunn Torfadóttir 2007-2008). 

 

Athygli vekur hvað lestur er flókið fyrirbæri og hve margir þættir hafa áhrif á 

lestrarþróunina. Jafnframt hvað það getur tekið langan tíma að læra að lesa og ná góðri 

lestrarfærni. Nauðsynlegt er að huga vel að öllum þeim þáttum sem snerta lesturinn svo 

góður árangur náist. 

3. Tungumálið 
Málið er öflugt tjáskiptatæki mannsins sem gerir honum kleift að móta hugsun sína, koma 

henni í orð og eiga samskipti við aðra. Sameiginlegt tungumál er mikilvægur þáttur í 

menningu einstakra þjóða og þjóðarbrota, tengir mennina saman og eflir samkennd þeirra. 

Auk þess hefur það mikil áhrif á þróun sjálfsmyndar og skilnings í bernsku (Aðalnámskrá 

leikskóla 1999:20).  

3.1 Kenningar um máltöku barna 
Ýmsir fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvernig börn læra málið. Noam Chomsky og B. F. 

Skinner komu fram með kenningar á árunum 1957-1968 um máltöku barna sem lögðu 

grunn að frekari rannsóknum í málvísindum. Hér á eftir verður fjallað í stuttu máli um 

hugmyndir þeirra og hvað síðari rannsóknir hafa leitt í ljós í þessu samhengi. Auk þess 

verður stiklað á stóru varðandi máltöku barna og þátt foreldra í henni. 

 

Chomsky gerði ráð fyrir að máltakan væri meðfæddur hæfileiki og börn búi til sínar eigin 
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reglur sem geri þeim kleift að skilja þær setningar sem þau heyra og mynda nýjar. Chomsky 

taldi þetta vera ástæðuna fyrir því hversu fljótt börn læri að tala. Skinner hélt því hins vegar 

fram að börn læri málið með styrkingu og lagði hann mikla áherslu á áhrif umhverfisins. 

Þannig sé málhegðun lærð eins og annað atferli með virkri skilyrðingu. Í því felst að 

foreldrar umbuni börnum sínum með t.d. brosi þegar þau gefa frá sér ákveðin hljóð og 

hljóðasambönd. Barnið endurtaki síðan hljóðasamböndin aftur til að fá sömu styrkingu og 

áður og þannig læri barnið að tala (Aldís Guðmundsdóttir 1992:213-217). 

 

Flestar síðari rannsóknir hafa sýnt fram á að ekki sé hægt að umbuna barni að tala rétt og 

styðja þær kenningu Chomsky um að börn myndi sínar eigin reglur sem þau beita. 

Málnotkun barna er því frábrugðin máli fullorðinna. Með auknum aldri og þroska aðlaga 

börnin reglurnar smám saman að því málkerfi sem þau heyra. Vitað er að styrking getur 

haft áhrif á tal manna, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt. Þannig getur hinn fullorðni t.d. 

hrósað og hvatt barnið til að nota tungumálið (Aldís Guðmundsdóttir 1992:213-217).  

 

Ennfremur staðfesta rannsóknir á heyrandi börnum heyrnarlausra foreldra að börn þurfa að 

heyra móðurmálið til að málþroski þeirra þróist eðlilega. Það er ekki nóg að barnið heyri 

mál heldur þurfa uppalendur að tala við það reglulega og beina máli sínu til þess (Aldís 

Guðmundsdóttir 1992:221). Jafnframt er talið að börn læri ný orð og orðasambönd með því 

að líkja eftir þeim orðum sem þau heyra. Því oftar sem börnin nota það sem þau hafa lært 

festast orðin og orðasamböndin í huga þeirra (Aldís Guðmundsdóttir 1992:214-221).  

 

Eins og áður hefur komið fram eru börn mjög móttækileg fyrir utanaðkomandi áhrifum 

fyrstu æviárin. Þetta tímabil kallast næmiskeið og er afar dýrmætt að nýta það vel til að 

skapa börnum auðugt máluppeldi sem gefur þeim tækifæri til að verða góðir málnotendur 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2003).  

