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Formáli 

 

Lokaverkefni mitt var að búa til lestrarspil í formi bingóspils.  Spjöld með myndum og 

orðum og stökum stöfum.  Tildrög þess að ég valdi að útbúa lestrarspil eru þau að ég tel 

mjög mikilvægt að kenna ungum börnum í gegn um leikinn.  Í leiknum vaknar áhugi 

þeirra á viðfangsefninu, þau upplifa sig frekar í leik en námi og leikþörf þeirra er 

fullnægt.  

Lestur er undirstaða alls náms.  Í þessari greinargerð minni leita ég eftir því hver er helsta 

undirstaða fyrir farsælt lestrarnám.  Ef vel tekst í byrjun er mjög líklegra að vel gangi 

þegar lengra er komið í lestrarnámi.  Þess vegna þarf allur undirbúningur að vera góður 

þegar grunnur er lagður að lestrarnámi ungra barna. 

Í þessu spili mínu geta börn tengt saman mynd og orð.  Þannig sér barnið orðið 

myndrænt.  Ég tel að svona spil geti gegnt mikilvægu hlutverki við stafainnlögn og 

lestrarkennslu fyrir börn á síðasta ári í leikskóla og í fyrsta bekk í grunnskóla, einnig fyrir 

börn sem eiga í lestrarörðugleikum. 

 

Ég vil þakka leiðsagnarkennara mínum, Rannveigu Oddsdóttir, fyrir góð og skjót svör og 

góða leiðsögn. 
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Inngangur 
Að lesa er ekki meðfæddur hæfileiki.  Það eru fjölmargir þættir sem þarf að huga að 

þegar komið er að lestrarkennslu barna.  Það getur legið misvel fyrir börnum að ná 

lestrarfærninni.  Strax þegar börn eru ungabörn og þeim er sýnd fyrsta bókin hefst 

ómeðvitað fyrsta skrefið í lestrarkennslu.  Það er hlutverk foreldra, leikskólakennara, 

kennara og þeirra sem koma að uppeldi barna að sinna málþroska og orðaforða barnanna 

svo þau verði betur undirbúin fyrir lestrarnám.  Einnig þarf að huga að fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og efla áhuga barna á ómeðvituðu og meðvituðu lestrarnámi í gegnum 

leikinn.  Þetta er til dæmis hægt að gera með ýmsum spilum sem nota má með börnum á 

leikskólaaldri og byrja þar strax að tengja stafi við orð og styrkja hljóðkerfisvitund þeirra  

Í aðalnámsskrá leikskóla segir ,, leikskólum ber að skapa umhverfi sem hvetur barn til 

þess að kanna leyndardóma ritaðs máls og vekur löngun þess til að læra að lesa og skrifa“ 

(Aðalnámsskrá leikskóla, 1999, bls. 21).  

Í þessari greinagerð minni mun ég fjalla um hvernig lestur þróast frá unga aldri, hvernig 

lestrargeta skiptist í lestrarstig, þátt foreldra og hvert hlutverk þeirra er í lestrarferli 

barnanna.  Einnig mun ég fjalla um lestrarörðugleika en mörg börn eiga í erfiðleikum 

með lestrarnám sitt og þarf því að huga sérstaklega að þeim.  Í einum kafla mun ég fjalla 

um nám og kennslu og vitna þar í hugsmíðikenninguna.  Að lokum mun ég kynna 

lestrarbingóið Í lestrarleik og hvernig hægt er að nýta það í kennslu. 

En helsta markmiðið með að útbúa svona lestrarspil er að  auðvelda börnum sem eru að 

hefja lestrarnám og einnig þeim börnum sem eiga við lestrarörðugleika að etja að sjá 

merkingu orða myndrænt og þjálfa um leið hljóðkerfisvitund þeirra. 
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1.  Lestrarþróun. 
Þegar börn hefja sinn fyrsta skóladag hafa þau vissar væntingar um nám sitt.  Þau eru 

flest mjög spennt yfir því að vera að byrja í skóla.  Þegar maður spyr barn sem er að byrja 

í 1. bekk hvað það sé nú að fara að læra í skólanum eru yfirleitt alltaf svörin sem maður 

fær ,, að læra að lesa og reikna“.  Annað er óljóst fyrir þeim.    

