
Læsisáætlun Huldubergs 

Markmiðið með læsisáætlun er að stuðla að markvissri, sýnilegri læsisstefnu er 

lýtur að skýrum aldursmiðuðum leiðum til að efla grunnfærni til framtíðar. 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. Um þriggja ára 

aldurinn byrjar hljóðkerfisvitund barna að þróast. Á þeim aldri hafa þau gaman að 

hrynjanda í málinu, 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 þau að leika sér með 

orð og rím, 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. 

Þegar lesið er fyrir börn eykst áhugi þeirra á lestri og hæfni til að læra að lesa. Í 

leik æfir barnið sig í ritmálshegðun og útvíkkar hugmyndir sínar um ritmálið. 

Það er mikilvægt að börnin þrói með sér læsi í víðum skilningi, að þau læri að lesa í 

tilfinningar, í umhverfið og efli með sér góða félagsfærni. 

“Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni og hæfni barna til að lesa í umhverfi 

sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt” 

(Aðalnámskrá leikskóla 2011:28-29). 

Rannsóknarspurning okkar er: 

Hvernig getur leikskólinn Hulduberg eflt markvisst læsi og málþroska hjá börnum 

á aldrinum átján mánaða til fimm ára? 

Í læsisáætlun Huldubergs er lögð áhersla á eftirfarandi: 

Nemendur: 

● Efla orðaforða og hugtakaskilning barnanna 

● Að efla hlustun þeirra 

● Að börnin geti notið fjölbreyttra bókmennta 



● Að efla færni þeirra í að umgangast bækur á réttan hátt 

● Að efla íslenskukunnáttu tvítyngdra barna 

● Að efla samskipti á milli barnanna 

Starfsmenn: 

● Að upplýsa starfsmenn um læsisstefnu Huldubergs 

● Að stuðla að læsishvetjandi umhverfi í öllu starfi leikskólans (Ritmálið sýnilegt) 

● Að leiðbeina þeim um hvernig við lesum fyrir börn og nota opnar spurningar 

● Að starfsmenn tileinki sér orðaspjallsaðferðina í öllum aðstæðum 

● Að stuðla að samfellu í læsiskennslu barna á milli skólastiga 

● Að við stuðlum að kennslufræðilegum leik með því að vera virkir þátttakendur í 

leiknum 

● Að starfsmenn temji sér virka hlustun 

Foreldrar: 

● Að kynna fyrir foreldrum læsisáætlunina 

● Að kynna fyrir foreldrum um mikilvægi lesturs 

● Að efla samstarf við foreldra um læsi 

Aðbúnaður: 

● Að leiksvæðin bjóði upp á læsishvetjandi efnivið með hlutum og orðum 

● Að merkja svæðin 

● Að endurnýja bækur reglulega 

● Að nota bókasafnið 

● Að nýta nánasta umhverfi 

● Að fjölga lokuðum rýmum á opnum svæðum 



Samvinna útávið: 

● Bókasafn Mosfellsbæjar 

● Börn úr 9. bekk koma að lesa fyrir börnin 

● Söngur/vísur með eldri borgurum 

● Samvinna í nærsamfélaginu 

● Að nýta sér snjalltæki leikskólans 

Námsgögn: Markviss málörvun, Orðaspjall, PALS, Lærum og leikum með hljóðin, 

Hljóðalestin, Tákn með tali, (r-bókin, s-bókin og spil), Stig af stigi. 

Öpp fyrir spjaldtölvu: Lærum og leikum með hljóðin, Bitsboard, Kid in Story, 

Book Creator. 

Ítarefni: Orðagull, Lubbi finnur málbein, Ljáðu mér eyra, Bína Bálreiða, Íslensk 

samheitaorðabók. 

Hugmyndir: Sögupokar, Bangsinn heim (eða einhver hlutur). 

Lestrar og skriftarhvetjandi umhverfi 

Mikil áhersla verður á að merkja hluti, hu ́sbu ́nað og efnivið. Stafro ́fið á að vera 

sýnilegt á öllum deildum, bo ́kstafir aðgengilegir og að börnin geti leikið se ́r og 

notað stafi i ́ leik til dæmis með því að raða þeim saman í orð. Nöfnin þeirra eru á 

prenti á hinum y ́msu sto ̈ðum eins og á hólfum þeirra, einnig á vegg þar sem þau sjá 

hvaða 

svæði eru í boði á valti ́ma. Einnig nota þau no ̈fnin til fyrirmyndar í ritun ásamt 

o ̈ðrum algengum orðum og þeim sem verða tekin fyrir í orðaspjalli. Leikir, spil og 

öpp fyrir spjaldtölvu eru mikið notað til ma ́lörvunar. Barnabækur og y ́msar 

fræðibækur eru mikilvægar til að vekja áhuga leiksko ́labarna á bo ́kum sem eflir 

mál- og læsisþroska þeirra. 

