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Útdráttur 

Hlustið nú er lokaverkefni til B.Ed gráðu í leikskólakennarafræði við Háskóla 

Íslands – Menntavísindasvið. Verkefnið er í tveimur hlutum, greinargerð og 

æfinga- og leikjabók um hlustun. Í greinargerðinni er fjallað um hlustun, hvernig 

má efla hana, mikilvægi góðrar hlustunarhæfni og aðra þætti tengda hlustun.  

Æfinga- og leikjabókin inniheldur hlustunaræfingar fyrir börn á aldrinum 

tveggja til fimm ára, skipt niður í þrjú aldursskeið. Í æfinga- og leikjabókinni er 

einnig fjallað lítillega um við hverju má búast af börnum á þessum ákveðnu 

aldursskeiðum. Markmið bókarinnar er að fá leikskólakennara til að sjá betur 

mikilvægi hlustunarkennslu í tengslum við málörvun. Hlustun er oft nefnd 

vanrækti hlutinn af tungumálanámi og því þarf að breyta. 
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Þakkir 

Við viljum byrja á að þakka mökum okkar fyrir ómældan stuðning og þolinmæði á 

þeim tíma sem það tók okkur að koma verkinu í endanlegt form. Foreldrum okkar 

viljum við þakka fyrir að vera alltaf til staðar fyrir okkur þegar þess þurfti. 

Leikskólinn Kirkjugerði og starfsfólk hans fær sérstakar þakkir fyrir að veita okkur 

aðstöðu til að vinna ritgerðina og fyrir góð ráð. Sérstakar þakkir fá Svava 

Hafsteinsdóttir (Ögga) og Jóna Sveinsdóttir fyrir alla þá hjálp og ráðgjöf sem þær 

hafa veitt okkur. Síðast en ekki síst viljum við þakka leiðbeinanda okkar, Önnu 

Þorbjörgu Ingólfsdóttur fyrir haldgóð ráð og stuðning við gerð þessa lokaverkefnis.  
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Formáli 

Ástæða þess að við völdum þetta viðfangsefni til umfjöllunar í lokaverkefni okkar 

er sú að okkur er mikið í mun að örva og rækta íslenska tungu. Það var því ákveðið 

frá upphafi að fjalla um viðfangsefni tengt málörvun í leikskólum. Ekki var þó 

hægt að fjalla almennt um málörvun barna og varð því fyrir valinu að taka fyrir 

„gleymda“ hluta málörvunar, hlustun.  

Ástæðan fyrir því að við völdum hlustunina er sú að hlustun er það 

viðfangsefni sem okkur þykir minnst hafa verið fjallað um og því þótti okkur 

mesta þörfin vera fyrir verkefni af þessu tagi. Við áttuðum okkur fyrst á mikilvægi 

hlustunar þegar við ræddum um reynslu Ástu Bjarkar í vettvangsnámi í 

leikskólanum Dvergasteini. Þar er áhersla lögð á sögulestur og úrvinnslu úr þeim 

sögum sem teknar eru fyrir hverju sinni. Verkefni með áherslu á hlustun og 

skilning hafa aukið orðaforða og þekkingu nemenda í leikskólanum. Þessi aðferð 

fellur að okkar skoðunum um mikilvægi hlustunar og eflingu hennar með leikjum, 

sögu eða bókalestri og tónlist.  

Þegar við völdum að taka fyrir hlustun í verkefni okkar áttuðum við okkur 

strax á því að við ættum stórt verk fyrir höndum. Hlustun er oft tekin sem 

sjálfsagður hlutur og ekki er til mikið af fræðilegu efni um hana hér á Íslandi. Það 

varð því að leita út fyrir landsteinana og voru bæði bækur og greinar fengnar að 

láni frá erlendum bókasöfnum, auk þess sem þær bækur sem ekki fengust að láni 

voru keyptar. Verkefnið samanstendur af fræðilegri greinargerð um hlustun og 

æfinga- og leikjabók til að nota í leikskólum.  

Æfinga- og leikjabókin er gerð til að auðvelda kennurum að vinna með 

hlustun hjá börnum og þannig að bæta hlustunarfærni þeirra. Uppsetningin er 

aldursskipt og í hverju aldursbili er að finna leiki sem við teljum að henti hverju 

aldursbili.  
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1. Inngangur 

Af allri kennslu sem við kemur málþroska er hlustun sá þáttur sem mest er 

vanræktur (Jalongo, 2010:11). Samt sem áður er hlustun sá þáttur máls sem við 

notum mest. Oft á tíðum virðist vera gert ráð fyrir því að virk hlustun þroskist 

sjálfkrafa en staðreyndin er sú að hlustun þarf að kenna (Jalongo, 2010:11). 

Hlustun er undirstaða alls náms. Hún þjálfar athygli, einbeitingu og er nauðsynleg 

fyrir lestrar- og skriftarnám (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg 

Þóroddsdóttir, 1999:9-10). Það er því mikilvægt að kennarar geri sér grein fyrir 

hlutverki hlustunar í námi barna og átti sig á að það þarf að kenna hlustun. 

Hlustunarhæfileikar barna eru að þroskast fram að 15 ára aldri, en þó eru 

margir sérfræðingar sem halda því fram að næmiskeið fyrir tengingu heyrnatauga í 

heilanum sé einungis fram að þriggja ára aldri (Jalongo, 2010:2). Þess vegna er 

mikilvægt að byrja að kenna hlustun strax frá fæðingu. Strax við fæðingu byrjar 

barn að hlusta og eru þeir sem standa barninu næst fyrstu kennarar barnsins bæði 

er varðar hlustun sem og aðra þroskaþætti (Otto, 2010, bls. 91-92). Þess ber að 

geta að heyrnarlausir hlusta á sinn hátt. Bæði með varalestri og með því að taka á 

móti táknmálsskilaboðum.  

Þegar barn byrjar í leikskóla hefur þroski þess í hlustun þegar byrjað. Það er 

mikilvægt fyrir leikskólakennara að átta sig á reynslu barnsins og nýta hana sem 

undirstöðu í áframhaldandi námi. En hlustun er ekki einungis mikilvæg fyrir nám 

því öll félagsleg reynsla byggist á hlustun. Samskipti við annað fólk geta ekki 

orðið nema að það sé einhver sem tekur á móti skilaboðunum og metur þau 

(Hamaguchi, 2001:11).  