Það er því kennarans að gera þessar væntingar barnsins að raunveruleika og á sem 

áhugaverðastan hátt.  En áhugi er undirstaða þess að góð lestrarvirkni eigi sér stað                   

( Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 17).  Formleg 

lestrarkennsla hefst hjá börnum þegar þau byrja í grunnskóla en lestrarnám hjá barninu er 

hafið löngu fyrr.  Börn eru ekki gömul þegar þau uppgötva að bókstafir hafa vissa 

merkingu, þau sjá foreldra sína skrifa og lesa, þau sjá skilti með stöfum sem hafa 

einhverja merkingu og allt í kringum þau eru bókstafir sem tákna eitthvað.  Börn eru því 

mjög ung þegar þau reyna fyrst að tileikna sér bókstafina þá á sinn hátt með kroti og 

bulltexta.  Við þurfum því að vera meðvituð um að myndun læsi á sér stað á löngum tíma 

og vera viðbúin að leiðbeina börnunum við tilraunir þeirra á ritmáli t.d þegar þau 

þykjustulesa og þykjustuskrifa (Margrét Sigurðardóttir og Sigrún Birgisdóttir, 1999,      

bls. 34).  Þegar börn hefja lestrarnám verða þau að hafa almenna málkunnáttu og 

fjölbreyttan orðaforða því lestur felst í því að skilja að táknin sem eru bókstafir á blaðinu 

mynda orð með merkingu.  Og verður því barnið að hafa þessa merkingu í orðaforða 

sínum til að geta nýtt sér þesssa uppgötvun (Guðmundur B.Kristmundsson og Þóra 

Kristinsdóttir, 2000, bls. 17).  Til að auka orðaforða barna er nauðsynlegt að virkja börnin 

í að hlusta, tala við þau, leyfa þeim að segja frá, hlusta á sögur og syngja með þeim.  Allt 

þetta er undirbúningur fyrir lestranám.  Ákveðin málvitund á sér stað þegar barn er fært 

um að beina athygli að formi málsins.  Málvitund skiptist í  táknvitund sem felst í því að 

þekkja rittáknin og skilja að hver stafur hefur ákveðna merkingu og svo hins vegar 

hljóðvitund sem felst í því að hægt er að greina talmálið niður í einstök málhljóð eins og 

að orðið sól er sett saman úr þremur hljóðum s-ó-l og að greina atkvæði, orð og setningar. 

Til að eðlileg lestrarþróun eigi sér stað er nauðsynlegt að barn hafi góða hljóðvitund         

( Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 18-19).  
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Það hefur margsýnt sig að börn sem hafa fengið góða málörvun og öðlast góðan 

orðaforða áður en almenn lestrarkennsla á sér stað verða fyrri til að ná lestrarfærni.  En 

samkvæmt rannsókn sem gerð var í Danmörku og Noregi árið 1988 af Ingvari Lundberg 

og samstarfsmönnum hans á 400 börnum sem voru enn í leikskóla og ekki byrjuð í 

almennri lestrarkennslu.  Rannsóknin fólst í því að kanna áhrif hljóðrænnar þjálfunar áður 

en börnin byrjuðu í lestrarkennslu.  Börnunum var skipt í tvo hópa, samanburðarhóp og 

tilraunarhóp.  Og fengu börnin í tilraunahópnum markvissa hljóðræna þjálfun en börnin í 

hinum hópnum fengu hefðbundna þjálfun.  Færni barnanna var skoðuð á sjö mánaða 

fresti í fjögur ár.  Niðurstöður sýndu að börnin sem fengu hljóðgreiningarþjálfun áttu 

auðveldara með lestrarnám.  Það dró úr lestrar- og stafsetningarörðugleikum.  Þau sýndu 

sem sagt betri árangur í lestri og stafsetningu heldur en börnin í samanburðarhópnum 

(Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 1999, bls. 7). 

