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Útdráttur 
 
Eftirfarandi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed prófs á leikskólabraut við Kennaradeild 
Háskólans á Akureyri. Í henni er fjallað um gildi bóka og lesturs fyrir börn og þá hvaða áhrif 
foreldrar geta haft á þroska barna með því að lesa fyrir þau frá unga aldri. Í fyrsta kafla er 
skyggnst inn í fortíðina og saga barnabóka á Íslandi skoðuð. Í öðrum kafla er sagt frá því 
hvaða áhrif lestur hefur á málþroska, málskilning og orðaforða barna. Einnig er fjallað um 
samkennd barna með sögupersónum og hvernig foreldrar geti alið upp bókaorma. Þessir tveir 
síðast nefndu þættir segja mikið til um hvort börn fái áhuga á bókum og lestri þegar þau 
eldast. Í þriðja kafla er hlutverk foreldra skoðað, hvort bækur skipti börn máli og hvort 
viðhorf foreldra til bóka og lesturs skili sér til barnanna. Komið er inn á ábyrgð, uppeldi og 
lestrarvenjur foreldra og fjallað um hvernig þessir þættir fléttast inn í þroska barnsins. Í fjórða 
kafla er fjallað um hvaða skyldur leikskólinn hefur gagnvart lestri og bókum og hvernig hann 
geti stuðlað að bókmenntaáhuga barna. Því næst er greint frá könnun sem var gerð á meðal 
foreldra barna í tveimur leikskólum á Eyjafjarðarsvæðinu. Í þeirri könnun var markmiðið að 
skoða viðhorf foreldra til lesturs og hvort þeir lesi fyrir börnin sín og þá hvað. Einnig að 
athuga hvort viðhorf foreldra endurspeglist í áhuga þeirra í að lesa fyrir börnin sín. Í saman-
tektinni er greint frá hvernig niðurstöður könnunarinnar tengjast þeim hugmyndum sem 
fræðikaflarnir fjalla um.  
 

Abstract 

The following thesis is the final assignment for a B.Ed. degree at the Faculty of Education of 
the University of Akureyri. The thesis focuses on which responsibilities parents have for their 
children’s development by reading for them from very young age. The first part of the thesis 
deals with the past and focuses on how Icelandic children books have developed during the 
past years. The second part focuses on how reading for children affects their language 
development, understanding and vocabulary. Here is also discussed when children experience 
sympathy for the characters in the story and how parents can assist children in developing 
affection for books. The third part deals with the parents’ role and if books are important for 
children. The issue is raised if parents’ view towards books and reading in general, affects 
their children’s habits and views towards these issues? Then there is discussion about 
responsibility, upbringing and parents’ reading habits and how these things integrate into 
children’s development. The fourth part deals with the pre-school’s responsibility in reading 
for children and educating about books. This part of the thesis includes an analysis of a 
survey that was carried out among parents of children in two pre-schools in Eyjafjordur 
region in north Iceland. The purpose of the survey was to study parents’ views towards 
reading and whether parents read for their children and which books. The survey also aimed 
at finding out if parent’s views are reflected in their interest to read for their children. The 
summary deals with how the results of the survey relate to the theoretical parts of the thesis.   
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Inngangur 
Þegar ég fór að huga að efni í lokaritgerð kom fljótt upp í huga mér að skrifa um börn og 

bækur. Áhugi minn á bókum og lestri nær eins langt aftur og minni mitt nær. Minnistæðar eru 

lestrarstundir sem við systkinin áttum með afa okkar sem kom og dvaldi hjá okkur um lengri 

eða skemmri tíma. Hann kenndi okkur að lesa og skrifa, spilaði við okkur og svo kúrðum við 

hjá honum og hann las fyrir okkur. Ég fór snemma að lesa sjálf og velja mér bækur. Þá fór ég 

í bókaskáp eldri systra minna og valdi bækur sem ég taldi mig ráða við. Þessi áhugi minn 

hefur aldrei dalað, þó svo að komið hafi tímabil þar sem ég les minna en vanalega. En 

löngunin verður alltaf það sterk að taka bók í hönd að þau tímabilin verða aldrei löng. Hjá 

mér er þetta svipuð tilfinning og þegar maður kemst ekki út í einhvern tíma, að endingu 

verður maður bara að fara út og fá sér frískt loft til að halda sönsum. Bókin gefur mér svipaða 

lífsfyllingu. 

Í mörgum námskeiðum í skólanum hefur komið fram hve mikilvægt það sé að lesa 

fyrir börn frá unga aldri. Í þessari ritgerð ákvað ég að beina sjónum mínum að þætti foreldra í 

bókamenntauppeldi barna sinna. Mig langaði til að dýpka þekkingu mína á því af hverju 

lestur fyrir börn er mikilvægur og hvaða aðferðir eru áhrifaríkastar til að efla áhuga barna á 

bókum og lestri. Í textanum nota ég orðið foreldrar þó hér geti átt við hvern þann fullorðinn 

sem kemur að uppeldi barnsins heima fyrir. 

Til að skoða þetta fannst mér ég þurfa að byrja á sögu íslensku barnabókarinnar og 

hver staða hennar hefur verið til dagsins í dag, um það fjallar fyrsti kafli. Því næst er kafli um 

mikilvægi lesturs fyrir málskilning, málþroska og orðaforða barna. Þar er einnig fjallað um 

samkennd lesanda við sögupersónur og af hverju foreldrar ættu að leggja áherslu á að ala upp 

bókaorma. Þriðji kafli snýr að ábyrgð foreldra, hvað þeir geta gert til að auka áhuga barna á 

bókum og lestri. Einnig hvernig hægt sé að vinna með texta til að lesturinn efli hæfni barna til 

frekari náms og þroska. Þar er líka fjallað um hvort uppeldisaðferðir foreldra hafi áhrif á 

lestraráhuga barna. Til að börn aðhyllist bækur þarf andrúmsloftið á heimili þeirra að vera 

jákvætt gagnvart bókum og þau þurfa að hafa góðar fyrirmyndir sem eru foreldrarnir. Í fjórða 

og jafnframt síðasta fræðikafla ritgerðarinnar er greint frá því hvernig leikskólarnir sinna 

þessu hlutverki. Til að vekja áhuga barna á bókum og lestri er nauðsynlegt að gagn og gaman 

fléttist saman. Ef vel á að takast til að nota bækur í starfi með börnum má ekki einungis 

einblína á gagnsemi þeirra heldur líka skemmtanagildi. Fimmti kafli er könnun sem gerð var 

á meðal foreldra barna í tveimur leikskólum á Eyjafjarðarsvæðinu. Spurt var um viðhorf 

foreldranna til lesturs, hvort þeir lesi heima fyrir börnin sín og þá hvað. Einnig var athugað 
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hvort viðhorf foreldra endurspeglaðist í áhuga þeirra fyrir að lesa fyrir börn sín. Í lok 

ritgerðarinnar er samantekt þar sem niðurstaða könnunnar er borin saman við þá þætti sem 

fjallað er um í fræðiköflunum.  
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1.   Saga barnabókmennta á Íslandi 

