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Leiðsögukennari: Rannveig Auður Jóhannsdóttir 



 

Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um hvernig foreldrar geta haft áhrif á þróun læsis 

hjá börnunum sínum. Dregin eru fram atriði sem ýta undir þá staðreynd að 

foreldrar hafa sannarlega mikil áhrif á lestrarframvindu barnsins áður en það 

byrjar í grunnskóla. Lestur er skoðaður út frá því sjónarhorni hvað gerist og 

hvaða kunnáttu barnið þarf að tileinka sér þegar það byrjar að læra að lesa. 

Skýrt er frá einföldum leiðum fyrir foreldra hvernig þeir geta haft áhrif á 

þróun læsis hjá barninu sínu. Í lok ritgerðar er sagt frá könnun sem 

undirrituð gerði til að varpa ljósi á hvort að íslenskir foreldrar ýttu undir 

þróun læsis hjá börnunum sínum.  Úrtakið voru foreldrar leikskólabarna á 

Austurlandi og helstu niðurstöður sýndu að foreldrar eru virkir í að þróa læsi 

hjá börnunum sínum. Þeir sinna málörvun og þeim þótti mikilvægt að vinna 

í því að undirbúa þau fyrir að læra að lesa áður en þau hæfu skólagöngu. 
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Inngangur 

Til hvers að þurfa að hafa fyrir því að skapa umhverfi heima fyrir sem hefur 

áhrif á þróun læsis? Er þetta viðfangsefni sem foreldar eiga að vera glíma við í 

uppeldi hjá börnunum sínum? Er ekki nóg að leikskólar og grunnskólar taki að 

sér þessa þjálfun og af hverju þarf að byrja svona snemma? Þetta gætu allt 

verið spurningar sem brenna á vörum foreldra þegar þeim er bent á að byrja 

sem fyrst að þróa læsi hjá börnunum sínum. Það má byrja að segja frá því að 

það hefur verið vaxandi áhugi á fjölskyldulæsisverkefnum undanfarinn áratug 

þar sem kennarar, stefnugerendur og rannsakendur eru að bera kennsl á 

hlutverk sem þessi verkefni geta átt þátt í að hvetja foreldra til þess að þróa 

leiðir sem styðja við þroska tungumáls barna sinna (Taylor, 2008). Í þessari 

ritgerð er verið að skoða hvað virkni foreldra í að undirbúa börn sín undir 

lestrakennslu er mikilvæg. Það er gert með því að leitast við að svara af hverju 

og hvernig geta foreldrar undirbúið börnin sín sem best fyrir lestrakennslu í 

grunnskóla með skapandi umhverfi heima fyrir.  

Í fyrsta kafla er skoðað af hverju örvandi umhverfi á fyrstu árunum getur skipt 

sköpum fyrir börn sem undirbúningur fyrir lestrarkennslu í grunnskóla. 

Foreldrar geta séð til þess að börnin þeirra hafi jákvætt viðhorf gagnvart lestri 

og þau séu vel undirbúin undir lestrakennslu þegar þau mæta í grunnskólann.  Í 

öðrum kafla er lestur skoðaður út frá hvaða kunnáttu börn þurfa að tileinka sér 

til þess að geta lesið. Talað er um hvaða þróun og hvaða ferli á sér stað hjá 

börnunum þegar þau byrja að læra að lesa. Í þriðja kafla er skoðað hvað 

foreldrum ber að hafa í huga þegar þeir þróa læsi hjá börnunum sínum. Farið er 

yfir nokkrar leiðir sem foreldrar geta notað í uppeldi sínu til að ná betri árangri. 

Í fjórða kafla er sagt frá könnun sem var gerð til þess að kanna hvort íslenskir 

foreldrar væru meðvitaðir í að sinna málörvun í uppeldi hjá sér og þá hvað 

væru þeir að gera, hvenær þeir héldu að þeir gætu byrjað að þróa læsi og hvort 

þeim finndist það skipta máli að byrja snemma að undirbúa börnin undir 

lestrarkennslu í grunnskóla. 
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1. Örvandi umhverfi hefur áhrif á þróun læsis 

Foreldrar eru án efa ein stærsta fyrirmynd barnsins. Heima fyrir hafa þeir tök á 

að gefa sér tíma með barninu sínu og kenna því um hinar ýmsu staðreyndir. 

Þegar það kemur að þróun læsis þá geta foreldrar spilað stórt hlutverk. Það er 

nú einu sinni þannig að fyrsta reynsla einstaklings á einhverju ákveðnu sviði 

getur haft áhrif á viðhorf þess síðar meir í lífinu. Þannig að lestrarupplifun og 

lestrarreynsla sem barnið hefur öðlast áður lestrakennsla hefst í grunnskóla 

getur haft mikil áhrif. En til þess að vel takist til er það umhverfið í kringum 

börnin sem hefur mestu áhrifin og skiptir miklu máli. Foreldrar þurfa þá að 

vanda til verks með því að skapa það viðhorf hjá barninu að lestur sé áhugavert 

viðfangsefni. Mikilvægt er að börnin læri líka að það sé hægt að hafa gagn og 

gaman af því. Með þessu er hægt að gefa börnunum mjög gott veganesti fyrir 

komandi lestrarnám (Þóra Kristinsdóttir, 2000).  

Foreldrar eru færir um að hafa áhrif á þróun læsis á marga vegu t.d. með því að 

láta börnin taka þátt í margs konar leikjum eða hversdagslegum athöfnum sem 

ganga út á notkun tungumálsins. Foreldrar geta t.d. talað við smábörnin, sungið 

allskonar lög og sagt þeim sögur en allt þetta hefur áhrif á þróun læsis. Ekki má 

gleyma að foreldrar geta einnig haft  jákvæð áhrif á hugarfar barna sinna þegar 

kemur að lærdómi (Burns, Griffin og Snow, 1999). ,, Fjölskyldumeðlimir eru 

fyrirmyndir sem þátttakendur í læsisathöfnum“ (Morrow, 2001, 11). Þá er verið 

að tala um að þegar t.d. foreldrar eru að lesa dagblöð þá eru börnin að fylgjast 

með þeim og læra af þeim. Með þessum litlu athöfnum þá eru foreldrar að hafa 

mikil áhrif á börnin sín. En þegar börnin byrja í leikskóla þá eru þau í hinum 

ýmsu störfum sem byggjast upp á því að þróa læsi og að undirbúa þau sem best 

undir lestrakennslu. Mörgum foreldrum finnst þá kannski alveg fásinna að 

þurfa einnig að vera að sinna þróun læsis heimafyrir. En það er nú bara þannig 

að foreldrar geta haft gríðarlega mikið um það að segja hvernig best sé að 

undirbúa barnið undir  lestarkennslu.  

Það er um að gera að byrja strax því á fyrstu mánuðum og árum getur 

reynsluheimur barna af tungumálinu og læsi byrjað að mynda undirstöðu fyrir 

velgengni lestrakunnáttu þeirra seinna meir og þarna einmitt spila foreldrar 

stórt hlutverk. Það telst upplagður tími að byrja að lesa bækur fyrir börnin sín í 
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frumbernsku. Það er hægt að byrja að lesa fyrir þau frá u.þ.b. 6 vikna aldri. Það 

er ýmislegt sem bendir til þess að því meira sem börnin vita um tungumálið sitt 

og læsi áður en þau byrja í grunnskóla þá eru þau yfirleitt betur til þess fallin að 

ná góðum árangri í lestri (Burns o.fl., 1999).  

Foreldrar þurfa að huga að því að börnunum sé gefið tækifæri til þess að þroska 

orðaforða, aðra tungumálakunnáttu og grundvallarkunnáttu í gegnum heiminn í 

umhverfinu í kringum þau. Þetta gerist þegar þau vita ýmislegt um bækur eins 

og hvernig þær líta út og hvernig þær virka. Þannig er hægt að gera börnin 

spennt fyrir lestri og þá byrja þau að kanna hvað það er að vera lesendur og 

skrifarar. Við það að umgangast bækur eru þau að læra um stafi og hvernig orð 

byggjast upp (Burns o.fl., 1999).  

Börn þurfa að ná góðum tökum á tungumálinu sínu. Tungumálakunnátta sem er 

undir sterkum áhrifum frá reynslu sem þau fá heimafyrir er tengd hæfni þeirra 

að ná góðum tökum á lestri síðar meir. Þegar þau ná öðrum bekk breytast 

kröfurnar úr því að geta lesið orð yfir í lesskilning. Að þau skilji hvað þau eru 

að lesa um og hvernig það getur tengst þeirra reynsluheimi (Landry og Smith, 

2006). Þegar börn eiga athyglisvert samtal við fullorðna manneskju þá eru þau 

að byggja upp orðaforða, tungumálakunnáttu og þekkingu á heiminum. Þetta 

gerist ef talað er við þau um bækur sem er verið að lesa eða skoða með þeim og 

ef talað er um þá viðburði sem gerast hjá þeim á hverjum degi t.d. hvað gerðist 

í leikskólanum hjá þeim og fullorðnir gætu þess vegna líka talað um hvað 

gerðist í vinnunni hjá þeim. Með þessu er ekki bara verið að auka við 

orðaforðann hjá þeim heldur eru þau einnig að tileinka sér færni í að skilja 

sögur og útskýringar. Skilningur þeirra á hvernig allir þessir hlutir virka er allt 

saman kunnátta sem er mikilvæg í byrjendalæsi (Burns o.fl., 1999).   
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2. Í hverju felst lestur 

Eins og fram hefur komið áður þá gengur byrjendalæsi út á það að barnið öðlist 

nokkra þekkingu á tungumálinu, lestri og ritun áður en það byrjar í grunnskóla. 

Þessi læsisþroski byrjar snemma í lífinu og er viðvarandi ferli í gegnum lífið 

(Morrow, 2001). Lestur virðist oft sem eðlilegur hlutur og þeir  þá sem eru 

læsir eiga erfitt með að líta orð án þess að lesa það. Þegar lestur gerist sjálfvirkt 

ferli þá verður hann áreynslulaus. Það að kenna börnunum að lesa áreynslulaust 

er eitt af megin markmiðum í lestrakennslu og að þeim sé kennt að lesa án þess 

að þau þurfi mikið að spá í lestraferlinu, heldur að þau geti einbeitt sér að 

innihaldinu (Ashby og Rayner, 2006).  