Verkefni þessu er ætlað að veita innsýn og fræðslu um hlutverk hlustunar í 

námi barna. Greinargerðin sem hér fylgir er hluti af lokaverkefni til B.Ed gráðu í 

leikskólakennarafræðum við Háskóla Íslands. Greinargerðinni er ætlað að kynna 

fræðin á bak við hlustunarleikjabókina sem henni fylgir, ásamt því að veita innsýn 

og fræðslu um mikilvægi hlustunar í námi barna. Greinargerðin skiptist í tvo 

megin hluta sem hvor um sig skiptast niður í smærri þætti.  
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Fyrri hluti greinargerðarinnar er um máltöku barna og hvaða hlutverki hlustun 

gegnir í henni. Þar fjöllum við bæði um þá líffræðilegu eiginleika sem koma að 

máltöku og þá umhverfisþætti sem valda því að barn getur tileinkað sér mál. Við 

förum stuttlega í þá þætti sem nauðsynlegt er að þroska með sér til að barn geti 

orðið fullgildur málnotandi og að lokum förum við í ítarlega umfjöllun um 

hljóðkerfisvitund og mikilvægi hennar fyrir áframhaldandi nám.  

Seinni hluti greinargerðarinnar fjallar um megin efni verkefnisins, hlustun. Þar 

er gerð grein fyrir því hvað felst í orðinu hlustun og hvers vegna hlustun er svona 

mikilvæg fyrir nám og samskipti barna. Undir lok kaflans fjöllum við um hvaða 

þættir hafa áhrif á hlustun barna og hvaða leiðir er hægt að fara til að bæta hana. 

Þar drögum við sérstaklega fram tvo þætti sem við teljum að séu mikilvægir til að 

bæta hlustun barna ásamt þeim hlustunarleikjum sem eru í leikjabókinni. Þessir 

tveir þættir eru lestur og tónlist.  

2. Máltaka 

2.1 Máltaka barna 

Þegar barn fæðist í heiminn markar það nýtt upphaf. Strax við fæðingu byrjar 

barnið að upplifa samskipti, oftast við foreldra. Áður en það byrjar að tala tekur 

barnið ekki mikinn þátt í samskiptunum. En það svarar þeim samskiptum sem það 

upplifir með svipbrigðum og gráti. Með þessu móti lærir barnið smátt og smátt að 

verða hluti af félagslegu umhverfi. En í því umhverfi byrjar tungumálaþroski og 

samskiptahæfileiki þeirra að þroskast (Otto, 2010:91-92).  

Hæfileikinn til að læra mál er meðfæddur. Frá fæðingu bregðast börn öðruvísi 

við málhljóðum en öðrum hljóðum. Við fæðingu skynjar barnið hljóð allra 

tungumála, en á bilinu sex til tólf mánaða minnkar skyn þess á hljóð sem eru ekki 

að finna í móðurmáli þess. Þessir hæfileikar barna til að skynja málhljóð er 

grundvallaatriði fyrir máltöku (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001).  

Máltaka heilbrigðra barna er eins að mestu leyti. Hún fer ekki fram með 

herminámi, heldur læra börnin móðurmál sitt að mestu með samskiptum. Með 

samskiptum nær barnið tökum á orðaforða málsins og reglum. Það er því 

mikilvægt fyrir barn að eiga góðar málfyrirmyndir því geta þeirra til að nota mál 
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sér til gagns ræðst af þeim málfyrirmyndum sem þau hafa (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2001).  

Mál barna er reglubundið og fer eftir stigum. Hvert stig hefur sínar reglur sem 

geta verið ólíkar reglum fullorðinna. En eftir því sem barnið færist á hærra stig 

verður mál þeirra líkara máli fullorðinna þar til barnið hefur náð fullkomnu valdi á 

málinu (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001).  

2.2. Mikilvægi samskipta og umhverfis í máltöku 

Samskipti við einstakling á hærra þroskastigi er nauðsynlegur þáttur þegar börn 

tileinka sér mál. En í samskiptum heyra þau talað mál og byrja smám saman að 

skilja það. En samskipti eru ekki eini þátturinn sem  hefur áhrif á máltöku. Þar 

spila erfðir og umhverfi einnig mikið hlutverk. Erfðafræðilegir þættir sem hafa 

áhrif á máltöku eru m.a. áhugi barnsins á félagslegum samskiptum, það þarf að 

hafa áhuga á að tjá sig og vita hver tilgangurinn er með tjáningu. Barnið þarf að 

hafa heilbrigð skynfæri og þá sérstaklega heyrn og sjón. En einnig er 

taugafræðilegur þroski nauðsynlegur sem og eðlileg bygging öndunarfæra, 

raddbanda og talfæra. Að lokum verður barnið að hafa nægan vitsmunaþroska til 

að geta tileinkað sér mál. Þeir umhverfisþættir sem hafa áhrif á máltöku eru að 

barnið þarf að búa við öryggi, það þarf að fá svörun þegar það tjáir sig og það þarf 

að fá tækifæri til samskipta við ólíkan hóp fólks (Buckley, 2006:17-18). 

2.3. Mismunandi þættir tungumálakunnáttu 

Til að máltaka geti átt sér stað þarf að ná þroska í ákveðnum þáttum tungumálsins. 

Þessir þættir þroskast með samskiptum og án þroska þeirra getur barnið ekki átt 

samskipti við aðra. Þessir þættir eru: hljóðfræðileg þekking (e. phonetic 

knowledge), merkingafræðileg þekking (e. semantic knowledge), setningafræðileg 

þekking (e. syntactic knowledge), þekking á orðhlutum (e. morphemic knowledge) 

og þekking á samhengi (e. pragmatic knowledge). Í upphafi er þekking barnsins 

takmörkuð við það að taka við upplýsingum en með auknum þroska fer barnið að 

nýta þekkinguna sér til gagns (Otto, 2010:3). 
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2.3.1. Hljóðfræðileg þekking. 

Hljóðfræðileg þekking (e. phonetic knowledge) byrjar að þroskast í gegnum 

málskynjunarhæfileika barna löngu áður en barnið lærir að tjá sig. Hljóðfræðileg 

þekking er sá eiginleiki að þekkja hljóðfræðilegar einingar málsins og 

samsetningar þeirra. Þá er átt við þegar barn er að læra að greina á milli þeirra 

hljóða sem móðurmál þeirra inniheldur (Otto, 2010:4-5). Annar hluti af 

hljóðfræðilegri þekkingu er þekkingin á bragfræðilegum eiginleikum máls. En þar 

lærir barnið að taka tillit til framburðar og hljóðeiginleika máls sem og 

sálfræðilegra- eða tilfinningalegra eiginleika. Þannig lærir barn t.d. snemma að 

skynja það hvenær mamma er glöð, reið eða leið (Otto, 2010:6).   

