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Útdráttur 
 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed-gráðu í leikskólakennarafræðum í kennaradeild (hug- 

og félagsvísindasvið) við Háskólann á Akureyri. Markmið okkar er að fjalla um læsi innan 

leikskóla og hvernig það þróast hjá börnum á leikskólaaldri. Leitast er við að svara 

rannsóknarspurningunum, Hvað er læsi í leikskóla, hverju er ætlað að ná fram með því og 

hvernig er það í framkvæmd?  

 Í þessari ritgerð er fjallað um lestrarþróunarferlið sem samþætta þróun máls, lestrar og 

skriftar. Þáttur leikskólans og leikskólakennarans í þessari þróun er skoðaður ásamt þeim 

þáttum sem eru mikilvægir í að örva börn til aukins læsisþroska. Því er skoðað hvernig hanna 

eigi umhverfi sem hvetur til læsishegðunar barna. Þá er líka horft til mikilvægi þess að örva 

málþroska barna sem er einn af undirstöðuþáttum læsis með samræðum og markvissum lestri. 

Auk þess er komið er inn á mikilvægi þess að virkja foreldra til þátttöku í þróun læsis. 

Leikurinn er aðal náms- og þroskaleið barna í leikskóla og í þessari ritgerð er hann til 

athugunar sem námsleið til læsis.  

 Lestur og hinar ýmsu birtingarmyndir hans gegna lykilhlutverki í læsisþróun barna. 

Jafnt sem hluti lestrarhvetjandi umhverfis og sem hjálpartæki í málörvun gegna barnabækur 

stóru hlutverki í því ferli sem er læsisþróun barna. Af þessum völdum er fjallað um 

barnabækur sem námstæki og þann auð sem í þeim má finna til að nýta þær á sem 

fjölbreyttastan og skemmtilegan hátt til aukins læsisþroska hjá börnum á leikskólaaldri.   

 

 

Abstract 
 

This thesis is a final project for the B.ed. program at the University of Akureyri Teachers‘   

Department. The thesis addresses and attempts to answer the following research question:  

What is literacy among preschool children, how does it develop and what is the procedure?  

 This thesis is about the process of literacy, the combination of language, reading and 

writing. The role of the kindergarten and the kindergarten teacher in this development is 

examined along with the methods which are important to encourage and to expand  literacy 

among children. It is observed how to design the best enviorment for stimulating children´s 

litaracy behaviour.  Also is examined the importance of stimulating children´s oral language 

as one of the basis for emerge literacy through conversation and systematic reading. Active 

parent paricipation in children´s literacy is important. Play is the main learning and 

developmental factor for preschool children and in this thesis it is mentioned/examined as a 

reading process.  

     Reading and its many aspects play a key role in children´s literacy. Children´s books 

play a big role in this process  both as environmental factors and as a method for stimulating 

literacy. Therefore  children´s books are mentioned as an impotant factor in the learning 

process and also because of all the variety they offer for the use of improving literacy among 

preschool children.     
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1. Inngangur 

Það að vera vel læs og skrifandi er færni sem talin er nauðsynleg í nútíma samfélagi og 

forsenda fyrir öllu námi. Með auknum rannsóknum og uppgötvunum hefur verið sýnt fram á 

það að læsi byrjar að þróast miklu fyrr en áður var talið. Ung börn þróa með sér læsi allt frá 

fæðingu samhliða málþroskanum. Mikilvægt er að hlúð sé að þessum þroska barna sem hluta 

af alhliða þroska þeirra. Þess vegna þarf starfsfólk leikskóla að vera meðvitað um hvaða þættir 

eru mikilvægastir þegar kemur að því að örva og styðja við læsisþroska barna.  

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði hjá okkur þegar við vorum í fimm vikna 

vettvangsnámi á leikskóla þar sem mikil áhersla var á læsi. Áður höfðum við ekki hugsað 

mikið um læsi í leikskóla eða hvort að það ætti yfir höfuð að vera hluti af leikskólastafi. Eftir 

því sem leið á nám okkar heyrðum við sífellt meira um læsi í leikskóla, lestrarhvetjandi 

umhverfi og fleiri hugtök í tengslum við læsi í leikskóla. Þegar við fórum að velta þessum 

hugtökum fyrir okkur þá vorum við ekki alveg með það á hreinu hvað læsi í leikskóla væri í 

raun. Þannig að við ákváðum að gera læsi í leikskóla að umfjöllunarefni í lokaverkefni okkar. 

Rannsóknarspurningin sem við lögðum upp með er: Hvað er læsi í leikskóla, hverju er 

ætlað að ná fram með því og hvernig er það í framkvæmd?  

Verkefninu má skipta niður í fjóra meginhluta. Í þeim fyrsta fjöllum við almennt um 

læsi og hvernig hugmyndir manna um læsi hafa breyst síðustu áratugina. Einnig skoðum við 

þróun læsis og lítum sérstaklega á þróun ritunar barna. Annar hluti þessa verkefnis fjallar um 

læsi í leikskóla, það er hvert er hlutverk leikskólans í þróun læsis og í því sambandi skoðum 

við hugmyndafræði bernskulæsis. Auk þess fjöllum við um hvað felst í lestrarhvetjandi 

umhverfi.  Hlutverk kennara í leikskóla og fjölbreyttar kennsluaðferðir í leikskóla eru meðal 

viðfangsefna þriðja hlutans ásamt þátttöku foreldra í læsisþróun barna. Þar komum við einnig 

inná mikilvægi málörvunar og samræðna og fjöllum um leikinn sem námsleið til læsis. Í 

fjórða hlutanum er athyglinni beint að barnabókum í leikskólastarfi. Í því sambandi skoðum 

við mikilvægi þess að lesa fyrir börn, uppbyggingu lestrarstunda, lestraraðferð og barnabækur 

sem námstæki.  
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2. Læsi 

Í þessum kafla munum við leitast við að skilgreina hugtakið læsi og fjöllum um hvernig 

hugmyndir manna um læsi hafa breyst. Einnig munum við skoða hvernig læsi þróast hjá 

börnum og hvaða þættir eru mikilvægastir þegar kemur að því að byggja upp læsi. 

2.1 Hvað er læsi 

Á Lesvefnum sem unninn var á vegum SRR – Símenntun, Rannsóknir og Ráðgjöf fyrir 

menntamálaráðuneytið 2007-2008 kemur fram að orðið læsi (literacy) er upprunalega fengið 

úr latínu og stendur fyrir táknsetningu með bókstöfum. Jafnframt segir þar að samfélag okkar 

leggi víðtæka merkingu í orðið sem vísar allt í senn til lesturs, lesskilnings og ritunar. Þegar 

einstaklingur hefur tileinkað sér lestur, lesskilning og ritun við daglegar athafnir þá telst hann 

vera læs samkvæmt áðurnefndum  Lesvef (http://lesvefurinn.hi.is/). Læsi byggir því á þessum 

þremur megin þáttum það er lestækni, lesskilningi og ritun. Lestækni er ákveðin færni sem 

felst í því að þekkja bókstafi og hljóð þeirra og öryggi til að vera fær um að lesa snuðrulaust 

úr bókstafatáknum. Þessi færni er einstaklingum ekki meðfædd heldur þarf að læra hana og 

þjálfa upp. Lesskilningur er hins vegar sú færni sem byggir á málskilningi og orðaforða 

einstaklings, það er hæfnin til að skilja mismunandi texta í ólíku samhengi. Ritunarþátturinn 

byggir síðan á öllum þáttum tungumálsins. Til að ná góðum tökum á ritun og stafsetningu 

reynir mjög á hljóðkerfisvitundina, sem er færnin til að sundurgreina hljóðin sem orðin fela í 

sér og koma þeim á blað með réttum bókstöfum (Freyja Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, 

e.d.). 

Skilgreiningar á læsi hafa með tímanum orðið víðari og orðinu „læsi“ hefur gjarnan 

verið bætt aftan við ólíklegustu fyrirbæri. Dæmi um það eru hugtök eins og fjármálalæsi, 

upplýsingalæsi, menningarlæsi, fjölmiðlalæsi, talnalæsi og fleira. Oft virðist sem að orðið 

„læsi“ í þessum tilvikum standi frekar fyrir hugtakið skilning en læsi. Ástæðu þessa má ef til 

vill rekja til þess hversu mikið framsetning texta hefur breyst á síðustu árum með tilkomu 

meiri tækni og fjölbreyttari miðlum svo sem tölvum, farsímum og rafbókum. Sem dæmi er 

nóg fyrir okkur að líta á vefsíður til þess að sjá fjölbreytnina, þar má meðal annars sjá 

hefðbundna texta, myndræna framsetningu, ýmsar töflur og gröf og jafnvel hreyfimyndir og 

hljóð. Þetta hefur orðið til þess að textahugtakið hefur breyst sem kallar á víðari skilgreiningu 

á læsishugtakinu. Nefnd á vegum menntamálaráðuneytisins (sjá Guðmundur B. 

Kristmundsson, 2010:8-9), sem falið var að móta stefnu um læsi fyrir gerð nýrra námsskráa, 

skilgreindi læsi sem „þekkingu og leikni til að skynja, skilja, túlka, gagnrýna og miðla texta í 

http://lesvefurinn.hi.is/
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víðum skilningi til að mæta kröfum samfélagsins og einstaklingsins. Með texta er átt við 

ritmál, myndmál, talmál og önnur kerfi tákna“ (Guðmundur B. Kristmundsson, 2010:8). Þessi 

skilgreining er töluvert víðari en skilgreiningin af lesvefnum hér á undan og það sem einkennir 

hana er að sérstök áhersla er á túlkun og gagnrýna hugsun. Þessi hugtök hafa verið mikið í 

umræðunni undanfarið í tengslum við lestur af óformlegum netsíðum sem hafa enga ritstjórn 

og höfunda er ekki getið. Þar getur fólk sett inn ýmislegt misjafnt í skjóli nafnleyndar. Við 

þessu þarf að bregðast og mikilvægt er að leggja áherslu á kennslu og þjálfun einstaklinga til 

að ígrunda og gagnrýna texta (Guðmundur B. Kristmundsson, 2010:8-9). Þrátt fyrir 

útvíkkaðan skilning á læsishugtakinu þá mun lestur og lestrarkennsla samt sem áður alltaf 

vera grundvallarforsenda í öllu skólanámi (Katrín Jakobsdóttir, 2010:7). 

Það að geta lesið er ekki meðfæddur hæfileiki heldur er lestur ferli sem þróast frá unga 

aldri og fram á fullorðinsár. Margir þættir eru nauðsynlegir til þess að einstaklingur geti skilið 

ritaðan texta. Þessir þættir eru bæði líffræðilegir og tilfinningalegir eins og sjón, heyrn, 

vitsmunaþroski, málþroski, hvatning og sjálfsímynd. Að auki hafa ýmsir umhverfis- og 

félagslegir þættir áhrif á lestur, til dæmis viðhorf til lestrar á heimilum, lestrarfyrirmyndir, 

kennarar og kennsluaðferðir (Þóra Kristinsdóttir, 2000:186). Þó að menn viti núna að læsi er 

ferli sem þróast strax á unga aldri þá hefur það ekki alltaf verið ríkjandi hugmyndafræði. Næst 

verður fjallað um hvernig hugmyndir manna um læsi hafa breyst.   

2.2 Læsi ungra barna 

Í upphafi 20. aldarinnar virðist sem að lítilli athygli hafi verið beint að læsi ungra barna. Þá 

var almennt talið að þróun læsis hæfist ekki fyrr en með formlegri lestrarkennslu þegar börn 

hæfu skólagöngu sína í grunnskóla. Upp úr 1930 komu Morphett og Washburne (1931) fram 

með hugmyndir um að ekki ætti að hefja lestrarkennslu fyrr en börn hefðu náð ákveðnum 

lesþroska (reading readiness) til þess að þau gætu nýtt sér lestrarkennsluna. Þessum þroska 

áttu börn að ná um sex og hálfs árs aldurinn. Með þessari hugmyndafræði var farið að leggja 

áherslu á að þjálfa þá þætti sem taldir voru forsendur þess að börn næðu þessum lesþroska. 

Þessir þættir voru meðal annars þjálfun á heyrnarminni, heyrnarskynjun, sjónminni og 

sjónskynjun auk þess að kenna bókstafina áður en þeir væru tengdir saman í stærri einingar 

(Morrow, 2001:8-9). Lesturinn var á þessum tíma talinn einhliða umskráningaferli og 

megináhersla var á umskráningu bókstafa yfir á talmál. Þeir sem voru fylgjandi þessari 

hugmyndafræði álitu að þessi þjálfun þyrfti að eiga sér stað á ákveðnu tímabili sem næði yfir 

nokkrar vikur eða mánuði. Þessi þjálfun átti síðan smám saman að breyta börnum frá því að 
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vera ólæs til lesanda á byrjunarstigi (Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og McKeon, 

2006:94). Hugmyndafræðin um lesþroska gerir ráð fyrir að börn þurfi að öðlast ákveðna 

hæfni til þess að geta lært að lesa og er hún þjálfuð kerfisbundið út frá þeirri forsendu að öll 

börn séu stödd á svipuðum stað í þroska þegar þau hefja skólagöngu sína. Hugmyndin gerir 

hins vegar ekki ráð fyrir því að barn hafi þegar öðlast einhverja reynslu eða vitneskju um læsi 

(Morrow, 2001:8-9). 

Með auknum málrannsóknum frá 1960 fóru hugmyndir manna um læsi að breytast. 

Rannsóknir á því hvernig börn lærðu málið sýndu að börnin sjálf voru virk í að byggja upp 

málhæfni sína og börn sem ólust upp í auðugu málumhverfi náðu betri leikni í málinu en þau 

börn sem ekki nutu þess. Þessar niðurstöður hvöttu fræðimenn til að rannsaka læsi á svipaðan 

hátt og málið (Morrow, 2001:11). Í kjölfarið fór af stað mikil bylgja rannsókna á læsi þar sem 

sérstaklega var horft á hegðun barna undir grunnskólaaldri þegar þau fengust við læsistengd 

viðfangsefni. Á þessum tíma var einnig mikill áhugi á ungum börnum sem lærðu að lesa án 

beinnar lestrarkennslu áður en þau hófu skólagöngu sína, en það þótti óvenjulegt að börn 

kæmu nánast læs í skóla.  Þessi börn og heimili þeirra urðu að viðfangsefnum rannsókna. 

(Gillen og Hall, 2003:5). Í viðtölum við foreldra þessara barna kom í ljós að börnin hefðu 

snemma fengið áhuga á ritmálinu, auk þess sem að foreldrarnir lásu mikið fyrir börnin og 

gáfu sér tíma til að svara spurningum þeirra um ritmálið. Það sem þótti áhugaverðast í þessum 

rannsóknum var hvernig heimili þessara barna örvaði læsi hjá þeim með því að bjóða upp á 

ríkt lestrarumhverfi þar sem góður aðgangur var að bókum og öðru ritmáli. Börnin sáu líka 

foreldra sína nota ritmálið á fjölbreyttan hátt og þau voru hvött til að gera sjálf tilraunir og 

prófa sig áfram með ritmálið (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006b:12). Þessar rannsóknir á 

sjöunda og áttunda áratug síðustu aldar ollu algjörum þáttaskilum um hugmyndir manna um 

læsi. Mönnum varð ljóst að læsi byrjar að þróast hjá börnum á unga aldri og rannsóknirnar 

sýndu hvernig ung börn nálgast læsi og hvernig þau reyna að þróa tilgátur til þess að skilja 

kerfi ritmálsins og lesturs (Morrow, 2001:11). 

Af þessum rannsóknum þróaðist ný sýn á læsi ungra barna og hugtakið bernskulæsi 

(ermergent literacy) varð til. Hugmyndafræði bernskulæsis gerir ráð fyrir að barn öðlist 

einhverja þekkingu á máli, lestri og skrift áður en það byrjar í grunnskóla. Í nálgun 

bernskulæsis er litið á börn sem hæfa og getumikla einstaklinga frá fæðingu. Litið er á fyrstu 

orðin, krotið, könnun bóka og áhuga barnanna á rittáknunum í umhverfinu sem mikilvægan 

hluta af þróun læsis. Bernskulæsið viðurkennir því krot barns á blað sem byrjun á getunni til 

að skrifa, jafnvel þó að ekki sé hægt að greina neinn ákveðinn staf. Að sama skapi telst það 
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vera fullgild læsishegðun þegar barn segir frá sögubók sem það þekkir með því að horfa á 

myndirnar í sögunni og þykist vera að lesa (Morrow, 2001:133; Makin og Whitehead, 

2004:10). Fjallað verður nánar um hugmyndafræði bernskulæsis í  kafla 3.2. Hér á eftir verður 

fjallað um hvernig læsi þróast hjá börnum.   