Þegar börn hefja lestranám er margt sem nauðsynlegt er að hafa í huga bæði fyrir foreldra 

og kennara.  

Í þrepamarkmiðum í íslensku fyrir 1. bekk eru eftirfarandi markmið að finna í 

aðalnámsskrá grunnskóla . 

Að nemandi...... 

 Vinni með eigin frásagnir og sögur til að örva hann til lestrar. 

 Vinni fjölbreytt verkefni sem örva hann til lestrar. 

 Kynnist rími og hrynjandi, bókstöfum, orðum og setningum. 

 Vinni verkefni sem stuðla að auknum orðaforða og málskilningi. 

 Fái tækifæri til að efla lesskilning með því að vinna fjölbreytt verkefni við hæfi. 

 Fái tækifæri til að lesa bækur við hæfi, að eigin vali og vali kennara. 

 Taki sérstakt lesskimunarpróf sem spáir fyrir um hvort hann geti átt í lestrarerfiðleikum 

og fái viðeigandi lestrar- og málþjálfun í kjölfarið. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 29).  

Einnig þarf umhverfi barnsins að vera lestrarvænt, taka þarf mið af þroska barnsins, efla 

áhuga þeirra á lestri, fjölbreyttar kennsluaðferðir og einnig þarf að gera barninu ljóst hver 

tilgangurinn er með lestrarnáminu. 
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 Kennarar verða að vera vel meðvitaðir um stöðu nemenda sinna og fylgjast með 

framförum þeirra hvað varðar þekkingu á bókstöfum og færni í hljóðkerfisvitund.  Mikill 

munur getur verið á lestrargetu barna og þarf því að koma til móts við þarfir hvers og 

eins.  

Fræðimenn eru almennt sammála um að lestur þróist í stigum og skipta þessum stigum 

ýmist í fjögur eða fimm stig.  Linnea C. Ehri er ein þeirra fræðimanna sem sett hefur fram 

kenningu um stigskipta lestrarþróunn og mikilvægi sjónræns lesturs.  Linnea C. Ehri telur 

að sjónrænn lestur sé skilvirkasta og árangursríkasta leiðin til að lesa (Ehri, 2002, bls. 

167). 

Þóra Kristinsdóttir skiptir lestrarþróuninni niður í 5 stig.  

Og þau eru:  

 Undirbúningsstig, sem er fyrsta stig barna af lestri og eru þar flest börn af 

leikskólastigi stödd.  Nauðsynlegt er að gefa þessu fyrsta stigi gaum því þar er 

grunnurinn lagður.  Upplifun og jákvæð reynsla varðandi lestur á þessu stigi leiðir 

til þess að smátt og smátt fara börn að gera sér grein fyrir þeim þáttum sem mynda 

undirstöðu fyrir þróun lestrar. 

 Annað stig er lestrarbyrjun, þar sem barnið áttar sig á því að bókstafur stendur 

fyrir ákveðið málhljóð og það getur tengt hljóðin saman í merkingarbær orð. 

 Þriðja stigið er breytingar eða umskiptingarstig.  Börnin geta umskráð stafi í 

viðeigandi hljóð og eru aðeins byrjuð að tengja en lestur þeirra er mjög hægur því 

mikil orka fer í að umskrá hljóðin. 

 Fjórða stigið er undirstöðulestur.  Nú hafa börn náð leikni í að þekkja heil orð og 

þurfa ekki að eyða eins mikilli orku í að hljóða saman og tengja og geta því 

einbeitt sér að textanum. 

