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Hvað vita börn um læsi við lok leikskóla? 

Halldóra Haraldsdóttir 

Í læsi felst að geta nýtt sér lestur og ritun í daglegum athöfnum, til upplýsinga, sam-
skipta, afþreyingar, náms og skapandi hugsunar. Mál, lestur og ritun eru mikilvægir 
undirstöðuþættir að lífslangri færni og samfélagsþátttöku. Börn hafa tileinkað sér við-
horf til læsis og ýmsa grundvallarþætti þess áður en formleg lestrarkennsla hefst í 
grunnskóla. Hugtakið bernskulæsi er hér notað um þessa þekkingu barna um læsi á 
leikskólaaldri. Umfangsmiklar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði hin síðari ár 
(sjá m.a. Dickinson og Neuman, 2006; Gillen og Hall, 2003; Gunn, Simmons og 
Kameenui, 1995; National Institute for Literacy, 2008; Whitehurst og Lonigan, 1998). 

Markmið með rannsókn sem hér er kynnt er að skoða hugmyndir barna um læsi á 
þeim tímamótum sem þau ljúka leikskólagöngu og að greina lítillega persónulega 
þekkingu barnanna á ákveðnum læsistengdum þáttum þ.e. bókstafaþekkingu og til-
heyrandi hljóðum, færni til að tengja bókstafi og lesa. En byrjað verður á því að kynna 
aðrar rannsóknir sem tengjast börnum og læsi. 

Íslendingar eru þátttakendur í fjölþjóðarannsóknum sem einkum tengjast 
lesskilningi grunnskólabarna. PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) er ein 
slík og nær til 40 landa. Eitt af megin markmiðum rannsóknarinnar er að meta hvernig 
níu ára börn geta lesið, skilið og nýtt sér texta af ólíkum toga s.s. bókmennta- og 
fræðitexta. Athygliverðar niðurstöður PIRLS eru að þrátt fyrir meðalárangur íslenskra 
barna þá voru einungis 3% þeirra sem náðu hámarksleikni og 6% þeirra náðu ekki 
lágmarksviðmiðum um lesskilning (Brynhildur Scheving Thorsteinsson og Júlíus K. 
Björnsson, 2007). Í PISA rannsókninni (OECD lönd), sem framkvæmd er á þriggja 
ára fresti, er lesskilningur 15 ára barna meðal annars skoðaður. Niðurstöður á 
tímabilinu 2000–2006 sýndu að lesskilningi íslenskra ungmenna hrakaði og mældist 
undir meðaltali miðað við önnur þátttökulönd (Almar Miðvík Halldórsson, Ragnar F. 
Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 2007). Íslendingar eru einnig þátttakendur í 
fjölþjóðlegri samanburðarrannsókn þar sem markmiðið er að skoða þróun máls með 
textagerð í töluðu og rituðu máli. Rannsóknin tekur til fjögurra aldurshópa (11 ára, 14 
ára, 17 ára og fullorðinna). Heildarniðurstöður rannsóknarinnar liggja ekki fyrir en 
niðurstöður afmarkaðra þátta eru sláandi hjá hópi 17 ára ungmenna en þar er nánast 
engin framför í textagerð miðað við 14 ára hópinn. Þessi niðurstaða er ólík því sem 
kom fram í öðrum þátttökulöndum en þar átti sér stað mikil breyting á milli umræddra 
aldurshópa (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007). Í langtímarannsókn um börn og 
fjölmiðla sem lögð var fyrir nokkrum sinnum á áratuga tímabili voru lestrarvenjur 
barna skoðaðar en þar kom fram skýr mynd af yndislestri ólíkra hópa; unglingar lesa 
minna en yngri börn og strákar lesa minna en stelpur. Árið 1968 lásu 11% barna sem 
tóku þátt í rannsókninni enga bók á 30 daga tímabili, en 2009 jókst hlutfallið í 28%. 
Börn sem lásu 10 bækur eða fleiri á sama tímabili var 10% árið 1968 en hlutfallið hafði 
minnkað í 4% árið 2009 (Þorbjörn Broddason, Kjartan Ólafsson og Sólveig Margrét 
Karlsdóttir, 2009). 