 

Af framansögðu má ljóst vera að ábyrgð uppalenda er mikil og stuðningur þeirra gott 

veganesti fyrir börnin. Mörg tækifæri gefast til málörvunar en þó fyrst og fremst í daglegri 

umönnun og umgengni. Æskilegt er að nýta hverja stund til að tala við börnin, lesa, segja 

sögur og ævintýri frá eigin brjósti og kenna þeim kvæði og þulur (Aðalnámskrá 1999:20-
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21). Á þann hátt öðlast þau þekkingu, læra ný orð og efla hæfni til að orða hugsanir sínar 

og tjá sig. Vekja þarf áhuga, forvitni og löngun hjá börnum á tungumálinu og skapa þeim 

fjölbreytt tækifæri til að kanna umhverfi sitt og öðlast reynslu. Nauðsynlegt er að leyfa 

þeim að handfjatla og skoða hluti, taka þátt í heimilisstörfum, fara í ferðir og fleira. 

Mikilvægt er að börn fái tækifæri til að ræða um reynslu sína sem auðveldar þeim að setja 

hlutina í samhengi og muna þá (Guðmundur B. Kristmundsson 2000:67-83). Góður 

almennur orðaforði kemur sér vel þegar eiginlegt lestrarnám hefst í grunnskóla. Börn eiga 

auðveldara með að skilja textann, umskrá hljóð í orð og viðhalda áhuga á lestri (Læsi- 

Lestrarskimun Hugmyndahefti 2000:18).  

3.2   Máltaka barna 
Þegar börn byrja að tileinka sér sitt fyrsta mál er talað um máltöku. Eins og áður hefur 

komið fram ná börn að tileinka sér grundvallaratriði tungumálsins sjálf en þau læra 

orðaforða og reglur málsins í samskiptum við uppalendur sína. Nauðsynlegt er að hinn 

fullorðni sé góð málfyrirmynd. Strax við fæðingu eru skilningarvit barna virk. Þau gefa frá 

sér hljóð og bregðast við hljóðum, snertingu og sjónhrifum. Þegar foreldrar tala við nýfætt 

barn sitt er grunnur lagður að máltöku þess. Mikilvægt er að þessi samskipti séu náin, hlý 

og stöðug. Gildi góðra tengsla eru ómetanleg fyrir þroska barnsins, tilfinningalega, 

vitsmunalega og félagslega (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1996:28).  

 

Tjáningarform barnsins fyrstu mánuðina eru hljóð, grátur, bros, hjal, svipbrigði og 

hreyfingar. Þeir sem annast barnið túlka hljóð og athafnir þess með orðum. Þegar 

stúlkubarn grætur bregst móðirin t.d. við með því að segja: „Ertu þyrst? Mamma skal gefa 

þér að drekka“. Skilningur móðurinnar á þörfum stúlkunnar er dýrmætur og barnið áttar sig 

smám saman á því að t.d. með gráti fær það þarfir sínar uppfylltar. Þessi jákvæðu viðbrögð 

móðurinnar verður hvatning fyrir barnið að endurtaka sama atferlið. Þegar barnið er u.þ.b. 

þriggja mánaða gamalt er það farið að svara tali fullorðinna með hjali og mynda 

augnsamband við þann sem talar. Þau skiptast á að tala og hlusta. Þessi gagnkvæmu 

samskipti hafa jákvæð áhrif á málþroska barnsins (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal 1996:42-44). Smám saman fer barnið að hlusta eftir málhljóðum tungumálsins, átta 

sig á merkingu orða og reyna að tjá sig á fjölbreyttari hátt. Börnin líkja eftir þeim hljóðum 
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sem þau heyra, hlusta á eigin rödd, endurtaka og þetta allt verður að skemmtilegum leik 

sem eykur ánægju barnsins.  