Það borgar sig að byrja snemma að undirbúa börnin undir lestrakennslu því að 

lestur er ekki meðfæddur hæfileiki hjá þeim. Þegar börn eru á forskólaaldri er 

nauðsynlegt að leggja ákveðinn grunn hjá þeim. Það er gert til þess að þau geti 

tengt orð út frá framburði og hvernig það er skrifað rétt. Börn verða að átta sig 

á því að út frá ritmálum má fá ákveðna merkingu. Börnin verða að fá að upplifa 

lestur og fá jákvæða reynslu til þess að þau fari að gera sér grein fyrir þeim 

þáttum sem eru nefndir hérna á undan. Þessir þættir mynda nefnilega 

undirstöðu fyrir áframhaldandi þróun læsis. Með þessu fara þau að hafa gaman 

af og leita eftir upplifunum í tengslum við lestur. Það skiptir miklu máli að 

umhverfið sem er í kringum þau sé þannig að það veki forvitni og löngun 

barnsins til þess að kynnast lestri. Þannig fara þau að kynnast málfari bóka eða 

að þykjast að lesa og þannig geta þau farið að byrjað að þróa með sér ákveðinn 

skilning á eðli og tilgangs lesturs (Þóra Kristinsdóttir, 2001). 

Þegar börn fara að læra að lesa fer af stað ákveðinn lestraferill en það er sú 

hugarstarfsemi sem fer af stað við lestur. Hægt er að skipta þessu ferli í tvennt 

og er þá talað um ytra og innra ferli. Ytra ferlið sem á sér stað er þegar augun 

nema og skynja það sem er fyrir fram þau. Þegar augun eru búin að skynja þá 

hefst ákveðin úrvinnsla inni í heilanum til að vinna úr þessum upplýsingum og 

það er nefnt innra ferli. Það er hægt að tala um tvær leiðir í úrvinnsluferlinu og 

eru þær greindar sem bein og óbein leið. Þegar orðið sem barnið sér er lesið í 

heild sinni er talað um beina leið. En þegar barnið þarf að skoða hverja einustu 

einingu orðsins og tengja saman er talað um óbeina leið. Þegar barnið er orðið 
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læst þá notar það beinu leiðina en myndi nota óbeinu leiðina ef það myndi 

rekast á glænýtt orð sem það þekkir ekki (Þóra Kristinsdóttir, 2001). 

2.1 Hvaða kunnáttu þurfa börn að hafa til þess að geta lesið 

Eins og áður hefur komið fram er lestur flókið ferli og þurfa börn að ná 

ákveðinni kunnáttu til þess að geta lesið. Þegar þau byrja í lestrakennslu þurfa 

þau að fá viðeigandi hjálp í skilningi, þekkingu og notkun stafahljóða í 

ritunarkerfinu og læra aðferð til þess að sameina þessa þætti. (Burns o.fl., 

1999). Lestur á sér ekki stað í gegnum eina athöfn heldur samanstendur lestur 

af mörgum þáttum sem seinna hafa áhrif á færni lesandans. Það má líkja lestri 

við lausnaleit sem er beint að því að samþætta orð til þess að reyna að skilja um 

hvað rithöfundurinn er að skrifa. Einfalt líkan að lestri er röð atburða frá 

skilningi á stöfum, þekkingu á orðum, sameiningu orða og setningafræði 

(Underwood og Batt, 1996). Réttritunarkunnátta, merkingafræðileg kunnátta og 

hljóðkerfiskunnátta eru þættir sem hægt er að þroska hvern í sínu lagi en þó 

þarf að læra að þeir þurfa að vinna saman. Að lesa er endurspeglun á 

samþættingu og víxlverkandi þekkingu og hegðun þessara þátta (Adams, 

1994). Lestur felst í því að vita hvernig texti byggist upp og finna merkingu út 

úr honum. Til að kunna að gera skil á textanum og geta lesið þurfa börn að 

öðlast kunnáttu á fimm sviðum (Merchant, 2008). 

Fyrsta sviðið sem nefnt er hér er læsisvitund en þar er unnið með skilning og 

reynslu barna á textum í kringum þau. Þegar börnin eru ung þá eru þau strax 

farin að líta í kringum sig og kynna sér texta sem eru í umhverfi þeirra 

(Merchant, 2008).  Snemma fara þau að finna tilgang með merkjum í kringum 

sig og hefur þessi merking mikilvægt gildi. Þessi texti sem er í umhverfinu 

þeirra hefur ákveðinn tilgang því þessi merki endurspegla hvað er tiltækt og 

þýðingarmikið í lífi þeirra sem eru í kringum börnin og er það allt frá merkjum 

til stafa sem eru í þeirra nánasta umhverfi (Braunger og Lewis, 2007).  Með 

þessu fara þau að þekkja kunnuglegustu fyrirtækismerki eða slagorð sem birtast 

kannski á uppáhalds matnum þeirra eða drykk. Þau fara að þekkja lögunina á 

stöfum sem eru í nöfnunum þeirra og þau fylgjast með fullorðnum í kringum 

sig hvernig þeir nota texta í vinnunni hjá sér eða í frítíma sínum. Allan tímann 

eru þau að velta fyrir sér eiginleikum texta og þróa með sér hugtök um texta en 
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það er einmitt einn mikilvægasti þáttur í læsisvitund. Þessi hugtök sem þau 

læra eru t.d. að þau viti hvar eigi að byrja að lesa bók, að það eigi að byrja efst 

á síðunni og lesa niður og við lesum frá vinstri til hægri. Það er helst heima 

fyrir sem börnin læra um þessi hugtök þegar þau verða vitni að notkun á 

allskonar textum. Í þeirra eigin umhverfi eru meiri möguleikar á að efla ólíkar 

tegundir af læsisvitund (Merchant, 2008). Það eru mörg börn sem mæta í 

grunnskólann með mikla reynslu af texta. Fyrir flest þau börn verður kennsla í 

táknhljóðum (hljóð stafanna) meira upprifjun og nánari útskýring í stað þess að 

vera nýjar upplýsingar. En fyrir þau börn sem mæta í skólann án þess að hafa 

mikla þekkingu á texta eru þau líklegri að hafa minni áhuga. Má reikna með að 

þau verði seinni í að læra og þolinmæði þeirri minni (Adams, 1994). En til þess 

að börnin læri þetta enn betur er mikilvægt að börnin fái að leika sér með texta, 

gera tilraunir með þá og skoða, þá kemur það til með að hjálpa þeim að skilja 

tilgang ólíkra texta sem eru í kringum þau. Með þessu sjá þau að textar miðla 

merkingu og upplýsingum til þeirra sem lesa þá. Þau fara að sjá hvernig texti 

getur samsvarað til talaðs máls og þau sjá að þegar þau lesa ólíka texta hvernig 

ólíkar stefnur geta verið í skrifuðu máli. Mikilvægt er að þau séu kynnt fyrir 

helstu hugtökum innan lestursins t.d. hvað sé framhlið og bakhlið á bók, hvað 

er lína, hvað er orð, hvað er orðabil, hvað er stafur o.s.frv. (Merchant, 2008). 

Börn þurfa að öðlast þekkingu á orðum. Þegar ung börn eru búin að læra hvað 

bókstafirnir heita munu þau læra af kynnum sínum við texta að ákveðin 

samsetning af stöfum er notuð til þess að tákna orð. Þegar þau hafa þróað 

þennan skilning munu þau koma til með að þekkja textaformið á helstu orðum í 

sínu nánasta umhverfi t.d. á nöfnunum sínum, titlinum á uppáhalds sögunni eða 

bókinni sinni og nafn vörumerkis á uppáhalds morgunkorninu sínu (Merchant, 

2008).  

Til þess að börn geti lært að munnleg tákn og töluð orð hafi merkingu eru þau 

að þróa með sér merkingafræði. Þegar þau þroska með sér merkingafræði þá 

eru þau í rauninni að þroska hugtakaskilninginn hjá sér þ.e. að orð tákna 

ákveðnar hugmyndir eða hugtök. Almenn tungumálahæfni og lesskilningur 

barna eru nátengd þróun orðaforða þeirra. Við það að þróa merkinga-

fræðiþekkingu eru þau undir áhrifum vitneskju þeirra um málfræðilega 

uppbyggingu í tungumáli þeirra (Otto, 2010). Börn verða líka að átta sig á því 
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að sum orðanna sem þau læra geta haft tengda merkingu en eru þó notuð á 

ólíkan hátt í talmáli og ritmáli. Þau munu einnig koma til með að læra að þegar 

forskeyti er bætt við orð eða endirinn breytist þá geti það haft áhrif á merkingu 

þeirra og málfræðilega notkun (Merchant, 2008).  

Næsta svið sem börn þurfa að öðlast kunnáttu í er setningafræðileg kunnátta. 

Það gengur út að börn læri hvernig tungumálið hefur sitt mynstur og röð. Þegar 

uppáhalds sagan þeirra er lesin þá er verið að kynna fyrir þeim auðkennandi 

mynstur skrifaðs máls með sífelldum endurtekningum á orðasamböndum og 

setningum (Merchant, 2008). Börn verða að læra að það tungumálakerfi sem 

þau búa við hefur sínar reglur. Þessar reglur segja til um hvernig orð eru 

sameinuð til að búa til setningar, skilmerkilega frasa eða orðalag. Og til þess að 

börnin geti notað tungumálið sitt á áhrifaríkan hátt er nauðsynlegt fyrir þau að 

vita hvernig þau geta sett saman orð sem skapa skilmerkilega tjáningu. 

Mikilvægt er að þau læri að það skiptir máli að röð orða skipi rétta röð og 

hvernig þau geta byggt upp setningar. Að með því að raða þeim rétt þau eru 

þau að skapa merkingu og einnig að skilja skilaboð til annarra. Þarna kemur 

inn sá skilningur að ekki er hægt að setja saman orð af handhófi (Otto, 2010).  

Börn þurfa að læra hljóðuppbyggingu í tungumálinu og nefnist það 

hljóðkerfisvitund. Þar þurfa þau að læra hvernig orð geta verið slitin í sundur 

eða þá sett saman úr einstökum einingum hljóða (Merchant, 2008). Strax þegar 

börn eru komin á leikskólaaldurinn þá eru þau byrjuð að gera sér grein fyrir 

ólíkum talhljóðum í tungumálinu þeirra. Þannig byrja þau vísvitandi að stjórna 

tungumálinu sínu. Þetta ferli sem fer í gang hjá þeim hjálpar þeim að skilja 

sambandið á milli talmáls og ritaðs máls. Þetta leiðir til þess að þau byrja að 

öðlast þekkingu á skriflegu tungumáli á meðan þau lesa og skrifa (Otto, 2010). 