Notkun barnabókmennta í uppeldi og menntun barna á sér langa sögu sem teygir sig aftur til 

loka 17. aldar. Fyrst og fremst var þá um að ræða dæmisögur og ævintýri, þannig að efnið 

endurspeglaði bæði fræðslu- og skemmtanagildi.1

Talið er að fyrsta íslenska barnabókin hafi verið ljóðabók eftir séra Vigfús Jónsson 

sem samdi ljóðabálk til dóttur sinnar. Bókin kom út um 1780 en var skrifuð 1739. Í þessum 

ljóðum er höfundur að leiðbeina dóttur sinni um hegðun og háttprýði, hann leggur henni 

reglur til að fara eftir af visku og mildi en segir ekki hvað gerist ef eitthvað mistekst.2

Næsta barnabók kom ekki út fyrr en um 1795 þegar bókin Sumargjöf handa börnum 

var þýdd úr dönsku af Guðmundi Jónssyni og gefin út. Í henni er fjöldi smásagna þar sem 

börnum er sagt hvernig þau eigi að haga sér, hvað þau mega og hvað þau mega ekki. Ef 

börnin fara ekki eftir þessum tilmælum er þeim hótað slæmum örlögum.3 Þó svo að mikil 

vakning hafi verið í útgáfu barnabóka í Evrópu á þessum tíma þá voru aðeins fáeinar frum-

samdar barnabækur gefnar út hér á landi. Ekki var borin mikil virðing fyrir höfundarrétti því 

texti var stældur og stolinn, styttur, lengdur og nafn sett við. Því eru sögur og bækur sem 

komu út hér á landi líklega upprunnar erlendis og þýddar, þó að þess sé ekki getið. Umhverfi 

og fólk í sögunum fær ekki staðist íslenskan veruleika á þessum tíma.4

Það var ekki fyrr en eftir aldamótin 1900 að fyrstu íslensku barnabækurnar litu 

dagsins ljós. Þá kom út bókin Bernskan eftir Sigurbjörn Sveinsson (1878-1950), nokkuð 

margar bækur komu síðan út eftir hann og eru þær að mestu bernskuminningar. Á eftir 

Sigurbirni kom frægastur Jón Sveinsson eða Nonni (1857-1944) en bækur hans komu fyrst út 

um 1913 á erlendum tungum en þá var hann kominn yfir fimmtugt. Nonni skrifaði einnig 

sínar barnabækur sem bernskuminningar frá Íslandi en hann var erlendis nær samfellt frá 12 

ára aldri, því eru bernskuminningar hans með miklum ævintýraljóma. Í bókunum ólust 

bræðurnir, Nonni og Manni, upp við mikið ástríki en líf þeirra var viðburðaríkt og innan 

seilingar oft hættur sem bar að varast.5 Líklegt er að þessir tveir höfundar hafi lagt grunninn 

að íslenskri barnabókahefð.  

Börn á íslenskum heimilum höfðu í gegnum aldirnar hlustað á það sama og fullorðnir 

en húslestur er aldargamall siður. Í  húslestrunum voru börnunum settar reglur og lagt inn sið-

ferði sem þau áttu að fylgja og tileinka sér. En þegar líða tók á tuttugustu öldina og 
 
1 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:20 
2 Silja Aðalsteinsdóttir 1981:39-40 
3 Silja Aðalsteinsdóttir 1981:40-41 
4 Silja Aðalsteinsdóttir 1981:43-44 
5 Silja Aðalsteinsdóttir 1999:12-14 
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þjóðfélagið fór að taka hröðum breytingum úr gamla bændasamfélaginu yfir í bæjar- og 

borgarsamfélag varð mikil breyting á högum íslenskra barna. Upp voru komnar aðstæður sem 

fullorðnir þekktu ekki, svo frábrugðið var lífið því sem þeir ólust upp við og áttu þeir því 

erfiðara með að leiðbeina börnum sínum. Þau urðu að bjarga sér mikið sjálf og takast á við 

lífið án mikilla leiðbeininga.6 Seinni heimstyrjöldin færði Íslendingum vinnu, peninga og 

aukinn kaupmátt, sem varð til þess að eftirspurn eftir bókum stórefldist og íslenskir 

rithöfundar höfðu ekki undan að skrifa. Jafnvægis hafði gætt á milli útgáfu þýddra bóka og 

frumsaminna, en nú stórjókst hlutfall þýddra bóka.7

Þeir rithöfundar sem náðu mestu vinsældum á þessum tíma voru meðal annars Stefán 

Jónsson (1905-1966) sem skrifaði Hjaltabækurnar, Börn eru besta fólk, Óla frá Skuld og 

fleiri bækur og Ragnheiður Jónsdóttir (1895-1967) sem skrifaði bókaflokkana þrjá um Dóru , 

Völu  og Kötlu.  Í þessum bókum segir frá börnum sem eru að takast á við lífið í heimi sem 

fullorðnir vita mjög lítið um og börnin setja sínar eigin reglur og bjarga sér.8 Í kjölfarið komu 

Ármann Kr. Einarsson (1915-1999) sem skrifaði m.a. bækurnar um Árna í Hraunkoti, Óla og 

Magga og Niður um strompinn og Guðjón Sveinsson (1937) sem skrifaði spennusögur í anda 

Enid Blyton, Leyndardómur Lundeyjar og Ört rennur æskublóð, fyrir stráka og jafnvel 

stúlkur, eins og það var orðað.9

Eftir 1970 breyttist efni barnabókanna mikið, sögur úr sveitinni þar sem samfélagið 

var vinsamlegt og mannbætandi fyrir barnið, viku fyrir sögum sem gerðust í samfélaginu eins 

og það var. Umfjöllunarefnið var hvunndagslíf barna í bæjar- eða borgarsamfélaginu, ytra 

umhverfi þeirra og athafnir.10 

Höfundum sem skrifuðu barnabækur fjölgaði smám saman og einnig höfundum sem 

skrifuðu eina og eina barnabók á milli þess sem þeir skrifuðu bækur fyrir fullorðna. Í dag eru 

89 rithöfundar sem skrá sig sem barna- og/eða unglingabókahöfunda en margir þeirra eru 

höfundar fleiri bókmenntagreina.11 Bækur þessara höfunda eru fjölbreyttar og skila margar 

hlutverki sínu vel. Þær kynna lesendum íslenskt samfélag fyrr og nú, efla ímyndunarafl barna, 

víkka sjóndeildarhring þeirra og sýna börnum að oft þarf að hafa fyrir hlutunum svo þeir 

megi takast.12 

6 Silja Aðalsteinsdóttir 1999:16 
7 Silja Aðalsteinsdóttir 1999:17-18 
8 Silja Aðalsteinsdóttir 1999:17 
9 Silja Aðalsteinsdóttir 1999:18 
10 Silja Aðalsteinsdóttir 1999:25 
11 Rithöfundasamband Íslands 2007 
12 Silja Aðalsteinsdóttir 1999:34-35 
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Vinsælasti barnabókahöfundur hér á landi síðustu áratugi er án efa Guðrún 

Helgadóttir (1935) en með tilkomu bóka hennar varð bylting í íslenskum barnabókamenntum. 