Flest börn mynda sín fyrstu orð um eins árs aldur. Oftast er það röð hljóða sem þau nota um 

sama fyrirbærið við mismunandi aðstæður (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 

1996:44-45). Börnin geta nú átt samskipti við fólk og umhverfi á fjölbreyttari hátt en áður. 

Orðunum fjölgar fremur hægt í byrjun og er framburður óskýr. Tæplega tveggja ára eru þau 

farin að nota um þrjú hundruð orð. Á þriðja ári eykst orðaforðinn hratt. Eftir það læra þau 

að jafnaði tíu orð á dag.  

 

Fyrst læra börn orð sem eru algeng í máli þeirra sem annast þau. Þar má nefna t.d. heiti á 

fólki og hlutum, mat, fötum, heiti líkamshluta, dýra, farartækja o.s.frv. Á sama tíma lærir 

barnið málfræði sem er nauðsynleg til að raða orðum rétt í setningar, beygja þau og bera 

rétt fram (Sigurður Konráðsson 2000:156-164). Hafa skal í huga að málskilningur barna er 

oftast meiri en málnotkun gefur til kynna (Aldís Guðmundsdóttir 1992:222). Á aldrinum 

fjögurra til sex ára eru flest börn orðin altalandi þó eitthvað vanti upp á orðaforða og 

skilning á einstaka reglum. Í meginatriðum hafa þau náð þokkalegum tökum á málkerfinu 

(Sigríður Sigurjónsdóttir 2003). Um tíu til tólf ára aldur eru börn farin að ná valdi á reglum 

móðurmálsins og eru í raun að bæta við kunnáttu sína alla ævi (Aldís Guðmundsdóttir 

1992:228).  

4. Lestur 
 

Lestur bóka er undirstaða sterkrar málkenndar, fjölbreytts orðaforða og lesskilnings. Bókin 

er nauðsynlegt námstæki sem uppalendur geta nýtt sér til að efla alla þætti málþroskans og 

vekja áhuga þeirra á ritmálinu. Með málþroska er átt við orðaforða, setningaskipan, 

beygingar og framburð. Rannsóknir sýna að börn sem mikið hefur verið lesið fyrir og lesa 

mikið sjálf, standa sig betur í námi en þau sem ekki eru vön lestri (Erna Árnadóttir 

2000:66). Góðar barnabækur snerta strengi í brjósti lesandans auk þess sem þær vekja, 

hvetja, skemmta og fræða. Í barnabókum er hafsjór af fróðleik sem skilar sér til barnanna 

og getur reynst notadrjúgur til að kynna fyrir þeim m.a. margbreytilega menningu og 

samskipti. Bækur og sögur auðvelda börnum að taka þátt í leik, samræðum og skapandi 

starfi. Þær efla hlustun og einbeitingu, örva hugmyndaflugið og hvetja til frásagna og 
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orðaleikja (Þórdís Þórðardóttir 2007:2).  

4.1   Lestrarvenjur foreldra og áhugi barna á bóklestri 
Bókmenntaáhugi er ekki meðfæddur heldur hæfileiki sem foreldrar og starfsfólk leikskóla 

þurfa að rækta og hlúa að. Það er undir uppalendum barna komið að þau kynnist heimi 

bókmenntanna. Þeir gegna því mikilvægu hlutverki að vekja og viðhalda áhuga barna á 

bókum (Vacca, Jo Anne L., Richard T. Vacca og Mary K. Gove. 2000:69). Best er að byrja 

sem fyrst á að vekja athygli barnsins á bóklestri. Hver kannast ekki við samverustundina 

þar sem litla barnið er tekið í hlýjan faðminn með ástúð og umhyggju, bókin opnuð og 

litríkar myndir skoðaðar. Þegar bent er á teikningarnar í bókinni bregst barnið við og 

gagnkvæm tjáning á sér stað. Að lesa í ró og næði hefur tilfinningalegt gildi fyrir barnið og 

þann sem les. Lestrarstundin skapar nánd, vellíðan og gleði. Hún hefur hvetjandi áhrif og 

löngun kviknar til að endurtaka stundina. Áhugi barnsins á bókum hefur verið vakinn og 

fyrsta skrefið verið tekið (Ágústa Pálsdóttir 1998:15).  