2.3 Þróun læsis hjá börnum 

Mikið hefur verið rætt um hugtakið þróun læsis síðustu ár í tengslum við rannsóknir og hefur 

hugtakið verið skilgreint sem persónuleg lestrar- og skriftarreynsla barns í nánasta umhverfi 

þess sem hefur mótandi áhrif á hugmyndir barnsins um ritmálið. Gert ráð fyrir því að barn búi 

sér til sinn eigin skilning á lestri og skrift í gegnum reynslu sína og tilraunir (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006b:11). Þróun læsis hefst við fæðingu og á leikskólaaldri byrja ung börn að 

öðlast grunnskilning á læsi sem heldur áfram að þróast á fyrstu árum grunnskólans. Í bókinni 

Reading and Learning to Read (Vacca o.fl, 2006:59-61) er talað um fimm stig læsisþróunar, 

þau eru: 

1. Vitundar- og rannsóknarstig. Það nær frá fæðingu og spannar allan leikskólaaldurinn. 

Börn kanna umhverfi sitt og eru forvitin um ritmálið og athafnir því tengdu. Börn á 

þessu stigi hafa mjög gaman af því að hlusta á og tala um sögur. Þau átta sig á að 

ritmálið/textinn í sögubókum inniheldur söguna en ekki myndirnar. Börn læra 

merkjalestur það er að þau læra að þekkja ýmis merki í umhverfi sínu, til dæmis merki 

fyrirtækja. Þykjustulestur byrjar einnig á þessu stigi oft með því að börn horfa á bók 

og þykjast lesa eða skrifa á blað með blýanti og „lesa“. Börn byrja að þekkja einstaka 

stafi á þessu fyrsta stigi og læra að greina hljóð. 

2. Tilraunir með lestur og skrift. Byrjar við lok leikskólaaldurs. Á þessu stigi læra börn 

ýmis undirstöðuhugtök fyrir lestrarnám svo sem að lesið er frá vinstri til hægri og að 

byrjað er efst og lesið er niður. Börn njóta þess að hlusta á lestur og taka þátt í 

allskonar athöfnum í tengslum við lestur og skrif. Þau halda áfram að bæta við 

þekkingu sína á stöfum og sambandi hljóðs og stafs, átta sig á rími og byrja að skrifa 

einstaka stafi og einnig algeng orð. 

3. Byrjunarstig í lestri. Þetta stig byrjar venjulega í 1. bekk þegar kennslan verður 

formlegri og nær fram í 2. bekk. Börn byrja að lesa einfaldar sögur og geta skrifað 

sögur um efni sem þau þekkja vel. Einnig byrja þau að þróa frásagnarhæfni það er að 

þau geta endursagt kunnuglegar sögur og byrja að þróa leiðir til skilnings til dæmis 
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með því að spá fyrir um texta. Hæfni barna til að þekkja orð í gegnum umskráningu 

(samband hljóðs og stafs) og sjálfvirkni (þekkja orð í sjón) eykst og þau læra 

stafsetningu. 

4. Umbreytingarstig. 2.-3. bekkur. Lestrartækni heldur áfram að þróast og börn fara að 

ráða við flóknari lestur og lesa af meiri leikni. Á þessu stigi öðlast börn betri þekkingu 

á uppbyggingu orða og sjálfvirkni og umskráning heldur áfram að þróast og með því 

eykst leshraði. Færni við ritun og lesskilning eykst og börn fara að lesa í hljóði. Þau 

fara að þekkja orð út frá stafsetningu og geta leiðrétt stafsetningarvillur hjá sér. 

5. Sjálfstæður gefandi lestur. Frá 4. bekk til fullorðinsára. Þegar börn sýna framfarir frá 

umbreytingarstigi eru þau að taka þátt í ævilöngu ferli í að verða sjálfstæðir og 

árangursríkir lesendur. Lesturinn verður sjálfvirkur, athyglin beinist að innihaldi texta 

og getan til að lesa á gagnrýnin hátt eykst. Frá þessu stigi auka einstaklingar við 

þekkingu sína og fága hæfni sína og aðferðir í að lesa og skrifa (Vacca o.fl, 2006:59-

61). 

Tilgangurinn með stigunum er að auðvelda umræðuna um hvernig læsi þróast. Að þekkja 

þessi stig lestrarþróunar getur gagnast vel, bæði foreldrum og kennurum, því þá geta þeir  

áttað sig á því hvar í þróuninni barn er statt hverju sinni og geta miðað hvatningu og leiðsögn 

við það. Eins og sjá má eiga fyrstu tvö stigin við um börn á leikskólaaldri. Þegar barn er statt á 

fyrsta stiginu er mikilvægt að nýta umhverfið sem mest. Það er að nýta þau tækifæri til lesturs 

sem finna má í umhverfinu þannig að það veki með barni forvitni og löngun til að kynnast því 

hvað lestur er (Þóra Kristinsdóttir, 2000:189-190). Tækifærin til þess leynast víða enda má í 

íslensku samfélagi finna ógrynni af rituðum texta. Inn í þetta umhverfi, þar sem lestur skipar 

stóran sess, fæðast börnin okkar og venjur og viðhorf til lestrar tengjast því lífi barns strax á 

unga aldri. Þar með er lagður grunnur að þróun læsis hjá barninu. Þessar venjur hafa þó ekki 

beint með lestur að gera í þeim skilningi að lesa texta heldur eru þær ákveðinn grunnur að 

læsi.  Sem dæmi um þetta má nefna ungabarn sem situr í fangi foreldris sem les og flettir 

dagblaði.  Barnið er þarna strax komið í tengsl við texta á pappír og fullorðinn einstakling sem 

handfjatlar þetta fyrirbæri (Þóra Kristinsdóttir, 2000:191). Síðan líður oft ekki á löngu þar til 

barnið er sjálft farið að handfjatla sambærilegan hlut t.d. fyrstu bókina sína sem fyrst um sinn 

gegnir þó einungis hlutverki leikfangs. Þegar barnið eldist fer það að njóta þess að sitja með 

einhverjum sér eldri og skoða og spjalla um það sem bókin hefur að geyma (Þóra 

Kristinsdóttir, 2000:191-192). 
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 Börn sem stödd eru á öðru stigi læsisþróunar vita oft orðið heilmikið um læsi, fara til 

dæmis að þekkja lesáttina og vita að byrjað er efst á blaðsíðu og lesið er niður. Mörg þeirra 

vita jafnvel að hver bókstafur á sitt nafn og að til eru bæði lítil og stór bókstafatákn. Börn fara 

að skrifa stafi og einstaka orð á þessum tíma og áhugi þeirra á læsi er mikill. Þau taka þátt í 

ýmsum læsistengdum athöfnum. Það er vitað mál að fyrri reynsla á tilteknu sviði hefur áhrif á 

viðhorf til þess síðar meir. Þetta getur svo sannarlega verið til beggja átta það er að segja bæði 

jákvæð reynsla og neikvæð. Lengi býr að fyrstu gerð og þess vegna er mikilvægt að vanda til 

þeirrar lestrarupplifunar sem börn fá frá upphafi áður en hin eiginlega lestrarkennsla hefst og 

þar gegnir umhverfið veigamiklu hlutverki. Það telst vera gott veganesti fyrir lestrarnám barna 

ef vel hefur tekist til að skapa það viðhorf hjá þeim að lestur sé spennandi viðfangsefni sem 

hægt er að hafa gagn og gaman af. Það er því einmitt á þessum fyrstu tveim stigum 

læsisþróunar sem að grunnurinn að lestrarnáminu er lagður (Þóra Kristinsdóttir, 2000:192-

193). Þess vegna er mikilvægt að huga vel að læsisþróun barna á leikskólaaldri og örva 

þennan þátt í þroska barna. Þróun ritunar hefur einnig verið töluvert rannsakað, um það er 

fjallað hér næst.  

2.4 þróun ritunar 

Lestri og ritun hefur verið lýst sem tveimur hliðum sama ferlisins. Samt sem áður var lengi 

vel litið svo á að lestur og skrift ætti að kenna hvort í sínu lagi. Þá voru kennsluvenjur á þá 

leið að fyrst var lögð áhersla á að kenna börnum að lesa og síðan að skrifa. Með aukinni 

þekkingu er nú lögð áhersla á að örva ritun barna jafnhliða lestrarkennslunni til þess að þau 

nýti sér ritmálið á fjölbreyttan hátt. Með því þróa börn með sér mikilvæg hugtök um ritmál og 

hvernig megi nýta sér það til að koma skilaboðum til skila. Yfirgnæfandi vísbendingar benda 

til þess að lestur og ritun þróist samhliða hjá börnum og þess vegna ber að huga að þessum 

þáttum báðum í einu. Læsisþróun kallar á að börn sinni bæði lestri og ritun samtímis, vegna 

þess að lestur og ritun eru sem áður sagði hvort sín hlið sömu þróunar. Bæði lestur og ritun 

byggjast á málþroska og þeirri reynslu sem börnin búa að (Vacca o.fl, 2006:366-368). Þróun 

ritunar hefur verið skipt niður í sex stig og hefur hvert um sig ákveðin þroskamerki sem 

börnin bæta við sig smátt og smátt (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007:61; 

Bennett-Armistead, Duke, Moses, 2005:142). Stigin eru: 

1.  Frumkrot er fyrsta stig í þróun ritunar hjá börnum og er frumform ritaðrar tjáningar 

(Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007:61). Með frumkroti er lagður 

grunnur að allri ritunar þróun sem hefst um leið og barn er fært um að halda á og beita 
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skriffæri. Þessu stigi hefur verið líkt við hjal ungbarna. Það er að segja hjal markar 

ákveðinn grunn fyrir talmál líkt og frumkrot fyrir ritmál (Halldóra Haraldsdóttir og 

Rósa Eggertsdóttir, 2007:61; Vacca o.fl, 2006:67). Á þessu stigi er krot barna 

tilviljanakennt og merkingarlaust og verður til án nokkurar leiðbeiningar frá öðrum. 

Það þróast svo smátt og smátt og við lok þessa stigs eru börn oft farin að geta sagt frá 

því sem þau voru að teikna (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007:61; 

Bennett-Armistead, Duke, Moses, 2005:143).   

2. Meðvitað krot, meðvitað krot þróast út frá frumkroti og er aðeins flóknara (Bennett-

Armistead, Duke, Moses, 2005:143). Börn á þessu stigi þróunarinnar eru yfirleitt á 

aldrinum 3-6 ára. Stigið einkennist af því að börn líkja eftir eiginlegu ritmáli með því 

að búa til ýmiskonar línur, boga og mynstur sem minna um margt á handskrift barna. Á 

þessu stigi skrifa börn á sínu eigin ritmáli (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa 

Eggertsdóttir, 2007:61; Vacca o.fl, 2006:68).  

3.  Forstig hljóðritunar, á þessu stigi eru börn farin að þekkja einhverja bókstafi og byrja 

að prófa sig áfram með sambandið á milli hljóðs og stafs. Börn fara að veita því 

athygli að ritað mál hefur einhverja ákveðna merkingu. Það hefur lært lestrar- og 

skriftarátt og skrifar með þeim bókstöfum sem það þekkir og býr til nýja eftir eigin 

höfði. Barnið hefur þó ekki þekkingu til að setja bil á milli orða og skrifar einungis 

sterkustu hljóðin í hverju orði (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007:61; 

Vacca o.fl, 2006:70).   

4. Hljóðritunarstig er hljóðrétt ritun. Börnin læra að hljóða sig rétt í gegnum orð og 

skrifa bókstafi orðsins samkvæmt því. Börnin eiga það þó til að sleppa stöku staf í 

orðum og þá sérstaklega sérhljóða á eftir samhljóða. Í rituninni gera börn ekki 

greinarmun á há-  og lágstaf né heldur að nota greinarmerki (Halldóra Haraldsdóttir og 

Rósa Eggertsdóttir, 2007:61; Vacca o.fl, 2006:70-71).  

5.  Millistig hljóðritunar og réttritunar. Þegar barnið fær aukin tækifæri til þess að lesa og 

skrifa fer það að átta sig á því að ekki er endilega samband á milli eins hljóðs og eins 

stafs. Það er að segja sambandið á milli talaðs hljóðs og ritaðs starfs. Á þessu stigi er 

barn farið að leita uppi mynstur stafa sem tákna töluð orð. Með þessu fer það að þróa 

með sér aukna stafsetningarþekkingu og kemur sjónminni þar að góðum notum. 
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Frásögn barns fer smá saman að verða innihaldsríkari og meira skipulag einkennir hana 

(Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir, 2007:61; Vacca o.fl, 2006:71-72).  

 

6. Stig réttritunar, á þessu stigi hefur barn orðið nokkuð góða hugmynd um hvernig á að 

skrifa orð á nokkuð réttan hátt. Barnið hefur að mestu leyti tileinkað sér þær reglur 

tungumálsins sem snúa að ritun og eykur smátt og smátt við getu sína í réttritun. Börn 

á þessu stigi fara einnig að þróa með sér sinn eigin ritstíl (Halldóra Haraldsdóttir og 

Rósa Eggertsdóttir, 2007:61; Vacca o.fl, 2006:72).  

 

Þrátt fyrir að stigin séu sett upp samkvæmt framangreindu  þýðir það ekki endilega að öll börn 

verði að fara í gegnum þau á nákvæmlega sama hátt og hraða. Þvert á móti er þessi þróun 

einstaklingsbundin  (Bennett-Armistead, Duke, og Moses, 2005:142). Það má í raun segja að 

börn læri jafn mikið að lesa með því að skrifa eins og þau læra mikið um að skrifa með því að 

lesa (Vacca o.fl, 2006:366). Almenn skynsemi segir okkur að ritun sé ætluð til lestrar. Þess 

vegna komast börn ekki hjá því að hafa einhverskonar lestur með rituninni. Áður en börn 

setjast niður og skrifa eru þau oftar en ekki búin að safna að sér ýmsum upplýsingum um 

ritmálið úr bókum og þegar þau hafa lokið við að skrifa eru þau oft viljug til þess að deila því 

með öðrum. Þess vegna getur verið gott fyrir börnin að þeim sé boðið upp á að skrifa um það 

sem þau eru að lesa og einnig að þeim sé boðið að lesa meira um það sem þau eru að skrifa 

(Vacca o.fl, 2006:366-367). Til að stuðla að jákvæðri lestar- og ritunar upplifun barna er ekki 

einungis nóg að þekkja læsisþróun og þróun ritunar heldur er einnig mikilvægt að skoða þá 

þætti sem taldir eru mikilvægastir til þess að hægt sé að byggja upp læsi og ritun. Um það er 

fjallað hér á eftir.   

 

2.5 Málþroski – forsenda lesturs 

Talmál er grundvallarþáttur í öllum samskiptum okkar við umheiminn, það gerir okkur kleift 

að tjá hugsanir okkar og þarfir ásamt því að eiga samskipti við annað fólk. Allt í kringum 

okkar glymur talmál og ekki er hægt að ofmeta mikilvægi þess. Það samfélag sem við búum í 

byggist á að við getum tjáð okkur og átt í samskiptum við annað fólk. Þess vegna er  

mikilvægt að foreldrar og aðrir uppalendur leggi á það ríka áherslu að efla og styrkja hæfni 

barna til þess að orða hugsanir sínar (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000:39- 

41). Þróun máls er eitt af fyrstu skrefum barns í átt að læsi og er forsendan fyrir því að barn lærir 
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að lesa og skrifa (Morrow, 2001:91). Grunnur er lagður að máltöku barns lögu áður en það 

segir sitt fyrsta orð. Þau samskipti sem barnið á við foreldra sína og aðra sem það umgengst 

allt frá fæðingu hefur mótandi áhrif á máltökuna (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug 

Jónsdóttir, 2000:39- 41). Í máltökunni læra börn orðaforða tungumálsins og merkingu, einnig 

framburð og beygingar. Þau öðlast hæfni í að tengja orðin saman í setningar og læra að flétta 

þeim síðan saman í eina heild með samtengingum og fornöfnum. Jafnframt þessu læra börn 

einnig ýmsar óskráðar reglur og hefðir um viðeigandi notkun máls eftir aðstæðum. Tengsl eru 

á milli málþroska og læsis og þau eru breytileg eftir því hvar barnið er statt í þroskaferlinu. 

Það eru einkum þrír þættir málþroskans sem hafa verið tengdir lestrarnámi og læsi en þeir eru 

hljóðkerfisvitund, orðaforði og málskilningur (Steinunn Torfadóttir, e.d.a). 