Fyrsta bókin sem kom út eftir hana 1974 var Jón Oddur og Jón Bjarni. Í bókum hennar er 

fjallað um þjófnaði, sprúttsölu, samkynhneigð, sjálfsmorð og fleira sem er til staðar í okkar 

daglega lífi. Þó hefur margur fullorðinn hlíft sér við að ræða þessi mál við börn. Guðrún var 

fyrst rithöfunda til að skrifa um þessi efni fyrir börn en margir hafa komið á eftir henni og 

gert slíkt hið sama síðari ár.13 Hefur Guðrúnu tekist mjög vel að nálgast börn með sögum 

sínum og það sem gerir bækurnar hennar sérstakar og skemmtilegar er að bæði börn og full-

orðnir hafa gaman af þeim og geta notið lestursins.14 

Aðrir barnabókahöfundar sem hafa verið áberandi síðastliðin ár eru:Áslaug Jónsdóttir, 

Bergljót Arnalds, Brynhildur Þórarinsdóttir, systurnar Iðunn og Kristín Steinsdætur, Kristín 

Helga Gunnarsdóttir, Ólafur Gunnar Guðlaugsson, Sigrún Eldjárn og Þórarinn Eldjárn. 

Bækur þessara rithöfunda eru mjög fjölbreyttar, hér er meðal annars um að ræða 

raunsæissögur, fantasíur, sakamálasögur, sögulegar skáldsögur og ljóðabækur.15 

Í bókum Bergljótar Arnalds er verið að kynna börnum á leikskólaaldri stafi, tölur og 

liti á áhugaverðan hátt.  Tvær bóka hennar, Stafakarlarnir (1996) og Talnapúkinn (1998) hafa 

verið gefnar út sem tölvuleikir og eru aðgengilegt efni fyrir yngri börn. Einnig má minnast á 

bækur Sigrúnar Eldjárn sem eru skemmtilegar fantasíur sem hrífa börnin með sér á vit ævin-

týranna og styðja myndskreytingar hennar söguefnið vel. Þessir rithöfundar hafa sinnt yngri 

börnum sérstaklega vel, með metnaðarfullu og skemmtilegu efni. 

Að framan sögðu má sjá að íslenska barnabókin á sér ekki langa sögu en er þó orðin 

hluti af íslenskri menningu. Hún endurspeglar það samfélag sem við lifum í og lesendur ættu 

því að geta lifað sig meira inn í söguna en þegar sagan gerist á framandi slóðum. Margar 

bækur lifa kynslóð eftir kynslóð og höfða jafnt til barna og fullorðinna. Íslenskar barnabækur 

eiga í samkeppni við þýddar bækur og eru þær íslensku aðeins þriðjungur af útgefnu efni í 

dag. Samkvæmt upplýsingum frá Félagi íslenskra bókaútgefanda voru árið 2003 gefnar út 46 

íslenskar barnabækur en 80 þýddar. Árin á eftir var hlutfallið svipað en árið 2006 breikkaði 

bilið töluvert og voru þá gefnar út 48 íslenskar barnabækur en 124 þýddar. Á þessu ári 2007 

fjölgar útgefnum barnabókum til muna, íslenskar barnabækur verða 82 en þýddar barnabækur 

verða 166.16 

13 Dagný Kristjánsdóttir 2005:17-23 
14 Dagný Kristjánsdóttir 2005:29 
15 Bókatíðindi 2006 
16 Félag íslenskra bókaútgefanda 2007 



7

Það er því gott að hafa í huga þegar bækur eru valdar hvort við viljum sjá íslensku 

barnabókina áfram í hillum bókabúða og bókasafna. Það þarf að hlúa að ytri aðstæðum 

íslenskra barnabókahöfunda, gera þeim jafn hátt undir höfði og öðrum höfundum og veita 

þeim hvatningu að halda áfram. Það er m.a. hægt með því að hafa jákvæða umræðu um 

barnabækur, gildi þeirra og nauðsyn. Sú menning sem við byggjum á þarf á barnabókinni að 

halda. Þýddar bækur er samt sem áður nauðsynlegar til að fá meiri breidd og fjölbreytileika í 

lesturinn, þær kynna börnum óþekkta heima og framandi aðstæður sem vekja forvitni þeirra 

til að vita meira og ef til vill lesa um síðar. 

 

2.   Mikilvægi þess að lesa fyrir börn 

2.1   Málþroski, málskilningur og orðaforði 

Málþroski er háður öðrum þroskaþáttum og tengist hann inn í flestar athafnir daglegs lífs. 

Einn stærsti þátturinn í almennri málörvun er að lesa fyrir börn og um leið venja þau við 

bækur og ritmál. Barnabókin gegnir þar veigamiklu hlutverki, því þegar lesið er fyrir börn 

læra þau mikið, þótt mest sé það ómeðvitað.17 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar lesið er fyrir börn eflist málþroski þeirra 

og undirbúningur þeirra fyrir læsi styrkist. Þau kynnast lestraráttinni, læra formgerð sagna og 

auka orðaforða sinn. Þau vita að stafir á blaði standa fyrir atburði og hugmyndir. Því betur 

sem barnið  þekkir eðli og tilgangs ritmáls því betur gengur því í formlegu lestrarnámi. Þetta 

styrkir frásagnarhæfileika barna og tilfinningu fyrir atburðarrás. Því er mikilvægt að gefa 

þeim tíma til að búa til sínar eigin sögur og tjá reynslu sína í orðum.18 

Umhverfi og aðstæður í daglega lífi okkar bjóða upp á endalausa málörvun fyrir börn. 

Í gönguferðum, á matmálstímum, fyrir framan spegilinn, við heimilisstörf og síðast en ekki 

síst við lestur góðrar bókar læra þau orð um hluti og atburði. Börn eru spurul og vilja fá svör 

við ýmsu sem fyrir augu ber og þau heyra. Það er mikilvægt að þau fái svör og séu spurð 

opinna spurninga, þannig þjálfast þau í að svara með setningum en ekki einungis með jái og 

neii. Einnig ætti að leggja áherslu á að tala við börn en ekki yfir þeim eða til þeirra og sýna 

þeim tilhlýðilega virðingu því þau læra það sem fyrir þeim er haft.19 

17 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:23 
18 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2000:24-25 
19 Signý Einarsdóttir 2001:26-28 
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Leikurinn er ein þroskaleið barnanna og þar fer fram mikið sjálfsnám. Valborg 

Sigurðardóttir segir að tungumálið og mikil málnotkun ber uppi þykjustu- og hlutverka-

leikinn. Börnin útskýra leikinn fyrir sjálfum sér og öðrum með því að tala og segja frá um 

leið og leikurinn fer fram. Þau semja og spinna jafnóðum, skálda samtöl og tilsvör og þannig 