 

Í rannsókn Ágústu Pálsdóttur (1998) benda niðurstöður til að samhengi sé milli þeirra 

hvatningaraðferða sem foreldrar nota og þess hvernig lestraráhugi barnanna þróast. Auk 

þess kom fram að uppeldisaðferðir foreldra skipta máli. Ágústa hafði m.a. kenningar 

bandaríska uppeldisfræðingsins Diana Baumrind að leiðarljósi við rannskókn sína. 

Baumrind flokkar uppeldisaðferðir foreldra í þrennt en þær eru leiðandi, skipandi og 

eftirlátsamar aðferðir. Hér verður eingöngu fjallað um aðferðir leiðandi foreldra. 

 

Í niðurstöðum rannsóknar Ágústu voru það uppeldisaðferðir leiðandi foreldra sem náðu að 

vekja og viðhalda lestraráhuga barna þeirra. Foreldrar byrjuðu snemma að lesa fyrir börnin 

sín og litu á lestur sem ánægjulegan og ómissandi þátt í uppeldi þeirra. Þannig varð 

lesturinn hluti af daglegum venjum og áhersla lögð á traust og hlýju í samskiptum við 

börnin. Félagsleg samskipti við lesturinn voru mikil og samræður um innihald algengar. 

Jafnframt voru foreldrar sannfærðir um að þeir gætu haft áhrif á lestrarvenjur barna sinna 

og töldu mikilvægt að viðhalda áhuga þeirra á lestri jafnvel þótt þau væru orðin læs. 

 

Þá töldu foreldrar nauðsynlegt að börnin hefðu greiðan aðgang að fjölbreyttu og spennandi 
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lesefni. Þeir fengu lánaðar bækur á bókasöfnum, keyptu bækur á bókamörkuðum og af 

bókaforlögum. Áhersla var lögð á bókagjafir og algengt var að á heimilinu væru bækur 

varðveittar frá eldri fjölskyldumeðlimum. Foreldrar sýndu lestri barna sinna áhuga, fylgdust 

með hvað þau voru að lesa og tóku þátt í ánægju þeirra af lestrinum. Þeir sýndu lesvali 

barna sinna virðingu en reyndu þó að hafa áhrif, væri um óhollt lesefni að ræða. 

 

Jafnframt kemur fram í rannsókninni að meðal þeirra þátta sem taldir eru hafa áhrif á 

lestrarlöngun barna eru lestrarvenjur foreldra. Börnin þurfa að upplifa að lestur sé eitt af 

áhugamálum foreldra sinna og lestur sé þeim eðlilegur og ánægjulegur, þ.e. skemmtilegt 

tómstundagaman. Börn sem alast upp við það frá fæðingu að sjá fjölskyldu sína lesa bækur 

eru líklegri til að gera slíkt hið sama.  

 

Foreldrar ættu að sýna gott fordæmi og gera lestur að sameiginlegu áhugamáli 

fjölskyldunnar (Ágústa Pálsdóttir 1998:7-21). Ávinningur þess að þeim takist að vekja og 

viðhalda áhuga barna á lestri er, eins og fram kom í niðurstöðum PIRLS á Íslandi árið 

2006, að nemendur sem lesa oft sér til ánægju eru hærri í lesleikni en þeir sem sjaldnar lesa.  

Ljóst er að foreldrar gegna veigamiklu hlutverki í lestarnámi barna sinna. Viðhorf þeirra, 

samskipti við börnin og hvaða uppeldisaðferð þeir beita til að vekja áhuga barnanna á 

bókum og ritmálinu hefur áhrif á hvernig þeim gengur að læra að lesa og skrifa.  