Að lokum er það réttritunarvitundin sem þau þurfa að læra. Það er sú kunnátta 

um það hvernig stafir og stafarunur eru notaðar til þess að tákna orð (Merchant, 

2008).  

Þó að lestur geti verið flókið ferli þá er lestur fyrirbæri sem leiðir af sér ánægju. 

Þegar börn eru kynnt fyrir lestri þá er ánægja lykilatriði. Það er nauðsynlegt að 

börn finni til jákvæðs viðhorfs gagnvart lestri og læsisupplifana. Gott er að þau 

fái oft að leika sér og gera tilraunir með lestur.  Því ættu fullorðnir í kringum 

þau að gefa sér tíma til að fylgjast með og aðstoða þau.   
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3. Hvaða leiðir geta foreldrar notað til að þróa læsi 

Það er margt sem ber að hafa í huga þegar kemur að því að skapa rétt umhverfi 

heima fyrir sem stuðlar að þróun læsis hjá börnum. Hér á eftir koma margar 

hugmyndir sem foreldrar/forráðamenn geta haft að leiðarljósi. Þótt að börnin 

séu alltaf að læra eitthvað af umhverfinu sínu ósjálfrátt, þá eru til svo margar 

leiðir til að ýta undir þróun læsis. Stundum þarf ekki mikla fyrirhöfn því það er 

hægt að gera það með litlum breytingum frá því hvernig við tölum við börnin 

okkar yfir í það að hafa bækur staðsettar á réttum stöðum þar sem börnin eiga 

auðvelt með að ná í þær. Foreldrar eiga auðveldara með að skapa gott næði 

með börnunum og þannig geta þeir náð vel til þeirra. ,,Börn þurfa viðfangsefni 

sem þau munu njóta og geta náð árangri í, án þess að vera ýtt óþægilega út fyrir 

þeirra þroskastig. Jafnvel þegar börn geta ekki ennþá stafað, læra þau af því að 

reyna að skrifa. Jafnvel þegar börn geta ekki ennþá lesið, læra þau af því þegar 

lesið er fyrir þau“ (Burns o.fl., 1999, 18). Þetta þurfa foreldrar að hafa í huga 

þegar þeir ætla að hjálpa börnunum sínum með málörvun. Ekki er ráðlegt að 

gera þetta að leiðinlegri athöfn sem þau þurfa að gera á hverjum degi, heldur 

þarf  að flétta þetta inn í þeirra daglega starf. 

Undirstaða lesturs er þekking barnsins á móðurmálinu og hana byrja börn að 

þroska með sér í bernsku. Áður en barn kemur til með segja sitt fyrsta orð er 

grunnur máltöku lagður. Það ferli á sér stað í gegnum samskipti við foreldra og 

aðra fullorðna sem eru mikið í kringum barnið. Eflaust eru margir sem halda að 

þetta ferli sé sjálfkrafa en staðreyndin er sú að þessi atburðarás sem á sér stað 

er skipulögð. Það þarf ekki mikið til þess að eitthvað fari úrskeiðis. Vert er að 

gera sér grein fyrir því að máltaka barna er mikilvæg fyrir lestranám þeirra 

(Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2001).  Þegar börn þróa með 

sér læsi þá má sjá þess merki mjög auðveldlega. Það má sjá t.d. á ungum 

börnum þegar þau sýna áhuga fyrir mynd í sögubók, þegar tveggja ára barn 

párar með litum og þegar fjögurra ára barn bendir á stafi sem eru á 

götumerkjum í umhverfi sínu (Burns o.fl., 1999).  

3.1 Hljóð og merking talaðra orða  

Þegar börnin eru komin á leikskólastigið fara þau smám saman að verða næm 

fyrir hljóðum og jafnframt þýðingu talaðs máls og nefnist það 
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hljóðkerfisvitund. Skilgreining á hljóðkerfisvitund er sú að barnið þekkir 

samband hljóðtákna í tungumálinu sínu. Þegar þau þróa hljóðkerfisvitundina 

eru þau að þroska hæfni sína að greina í sundur hljóð og hvernig tungumálið er 

notað í umhverfinu í kringum þau. Þau eru ekki nema tveggja mánaða gömul 

þegar þau eru farin að geta sýnt þann hæfileika að geta greint í sundur á milli 

hljóða. Og þetta er löngu áður en þau geta einu sinni sýnt þá færni að geta 

framkallað þessi hljóð. Nýfædd börn eða smábörn geta sýnt þekkingu sína á 

hljóðkerfisvitund með að framkalla hljóð til að reyna að hafa samskipti við þær 

manneskjur sem eru í kringum þau. Þau eru einnig byrjuð að greina í sundur 

hljóðin sem eru notuð í talmálinu í kringum þau (Otto, 2010).  

Börnum finnst yfirleitt gaman að leika sér með hljóð og orð. Til þess að þróa 

læsi hjá börnum er leikur mikilvægur og ennþá mikilvægari til að byggja upp 

hljóðkerfisvitundina. En til þess að ná allra besta árangri hjá börnunum í að 

þroska hljóðkerfisvitundina þá þarf ekki að fara flóknar leiðir. Ungum börnum 

finnst mörgum hverjum mjög gaman að syngja. Söngur er ekki bara til að 

þroska hjá þeim tónlistarhæfileika þ.e. tónhæð og takt heldur er hann einnig að 

byggja upp hljóðkerfisvitund þeirra. Hann er að þroska með þeim þá kunnáttu 

að þekkja orð sem ríma og einnig að mynda orð sem ríma. Ef foreldrar byrja 

strax að syngja fyrir ungabörnin sín þá eru þeir að byggja upp hljóðkerfisvitund 

hjá þeim. Vögguvísur og ljóð geta nefnilega innihaldið mörg rímorð. Þau 

innihalda líka oft orðaleiki sem börnum finnast yfirleitt mjög skemmtilegir. 

Foreldrar ættu að lesa vögguvísur, ljóð og einfaldar rímbækur fyrir börnin sín 

allt frá því að þau eru nýburar og alveg í gegnum leikskólaaldurinn. Einnig eru 

tungubrjótar góð leið til þess að þjálfa hljóðkerfisvitundina. Þessir tungubrjótar 

eru að hjálpa börnunum að bera kennsl á og framleiða orð sem byrja á sama 

hljóðinu (Bennette-Armistead, Duke og Moses, 2005). 

Þegar börnin eru komin á leikskólaaldurinn þá geta þau farið að sýna þessa 

hljóðkerfisvitund á marga vegu. Sem dæmi má nefna að þau byrja á því að búa 

til kjánaleg orð um hluti en það gera þau með því að setja eitt hljóð fyrir annað. 

Þau fara að skipta löngum orðum niður í atkvæði t.d. með því að klappa til að 

leggja áherslu á hver atkvæði í orðinu. Þau byrja að taka eftir því að 

framburður sumra orða sem þau heyra byrja á svipaðan hátt. En 

leikskólabörnin taka þó sjaldnast eftir hljóðunum í orðum en það er sá liður 
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sem er minnstur og mikilvægastur í hljóðkerfisvitund. En það er ekki óeðlilegt 

þar sem sá hluti telst undir þróaðri hluta í hljóðkerfisvitund. Sá hluti verður enn 

meira áríðandi þegar líða tekur að grunnskólagöngu því undir þennan lið falla 

þau hljóð sem standa fyrir hvern staf. Þau börn sem hafa náð þeim lið vita t.d. 

að orðið dýr hefur þrjá hljóðunga (Burns o.fl., 1999). 

Til eru fleiri auðveldar leiðir til þess að þroska hljóðvitund hjá börnum. Þegar 

hversdagslegir atburðir fara fram þá er um að gera að nota tækifærið til að 

kenna börnunum um orð og hljóð. Við það eitt að fara í búðina og kaupa ávöxt 

þá er hægt að biðja barnið að segja hvaða hljóð t.d. ananas og appelsína eiga 

sameiginlegt. Einnig er sniðugt að hlusta á geisladiska sem innihalda 

mismunandi hljóð til þess að geta spurt barnið hvaða hljóð var þetta og hver 

gerði þetta hljóð (Gyða Haraldsdóttir, 2005). 

3.2 Orðaforði  

Ríkur og þroskaður orðaforði hjá börnum gefur þeim meiri möguleika að tjá 

hvað þau vilja og hafa betri sveigjanleika í tungumálinu (Otto, 2010).  Börn eru 

að bæta við orðaforðann þegar þau eiga samtal við fullorðna manneskju. Ef 

þeim er sýndur vandaður orðaforði á meðan þessu samtali stendur þá læra þau 

ný orð. Það eru einmitt þessi orð sem börnin munu koma til með að þurfa að 

þekkja og skilja þegar þau mæta í grunnskólann og læra að lesa. Ung börn 

uppgötva smám saman að þau orð sem þau læra af t.d. samtölum er yfirleitt að 

finna í bókum sem þau skoða. Þau læra líka að myndir í bókunum eru tákn fyrir 

raunverulega hluti og letrið stendur fyrir talað mál. Þegar saga er lesin fyrir þau 

þá geta þau tengt sig við hluti sem eiga sér stað í bókinni og tjáð sig um 

persónur sem koma fram. Mitt á milli þriggja og fjögurra ára aldurs fara þau að 

nota nýjan orðaforða og nota málfræðilega túlkun á sitt eigið mál. Til að 

afhjúpa nýjan orðaforða, hugmyndir og að læra nýjan orðaforða er best fyrir 

þau að tala við fullorðna manneskju (Burns o.fl., 1999).  

Foreldrar hafa gott forskot til að byggja upp talmálið hjá börnunum sínum þar 

sem þeir umgangast þau alveg frá fæðingu. Við það að byggja upp talmálið eru 

foreldrar að bæta við orðaforða barnanna. Foreldrar verða að nýta tækifærið og 

tala við börnin sín hvar og hvenær sem er. Nota hvert tækifæri sem gefst til að 

spjalla við þau um þá hluti sem eru þeim nálægir t.d. áhugamál og hvað þau 
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gerðu á leikskólanum. Því það eru ekki margir hlutir sem eru eins áríðandi og 

að ræða við börnin sín. Það skiptir líka máli þegar foreldrar eru að tala við 

börnin sín að þeir tali ekki bara um atburði sem eru að gerast á líðandi stundu 

heldur að þeir tali um atburði sem gerðust í gær eða munu gerast á morgun. 

Einnig ættu þeir að tala um eitthvað sem er ekki raunverulegt þ.e. tala um 

umhverfi sem sprettur út frá ímyndunaraflinu eða liðinni tíð (Bennette-

Armistead o.fl., 2005). 