þjálfa þau með sér tungumálið og samskipti. Börnin eru góð leikjaskáld og þykjustuleikur 

þeirra er undanfari leiklistar og leikhúsverka. Valborg telur einnig að þau börn sem hafa 

skertan málþroska, lítinn orðaforða og lélegan framburð eigi því oft og tíðum erfitt uppdráttar 

í leik og njóti sín síður í barnahópnum. Það sé hætta á því að þau verði afskipt og einangrist.20 

Í hlutverkaleik búa börnin til sögu og hlutverk í leiknum, þá eru sögupersónur barnabóka oft 

góðar fyrirmyndir, þannig skilar efni og uppbygging bókar eða sögu sér í leik barnanna.21 

Bundið mál er mjög mikilvægt fyrir málþroska barna, þau vilja líka fara með og læra 

ljóð og vísur. Ástæðan fyrir því er ef til vill hrynjandin sem í þeim er en þessi lærdómur 

styrkir sjálfstraust þeirra og öryggiskennd. Til er ógrynni af ljóðum og kvæðum sem hægt er 

að nota við hina ýmsu hreyfileiki.22 Börn hafa gaman af „söngleikjum“ eins og Róum við á 

selabát og biðja um að sungið sé aftur og aftur þegar lagið endar. Einnig er mikið til af 

íslenskum þulum og kvæðum sem hafa góða hrynjandi og rím og börn eiga því auðvelt með 

að læra, eins og til dæmis Bokki sat á brunni, Nú koma kýrnar og Fagur er fiskur í sjó. Einnig 

eru barnaljóð Þórarins Eldjárn tilvalin að vinna með börnum og gefa mikla möguleika á um-

ræðum. 

Myndabækur eru fyrstu bækur barna en Jens Sigsgaard skiptir þeim í tvo flokka. Þann 

fyrri nefnir hann „setið í kjöltunni“ og lýsir því þegar fullorðinn manneskja situr með barn og 

les fyrir það og sýnir því myndir. Hinn flokkurinn „legið á maganum“ eru þá bækur sem 

börnin skoða sjálf.23 Myndabækur eru þannig lesnar fyrir börn að sá sem les bendir á 

myndirnar og segir hvað þessi hlutur eða persóna heitir og spjallar um það við barnið. Smátt 

og smátt fer barnið að benda sjálft og reyna að segja orðið sem við á. Þarna fer fram mikil-

vægur þáttur í málörvun og um leið jákvæð samskipti á milli barns og fullorðins sem barnið 

lærir af. Myndabækurnar verða flóknari og meira krefjandi eftir því sem barnið eldist og 

þroskast. Allt verður nánara, texti, myndir og samspil þeirra. Hér fara fram mikilvæg skref í 

þróun læsis og líka þróun læsis á myndir. En í nútíma fjölmiðlasamfélagi eru kröfur um 

myndlæsi mun meiri en áður var.24 

20 Valborg Sigurðardóttir 1992:61-62 
21 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:24 
22 Gyða Sigvaldadóttir 1987:42 
23 Margrét Tryggvadóttir 1999:102 
24 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:23 
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Orðaforði barna eykst með lengri og kröfuharðari texta, sá orðaforði sem börn tileinka 

sér í gegnum ritmál er mun fjölbreyttari en sá orðaforði sem þau öðlast með talmáli. Þessum 

orðaforðanum er skipt í virkan og óvirkan orðaforða. Virki orðaforðinn er þau orð sem við 

notum mest í daglegu tali en sá óvirki eru þau orð sem við könnumst við úr bókum eða máli 

annarra og getum gripið til þegar við þurfum á þeim að halda. Þegar lesið er fyrir börn um 

efni sem er þeim framandi, koma fyrir orð sem flokkast í óvirka orðaforðann. Hægt er að 

skýra út fyrir þeim orðin en ef til vill kemst ekki haldbær merking á þau fyrir börnin fyrr en 

síðar.25 Það er nauðsynlegt að ræða og útskýra ný og framandi orð fyrir börnum, þannig að 

þau læri þau eða kannist við þau seinna meir þegar þau heyra þau. Einnig eru í ritmáli oft 

notuð orð og orðasambönd sem ekki eru í daglegu máli en mega ekki týnast úr íslenskri tungu 

og því mikilvægt að kynna þau fyrir börnum.  

Með því að lesa fyrir börn eflist tilfinning þeirra fyrir uppbyggingu setninga og 

málsgreina og hljómfall málsins þroskast. Allt er þetta nauðsynlegt fyrir börnin til að ná 

góðum tökum á málinu og notkun þess. Þegar lesið er fyrir börn eykst tilfinning þeirra fyrir 

söguuppbyggingu, frásagnarhæfileikar þeirra þroskast og þau geta sagt frá í samfelldu máli 

og á áheyrilegan hátt. Börnin þurfa líka að geta sagt frá reynslu sinni í samtölum og skáldað 

eigin sögur, allt þetta skilar sér í betri færni síðar meir bæði til ritsmíða og lesskilnings.26 

Lestur er einnig góð leið til að efla hlustun og einbeitingu barna, að kunna að hlusta er 

öllum mikilvægt. Börn komast fljótt að því að ef þau hlusta ekki og einbeita sér þegar lesið er 

fyrir þau njóta þau ekki lestrarins.27 Þarna geta foreldrar verið góð fyrirmynd með því að gera 

það að vana sínum að hlusta á börnin, leyfa þeim að spyrja spurninga og segja frá því sem 

þeim liggur á hjarta. Stundum getur þetta verið erfitt, börnin spyrja spurninga á „óhentugum“ 

tíma sem getur komið í veg fyrir að þau fái svör. En ef foreldrar nýta ekki þessi tækifæri að 

hlusta á börnin og svara þeim, getur það orðið til þess að þau hætta að spyrja og um leið læra 

þau að hlusta ekki á aðra. 

Mikilvægt er að hætta ekki að lesa fyrir börn fyrr en þau hafa náð góðum tökum á 

lestri og ritun. Þegar börn eru að læra að lesa og ná tökum á lestrinum er textinn sem þau lesa 

mjög einfaldur og lítið krefjandi. Þau þurfa á því að halda að lesið sé fyrir þau og að sá texti 

og efni hæfi skilningi þeirra og þroska.28 

25 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:23-24 
26 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:25 
27 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:25 
28 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:24 
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2.2   Samkennd með sögupersónum 

Góð barnabók styrkir ímyndunarafl barna, sýnir þeim margar hliðar mannlífsins og eflir 

reynsluheim þeirra. Þegar vel tekst til getur efni bókar gefið börnum hlutdeild í hugsunum og 

örlögum söguhetja, börnin lifa sig inn í atburðarrásina sem snertir tilfinningar þeirra. Þannig 

getur bókin ýtt undir siðferðisþroska þeirra.29 

Árni Bergmann lýsir vel í bókinni Listin að lesa hvernig bókin getur hrifið lesandann 

burt úr daglegu amstri og með sér í söguheim hennar. Hann lýsir fyrstu reynslu sinni hvað 

þetta varðar, þá aðeins sjö ára gamall. Þá upplifði hann þá tilfinningu að vera kominn við hlið 

sögupersónunnar David Copperfield og hann fann þann sársauka og óréttlæti sem David varð 

fyrir. Árni mátti berjast við grátinn þegar hann las bókina, svo djúpt náði bókin að snerta 

hann og svo mikla samkennd hafði hann með sögupersónunni.30 

Persónur í barnabókum takast á við ýmislegt bæði jákvætt og neikvætt, þær takast á 

við fjölbreytta reynslu og tilfinningar. Þessar persónur eru börnum margvíslegar fyrirmyndir. 