2.3.2. Merkingafræðileg þekking. 

Það að skilja að orð eru byggð upp af merkingabærum einingum og að geta rætt 

um það kallast merkingafræðileg þekking (e. semantic knowledge). Barn lærir að 

hlutir með svipaða eiginleika geta verið flokkaðir saman. Þannig lærir barnið að 

bolti er bolti þó svo að hann sé ekki jafn stór, eins á litinn eða með sömu áferð og 

boltinn heima. Með þessu móti nær barnið að auka við orðaforða sinn sem gefur 

þeim meiri sveigjaleika í máli sínu (Otto, 2010:7-8).  

2.3.3. Setningafræðileg þekking. 

Setningafræðileg þekking (e. syntactic knowledge) kemur áður en barnið lærir að 

tjá sig með orðum. En með setningafræðilegri þekkingu er átt við þekkinguna á því 

hvernig raða á orðum saman eftir málfræðireglum móðurmálsins svo að úr verði 

skiljanlegar setningar. En án þessarar vitundar er hætt við að setningar hljómi ekki 

rétt og þar af leiðandi mun barnið ekki skiljast (Otto, 2010:8-9).  

2.3.4. Þekking á orðhlutum. 

Þekkingin á orðhlutum (e. morphemic knowledge) kemur með setningafræðilegri 

þekkingu. Orðhluti (e. morphem) er skilgreindur sem minnsta þýðingabæra eining 

orða (Capone og Shulman, 2009:3) og er getan til að nota orðhluta á réttan hátt 

einn af lykilþáttum sem fulltalandi einstaklingur þarf að búa yfir. Sum orð hafa 

sömu þýðingu en gefa í skyn ólíka eiginleika orðsins. Eins og t.d. orðin „fara, fer, 

fór“ þessi orð hafa sömu þýðinguna en lýsing þeirra á því hvenær atburðurinn 
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gerðist er ólík. Ef barn áttar sig á því hvað orðin eiga sameiginlegt og hvað er 

frábrugðið við þau, þá hefur það tileinkað sér þekkingu á orðahlutum. Þessi 

eiginleiki gefur færi á að eiga samskipti með nákvæmari hætti og með aukinni 

þekkingu öðlast mál þeirra meiri þýðingu (Otto, 2010:10-11). 

2.3.5. Þekking á samhengi og notkun orða. 

Þekking á samhengi og notkun orða (e. pragmatic knowledge) felur í sér að þekkja 

meininguna á bak við tjáningu og orðalag. Þ.e. skilningur og notkun á 

líkamstjáningu og orðalagi ásamt vitundinni um hversu mikið á að tjá 

hlustandanum (Capone og Shulman, 2009:4-5). Þannig öðlast barn þá 

grundvallarhæfileika sem fylgja samtölum, þ.e. að tala og að hlusta. Ef barn áttar 

sig ekki á að í samtali er alltaf einhver sem talar og einhver sem hlustar er hættan á 

að barnið verði útilokað frá hópi jafningja (Otto, 2010:11-12).  

 

Þessir fimm þættir sameinast síðan í þrjú stig. Þessi þrjú stig eru málkunnátta (e. 

linguistic), málmeðvitund (e. metalinguistic) og yrt málmeðvitund (e. 

metalinguistic verbalization). Stig málkunnáttu er að finna í öllum fimm þáttunum 

máltökunnar. Stigið hefur stundum verið kallað „vitundarstigið“ (e. „know how“) 

þar sem barnið hefur öðlast getu í þessum fimm þáttum og kann að nota þá sér til 

framdráttar í samskiptum við aðra. Eftir því sem barnið verður meðvitaðra um mál 

sitt og lærir að móta það eftir þörfum þá færist það yfir á stig málmeðvitundar. Þar 

getur barnið svarað spurningum um orð eða hugtök sem viðkoma tungumálinu. Í 

framhaldi af því læra börnin að ræða um málið og komast þannig á stig yrtar 

málmeðvitundar. En góður málgrunnur er grundvallaratriði fyrir því stigi (Otto, 

2010:15-16). 

2.4. Hljóðkerfisvitund 

Vitundin um hljóðbyggingu máls kallast hljóðkerfisvitund. Barn með þroskaða 

hljóðkerfisvitund hefur byggt upp þann hæfileika að geta greint og mótað hljóðin í 

móðurmáli sínu (Yopp og Yopp, 2009:12). Hljóðkerfisvitundin kemur þegar 

skilningur barna á hljóðkerfiseiningum málsins fer úr því að skilja stærri einingar 
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eins og orð eða atkvæði, yfir í það að skilja minni máleiningar eins og málhljóð (e. 

phonem) eða orðhluta (e. morhem) (Pullen og Justice, 2003:88).  

Málhljóð eru minnsta þýðingabæra eining máls og er getan til að aðgreina þau 

og vinna með þau kölluð hljóðvitund (e. phonemic awareness) (Pullen og Justice, 

2003:88). Hljóðvitund er hluti af hljóðkerfisvitund og felur í sér skilninginn á því 

hversu mörg hljóð eru í hverju orði. Hún er yfirleitt sá hluti af 

hljóðkerfisvitundinni sem er síðastur  að þroskast hjá börnum (Yopp og Yopp, 

2009:14).  

Barn verður að geta skilið og aðgreint hljóð móðurmáls síns til að geta skilið 

táknin sem fyrir þau standa. Þess vegna er hljóðkerfisvitund undirstaða alls 

lestrarnáms (Yopp og Yopp, 2009:15). Rannsóknir síðustu áratuga hafa leitt í ljós 

að flest börn sem eiga í erfiðleikum með lestur hafa ekki þroskað með sér nógu 

góða hljóðkerfisvitund (Phillips, Clancy-Menchetti og Lonigan, 2008:3).  

Hægt er að skipta hljóðkerfisvitundinni niður í tvö stig. Fyrra stigið nær yfir 

stærð hljóðsins sem er verið að nota, eins og t.d. að þekkja atkvæði orða. Seinna 

stigið er flóknara og nær yfir þann leik sem börnin geta gert úr hljóðunum. Á því 

stigi geta börnin þekkt hljóðið og tekið þátt í leiknum sem leikinn er með það 

(Yopp og Yopp, 2009:13). Þannig getur t.d. barn sem er á seinna stigi 

hljóðkerfisvitundar hlustað á leikskólakennara syngja vísu með rími og farið sjálft 

að búa til rím sem passar í vísuna.  