Hljóðkerfisvitund byggir á næmni einstaklingsins fyrir hljóðum tungumálsins og getu 

til að nota þau meðvitað. Það er getan til að greina talmál niður í hljóðeiningar, greina mun á 

hljóðum og leika með þau til dæmis með því að geta bætt við, sleppt úr eða skipt um hljóð og 

hljóðeiningar í orðum. Hljóðkerfisvitundin hjálpar börnum að átta sig á að hver stafur er tákn 

fyrir ákveðin málhljóð. Á leikskólaaldri byrjar hljóðkerfisvitundin að þróast og hún heldur 

áfram að þróast með lestrarnáminu í grunnskóla. Hljóðkerfisvitundin er talin vera ein helsta 

forsenda læsis og mikilvægur grunnur fyrir lestrarnámið og talið er að hljóðkerfisvitund barna 

geti sagt fyrir um hvort þau kunni að verða í áhættuhópi varðandi lestrarnámið. Það er, að 

börn sem hafa góða hljóðkerfisvitund þegar þau hefja grunnskólanám gengur að jafnaði betur 

í lestrarnáminu en börn með slaka hljóðkerfisvitund eru líklegri til að lenda í 

lestrarerfiðleikum (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:91; Halldóra Haraldsdóttir, 

2007:25; Helga Sigurmundsdóttir, e.d.). Þess vegna er mikilvægt að vinna með hljóðkerfið hjá 

ungum börnum. Um þriggja ára aldurinn byrjar hljóðkerfisvitundin að þróast. Þá hafa börn 

gaman að hrynjanda í málinu og þau fara að átta sig á rími og leika sér oft að bullurími, auk 

þessa eiga börn auðvelt með að læra vísur. Um fjögurra ára fara börn að leika sér með orð og 

rím og geta greint ákveðin hljóð í orðum og byrja að þekkja heiti nokkurra bókstafa. Á 

þessum tíma hafa börnin ánægju af ýmiss konar leikjum með tungumálið og hljóð þess. Við 

lok leikskólaaldurs, um fimm til sex ára, eru flest börn farin að þekkja heiti bókstafa og átta 

sig á því að þeir eigi sér samsvarandi hljóð. Þá geta börnin greint upphafsstaf orða og fundið 

orð sem hafa sama upphafsstaf (Makin og Whitehead, 2004:33/55; Halldóra Haraldsdóttir, 

2007:25). Með því að þjálfa hljóðkerfisvitund í gegnum leiki með tungumálið ásamt vinnu 

með hljóð stafanna er hægt að bæta árangur barna í lestri og stafakunnáttu (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 1999:11-12). 
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Orðaforði er mikilvægur fyrir læsisnám barna og tengist viðfangsefnum lestrar. Góður 

orðaforði er undirstaða góðs lesskilnings (Steinunn Torfadóttir, e.d.a). Þegar talað er um 

orðaforða er átt við þann fjölda orða sem hver og einn skilur og getur notað við að hlusta, tala, 

lesa og skrifa (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:37). Á leikskólaárunum, frá tveggja 

til sex ára læra börn um 10.000 ný orð. Að meðaltali læra þau um fimm ný orð á hverjum 

degi. Daglega bætast orð við orðaforða barna sem þau hafa einhvern grunnskilning á. Síðan 

eftir því sem barn heyrir orð oftar og í mismunandi samhengi þá öðlast það betri skilning á 

orðinu. Barn öðlast einnig skilning á orðum með því að bera þau saman við þau orð sem það 

þekkir fyrir (Frost, Wortham og Reifel, 2008:136). Börn tileinka sér orðaforða í nánasta 

umhverfi sínu í gegnum samskipti við aðra, umræður, daglegar athafnir, reynslu og lestur. 

Orðaforði barna er því háður umhverfi þeirra og þess vegna er mikilvægt að umhverfi barna 

sé örvandi og hvetjandi auk þess að hinir fullorðnu gefi sér tíma til þess að svara spurningum 

barna og útskýra ný orð (Halldóra Haraldsdóttir, 2007:28-29).  

Málskilningur og máltjáning er einnig mikilvægur þáttur í málþroska barns og er 

undirstaða lesskilnings og ritunar (Steinun Torfadóttir, e.d.a). Málskilningurinn felst í því að 

barn skilji hvað sagt er við það. Til þess þarf barnið að skilja orðin sem sögð eru og því krefst 

málskilningurinn góðrar málþekkingar og orðaþekkingar. Einn mikilvægasti þáttur sem á sér 

stað í þroska ungra barna er að læra að tjá sig með orðum. Það hefur sýnt sig að þau börn sem 

geta tjáð sig vel koma til með að standa betur að vígi þegar lengra líður á skólagöngu þeirra 

(Hendrick og Weissman, 2007:271). Rannsóknir hafa auk þess sýnt að tengsl eru á milli 

málþroska barna og læsisþroska þeirra. Þau börn sem hafa betri málhæfni öðlast betri hæfni í 

að lesa og skrifa og þau börn sem hafa einhver vandamál tengd málþroska eru í meiri hættu á 

að lenda í lestrar- og skriftarerfiðleikum (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:45). 

Málþroski barna er því grundvallarþáttur fyrir komandi lestrarnám þar sem tengsl eru á milli 

talmáls og lestrar. Eins og áður sagði eru mikilvægustu þættirnir í lestrarnámi barna  góður 

orðaforði, málskilningur og góð hljóðkerfisvitund. Þessum þáttum ætti að sinna vel í 

leikskólanum og má segja að það sé framlag leikskólans til lestrarnáms barna (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006a:24).  

 

2.5 Samantekt 

Með tilkomu fleiri og fjölbreyttari miðla hefur skilgreining á hugtakinu læsi breyst. Læsi 

snýst ekki lengur eingöngu um að umskrá ritmál í talmál heldur snýst það einnig um að vera 



13 

 

læs á allskonar tákn í umhverfinu og geta beitt gagnrýninni hugsun. Lestur og lestrarkennsla 

er þó enn grunnurinn að öllu skólanámi. Það að vera læs er ekki meðfæddur hæfileiki heldur 

er það hæfni sem hver einstaklingur þarf að læra og þjálfa upp. Mikil vitundarvakning hefur 

átt sér stað síðustu áratugina um það hvernig læsi þróast hjá börnum og ríkjandi 

hugmyndafræði er sú að læsi þróist strax á unga aldri líkt og málþroskinn. Í kjölfar þessarar 

vakningar hafa kennsluaðferðir breyst og nú er litið á börn sem hæfa og getumikla 

einstaklinga frá fæðingu. Öll viðleitni barns til þess að reyna að skilja og kanna ritmálið er 

viðurkennt sem liður í læsisþróun barnsins. Einnig er mikilvægt að umhverfi barnanna sé nýtt 

til þess að vekja áhuga þeirra á að gera tilraunir með ritmálið. Til þess að stuðla að farsælu 

lestrarnámi barna er mikilvægt að hlúa vel að málþroska þeirra sem er forsenda læsis. Það eru 

einkum þrír þættir sem taldir eru mikilvægastir fyrir læsisnám barna; hljóðkerfisvitund, 

orðaforði og málskilningur. Hafi barn einhverja galla eða seinkun á þessum þáttum er líklegt 

að það komi til með að lenda í erfiðleikum þegar kemur að lestrarnáminu. Þess vegna er 

mikilvægt að vinna með þessa þætti og málþroskann almennt hjá ungum börnum. Á 

leikskólaárunum er málþroski barna í mikilli mótun auk þess sem að börn eru að öðlast 

grunnskilning á ýmsum hugtökum tengdum læsi. Þess vegna mun næsti kafli fjalla um 

leikskólann og læsi.  
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3. Læsi í leikskóla 

Eins og áður hefur komið fram þá hefst læsisþróun barna strax á unga aldri. Læsisþróunin er 

því hafin þegar börn hefja leikskólagöngu sína og þess vegna er við hæfi að leikskólinn hlúi 

að og örvi þennan þátt í þroska barna. Í þessum kafla fjöllum við um leikskólanámið og 

reynum að skilgreina hlutverk leikskólans í læsisþroska barna. Einnig fjöllum við um 

bernskulæsi og lestrarhvetjandi umhverfi. 

  

3.1 Leikskólanám 

Samkvæmt Lögum um leikskóla (90/2008) er leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið í 

skólakerfinu fyrir börn undir skólaskyldualdri. Þar segir jafnframt að í leikskóla eigi að veita 

börnum umönnun og menntun í hollu og hvetjandi uppeldisumhverfi og búa þeim þar örugg 

náms- og leikskilyrði. Í öllu starfi leikskóla á velferð og hagur barna að vera hafður að 

leiðarljósi. Menntamálaráðuneytið sér um að móta uppeldisstefnu leikskóla og gefur út 

Aðalnámskrá leikskóla (1999:5) sem er fagleg stefnumörkun um uppeldis- og 

menntunarhlutverk leikskólans. Sú námskrá sem nú er starfað eftir var gefin út árið 1999 en 

nú hefur nefnd á vegum menntamálaráðuneytisins unnið að gerð nýrrar námsskrár. Drög að 

þeirri námsskrá hafa verið kynnt og þau eru aðgengileg á vefsíðu ráðuneytisins og er ætlað að 

taka gildi fljótlega (sjá Mennta- og menningarmálráðuneytið, e.d.). Uppeldi og menntun í 

leikskóla byggist á leik og skapandi starfi. Leikskólanám snýst því ekki um beina kennslu sem 

stefnir að ákveðinni fræðilegri þekkingu heldur er leikskólanámið meira þroskamiðað en 

fagmiðað þar sem áherslan er á leikinn sem aðal náms- og þroskaleið barnsins. Eitt af 

meginmarkmiðum leikskólauppeldisins er að rækta alhliða þroska barna og hlúa að öllum 

þroskaþáttum þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:5-8). Læsisþroski barns er hluti af alhliða 

þroska þess og því ætti það að vera ljóst að læsi er þáttur sem leikskólar eiga að vinna með 

líkt og aðra þroskaþætti. Samt sem áður hefur sá þroskaþáttur oft verið skilinn út undan 

(Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:15). Sem dæmi þá er læsisþroski ekki nefndur í 

Aðalnámskrá leikskóla (1999) en þar má sjá siðgæðisþroska, fagurþroska, félagsþroska, 

málþroska, vitsmunaþroska, tilfinningaþroska og líkams- og hreyfiþroska.   

 Áhersluþáttum í leikskólauppeldi er skipt niður í sex námssvið samkvæmt núgildandi 

námsskrá, sem eru: hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og umhverfi, menning og 

samfélag. Námssviðin skarast og eru samofin öllu starfi leikskólans. Eina námssviðið sem 
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tekur til læsis er námssviðið málrækt. Þar segir meðal annars „Í leikskóla ber að skapa 

umhverfi sem hvetur barn til þess að kanna leyndardóma ritaðs máls og vekur löngun þess til 

að læra að lesa og skrifa.“ Jafnfram kemur þar fram að áhersla er á virka hlustun, tjáningu, 

orðaforða og hugtakanám og mikilvægi þess að lesa fyrir börn (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:19/21). Allt eru þetta þættir sem eru taldir mikilvægir fyrir þróun læsis. Í drögum að 

nýrri námsskrá leikskóla er námssviðunum fækkað úr sex í fjögur en þau eru: Tjáning og 

samskipti, hreyfing og vellíðan, umhverfi og vísindi, menning og listir. Þar er það námssviðið 

tjáning og samskipti sem nær til læsis og í drögunum segir „Læsi í leikskóla felur í sér hæfni, 

þekkingu, leikni og viðhorf barna til að lesa í umhverfi sitt og nota tungumálið á fjölbreyttan 

hátt.“ (Drög að Aðalnámskrá leikskóla, 2010:9). Það er því alveg ljóst að í leikskólanum á að 

gefa börnum tækifæri til að þróa með sér læsi og stuðla að því að þau öðlist skilning á því að 

ritað mál hafi merkingu. Samt sem áður er það ekki ætlunin að gera börn læs í hefðbundnum 

skilningi þess orðs heldur að vekja áhuga þeirra á ritmálinu, hjálpa þeim að skilja tilgang þess 

og hvetja þau til að gera tilraunir með það. Með því er hægt að stuðla að jákvæðu viðhorfi 

barna til þess að læra að lesa og skrifa.  

Á síðustu árum hefur aukin meðvitund um gildi læsis ungra barna orðið til þess að í 

mörgum leikskólum er farið að leggja meiri áherslu á þennan þátt í leikskólastarfi. Sem dæmi 

um það má meðal annars nefna þróunarverkefnið Læsi í leikskóla sem leikskólinn Flúðir á 

Akureyri vann 2006-2007. Í verkefninu var markmiðið að vinna með læsi á fjölbreyttan hátt í 

samræmi við hugmyndafræði bernskulæsis þannig að börnin kæmu betur undirbúin fyrir nám 

í grunnskóla (Halldóra Haraldsóttir, 2007:3). Leikskólalæsi er annað dæmi um 

þróunarverkefni um læsi í leikskóla sem Leikskólinn Kiðagil á Akureyri vann 2009-2010. Þar 

var markmið verkefnisins að efla lestrar- og hugtakakennslu í gegnum leik allt frá því að börn 

hefja leikskólagöngu sína (Leikskólinn Kiðagil, e.d.). Þessi aukna áhersla á læsi í leikskóla er 

vissulega jákvæð þróun í ljósi þess sem nú er vitað um læsi. Hins vegar benda þau Christie, 

Enz og Vukelich (2007:1) á það að margir kennarar hafi áhyggjur af þessari þróun sem þeir 

telja að geti orðið til þess að leikskólanámið verði fræðilegra og hverfi smám saman frá 

áherslunni á leik barna sem aðalnámsleið í leikskóla. Samkvæmt opinberri uppeldis- og 

menntastefnu yfirvalda þá á leikskólanám að fara fram í gegnum leikinn og skapandi starf. 

Leikskólakennarar þurfa því að taka mið af því við skipulagningu starfsins og standa vörð um 

leik barna sem aðal námsleið þeirra.   
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3.2 Bernskulæsi   

Eins og fram kom í kafla 2.2. þá vísar hugtakið bernskulæsi (emergent literacy) til 

lestrarhegðunar barna áður en þau hefja formlegt lestrarnám (Halldóra Haraldsdóttir og Rósa 

Eggertsdóttir, 2007:20). Bernskulæsi felur í sér ákveðna færni, leikni, þekkingu og viðhorf 

sem þroskast hjá börnum áður en þau hefja formlegt lestrarnám. Bæði lestur og ritun þróast 

samhliða í gegnum upplifanir í samskiptum við talað mál og ritað mál. Gunn, Simmons, og 

Kameenui (1995:1) við háskólann í Oregon í Bandaríkjunum gerðu samantektarrannsókn þar 

sem leitast var við að skilgreina bernskulæsi og tengsl þess við síðari lestrarfærni. Þau unnu úr 

24 heimildum um bernskulæsi, þar af 13 frumrannsóknum. Mynd 1 hér að neðan er 

yfirlitsmynd af þeim þáttum sem umræddur hópur fann út að bernskulæsi felur í sér (Gunn, 

Simmons, og Kameenui, 1995:1/6).   

 Mynd 1 – Bernskulæsi (Gunn, Simmons og Kameenui, 1995:6). 

Þarna sést að bernskulæsi byggir á bæði læsisreynslu og læsisþekkingu. Börn þurfa 

læsisreynslu til að öðlast læsisþekkingu. Reynslu fá börn með því að fylgjast með og eiga 

samskipti við foreldra sína, kennara og eldri systkini þegar þau nota læsi við hversdagslegar 

athafnir á heimili sínu, í samfélaginu og í leikskóla. Sem dæmi þá sjá börn foreldra sína skrifa 

minnismiða, lesa dagblað, flétta upp upplýsingum, lesa sjónvarpsdagskrána, lesa merkimiða 
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af matvöru og fleira. Einnig öðlast börn reynslu með því að taka þátt í læsistengdum athöfnum 

með öðrum til dæmis þegar foreldri les fyrir barn sögu (Christie, Enz og Vukelich, 2007:14-

15; Gunn, Simmons og Kameenui, 1995:3/8). Það að lesa fyrir börn er talið vera lykilþáttur í 

bernskulæsi og almennri læsisfærni. Því með reglulegum sögulestri læra börn meðal annars 

um hlutverk ritaðs máls í bókum og átta sig á því að það er textinn í bókinni sem inniheldur 

söguna sem lesin er en ekki myndirnar. Einnig læra börn um uppbyggingu sögu og um 

sjónræna uppbyggingu texta, það er að texti byrjar efst á blaðsíðu og endar neðst og að hann 

er lesinn frá vinstri til hægri (Gunn, Simmons og Kameenui, 1995:7/16). Út frá þessari 

reynslu þá byggja börn upp sínar eigin hugmyndir um læsi og tilgang ritaðs máls og gera 

tilraunir með það í leik og starfi (Christie, Enz og Vukelich, 2007:15). Læsisreynslan og 

tilraunir barna með ritmálið verða síðan til þess að börn byggja upp þekkingu í tengslum við 

læsi. Þau öðlast meðal annars ritmálsvitund það er að segja læra um hlutverk og gangsemi 

ritaðs máls, bókstafaþekkingu og hljóðkerfisvitund (Gunn, Simmons og Kameenui, 1995:3).   