Þegar börn lesa um þessar persónur eða lesið er fyrir þau, er upplagt tækifæri fyrir foreldra að 

ræða hvers konar fyrirmynd þær eru, hvað þær gera rétt og hvað rangt. Því eru barnabækur, 

með öllum þeim fjölbreytileika sem þær hafa upp á að bjóða, vel til þess fallnar að auka 

þekkingu barna á heiminum og víðsýni þeirra. Ímyndunaraflinu er gefinn laus taumur og 

börnin fá góðar hugmyndir sem skila sér í leik þeirra og ýta undir áhuga þeirra að kanna 

hlutina upp á eigin spýtur.31 

Að nota ímyndunaraflið er góð leið fyrir börn til að átta sig á margbreytileika lífsins. 

Það sem fullorðinn telur saklaust ævintýri geta börn tekið mjög alvarlega. Þau fara í hlutverk 

hetjunnar, endurskapa hana, líkja eftir henni og breyta. Börn þurfa að kynnast ævintýrum til 

að kynnast fantasíunni en þar læra þau að samsama sig persónum og upplifa hamingju og 

óhamingju. Fantasían bíður börnunum upp á að flýja raunveruleikann þegar þeim líður illa og 

hjálpar þeim að vinna úr sorg og hræðslu.32 

Hægt er að koma til móts við börn sem eiga við einhvers konar erfiðleika að glíma, 

með lestri á bókum sem fjalla um svipuð vandamál og þau eru að kljást við. Þannig eru 

möguleikar á að nota bækur til að hjálpa börnum að vinna úr vandamálum sem að þeim 

steðja. Fullorðin manneskja sem þekkir barnið og aðstæður þess getur valið bók sem höfðar 

til barnsins og getur hugsanlega leiðbeint því út úr vandamálinu.33 Börnin finna samkennd 

 
29 Silja Aðalsteinsdóttir 1999:34-35 
30 Árni Bergmann 2005:3 
31 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:22 
32 Erna Árnadóttir 1995:50 
33 Sutherland og fl 2006 
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með persónunum ef þau þekkja aðstæðurnar. Með því að ræða og vinna með efni bókar þar 

sem sögupersónan tekst á við sambærilegt vandamál og barnið, er hægt að nálgast barnið á 

annan hátt og hjálpa því að tjá tilfinningar sínar og setja sig í spor annarra. 

Þegar börnum eru fengnar bækur til að lesa eða lesið er fyrir þau, þarf að hyggja að 

því hvaða sagnaheim þau eru með í farteskinu. Þuríður Jóhannsdóttir hefur bent á að lesháttur 

barna sem lesa eða hlusta á texta, byggist á þeim textum sem þau hafa heyrt áður og þau geti 

byggt ofan á. Það er ekki nægjanlegt að velja bók sem talin er góð fyrir börnin, heldur verða 

móttökuskilyrði barnanna fyrir efninu að vera til staðar svo að hún gagnist þeim. Sú kynslóð 

sem núna er að vaxa úr grasi elst meira upp við að henni eru sagðar sögur með mynd og 

hljóði á skjá en úr bókum. Til að sporna gegn því að þessi börn og unglingar hætti að lesa 

bækur verður að koma á móts við þau og taka mið af þeim sagnaheimi sem þau hafa alist upp 

við. Bækurnar þurfa að vera það velskrifaðar og skemmtilegar að þær geti staðist samanburð 

við sögur sem þeim standa til boða á skjánum. Þessum börnum þarf að benda á hvar 

hliðstæðurnar í bókmenntunum eru og gera þau áhugasöm um texta í bók, búa til tengsl á 

milli þessara ólíku miðla.34 

2.3   Að ala upp bókaorma 

Hvað er bókaormur? Árni Bergmann útskýrir þetta orð skemmtilega þegar hann lýsir bóka-

orminum sem „ormi á hægu og asalausu ferðalagi, hann grefur sig í gegnum bækurnar eins 

og hann hafi eilífðina fyrir sér“. En á hinn bóginn útskýrir Árni lestrarhestinn sem lesanda á 

miklum hraða, sem fer á stökki yfir síðurnar, liggur mikið á og fær aldrei nóg. Árni segir að 

lesendur læri smám saman að bregða sér í gervi beggja og það sé gott.35 Þegar bókaútgáfa og 

bókaeign Íslendinga jókst eftir miðja síðustu öld voru mörg börn og unglingar kölluð bóka-

ormar, sem nú er talið merki um gáfur og auðveldar leið til menntunar. Þessi kynslóð var í 

raun sú fyrsta sem fær svalað sagnaþörf sinni í bókalestri, þegar hún leyfði sér að hreiðra um 

sig í næði og lifa sig inn í sagnaheim bókanna.36 

Við Íslendingar köllum okkur bókmenntaþjóð, því er það grundvallaratriði að ala 

börnin okkar upp við bókmenntalestur. Arfurinn snýst ekki bara um það að þekkja viður-

kennd bókmenntaverk heldur í listinni að kunna að lesa bókmenntir sér til ánægju, yndisauka 

og uppbyggingar. Heimilin hafa slegið slöku við í þessum málum og því eykst þrýstingurinn 

 
34 Þuríður Jóhannsdóttir 1999 
35 Árni Bergmann 2005:5-6 
36 Þuríður Jóhannsdóttir 1999 
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á skólana að rækta þennan menningararf.37 Þrátt fyrir það gegna foreldrar alltaf lykilhlutverki 

í að ala upp bókaorma og skólinn kemur inn sem góð viðbót við það.38 

Bernskuárin eru mikilvæg í þessum efnum, á þeim tíma verða börn fyrir miklum 

áhrifum frá umhverfi sínu. Þau eru sífellt að læra og bæta við sig þekkingu. Sjóndeildar-

hringur þeirra víkkar smátt og smátt frá foreldrum og systkinum sem gegna aðalhlutverki, til 

frændfólks og vina. Síðan til samfélagsins sem þau búa í og að lokum fólks og staða sem þau 

heyra af en eiga kannski aldrei eftir að sjá. Þau læra um áhrif umhverfisins og að engir tveir 

eru eins.39 Þessi tími er mikilvægur til að leggja grunn að áhuga barna á bókmenntum. 