Orðaspjall 

Verkefnið gefur möguleika a ́ að vinna markvisst að þvi ́ að auka orðaforða og 

hlustunarskilning leiksko ́labarna. Aðferðin felst i ́ stuttu máli i ́ að kenna orð úr 

barnabo ́kum i ́ gegnum samræður og leiki. Orðin koma að mestu úr barnabo ́kum en 

stefnan er að fle ́tta Orðaspjallið (Text talk) inn i ́ allt starf leiksko ́lans. Þar má 

nefna t.d. vettvangsferðir, þemastarf, hópastarf, við matarborð og i ́ 



samverustundum þegar lesið er fyrir börnin, þeim sagðar sögur og kenndar 

vi ́sur/þulur. Í orðaspjalli eru orðin sem vekja áhuga barnanna skrifuð á strimla og 

hengd upp á vegg i ́ einhvern ti ́ma en síðan sett i ́ poka sem kallaður er orðabelgur. 

Hægt er að taka hann fram í samverustund og leika/ræða um orðin sem eru í 

honum. Þannig þjálfast bo ̈rnin í að nota þau í fjo ̈lbreyttu samhengi, einnig eykst 

málskilningur þeirra og tja ́ningarhæfni við að nota aðferðina. 

Líkja má orðaspjalli við kenningu Ehri (2002) um sjo ́nrænan orðalestur (e.Sigh 

word reading). Líkt og i ́ orðaspjallinu þar sem orðin hanga upp a ́ vegg i ́ einhvern 

tíma og börnin sjá og skoða, talar Ehri um myndstig (e.prealphabetic phase) þar 

sem börnin lesa með þvi ́ að muna sjónrænt. 

Bo ́kalestur 

Það skiptir miklu máli að auka orðaforða og efla hlustunarskilning barna, sem 

aftur eflir málskilning þeirra sem er undirstaðan i ́ lesskilningi. „Bækur eiga ríkan 

þátt í að efla læsisvitund. Bo ̈rn, sem alast upp við að nota bækur og að það se ́ 

lesið fyrir þau, njóta þess sem best telst og a ́hrifaríkast hvað varðar að auka 

skilning og næmi fyrir merkingu tunguma ́lsins og blæbrigðum þess. 

Bækur eiga að skipa öndvegi í leiksko ́lastarfinu og mikilvægt er fyrir leikskólann 

að eiga gott safn af fjo ̈lbreyttum bo ́kum. Bækurnar eru bæði inni a ́ deildum og 

sófar eru inni a ́ öllum deildum en það er vinsælt hjá bo ̈rnunum að setjast þar með 

bo ́k i ́ hönd og skoða þær eða láta leiksko ́lakennarann lesa a ́ hinum y ́msum tímum 

dagsins. Einnig er lesið í samverustundum og hvíld. 

Lærum og leikum með hljo ́ðin 

Er námsefni eftir Bryndi ́si Guðmundsdóttur (2008) talmeinafræðing. Efnið er 

faglega unnið, myndirnar glaðlegar og skemmtilegar og ho ̈fða mjo ̈g vel til allra 

barna. Na ́msefnið er í þremur öskjum og í þeim eru spjöld með myndum a ́. Í 

námsefninu er lögð áhersla á hljo ́ðið fremur en ta ́knið og fjo ̈lbreytt verkefni sem 

tengja saman sjo ́n, hljo ́ð og tákn. Námsefnið eflir hljóðvitund barna sem er einn 

mikilvægasti þátturinn þegar kemur að því að læra að lesa. Þessar bækur henta 

o ̈llum bo ̈rnum sem eru að byrja að læra málhljo ́ðin og eru einnig frábær 

hjálpartæki fyrir þau sem lenda í erfiðleikum með hljo ́ðmyndun og þurfa 

markvissa viðbótarþjálfun. Mjo ̈g góður geisladiskur fylgir og geta bo ̈rnin hlustað 

á hvað stafirnir segja a ́samt orðum sem tilheyra hverjum staf. 

Mikilvægi þess að hafa læsishvetjandi efni þar sem leikurinn er virkjaður til að 

kenna bo ̈rnunum undirstöður lesturs. Áhugi barnanna er það sem skiptir máli, 

kennarinn verður að vekja áhuga barnsins með þvi ́ að vera sjálfur virkur í leiknum. 



Hvort sem kennarinn setur upp bru ́ðuleikrit eða búðarleik er það alltaf a ́hugi 

barnsins sem skiptir mestu ma ́li. 

Læsi í víðum skilningi 

Það er mikilvægt að börnin þrói með sér læsi í víðum skilningi, að þau læri að lesa í 

tilfinningar, í umhverfið og læri félagsfærni. Nýta þarf áhugasvið barna til að 

reynsla, áhugi og leikgleði þeirra fái að njóta sín. Það er mikilvægt að hvetja þau 

til að tjá sig á fjölbreyttan hátt og deila skoðunum sínum og hugmyndum. Gott er 

að æfa börnin í framsögn með ýmsum hætti, t.d. leyfa barni að segja frá hvað 

það gerði um helgina eða segja frá verkefni sem það gerði í hópastarfi. Mikilvægt 

er að leyfa öllum börnum að tjá sig jafnt og fá þau til að hugsa sjálfstætt um það 

sem þau hafa að segja. Einnig að þau læri að bera virðingu fyrir þeim sem er að 

tala og læri að hlusta á aðra. 

 