Þrátt fyrir að ekki sé hægt að bera þessar rannsóknir beint saman tala þær sínu máli. 
Bókin skipar ekki stóran sess í tómstundaiðju unglinga, lesskilningi þessa hóps hefur 
hrakað og vísbendingar eru um slaka færni í textagerð eftir fjórtán ára aldur. En hvað 
segja íslenskar rannsóknir um læsi yngri barna?  

Íslendingar eiga aðild að rannsókn sem lýtur að grundvallarþáttum læsis í 
evrópskum tungumálum. Einn þáttur rannsóknarinnar greinir m.a. hversu fljótt börn 
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tileinka sér grunnþætti læsis á fyrsta ári grunnskóla. Niðurstöður sýna að lestrarkennsla 
gengur hægar hjá íslenskum börnum en hjá öðrum þátttökuþjóðum, en talið er að það 
taki börn lengri tíma að tileinka sér lestur í þeim tungumálum þar sem ósamræmi er á 
milli framburðar og ritháttar (Anna Sigríður Þráinsdóttir, Baldur Sigurðsson og 
Rannveig G. Lund, 2006). Spurningunni er þó ósvarað um það hvort og þá hvers 
vegna íslensk börn sýna fram á hægari framför þegar kemur að formlegri lestrar-
kennslu. 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir (2009) vinna 
að rannsókn fjögurra til átta ára barna þar sem kannaðir eru ýmsir þættir mál- og 
félagsþroska sem geta spáð fyrir um þróun læsis. Fyrstu niðurstöður sem taka til orða-
forða og bókstafaþekkingar fjögurra og sex ára barna benda til mikillar breiddar í 
þekkingu. Bókstafaþekking meðaltalshóps fjögurra ára barna er 11.7 bókstafir, börn í 
lægstu 25% dreifingar kunna 2.1 bókstaf, en börn í efstu 25% dreifingar kunna 24.5 
bókstafi. Meðaltalshópur 6 ára barna þekkir 25,3 bókstafi. Marktæk fylgni er á milli 
bókstafaþekkingar, orðaforða og menntunar móður.  

Rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2004) um frásagnarfærni sýndi allt að 
fjögurra ára þroskabil í frásagnarfærni fimm ára barna. 

Allar framangreindar rannsóknir beinast að færni og þekkingu barna á ákveðnum 
mál- og læsisþáttum.  

Hugmyndir um þróun læsis ungra barna 

Hugmyndafræði um þróun læsis á leikskólaaldri hefur tekið breytingum í áranna rás. Á 
fyrri hluta síðustu aldar byggðust lestrarkenningar á hugmyndafræði atferlishyggju. 
Læsisrannsóknir beindust að börnum á grunnskólaaldri enda talið að börn yrðu les-
þroska (reading readiness) um sex ára aldur. Lesturinn var talinn einhliða umskrán-
ingarferli frá bókstaf til lestrar eða bein þýðing rittákna yfir á talmál (Morrow, 2001; 
Philips og Lonigan, 2005). Rannsóknir á læsi leikskólabarna var ekki inn í myndinni. 