Foreldrar geta verið þeim góðar fyrirmyndir með því að hafa frumkvæði að því að taka sér 

bók í hönd og lesa fyrir börnin. Mikilvægt er að þeir geri bækur áhugaverðar fyrir börnin, 

velji bækur sem bæði foreldrið sem les og barnið hafa gaman af. Það er líka mikilvægt að sá 

sem les upphátt hafi gaman af lestrinum, því áhuginn skilar sér til barnsins. Foreldrar eru ekki 

síður góðar fyrirmyndir þegar þeir lesa sjálfir sér til skemmtunar og af áhuga. Miklu máli 

skiptir að sá lestur sé börnunum sýnilegur þannig að foreldrar lesi ekki einungis uppi í rúmi 

fyrir svefninn þegar börnin eru sofnuð, börnin upplifa ekki lestraráhuga foreldranna meðan 

þau sofa.  

Þjóðsögur, goðsögur og ævintýri eru mikilvægir þættir menningararfsins. Ný listaverk 

sækja hugmyndir sínar í þennan menningararf eins og sögur, leikrit, ljóð, tónlist, dægurlög, 

myndlist og kvikmyndir. Barnaefni er einnig sótt í þennan arf eins og tröllabækurnar sem 

Brian Pilkington myndskreytir eða Búkolla sem sífellt er verið að endurútgefa og gæða nýju 

lífi. Tilvísanir og líkingar eru oft og tíðum sóttar í gamlar sögur og til þess að þessar tilvísanir 

og líkingar hitti í mark þurfum við að þekkja það sem vísað er til.40 

Margar persónur í barnabókmenntunum eru sígildar, sumar þjóðþekktar og aðrar 

heimsþekktar. Sem dæmi um þjóðsagnapersónur sem hafa lifað með okkur Íslendingum í 

gegnum aldirnar eru Grýla og jólasveinarnir, Búkolla og Gilitrutt. Á síðari tímum hafa 

persónur eins og Jón Oddur og Jón Bjarni, Fíasól og Íþróttaálfurinn lifað góðu lífi í huga 

þjóðarinnar. Þessar sögur eru yfirleitt myndskreyttar og fylgir sú mynd sem persónunum er 

gefin, kynslóð fram að kynslóð. Gott dæmi um það er myndin af Grýlu sem Halldór 

Pétursson teiknaði í Vísnabókina sem kom út árið 1946, sú mynd er orðin hluti af 

menningararfi okkar.41 Þessar persónur lifa í barnabókmenntunum og eru hluti af okkar 

 
37 Þuríður Jóhannsdóttir 1993 
38 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:19 
39 Sutherland og fl 2006 
40 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006: 21 
41 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006: 20 
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þjóðarvitund. Okkur er öllum mikilvægt að eiga hlut í þessari vitund og ætti menntun okkar 

að stuðla að því. Menningarreynslan er það sem gerir þjóð að þjóð og eru barnabókmenntir 

hluti af þeim reynslusjóði sem nauðsynlegt er að börn fari ekki á mis við í uppvexti sínum.42 

3.   Hlutverk foreldra 

3.1   Ábyrgð foreldra 

Bækur hafa mikið gildi fyrir allan andlega þroska barna og því er þýðingarmikið að þær séu 

stór þáttur í lífi þeirra. Því er mikilvægt að foreldrar lesi fyrir börn góðar bækur og vinni með 

textann í þeim. Börnin læra það sem fyrir þeim er haft og bækur þurfa að vera eðlilegur þáttur 

í lífi þeirra.43 

Það er alltaf í höndum foreldra að móta viðhorf hjá börnum, eins er það með viðhorf 

til bóka og lesturs. Þó svo að leikskólar vinni mikið með bækur og lestur og reyni að skapa 

gott andrúmsloft því viðkomandi, þá hafa viðhorf sem börnin alast upp við heima fyrir alltaf 

mest áhrif.44 Þær stundir sem setið er með börnum og lesið fyrir þau hefur Gyða Sigvalda-

dóttir kallað yndisstundir, en hún segir að þeim fylgi mikil notalegheit og hugarró. Þegar börn 

hafa vanist því að lesið sé fyrir þau verða þau meðvituð um texta og kröfuhörð á útskýringar. 

Þessi umfjöllun um textann eykur orðaforða þeirra og málskilning og gefur þeim um leið 

góðan undirbúning fyrir allt nám síðar meir.45 Þó svo að börn kunni ekki að tala geta þau bent 

á uppáhalds dýrið sitt í bókinni, hluti og annað sem þau þekkja. Þegar þau eldast byrja þau 

smám saman að gefa dýrunum og hlutunum nafn eða hljóð. Þegar byrjað er að lesa setningar 

fyrir börnin er gott að gæta þess að hafa þær ekki flóknar en þó þannig að barnið heyri eitt-

hvað nýtt.46 

Alice Sterling Honing gefur foreldrum eftirfarandi ráð til að persónugera lesturinn 

þegar lesið er fyrir ung börn svo þau geti upplifað og notið hans betur: 

 
• Búðið til einfalda myndabók fyrir ung börn. Finnið stórar litmyndir t.d. af börnum 

í baði, dýrum úr sveitinni, ungviði kúrandi hjá foreldrum sínum eða einhverju öðru 

sem gæti vakið áhuga barnanna. Setjið myndirnar í plast og festið saman, þá er komin 

 
42 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006: 21 
43 Gyða Sigvaldadóttir 1987.41 
44 Morrow 2004:75 
45 Gyða Sigvaldadóttir 1987:41 
46 Honig 2007:25 
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bók sem börnin eiga sjálf, leika sér með og skoða. Svo er alltaf hægt að bæta við 

nýjum myndum. 

• Flest ung börn njóta þess að hjúfra sig í kjöltunni þegar lesið er, þannig geta þau 

setið kyrr þótt þykkar bækur séu lesnar. Áhugasvið þeirra er mismunandi og því þarf 

að velja efni í samræmi við það og koma til móts við þau.  

• Látið börnin halla sér að ykkur þegar þið lesið fyrir þau. Komið ykkur þannig 

fyrir að börnin sjái vel á bókina, geti fylgt eftir og séð myndirnar.  

• Lengið tímann sem þið lesið þegar þið finnið að börnin eru tilbúin til þess.  Þegar 

þið lesið verið þá viss um að endirinn sé ánægjulegur og látið í ljós hrifningu með að 

hafa „lesið alla bókina“. 

• Bætið viðeigandi orðum við textann þegar þið lesið. Notið staðhæfingar eins og 

„mikið var þetta fallegt“ eða „þetta var mjög vingjarnlegt“. Þannig gæðið þið söguna 

lífi. 