4.2   Lestrar- og ritmálsumhverfi 
Niðurstöður rannsókna á börnum sem læra snemma að lesa sýna að sterk tengsl eru á milli 

ritmálsumhverfis og þess að læra að lesa (Vacca, Jo Anne L., Richard T. Vacca og Mary K. 

Gove. 2000:76). Lestur var hluti af umhverfi þessara barna og foreldrar þeirra litu á 

sögulestur sem mikilvægan þátt í uppeldinu. Þá kom fram að annað eða bæði foreldri 

og/eða systkini lásu reglulega. Gæðastundir með fjölskyldumeðlimum, s.s. foreldrum, 

systkinum, afa, ömmu o.fl. léku stórt hlutverk í lestrarþróun barnanna. Auk þess kom fram 

að börnin höfðu aðgang að fjölbreyttu úrvali bóka sem hæfði lestrargetu þeirra bæði á 

heimilinu og á bókasöfnum. Ritmálið vakti áhuga þeirra og fylgdust þau með foreldrum 

sínum og öðru fólki í lífi þeirra lesa mataruppskriftir, ferðabæklinga, tímarit o.fl. Jafnframt 

sáu þau foreldra sína skrifa póstkort, uppskriftir og ýmiss konar skilaboð. 
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Sum barnanna veittu texta í sjónvarpi athygli og áttuðu sig einnig á því að dagblöð og 

önnur tímarit innihéldu ákveðnar upplýsingar um atburði sem gerast í heiminum. Þau 

áttuðu sig einnig á því að ritmálið var notað í mismunandi tilgangi, s.s. til skemmtunar, 

fróðleiks og til að nálgast upplýsingar. Auk framanritaðs kom fram að foreldrar barnanna 

voru ekki beint að kenna þeim að lesa heldur lögðu áherslu á að tala við börnin og svara 

spurningum þeirra um ritmálið. Hjálpaði það börnunum að átta sig á að ritmálið hefur 

merkingu (Vacca, Jo Anne L., Richard T. Vacca og Mary K. Gove 2000:76).  

 

Niðurstöður þessar eru í samræmi við það sem kom fram í rannsókn Ágústu Pálsdóttur, þ.e. 

að viðhorf og lestrarvenjur foreldra hafa áhrif á viðhorf barna til lesturs. Jafnframt er 

nauðsynlegt að börn sjái foreldra sína nota ritmálið á fjölbreyttan og hagnýtan hátt eins og 

kom fram hér að ofan. Styrkir það enn frekar mikilvægi þess að uppalendur séu góðar 

fyrirmyndir og þeir hafi lestrar- og ritmálsörvandi efnivið í umhverfi barnanna eins og t.d. 

ritföng, pappír, bækur o.fl. Það hvetur börnin til að leika og gera tilraunir með ritmálið, s.s. 

að krota, teikna og reyna að skrifa stafi og orð. Hlutverk uppalenda er að vera meðvitaðir 

um að talmál, lestur og skrift séu samverkandi þættir. Þeir ættu að virða tilraunir barnanna 

sem mikilvæga leið til þroska en skilningur þeirra á ritmálinu endurspeglast í leik þeirra 

(Vacca, Jo Anne L., Richard T. Vacca og Mary K. Gove 2000:76).  

4.3   Lestrar- og ritmálsörvandi umhverfi í leikskóla 
Í Aðalnámskrá leikskóla segir að bækur þurfi að vera hluti af daglegu umhverfi barna til að 

þau læri að njóta þeirra. Leggja skal áherslu á að lesa fyrir börn efni sem hæfir aldri þeirra 

og þroska. Þannig kynnast þau heimi bókmenntanna, læra að njóta þeirra og þær verða hluti 

af uppeldinu. Jafnframt er tekið fram að umhverfi barna þurfi að vekja forvitni þeirra og 

áhuga til að kanna ritmálið og öðlast skilning á því. Þannig vakni löngun til að læra að lesa 

og skrifa (Aðalnámskrá 1999:20-21).  