 Fimmta stigið er fágunarstig og er það lokastig lestrarþróunarinnar og felur í sér 

fágun og nákvæmni.  Börnin geta lesið óhikað og tileinkað sér efnið ( Þóra 

Kristinsdóttir, 2000, bls. 187-189). 
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2.  Hlutverk foreldra. 
Eitt af hlutverkum foreldra er að vekja áhuga og kenna börnum sínum að lesa en eins og 

máltækið segir ,,börnin læra það sem fyrir þeim er haft“.  Sem sagt ef börn alast upp við 

lestur bóka og að foreldrar lesi og handleiki bækur og að það séu til bækur á heimilum 

vekur það áhuga barna á bókum.  Það er mjög mikilvægt að foreldrar lesi eða skoði 

bækur með börnum sínum allt frá unga aldri, því þá strax hefst undirstaða fyrir 

lestrarnám.  Þegar lesið er fyrir barn sem nálgast skólaaldur getur það tekið virkan þátt í 

ýmsum æfingum tengdum bókalestri t.d með því að skoða bókstafina og velta fyrir sér 

heiti þeirra (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 21). 

Rannsókn sem gerð var í dönskum skólum bæði fámennum og fjölmennum árið 2000 og 

fólst í því að kanna hvort börn hefðu meiri áhuga á bókalestri ef lesið hafði verið fyrir 

þau heima á leikskóla aldri eða áður en þau hófu formlegt lestrarnám.  Í könnuninni tóku 

465 strákar og 436 stúlkur á aldrinum 9 – 12 ára.  Rannsóknin leiddi í ljós að fylgni var á 

milli þess að lesið var upphátt fyrir börn á unga aldri og lestraráhuga þeirra síðar þegar 

þau gátu farið að lesa sjálf.  Ef litið var á stráka og stelpur sem tóku þátt í rannsókninni 

var ekki mikill munur á lestraráhuga kynjanna (Steffensen og Weinreich, 2000,             

bls. 22-25).  Þetta sýnir okkur hversu mikilvægt er að lesa fyrir börn strax frá unga aldri 

til þess að auka áhuga þeirra á lestri seinna meir.  

Þegar skólaganga hefst hjá börnum þurfa foreldrar að vita hvert hlutverk þeirra er 

varðandi nám barna sinna og skilja að þeir geti ekki einungis verið áhorfendur því 

stuðningur þeirra er afar mikilvægur og skiptir mikilu máli að foreldrar veiti börnum 

sínum alla þá aðstoð sem þau þurfa við nám sitt (Árdís Ívarsdóttir, Hafdís Guðjónsdóttir 

og Matthildur Guðmunsdóttir, 2005, bls. 97).  Sérstaklega á þetta við lestrarnámið því 

börn þurfa meiri þjálfun í lestri en skólinn getur veitt þeim.  Þau þurfa helst að lesa á 

hverjum degi á meðan þau eru að ná fyrstu stigum lestrarþróunarinnar.  Góð samvinna á 

milli skóla og foreldra er því nauðsynleg (Guðmundur B Kristmundsson og Þóra 

kristinsdóttir, 2000, bls. 34). 
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3.  Lestrarörðugleikar 
Eins og áður hefur komið fram í þessum skrifum mínum hafa flest börn svipaðar 

væntingar þegar þau hefja grunnskólagöngu sína.  Þau eru að byrja í skóla til að læra að 

lesa.  En því miður standa ekki öll börn jafnfætis í getu til lestrarnáms.  Mörg börn eiga 

við lestrarörðugleika og gengur því lestrarnámið seint.  En lestrarörðugleikar geta átt sér 

ýmsar orsakir. 

Þeir geta til dæmis verið vegna almenns æfingaleysis, greindarskerðingar eða 

leshömlunar (dyslexiu).  Leahömlun getur verið áunnin vegna áfalla á lífsleiðinni eða hún 

getur verið meðfædd, þroskatengd.  Það er álitið að þroskatengd leshömlun tengist 

starfsemi þeirra sviða heilans sem vinna með mál og tákn.  Hana er ekki unnt að lækna ef 

svo má segja en með góðri kennslu og þrautseigju nemenda er oft unnt að bæta verulega 

lestur og ritun leshamlaðra (Rósa Eggertsdóttir, 2000). 