Fyrstu einkenni hljóðkerfisvitundar koma fram um fjögurra ára aldur. Þá fara 

þau að þekkja orð sem sjálfstæðar einingar. Með þeirri þekkingu kemur vitundin 

um rím og atkvæði í orðum ásamt vitundinni um stök hljóð í orðum og getuna til 

að móta þau eftir sínum þörfum (Buckley, 2006:76). Það er því nauðsynlegt að 

leggja áherslu á að þjálfa hljóðkerfisvitund barna frá fjögurra ára aldri og upp úr. 

Til að örva hljóðkerfisvitund hjá börnum er mikilvægt að leggja áherslu á rím, 

hlustun og að brjóta niður setningar í orð og orð niður í orðhluta (Helga 

Friðfinnsdóttir o.fl., 2001). Auk þess sem kennurum ber að haga umhverfi og starfi 

þannig að þau fái tækifæri til að taka þátt í líflegum og skemmtilegum hlustunar-, 

lesturs- og skriftarverkefnum. En meðal athafna sem þjálfa hljóðkerfisvitund og 

hægt er að gera að hluta af daglegu starfi leikskólans eru; lestur bóka og þá 
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sérstaklega bóka þar sem stafrófið kemur við sögu, rímleikir, finna orð sem byrja 

á/enda á ákveðnu hljóði, finna myndir sem byrja á ákveðnum staf, búa til stafi, 

skrifa nafnið sitt o.s.frv. (McDevitt og Ormrod, 2010:357). 

3. Hlustun 

3.1. Hvað er hlustun  

Hlustun er nauðsynlegur hluti af málskilningi og er nauðsynleg fyrir máltöku. Stór 

hluti skóladagsins fer í hlustun, hvort sem það felist í að hlusta á kennara sinn, 

bekkjarfélaga eða einhvern annan.  Hlustun er þ.a.l. ómissandi hluti af námi barna. 

Hlustun verður að vera virk til að hafa tilgang, því án hennar skilja börnin ekki það 

námsefni sem fyrir þau er lagt (Otto, 2010:20).  

Eitt af grunnatriðum hlustunar er heyrnin og án hennar getur hlustun ekki átt 

sér stað. Heyrnin byrjar að þroskast eftir fimm mánuði í móðurkviði og frá upphafi 

verður heili barnsins fyrir áhrifum frá því sem það heyrir (Jalongo, 2010:2-3). Til 

að barn geti heyrt þurfa hljóðbylgjur að ná til eyrna okkar, eyrun þurfa að taka við 

hljóðinu og vinna úr því. En heyrnin er ekki það eina sem þarf að vera til staðar til 

að hlustun geti átt sér stað. Til að hlustun eigi sér stað þarf eyrað að senda hljóðin 

til heilans, sem vinnur úr skilaboðunum og tengir þau við orð sem hann hefur að 

geyma og myndar úr þeim merkingu (Hamaguchi, 2001:11). Það má því segja að 

frá upphafi heyrir barnið en það lærir ekki að hlusta fyrr en það skilur það sem það 

heyrir (Jalongo, 2008:9).  

Hlustun hefur verið skilgreind sem form samskipta þar sem heyrn, túlkun og 

merkingamyndun er að finna (Jalongo, 2008:9). Skilningur barna er ekki einungis 

byggður á þekkingu þeirra á orðum og setningabyggingu, heldur einnig af 

þekkingu þeirra og reynslu af heiminum. Þannig getur barn sem hlustar á félaga 

sinn lýsa flugvél, betur skilið lýsinguna ef það hefur áður séð flugvél og hefur 

mynd af henni í skema sínu (McDevitt og Ormrod, 2010:330).   

Samkvæmt skýrslu Jim Rose (2006) sem gerð var að beiðni 

menntamálaráðherra Englands telur Rose ekki vera lögð nægilega mikla áherslu á 

hlustun í kennslu barna (bls. 16). Oft virðast kennarar og kennslubækur gera ráð 

fyrir því að hlustun þroskist sjálfkrafa og án allrar kennslu. En þvert á móti er 
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hlustun eiginleiki sem krefst náms og því ætti allt nám sem fram fer í skólum að 

taka mið af hlustun barna (Jalongo, 2010:11). Nauðsynlegt er að leggja mikla 

áherslu á að kenna börnum virka hlustun frá upphafi. Margir sérfræðingar halda 

því fram að þó að hlustunarhæfileikar barna séu að þroskast fram að 15 ára aldri þá 

sé næmiskeið fyrir tengingu heyrnatauga í heilanum einungis frá fæðingu og fram 

að þriggja ára aldri (Jalongo 2010:2). 

3.2. Mikilvægi hlustunar 

Hlustun er eitt af grundvallaratriðum máltöku og án hlustunar getur máltaka ekki 

orðið. Þroski hlustunarhæfileika á fyrstu mánuðum lífsins er nauðsynlegur fyrir 

barnið til að læra að skilja og nota móðurmál sitt. Til þess að barn geti tileinkað sér 

þau hljóð sem notuð eru í móðurmáli þess verður það að hlusta (Spooner og 

Woodcock, 2010:4). Máltaka barna gengur að miklu leyti út á það að barnið heyri 

móðurmál sitt. Það er því mikilvægt að tala við barn alveg frá fæðingu. Því þó svo 

að barnið skilji ekki hvað sagt er við það, þá er það að læra (Jalongo, 2008:99).  

Grundvöllurinn fyrir samskiptum er hlustun. En til að samskipti geti átt sér 

stað þurfa þrjú lykilatriði að vera til staðar. Það þarf að vera einhver sem tjáir sig, 

einhver sem tekur við skilaboðunum og það þurfa að vera ákveðin skilaboð sem 

ganga þeirra á milli. Til að samskipti séu góð þarf einnig að vera til staðar 

skilningur, bæði hjá þeim sem sendir skilaboðin og hjá þeim sem tekur við þeim 

(Jalongo, 2008:9). Hugur okkar vinnur hraðar en gjörðir og á sama tíma og 

fullorðinn einstaklingur getur hugsað 1000 – 3000 orð á mínútu, getur sá hinn sami 

sagt 125 – 250 orð. Þannig getur fólk hugsað fjórum sinnum hraðar en aðrir tala, 

sem gefur hlustendum nægan tíma til að hlusta á skilaboðin sem þeir heyra 

(Jalongo, 2008:24). 