 

Skipulag leikskólans og leikefni hefur áhrif á leik barna og ritmálshegðun þeirra. 

Niðurstöður rannsókna hafa leitt í ljós að sé lestrar- og ritmálsörvandi efniviður, s.s. ritföng, 

skrifblokkir, símaskrár og matreiðslubækur til staðar í umhverfi barnanna, sýna þau 

ritmálinu mun meiri athygli en áður. Í rannsókn sem Kathleen Roskos prófessor gerði 1987 
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athugaði hún hvaða áhrif það hefði á leik fjögurra ára barna ef ritmálsörvandi efniviði var 

bætt inn í leikinn. Í ljós kom að börnin fóru ósjálfrátt að fletta bókum, þykjast lesa ásamt 

því að skrifa á blöð. Mikilvægt er því að skipuleggja umhverfið með þessa þætti í huga 

(Roskos, Kathleen og Susan B. Neuman 2003:282- 283). 

 

Leikurinn er lífstjáning barna. Hann er skapandi og veitir þeim ánægju. Í leik fer dýrmætt 

sjálfsnám fram. Frumkvæði barna og virkni hvetur þau til að afla sér þekkingar. Börn þurfa 

að fá góðan tíma til leikja svo að þau geti skipulagt og þróað leikinn. Starfsfólk leikskóla 

þarf að skapa börnum leikaðstæður sem örva alla þroskaþætti þeirra og hvetja til 

þykjustuleikja og tjáningar (Aðalnámskrá 1999:11-13).  

 

Við skipulag og undirbúning er tekið mið af því sem þau þekkja úr umhverfi sínu, 

menningu og samfélagi. Gott er að skipta leikrýminu niður í vel afmörkuð svæði, t.d. 

heimilissvæði, kubbasvæði, listasvæði, svæði fyrir bókakrók, matvöruverslun, banka, 

pósthús og bakarí svo eitthvað sé nefnt. Nauðsynlegt er að hanna svæðin þannig að þau séu 

aðgengileg fyrir börnin og aðlaðandi. Ennfremur er æskilegt að hafa ritmálsörvandi 

leikmuni og ritmálsefni til staðar, s.s. reiknivél, heimatilbúna peninga, kökuform, síma, 

uppskriftarbækur, dagbækur, umslög, póstkort, pappír og ritföng svo eitthvað sé nefnt. 

Leikrýmið gefur börnum tilefni til að endurspegla reynslu sína í leiknum og herma eftir 

hegðun þeirra sem annast þau. Auk þess fá þau tækifæri til að rannsaka, gera tilraunir og 

átta sig á hvernig ritmálið virkar. Jafnframt stuðlar leikrýmið að því að mörg börn leiki sér 

saman og skipti með sér hlutverkum. Ákveðinn söguþráður verður til. Hæfnin að spinna 

sögur í leik kemur sér vel fyrir lestrarnám síðar meir (Roskos, Kathleen og Susan B. 

Neuman 2003:282- 290). 

 

Hlutverk starfsfólks í leikskóla er að styðja, leiðbeina og fræða. Það örvar athyglisgáfu, 

hugsun og minni. Starfsfólk skapar aðstæður til að efla málþroska, sköpunarhæfni og hæfni 

til einbeitingar. Nauðsynlegt er að starfsfólk hlusti á börnin og svali forvitni þeirra með því 

að svara spurningum eða láta þau finna svarið sjálf. Þannig eykst orðaforði og 

hugtakaskilningur ásamt því að hugsun og hæfni barna til að tileinka sér nýja þekkingu 

þroskast. Jafnframt er það hlutverk starfsfólks  að hafa ritmálið sýnilegt í umhverfi barna, 
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vekja athygli þeirra á því og kenna þeim leiðir til að nota það á fjölbreyttan hátt. Mikilvægt 

er að starfsfólk fylgist vel með leik barnanna til að öðlast meiri skilning á hvar þau eru 

stödd á þroskabrautinni (Aðalnámskrá 1999:20-22). 