Eins og það skiptir miklu máli að foreldrar ræði við börnin sín þá er það alveg 

eins áríðandi að foreldrar hlusti á það sem börnin eru að segja við þá. Líka að 

þeir bregðist rétt við þ.e. hvort sem barnið bendir eða segir eitt orð þá skal 

alltaf svara þeim með heilli setningu til baka (Bennette-Armistead o.fl., 2005). 

Ef það þarf að leiðrétta börnin þá skal aldrei gera það á neikvæðum nótum. Það 

er ekki gott að byrja að leiðrétta börnin með því segja nei.  Best er að hefja 

leiðréttinguna á því að segja já og endurtaka svo orðið sem var vitlaust með 

réttum áherslum. Passa skal einnig að gera ekki meiri kröfur til barnanna um 

skilning en þau geta ráðið við (Gyða Haraldsdóttir, 2005). Þegar foreldrar tala 

um þær athafnir sem eru að gerast beint fyrir framan þau hverju sinni eru þeir 

að veita börnunum innsýn inn í það talmál og orðaforða sem við á. Þetta skiptir 

miklu máli fyrir mikilvægan hluta í hversdagslífi þeirra. Í þessu tilviki á þetta 

sérstaklega við um ung börn þar sem þau eru ekki fær um að hrinda af stað 

samræðum við fullorðna. Þegar átt er í samskiptum við börn er mikilvægt að 

passa upp á að spyrja þau spurninga sem gefur þeim tækifæri að tjá sig þ.e. að 

þau geti svarað með fleiru en einu orði. Þannig fá þau æfingu í tala flóknara 

mál. Til þess að bæta enn meira við orðaforðann hjá þeim er gott að segja frá 

og útskýra um leið og þeim er sagt að gera einhvern ákveðinn hlut. Sem dæmi 

má nefna þegar þeim er sagt að klæða sig í þá skiptir máli að útskýra það nánar 

eða segja af hverju þau eigi að klæða sig í (Bennette-Armistead o.fl., 2005). 

Í öllum hversdaglegum rútínum hjá börnunum eins og baðtímar eða matartímar 

skulu foreldar einnig gefa sér góðan tíma til að eiga samtal við börnin sín. 

Þegar keyrt er á milli staða þá geta foreldar slökkt á útvarpinu í bílnum og 

einbeitt sér frekar í því að tala við börnin. Þetta á líka við um sjónvarpsefni því 

þá er mikilvægt að horfa á barnaefnið með börnunum og nota tímann til þess að 

útskýra fyrir þeim hvað sé að gerast í því. Ef ekkert er í sjónvarpinu fyrir 
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börnin til að horfa á og verið er að flakka á milli stöðva til að finna eitthvað þá 

er um að gera að slökkva bara á sjónvarpinu og gefa sér tíma til að tala saman. 

Fullorðnar manneskjur eiga það til að líta á samtal sem sjálfsagðan hlut. En 

fyrir ung börn sem eru að vinna í því að þroska hug sinn og reyna að verða læs 

og skrifandi þá eru þessi samtöl framandi fyrir þau. Þess vegna er gott fyrir 

fullorðna að finna sér alltaf tíma til þess að tala við börnin sín um allt sem er að 

gerast í kringum þau (Burns o.fl., 1999). Sama á við þegar foreldrar fara með 

börnin sín eitthvað út eins og í labbitúr eða á leikvöllinn þá er um að gera að 

umlykja þessa nýju reynslu sem börnin verða fyrir með mörgum ábendingum, 

spurningum og svörum. Þegar haldið er af stað þá er gott að tala um það sem 

þið ætlið að gera og þegar heim er komið er gott að tala um það sem gert var. 

Eins og komið hefur fram áður þá læra börnin meira á því að þau séu spurð 

spurninga og þannig fá þau tækifæri á því að tala meira. Þegar þau tjá sig þá er 

mikilvægt að vera þolinmóður og styðja við börnin ef þau eiga erfitt  með að 

finna réttu orðin þegar  þau eru að reyna að segja frá flóknum hugsunum sínum 

(Burns o.fl., 1999). 

Það er margt sem þarf að huga að þegar foreldrar eru að tala við börnin og 

reyna að byggja upp orðaforða hjá þeim. Þegar þeir eiga í samtali við börnin er 

mjög gott að nota almennt stuttar setningar við þau. Auk þess verða foreldrar 

að muna að tala skýrt og greinilega þannig að þau nái að skilja það sem þeir 

segja. Hvort sem börnin segja stök orð eða heilar setningar vitlaust þá á að 

endurtaka eftir þeim með hvetjandi áherslu og þannig leiðrétta framburðinn hjá 

þeim. Vert er þó að huga að því að þegar börnin sýna þá viðleitni að tala að 

gefa þeim nægan tíma til þess. Á meðan er gott að vera duglegur að veita þeim 

mikið hrós og hvatningu. Og þegar skoðaðar eru myndir með börnunum til að 

auka við orðaforða þeirra þá er gott til að byrja með að nota einfaldar 

myndabækur eða myndaspjöld. Jafnvel er gott ráð að nota t.d. ljósmyndir af 

fólki eða dýrum sem barnið þekkir. En þegar getan verður meiri þá er gott að 

fara að nota bækur sem innihalda margar myndir (Gyða Haraldsdóttir, 2005). 

Fyrir þau allra yngstu er líka gaman að nota leiki til að örva læsi hjá þeim. Þar 

er hægt að nota leiki sem ganga út á að barnið nefni hlut sem því er bent á. Þá 

er átt við að spyrja þau t.d. hvar nefið á þeim sé, augað eða maginn (Burns o.fl., 

1999). 
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Þegar börn færast yfir á skólaaldur ættu þau að vera farin að ná góðum tökum á 

merkingu þess tungumáls sem talað er í kringum þau. Það er orðaforðinn í 

þeim samræðum sem eiga sér stað á hverjum degi, frásögnum og jafnframt 

bókum sem eru í þeirra nánasta umhverfi. Þau sýna þessa þekkingu sína á því 

að spyrja spurninga og í gegnum ummæli. Þau læra að tengja allar þær 

upplýsingar og atburði sem gerast í þeim sögum sem lesnar eru fyrir þau við 

sína raunverulegu reynslu. Þær leiðir sem hægt er að fara til þess að virkja 

skilning þeirra eru t.d. að hlusta á hljóðupptöku af bók. Í þessu tilviki er hægt 

að hlusta og skoða bókina um leið eða þá sleppa bókinni alveg og hlusta 

einungis á söguna sjálfa. Til að kanna skilning þeirra á bókinni enn meira þá er 

hægt að láta þau teikna mynd, t.d. af uppáhalds hlutanum þeirra úr sögunni eða 

tala um söguna við þau. Einnig er gott að spyrja börnin spurninga á meðan 

lesið er fyrir þau. En það hjálpar þeim að íhuga þann nýja orðaforða sem þau fá 

við lesturinn. Sama gildir um söguþráðinn eða um persónurnar í sögunni 

(Burns o.fl., 1999). 

3.3 Að lesa fyrir barnið 

,,Flestir foreldrar lesa fyrir barnið sitt. Ekki leikur vafi á því að það má telja 

það einn af hornsteinum að lestrarnámi barnsins ef lesið er fyrir það að 

staðaldri“ (Þóra Kristinsdóttir, 2000, 193). Flestir lesa fyrir börnin sín og er það 

eitt það áhrifaríkasta sem við getum gert til að undirbúa þau undir 

lestrarkennslu. Við það eitt að lesa upphátt fyrir börnin er verið að þroska 

þekkingu þeirra á hljóði stafanna. Allra best er að nota þá bækur sem fjalla um 

stafrófið þó að annað lesefni geti þjónað því hlutverki líka. Fullorðnir verða 

samt að átta sig á því að þegar þeir lesa fyrir börnin þá er ýmislegt sem er 

augljóst fyrir þeim en er ekki augljóst fyrir börnunum eins og að eitthvað orð 

byrji á einhverjum ákveðnum staf. Þess vegna er nauðsynlegt að vera vakandi 

yfir því að benda þeim á stafina og segja þeim hvað þeir heita. Jafnvel hvernig 

þeir hljóma og þegar þeir eru settir saman þá myndi þeir ákveðin orð. Foreldrar 

verða að gefa sér tíma til að útskýra ný orð sem koma fyrir í bókunum. Þannig 

bætist ört við orðaforðann hjá barninu og skilningur á texta er einn 

mikilvægasti hluti í lestri. Hægt er að hjálpa börnunum að búa til merkingu úr 

textanum í hvert skipti sem lesið er upphátt úr bók fyrir þau. Með því er verið 

að þroska hjá þeim þá þekkingu, kunnáttu og venju sem mun koma til með að 
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því að hjálpa þeim að skilja aðra texta sem munu verða lesnir fyrir þau. Til þess 

að fá þau til þess að búa til merkingu er best að nota spurningar. Gott er að 

spyrja þau hvað muni t.d. gerast næst í sögunni eða þá að fá þau til þess að 

tengja saman það sem gerist í bókinni við þeirra eigin líf. Við þetta er verið að 

kenna þeim að kafa dýpra í söguna og það er það sem góður lesandi gerir 

(Bennette-Armistead o.fl., 2005).  

Við lestur á bók þá eru börnin líka að læra hvernig meðhöndla á bók. Þau læra 

hvernig texti virkar, hvernig á að lesa, hvernig á að halda á bókinni og að lesið 

er frá hægri til vinstri og frá efsta hluta og niður (Bennette-Armistead o.fl., 

2005). Þannig er það að þau börn sem umgangast fullorðna sem lesa þá vilja 

þau gjarnan herma eftir því atferli. Það á sér yfirleitt stað löngu áður en þau 

byrja sjálf að læra að lesa. Þau eru að herma eftir og meðhöndla bókina eins og 

hinn fullorðni gerir eins og að fletta blaðsíðunum, þykjast að rýna í það sem er 

á blaðsíðunni og þykjast að vera að segja einhver orð, þá yfirleitt með 

ákveðnum áherslum eða tónfalli eins og gert er þegar lesið er fyrir þau. Börnin 

kynnast sjálfu lestrarumhverfinu með þessum hætti. Er þau mæta í 

grunnskólann þá eru þau að mæta svipuðum aðstæðum aftur er þau byrja að 

læra að lesa. Þannig að þær ytri aðstæður sem þau verða fyrir tengjast þannig 

lestranáminu (Þóra Kristinsdóttir, 2000).  Yfirleitt eru það fullorðnir sem lesa 

fyrir börnin og þau sitja og hlusta. Þegar börnin ná leikskólaaldri er um að gera 

að hvetja þau til þess að reyna að vera lesandinn og reyna að fá þau til að segja 

frá sögunni. Til að byrja með er best að hvetja þau til þess að segja eitthvað um 

þá bók eða sögu sem á að fara að lesa fyrir þau. Gott er að umorða svör þeirra 

og þannig auka við orðaforða með því að bæta við nýjum upplýsingum um 

bókina (Burns o.fl., 1999). 