Samskipti eru nauðsynlegur hluti af námi barna. Börn læra af samskiptum við 

fullorðna og snemma læra þau að nota samtöl sér til framdráttar. Þau læra hvernig 

á að nota svipbrigði, látbragð og líkamsstöðu til að líkja eftir fullorðnum í 

samskiptum. En þessi líkamlegu viðbrögð þeirra í sambland við hjal og annað 

barnamál undirbýr barnið fyrir máltöku. Með hlustun byggir barnið upp orðaforða 
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sinn og lærir þannig að skilja talað mál löngu áður en það lærir að tala sjálft 

(Jalongo, 2008:99).  

Að meðaltali fer 70% af vökutíma fólks í samskipti, þar af rúm 50% í mál og 

hlustun. En þrátt fyrir það fá flestir litla sem enga þjálfun eða kennslu í henni 

(Jalongo, 2008:3). Góðir hlustunarhæfileikar eru nauðsynlegur hluti af 

samskiptum. Því án þess að einhver í samtalinu hlusti og myndi skilning á því sem 

sagt er, geta samskipti ekki farið fram (Hamaguchi, 2001:11). Það er því 

nauðsynlegt að börn nái tökum á hlustunarþættinum í samtölum samhliða 

málþroskaþættinum. Því ef barn getur ekki haft hljóð á meðan aðrir tala er hætta á 

að það muni eiga í erfiðleikum með að mynda félagsleg sambönd (Spooner og 

Woodcock, 2010:4). 

Hlustun er  undirstaða lestrar og skriftarnáms. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

hlustunarvandamál á leikskólaaldri geta sagt til um lestrarörðugleika í framtíðinni 

(Jalongo, 2008:3). En ásamt því að vera nauðsynleg fyrir lestrarnám þjálfar 

hlustun athygli og einbeitingu. Að fara með börnin í hlustunarleiki þar sem athygli 

beinist að hljóðum í umhverfinu er góður undirbúningur fyrir greiningu málhljóða 

sem hjálpar börnunum svo við lestrarnám í framtíðinni (Helga Friðfinnsdóttir o.fl. 

1999:9-10). 

Enn ein ástæðan fyrir mikilvægi örvunar á sviði hlustunar og athygli er 

minnið. Minning verður ekki til tafarlaust, heldur tekur tíma fyrir hana að verða til. 

Þegar upplýsingamagn í vinnsluminninu verður of mikið hættir það að taka eftir og 

því mun sá hinn sami eiga í erfiðleikum með að muna það sem sagt var. Börn hafa 

minna vinnsluminni en fullorðnir og því fer skilningur þeirra og getan til að muna 

eftir því. Af þessum ástæðum eiga börn oft í erfiðleikum með að taka við 

upplýsingum sem innihalda mörg skref og því er nauðsynlegt að einfalda hlutina 

fyrir þeim (McDevitt og Ormrod, 2010:330). 

3.3. Hlustun í námi 

Mál barna, og þá sérstaklega hlustun og tal, er undirstöðuatriði í námi og þroska 

barna og spilar stórt hlutverk í vitsmuna-, tilfinninga- og félagsþroska þeirra. Í 

kennslu barna gegnir talað mál sérstaklega stóru hlutverki. Með töluðu máli og 
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hlustunarverkefnum byggja börnin upp móðurmál sitt og auka við orðaforða sinn. 

Þannig er hægt að efla hljóðfræðilega þekkingu þeirra svo að þau læri að greina á 

milli hljóða sem gerir mál þeirra skýrara og öruggara ásamt því að undirbúa þau 

fyrir lestrarnám í framtíðinni (Primary Framework for literacy and mathematics, 

2006:17). 

Samkvæmt Lev Vygotsy er tungumál nauðsynlegt fyrir manninn til að koma 

skilningi og skipulagi á hlutina (Vygotsky 1986:3). Geta barna til að taka þátt í 

dýpra námi veltur á því hversu vel þau kunna að hlusta, ræða, taka þátt í umræðum 

eða samningaviðræðum, deila með sér vinnu og að meta eða dæma það sem þau 

heyra. Að þjálfa upp virka hlustun hjálpar börnum að auka þekkingu og er góð leið 

til að styðja við áframhaldandi nám (Daves, 2008:4).  

Þegar börn stunda virka hlustun eru þau að safna upplýsingum sem þau nýta 

sér síðan í framtíðinni. Stundum þegar það gerist virðist barnið sem um ræðir 

„detta út“, það hættir að taka þátt og verður hljóðlátt en eftirtektasamt. Þegar það 

gerist er líklegt að barnið sé að taka inn upplýsingar með því að hlusta á það sem 

er að gerast. Þannig getur barn t.d. farið í gegn um heila samverustund án þess að 

taka þátt en byrjað svo upp úr þurru að syngja af miklum ákafa. En það er vegna 

þess að skynjun er grunnur tjáningar og í þessum aðstæðum er barnið að taka inn 

upplýsingarnar áður en það nýtir sér þær (Jalongo, 2003:75).  

Maria Montessori taldi að lykillinn að góðri menntun væri einbeiting. Til að fá 

börn til að einbeita sér að því að hlusta er ekki nóg að minna þau á að hlusta. Fyrir 

börnum er heimurinn forvitnilegur og það er margt sem fangar athygli þeirra. 

Kennarar þurfa að hjálpa börnunum við að halda einbeitingu og leiðbeina þeim í 

gegn um hvað við viljum að þau hlusti á (Jalongo, 2008:23). Það gerist of oft að 

kennari stendur sig að því að kvarta yfir lítilli hlustun hjá nemendum. En í stað 

þess að kvarta ætti kennarinn að einbeita sér að því að finna ástæður þess að lítið 

er hlustað. Það eru nokkrar spurningar sem kennari í þessum sporum ætti að spyrja 

sjálfan sig. Hvers vegna? er þetta viljandi? af hverju? og hvað tók athyglina? 

Ástæðan fyrir hlustunarleysinu getur verið margvísleg, allt frá litlum áhuga upp í 

lítinn skilning (Daves, 2008:41).  
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Rannsóknir sýna að 50 - 70% af skólatíma nemenda fari í hlustun (Jalongo, 

2010:9-10). Það er því mikilvægt að umhverfi skólans bjóði upp á tækifæri til 

góðrar hlustunar. En til þess þarf margt að breytast. Í skólaumhverfinu er að finna 

ýmsar truflanir sem geta valdið því að börn ná ekki að einbeita sér að hlustuninni 

og missa þ.a.l. af mikilvægum upplýsingum. Það getur til að mynda verið hraður 

málflutningur, umhverfishljóð og truflun frá öðrum nemendum. Allt þetta getur 

haft neikvæð áhrif á hlustunarskilning barnanna og er því mikilvægt fyrir 

kennarann að átta sig á því að kennslustofur eru ekki endilega góður staður fyrir 

hlustun og að aðlaga kennsluhætti að aðstæðum, t.d. með því að nota hljóðkerfi 

(Jalongo, 2010:9-10).  