• Lesið bækur sem söngvar eru í. Börn hafa mjög gaman af söngvum og sögum. Ekki 

síst ef þau hafa verið að hlusta á hljóðsnældur/diska og heyrt söguna lesna eða 

söngvana sungna áður.47 

Þau börn sem lesið hefur verið fyrir frá fæðingu sýna meiri þroska í hlustun og eftir-

tekt en önnur börn. Um 15 mánaða aldur geta þau tekið bók sem þau þekkja, snúið henni rétt, 

þekkt forsíðu og baksíðu og „lesið“ með foreldri.48 Þegar börn vilja heyra sömu bókina aftur 

og aftur læra þau söguna utan að og geta „lesið“ bókina sjálf.49 

Ragnheiður Briem gerði viðamikla könnun í Bandaríkjunum á aðferðum í móðurmáls-

fræðum. Niðurstaða þessarar könnunar var sú að ef lesið var fyrir ung börn eflir það 

málþroska þeirra verulega og námsárangur síðar meir. Því meira sem lesið var fyrir þau því 

betri árangri skilaði það. Ragnheiður vísar m.a. í Victoria Purcell Gates sem heldur því fram 

að daglegur lestur fyrir börn frá unga aldri samsvari þúsund sérkennslustundum í skóla. Þó 

svo að sérkennslan væri góð kæmi hún aldrei í staðinn fyrir þann tíma sem börnin færu á mis 

við með lestri á yngri árum. Rannsóknir sýndu glögglega fram á að þau börn sem lesið var 

fyrir voru betur stödd í orðaforða, setningarskipan og áttu mun auðveldara með að búa sjálf til 

sögur og spinna sína eigin frásögn. Þessar rannsóknir sýndu einnig fram á að endurtekningar 

 
47 Honig 2007:25 
48 Morrow 2004:79 
49 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:31 
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eru mjög góð kennsluaðferð á leikskólaaldri, því með þeim þjálfast börnin í málnotkun og 

endurtekningin eflir hæfni barna til náms.50 

Í annarri rannsókn þar sem gerður var samanburður á tveimur hópum þar sem lesið 

var fyrir ung börn. Í öðrum hópnum lásu foreldrar myndabók fyrir börnin og voru með lista 

yfir spurningar sem þeir áttu að spyrja börnin að loknum lestri. Þar var notuð samtalsaðferð 

þar sem börnin þurftu að svara með orðum en ekki bara að benda á mynd. Sem dæmi ef lesin 

var bók um Bangsimon og félaga hans var spurt: „Hérna er Eyrnaslappur, hvað er hann að 

gera?“ Í samanburðarhópnum lásu foreldrar sömu myndabækurnar fyrir börnin en fengu 

engin fyrirmæli um annað en að lesa fyrir þau. Eftir einn mánuð hafði orðaforði barna í 

hópnum sem samtalsaðferðin var notuð á aukist mun meira en hjá börnunum í samanburðar-

hópnum. Þessi rannsókn var gerð á nokkrum dagvistunum með ung börn og niðurstaðan var 

ætíð sú sama, að ef unnið var áfram með textann, hann ekki einungis lesinn, jókst málþroski 

og orðaforði barnanna mun meira.51 

Það er því mikilvægt að foreldrar gefi sér tíma til að setjast niður og lesa fyrir börnin 

þó svo að einhver verk bíði þeirra. Þeir eru ekki að eyða tímanum í að lesa fyrir þau heldur 

miklu frekar að nota hann vel.  

 

3.2   Jákvætt viðhorf og val á bókum 

Börn þurfa að læra að umgangast bækur og bera virðingu fyrir þeim. Þau þurfa að læra 

hvernig bókum er flett, hvernig gengið er frá þeim og að óæskilegt sé að skrifa í þær. Bækur 

þurfa að vera eins og hver annar efniviður á heimilum sem þau mega handfjatla og skoða. 

Bækur mega ekki vera einhver gersemi upp í hillu sem notaðar eru spari svo þær skemmist 

ekki.52 Foreldrar skulu huga vel að því að börnin hafi góðan aðgang að bókum þannig að þau 

geti sótt í þær og valið sér þær þegar þeim hentar. Gott er að hafa bækur í eldhúsinu, bað-

herberginu og stofunni. Í hverju svefnherbergi gæti verið bókaskápur með bókum sem fylgir 

hverju barni. Það skiptir máli að hafa lestrarefnið margbreytilegt og áhugavert fyrir alla. Ef 

lítil börn eru á heimilinu þurfa að vera bækur sem þau geta handfjatlað, harðspjaldabækur eða 

bækur úr plasti. 53 

Isabel Baker leiðbeinir foreldrum um hvernig best sé að velja bækur fyrir börnin og 

hvernig unnið skuli með þær  þannig að þau aðhyllist bækur. Hún segir að þegar bók er valin 

 
50 Ragnheiður Briem 1996:8 
51 Bee og Boyd 2003:225 
52 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:31 
53 Morrow 2004:77 
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og hún lesin fyrir börn sé það ein besta leiðin til að þroska og næra þau andlega. Baker tekur í 

sama streng og Gyða Sigvaldadóttir að þegar foreldri og barn kúra saman og lesið er upphátt 

verður til ákveðin tenging þeirra á milli og þetta séu stundir sem allir geta notið. Þegar valin 

er bók fyrir börn er gott að innihald hennar beinist meira að tilfinningum þeirra þótt hún geti 

líka verið afþreying. Hljómfallið þarf að vera þægilegt ekki síst ef lesið er fyrir svefninn. 

Þessar bækur geta verið af öllum gerðum en þær þurfa að vera einlægar og heiðarlegar en 

jafnframt geta vakið upp undrun hjá börnunum. Myndskreytingar og texti þurfa að fléttast  

vel saman þannig að þau bæti hvort annað upp.54 

Þetta styður Alice Sterling Honing þegar hún segir að þegar lesið er fyrir börn upplifi 

þau smátt og smátt vellíðunartilfinningu við þær aðstæður. Lestrarstundir eru ánægjustundir 

allra og bækur ættu að vera hluti af daglegu lífi hvers einstaklings.55 Í ljósi þessa ættu 

foreldrar að gefa lestrarstundum með börnum sínum meiri gaum og hafa þær eina af dag-

legum athöfnum heimilislífsins. 

 Mælt er með því að foreldrar lesi áfram fyrir börn þó svo að þau séu að verða læs en 

velji þá meira krefjandi efni. Með því móti er áhuganum fyrir lestri og bókum haldið við og 

einnig þeirri samverustund sem lesturinn er. Þegar allir fjölskyldumeðlimir eru orðnir vel 

læsir er góð hefð að koma upp lestrarstund á heimilinu, þar sem allir sitja í stofunni hver með 

sína bók og lesa. Þannig má viðhalda því andrúmslofti sem lestrarstundir gefa, spjalla um 

bækurnar sem verið er að lesa og gera þetta að notalegri fjölskyldustund.56 

Bókasafn er staður þar sem ró og friður ríkir og fólk er niðursokkið í að skoða og 

velja sér bækur til lestrar. Þessu andrúmslofti hafa allir gott af að kynnast og þá ekki síst 

börn. Á bókasöfnum eru oft barnakrókar þar sem börn geta sest niður og skoðað og lesið 

bækur. Þetta eru heimilislegir og notalegir krókar til að staldra við á og njóta. Þar er oft boðið 

upp á lestrarstundir fyrir börn sem gott er að nýta sér. Þegar farið er á bókasöfn er tilvalið að 

leyfa börnum að velja sér bækur sjálf til að fá lánaðar heim og lesa.  