3.4 Frásögn 

Frásögn skiptir miklu máli í þróun læsis hjá börnum og þess vegna er gott að 

þau venjist henni. Því er þau ná skólaaldri munu sögur verða stór liður í 

lestartíma hjá þeim. Þau þurfa að ná tökum á þeim þáttum sem tengjast frásögn 

eins og persónum í sögunni, samtalinu sem gerist á milli þeirra persóna og 

hvað gerist næst í sögunni. Gott er að byrja snemma því ung börn eru nefnilega 

frekar næm fyrir samhengi í tungumáli. Þau eiga auðvelt með að fylgja 
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fyrirmælum og einnig að sjá samhengi atburða í sögum. Til þess að vinna með 

frásögn hjá börnum er gott að nota sögubók. Allir þeir sem eru í kringum 

barnið geta hjálpað því að læra meira um frásögn. Það gera þeir einfaldlega 

með því að lesa fyrir það sögubækur og það er hægt að gera hvar og hvenær 

sem er. Hvort það er við morgunverðarborðið eða áður en þau fara að sofa. Ef 

búið er að lesa söguna nokkrum sinnum fyrir þau þá er upplagt að þau reyni að 

lesa sjálf. Gott er líka að segja sögur munnlega. Það hjálpar þeim mikið með að 

læra um frásagnir. Í umhverfi þeirra heyra þau eða verða vitni af sögum og er 

það yfirleitt þegar einhver fullorðinn er að segja einhverjum öðrum sögur. Við 

það byrja þau að læra þann galdur, skemmtun og tilgang sem sögur hafa. Sem 

dæmi er mjög gott að setjast niður með börnunum og segja þeim sögur frá því 

að foreldrarnir voru börn (Burns o.fl., 1999). 

3.5 Texti  

Börn á forskólaaldri vita heilmikið um letur. En letur er forsenda lestrar og án 

þess getur lestur ekki átt sér stað. Börnin vita að skrifuð orð koma í staðinn 

fyrir töluð orð, að skilaboð felast í letrinu, letrið sem er í talblöðrum í 

teiknimyndasögum merkir að einhver að er tala eða segja eitthvað og þegar 

lesið er fyrir þau þá er verið að horfa á bókstafina í bókinni. Mörg hver vita 

jafnvel að hver einasti bókstafur á sitt heiti og sum þeirra vita að til eru stór eða 

lítil bókstafatákn. Þau eru farin að þekkja einstaka orð eins og nafnið sitt eða 

ákveðna vörutegund (Þóra Kristinsdóttir, 2000). Börn læra stafina fyrst með 

því að læra að syngja stafrófslög. Um þriggja og fjögurra ára eru þau fær um að 

tengja nöfnin á þeim við formin á stöfunum og með smá hjálp fara þau að taka 

eftir upphafstöfum í orðum sem eru í kringum þau (Burns o.fl., 1999).  

Texti er alls staðar í kringum okkur og hér á landi er hægt að finna ritaðan texta 

nánast við hvert fótmál. Börnin alast í þessu umhverfi og þannig tengjast þau 

venjum og viðhorfum til lestrar frá fyrstu stundu. Með þessu er verið að leggja 

þær undirstöður sem skipta máli í lestrarþróun (Þóra Kristinsdóttir, 2000). Eitt 

stærsta skrefið í áttina að lestri er næmni barnanna fyrir rituðu máli. Þegar 

börnin eru mjög ung átta þau sig fljótlega á því að texti er allstaðar í kringum 

þau og þau fara að skilja að lestur og ritun eru leiðir til þess að fá hugmyndir, 

upplýsingar og þekkingu. Þegar foreldrar tala við ungabörn sín þá vilja þau 



- 20 - 
 

gjarnan sparka löppum, ná augnsambandi og brosa er þau heyra í þeim. Sama 

er að gerast þegar foreldrar lesa fyrir börnin sín og deila með þeim myndum. 

Þegar þau eru sem yngst byrja þau að þekkja bækur á forsíðunni, reyna að 

þykjast lesa og smám saman fara þau að skilja hvernig bækur eru 

meðhöndlaðar á vissan hátt. En við fjórða aldursár fara þau að skilja að það er 

textinn sem er lesinn í bókunum fyrir þau og textinn inniheldur bókstafi. Þau 

fara að þekkja ritað mál í umhverfi sínu (Burns o.fl., 1999). 

Börnin verða að skilja hlutverk texta, að þeir hafi þýðingarmikil áhrif á þeirra 

daglega líf. Þau verða að átta sig á því að texti getur gefið upplýsingar og 

hjálpað til að leysa hin ýmsu vandamál sem geta komið upp. Þannig með 

fjölbreyttum textum læra þau að texti getur bæði skemmt okkur og huggað 

okkur. Til að skilja hlutverk texta er gott að sýna börnunum mismunandi 

tegundir af skrifuðu og prentuðu efni. Segja þeim hvernig það virkar og leyfa 

þeim svo að herma eftir þeim texta sem unnið er með. Foreldrar geta nýtt 

tækifærið þegar reikningur eða tilkynning kemur heim að sýna börnunum 

hvaða hlutverk textinn gegni á þeim.  Foreldrar ættu einnig að vera duglegir að 

leita eftir svörum við spurningum sem börnin gætu borið upp. Ef þau eru að t.d. 

að velta því fyrir sér í hverju það þarf að klæðast á morgun þá er um að gera 

fyrir foreldra að fletta því upp hvernig veðrið verður daginn eftir t.d. með því 

að lesa í dagblaðinu (Burns o.fl., 1999). 

3.6 Leikur 

Hægt er að nýta leikinn hjá börnunum til að leyfa þeim að hegða sér á 

viðeigandi hátt í gegnum læsisathafnir. Vert er að hafa í huga að börnin velja 

sér að leika sér og það gerist sjaldan að einhverjir fullorðnir séu að skipta sér 

af. Þess vegna er leikurinn þýðingarmikil fyrir börnin og líf þeirra (Hall, 2008). 

Það er gott að nota fjölbreytni í leik t.d að byggja saman úr kubbum, teikna, 

mála og spila en þó skiptir að leikurinn hæfi þroska barnsins (Gyða 

Haraldsdóttir, 2005) Þannig er leikurinn enn ein aðferðin til þess að aðstoða 

börnin við að örva lestur. Það góða við þessa aðferð er að hún leyfir börnunum 

að leika í sínum heimi og þar af leiðandi að gera sínar eigin tilraunir í að þróa 

læsi. Eina það sem þarf að huga að er að börn hafi með sér ritað mál með í leik. 

Með því að leyfa þeim að hafa hluti eins og dagblað, bréf frá 
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fjölskyldumeðlimi, matseðil eða matarílát með þekkjanlegum fyrirtækja-

merkjum er þeim veitt tækifæri til þess að hafa samskipti við texta. Þau fá að 

umgangast textann eins og þau sjá aðra fullorðna gera í kringum sig. Þannig 

vita þau að hægt er að nota texta á margan hátt. Það er gott fyrir börnin að þau 

sjái fjölbreytt úrval af allskonar hagnýtum textum þ.e. ekki bara sögur og 

þannig geta þau sjálf farið að búa til margar tegundir texta. Þau geta þóst búa til 

umferðarmerki, innkaupalista, pöntun á veitingastað eða jafnvel bréf til vinar 

(Bennette-Armistead o.fl., 2005). Mikilvægt er fyrir foreldra að passa upp á að 

umhverfið heimafyrir sé ríkt af allskonar rituðu máli. Þá er t.d. átt við að börnin 

hafi aðgang að vönduðum bókum og leikföngum t.d. stafrófskubbum. Í 

daglegri rútínu skal benda á og lesa texta sem eru í umhverfinu t.d. á skiltum 

eða á matseðli á veitingastöðum. Passa verður að benda börnunum á að það eru 

stafir sem verið er að lesa því þau geta ekki endilega áttað sig á því (Burns 

o.fl., 1999). 

4. Könnun um viðhorf íslenskra foreldra til þróunar 

læsis í uppeldi 

Hingað til hefur umfjöllunin verið á þann hátt að sýna fram á að það skiptir 

gríðarlega miklu máli að foreldrar séu virkir í að örva þróun læsis í uppeldi 

sínu áður en börnin þeirra hefja göngu sína í grunnskóla. Foreldrar eru best til 

þess fallnir að hafa góð og jákvæð áhrif á börnin sín. Í þessari ritgerð hafa það 

hingað til helst verið erlendar heimildir sem hafa sýnt fram á þessa staðreynd. 

En eru íslenskir foreldrar meðvitaðir um þau áhrif sem þeir geta haft á þróun 

læsis hjá börnunum sínum? Eru þeir að skapa örvandi umhverfi í kringum þau 

og ef svo er, hvað eru þeir að gera? Þetta er áhugavert efni til þess að kanna 

nánar. 

4.1 Aðferð 

Til að athuga þetta nánar var gerð könnun sem byggist upp sem spurningalisti 

(sjá fylgiskjal 1). Formið á spurningalistum er eyðublað sem inniheldur 

staðhæfingu eða spurningar sem eru notaðar til þess að öðlast skilning, afstöðu, 

skoðun, gildi, yfirsýn og önnur einkenni hjá þátttakandanum (McMillan, 2004). 

Könnunin innihélt fimm krossaspurningar auk tveggja skriflegra. Könnunin var 
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gerð til þess að fá yfirsýn um hvort foreldrar væru að stuðla að þróun læsis hjá 

börnunum sínum og hvaða þætti þeir myndu nota til þess að ná henni fram. 

Einnig var verið að fiska eftir afstöðu foreldra, hvort þeim finndist það 

mikilvægt að undirbúa barnið undir lestur. Gildi þessarar könnunar er einungis 

að fá yfirsýn um það hvort og þá hvernig íslenskir foreldrar eru að flétta inn í 

uppeldið hjá sér þróun læsis. Markmiðið með könnuninni er að fá ágæta mynd 

af því hvað á sér stað inni á heimilum og hvort foreldrar séu að vinna markvisst 

í málörvun.  