Það sést að barn hefur verið að hlusta þegar það getur greint frá kjarna 

málsins. Þannig er hægt að sjá hvort barnið muni eftir aðalatriðum, hvort það geti 

miðlað áfram upplýsingum, fylgt leiðbeiningum, hvort það komi með viðeigandi 

athugasemdir og svör (Speaking, Listening, Learning, 2004:5).  

Til að barn nái tökum á ákveðnu námsefni er mikilvægt fyrir það að hlusta. 

Þegar barn sér sig þvingað til að fylgjast með eða leysa verkefni tekur það lítið 

með sér. Úr verður svokallað yfirborðsnám þar sem barnið leitast við að muna 

aðalatriðin til þess eins að geta staðið sig vel á prófi. Barnið tengir viðfangsefnið 

ekki við eigin reynslu né við fyrra nám og á því erfiðara með að muna eftir 

verkefninu seinna meir. Fyrir vikið verður lítil sem engin örvun og lágmarks 

þátttaka verður í verkefnum tengdum viðfangsefninu. Ef kennarinn ákveður aftur á 

móti að reyna að nýta sér fyrri reynslu barnsins nær hann að mynda tengsl á milli 

nýrrar þekkingar og fyrri þekkingu. Þannig aukast líkurnar á að barnið fái áhuga á 

náminu og úr verður dýpra nám þar sem áherslan er á íhugun og skilning sem 

leiðir til auðveldara náms og betur gengur að muna námsefnið (Daves, 2008:3-4).  

Til að ná fullum þroska í móðurmáli sínu verður að kenna börnum mikilvægi 

bæði tjáningar og hlustunar. Þau verða að læra hversu nauðsynlegir þessir tveir 

þættir eru fyrir nám þeirra og hvers vegna það er svona mikilvægt að geta tjáð sig 

og hlusta á aðra (Daves, 2008:2). Börnin þurfa því að átta sig á hvað felst í því að 

vera góður hlustandi. Sýn barna á því hvað felst í því að vera góður hlustandi er 

ólík eftir aldri barnanna. Nemendur í fyrstu bekkjum grunnskóla hafa þá hugmynd 
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að svo lengi sem þeir sitji kyrrir, hafi hljóð og trufli ekki þá séu þeir góðir 

hlustendur. Einhverstaðar í kring um tíu ára aldurinn fer þessi skoðun þeirra að 

breytast og þeir átta sig á því að til að geta verið félagslega áhrifaríkur hlustandi 

verða þeir að hlusta á aðra með opnum hug og án fordóma (McDevitt og Ormrod, 

2010:329).  

Talsverð aukning virðist vera á tilfellum hlustunar- og einbeitingarörðugleika 

og snertir vandinn marga (Early Years Language Survey, 2001; Summary report of 

survey, 2003). Hlustunar- og einbeitingaörðugleikar hafa áhrif á allt nám barnanna 

sem eiga við þá að stríða. En þeir geta einnig valdið hegðunarvandamálum sem 

hefur áhrif á nám allra barnanna í bekknum (Spooner og Woodcock, 2010:1-2). 

Fyrir börn sem eiga í erfiðleikum með skilning eða tjáningu geta aðstæður sem 

fyrir öðrum eru eðlilegar, verið truflandi og námsefnið getur verið of erfitt. Þau 

eiga oft í erfiðleikum með að fara eftir munnlegum fyrirmælum og þau geta átt í 

erfiðleikum með að tjá sig og láta vita hvað það er sem þau skilja ekki í umræðum 

bekkjarins sem getur orðið til þess að þau hagi sér á félagslega óviðeigandi hátt 

(Jalongo, 2010:6).  Bresk stjórnvöld hafa á síðustu árum verið að átta sig betur á 

þeim vandamálum sem fylgja lélegri hlustunargetu og hafa nú sett fram stefnu með 

meiri áherslu á hlustun barna. En ætlunin er að hjálpa börnunum að byggja upp 

orðaforða sinn og læra að hlusta með athygli (Jalongo, 2010:4).  

3.4. Leiðir til að bæta hlustun 

Vegna fárra rannsókna á sviði hlustunar eru sannanir fyrir minnkandi 

hlustunarhæfileikum barna af skornum skammti. Hlustun barna hefur í gegn um 

tíðina lítið verið mæld eða skráð og því er ekki mikið efni til samanburðar. Þess 

vegna eru kenningar um þverrandi hlustunarhæfileika barna að mestu byggðar á 

reynslu kennara og af þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið sést að það er 

ástæða til að hafa áhyggjur af þróuninni. Í könnun sem tímaritið „The times 

educational supplement“ gerði árið 2003 koma fram áhyggjur af stöðu barna hvað 

varðar hlustun og að ástæða þykir til að hafa áhyggjur af hlustunarhæfileikum um 

helmings barna á aldrinum fjögurra til fimm ára (Ward, 2004). Einnig má benda á 

rannsókn dr. Sally Ward frá árunum 1984 – 1990 sem sýndi að árið 1984 átti 
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fimmta hvert barn undir eins árs aldri við hlustunarörðugleika að stríða. Árið 1990 

hafði sú tala tvöfaldast (Spooner og Woodcock, 2010:1-2).  

Til að bæta hlustun verðum við fyrst að reyna að átta okkur á því hvað veldur 

versnandi hlustunarhæfileikum barna. Ástæðan er að öllum líkindum margþætt og 

ekki er hægt að benda á einhvern einn þátt sem afgerandi ástæðu. Sérfræðingar 

telja þó að aukið sjónvarpsáhorf, breytingar í leikjum barna, aukinn hávaði í 

umhverfi barna á næmiskeiði máltöku og fækkun á stundum sem fjölskyldan nýtir 

í samræður, hafi mikil áhrif. Eftir að sjónvarpsáhorf fór að aukast hefur tíminn sem 

fer í bein samskipti minnkað. Leikir barna ganga einnig í auknum mæli minna út á 

samskipti og eru börnin frekar farin að sitja fyrir framan tölvuskjá þar sem lítil sem 

engin samskipti eru við aðra. Með aukinni tækni hafa komið fram á sjónarsviðið 

ýmis tæki sem ætluð eru að létta okkur lífið. Þessum tækjum (ryksugur, sjónvörp, 

bílar, tölvur o.s.frv.) fylgja hins vegar oft á tíðum hljóð, hvort sem það er hávært 

garg í sjónvarpinu eða lítið suð í tölvunni. Rannsóknir hafa sýnt fram á að jafnvel 

minnstu hljóð geta truflað ung börn á máltökuskeiði og er því nokkuð ljóst að með 

aukinni hljóðmengun er málþroski og hlustun barna að gjalda fyrir þægindin. En 

samfélag nútímans hefur ekki bara gefið okkur þægindi í formi ýmissa tækja, 

heldur hefur það einnig gefið okkur mikinn hraða. Það mikinn hraða að foreldrar 

virðast ekki gefa sér eins mikinn tíma og áður til að ræða við börnin sín og hlusta á 

þau. Þannig eru börn oft komin á leikskóla eða til dagmömmu á unga aldri þar sem 

þau þurfa að deila tíma kennara og annars starfsfólks með fleiri börnum og því 

verður minna um einstaklingssamtöl en heima við (Spooner og Woodcock, 

2010:2).  