Það er því skólans og umsjónarkennarans að vera vel á varðbergi og fylgjast með 

framförum nemenda sinna strax á fyrstu stigum lestrarþróunarinnar. 

Stafainnlögn og byrjendakennsla í lestri gengur oft fljótt fyrir sig vegna þess að meiri 

hluti nemenda er fljótur að ná þessu fyrsta stigi og oft er einhver hluti nemenda sem þegar 

er búin að læra stafina.  En vegna þess hve þessi kennsla gengur oft hratt fyrir sig er 

stundum hópur barna utanveltu, nemendur sem þurfa ýmissa hluta vegna lengri dvöl á 

hverju stigi, það er því nauðsynlegt að grípa inní með markvissri aðstoð því þessi börn ná 

oft ekki að yfirfæra þá tækni sem þau hafa lært nema með þjálfun (Kristín Arnardóttir, 

2007, bls. 40).  Börn sem eiga við lestrarörðugleika að stríða mega ekki gefast upp.  Þau 

verða að leggja meir á sig heldur en önnur börn.  Umhverfið þarf að taka mið af þeirri 

staðreynd og foreldrar og kennarar verða að koma á móts við þessi börn, hvetja þau og 

skapa áhugaverð og ögrandi verkefni en samt alltaf þannig að börnin ráði við þau 

(Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir, 2000, bls. 17).  Mikil hætta er á að 

sjálfstraust barna sem eiga við lestrarörugleika skerðist með tímanum ef ekki er gripið 

inní nógu fljótt.  Þau finna fljótt vanmátt sinn, skilja ekki það sem þau lesa og komast 

ekki yfir námsefnið.  Kennarar verða því að fylgjast vel með nemendum sem mögulega 

gætu átt í erfiðleikum.  Til þess að auðvelda kennurum að fylgjast með nemendum sínum 

eru ýmis skimunarpróf, sem sýna hvar nemandinn stendur námslega. 
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4.  Nám og leikur 
Hvað er nám og hvernig nemum við hluti í umhverfi okkar?  Til eru margar kenningar 

sem svara þessum spurningum.  Hugsmíðikenningin finnst mér áhugaverð og nokkuð 

raunhæf sem hægt er að byggja á en hún ,,leggur áherslu á að nám geti ekki verið aðskilið 

reynslu eða framkvæmd og til þess að geta lært verði nemandinn að vera þátttakandi í 

ferlinu við að skilja, vita og geta“ (Árdís Ívarsdóttir o.fl. 2005, bls. 15).  Sem sagt 

einstaklingurinn byggir upp þekkingu sína á fyrri reynslu og prófar sig stöðugt áfram og 

bætir alltaf við fyrri þekkingu sína. 

Hugsmíðikenningin á rætur að rekja til 19.og 20. aldar og hugmyndafræði Dewey og 

Piaget. Dewey sagði reynslan sjálf væri uppspretta menntunar. 

Piaget lagði áherslu á samspil milli einstaklings og umhverfis, hann taldi að kennarar og 

nemendur væru samverkamenn þar sem ríkti gagnkvæm virðing og tillitsemi.  Einnig 

taldi hann að vitmunaþroskinn eflist með því að handfjatla hluti og gera tilraunir. 

Samkvæmt því er áríðandi að vanda til námsumhverfis og kennslugagna þar sem 

nemendum gefst tækifæri til að vinna með margvíslegan efnivið t.d. í vinnu með bókstafi, 

við lausn þrauta, rannsóknir og úrvinnslu bókmennta (Árdís Ívarsdóttir o.fl. 2005, bls. 

16). 

Þetta segir okkur að öll almenn örvun á málþroska, hugtakaskilningi og orðaforða er það 

sem barnið byggir lestrarnám sitt á síðar. 