Styrkleikinn sem felst í því að setja fram spurningalista er sá að þeir bjóða upp 

á bestu leiðina í að öðlast upplýsingar fyrir vítt svið rannsóknarvandamála. Þeir 

bjóða uppá allt frá könnun af fjölmennum íbúafjölda til viðbragða hjá 

nemendum til mismunandi kennsluaðferða. Spurningalisti getur verið notaður 

til að meta ólíkar tegundir af eiginleikum og þeir geta tekið á sig hin ýmsu 

form (McMillan, 2004). Það var kosturinn við spurningalistann að hægt var að 

leggja hann fyrir stóran hóp af fólki, sem er búsettur fjarri, á tiltölulegum 

stuttum tíma. Einnig var kostur að rannsakandi þurfti ekki að vera sjálfur á 

svæðinu og hentaði það vel í þessu tilviki. Spurningalistinn hjálpaði 

rannsakanda að fá innsýn á skoðun foreldra á þróun læsis.  

Veikleikar sem felast í því að setja fram spurningalista eru þeir að listarnir hafa 

minni áreiðanleika og færri sönnunargögn fyrir gildi þeirra. Það er tvennt 

neikvætt sem getur komið fram þegar spurningalistar eru lagðir fram fyrir 

þátttakendur. Annars vegar geta þátttakendur tileinkað sér að svara alltaf eins, 

án tillits til innhalds spurningarinnar. Þá er átt við t.d. að velja alltaf hlutlausa 

flokkinn eða merkja við hagstætt lýsingarorð. Hins vegar getur það átt sér stað 

að þátttakendur gefa vísvitandi ónákvæmar vísbendingar um þeirra afstöðu, 

persónuleika eða áhugasvið (McMillan, 2004). Ef horft er á þessa neikvæðu 

þætti þá er möguleiki að þeir geti hafa komið fram í þessari könnun. Foreldrar 

gætu hafa merkt við það svar sem þeir halda að sé samþykkt út frá félagslegu 

sjónarmiði. Þeir væru þá ekki að merkja við rétt svar út frá sínum sjónarmiðum 

heldur því sem samfélagið ætlast til af þeim. Í þessu tilviki er ekki talið líklegt 

að foreldrar séu að gefa upp ónákvæmar vísbendingar um afstöðu sína til þess 

efnis, sem spurt er um í könnuninni, þar sem þeir græða ekkert á því. Þeir 

foreldrar hafa engan hag af því að gefa mér ónákvæmar upplýsingar þar sem 
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meirihluti þeirra þekkir rannsakandann ekki og þessi könnun kemur ekki til 

með að hafa nein bein áhrif á líf þeirra.  

4.2 Úrtak 

Þessi könnun var lögð fyrir foreldra sem áttu börn á leikskólaaldri eða á 

aldrinum 1-6 ára. Þar sem rannsakandi er staddur í litlum bæ á Austurlandi þá 

kom upp sú staða að ekki voru nógu margir foreldrar á staðnum til þess að 

könnunin myndi gefa rétta mynd. Til að fá fleiri fjölda foreldra þá var haft 

samband við fleiri leikskóla hérna á Austurlandi og þeir fengnir til samstarfs. Á 

endanum var ákveðið að hafa samband við þrjá aðra leikskóla fyrir utan 

leikskólann í heimabæ rannsakanda. Þeir leikskólar sem tóku þátt í könnuninni 

voru Bjarkatún á Djúpavogi, Kæribær á Fáskrúðsfirði, Lyngholt á Reyðarfirði 

og Hádegishöfði á Egilsstöðum. Leikskólastjórar í leikskólunum á 

Fáskrúðsfirði, Reyðarfirði og Egilsstöðum voru rannsakanda innan handar og 

sáu um að leggja þessa könnun fyrir foreldrana. Á Djúpavogi sá rannsakandi 

sjálfur um að leggja könnunina fyrir foreldrana í leikskólanum Bjarkatúni. Alls 

voru þetta 140 foreldrar sem höfðu tækifæri til að svara þessari könnun. 70 

foreldrar skiluðu könnuninni til baka eða 50%.   

4.3 Niðurstöður 

Hér koma niðurstöður úr hverjum lið fyrir sig. Úr krossaspurningunum koma 

svörin reiknuð í prósentum (sjá fylgiskjal 2). Fyrst í þessari könnun var spurt 

hver það væri sem myndi svara könnuninni og hægt var að merkja við móður 

eða föður. Það kom í ljós að mæður voru í miklum meirihluta í að svara þessari 

könnun. Það var í 82% tilvika þar sem móðir svaraði spurningunum. Feður 

svöruðu í 11% tilvika og svo voru nokkur tilvik þar sem móðir og faðir 

svöruðu saman könnuninni eða 7%.  

Næst í könnuninni var spurt á hvað aldri barnið eða börnin væru sem foreldrar 

ættu á leikskóla. Alls var þetta 81 barn sem dreifðist á þessa 70 foreldra sem 

tóku þátt í könnuninni. Aldurinn dreifðist vel yfir skalann en flestir foreldrar 

voru með börn á aldrinum 3 ára og voru þau samtals 24. Þar á eftir voru 17 

börn á aldrinum 4 ára. Aldurinn dreifðist síðan frekar jafnt á aldurinn 1 ára, 2 
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ára og 5 ára en þar voru börnin á bilinu 10-15 fyrir hvert aldursár. Fæst börn 

voru 6 ára en þau voru samtals 3.  

Í þriðju spurningu þessarar 

könnunar var spurt hvenær 

foreldrar héldu að þær gætu 

byrjað að stuðla að læsi hjá 

börnunum sínum. Meiri-

hlutinn, 42 foreldrar eða um 

60%, sagði að hægt væri 

byrja frá 1 árs aldri. Þar á 

eftir héldu foreldrar annað 

hvort að það væri um 2 ára 

eða 4 ára aldurinn og voru 

það hvort um sig 11% foreldra. Svo voru það 9% sem héldu að það væri um 3 

ára aldurinn, 6% um 5 ára aldurinn og svo voru fæstir sem héldu því fram að 

það væri hægt um 6 ára aldurinn eða 3%. (sjá mynd 1)  

Fjórða spurningin snerist um hvort foreldrar myndu leggja mikla áherslu á 

málörvun á heimilinu sínu. Tveir möguleikar voru í boði, s.s. já eða nei. 

Niðurstöðurnar úr þessari spurningu voru á þá leið að allir svöruðu játandi, 

þ.e.a.s. allir 70 foreldrarnir.  

Fimmtu spurningunni áttu foreldrar að svara ef þeir svöruðu spurningunni á 

undan játandi. Þá áttu þeir að merkja við þá valmöguleika sem voru gefnir upp. 

Í fyrsta valmöguleikanum var spurt hvort þeir myndu lesa bækur fyrir barnið en 

68 foreldrar af 70 svöruðu því játandi eða um 97%. Annar valmöguleiki var 

hvort þau myndu syngja lög með börnunum sínum. Þar svöruðu 65 foreldra 

játandi eða 93%. Þriðji valmöguleiki var hvort þau myndu ræða við börnin sín. 

Þar svöruðu 66 foreldrar játandi eða 94%. Fjórði valmöguleiki var hvort 

foreldrar hefðu barnabækur staðsettar á heimilinu þar sem barnið næði í þær og 

þar svöruðu 69 foreldrar játandi eða 98%. Fimmti valmöguleikinn var hvort 

þeir myndu kenna barninu hvernig bókstafir hljóma og líta út og þar svöruðu 

53 foreldra játandi eða 76%. Sjötti valmöguleikinn var hvort þau fengu barnið 

til að tala um það sem það teiknar og skrifar og þar svöruðu 54 foreldrar játandi 

- Mynd 1 - Dreifing á áliti foreldra hvenær þeir geta 

byrjað að undirbúa börnin undir læsi 
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eða 77%. Sjöundi val-

möguleikinn var hvort þeir 

hlustuðu með barninu / 

börnunum á sögur af 

geisladisk og þar svöruðu 

45 foreldrar játandi eða 

64%. Áttundi val-

möguleikinn var hvort 

foreldrarnir myndu kenna 

barninu ný orð og þar 

svöruðu 68 foreldrar játandi eða 97%. Níundi valmöguleikinn var hvort þeir 

myndu kenna barninu sínu vísur og ljóð og þar svöruðu 42 foreldrar játandi eða 

60%. Tíundi valmöguleikinn var hvort þeir myndu kenna barninu sínu að ríma 

orð og það voru 39 foreldrar sem svöruðu játandi eða 56%. Ellefti og síðasti 

möguleikinn var hvort þeir myndu spila leiki sem fengi barnið til að tjá sig með 

orðum og þar svöruðu 36 foreldrar játandi eða 51%. (sjá mynd 2) 

Sjötta spurningin sneri að því hvort svarendur myndu halda að það skipti máli 

að foreldrar undirbyggju barnið / börnin fyrir að læra að lesa áður en þau byrja 

í grunnskóla. Niðurstaðan var sú að afgerandi meirihluti foreldra hélt að það 

skipti máli eða 86% 

foreldra. Það voru tveir sem 

sögðu nei eða 3% og svo 

voru það 8 foreldrar sem 

merktu við kannski eða 

11%. (sjá mynd 3) Við 

þessa spurningu voru 

foreldrar beðnir að útskýra 

svar sitt. 61 foreldri eða 

87% útskýrðu svarið sitt 

nánar. 9 foreldrar útskýrðu 

svarið hins vegar ekki eða 13%. Þeir foreldrar, sem komu með útskýringu á því 

af hverju þeir héldu að það skipti máli, höfðu margt að segja en nánari 

- Mynd 2 - Dreifing á valmöguleikum til örvunar málþroska 

Mynd 3 - Dreifing á skoðunum foreldra 
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útskýring á svörunum kemur hér fyrir neðan í ályktunarhlutanum þar sem 

dregin verða upp þau helstu atriði eða hugtök sem komu fram í svörunum 

(dæmi um svör sjá  fylgiskjal 3 og 4). 