Eftir 1960 urðu róttækar breytinga á hugmyndum um máltöku sem tengdust 
kenningum um erfðahyggju, þ.e. að maðurinn væri fæddur með ákveðna erfðaeigin-
leika sem gerði hann móttækilegan til að skynja og skilja mál í umhverfi sínu. Almennt 
eru kenningar Noam Chomsky (f. 1928-) viðurkenndar á þessu sviði. Uppúr 1970 
urðu aftur þáttaskil í málrannsóknum, nú flokkaðar undir yfirhugtakið samvirkni-
kenningar (interactionist approaches) (Bohannon og Bonvillian, 2009). Sjónum var beint 
að gagnvirkni ólíkra þátta við þroska barns. Tvær megin áherslur komu fram innan 
málvirknikenninga; annars vegar þróun máls í tengslum við vitsmuni og hins vegar í 
félagslegum samskiptum (Brown, 2007; Ingram, 1989). Í kjölfar mikillar grósku í 
málrannsóknum urðu gagngerar breytingar á lestrarrannsóknum. Kenningar um 
bernskulæsi (emergent literacy) byggja á þessum bakgrunni. Í fyrstu var hugtakið notað 
um læsistengda hegðun barna undir grunnskólaaldri, t.d. á hvern hátt þau lásu og 
skrifuðu á sinn hátt án þess að kunna það í raun (Razfar og Gutiérrez, 2003). Hug-
myndin felur í sér þá hugsun að læsisþættirnir mál, ritun og lestur þróist jafnhliða og 
hafi víxlverkandi áhrif hver á annan. Læsisþróun á sér stað í félagslegum sam-skiptum 
barns og fullorðins án formlegrar kennslu (Razfar og Gutiérrez, 2003; Teale, 1983; 
Whitehurst og Lonigan, 1998). Þannig er þáttur foreldra, leikskóla, bóklestur fyrir börn 
og læsisríkt umhverfi afgerandi í læsisþróun. Hugmynd um bernskulæsi er tengd 
hugsmíðahyggju (social constructivism) sem m.a. byggir á kenningum Vygotsky og Piaget 
(Razfar og Gutiérrez, 2003). Á grunni hugsmíðahyggju er litið svo á að nám byggist 
upp stig af stigi. Þessi stoð kenningarinnar er komin frá Piaget og skýringum hans á 
þróunarferli náms í gegnum víxlverkun samlögunar og aðhæfingar þegar barn leitast 
við að ná jafnvægi á milli fyrri þekkingar og nýrrar reynslu. Önnur stoð hug-
smíðahyggju byggir á hugmyndafræði Vygotsky, einkum skilningi hans á svæði 
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mögulegs þroska. Nám er skilgreint sem félagsleg hugsmíð þar sem samskipti gegna 
lykilhlutverki. Barn byggir við fyrri þekkingu og reynslu í samspili við getumeiri börn 
og fullorðna, þannig gegna mál- og félagsleg samskipti megin hlutverki í tileinkun 
náms (Rúnar Sigþórsson, 2008).  

Hin síðari ár hafa komið fram kenningar um læsi sem byggja á félags-menningar 
fræðilegum grunni (sociocultural theory). Nám er skilgreint sem afurð félags- og 
menningarlegra þátta. Heimili barnsins og menningarbundnir þættir eru taldir lykil-
þættir í læsistileinkunn, í samræmi við kenningar sem hugsmíðahyggjan byggir á. 
Athygli er hins vegar beint enn frekar að samskiptaformi barns og fullorðins sem geta 
verið nokkuð fljótandi: Börnin eru virkir þátttakendur og hinn fullorðni er ekki alltaf í 
hlutverki þess sem meira kann. Þannig eru samskipti í læsistengdum athöfnum skil-
greint sem fjölátta (Razfar og Gutiérrez, 2003).  

Bernskulæsi vísar til lestrarhegðunar barns áður en formleg lestrarkennsla hefst. 
Það er skilgreint sem ákveðin færni, þekking og viðhorf sem þroskast sem undanfari 
eiginlegs lestrar og ritunar. Börnin byggja upp þekkingu í gegnum uppgötvanir um 
ritmál og í málhvetjandi samskiptum og umhverfi við aðstæður sem eru lausar við 
gagnrýni. Á þann hátt hafa börn aflað sér mikillar bakgrunnsþekkingar um læsi án þess 
þó að geta lesið (Christie, Enz og Vukelich, 2007; Gunn, Simmons, og Kameenui, 
1995). Læsi tekur til fjölmargra þátta. Bernskulæsi inniheldur hefðbundna læsisþætti; 
hljóðkerfisvitund; bókstafaþekkingu, umskráningu, málskilning og ritun (Gunn 
o.fl.,1995). Síðari rannsóknir hafa einnig sýnt fram á tengsl við nefnuhraða (rapid 
naming), minnisvídd (phonological memory) og sjónræna úrvinnslu upplýsinga (visual prosess-
ing) sem áhrifaþætti við þróun læsis (National Institue for Literacy, 2008).  