5. Hljóðkerfisvitund 
Flest börn á aldrinum fjögurra til sex ára eru komin með nokkuð gott vald á móðurmálinu 

eins og áður hefur komið fram. Þau leika sér á annan hátt með tungumálið en áður, t.d. 

bullríma eða reyna að komast að því hvaða orð ríma og hver ekki ásamt því að búa til ný 

orð. Þessi leikur að orðum og hljóðum er undanfari lestrarnáms. Þegar börn hafa öðlast 

þennan þroska, þ.e. að geta leikið með orð og hljóð, er talað um hljóðkerfisvitund 

(phonological awareness). 

 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á náið samband milli hljóðkerfisvitundar og lestrar. 

Börn sem hafa styrka hljóðkerfisvitund eiga auðveldara með að læra að lesa (Ingibjörg 

Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir 2002:10-11).  

 

Hljóðkerfisvitund er yfirhugtak sem þýðir að barnið er næmt fyrir hljóðrænni uppbyggingu 

tungumálsins. Hljóðavitund (phonemic awareness) er undirþáttur hljóðkerfisvitundar. Hún 

felur í sér að barnið gerir sér grein fyrir að hvert orð er samsett úr röð hljóða, táknuð með 

bókstöfum. Jafnframt hefur barnið tilfinningu fyrir því hvernig hægt er að greina hljóð og 

tengja saman með mismunandi hætti (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og 

Amalía Björnsdóttir 2002:9-10). 

 

Hljóðavitund og hljóðkerfisvitund þroskast smám saman hjá börnum og sú þróun heldur 

áfram frá forskólaaldri til loka grunnskólans. Með aukinni þekkingu á rit- og talmáli eflist 

hljóðkerfis- og hljóðavitundin (Helga Sigurmundsdóttir 2007-2008). Góð hljóðkerfisvitund 

hjálpar börnum að læra að lesa og því er mikilvægt að leggja rækt við hana fyrir 

lestrarnámið og samhliða því. Til eru mörg verkefni sem efla hljóðkerfisvitund ungra barna 

en þjálfun hennar getur komið í veg fyrir að börn lendi í erfiðleikum við lestrarnámið 

(Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir 2002:11-12). 
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Eins og áður hefur verið nefnt sýna rannsóknir að það er samband á milli 

hljóðkerfisvitundar og lestrar. Lundberg, Frost og Petersen (1998) gerðu rannsókn sem 

kannaði áhrif markvissrar þjálfunar hljóðkerfisvitundar á lestrarfærni hjá börnum. Þeir 

sýndu fram á að hægt er að þjálfa hljóðkerfisvitund og hefur hún bein áhrif á lestrarfærni. 

Það skiptir miklu máli að finna börn sem allra fyrst í leikskólanum sem eru í áhættu hvað 

varðar lestrarörðugleika. Þannig er hægt með fyrirbyggjandi aðferðum að fækka börnum 

sem munu koma til með að lenda í lestrarörðugleikum síðar meir (Ingibjörg Símonardóttir, 

Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir 2002:8-12). 

5.1   Hljóm-2 
Hljóm-2 er íslenskt skimunarpróf í leikjaformi sem kannar hljóðkerfisvitund barna áður en 

þau hefja grunnskólagöngu. Prófið er byggt á rannsóknum sem stóðu yfir í 5 ár og benda 

niðurstöður til að strax í leikskóla fáist vísbendingar um hvernig lestrarnám  barna muni 

ganga. Hönnun Hljóm-2 er byggð á erlendum rannsóknum um tengsl hljóðkerfisvitundar og 

lestrar en tekur tillit til íslensks mál- og hljóðkerfis. Hugmyndin var að hanna 

greiningartæki sem kannaði ákveðna þætti hljóðkerfis- og málmeðvitundar. Niðurstöður 

Hljóm-2 gefa marktækar vísbendingar um hvaða börn eru í áhættu fyrir síðari 

lestrarörðugleika og eru mikilvægar til þess að hægt sé að vinna markvisst með þá þætti 

sem hugsanlega liggja ekki vel fyrir börnunum síðasta veturinn þeirra í leikskólanum. 