Síðasti liðurinn í könnuninni var spurningin hvort foreldrar myndu gera 

eitthvað annað til að ýta undir málörvun hjá barninu/börnunum sem kemur ekki 

fram í þessari könnun. Það voru 30 foreldrar eða 43% sem svöruðu 

spurningunni en það voru ekki allir sem komu með önnur ráð heldur svöruðu 

spurningunni þá bara neitandi. Það voru 40 foreldrar eða 57% sem skrifuðu 

ekki neitt. Síðasta spurningin í könnuninni var skrifleg. Það komu fram margar 

góðar hugmyndir hjá þeim foreldrum sem svöruðu. Þegar svörin eru tekin 

saman þá eru þetta helstu niðurstöðurnar: 

Margir foreldrar sögðu að mikilvægt væri að ræða við barnið sitt með að spyrja 

spurninga, tala um daginn og veginn, nota kjarngóða íslensku og að sýna 

jákvæðni og stuðning við börnin. Einnig voru margir sem komu inn á það að 

mikilvægt væri að lesa fyrir börnin sín. Gefa sér góðan tíma í það, fara svo yfir 

það sem þeir lásu og ræða við börnin um það. Eitt foreldri sagði að gott væri að 

fara reglulega á bókasafnið, leyfa því að kynnast bókum og leyfa barninu að 

velja sér sjálft bók þar. Annað foreldri sagði að hann myndi alltaf horfa á 

fjölskyldumyndir með barninu sínu og lesa upp textann fyrir það (Sjá dæmi um 

svör í fylgiskjali 5).  

4.4 Ályktun 

Eins og áður hefur komið fram var þessi könnun gerð til að athuga hvort og þá 

hvernig foreldrar væru að sinna þróun læsis hjá börnunum sínum. Þegar 

niðurstöður könnunarinnar eru skoðaðar er hægt að lesa ýmislegt út úr þeim. 

Hér á eftir verður hver liður skoðaður fyrir sig og skrifaðar vangaveltur um 

hvað niðurstöður gefa til kynna. 

4.4.1 Hverjir svöruðu könnuninni og á hvaða aldri voru börnin 

Fyrsti liðurinn í könnuninni var gerður til að athuga hver myndi svara 

könnuninni um barnið eða börnin á heimilinu. Mæður voru í meirihluta í að 

svara könnuninni. Það voru ekki nema 8 feður sem svöruðu. Það sem kom svo 

skemmtilega á óvart var að það skildu vera fjórir foreldrar sem ákváðu að svara 
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könnuninni saman. Það var ótvíræður munur á svörunum hjá feðrum og 

mæðrum. Munurinn lá fyrst og fremst í því að þegar mæðurnar svöruðu þeim 

spurningum sem kröfðust skriflegs svars þá var það yfirleitt mjög ítarlegt hjá 

þeim og virtist eins og að þær hefðu yfirleitt mjög sterkar skoðanir. En í þeim 

tilvikum sem feðurnir svöruðu þá slepptu þeir yfirleitt að svara spurningunum 

eða svarið sem þeir gáfu var mjög stutt. Erfitt er að álykta hvort að þeir hafi 

minni áhuga eða hafi ekki eins sterkar skoðanir og mæðurnar. Ekki verður úr 

því skorið í þessu tilfelli. 

Annar liður í þessari könnun var til þess að sjá á hvaða aldri börnin voru hjá 

þeim foreldrum sem svöruðu. Aldurinn á þessu 81 barni dreifðist vel yfir 

skalann. Þessi liður gaf góða mynd af því hvernig foreldrar svöruðu restinni af 

könnuninni eftir því á hvaða aldri börnin voru. Munur var á svörum foreldra 

sem áttu sem dæmi 1 árs gamalt barn og þeirra foreldra sem áttu 4 ára gamalt 

barn. Munurinn fólst einna helst í því að þeir voru t.d. ekki að merkja við sömu 

hluti í spurningunni þar sem foreldrar áttu að merkja við þá athafnir sem þeir 

gerðu með börnunum sínum til þess að styrkja málörvun.  

4.4.3 Hvenær er hægt að byrja að stuðla að læsi 

Þriðji liðurinn í könnuninni var til þess að athuga hvort foreldrar gerðu sér 

grein fyrir við hvaða aldur þeir gætu byrjað að stuðla að læsi hjá börnunum 

sínu og voru þeir beðnir um að merkja við þann aldur sem þeir héldu að ætti 

við og voru valkostirnir frá aldrinum 1-6 ára. Þótt að það hafi komið fram í 

ritgerðinni að hægt sé að byrja að stuðla að þróun læsis löngu áður en börn 

segja sitt fyrsta orð. Börn byrja að læra tungumálið við þann aldur þegar þau 

byrja að segja sitt fyrsta orð en þó eru þau búin að læra ýmsa þætti tengda 

tungumálinu áður (Landry, S. H. o.fl., 2006). Þar sem þetta voru leikskólar sem 

voru ekki með börn undir 1 árs í vistun var miðað við 1 árs aldurinn sem aldur 

til þess að byrja á þróun læsis.  Niðurstöður sýndu að flestir foreldrar héldu að 

það væri hægt að byrja strax við 1 árs aldur að stuðla að læsi. 60% af foreldrum 

merktu við þann aldur, þannig að meirihluti þeirra virtist gera sér grein fyrir því 

hvað hægt er að byrja snemma að undirbúa börnin. 40% foreldranna voru vel 

dreifð á aldurinn 2 til 6 ára.  
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4.4.4 Málörvun inni á heimilum 

Fjórði liðurinn snerist um hvort foreldrar myndu leggja áherslu á málörvun inn 

á heimilinu sínu. Hvert eitt og einasta foreldri svaraði jákvætt. Það má eflaust 

draga þá ályktun að þar sem flestir foreldrar gera sér grein fyrir því að það sé 

hægt að byrja frá 1 árs aldri að stuðla að læsi, þá viti þeir að málörvun skiptir 

miklu máli í þessu ferli. En þó er ekki hægt að fullyrða um það á neinn hátt 

með því að skoða einungis þessa könnun. Í framhaldi af þessari spurningu, þ.e. 

ef þeir svöruðu játandi, áttu þeir að merkja við þá hluti sem þeir gerðu með 

börnunum sínum til að styrkja málörvun barna sinna. Þeir hlutir sem voru 

vinsælastir hjá foreldrum voru  eftirfarandi athafnir: Að lesa bækur fyrir börnin 

sín, syngja lög með þeim, ræða við barnið, hafa barnabækur staðsettar á 

heimilinu þar sem barnið nær í þær og að kenna barninu ný orð. Þegar litið er á 

þessar afhafnir þá má kannski álykta að þetta séu athafnir sem foreldrar nota til 

þess að eyða tíma með barninu sínu. Þegar það er skoðað út frá erlendum 

rannsóknum þá hafa foreldrar skýrt frá því að þótt þeir stundi svo athafnir með 

börnunum sínum t.d. að syngja, leika leiki, lesa bók o.s.frv. þá eru þetta þeirra 

leiðir til þess að vera í nánu sambandi við börnin sín og eiga með þeim 

ánægjulega reynslu (Landry, S.H. o.fl., 2006). Þegar hinar athafnirnar voru 

skoðaðar sem foreldrar merktu ekki eins oft við þá eru það mikið til athafnir 

sem eiga ekki við daglegar rútínu dagsins eða þær passa ekki við aldur barnsins 

sem viðkomandi á sem svaraði könnuninni. Þær athafnir sem fæstir merktu við 

eða rétt yfir 50% foreldra voru að kenna barninu að ríma orð eða spila leiki 

sem fær barnið til þess að tjá sig með orðum.    

4.4.5 Undirbúningur lesturs fyrir grunnskólagöngu 

Í næst síðasta lið könnunarinnar voru þátttakendur spurðir hvort þeim finndist 

það skipta miklu máli að foreldrar undirbúi börnin sín fyrir að læra að lesa áður 

en þau byrja í grunnskóla. 86% foreldra voru á því að það skipti máli. Þegar 

þessi liður er skoðaður út frá efni ritgerðarinnar þá má glöggt sjá, t.d. í fyrsta 

kafla, að það skiptir miklu máli að foreldrar átti sig á því að þeir geta lagt sitt af 

mörkum í að undirbúa börnin sín undir grunnskóla.  

Þegar þeir foreldrar áttu að útskýra svarið sitt við þessari spurningu voru flestir 

með ákveðnar skoðanir. Þegar svörin eru skoðuð eru nokkur atriði sem standa 
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uppúr sem flestir foreldrar eru sammála um. Þeirra helstu útskýringar voru að 

það væri mjög gott að vera búinn að undirbúa barnið vel undir að læra að lesa 

áður en það hæfi skólagöngu. Það væri mjög gott að vera búið að kynna barnið 

fyrir bókstöfum, því þegar barnið hæfi skólagöngu myndi því líða betur og vera 

öruggara með sjálft sig þar sem það væri svo margt nýtt sem þyrfti að læra og 

kynnast. Þetta væri einn þáttur sem börn væru búin að kynnast og það myndi 

taka pressuna af þeim. Foreldrarnir sögðu einnig að börnin yrðu þá fljótari að 

læra að lesa ef þau hefðu góðan grunn. Þetta væri grunnur að góðri menntun og 

svo myndi þessi undirbúningur ýta undir áhuga hjá börnunum að læra að lesa. 

En þeir sögðu líka að það þyrfti að passa það að pressa ekki á barnið því það 

yrði að hafa áhuga, t.d. að læra stafina.  

Það voru 11% foreldra sem svöruðu „kannski“ við þessari spurningu þó þeim 

finndist það vera fínt að undirbúa barnið fyrir að læra að lesa þá væri ýmislegt 

sem þyrfti að huga að. En það ætti t.d. ekki að vera einhver kvöð á foreldrum 

að þurfa að standa undir því að vera búnir að kenna börnunum að lesa. Þeim 

fannst margt annað sem skipti alveg jafn miklu máli eins og t.d. að börn eigi að 

vera börn. Þau eiga að fá að leika sér og læra þessa hluti á eigin forsendum. 

Það virtist vera sem margir hafi misskilið spurninguna, að þeir ættu að vera 

búnir að kenna börnunum að lesa áður en þau hæfu grunnskólagöngu. Kannski 

hafa þeir ekki lesið spurninguna nógu vel þar sem það kemur mjög skýrt fram í 

spurningunni að spurt er út í undirbúning fyrir börnin undir það að læra að lesa. 

En þá má taka það fram að ekki voru það allir sem gætu hafið misskilið 

spurninguna og útskýrðu mál sitt mjög vel. 