 Til að börn geti öðlast læsisþekkingu þurfa þau að fátækifæri til þess að sjá mikið af 

ritmáli og þau þurfa að hafa góðan aðgang að bókum. Nokkrir þættir hafa verið taldir 

mikilvægir í tengslum við öflun læsisþekkingar. Þeir eru; úrval barnabóka á heimili, áhugi 

fjölskyldumeðlima á bókmenntum og jákvætt viðhorf til menntunar. Í samfélagi okkar er 

mikið um ritað mál í umhverfinu og því eru öll börn umkringd ritmáli. Börn sjá til dæmis 

ritmál á umbúðum, götuskilti og merki verslana. Hins vegar er mjög misjafnt á milli barna 

hversu mikla reynslu þau fá af bókum og öðru lesefni. Á sumum heimilum er ekki til mikið af 

bókum á meðan önnur heimili hafa gott úrval af bókum fyrir börn. Þau börn sem ekki hafa 

aðgang að bókum heima hjá sér standa ekki eins vel að vígi þegar kemur að því að öðlast 

læsisþekkingu (Christie, Enz og Vukelich, 2007:115-116). Börn sem snemma geta lesið eiga 

oftar en ekki foreldra sem hafa stutt vel við læsisöflun barna sinna frá unga aldri. Þessir 

foreldrar reyna þó sjaldan að kenna börnum sínum beint að lesa og skrifa heldur styðja þeir 

við læsi með því að; svara spurningum barna um ritmálið, benda þeim á stafi og orð í 

umhverfinu, lesa mikið fyrir börn, fara reglulega á bókasafn með þau, bjóða börnum 

fjölbreytta reynslu eins og ferðir á allskonar söfn og þeir hvetja börnin til að nota læsi sem 

dæmi með því að stinga upp á því að barn skrifi ömmu sinni bréf eða hjálpi til við að skrifa 

innkaupalista áður en farið er í búðina. Þessi stuðningur sem börn fá á leikskólaaldrinum er 

mjög misjafn á milli fjölskyldna og er talinn hafa töluverð áhrif á læsisnám barna í leikskóla 

(Christie, Enz og Vukelich, 2007:116).  
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Sú þekking og reynsla sem börnin öðlast er bæði afrakstur leiðsagnar og örvunar frá 

umhverfinu og er mikilvægur undirbúningur fyrir komandi lestrarnám þeirra. Undirbúningur 

að lestaranámi barns hefst því á unga aldri og er talinn ná að 5-6 ára aldri eða þegar barn fær 

formlega lestrarkennslu (Steinunn Torfadóttir, e.d.b). Börn á leikskólaaldri eru því að 

undirbúa sig fyrir komandi lestrarnám. Því þarf að gefa börnum ríkuleg tækifæri til þess að 

öðlast reynslu og þekkingu í tengslum við lestur og ritun í leikskóla. Þá hafa börn meiri 

bakgrunnsþekkingu með sér í grunnskólann sem kemur eflaust til með að auðvelda þeim 

lestarnámið. Samkvæmt þessu þá geta leikskólakennarar haft áhrif á lestrarnám barna og það 

tækifæri eiga þeir að nýta því það getur stuðlað að farsælu lestrarnámi og ef til vill komið í 

veg fyrir að barn sem ekki fær næga lestarreynslu á heimili sínu lendi í lestrarerfiðleikum. Til 

að gefa börnum tækifæri til þess að öðlast læsisreynslu þá þarf umhverfi leikskóla vera 

hvetjandi.  

 

3.3 Lestrarhvetjandi umhverfi 

Lestrarhvetjandi umhverfi er orðalag sem nú er nokkuð algengt í skólanámskrám leikskóla 

sem leggja áherslu á læsi. Lestrarhvetjandi umhverfi er eins og nafnið gefur til kynna 

umhverfi sem hvetur börn til að taka þátt í eða hugsa um ritað mál og lestur. Það er einkum 

þrennt sem lestrarhvetjandi umhverfi felur í sér, í fyrsta lagi er það að hafa ritmálið sýnilegt í 

umhverfinu, í öðru lagi er það góður aðgangur barna að bókum og í þriðja lagi snýst 

lestrarhvetjandi umhverfi um að bjóða börnum uppá á fjölbreyttan efnivið til þess að kanna og 

prófa sig áfram með ritmálið. 

Í leikskóla á ritmálið að vera sýnilegt til að hvetja börn til þess að læra að lesa 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:22). Að gera ritmálið sýnilegt er meðal annars gert með því að 

merkja með ritmáli og mynd ýmsa hluti, svæði og annað sem vert er að merkja sem kemur við 

sögu í daglegum athöfnum barnanna svo sem hillur og skúffur. Þetta á einnig við um aðrar 

upplýsingar sem snerta börnin á einn eða annan hátt svo sem dagskipulag, nafnalista, 

afmælisdagatal, myndir og nöfn bæði barna og starfsfólks og fleira. Þessar upplýsingar eiga 

að hanga uppi í leikskólanum og vera í augnhæð barnanna (Margrét Sigurðardóttir og Sigrún 

Birgisdóttir, 1998:4). Þetta ritmál í umhverfi barnanna er bæði hagnýtt og fræðandi og er 

tilvalið til þess að hvetja börn til að læra að lesa því að umhverfið getur oft hjálpað börnum  

að skilja merkingu orða. Sem dæmi ef á kubbakassanum stendur kubbar þá getur barn lesið 

orðið því það veit að í kassanum eiga að vera kubbar. Þetta verður til þess að börn líta á sig 
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sem raunverulega lesendur og þau sjá gagnsemi ritmálsins í hversdaglegu lífi. Þegar börn hafa 

áttað sig á að ritmálið er ganglegt til ýmissa hluta þá fara þau að taka betur eftir því í umhverfi 

sínu og það verður mikilvæg hvatning barna til læra að lesa. Sýnilegt ritað mál getur líka 

hjálpað börnum að læra þekkja bókstafina og einstök orð (Christie, Enz og Vukelich, 

2007:163-164).  Nöfn barna eru dæmi um orð sem börn læra oft að þekkja án þess að þau 

þekki alla bókstafina sem koma fyrir í nafninu.   

Bækur eru mikilvægur þáttur í leikskólauppeldi, bæði til málörvunnar og til þess að 

miðla til barnanna fróðleik og reynslu. Bækur þurfa að vera hluti af daglegu umhverfi barna 

til þess að þau læri að njóta bóka (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:20). Með því að setja upp 

bókakrók í leikskóla fá börn tækifæri til þess að nálgast bækur. Það hvetur þau til að vilja læra 

að lesa. Bókakrókur er þægilegur staður þar sem fjölbreytt úrval bóka er haft í aðgengilegum 

hillum þannig að börn geti sjálf náð sér í bók og skoðað ein eða með öðrum. Í bókakrók læra 

börn meðal annars að umgangast bækur og þau hvött til að skoða þær og þykjustulesa með því 

að búa til sögur út frá myndum bóka (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:121-123). 

Þegar setja á upp bókakrók í leikskóla er mikilvægt að vanda til verks þannig að hann sé 

börnum hvatning til að lesa bækur. Bókakrókur þarf að vera sýnilegur börnum og aðlaðandi til 

þess að börnin nýti hann og einnig þarf hann að vera afmarkaður frá öðrum svæðum til að 

börn fái næði til að skoða og lesa bækur. Nægt rými þarf að vera í króknum þannig að nokkur 

börn geti verið í honum í einu. Púðar, pullur, baunapokar og mottur eða dýna þurfa að vera í 

bókakrók til að börnin geti látið fara vel um sig þegar þau eru í króknum (Bennett-Armistead, 

Duke og Moses, 2005:125-12). Í leikskóla er einnig lögð áhersla á að lesa fyrir börn bækur 

sem hæfa þroska þeirra og áhuga og börnin eru hvött til þess að spyrja og ræða um atburði og 

persónur sögunnar sem lesin er (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:20-21).  

Til að börn geti kannað og prófað sig áfram með ritmálið þá þurfa þau að hafa aðgang 

að fjölbreyttum efniviði og ýmiskonar leikföngum sem stuðla að skilningi barna á ritmálinu 

og tilgangi þess svo sem stafakubba, stafi með segul, púsl, spil o.fl. (Bennett-Armistead, Duke 

og Moses, 2005:34). Á leiksvæðum barna þarf einnig að vera til staðar ýmiskonar lestrar- og 

skriftarörvandi efniviður eins pappír, litir, bækur, dagblöð, umslög og fleira. Þá eru börn 

líklegri til þess að nota ritmálið í leik sínum. Þannig kynnast þau frá fyrstu hendi hvernig hægt 

er að nýta sér það áfram (Margrét Sigurðardóttir og Sigrún Birgisdóttir, 1998:3-4). 

Hlutverkaleikur er tilvalinn til þess að leika sér með ritmálið og læra. Það má gera með því að 

útbúa þematengd leiksvæði þar sem ýmsum leikmunum tengdum ákveðnum hlutverkaleik er 

komið fyrir á svæðinu. Markmiðið er að gera leiksvæðið líkt því læsisumhverfi sem börnin 
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þekkja frá nánasta umhverfi sínu það er á heimilum og í samfélaginu. Til dæmis þá gæti 

veitingahúsaleikur haft leikmuni eins og matseðla, penna og minnisbækur til að taka niður 

pantanir. Þessir munir myndu hvetja börnin til þess að leika eftir því sem þau sjá þegar þau 

fara á veitingahús. Börn fá því tækifæri til þess að nota ritmálið á sama hátt og þau sjá aðra 

nota það og þau átta sig á því að ritmálið er notað á fjölbreyttan hátt. Ýmsir ritmálsleikmunir 

auka læsistengdar athafnir barna í leik og þau geta þjálfað ákveðna færni sem þau hafa lært af 

öðrum til dæmis að skrifa stafi, fletta og lesa matseðil og fleira. Mismunandi leikmunir örva 

mismunandi gerðir hlutverkaleikja, sem dæmiþarf í læknisleik aðra ritmálsleikmuni heldur en 

í veitingahúsaleik. Þar gæti þurft að hafa hluti eins og lyfseðla, meðöl sem lesa þarf á og 

tímapöntunarbók til að skrá tímapantanir. Börn leika einungis það sem þau þekkja og því gæti 

verið gott að fara í vettvangsferð með börnin áður en ákveðið hlutverkaleikjaþema er sett upp. 

Til dæmis ef setja á upp leikjaþema um pósthús þá væri hægt að fara í vettvangsferð með 

börnin á pósthúsið þar sem þau gætu fylgst með og séð hvað gert er á pósthúsi. Það myndi 

síðan hjálpa börnunum að skipuleggja og byggja upp raunverulegan pósthúsaleik (Christie, 

Enz og Vukelich, 2007:150-152). 

Til að styðja sem best við þróun læsis barna í leikskóla þarf að samþætta læsi inn í sem 

flesta þætti leikskólastarfsins en ekki eingöngu við ákveðna þætti eins og hópstundir og 

sögulestur. Börn læra best um lestur og ritun með endurteknum samskiptum við ritmál og 

með ritmálsreynslu. Með því að hafa ritmálsörvandi umhverfi og ritmálsörvandi leikmuni þá 

getur barn alltaf sótt í það sem vekur áhuga þess. Barn getur þá til dæmis alltaf aftur og aftur 

leikið sér með stafapúsl, í hlutverkaleik sem það hefur mikinn áhuga á eða skoðað endurtekið 

sömu bókina sem kennari hefur lesið í samverustund. Ef læsi er samþætt við öll svæði 

leikskólans þá fá öll börn einhverja læsisörvun óháð því hvað það velur sér að gera í 

leikskólanum. Sem dæmi ef að barn vill eingöngu leika sér á kubbasvæðinu en ekki í 

hlutverkaleik þá væri til dæmis hægt að hafa á kubbasvæðinu ýmsar bækur um byggingar og 

leiðbeiningar eða uppskriftir til að kubba eftir. Þá er barnið samt sem áður að komast í 

snertingu við læsi sem veitir örvun. (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:28-29). 

 

3.4. Samantekt  

Leikskólinn er fyrsta skólastigið sem á að veita börnum uppeldi og menntun í hvetjandi 

umhverfi í gegnum leik og skapandi starf. Samkvæmt opinberri stefnu yfirvalda sem birtist í 

Aðalnámskrá leikskóla á að efla alhliða þroska barna og samkvæmt því á að efla læsisþroska 
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barna þar sem hann er hluti af alhliða þroska. Það er því ljóst að gefa á börnum tækifæri til að 

þróa með sér læsi í leikskóla. Aukin vitundarvakning um gildi þróunar læsis á unga aldri hefur 

orðið til þess að farið er að leggja meiri áherslu á læsi í leikskólum sem á móti hefur valdið 

leikskólakennurum áhyggjum. Þeir óttast að starfshættir leikskóla muni verða líkari 

starfsháttum grunnskólans. Það er því ekki spurning um hvort læsi eigi að vera hluti af 

leikskólanáminu heldur hvernig aðferðum eigi að beita við að koma læsi í leikskólanám. 

Hugtakið bernskulæsi felur í sér ákveðna færni, leikni, þekkingu og viðhorf sem 

þroskast hjá börnum áður en þau hefja formlegt lestarnám. Samkvæmt hugmyndafræði 

bernskulæsis eru börn á leikskólaaldri að undirbúa sig fyrir komandi lestrarnám sitt. Til að 

börn geti þróað með sér læsi og öðlast læsisþekkingu þurfa þau að fá læsisreynslu. Reynslu fá 

börn með því að sjá aðra nota bæði ritun og lestur við daglegar athafnir. Að lesa fyrir börn 

gefur þeim einnig þá reynslu sem þau þurfa til að öðlast læsisþekkingu. Til að börn geti þróað 

með sér læsi þurfa þau því tækifæri til að sjá mikið af ritmáli og hafa góðan aðgang að 

bókum. Leikskólinn getur örvað börn til læsis með því að bjóða börnum upp á ríkuleg 

tækifæri til þess að öðlast reynslu og þekkingu í tengslum við lestur og ritun. Með 

lestrarhvetjandi umhverfi í leikskóla má styðja við og örva læsisþroska barna. Það er einkum 

gert með því að hafa ritmálið sýnilegt á leikskólanum og tryggja börnum aðgang að bókum. 

Auk þess er börnum boðið upp á fjölbreyttann efnivið, leikföng og ritmálsörvandi leikmuni í 

hlutverkaleik sem gefur þeim tækifæri til kanna og prófa sig áfram með ritmálið eins og þau 

sjá það notað í umhverfi sínu. Hér næst ætlum við að velta fyrir okkur hvert hlutverk kennara 

er í þróun læsis og að hverju þeir þurfi að huga að í því sambandi. 
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4. Hlutverk kennara 

Í þessum kafla fjöllum við um hlutverk kennara í málrækt og þróun læsis. Fyrst skoðum við 

mikilvægi málörvunar og samræðna fyrir mál- og læsisþroska barna og fjöllum um mikilvægi 

snemmtækrar íhlutunar. Í þessu sambandi skoðum við hvernig leikskólakennarar geta hvatt 

foreldra til þátttöku í þróun læsis og hvernig nýta megi leikinn sem námsleið til læsis.    

 

4.1 Málörvun og samræður 

Á leikskólaaldrinum eru börn á sínu virkasta máltökuskeiði og læra því mest megnis allt sitt 

móðurmál á þeim aldri. Til þess að börn nái sem bestum málþroska þarf máltakan að fara 

fram sem mest fyrir fimm til sex ára aldur. Þegar börn hafa náð þessum aldri eru þau flest 

orðin altalandi, það er þau hafa að mestum hluta náð valdi á málkerfinu þrátt fyrir að nokkur 

óregluleg atriði eins og í beygingum og setningargerð geti valdið þeim heilabrotum. Fram að 

sex ára aldri eru börn eins móttækileg fyrir talmáli og hugsast getur en á þeim tíma eru þau 

einnig að byggja upp sitt málkerfi og tilfinning fyrir málinu er að mótast. Þegar börn eru á 

þessu stigi skiptir sköpum að þau hafi góðar málfyrirmyndir og fái einnig þá örvun sem þau 

þurfa á að halda (Íslenska til alls, 2008:23).  

Af þessu má sjá að bróðurpartur máltöku barna fer fram innan leikskólans. 

Leikskólakennarar gegna þess vegna veigamiklu hlutverki í máluppeldi barna og eru flestir 

þeirra meðvitaðir um þá málræktarskyldu sem á þeim hvílir. Um þessa málræktarskyldu er 

getið í Lögum um leikskóla nr. 90/2008 en þar segir að eitt af aðalmarkmiðum uppeldis og 

kennslu innan leikskólans sé að veita börnum skipulega málörvun ásamt því að stuðla að 

eðlilegri færni barna í íslensku. Þessa sýn má einnig glögglega sjá í námssviðum 

Aðalnámsskrá leikskóla (1999:20), meðal námssviða er málrækt en undir það fellur meðal 

annars að auka markvisst orðaforða barna, ræða við þau og hvetja þau til frásagnar, lesa fyrir 

þau og segja þeim sögur og ævintýri. 

Leikskólakennarar geta haft mikil áhrif á málþroska barna í daglegu starfi innan 

leikskólans. Fátt er mikilvægara en að eiga samskipti við börnin og þarf að hafa það í huga á 

hverjum degi. Nýta á hvert tækifæri til að eiga samræður við börn um hluti sem standa þeim 

nærri eins og foreldra, vini og uppáhalds leikfang eða í raun hvað sem hugurinn girnist. Það 

má segja að viðfangsefnið skipti ekki höfuðmáli heldur er aðalatriðið  að tala við börnin. Í 

þessu samhengi skiptir heldur ekki máli hversu gömul börnin eru eða hvar þau eru stödd í 

málþroska heldur snýst þetta um málörvun. Þessi þáttur skiptir miklu þar sem að mikilvægt er 
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að vera meðvitaður um að börn sem standa sterk í málþroska eru oftar en ekki betur stödd 

þegar kemur að læsisþroska. Aftur á móti eru börn sem glíma við einhverskonar 

málfarserfiðleika í meiri hættu á að eiga við einhverskonar erfiðleika að etja þegar kemur að 

læsi (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:45-46).   