Mikilvægt er að barn nái að mynda gott og hlýlegt samband við einhvern, 

fyrst og fremst foreldra. En einnig er mikilvægt að barnið nái að tengjast 

einhverjum og treysta þegar það er í stærri hóp t.d. í leikskóla (Buckley, 2006:17). 

Það er mikilvægt fyrir leikskólakennara að tengjast börnunum og vera fyrirmyndir 

þeirra. Þannig nær barn að upplifa gleðina sem fylgir því að einhver gefur því 

óskerta athygli sína og þegar það sér ánægjuna sem fylgir hlustun getur það 

tileinkað sér þann eiginleika að hlusta á aðra. En á móti kemur að ef barn upplifir 

kvíða í tengslum við hlustun eða aðrar hliðar máltöku getur það myndað „huglæga 
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hindrun“ sem getur hægt á máltökuferlinu. Þessi kvíði getur myndast t.d. þegar 

barni er strítt fyrir mál sitt, ef það lendir undir pressu eða ef það er mikið leiðrétt 

þegar það talar (Jalongo, 2010:5-6).  

Ef hávaði er of mikill er hætta á að nemendur heyri ekki í kennaranum og 

getur rödd kennarans orðið fyrir skemmdum ef hann reynir stanslaust að yfirgnæfa 

lætin. Því ætti fyrsta skrefið til bættrar hlustunar að vera tilraun til að minnka þau 

hljóð í stofunni sem geta truflað kennslu. Er þar bæði átt við umhverfishljóð og 

hljóð frá nemendum. Góð hugmynd getur verið að búa til sjónrænt eða hljóðrænt 

merki um að of mikil læti séu í skólastofunni (t.d. að hringja bjöllu eða veifa 

höndum) (Spooner og Woodcock 2010:63).  

Börn eiga oft í erfiðleikum með að sitja í samveru og hlusta vegna þess að 

mörg þeirra ráða ekki við það að meta rými annarra og með því trufla þau bæði 

hlustun hjá sér og öðrum. Það er því betra að hafa börnin í stólum því þá er enginn 

vafi á hver á hvaða pláss. Einnig geta þau hlustað betur sitjandi í stólum vegna 

þess að þá þurfa þau ekki að einbeita sér að því að sitja upprétt heldur geta hallað 

sér aftur í stólinn. Ef stólar eru ekki á boðstólnum í samveru getur verið gott að 

hafa mottur sem afmarka svæði hvers barns og minnka truflun fyrir hin börnin 

(Spooner og Woodcock, 2010:64-65).  

Börnin þurfa að læra að hlustun er meira en bara að „opna eyrun“. Þau þurfa 

að taka þátt í krefjandi og þýðingamiklum hlustunarverkefnum sem þjálfa 

hlustunarhæfni þeirra (Jalongo, 2008:39). Við uppbyggingu hlustunarfærni er 

mikilvægt að börn fái að spyrja spurninga til að ganga úr skugga um að þau hafi 

heyrt rétt og að þau fái að meta skilaboðin sem þau fá og svara. Við hlustun heyra 

börnin tungumálið sem talað er og af því læra þau að nota látbragð, hvernig tónn á 

við og hversu hátt þau eiga að tala. Þau kynnast samtölum, bæði einstaklings og í 

hóp og læra hvernig fólk skiptist á að tala (Speaking, Listening, Learning, 2004:5).   

Mikilvægt er fyrir leikskólakennara að vera meðvitaður um þær athafnir sem 

geta þroskað hlustun barna. Til eru margar aðferðir til að bæta hlustun barna en þar 

má t.d. nefna; sögulestur, söngur með börnum, hlusta á tónlist, útskýra hvernig 

eitthvað virkar, búa til leikhljóð og aðrir hlustunarleikir. Að nota bækur og sögur 

markvisst í leikskólum eykur einbeitingu, orðaforða og bætir hlustunarhæfileika. 
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Söngur og tónlist þroskar læsi, eykur einbeitingu, myndar tengsl á milli orða og 

gjörða, hjálpar börnum að átta sig á samhengi, bætir minni og kennir þeim að 

hlusta án þess að trufla. Með því að samþætta þessa tvo þætti þar sem tónlist er 

notuð með sögu geta börnin einnig lært að meta hvernig tónlist er notuð til að lýsa 

tilfinningu og stemningu (Jalongo, 2008:84-85).  

3.5. Tengsl lesturs og hlustunar 

Það er almenn skoðun sérfræðinga að lestur fyrir ung börn hafi jákvæð áhrif á 

framvindu lestrarnáms og því hefur jafnvel verið haldið fram að lestur fyrir börn 

geti breytt menntunarástandi heilu þjóðanna (Guðmundur B. Kristmundsson, 

2001). Hér á Íslandi virðast foreldrar barna vera duglegir að lesa fyrir börnin sín 

fram að upphafi lestrarnáms þeirra, en eftir að þau byrja að læra að lesa virðist 

draga umtalsvert úr lestri fyrir þau (Guðmundur B. Kristmundsson, 2001). 

Ungbörn hafa gaman af því að skoða bækur með foreldrum og kennurum. Það er 

því kjörið tækifæri að byrja að lesa bækur fyrir börnin á unga aldri því bókalestur 

gefur gott tækifæri til málörvunar, bæði fyrir hlustun og tal (Otto, 2010:138-139). 

Börn sem alast upp við lestur bóka eru líklegri til að hafa áhuga á bókum í 

framtíðinni og hlakka til þess að læra að lesa sjálf. Þau öðlast betra tækifæri til að 

kynnast ritmáli sem inniheldur flóknari málfræði, fjölbreyttari málnotkun og  

nákvæmara og óhlutbundnara orðalagi heldur en talað mál (Buckley, 2006:145). 