Rannsóknin 

Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna (13. gr.) leggur áherslu á rétt barna til þess að hafa 
að segja um mál sem varða þau. Samningurinn hefur haft þau áhrif að fræðimenn fóru 
að líta á börn sem fullgilda þátttakendur í rannsóknum í kjölfar þess að sýnt var fram á 
að sjónarmið barna geta varpað ljósi á viðfangsefni sem ekki eru svo augljós frá 
sjónarhóli fullorðinna (Dockett og Perry, 2005). Rannsóknir með börnum byggja 
gjarnan á hópviðtölum, teikningum eða ljósmyndum, hlutverkaleik, formlegum eða 
óformlegum viðtölum (Dockett og Perry, 2005; Jóhanna Einarsdóttir, 2008; Smith, 
Duncan og Marshall, 2005). Rannsókn sem hér um ræðir byggði í grunninn á viðtölum 
en barnabókmenntir og myndefni, stafaspjöld og ritföng voru höfð til stuðnings.  

Úrtakið var markmiðsúrtak (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 
Viðmið sett fram af rannsakenda var jöfn kynjaskipting og lokaár barns í leikskóla. 
Leikskólar voru valdir úr þremur hverfum í einu bæjarfélagi. Lagt var upp með 18 
þátttakendur í þremur elstu deildum þessa leikskóla. Viðtölin voru tekin í júní þegar 
börnin voru um það bil að ljúka leikskólagöngu. Samþykki fyrir viðtölum lá fyrir af 
hálfu foreldra, leikskólastjóra og deildarstjóra en þeir síðastnefndu fengu samþykki 
barnanna og völdu úr þeim hópi sem enn var til staðar í leikskólanum. Tíu drengir og 
átta stúlkur tóku þátt í rannsókninni. Viðtölin voru tekin í leikskólum barnanna, fengin 
var samþykkt þeirra fyrir upptöku viðtala og reynt að skapa þægilegt andrúmsloft í 
þeim tilgangi að viðhalda öryggiskennd barnanna.  
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Niðurstöður 

Sem áður segir var markmið með þessari rannsókn að skoða hugmyndir barna um læsi 
þegar þau ljúka leikskólagöngu og að greina lítillega persónulega þekkingu barnanna á 
ákveðnum læsisþáttum. Viðfangsefni fyrri liðar hefur ekki verið skoðað sérstaklega hér 
á landi eftir því sem ég best veit og gefur því nýtt sjónarhorn í umræðuna um læsi. 

Flest telja börnin að maður læri að lesa sex til sjö ára ýmist heima eða í grunn-
skólanum. Enginn nefndi leikskólann að fyrra bragði. Þegar börnin voru spurð hver 
hefði kennt þeim það sem þau kunnu var heimilið nefnt í yfir 80% tilvika. Mamma var 
tilgreind í 55,5% svara, aðrir nefndir til sögunnar á heimili voru amma, pabbi og systir. 
Utan heimilis var kona á leikskóla nefnd til leiks en tvö börn töldu sig ekki hafa þurft 
neina aðstoð, þau höfðu alltaf kunnað að lesa. 

Börnin greindu frá ólíkum leiðum við lestrarnámið. Í svörum þeirra komu fram 
hugmyndir eða reynsla sem má tengja fræðihugtökum s.s. uppgötvunarnám, mynd-
lestur, þátttökulestur, umhverfi, samvirkni, hljóðlestur, heilorðalestur og gildi bókar og 
þjálfunar við lestrarnám. Dæmi um svör nokkurra barna: 
 

Uppgötvunarnám!  
„Ég bara kenndi bara sjálfri mér“:  
R: Hvernig gerðir þú það?  
„Úr bókinni, ég á fullt af bókum.“ 

 
Læsishvetjandi umhverfi:  

„Ég bara lærði þá (stafina) hjá svona stafabunkat“ (plakat!).   
 