Sýnt hefur verið fram á að þau börn sem mikið er talað við og lesið fyrir hafa yfir að 

búa meiri orðaforða en þau börn sem ekki njóta sömu athygli. Stór hluti lesskilnings er 

fólginn í þeim orðaforða sem börn hafa yfir að búa þegar eiginlegt lestrarnám þeirra hefst 

(Vacca o.fl, 2006:277). Þessi börn sem fá mikið af samræðum ná því fyrr tökum á 

setningargerð móðurmáls síns og þess vegna má í raun segja að grundvallaratriði 

móðurmálsins lærast eftir því hvernig börnum er sinnt. Það hvernig málnotendur þau verða fer 

einnig allt eftir því hverskonar máluppeldi þau fá (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000:30-33). 

Upphaf læsisþróunar hjá ungum börnum veltur mikið á hæfileikum þeirra til að tjá sig. 

Rannsóknir sýna að ung börn eru meðvituð um merkingu, það er að segja þau vilja komast 

dýpra í viðfangsefnið. Það gera þau meðal annars með ýmsum spurningum og eigin 

rannsóknum á viðfangsefni sínu. Þessi áhugi fylgir þeim í gegnum leikskólann og áfram upp í 

yngstu stig grunnskólann. Í þessu sambandi skiptir umhverfið miklu máli, eigi börnin að fá 

tækifæri til aukins þroska þurfa þau á að halda umhverfi sem virkar hvetjandi á þau 

(Whitehead, 2004:206).    

Það að vera virkur hlustandi er með því mikilvægasta sem leikskólakennarar geta 

tamið sér í því skyni að efla læsisþroska barna. Virk hlustun er mikilvæg í öllu skólastarfi. 

Ýmsar leiðir geta verið hentugar til þess að sýna börnum að verið sé að hlusta á það sem þau 

hafa til málanna að leggja (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:46-47). Virk hlustun er 

mikilvægt tæki til þess að sýna nemendum í verki að þeirra hugmyndir séu mikilvægar og 

skipta máli. Það hvetur börnin og gefur þeim aukið sjálfstraust. Kennarinn er fyrirmynd barna 

og með því að beita virkri hlustun kennir það börnunum að hlusta á aðra og bera virðingu fyrir 

því sem viðkomandi hefur að segja (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:18). Mikilvægur þáttur í 

virkri hlustun er að kennarar venji sig á að horfa á börnin þegar talað er við þau. Sé það gert 

berst röddin betur og skilaboðin verða markvissari. Með því að horfast í augu við börnin má 

einnig sjá hvort þau séu að hlusta og meðtaka það sem sagt er við þau. Slíkt má oft lesa úr 

látbragði barna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:14). Það að horfast í augu við börn er einnig 

mikilvægur þáttur í virkri hlustun sem er mjög mikilvægur þáttur í starfi leikskólakennara. 

Börn á leikskólaaldri eru miklar félagsverur og búa yfir mikilli þörf fyrir samskipti við 

aðra. Þau þurfa á því að halda að tjá skoðanir sínar og tilfinningar og skiptast á hugmyndum 
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við aðra jafnt innan barnahópsins sem utan. Það eru ýmsar aðferðir sem börn nota til þess að 

ná sambandi við aðra og tjá sig. Þar má nefna sem dæmi látbragð, hljóð, dans, myndmál og 

tungumál (Drög að Aðalnámskrá leikskóla, 2010: 9-10). Mikilvægt er að börn læri og þjálfist 

í málnotkun og samskiptum jafnt í leik og starfi (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009:6). Samskipti 

er mikilvægur þáttur læsis í víðum skilningi, innan leikskólans felur það meðal annars í sér þá 

hæfni og getu að lesa í umhverfið og nota tungumálið á sem fjölbreyttastan hátt. Leikskólum 

ber að binda svo um hnútana að börn fái sem fjölbreyttust tækifæri til að tjá sig bæði með og 

án orða í mismunandi tilgangi við mismunandi aðstæður. Einnig að börn fái tækifæri til að 

leika sér með tungumálið og möguleika sem það hefur upp á að bjóða (Drög að Aðalnámskrá 

leikskóla, 2010:9-10). 

Leikskólakennarar þurfa að vera tilbúnir til að fylgja frumkvæði barnsins og bregðast 

við samskiptum þess með því að sýna viðbrögð (Valdís B. Guðjónsdóttir, 2007a:8-9). 

Leikskólakennari þarf líka að vera viðbúinn því að víkka út samræður við börnin. Það má sem 

dæmi gera með því að spyrja opinna spurninga og líka með því að setja orð á athafnir og tala 

um það sem verið er að gera hverju sinni (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:46-47). 

Þegar færi gefst getur leikskólakennari einnig farið í leik með barninu og tekið þátt í þeirra 

áhugasviði án þess þó að vera ríkjandi í leiknum. Þetta þarf að vera á forsendum barnsins og 

nýtt til að efla það í málörvun (Valdís B. Guðjónsdóttir, 2007a:8-9).  

Leikskólakennarar eiga að taka fullan þátt í samtölum sem snúa að leik og leyfa 

hugmyndafluginu að njóta sín. Hvetja börnin til þess að segja sögur, eitthvað sem þau hafa 

kannski heyrt, séð eða lent í. Til þess getur leikskólakennarinn til dæmis sagt sögur af sjálfum 

sér sem börnunum finnst fyndnar og skrýtnar og eru frekar viljug til þess að deila sínum 

sögum. Sýnt hefur verið fram á það að þegar börn segja sögur eflist málþroski þeirra og það er 

einnig góður undirbúningur fyrir læsi (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:49-52). 

Gerð hefur verið rannsókn sem sýnir fram á að leikskólakennarar sem og aðrir sem umgangast 

börn geta auðveldlega haft bein áhrif á málþroska þeirra. Það má meðal annars gera með því 

að temja sér málörvandi aðferðir í starfi. Þar nýtast meðal annars þessar aðferðir sem taldar 

eru upp hér að ofan (Valdís B. Guðjónsdóttir, 2007a:8-9)  

Lestrarferlið sjálft nýtursífellt  vaxandi athygli. Sýnt hefur verið fram á samband á 

milli lesturs og máls og hefur eitt svið máls verið sérstaklega skoðað í þessu samhengi. Það er 

sambandið á milli málmeðvitundar og lesturs. Málmeðvitund er sá hæfileiki til að kunna skil á 

eftirfarandi, hljóðkerfisvitund, setningarskipan, merkingarvitund og málnotkunarvitund. Af 

þessum þáttum hefur hljóðkerfisvitund verið rannsökuð hvað mest. Þessar rannsóknir sýna 
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ákveðin tengsl á milli hljóðkerfisvitundar og þróunar lestrarfærni hjá börnum (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2001:71). 

Sé barn ekki vel statt á sviði málþroska þegar í grunnskóla er komið er það fljótt að 

dragast aftur úr öðrum börnum í læsisþroska. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að 

innan leikskólans sé unnið markvisst með læsi til að börn standi jafnar að vígiþegar í 

grunnskóla er komið. Þau börn sem greind eru í áhættuhópi varðandi lestrarerfiðleika með 

skimunarprófum njóta góðs af aukinni og markvissri kennslu. Börn sem fá aukna þjálfun í 

báðum þáttum lestrar, skilningi og umskráningu, eiga mun auðveldara með lestrarnám seinna 

meir. Þessi börn þurfa á aukinni kennslu að halda utan þeirrar almennu kennslu sem börn fá 

innan leikskólans. Nú til dags  eru margar leiðir til þess að greina forspárþætti lestrarerfiðleika 

strax í leikskóla. Lestur er sem áður sagði samsettur af nokkrum mismunandi eiginleikum. Þar 

á meðal er hljóðkerfisvitund og umskráning talaðs máls (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2007: 4-5). 

Ef um einhvers konar röskun á þessum atriðum er að ræða getur það leitt til vandræða. Þess 

vegna er mikilvægt að beita snemmtækri íhlutun og vinna með vandamálið strax innan 

leikskólans.     

    

4.2 Snemmtæk íhlutun. 

Leikskólakennarar eru gjarnan í þeirri stöðu að vera fyrstir til að sjá hvort eitthvað vantar í 

þroska barna og geta þess vegna gripið snemma inn í með snemmtækri íhlutun (Guðrún 

Sigursteinsdóttir, 2009:5). Sýnt hefur verið fram á að börn sem kljást við einhvers konar 

hljóðkerfiserfiðleika geta lent í erfiðleikum þegar eiginlegt lestrarnám þeirra hefst. 

Hljóðkerfiserfiðleikar eru meðal þeirra algengustu sem finna má meðal ungra barna. Af 

þessum völdum er mikilvægt að snemma sé unnið með þessa erfiðleika til að barnið eigi síður 

á hættu að lenda í vandræðum með eiginlegt lestrarnám. Það er ekki góð lausn að bíða og sjá 

til, vegna þess að með því glatast dýrmætur tími og sjálfstraust barns getur laskast (Valdís B. 

Guðjónsdóttir, 2007b:17). 

 Þeir þættir sem leikskólakennari þarf að vera vakandi fyrir að séu áhættuþættir hjá 

börnum varðandi lestrarerfiðleika er meðal annars ef umhverfið hvetur ekki til læsis hvort sem 

um er að ræða heima eða innan leikskólans. Ef barn er ekki farið að þekkja lesátt um fimm ára 

aldur og þekkir mjög fáa, jafnvel enga bókstafi né tengir málhljóð við þá. Þegar barn hefur 

slaka málvitund og skilning ásamt því að geta ekki raðað orðum rétt upp í setningar. Einnig 

þegar barn hefur lélega hljóðvitund og getur ekki greint einstök hljóð í orði svo sem í upphafi 
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eða enda orðs. Börn sem eiga erfitt með að gera sig skiljanleg með orðum eða eru sein í 

málþroska, til dæmis þegar barn hefur skerta heyrn eða einhverskonar þroskaröskun. Það 

getur líka verið varúðarmerki ef að barn á foreldra eða nána ættingja með leshömlun (Guðrún 

Sigursteinsdóttir, 2007: 5). Öll þessi atriði geta gefið vísbendingar um að barn geti átt í 

erfiðleikum með lestrarnám og þá er nauðsynlegt að gera viðeigandi ráðstafanir. 

 Til eru margar mismunandi aðferðir til að örva málþroska barna. Þessar aðferðir nýtast 

jafnt börnum sem þroskast eðlilega sem og þeim sem einhverja hluta vegna þurfa á sérstakri 

þjálfun að halda. Þessar aðferðir nýtast jafnt innan leikskólans og utan ásamt því að nýtast til 

að efla orðaforða barna og þar með læsisþróun þeirra. Meðal þessara aðferða er að bíða og 

hlusta. Sú aðferð felur í sér að leikskólakennarinn hvetur barnið til að eiga frumkvæði að 

samskiptum hvort sem er með orðum eða án. Þetta er gert með því að bíða og leyfa barninu að 

eiga frumkvæðið. Nauðsynlegt er að tala hægt svo að börnin hafi nægan tíma til að bregðast 

við og svo að hlusta á það sem þau hafa að segja og gefa þeim færi á að ljúka máli sínu 

(Valdís B. Guðjónsdóttir, 2007a:8-9). Börnin þurfa líka á því að halda að þau finni að hlustað 

sé á þau. Það má meðal annars sýna börnum með því að horfa á þau meðan þau tjá sig, kinka 

kolli og fylgjast með allri tjáningu þeirra ekki einungis því sem þau segja og beita meðvitað 

virkri hlustun (Bennett-Armistead, Duke og  Moses, 2005:46-47). 

 Hljóðkerfiserfiðleikar eru í raun þegar barn á í erfiðleikum með að mynda málhljóð í 

hljóðfræðilegu eða hljóðkerfislegu samhengi. Nefna má sem dæmi börn sem eiga í 

erfiðleikum með að segja /r/ inn í orðum en eiga ekki í vandræðum með það hljóð eitt og sér 

(Valdís B. Guðjónsdóttir, 2007b:17). Leikskólakennarar hafa í hendi sér tækifæri til að vinna 

með markvissa málrækt til að efla börn með minniháttar erfiðleika í máli eða slaka málvitund. 

Það felur meðal annars í sér að skipulag umhverfisins sé til þess fallið að örva málvitund. 

Börn geta verulega styrkt málvitund sína ef námsumhverfið er til þess fallið að kenna bæði 

ritað mál og talað (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009:5)  

 Börn sem glíma við hljóðkerfisraskanir hafa verið greind sem áhættuhópur varðandi 

lestrarerfiðleika. Því hefur verið haldið fram að erfiðleikar með lestur væru best skilgreindir 

sem málþroskaröskun þar sem að lestur er fyrst og fremst málfarslegs eðlis. Það er að segja 

lestur byggir á ákveðinni þekkingu á hljóð- og merkingarfræði, setningaskipan og almennri 

málnotkun. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli slakrar hljóðkefisvitundar og 

lestrarerfiðleika og hefur í því sambandi verið þróað skimunartæki, Hljóm-2. Í raun má segja 

að það sé hugsað til þess að finna börn með slaka hljóðkerfisvitund. Skimunartækið er mjög 

mikið notað í leikskólum hérlendis til að reyna að koma í veg fyrir lestarerfiðleika hjá börnum 
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með slaka hljóðkerfisvitund. Með því að nota þetta skimunartæki innan leikskólans má finna 

þessi börn snemma og koma til móts við þarfir þeirra strax á leikskólaaldri. Það er gert með 

því að örva og vinna með hljóðkerfisvitund þeirra. Miklu skiptir í þessu samhengi að rugla 

ekki saman hugtökunum hljóðkerfisröskun og hljóðkerfisvitund þar sem ekki er um sama 

hlutinn að ræða og þar af leiðandi eru ekki sömu tæki notuð til mælingar  (Valdís B. 

Guðjónsdóttir, 2007b:17).    

 

4.3 Þátttaka foreldra í þróun læsis 

Þáttur foreldra og forráðamanna í læsisþróun barna er mjög mikilvægur en því miður oft 

vanmetinn af þeim sem málið varðar. Innan heimilis er lagður grunnur að komandi 

lestrarnámi barns og hefur verið sagt að það séu foreldrar sem sái fyrsta fræi læsis hjá 

börnum. Flestir vilja sá þessu fræi og undirbúa börn sín sem best fyrir komandi lestrarnám en 

eiga stundum í erfiðleikum með hvar skal hefjast handa (Christie, Enz og Vukelich, 

2007:399).  Sýnt hefur verið fram á mikilvægi þess að foreldrar eyði tíma með börnum sínum 

í kringum ritmál og bækur og lesi fyrir þau oft, allt frá unga aldri. Því er gjarnan tekið sem 

gefnu að þetta eigi sér stað heima fyrir. Því miður hafa ekki allir foreldrar tækifæri til að veita 

börnum sínum jákvæða lestrarreynslu heima. Stundum hafa þeir einhverra hluta vegna ekki 

áttað sig á að gera það að forgangsmáli eða hafa ekki tök á því vegna annarra þátta eins og 

fötlunar (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:211). Af þessum sökum verður hér fjallað 

um það hvernig kennarar geta nýtt þekkingu sína til að veita foreldrum stuðning og jafnvel 

leiðbeina þeim um hvaða þáttum er mikilvægt að gera góð skil til að stuðla að sem bestum 

læsisþroska barna.  

Rannsóknir benda til þess að börn læri hvað mest í gegnum það að vera sífellt í 

tengslum við ritmál. Sú staðreynd vekur spurningar um hvernig þeim hlutunum er háttað 

innan heimilis barna, það er að segja hvort foreldrar séu almennt meðvitaðir um mikilvægi 

þess þáttar í læsi barna (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:211).  Þar sem foreldrar 

gegna lykilhlutverki í læsisþróun barna sinna er mikilvægt að foreldrar aðstoði börn sín við að 

kynnast ritmáli. Börn eru eins og áður sagði oft mjög ung þegar þau fá sín fyrstu kynni af 

ritmáli beint eða óbeint. Ung börn sem sitja og lesa með foreldrum sínum geta auðveldlega 

lært undirstöðuatriði ritmáls. Því miður hafa kannanir sýnt fram á að lestur foreldra fyrir börn 

fer minnkandi. Þessi staðreynd hefur í för með sér alvarlegar afleiðingar þar sem að þau börn 

sem ekki er lesið fyrir fara í raun á mis við mikil námstækifæri (Christie, Enz og Vukelich, 
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2007:400). Svo virðist sem ríkjandi viðhorf sé að börnin fái markvissa kennslu innan 

leikskólans en þegar heim kemur er oft ekki hugað að því að örva börnin áfram til aukins 

læsisþroska (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:212).   

Foreldrar setja börnum sínum ekki einungis fordæmi þegar kemur að lestri heldur líka 

með því hvernig málnotendur þeir eru. Börn þurfa á góðum orðaforða að halda í lestarnámi 

sínu og mikið af sínum orðaforða læra börn heima við (Christie, Enz og Vukelich, 2007:406). 

Sýnt hefur verið fram á að þau börn sem búa við gott læsishvetjandi umhverfi og aðbúnað 

heima fyrir eru betur í stakk búin til þess að takast á við komandi lestrarnám (Bennett-

Armistead, V., Nell Duke, Annie Moses, 2005:212).  