Þegar kennari undirbýr kennslu er mikilvægt að hann hafi í huga að börn eiga auðveldast 

með nám þegar að þau fá að handfjatla hluti og í gegn um leik.  Einföld spil eins og lottó, 

samstæðuspil og stafakubbar eru t.d upplögð til að auka orðaforða og hugtakaskilning hjá 

börnum og svona mætti lengi telja.  Í gegn um leikinn er góð leið að ná athygli þeirra, 

vekja áhuga og um leið að mæta leikþörf og gleði þeirra.  Börnin verða að hafa þá 

tilfinningu að það sé einungis verið að leika sér, kennslan má ekki verða yfirsterkari 

(Helga Friðfinnsdóttir o.fl.1999, bls. 9).  Í lestrarkennslu er mikilvægt að hafa 

fjölbreytileikann í fyrirrúmi og blanda saman aðferðum við lestrarkennsluna. ,,Með 

blöndun margra aðferða eru meiri líkur á að allir nemendur fái eitthvað við sitt hæfi“ 

(Elín G.Ólafsdóttir, 2004, bls. 109). 
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5 .  Lestrarbingó. 
Þegar ég var búin að ákveða að búa til einhverskonar spil í lokaverkefninu mínu, þá var 

ég ansi lengi að velta vöngum yfir því hvernig spil ég ætti að útbúa, hvað virkaði best, 

hvað þætti börnum spennandi og áhugavert.  Þá datt mér í hug bingó.  Börnum finnst 

alltaf gaman að spila bingó.  Þar var komin hugmynd af lestrarbingó.  Ég útbjó átta spjöld 

með misþungum orðum, nokkur spjöld einungis með tveggja stafa og þriggja stafa orðum 

og nokkur spjöld með fjögurra stafa örðum.  Orðin sem ég valdi voru orð sem höfðu 

myndræna merkingu, algeng orð sem börn þekkja eins og til dæmis ís, sól, rúta.  Á 

spjöldunum verða myndir og orðið af myndinni stendur fyrir neðan myndina, síðan verða 

stakir stafir og börnin eiga að reyna fá réttu stafina sem eru sýndir og eiga við myndirnar 

sem eru á spjöldunum þeirra.  Þetta spil verður spilað í mjög svipuðu formi og bingó þ.e 

einn bingóstjóri sem sýnir eða segir stafinn sem hann dregur og börnin athuga hvort þau 

vanti þennan staf eða hvort hann passi við einhverja mynd sem er á spjaldinu þeirra. 

Stafirnir verða í þeirri stærð að það komast tveir stafir yfir tveggja stafa orð, þrír stafir 

yfir þriggja stafa orð og þannig koll af kolli.  Stafirnir verða það margir að hægt er að 

fylla spjöldin. 

Þegar börn eru byrjuð í fyrsta bekk og formleg lestrarkennsla er hafin, er upplagt að spila 

í litlum hópum t.d í skólum þar sem hringekjuform er notað í kennslu, þá getur lestrarspil 

verið á einni stöðinni.  Börnin geta verið bingóstjórar og æft sig þá í leiðinni að segja 

hvað stafirnir heita.  En árangursríkast er ef kennarinn eða einhver fullorðin er 

bingóstjórinn og getur æft heiti og hljóð stafanna í leiðinni. Með því að hafa 

bingóspjöldin misþung er hægt að velja spjöld eftir því hvort börn eru á fyrsta stigi 

lestrarþróunar eða komin aðeins á veg með lesturinn.  Þegar börn eru að tileinka sér 

tæknina að tengja saman tvö eða fleirri hljóð er upplagt að nota spjöldin með tveggja og 

þriggja stafa orðunum, fljótlega verða börnin tilbúin að spreyta sig á þriggja og fjögurra 

stafa orðum.  Ef börn eiga við lestrarörðugleika að etja er nauðsynlegt að veita þeim 

markvissa þjálfun er þá gott að nota ýmsa leiki og spil til að þjálfa þau og vekja áhuga 

þeirra.  Tel ég að svona lestrarbingó geti stuðlað að aukinni lestrargetu til dæmis með því 

að börnin geti séð orðin myndrænt og reynt með því móti að festa orðin í minni sér.  
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Viðauki. 

Lestrarspil fylgir með. 

 

 