 

Hljóm-2 byggist á sjö þáttum (leikjum) sem lagðir eru fyrir og tengjast þeir rími, 

samstöfum, hljóðgreiningu, samsettum orðum, margræðum orðum, orðhlutaeyðingu og 

hljóðtengingu. Talið er að þættirnir rím, samsett orð, hljóðgreining og orðhlutaeyðing hafi 

mesta þýðingu fyrir lestur síðar. Fyrirlögnin tekur u.þ.b. tuttugu mínútur. Eingöngu 

leikskólakennurum og öðru fagfólki leikskóla með tilskilin réttindi er heimilt að leggja 

prófið fyrir (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir 2002:5-

33). 

6. Samantekt 
Hér að framan hefur verið leitast við að svara spurningunni um það hvernig við förum að 

því að ala upp lestrarhesta. Það er réttur allra barna að hljóta góða menntun og öðlast 
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tækifæri til að þroskast, rækta hæfileika sína og undirbúa sig undir lífið almennt. Í 

skólakerfinu og þjóðfélaginu öllu eru gerðar ákveðnar kröfur til barna um lestrargetu. 

Gegnir hún afar mikilvægu hlutverki í lífi þeirra þar sem stór hluti náms byggir á þessari 

grundvallarhæfni og auðveldar börnum að ná markmiðum sínum og verða virkir 

þátttakendur í samfélaginu.  

 

Lestur er ofinn úr mörgum þráðum og ýmsir líffræðilegir og tilfinningalegir þættir geta haft 

áhrif á hvernig einstaklingurinn tileinkar sér þessa mikilvægu færni sem lestrarferlið er. 

Auk þess hafa ýmsir umhverfis- og félagslegir þættir áhrif, s.s. lestrarvenjur, áhugi og 

hvatning þeirra sem annast uppeldi barnsins ásamt kennsluaðferðum.  

 

Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið á Íslandi sýna að lestrarvenjur og viðhorf 

foreldra og barna til lesturs hafa áhrif á lesleikni barna. Jafnframt að lesleikni 15 ára barna 

fór aftur frá árinu 2000 – 2006. Auk þess sýna rannsóknir að sterk tengsl eru á milli 

ritmálsumhverfis og þess að læra að lesa. Mikilvægt er að foreldrar og aðrir uppalendur geri 

sér grein fyrir hlutverki sínu og nýti vel þann dýrmæta tíma þegar börn eru næmust fyrir 

utanaðkomandi áhrifum.  

 

Af öllu framanrituðu má sjá að frumskilyrði þess að börn nái góðri lestrarfærni er að 

foreldrar og/eða aðrir uppalendur byrji sem fyrst að vekja áhuga barna á ritmáli og lestri. 

Einnig skal minnt á mikilvægi þess að málörvun sé þannig háttað að börnin hafi af því gagn 

og gaman. 

 

Með þekkingu og reynslu getum við leiðbeint hvatt og virkjað samstarfsfólk okkar í 

leikskólanum og foreldra til að leggja grunninn að góðri lestrarfærni barna. Okkar framlag 

til þess er bæklingurinn sem fylgir þessari greinargerð. Allt þetta leiðir til þess að íslenskum 

þjóðarhag er fyrir bestu að foreldrar og aðrir uppalendur svo og starfsfólk leikskóla leggist 

á eitt til að íslensk börn verði sem bestir lestrarhestar.  

 

Gróa Þórdís Þórðardóttir      María Björnsdóttir 

(sign.)          (sign.) 
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