Kennarar hafa tækifæri til þess að hjálpa foreldrum að verða góðar fyrirmyndir fyrir 

börnin sín þegar kemur að málnotkun og læsi. Leikskólakennarar hafa yfir að búa mikilli 

þekkingu á því hvernig börn læra og geta þess vegna miðlað þekkingu sinni til foreldra gerist 

þess þörf. Eigi þetta að bera sem mestan árangur verða kennarar að leggja rækt við að halda 

góðu samfelldu sambandi við foreldra. Þegar kennarar hafa komið á fót góðu persónulegu 

sambandi við foreldra er það grundvöllur til þess að miðla upplýsingum um vitsmunalegar 

þarfir barna á báða bóga. Þegar gott foreldrasamstarf er komið á getur kennari hæglega 

leiðbeint foreldrum á fjölbreyttan hátt um góða samskipta- og lestrarhætti sem stuðla að 

auknum læsisþroska hjá börnum. Kennarar þurfa að búa yfir ákveðinni þekkingu á hvað er rétt 

þroskaleið í læsi. Þeir þurfa að upplýsa foreldra um hvort barnið þeirra sé að ná þeim 

markmiðum sem stefnt er að og einnig benda á leiðir til aukins þroska (Christie, Enz og 

Vukelich, 2007:406/428). Kennarar búa yfir hinum ýmsu leiðum til að styrkja foreldra í að 

stuðla að læsishvetjandi umhverfi heima fyrir. Það að tala við foreldra, fræða þá og bjóða 

þeim stuðning getur breytt miklu. Kennarar geta einnig sent heim efni til lestrar sem og 

verkefni sem foreldrar og börn vinna saman. Þannig geta kennarar einnig haft áhrif á hvernig 

læsisþroski barna þróast heima fyrir. Grundvöllur fyrir þessu öllu saman er þó gott samband á 

milli foreldra og kennara (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005:213).  

Ýta má undir læsishvetjandi umhverfi heima við með því að tengja saman heimili og 

skóla með einhverskonar læsistengdu verkefni fyrir foreldra og börn til að vinna saman heima 

og koma með í skólann. Þar má sem dæmi nefna þegar börn fá heim með sér poka með 

tuskudýri, stílabók og penna. Börnin fá tuskudýrið í heimsókn og eyðir það degi með barninu 

og fjölskyldu þess. Þegar fer að líða að lokum heimsóknarinnar setja foreldri og barn saman 

niður á blað stutta frásögn af heimsókninni, leikskólakennari les síðan upp söguna fyrir 
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barnahópinn þegar barnið snýr aftur í leikskólann. Fyrir utan augljósan ávinning tengdan læsi 

er þetta leið til þess að veita leikskólakennurum betri innsýn í fjölskylduaðstæður barnsins og 

hjálpar foreldrum að finnst þeir í beinum tengslum við starf leikskólans (Bennett-Armistead, 

Duke og Moses, 2005:218). Þessi aðferð getur einnig kynnt fyrir foreldrum hvað það er sem 

börnin þeirra eru að læra í leikskólanum ásamt því að gefa foreldrum tilfinningu fyrir því að 

þeir geti haft áhrif á nám og þroska barna sinna (Whitehead, 2004:229-230). Leikskólar hér á 

landi leggja á það áherslu að börn læri í gegnum leik eins og áður hefur komið fram. Af þeim 

völdum verður leikur barna sem námsleið til umfjöllunar hér að neðan.        

 

4.4 Leikurinn sem námsleið til læsis. 

Leikurinn er aðalnámsleið allra barna og er því órjúfanlegur þáttur þeirrar heildar sem myndar 

leikskólanám. Leikskólar hérlendis leggja á það mikla áherslu að hann sé sýnilegur og 

órjúfanlegur þáttur bernskuáranna. Þess vegna er hann þungamiðja leikskólastarfs. Hjá 

börnum er leikurinn sjálfsprottinn, eðlislægur og byggir á þeirra eigin vilja til þess að leika sér 

frjáls og óhindruð. Í leik veitist börnum tækifæri til að kynnast umhverfi sínu á annan hátt en 

áður og þau öðlast með því dýpri og víðari skilning. Þeim veitast tækifæri til að tjá 

tilfinningar sínar, hugmyndir og reynslu í gegnum leikinn á frjálsan hátt og getur hann því 

jafnt verið leið til gleði og einnig til útrásar sorgar og erfiðleika (Drög að Aðalnámskrá 

leikskóla, 2010:8). Leikurinn hefur þó ýmsa aðra kosti sem oft er ekki augljós við fyrstu sýn.  

 Leikur felur í sér ýmis konar félagslegan þroska. Börn mynda hópa í leiknum og 

skapa sína eigin menningu. Þau eflast þess vegna í að setja fram hugmyndir sínar á 

lýðræðislegan hátt og læra að taka tillit til sjónarmiða annarra (Drög að Aðalnámskrá 

leikskóla, 2010:8-9). Þegar börn eru í leik fær þeirra eigið sjálf að njóta sín og innan leiksins 

verður til ákveðinn grundvöllur fyrir vangaveltur og spurningar og þannig örvast jafnt vitrænir 

og skapandi þættir þegar börn leitast við að finna lausnir á vandamálum eða finna svör við 

spurningum sínum. Börn í leik taka sínar eigin ákvarðanir og þróa leikinn eftir eigin höfði 

(Hendrick og Weissman, 2007:43). Leikurinn eflir tungumálið og vekur með börnum löngum 

til að læra og afla sér frekari þekkingar. Leikurinn er því ekki einungis markmið 

leikskólastarfs heldur getur einnig verið námsleið. Þegar leikur er nýttur sem námsleið eru 

fyrirfram ákveðin markmið sem ætlunin er að ná í gegnum leikinn. (Drög að Aðalnámskrá 

leikskóla, 2010:8-9). Leikurinn fléttast að sjálfsögðu inn í öll námssvið leikskólans og er hluti 
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af samfelldu námi en kennarinn getur síðan markvisst nýtt sér leikinn til náms á sérstökum 

sviðum.  

Það væri of mikil einföldun að telja sér trú um það að leikur sé eitthvað sem einungis á 

sér stað á leikskólaaldri eða í fyrstu bekkjum grunnskóla. Sannleikurinn er sá að leikur er 

mikilvægur hluti læsis á öllum stigum, einnig fyrir fullorðna. Þessa staðreynd hafa rithöfundar 

og skáld tileinkað sér og fá oft hrós fyrir hversu vel þeim tekst til að leika sér að tungumálinu. 

Þeir sem starfa innan auglýsingageirans og við fjölmiðla eru einnig duglegir við að leika sér 

að orðum til þess að ná fram ákveðnum grípandi hughrifum hjá lesandanum. Það að leika sér 

að orðum er þess vegna skapandi leið sem kennir okkur talsvert um tungumálið og hvernig 

það er uppbyggt (Wyse og Jones, 2001:209). Það sýnir þess vegna að leikurinn er gífurlega 

mikilvægur þegar kemur að læsinámi barna og nýtist þeim áfram í gengum allt þeirra 

læsisnám og einnig þegar þau hafa náð fullum læsisþroska. 

Þessi staðreynd á ekki síst við í kennslu á læsi. Fyrstu kynni margra barna af ritmáli 

eru í gegnum leikinn. Börn læra margt í gegnum leikinn og þar á meðal læsi. Sjá má líkingar í 

leik og læsi það er að segja hin ýmsu tákn sem koma við sögu í lestri og skrift eins og oft vill 

gerast í leiknum. Sem dæmi má nefna trékubb sem kann að gegna hinum ýmsu hlutverkum í 

leik barna og getur tekið á sig hinar ólíkustu myndir og verið einhverskonar tákngervingur. 

Tengsl eru á milli þess ferlis sem sjá má í hlutverkaleik og læsi (Margrét Sigurðardóttir og 

Sigrún Birgisdóttir, 1998:2-3). Það er að segja að sama ferli eigi sér stað við það að nýta tákn 

í leik og læsi. Leikurinn gerir börnum kleift að nota sér ritmálið og læra þau þannig hvernig 

ritmálið virkar og hvernig má nýta sér það. Á leikskólaaldri er þessi eðlislæga forvitni barna í 

hæstu hæðum. Þau fara að fá áhuga á texta bóka og eru mikið að leika sér með bækur. Þau 

æfa sig í að lesa og skrifa í ,,þykjustunni“ en hjá börnum vaknar mjög snemma áhugi á ritmáli 

sem seinna leiðir þau yfir að lestri og skrift (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:21). Kennarar geta 

hvatt börn til þess að hafa læsistengdar athafnir sem hluta leiksins. Þeir geta aðstoðað börnin 

við lestrar- og skriftarhluta leiksins sem börnin ráða ekki alveg að fullu við sjálf og stuðlað 

þannig að því að leikurinn miði að auknum læsisþroska barnanna (Christie, Enz og Vukelich, 

2007:154) 

Rannsóknir hafa verið gerðar sem sýna fram á að þykjustuleikur hefur áhrif á 

framvindu læsisþroska hjá börnum. Sá hæfileiki að nota sér þykjustumál og ýmiskonar 

táknmál er nátengdur læsi (Frost, Wortham og Reifel, 2008:138). Í raun má daga áhrif leiks á 

læsisþróun saman í þrjú lykilatriði, táknræna umskiptingu, notkun tungumáls og 

frásagnarhæfni. Þetta gildir sérstaklega um þykjustuleik. Rannsóknir sýna að börn í 
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þykjustuleik þjálfa hæfni sína í táknrænni ummyndun það er að segja þau nota gjarnan einn 

hlut fyrir eitthvað allt annað en hann er í raun og veru. Í þess konar leikjum eiga þau einnig 

auðvelt með að breyta úr eigin persónu þegar þau bregða sér í hin ýmsu tilbúnu hlutverk 

(Sawyer og DeZutter, 2007:21-22). Með þessu ferli eru börn í raun að undirbúa sig undir það 

umbreytingarferli sem falið er í læsi.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á læsi meðal ungra barna sýna fram á tengsl á milli 

ákveðinna athafna og læsis. Það hefur í raun sýnt sig að læsi á ekki einhvern ákveðinn 

byrjunarreit í lífi barna og læsisþróun þeirra heldur er um að ræða marga þætti sem stuðla að 

betri læsisvitund hjá börnum séu ákveðin skilyrði uppfyllt. Þrátt fyrir að börn séu enn ekki 

búin að læra að umskrá ritmál í talmál þá sýna þau samt sem áður af sér læsishegðun með því 

að rýna í textann og reyna að túlka á einn eða annan hátt. Þess konar hegðun stuðlar öll að 

þróun í áttina að því að verða vel læs og skrifandi. Aðrar athafnir eins og félagslegur 

þykjustuleikur og lestur í samstarfi við aðra, foreldri eða barn, eru einnig taldir veigamiklir 

þættir í læsisþróuninni (Sawyer og DeZutter, 2007:21-22). Þar fær barnið tækifæri til 

læsishegðunar í tengslum við aðra, bæði fullorðna og önnur börn.  

Rannsóknir á leik barna sýna að þegar börn rökræða leikinn hvert við annað getur það 

orðið til þess að þau fara að nota sértækara mál og þróa þannig smám saman með sér aukna 

málfræðiþekkingu. Bæði táknræn umskipting og frjáls leikur krefjast hæfni til skapandi 

frásagnar og er þá komin önnur sterk tenging á milli leiks og læsis. Spunaleikur er nátengdur 

skapandi frásögn sem veitir þann möguleika að spinna leikinn á staðnum og breyta honum og 

þróa eftir eigin höfði (Sawyer og DeZutter, 2007:21-22).  

Hlutverk leikskólakennara í leik er að fylgjast með leik barnanna og vera reiðubúinn 

að taka þátt í honum á forsendu barnanna. Þannig getur leikskólakennari vakið áhuga þeirra 

og frætt þau (Aðalnámsskrá leikskóla, 1999:13). Námssvið leikskóla eru samofin og fléttast 

þétt saman við leik barna þegar að leikskólakennarinn er meðvitaður um að tengja saman 

markmið og leik. Það getur hann meðal annars gert með því að kynna börnunum nýja 

möguleika og sjónarhorn. Einnig með því að fylgja áhuga barnanna, spyrja þau opinna 

spurninga og sýna markvissan áhuga á því sem börnin eru að gera (Drög að Aðalnámskrá 

leikskóla, 2010:8). Af þessum völdum er mikilvægt að vera meðvitaður um að málrækt og 

læsisnám skal fara fram í öllu daglegu starfi leikskólans. Á þann hátt verður námsefnið bæði 

merkingarbært og skiljanlegt fyrir börnin (Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009:6).   



32 

 

 

4.5 Samantekt 

Hlutverk leikskólakennara í læsisþróun barna má draga saman í þann galdur að kenna börnum 

sem ekki eru meðvituð um að þau séu að læra undirstöðuþætti læsis. Börn á leikskólaaldri eru 

á sínu aðalmáltökuskeiði og því mikilvægt að kennarar séu góðar málfyrirmyndir barnanna og 

stuðli að sem bestum málþroska hjá þeim í gegnum málörvun og samræður. Í daglegu starfi 

leikskólans geta leikskólakennarar haft mikil áhrif á málþroska barna með því að eiga við þau 

almenn samskipti og að setja orð á athafnir. Kennarar þurfa að vera virkir hlustendur og veita 

börnum tækifæri til þess að tjá sig á eigin hátt. Oft eru leikskólakennarar í góðri stöðu til að 

sjá hvort einhverju sé ábótavant í málþroska barna og skal bregðast við með snemmtækri 

íhlutun. Mikilvægt er að bregðast við fljótt og vel með aukinni örvun og kennslu sem barnið 

þarf á að halda. Sé brugðist við á réttan hátt dregur það úr líkum á að barn dragist aftur úr í 

læsisþroska. Til eru ákveðin skimunarpróf til að finna þau börn sem gætu þurft á aukinni 

þjálfun að halda. Það er mikilvægt til að möguleiki sé á því að koma í veg fyrir 

lestrarerfiðleika seinna meir.  

Leikskólakennarar búa yfir ákveðinni sérþekkingu á því hvernig börn læra. Þessa 

þekkingu má hæglega nýta til þess að örva foreldra sem virka þátttakendur í læsisnámi barna 

sinna. Börn á leikskólaaldri þurfa á að halda svo til stanslausri örvun til að stuðlað sé að því 

að læsisþroski þeirra verði hvað bestur. Leikurinn er aðal náms- og þroskaleið barns og rauður 

þráður í  leikskólastarfi hérlendis.  Þess vegna er upplagt að nýta hann sem námsleið til læsis. 

Leikurinn hefur að geyma ótal tækifæri til náms og oft er það svo að börn fá sín fyrstu kynni 

af læsi í leik. Smátt og smátt fara þau svo að gera þessa þætti meðvitað hluta leiksins.  
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5. Barnabækur 

Eins og við höfum áður getið þá gegna barnabækur lykilhlutverki í þróun læsis. Í þessum 

kafla fjöllum við um barnabækur í leikskólastarfi og mikilvægi þess að lesa fyrir börn. Einnig 

skoðum við að hverju þarf að huga fyrir lestrarstund í leikskóla og fjöllum um lestraraðferðir 

leikskólakennara sem styðja við læsisþroska barna.  

 

5.1 Barnabækur í leikskólastarfi  

Í leikskólastarfi eru barnabækur ómetanlegar, þær eru bæði notaðar til örva málþroska barna 

og til að miðla fróðleik og reynslu til barna (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:20). Segja má að í 

leikskóla séu leikföng, barnabækur og annar efniviður kennsluefni leikskóla sem eigi að örva 

þroska barnanna. Mikilvægasti og skemmtilegasti efniviðurinn sem leikskólinn getur nýtt sér í 

margvíslegu tilliti eru barnabækur. Þær hafa bæði menntunar- og menningarlegt gildi fyrir 

börnin og auðveldlega má tengja vinnu með þær við öll námssvið leikskóla (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006a:19). Í leikskólum er gjarnan unnið eftir ákveðnu þema til dæmis um dýr, 

fjölskylduna, vináttu, líkamann, umhverfi og umheiminn og svo framvegis. Við þessi 

þemastörf er sjálfsagt að nýta bækur bæði til fróðleiks og skemmtunar því gott getur verið 

fyrir börn að læra og venjast því að bækur séu sjálfsagðar til að afla þekkingar ekki síður en til 

skemmtunar. Þá er ekki endilega átt við að nýta eingöngu fræðibækur til að afla þekkingar 

heldur einnig aðrar bækur sem á einhvern hátt snerta það viðfangsefni sem verið er að vinna 

með í leikskólanum, það gæti verið þjóðsaga, myndabók eða jafnvel vísnabók (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006a:27).  

Finna má bækur um allt milli himins og jarðar fyrir börn. Fjölbreytt viðfangsefni 

barnabóka geta reynst einkar vel til þess að auka þekkingu barna á heiminum sem þau búa í 

og geta veitt þeim margvíslega sýn á veröldina. Jafnframt geta barnabækur gefið börnum 

nýjar hugmyndir og ýtt undir ímyndunarafl þeirra sem skilar sér í leik barnanna og hvetur þau 

einnig til að kanna og skoða hluti á sínum eigin forsendum. Margar bækur gefa einnig tilefni 

til þess að fást við viðfangsefni eins og tölur, liti, flokkun, samanburð, skipulag og mat á 

ýmsum viðfangsefnum sem getur verið uppspretta að fróðlegum vangaveltum með börnum. Í 

barnabókum geta börn einnig öðlast margvíslegar fyrirmyndir. Til dæmis þegar sögupersónur 

í barnabókum þurfa að takast á við margvíslega reynslu og tilfinningar. Þær sýna þá gjarnan 

mismunandi hegðun, annaðhvort jákvæða eða neikvæða. Það getur gefið góð tækifæri til 

samræðna við börn og þannig er hægt að auka skilning barna á því hvernig ætlast er til þess að 
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maður hagi sér í samfélaginu. Umræður barna í kjölfar lesturs sögubóka um atburði og  

persónur gefa samtölum barna innihald og þroska málskilning og getu barna til þess að eiga 

málleg samskipti (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a:22).   