Aðrir kostir sem lestur hefur að bjóða er að hann eykur athygli, eflir hlustun, bætir 

hljóðgreiningu, örvar málþroska, örvar rökhugsun og eykur þekkingu og 

reynsluheim barnanna (Guðmundur B. Kristmundsson, 2001).  

Hugmyndaríkur texti barnabókanna eflir hlustun vegna þess að hann fær 

börnin til að hlusta betur af íhygli og meta betur það sem sagt er (Jalongo, 

2003:89). Lestur hefur jákvæð áhrif á hlustunarskilning og orðaforða auk þess sem 

börnin læra betur að skilja mismunandi gerðir af textum (Jalongo, 2003:158). Við 

lestur öðlast nemendur sameiginlega þekkingu á textanum, röð atburða og því máli 

sem notað er í honum. Ef valdar eru of þungar bækur ná nemendur ekki að mynda 

þessa þekkingu og því ætti að velja bækur sem henta hlustunarskilningi þeirra 
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barna sem lesa á fyrir. Til að meta hversu þungar bækur henta barnahópnum getur 

verið gott að taka bækur úr ólíkum þyngdarstigum í upphafi (Otto, 2010: 323).  

Kunnátta barna á móðurmáli sínu eflist á marga vegu í gegn um bókalestur. 

Hljóðfræðileg þekking eykst við að heyra framburð orða og hljóða í textanum og 

þegar þau sjá tenginguna á milli talaðs og prentaðs máls eykst þekking þeirra á 

skrifuðu máli.  Merkingafræðileg þekking eykst þegar útskýrð eru fyrir þeim orð 

sem þau þekkja ekki fyrir. Þekking á orðhlutum eykst þegar þau hlusta á orðin sem 

lesin eru en skýr framburður lesanda verður til þess að börnin taka betur eftir 

byggingu orða og átta sig betur á tengingu þeirra við merkinguna. 

Setningafræðileg þekking eykst við að heyra flóknar setningar og uppbyggingu 

texta í bókum og að lokum þróast þekking á samhengi og notkun orða og setninga 

við ýmis afbrigði texta sem lesinn er (Otto, 2010:323-324).  

Lestur fyrir börn gefur þeim tækifæri til þess að læra meira um móðurmál sitt, 

tilgang samskipta og mismunandi tilgang lesturs. Ef lesið er reglulega fyrir börnin 

eru líkur á að þau nái betur tökum á rituðu máli, þroski hljóðvitund og öðlast 

nákvæmari hugmyndir um bókstafi.  

3.6. Tónlist eflir hlustunargetu 

Krafturinn í tónlistinni hefur mikla þýðingu fyrir ung börn. Tónlist og 

tónlistarupplifun styður við mikilvægar tengingar í heila barna á fyrstu þremur 

árum þeirra og eflir því hlustunarhæfileika þeirra (Parlakian, 2010).  

Tónlist bætir einbeitingu og kennir börnunum að hlusta án truflunar. Í gegn um 

tónlistina læra þau að meta það sem þau heyra og að njóta hlustunarinnar (Jalongo 

2003:84). Tónlist og sönglög hjálpa börnum að öðlast þekkingu á tilfinningum 

sínum. Þannig getur lag eins og „Ef þú ert í góðu skapi” vakið upp tilfinningar hjá 

börnum jafnvel þó þau kunni ekki heitin yfir þær. Með hjálp textans læra börnin 

svo að nefna tilfinningarnar sem þau finna þegar lagið er sungið eða spilað 

(Parlakian, 2010).  

Texti sem fylgir tónlist hjálpar börnum að átta sig betur á heildarmyndinni, 

muna smáatriði auk þess sem hann hjálpar þeim að átta sig á tengslum orða og 
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gjörða (Jalongo, 2003:84). Þá má yfirleitt finna rím í textum flestra laga. Rím eflir 

hljóðkerfisvitund barnanna og textinn hjálpar við þróun læsis (Jalongo 2003:84). 

Með því að syngja einföld lög fyrir ung börn gefum við þeim tækifæri á að 

kynnast hljóði og takti. Flest sönglög leggja áherslu á aðgreiningu hljóða og 

endurtekningu í takti. Kennarar ungra barna eru hvattir til að nota hreyfilög með 

börnunum. Í þeim er lagið tjáð bæði með hreyfingum og orðum. Gott getur verið 

að ýkja orðin og hreyfingarnar til þess að hjálpa börnunum að læra lagið (Otto, 

2010:137-138). Hreyfingarnar hjálpa börnunum að mynda tengingu á myndrænan 

hátt á milli orða og þýðingar þeirra (Schunk, 1999:113).  
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4. Lokaorð 

Íslenskan er okkar tungumál. Eitt af megin viðfangsefnum leikskólakennara á að 

vera að örva og rækta íslenska tungu með leikskólabörnum. Börnin eru framtíðin 

og því er mikilvægt að byrja á fyrsta stigi máltöku. Það geta kennarar gert með því 

að temja sér þá reglu að vera góðar málfyrirmyndir fyrir börnin og að leggja 

áherslu á reglulega málörvun meðal barna í íslenskum leikskólum.  

Hlustun er undirstaða allra samskipta og án hennar getur máltaka ekki átt sér 

stað. Hlustun er því eitt mikilvægasta tækið sem börn hafa til að öðlast mál. Meiri 

hluti vökutíma okkar fer í samskipti og hlustun skipar stóran sess í þeim. Með það 

til hliðsjónar ætti enginn að setja spurningamerki um mikilvægi þess að kenna 

börnum góða hlustun.   

Samkvæmt rannsóknum sem gerðar hafa verið virðist sem hlustun fái ekki 

nægilega mikla athygli við kennslu (Rose, 2006:16). Kennarar virðast ekki gera 

sér grein fyrir mikilvægi hlustunarkennslu og oft er til þess ætlast af börnum að 

þau læri að hlusta á virkan hátt án þess að þeim sé kennt það. Það hefur verið sýnt 

fram á beina tengingu hlustunar og náms og þess vegna er mikilvægt að flétta 

hlustunarkennslu við allt nám barna.  

Hlustun er einnig undirstaða alls náms, en án hlustunar geta börn ekki lært að 

lesa eða skrifa og út frá því geta þau átt í erfiðleikum með allt annað námsefni. 

Hlustunarerfiðleikar barna geta því verið þeim mikil byrði. Börn sem ná ekki að 

þroska með sér nógu góða hlustunarhæfileika eiga það á hættu að ganga verr í 

skóla og eiga í félagslegum örðugleikum.  
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