Það eru einungis 2 foreldrar sem svöruðu þessari spurningu neitandi. Þar sem 

það voru svona fáir sem svöruðu spurningunni þá er ekki lengi gert að telja upp 

þær ástæður af hverju þeim fannst þetta ekki skipta máli. Þær ástæður sem 

foreldrar gáfu voru að það væri nóg að læra að lesa þegar börnin kæmu í 

skólann. Ef það væri verið að kenna of mikið um stafina þá gæti það haft slæm 

áhrif á lestrarkennsluna í skólanum og jafnvel að barnið ætti á hættu að leiðast 

kennslan. Það myndi ekki skipta máli þótt þau kæmu ólæs í skólann því þeim 

myndi alveg ganga jafnvel. Aftur má geta sér þess til að foreldrar hafi verið að 

misskilja spurninguna þar sem hún er ekki um að börnin séu læs þegar þau 

koma í skólann. Tveir af þessum foreldrum héldu því fram fyrr í könnuninni að 
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hægt væri að stuðla að læsi hjá börnum um 6 ára aldurinn þannig að það er 

spurning hvort þeir hafi misskilið spurninguna. 

4.4.6 Hugmyndir foreldra af athöfnum til málörvunar 

Þó það hafi ekki verið margir sem svöruðu síðustu spurningunni í könnuninni 

þá komu samt margar góðar hugmyndir og þeir sem svöruðu virtust hafa kynnt 

sér nánar eða hafa kunnáttu á því hvernig væri best til að ná til barnanna. Þær 

leiðir sem foreldrar nefndu til að þróa læsi hjá börnum í gegnum málörvun 

svipa til þeirra leiða sem eru nefndar í þriðja kafla þessarar ritgerðar. Þær 

samræmdust þeim leiðum sem ganga út á að lesa fyrir barnið, að kynna því 

fyrir bókum og að ræða við þau.     
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5. Lokaorð 

Í þessari ritgerð hefur komið fram að það umhverfi sem foreldrar skapa heima 

fyrir hefur mikil áhrif á þróun læsis hjá börnum þeirra þar sem læsisþroski 

byrjar snemma og er viðvarandi ferli í gegnum allt lífið. Þannig eru 

hversdagslegar athafnir til þess fallnar að ýta undir þá þróun sem þarf til að 

undirbúa barnið undir læsi. Fullorðnir fjölskyldumeðlimir sem umgangast 

barnið eru eðlilega helstu fyrirmyndir barnsins. Foreldrar geta haft áhrif á hvort 

barnið hafi jákvæða eða neikvæða ímynd gagnvart lestrarathöfnum. Þeir geta 

stuðlað að því að barninu finnist gaman að þróa með sér læsi einfaldlega með 

því að hafa jákvætt hugarfar og upplifanir. 

Lestrarkunnátta er margþætt ferli og hæfileiki sem við fæðumst ekki með, 

heldur eitthvað sem við þurfum að þjálfa og þroska með okkur. Það eru margir 

þættir sem þurfa að vinna saman og allt eru þetta þættir sem foreldrar ættu að 

vera færir um að geta  þjálfað hjá börnunum sínum með örvandi umhverfi 

heimafyrir. Það eru til margar leiðir til þess að þróa læsi hjá börnum. Hér á 

undan hefur verið farið yfir  þá helstu þætti sem foreldrar ættu að hafa hugfast 

þegar þeir ráðast í það hlutverk að hjálpa börnunum sínum að verða vel undir 

það búin að læra að lesa er þau mæta fyrsta daginn sinn í grunnskólann. Það er 

mikilvægt að t.d. auka orðaforða, leyfa börnum að vinna með og kynnast 

textum, lesa fyrir þau o.s.frv. Miklvægt er að foreldrar hugsi um þetta sem 

viðbót við uppeldið og umfram allt geri þetta ekki af neinni kvöð fyrir börnin 

sín.  

Þegar könnunin er skoðuð er hægt að sjá að þeir íslensku foreldrar sem tóku 

þátt virðast gera sér grein fyrir því að málörvun og þróun læsis í uppeldi hjá 

þeim hefur áhrif. Þeir virðast hafa sterkar skoðanir þegar viðkemur af hverju 

það skipti máli. Hvert eitt og einasta foreldri leggur upp úr málörvun á heimili 

sínu. Þeim virðist vera umhugsað að gera börnin sín tilbúin fyrir lestrakennslu 

og flestir gera sér grein fyrir því að hægt er að byrja snemma. Þótt að úrtakið 

hafi ekki verið stórt þá gefur það vísbendingar um að íslenskir foreldrar séu 

ágætlega  meðvitaðir um að gera börnin sín klár fyrir grunnskólagöngu.   

Það hefði verið áhugavert og spennandi að gera stærri rannsókn á íslenskum 

foreldrum sem myndi ná yfir allt landið, jafnvel með því að taka viðtöl. Þar 
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væri hægt að kafa dýpra og fá betri yfirsýn hvernig og hvort foreldrar undirbúi 

börnin sín fyrir lestrarkennslu. Gott væri að fá samanburðarhóp og gera þá í 

leiðinni rannsókn á leikskólakennurum og athuga hvort þeim finnist að 

foreldrar leggi áherslu á þetta hjá börnunum eða að gera rannsókn hjá 

grunnskólakennurum sem taka á móti börnum í fyrsta bekk í grunnskóla. 

Þannig væri hægt að bera saman þessa hópa til þess að fá betri yfirsýn hvort 

foreldrar væru að undirbúa börnin sín undir lestrarkennslu. Einnig hefði verið 

gaman að útbúa bækling út frá innihaldi þessarar ritgerðar fyrir íslenska 

foreldra. Þær upplýsingar sem koma fram í þessari ritgerð myndu hjálpa 

foreldrum að átta sig á því hvað þarf í raun litlar breytingar í uppeldinu til þess 

að hjálpa börnunum sínum að þróa læsi.   
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Fylgiskjal 1 

Könnun um hvort foreldrar stuðli að læsi í uppeldi sínu. 

Þessi könnun er gerð af undirritaðri sem er kennaranemi á menntavísindasviði í 

Háskóla Íslands. Könnunin tengist lokaverkefni sem fjallar um hvernig foreldrar 

geti undirbúið börnin sín fyrir að læra að lesa í grunnskóla. Hún er gerð til þess 

að gefa skýrari mynd af því hvort foreldrar séu meðvitaðir um gildi örvunar læsis 

í uppeldi sínu. Læsi er ferli sem byggir á því að börn öðlist vissa þekkingu á 

tungumálinu, lestri og ritun. 

Hver svarar spurningunni? 

        Móðir                                    Faðir 

Aldur á barni/börnum sem eru á leikskóla:  

 1 árs          

 2 ára  

 3 ára                

 4 ára        

 5 ára        

 6 ára  

Hvenær heldur þú að foreldrar geti byrjað að stuðla að læsi hjá 

barni/börnum sínum? Hugtakið læsi vísar allt í senn til lesturs, ritunar og 

lesskilnings. 

 frá 1 árs aldri  

 frá 2 ára aldri 

 frá 3 ára aldri 

 frá 4 ára aldri 

 frá 5 ára aldri 

 frá 6 ára aldri 

Leggur þú áherslu á málörvun inni á heimilinu þínu? Með hugtakinu 

málörvun er átt við að þjálfa barnið að ná færni í tungumálinu með því að 

barnið æfi sig í að tala og tjá sig, læri ný orð þannig að það nái að skilja þau 

og viti við hvaða tækifæri á að nota þau. 

 Nei 

 Já 

Ef þú svaraðir já í spurningunni hér á undan skaltu svara næstu  spurningu. 

Hvaða eftirtalda hluti gerir þú vísvitandi inni á heimilinu þínu til að styrkja 

málörvun barnsins? 
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 Lesa bækur fyrir barnið/börnin.  

 Syngja lög með börnunum þínum. 

 Ræða við barnið/börnin. 

 Hefur barnabækur staðsettar á heimilinu þar sem barnið/börnin ná í þær. 

 Kennir því hvernig bókstafirnir hljóða og líta út. 

 Færð barnið þitt til að tala um það sem það teiknar og skrifar. 

 Hlustar með barninu/börnunum á sögur af geisladiskum. 

 Kennir barninu/börnunum ný orð. 

 Kennir barninu þínu vísur og ljóð. 

 Kennir barninu þínu að ríma orð. 

 Spilar leiki sem fær barnið/börnin til að tjá sig með orðum. 

Heldur þú að það skipti máli að foreldrar undirbúi barnið/börnin fyrir að 

læra að lesa áður en þau byrja í grunnskóla? 

 Já 

 Nei 

 Kannski 

Vinsamlegast útskýrðu svarið þitt? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Er eitthvað annað sem þú gerir til að ýta undir málörvun hjá barninu / 

börnunum sem kemur ekki fram í þessari könnun? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

Ingibjörg Bára Gunnlaugsdóttir 

       



- 37 - 
 

Fylgiskjal 2 

Niðurstöður úr könnun 

1. spurning Móðir Faðir Móðir og faðir 
     

 
58 8 4 

      

 
82% 11% 7% 

      

          

          2. spurning 1 árs 2 ára 3 ára  4 ára 5 ára 6ára 
   

 
10 15 24 17 12 3 

   

          

          

          3. spurning 1 árs 2 ára  3 ára 4 ára 5 ára  6 ára 
   

 
42 8 6 8 4 2 

   

 
60% 11,00% 9% 11,00% 6,00% 3,00% 

   

          

          4. spurning Já Nei 
       

 
70 0 

       

          

          5. spurning Lesa bækur fyrir barnið 
   

97% 68 
 

 
Syngja lög með börnunum þínum 

   
93% 65 

 

 
Ræða við barnið 

    
94% 66 

 

 
Hefur barnabækur staðs. á heimilinu þar sem barnið nær í þær. 98% 69 

 

 
Kennir því hvernig bókstafirnir hljóða og líta út. 

 
76% 53 

 

 
Færð barnið þitt til að tala um það sem það teiknar og skrifar. 77% 54 

 

 
Hlustar með barninu/börnunum á sögur af geisladisk. 

 
64% 45 

 

 
Kennir barninu/börnunum ný orð. 

   
97% 68 

 

 
Kennir barninu þínu vísur og ljóð. 

   
60% 42 

 

 
Kennir barninu þínu að ríma orð. 

   
56% 39 

 

 
Spilar leiki sem fær barnið til að tjá sig með orðum. 

 
51% 36 

 

          

          6. spurning Já  Nei  Kannski 
      

 
60 2 8 

      

 
86% 3% 11% 

      

          

 
Þeir sem útskýrðu svarið sitt. 61 87% 

    

 
Þeir sem útskýrðu ekki svarið sitt. 9 13% 

    

          

          7. spurning 

 
Þeir sem svöruðu 

 
30 43% 

    

 
Þeir sem svöruðu ekki 40 57% 
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Fylgiskjal 3 
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Fylgiskjal 4 
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Fylgiskjal 5 
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