Í leikskóla þarf að vera til gott úrval bóka fyrir börn. Þar ættu að vera til bækur eftir 

helstu barnabókahöfunda á Íslandi, til dæmis bækur eftir Áslaugu Jónsdóttur, Björk 

Bjarkadóttur, Brian Pilkington, Guðrúnu Helgadóttur, Iðunni Steinsdóttur, Kristínu 

Steinsdóttur, Sigrúnu Eldjárn og Þórarin Eldjárn svo einhverjir séu nefndir (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006a:27). Einnig þurfa að vera til bækur í leikskólanum úr helstu flokkum 

bókmennta. Svo sem: 

 Klassískar bókmenntir, sem eru barnagælur, ævintýri og þjóðsögur sem eru hluti af 

menningararfi þjóðar (Morrow, 2001:172). Oft er gengið út frá því að börn þekki 

sögur á borð við Búkollu og Grýlukvæði. Raunin er hins vegar oft sú að börn þekkja 

ekki þennan mikilvæga menningararf og því er mikilvægt að slíkt efni sé að finna 

innan leikskólans (Morrow, 2001:172). 

 Raunsæisbókmenntir, eru sögur sem fjalla um raunveruleg viðfangsefni eða klemmur. 

Þessar bækur fjalla oft um ýmislegt sem börn hafa sjálf fengið að kynnast í eigin lífi. 

Sem dæmi má nefna að eignast lítið systkini eða hræðslu við nýjar og ókunnar 

aðstæður. Bækur í þessum flokki geta einnig tekið á mjög viðkvæmum málum eins og 

skilnaði, áfengisneyslu og dauða. Slíkar bækur geta reynst vel ef í barnahópnum koma 

upp einhvers konar vandamál sem mikilvægt getur verið að fjalla um og skýra fyrir 

börnunum. Mikilvægt er þó að kennarar sýni nærgætni í þessu efnum og í sumum 

tilfellum getur reynst betra að benda fjölskyldu barns á ákveðnar bækur ef barnið 

stendur frammi fyrir ákveðnu vandamáli (Morrow, 2001:172).  

 Myndabækur, eru oftast þær bækur sem ætlaðar eru fyrir börn á leikskólaaldri. Í þeim 

fara saman myndir og texti. Margar þessara bóka eru einstök listaverk og því má segja 

að þessar bókmenntir séu fyrsta reynsla barna af listinni, bæði myndlist og orðlist. Að 

njóta listar er athöfn sem þarf að þjálfa og til þess er kjörið að nota barnabókmenntir 

til að venja börn við og kenna þeim að njóta ólíkra texta og vekja hjá þeim áhuga á 

myndlist, bókmenntum og lestri (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a:20).  
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 Myndabækur án texta, eru bækur sem hafa skýran söguþráð eingöngu með myndum. 

Þessar bækur eru taldar henta vel ungum börnum, þar sem þau búa til söguna með því 

að lesa myndirnar (Morrow, 2001:173). 

 Léttlestrarbækur, eru bækur með mjög einföldum texta, oft með miklum 

endurtekningum og rými. Slíkar bækur teljast sjaldnast til gæðabókmennta en eru samt 

sem áður mikilvægar í bókasafni leikskóla því mörg börn hafa lært að lesa með slíkum 

bókum (Morrow, 2001:173).   

 Fræðibækur, eru bækur sem geta aukið þekkingarbrunn barnanna og veitt þeim dýpri 

innsýn í ákveðinn viðfangsefni. Slíkar bækur hvetja jafnframt börnin til að sækja sér 

upplýsingar um það sem á hug þeirra hverju sinni (Morrow, 2001:173). 

 Ljóðabækur, eru bækur sem eiga það til að gleymast þegar velja á bækur fyrir 

leikskóla. Til eru ljóðabækur sem sérstaklega eru ætlaðar ungum börnum (Morrow, 

2001:173).         

Auk þessara flokka sem hér hafa verið taldir upp má einnig nefna að börn hafa oft mjög 

gaman af brandara- og gátubókum, föndurbókum og matreiðslubókum og því tilvalið að hafa 

slíkar bækur til staðar (Morrow, 2001:174). Til að hvetja börn til að skoða og lesa bækur og 

þróa með þeim jákvætt viðhorf gagnvart ritmálinu er mikilvægt að í boði séu fjölbreyttar 

bækur sem höfða til mismunandi áhugasviða barna. Þess vegna er mikilvægt að hafa í huga 

bæði gæði og fjölbreytni þegar kemur að því að velja bækur í leikskóla (Christie, Enz og 

Vukelich, 2007:137). Til að örva þróun læsis er svo mikilvægt að leikskólakennarar lesi fyrir 

börn. Hér næst er fjallað um mikilvægi þess að lesa fyrir börn. 

 

5.2 Mikilvægi þess að lesa fyrir börn 

Foreldrar barna eru oft hvattir til að lesa fyrir börn sín enda ekki að ástæðulausu því að 

rannsóknir hafa sýnt fram á að barn sem lesið er mikið fyrir þróar með sér auðugra mál og 

aukinn orðaforða (Morrow, 2001:115). Auk þess sem börn læra heilmargt um bækur, lestur og 

ritmál án þess að vita sjálf af því. Sú vitneskja sem síast inn hjá börnunum við lestur er 

mikilvæg forsenda læsis. Þess vegna er mikilvægt að byrja snemma að lesa fyrir börn og 

venja þau við bækur og ritmál (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a:23). Flest börn hafa gaman 

af því að láta lesa fyrir sig bækur og ef vel tekst til að gera lestrarstund að ánægjulegri 
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upplifun, þá stuðlar það að jákvæðu viðhorfi barns gagnvart bókum og lestri og hvetur það til 

að vilja læra að lesa sjálft (Þóra Kristinsdóttir, 2000:193). Það má því segja að með því að lesa 

fyrir börn sé verið að leggja ákveðinn grunn að lestrarnámi þeirra. Börnin fá þá einnig 

tækifæri til þess að þróa með sér þekkingu um tilgang og eðli lesturs og ritmáls  á svipaðan 

hátt og þau gerðu með málið þegar þau lærðu að tala (Margrét Sigurðardóttir og Sigrún 

Birgisdóttir, 1998:6). Að lesa barnabækur fyrir börn hefur jákvæð áhrif á marga þætti sem 

tengjast  læsisþróun. Lestur eflir meðal annars: 

 Orðaforða og málskilning 

 Tilfinningu fyrir setningagerð 

 Tilfinningu fyrir fjölbreytileika og ólíkum afbrigðum í máli 

 Skilning á eðli og tilgangi ritmáls og að ritmál hefur merkingu 

 Skilning á tengslum talmáls og ritmáls 

 Hlustun og einbeitingu 

 Tilfinningu fyrir hljómfalli málsins 

 Hljóðkerfisvitund 

 Skilning á uppbyggingu ritsmíða 

 Tilfinningu fyrir atburðarás og sögubyggingu 

 Frásagnarhæfileika (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:12-13). 

Þegar lesið er fyrir barn styrkist og eflist orðaforði þess auk þess sem þekking og 

reynsla barns eykst. Í sögum kynnist barn oft aðstæðum og atburðum sem það þekkir ekki af 

eigin raun en með því að lesa sögur um líf og aðstæður sem eru barni framandi þá fær það 

tækifæri til að kynnast þeim í gegnum sögurnar. Með þessu læra börn gjarnan ný orð sem þau 

ekki þekktu áður. Einnig geta sögur af atburðum og hlutum sem barn þekkir innihaldið orð og 

tilbrigði í málinu sem eru barninu ókunn sem að sama skapi eflir orðaforða þess og 

málskilning. Þetta skiptir miklu máli fyrir þróun læsis og er góður undirbúningur fyrir 

lestrarnám barna (Þóra Kristinsdóttir, 2000:194).  

Hlustun og einbeiting barna eflist einnig með lestri og er undirstaða góðrar 

hljóðvitundar, sem er næmi fyrir tengingu milli hljóðs og stafs. Greinarmunur er gerður á 

virkri og óvirkri hlustun. Með virkri hlustun er átt við að við heyrum með eyrunum en 

hlustum í raun með huganum. Það að geta hlustað með huganum krefst þjálfunar og þá reynir 

á leikskólakennara að vera góðar fyrirmyndir. Þeir þurfa að hlusta með huganum eða nota 

virka hlustun þegar þeir hlusta á börnin þegar þau spyrja eða vilja segja frá einhverju (Anna 
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Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a:25). Í gegnum lestur læra börn einnig að hlusta og einbeita sér á 

annan hátt en þegar talað er við þau. Þegar við tölum við börn þá nýtum við okkur gjarnan 

umhverfi og aðstæður og notum einnig ýmis svipbrigði og mismunandi raddblæ þegar við 

tölum sem börnin lesa í. Setningarnar verða þá oft ófullkomnari sem þarf þó ekki að valda 

misskilningi. Fljótlega getum við einnig séð hvort að börnin skilja það sem við sögðum og ef 

ekki þá getum við gefið frekari skýringar. Þessu er hins vegar öðruvísi farið með ritmálið, 

framsetning efnis þarf þá að vera miklu nákvæmari og skýrari þannig að viðkomandi geti 

skilið textann sem lesinn er. Með því að lesa reglulega fyrir börn þá fara þau smám saman að 

skynja óbeint þann mun sem er á talmáli og ritmáli. Barn áttar sig einnig á að orð eru oft 

notuð á annan hátt í sögum en í talmáli og það fer ómeðvitað að skynja venjur 

ritmálshefðarinnar (Þóra Kristinsdóttir, 2000:194).    

Börn öðlast tilfinningu fyrir uppbyggingu sögu þegar reglulega eru lesnar vandaðar 

sögur fyrir þau. Þau læra meðal annars að saga hefur ákveðið sögusvið (upphaf, tími, staður 

og kynning aðalpersóna), þema (vandamál eða markmið aðalpersóna), söguþráð (röð atburða 

þar sem aðalpersónur reyna að leysa vandamál eða ná markimiði) og endi (lausn vandamáls 

eða markmiði náð). Þegar börn hafa öðlast einhverja tilfinningu fyrir þessu þá geta þau farið 

að spá fyrir um hvað gerist næst í sögu sem lesin er án þess þó að þekkja söguna fyrir. Auk 

þessa eflist frásagnarhæfni barna með lestri (Morrow, 2001:138). Það er geta barnanna til þess 

að segja sínar eigin sögur þannig að aðrir skilji. Frásagnarhæfni barna er því hægt að þjálfa 

með því að lesa mikið fyrir þau og segja þeim sögur til að þau öðlist tilfinningu og skilning á 

byggingu sögu og orðaforða frásagna. Börn þurfa einnig að fá tækifæri til að segja frá reynslu 

sinni og búa til sínar eigin sögur. Sem dæmi þá getur kennari til dæmis skrifað niður sögu eftir 

börnum og lesið hana fyrir þau. Með þessu öðlast börn betri tilfinningu fyrir uppbyggingu 

ritsmíða og öðlast betri lesskilning (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a:25). 

Við lestur eykt einnig tilfinning barna fyrir fjölbreytileika málsins ásamt tilfinningunni 

fyrir ólíkum blæbrigðum í máli sem börn kynnast síður í hversdaglegu talmáli, undir þetta 

fellur meðal annars ólík málsnið og fjölbreyttur stíll í rituðu máli. Þegar börn leika sér í 

hlutverkaleik búa þau sér oft til sögu í leiknum þar sem þau nota viðeigandi orðaforða og það 

málsnið sem á við. Í slíkum leik er tjáning barna gjarnan frjálslegri og inniber ítarlegra og 

fjölbreyttara mál en þegar börn segja frá við aðrar aðstæður. Tilfinningin fyrir 

söguuppbyggingu sem börnin öðlast af lestri barnabóka og aukin frásagnarhæfni gefur 

börnum góðar fyrirmyndir sem skila sér í leik barna og í sögum þeirra (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006a:24). Af öllu því sem hér hefur verið nefnt er augljóst að ávinningurinn af 
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því að lesa fyrir börn er mikill og því ber leikskóla að leggja mikla áherslu á þennan þátt til 

dæmis með daglegum lestrarstundum. Þegar skipulagðar eru lestrarstundir í leikskóla þarf þó 

að hafa ýmislegt í huga, um það er fjallað hér næst.   

5.3 Lestrarstundir í leikskóla 

Lestrarstundir í leikskóla þurfa að vera notalegar og skemmtilegar stundir fyrir börnin. Þess 

vegna þurfa þær að fara fram þar sem ekki er mikill umgangur sem truflar. Besti kosturinn 

væri að hafa sérstakt bókaherbergi fyrir lestrarstundirnar, en oft býður húsnæði leikskóla ekki 

uppá slíkt og þá þarf að gæta þess að ekki sé hætta á truflun meðan lesið er fyrir börnin. Í 

leikskólum er oft lesið í samverustund fyrir matartíma á meðan beðið er eftir því að maturinn 

sé tilbúin. Á þessum tíma eru börnin oft á sífellum hlaupum við að fara á salerni og þvo 

hendur. Ekki er mælt með þessum stundum fyrir lestrarstund þar sem hlaup barnanna hafa 

truflandi áhrif og börnin ná þá oft ekki að einbeita sér að því að hlusta á söguna sem verið er 

að lesa (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a:29).  

 Þegar skipuleggja á lestrarstund í leikskóla þarf að huga að hópastærð því mikill vandi 

er að lesa fyrir stóran hóp barna. Þegar leikskólakennari les fyrir heila deild eða stóran hóp 

barna þá þarf oft annar kennari að vera til staðar til að hafa hemil á þeim börnum sem ekki eru 

kyrr og trufla hina sem eru að reyna að hlusta. Slíkar stundir veita litla ánægju og þá er oft 

betra að nýta tímann til einhvers annars til dæmis með því að fara í leiki eða syngja saman þar 

sem börnin geta hreyft sig og tekið þátt. Í lestrarstundum er því best að leitast við að hafa fá 

börn í hóp þegar lesa á sögu og færri eftir því sem að börnin eru yngri. Í leikskólanum þarf 

jafnframt að vera hægt að koma því við að hægt sé að lesa fyrir eitt barn í einu. Mikið gagn 

getur verið að slíkum stundum sérstaklega fyrir þau börn sem ekki er lesið mikið fyrir heima 

eða þau sem eiga erfitt með að einbeita sér í hópi. Þau börn fá þá tækifæri til að þjálfast í 

hlustun og einbeitingu og líklegra er að þau eigi síðar auðveldara með að hlusta í hópi. Þegar 

barn vill sjálft láta lesa fyrir sig þarf að vera hægt að grípa slík tækifæri. Til þess að hægt sé 

að koma slíku við þarf samvinna starfsfólks að vera góð og skipulag gott (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006a:29). Áður en lestrarstund hefst þurfa allir að vera búin að fara á klósett og 

vera tilbúnir fyrir lestrarstund. Einnig þurfa allir að geta komið sér vel fyrir annað hvort í sófa 

eða á mjúkum dýnum áður en að lesturinn hefst. Við lesturinn er best að kennarinn sem les 

sitji í sömu hæð og börnin til að börnin geti auðveldlega séð myndirnar í bókinni (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a:30).   
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 Til að lestrarstundir takist vel og séu börnunum ánægjulegar þurfa leikskólakennarar 

að undirbúa þær. Sem dæmi þarf kennari að ákveða hvað hann ætlar að lesa og gæta þess að 

lesefnið sé vandað og að það hæfi aldri og áhuga barnanna sem lesa á fyrir (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2001:30). Kennari getur einnig gert sögulesturinn áhugaverðari fyrir börn með 

því nota ýmis svipbrigði og mismunandi raddbeitingu á meðan hann les, en gæta þó hófs. 

Þegar kennari les af slíkri innlifun þá verður sagan meira lifandi fyrir börnin (Christie, Enz og 

Vukelich, 2007:144). Það getur því verið gott að kennari skoði vel bók fyrir lestrarstund og 

æfi sig jafnvel í að lesa hana. Áður en að ákveðin bók er lesin er einnig mikilvægt að kennari 

skoði bókina og gái að orðum sem börnin þekkja ef til vill ekki. Auk þess að skoða bókina 

með tilliti til málskilnings barnanna, það er geta þau skilið söguna. Í þessu samhengi getur það 

skipt miklu fyrir orðaforða barnanna og málskilning þeirra að útskýra og tala um ný orð sem 

geta verið börnunum ókunn. Þess vegna þarf kennari að gefa börnum stuttar útskýringar á 

óþekktum orðum við lesturinn og þá er mikilvægt að kennari útskýri orð þannig að börnin 

skilji þau. Það getur kennari til dæmis gert með því að tengja ný orð við eitthvað sem börnin 

þekkja fyrir í stað þess að nota formlegar orðabókaskýringar (Bennet-Armistead, Duke og 

Moses, 2005:77-78). Áður en byrjað er að lesa bók fyrir börn er hægt að undirbúa hlustun 

barna með því að reyna að fanga athygli þeirra og skapa eftirvæntingu með því að sýna 

börnunum kápu bókarinnar og lesa fyrir þau hvað bókin heitir. Einnig er gott að segja 

börnunum stuttlega um hvað bókin fjallar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006a:30).  