Myndlestur!  
„ Ég hermdi eftir myndum.“ 

 
Þátttökulestur!  

„Þegar mamma er að lesa fyrir mig þá má ég oft og þegar ég skoða bækur og þá 
les ég. 

 
Hljóðlestraraðferð!  

„ Af því að byrja að gera fyrsta stafinn – og alltaf fleiri og fleiri.“ 
 

Orðalestur!  
„ Segir orðin sem eru í bókinni.“ 

 
Í svörum barnanna við spurningu um það hvers vegna maður þurfi að kunna að 

lesa kemur fram þekking á því að lestur er notaður í fjölbreytilegum aðstæðum og 
lestrarþekking býður upp á ólíka möguleika; gagnsemi, upplýsingaöflun, fræðslu og 
yndislestur. Hér eru gefin nokkur dæmi úr svörum um tilgangs lesturs.  
 

Að lesa sér til gagns! 
„ Til að maður geti lesið í bók.“  

 
Að afla sér upplýsinga! 

„Til að vita hvað stendur á skiltum, til að vita hvaða leið maður á að fara.“ 
 

Að fræðast! 
 „ Til að vita um allskonar hluti.“ 
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Lestrarstund er gæðastund! 
„Þegar það er kvöld þá les mamma mín svo mig dreymi fallega og í leik-
skólanum er bara sögustund.“ 

 
Svör þessara barna spegla alhliða þekkingu þeirra á hlutverki ritmáls og hagnýti 

þess að skrifa. Nokkur börn gáfu til kynna ákveðið viðhorf til grunnskóla hvað þetta 
varðar.  

 
„Til að skrifa bréf, til að skrifa númerið á matinum sem maður kaupir og ég veit 
ekki meir.“ 
„ Til að skrifa í allskonar, skrifa í tölvu, - bara allskonar - hvað sem gerðist.“ 
„ Til að kennarinn verði ekki reiður.“ 
„ Til að standa sig vel í skólanum.“ 

 
Börnin voru spurð hvort þau kynnu að lesa og eru fimm börn (um 28%) viss um 

að þau kunni það. Við athugun kom í ljós að þau gátu stautað sig fram úr léttum texta 
eða tengt bókstafi. Önnur hafa ólíkar hugmyndir um það hvernig beri að skilgreina 
hvort lestrarþekking sé til staðar. Helmingur segist kunna smá eða pínulítið að lesa eða 
að þau þylja upp bókstafi til staðfestingar á kunnáttu sinni. Börnin voru einnig spurð 
hvort þau kynnu að skrifa. Hugmyndir þessara barna um eigin getu hvað varðar lestur 
og skrift eru ólíkar þar sem tíu börn (55%) voru viss um að þau kynnu að skrifa. 
Einungis eitt barn sagðist ekkert kunna að skrifa en við nánari athugun kom fram að 
viðkomandi gat skrifað nafnið sitt og fleiri bókstafi. Gerð var athugun á bókstafa-
kunnáttu, færni til að tengja saman bókstafi/hljóð og að lesa orð. Öll börnin kunna frá 
80%–100% bókstafanna eða minnst 25 af 32 stöfum. Bókstafir sem helst valda 
erfiðleikum tilheyra eftirfarandi flokkum bókstafa: broddstafir á, é, í, ó, ú, ö, æ, tví-
hljóð au, ei og ey og hljóð- eða sjónlíkir bókstafir þ-ð, f-v, m-n, t-d, b-p. Fjögur 
barnanna gátu tengt bókstafi saman í orð og tvö til viðbótar gátu tengt saman tvo 
bókstafi. Það er ljóst að þessi hópur barna eru nokkuð viss um læsisþekkingu sína, það 
vefst ekki mikið fyrir þeim hvað felst í læsi og hvers vegna það er mikilvægt að tileinka 
sér það. En hér er minnt á að þátttakendur í þessari könnun voru átján börn og því 
ekki hægt að draga víðtækar ályktanir af niðurstöðum. 