Lestrarstundir eru reglulega á bókasöfnum og er eðlilegt að leikskóli nýti sér slíkar 

stundir því það er bæði skemmtun og fræðsla fyrir börn að fara á bókasafn. Bókasafnsferðir 

ættu því í raun að vera fastur liður í starfi leikskóla. Börnin geta þá valið sér bækur til að fá 

lánaðar í leikskólann og læra það að þeim þarf að skila aftur síðar (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006a:31). Bókasöfn bjóða einnig oft uppá sérstaka þjónustu við leikskóla og 

sem dæmi þá býður Amtsbókasafnið á Akureyri upp á þá þjónustu við leikskóla að taka á 

móti hópum í skoðunarferð um safnið og í sögustund. Auk þess sem að öllum fimm ára 

börnum í leikskóla á Akureyri er boðið í heimsókn á safnið ár hvert í byrjun janúar. Í þessum 

heimsóknum er safnið skoðað og unnin eru verkefni í tengslum við einhverja ákveðna bók 

sem lesin er fyrir börnin (Amtsbókasafnið á Akureyri, e.d.). Hér er búið að nefna flest þau 

atriði sem leikskólakennari þarf að huga að fyrir lestrarstund. Það hvernig kennari les með það 

að markmiði að örva læsisþróun barna skiptir einnig miklu máli og hafa rannsóknir sýnt að til 

þess að ná sem mestu út úr lestrinum eru sérstakar lestraraðferðir mikilvægar. Um það er 

fjallað hér næst.       
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5.4 Lestraraðferðir 

Það hversu mikið er lesið fyrir börn skiptir ekki eingöngu máli heldur einnig hvernig lesið er 

fyrir þau (Christie, Enz og Vukelich, 2007:139). Áhrif lestraraðferða leikskólakennara á þróun 

læsis hafa töluvert verið rannsökuð. Þessar rannsóknir hafa meðal annars sýnt að þeir 

kennarar sem fá börnin til að spá fyrir um og greina sögu, skoða orðamerkingu og draga 

ályktanir við sögulestur hafa veruleg jákvæð áhrif á orðaforða barna, minnisgetu og 

ritmálsþekkingu. Við lestur þurfa leikskólakennarar að hafa þrjá lykilþætti í huga, í fyrsta lagi 

er það að hvetja börn til taka þátt í lestrinum með umræðum þar sem að kennari spyr opinna 

spurninga (hv-spurninga) sem krefjast þess að börn ígrundi svar sitt. Í öðru lagi þurfa kennarar 

að bregðast við svörum barnanna með því að gefa uppbyggjandi svörun, hrósa þeim og 

leiðrétta misskilning. Í þriðja lagi þurfa kennarar að laga lestraraðferð að aukinni málgetu 

barnanna, það er að bæta smám saman við nýjum upplýsingum en ekki alltaf eingöngu að 

benda börnum á það sem þau þekkja fyrir (Christie, Enz og Vukelich, 2007:140).  

Á meðan lesið er fyrir börn er mikilvægt að lesa ekki of hratt til að börnin geti 

meðtekið söguna og notið hennar (Christie, Enz og Vukelich, 2007:144). Einnig er mikilvægt 

að gera stöku sinnum stutt hlé á lestrinum og draga ákveðna atburði út úr bókinni og ræða um 

þá auk þess að gefa börnum tækifæri til þess að koma með athugasemdir og spyrja um efni 

bókarinnar. Kennari á einnig að koma með athugasemdir og spyrja börnin út í söguna. Hann 

þarf að gæta þess að athugasemdir hans og spurningar séu fjölbreyttar og fái börn til þess að 

ígrunda svar sitt en ekki að þær séu bara einfaldar spurningar þar sem svarið er annaðhvort 

rétt eða rangt og má auðveldlega finna í texta bókarinnar. Með þessu þurfa börnin að velta 

fyrir sér hlutunum og læra að túlka og skynja meira en eingöngu það sem kemur fram í 

textanum (Bjartey Sigurðardóttir, 2001:19). Með þessu er orðaforði og lesskilningur barna, 

eða getan til að fá merkingu frá texta, dýpkaður sem er einn mikilvægasti þáttur lestrar. Á 

þetta þarf að leggja áherslu á í leikskólastarfi. Með því að ræða um efni bókar við lestur er 

hægt að hjálpa börnum að byggja upp merkingu út frá texta sögunnar sem lesin er fyrir þau og 

þróa þekkingu, hæfni og venjur sem hjálpar börnum að skilja aðra texta. Þetta má einnig gera 

með því að fá börn til að spá fyrir um hvað gerist næst í sögunni og tengja efni sögunnar við 

reynslu barnanna með því að spyrja til dæmis; hvað myndu þið gera ef ... ? Með þessu er verið 

að kenna börnunum venjur sem líklegt er að góður lesandi temji sér (Bennet-Armistead, Duke 

og Moses, 2005:80-81). Það mun eflaust gagnast þeim vel síðar þegar þau eru farin að lesa 

sjálf. Eftir lestur bóka ættu leikskólakennarar einnig að gefa tíma fyrir umræður því að oft 

vekja bækur upp fjölda hugsanna og tilfinningar með börnum sem þau vilja gjarnan ræða. Til 
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að bjóða börnunum að deila tilfinningum sínum geta kennarar til dæmis spurt spurninga svo 

sem: Hvaða hluta sögunnar líkaði ykkur best? Hvernig leið ykkur þegar ... ? Hefur þetta 

komið fyrir ykkur? og svo framvegis. Þegar börn og kennari ræða saman um bókina sem lesin 

var þá byggja þau upp betri, ríkari og dýpri skilning á sögunni (Christie, Enz og Vukelich, 

2007:145).  

Til að bæta ritmálsþekkingu barna er eðlilegasta og áhrifaríkasta leiðin að vekja 

athygli þeirra á ritmálinu þegar lesið er fyrir þau. Í byrjun lesturs er athygli barnanna þá 

gjarnan beint að titli bókar á kápu og nafni höfundar og þeim sagt að titill og nafn höfunda sé 

alltaf að finna á bókarkápu viðkomandi bókar. Þegar börnin fara smám saman að átta sig á 

ritmálinu getur kennari gert þetta að leik með því að spyrja börnin til dæmis: Hvar sjáum við 

hvað bókin heitir? Eigum við að lesa hvað hún heitir? Svo rennir kennari fingrinum undir 

orðin um leið og hann les þau. Þannig er athygli barna beint að ritmálinu. Einnig er hægt að 

telja hvað það eru mörg orð í titlinum, hvað margir stafir og fleira ef börnin hafa áhuga á því. 

Það þarf samt að passa að leggja ekki um of áhersluna á ritmálið á kostnað innihalds sögunar 

og ánægjunnar af sögulestrinum. Athugasemdum um ritmálið er skotið inn þegar hentar á sem 

eðlilegastan hátt, oft áður en byrjað er að lesa bók. Með aukum áhuga og þekkingu á ritmáli 

verður umræðan um það eðlilegri og þegar fram í sækir fara börnin sjálf að hafa frumkvæðið 

að slíkum umræðum (Bjartey Sigurðardóttir, 2001:19-20).  

Þegar kennari les fyrir börn er mikilvægt að hann skýri fyrir börnunum að hann lesi 

textann en ekki myndirnar og að hann lesi eina blaðsíðu í einu. Með þessu þá læra börnin 

þessi mikilvægu atriði í sambandi við lestur (Christie, Enz og Vukelich, 2007:144). Auk þessa 

er mikilvægt að benda börnunum á og ræða um lykilhugtök í tengslum við bækur eins og 

forsíða, baksíða, upphaf, endir, bókarkápa, titill, höfundur, orð, myndir, bókstafir og texti. Að 

þekkja þessi hugtök er hluti af þróun læsis barna og mikilvægt að börnin þekki því oft þegar 

börn koma í grunnskóla gera kennarar oft ráð fyrir því að börnin þekki þessi hugtök (Bennet-

Armistead, Duke og Moses, 2005:75). Þess vegna er gott að veja börnin við þetta strax í 

leikskóla. 

  Börn vilja gjarnan láta lesa fyrir sig sömu bækurnar aftur og aftur. Með því læra þau 

heilmargt um lestur. Endurtekningin getur leitt til aukins orðaforða, betri skilnings sem skilar 

sér í meiri umræðum um bókina (Christie, Enz og Vukelich, 2007:140). Þegar sama bókin er 

lesin oftar en einu sinni leiðir það einnig oft til þess að börnin læra söguna utan að og læra orð 

og orðasambönd sem birtast í sögunni. Þau fara þá að geta „lesið“ sjálf söguna og endurtaka 
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frásögnina og nota oft orðin og setningarnar sem þau hafa heyrt þegar bókin var lesin fyrir 

þau. Þau líkja einnig gjarnan eftir áherslum og hrynjandi þess sem las söguna fyrir þau. Þegar 

börn lesa stilla þau oft upp dúkkum, bangsa og öðrum tuskudýrum og lesa fyrir þau. Þessi iðja 

barna er mikilvægur áfangi í læsisþróun barna og því ætti að örva og hvetja börn til að gera 

slíkt í leikskólanum (Margrét Sigurðardóttir og Sigrún Birgisdóttir, 1998:7). Þannig fá börnin 

tækifæri til að þjálfast í því hvernig maður ber sig að við lestur eins og þau sjá fullorðna gera. 

Kennarar þurfa einnig að hafa það í huga að mikilvægt er að lesa áfram fyrir börn þó að þau 

séu farin að geta lesið og skrifað eitthvað sjálf því sá texti sem barnið ræður við að lesa er oft 

mjög einfaldur bæði í efni og formi. Á þeim tíma sem að barn er að byrja að lesa þarf það 

mjög mikið á því að halda að lesið sé fyrir það texti sem hæfir þroska þess og skilningi. Ef að 

leikskólakennarar hafa öll þessi atriði sem hér hafa verið nefnd í huga þegar þeir lesa fyrir 

börn á leikskólaaldir þá geta þeir verið vissir um að þeir séu að hafa áhrif á læsisþróun barna 

(Christie, Enz og Vukelich, 2007:145). 

 

5.5 Samantekt 

Í leikskólastarfi eru barnabækur nauðsynlegar til að örva bæði mál- og læsisþroska barna. Þær 

má einnig nota til að auka þekkingu barna og því er mikilvægt að í leikskóla sé til staðar  

fjölbreytt úrval bóka fyrir börn sem hæfir mismunandi áhugasviðum þeirra. 

Leikskólakennarar þurfa að leggja ríka áherslu á það að lesa fyrir börn því þannig læra börn 

heilmargt ómeðvitað um bækur, ritmál og lestur sem er mikilvægur grunnur fyrir lestrarnám 

þeirra. Með því að lesa mikið fyrir börn eru leikskólakennarar að leggja ákveðinn grunn að 

lestrarnámi þeirra þar sem börnin fá tækifæri til að öðlast læsisþekkingu um tilgang og eðli 

lesturs og ritmáls. Til að börn þrói með sér jákvætt viðhorf gagnvart bókum og lestri er 

mikilvægt að lestrarstundir í leikskóla séu börnunum ánægjulegar stundir sem 

leikskólakennarar hugi vel að. Til dæmis þarf að huga að staðsetningu lestrarstundar, finna 

bók við hæfi barnanna og hvernig lesa á bókina. Ekki er eingöngu nóg að lesa mikið fyrir 

börn til að styðja við þróun læsis heldur þarf einnig að huga að því hvernig kennarar lesa eða 

hvaða aðferðum þeir þurfi að beita til að vera vissir um að þeir séu að örva læsisþroska barna. 

Rannsóknir hafa sýnt að þeir kennarar sem fá börnin til að taka þátt í lestrinum með umræðum 

um efni bókarinnar hjálpa börnum að öðlast dýpri skilning á efni bókarinnar sem er mikilvægt 

fyrir lesskilning þeirra. Auk þessa þurfa kennarar að vekja athygli barna á ritmálinu meðan 

lesið er til að bæta ritmálsþekkingu þeirra. Það getur kennari til dæmis gert með því að lesa 
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titil bókar og renna um leið fingrunum undir. Slíkum athugasemdum þarf að skjóta inn á sem 

eðlilegastan hátt en passa að ofgera ekki á kostnað sögunar sem lesin er. Kennari þarf einnig 

að nota helstu hugtök í tengslum við bækur svo sem kápa, forsíða, titill og höfundur svo að 

börnin læri þessi mikilvægu hugtök í tengslum við lestur bóka. Þegar börnin smám saman 

öðlast meiri ritmálsþekkingu þá fara þau gjarnan að spyrja um ritmálið, texta og orð sem 

birtast þeim í bókum. Mikilvægt er þá að leikskólakennarar sýni þessum áhuga barna virðingu 

og svari þeim, því börnin eru að læra.   



44 

 

6. Lokaorð 

Skilgreining á hugtakinu læsi hefur breyst með tilkomu fjölbreyttari miðla og snýst ekki 

lengur eingöngu um umskráningu heldur einnig að vera læs á umhverfið sitt. Læsi er færni 

sem talin er grunnur að öllu námi og hún er ekki meðfædd heldur þarf að þjálfa hana. 

Hugmyndir manna um það hvernig læsi þróast hafa breyst gífurlega síðustu áratugina. Nú er 

mönnum það ljóst að læsi byrjar að þróast samhliða málþroskanum strax við fæðingu barns. Í 

kjölfar aukinnar vitundarvakningar um læsi er farið að leggja meiri áherslu á þennan þátt í 

leikskólastarfi. Þó að eiginleg lestrarkennsla barna hefjist oftast ekki fyrr en þau hefja 

grunnskólanám þá þarf að örva og styðja við þennan þroskaþátt í leikskóla, því að hann er 

hluti af alhliða þroska barns. Samkvæmt yfirlýstum markmiðum leikskóla á að hlúa að og 

örva heildarþroska barns, vekja athygli þess á ritmálinu og skapa umhverfi sem hvetur það til 

að kanna leyndardóma ritmálsins. Læsi í leikskóla felur því ekki í sér beina lestrarkennslu sem 

miðar að því að gera öll börn læs heldur má segja að það snúist frekar um það að vekja athygli 

barna á læsi og hvetja þau til að gera tilraunir með það. Þannig öðlast börn læsisreynslu sem 

er mikilvæg til að öðlast læsisþekkingu. Það er meðal annars gert með því að fá börnum 

ýmiskonar ritmálsörvandi efnivið, gera ritmálið vel sýnilegt í leikskóla, leggja áherslu á góðan 

aðgang barna að bókum og lesa daglega fyrir börn. 

 Í þróun læsis gegna leikskólakennarar veigamiklu hlutverki. Þeir þurfa að vera 

meðvitaðir um alla mikilvægustu þættina í tengslum við læsi. Til dæmis örvun málþroska, 

mikilvægi samræðna og lesturs fyrir börn. Oft eru það leikskólakennarar sem fyrstir átta sig á 

að barn er með einhverja röskun á málþroska sem læsi byggist á. Þegar leikskólakennari 

kemur auga á barn sem líklegt er til að lenda í vandræðum þegar kemur að eiginlegu 

lestrarnámi er mikilvægt að beita strax snemmtækri íhlutun. Það geta kennarar gert með því 

að vera meðvitaðir um þróun læsis. Kennarar geta einnig hvatt foreldra til þátttöku í 

læsisþróun barna sinna með því að fá þeim ýmiskonar verkefni til að vinna heima með barni 

sínu til dæmis með því að senda tuskudýr í heimsókn til barns ásamt stílabók þar sem að 

foreldri og barn skrifa saman í bókina hvernig heimsóknin hafi verið og hvað brallað hafi 

verið með tuskudýrinu.   

 Barnabækur eru lykilþáttur í leikskólastarfi sem styður vel við þróun læsis. Með því að 

lesa mikið fyrir börn læra þau heilmargt ómeðvitað um bækur, lestur og ritmál. Þekkingin sem 

börn öðlast með lestri barnabóka er mikilvæg forsenda fyrir lestrarnám þeirra. Til að styðja 

sem best við læsisþroska barna geta kennarar beitt sérstökum lestraraðferðum þegar þeir lesa 
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fyrir börn. Til dæmis með því að fá börnin til þess að ræða um bókina og velta viðfangsefni 

hennar fyrir sér sem dýpkar skilning barnanna á bókinni. Auk þess að beina athygli barna að 

ritmálinu og ræða um það við börnin. Eftir því sem að ritmálsþekking barna eykst fara þau oft 

sjálf að hafa frumkvæði að slíkum umræðum. Því meiri sem ritmálsþekking barna er þegar 

þau hefja grunnskólanám því auðveldara ætti lestrarnámið að verða þeim. Þess vegna er 

þjálfun læsis í leikskóla mikilvæg og stuðlar að farsælu lestrarnámi barna. Það tækifæri á 

leikskólinn að nýta sér.       
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