Umræða 

Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á að félags- og menningarlegt umhverfi sem barn 
elst upp við er mikilvægur áhrifavaldur við mótun viðhorfa og þekkingarsköpunar. 
Börn eru athafnasamir einstaklingar og þátttakendur í eigin námi. Vettvangur náms í 
barnæsku er heimili, leikskóli og nærumhverfi barns sem mótar siði, venjur og hug-
myndir um veruleikann (Razfar og Gutiérrez, 2003; Teale, 1983; Whitehurst og 
Lonigan, 1998). Rannsóknin sem hér var kynnt staðfestir það sem aðrar rannsóknir 
hafa sýnt fram á að þekking barna á læsi er töluverð áður en formleg lestrarkennsla 
hefst en þá er um að ræða þekkingu á bókstöfum hljóð þeirra og tengingar bókstafa í 
orð. Þessi rannsókn er mikilvæg að því leyti að hún gefur nýjar upplýsingar um læsi frá 
sjónarhóli barna. Þátttakendur höfðu víðtæka þekkingu mikilvægi þess að kunna að 
lesa og skrifa og á hvern hátt það lærist. Þau virðast einnig mun öruggari um eigin 
færni til ritunar en lestrar. Sum barnanna virðast telja lestrarnám flókið ferli, í það 
minnsta þarf að æfa lestur mikið áður en færni er náð. Mörg virðast hins vegar líta á 
lestrarnámið sem lítið mál, ég dreg þá ályktun vegna þess hvað hugtakið „bara“ kom 
oft fyrir í svörum barnanna.  

Hugmyndir barna um það hvernig maður lærir að lesa hafa ákveðnar tilvísanir til 
ólíkra kenninga fræðimanna um læsistileinkun. Í svörunum koma fram hugmyndir sem 
tengja má hugsun á bak við þrjár megin kenningar um lestrarferli og lestrarkennslu 
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sem fræðimenn stríða um þ.e. eindaraðferðir, heildaraðferðir og samvirkar aðferðir 
(Vacca o.fl., 2008). 

Hugsmíð barna um læsi endurspeglar reynsluheim þeirra og í tilviki sem hér um 
ræðir þá fremur af heimili þar sem flest börnin telja sig hafa numið það sem þau 
kunna (Razfar og Gutiérrez, 2003; Whitehurst og Lonigan, 1998). Það er athyglivert að 
börnin tengja læsistileinkun nánast ekkert við leikskóla, nema ef þau eru spurð 
sérstaklega. Ástæðan kann að tengjast starfsháttum leikskólans. Þar fer nám fram í 
gegnum skapandi starf við leik, lestur og daglegar athafnir. Leikskólinn er ekki 
vettvangur formlegrar kennslu (Menntamálaráðuneytið, 1999) og hugtökin „að 
læra“ og „kenna“ því ekki í forgrunni. Engu að síður læra börn mikið um læsi í leik-
skóla. Það væri áhugavert að kanna nánar hvað leikskólabörn leggja í hugtökin að læra, 
að kenna og hlutverk leiksins. Spurning hvort leikur í huga barna sé bundinn 
skemmtun og afþreyingu og alls ekki námstengd athöfn! 

Hugmyndir barna um læsi geta gefið leik- og grunnskólakennurum, foreldrum og 
rannsakendum vísbendingar í starfi. Það er áhugavert viðfangsefni að skoða á hvern 
hátt upplýsingar um viðhorf barna skila sér á milli skólastiga og hvernig þær nýtast í 
nýju skólaumhverfi. Í samræmi við hugmyndir um kennsluhætti sem byggja á hug-
smíðahyggju er starfið skipulagt á þann hátt að hver nemandi fái viðfangsefni við hæfi 
innan þess hóps sem hann heyrir til. Kennarinn er leiðbeinandi sem fylgist með náms-
stöðu nemenda sinna og skipuleggur námsaðstæður í samræmi við ólíkar þarfir 
hópsins. Með vitneskju um þekkingu og viðhorf barnanna stendur kennarinn betur að 
vígi í fjölþættu hlutverki sínu.  
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