Það er mikil upphefð fyrir 6 ára gamlan strák að fá afhent bókasafnsskírteini í fyrsta 

skiptið. Að mega sjálfur fara á bókasafnið til að  fá lánaðar bækur og skila þeim aftur. Þessu 

kynntist höfundur síðast liðinn vetur þegar eldri sonurinn fékk skírteini. Mesti heiðurinn fyrir 

hann var að fá að fara einn á safnið (stutt að fara) og koma heim með valið efni til lestrar. 

Bækurnar sem eru sóttar á bókasafnið eru margskonar; sögubækur, fræðslubækur eða ævin-

týri. Stundum koma einnig bækur á erlendum tungumálum sem foreldrarnir reyna að stauta 

 
54 Baker 2005:56-57 
55 Honig 2007: 24 
56 Morrow 2004:79-80 
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sig í gegnum eða að tala í kringum myndirnar ef textinn er á mjög framandi máli. En lestrar-

áhugi stráksins hefur aukist til muna og í þessu tilfelli var það áhugi á bókum, skírteinið og 

sjálfstæðið sem kveikti áhugann. 

 

3.3   Uppeldi og lestrarvenjur 

Kenningar Diana Baumrind um hvernig mismunandi uppeldisaðferðir foreldra móta 

persónuleika barnsins hefur haft töluverð áhrif á rannsóknir þeirra sem rannsakað hafa sam-

skipti foreldra og barna hin síðari ár. Í rannsóknum sínum hefur hún komist að því að það er 

hægt að flokka uppeldisaðferðir í þrennt; skipandi, eftirlátsamar og leiðandi aðferðir.57 

Til að útskýra þessar aðferðir nánar eru leiðandi foreldrar líklegir til að leiðbeina 

börnum sínum á málefnalegan og skynsamlegan hátt og efla sjálfstæði þeirra. Þeir gera 

miklar kröfur til barnanna en meta mikils og á jákvæðan hátt það sem þau gera. Þessir 

foreldrar veita börnunum mikla leiðsögn og stuðning. Þeir eru næmir á hverjar þarfir 

barnanna eru og þegar reglur eru settar eru þær ekki fastar og óhagganlegar. Útkoman verður 

sú að þessi börn hafa sterka sjálfsmynd, eru metnaðarfull og gera vel það sem þau taka sér 

fyrir hendur. Þau hafa góða aðlögunarhæfni og sýna sjálfstæði.58 

Skipandi foreldrar eru líklegir til að vilja ráða miklu um hvað börnin gera og reyna að 

innræta þeim viðhorf og kröfur sem þeir aðhyllast eins og t.d. í hegðun. Þessir foreldrar veita 

börnunum litla hvatningu og halda frekar aftur af þeim. Skipandi foreldarnir vilja að börnin 

trúi því að þeir hafi ætíð rétt fyrir sér. Þessir foreldrar telja hlýðni mjög mikilvæga og að 

refsing sé góðra gjalda verð.59 

Foreldrar sem nota eftirlátssömu aðferðina gera litlar kröfur til barnanna og hegðunar 

þeirra. Þeir sýna hvötum þeirra mikið umburðarlyndi, setja fáar reglur og fylgja því ekki eftir 

að farið sé eftir þeim. Þeir telja að börnin eigi að hafa aðgang að foreldrum sínum og þau geti 

leitað til þeirra ef þau vilja en foreldrar eigi ekki að hafa mótandi áhrif á hegðun þeirra.60 

Ágústa Pálsdóttir gerði áhugaverða rannsókn á því hvaða áhrif uppeldisaðferðir 

foreldra hafa á lestrarvenjur barna. Við túlkun á niðurstöðum rannsóknarinnar var meðal 

annars stuðst við kenningar Baumrind og kom þá í ljós að það var samhengi á milli 

uppeldisaðferða foreldra og hvernig lestraráhugi barnanna þróaðist.  

 
57 Ágústa Pálsdóttir 1998:9 
58 Ágústa Pálsdóttir 1998:11 
59 Ágústa Pálsdóttir 1998:12 
60 Ágústa Pálsdóttir 1998:12 
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Leiðandi foreldrar komu mjög vel út úr rannsókninni, þeirra börn voru áhugasöm um 

lestur og lásu sér til ánægju. Aðferðir þessara foreldra miðuðu að því að örva og hvetja börnin 

til að lesturs og sjá til þess að börnin hefðu aðgang að fjölbreyttu lesefni. Foreldrarnir tóku 

þátt í lestrinum með því að ræða efni bókanna og upplifa ánægju barnanna.61 

Skipandi foreldrar töldu sig þurfa að ákveða fyrir börnin hvað þau læsu svo þau veldu 

sér ekki of létt efni sem hæfði ekki þroska þeirra. Einnig vildu þeir koma í veg fyrir að börnin 

læsu „skaðlegt“ efni og takmörkuðu þar af leiðandi aðgang að lesefni. Lestur var ekki 

áhugamál þessara foreldra og því litlar sem engar samræður um það sem börnin voru að 

lesa.62 

Eftirlátssamir foreldrar skiptu sér lítið af því hvort börnin læsu eða ekki. Börnin áttu 

sjálf að átta sig á því hvort þau vildu lesa og þá hvað þau læsu. Foreldarnir skiptu sér ekki 

mikið af börnunum. Ef átak var gert í því að fá börnin til að lesa stóð það átak yfir í stuttan 

tíma og foreldrar fylgdu því ekki eftir. Eftirlátssamir og skipandi foreldrar áttu það sameigin-

legt að þeir veittu börnunum yfirleitt litla örvun í að afla sér þekkingar og reynslu og höfðu 

lítinn áhuga á lestri.63 

Í rannsókninni kom eitt athyglisvert fram varðandi kynjamun. Af þátttakendum voru 

það aðeins foreldrar drengja sem notuðu skipandi aðferðir. Getur það hugsanlega skýrt niður-

stöður margra rannsókna sem sýna að drengir lesa minna en stúlkur.64 Þessar niðurstöður eru 

umhugsunarefni fyrir foreldra drengja, treysta þeir drengjum síður til að velja sér efni og telja 

þeir nauðsynlegt að hafa vit fyrir þeim? Þá er ekki nema von að áhugi drengja á lestri dofni 

eða ekki náist að kveikja áhuga þeirra á bókum þegar þeir eldast. 

Þessi rannsókn segir okkur hvað viðhorf og áhugi foreldra á lestri getur skipt miklu 

máli. Þótt gerðar séu miklar kröfur til leik- og grunnskólanna varðandi lestur og bókmenntir, 

þá eru þær bara viðbót við það uppeldi og þá mótun sem börnin fá á heimilum sínum. 

 

3.4   Stuðningur frá samfélaginu  

Vigdís Finnbogadóttir komst svo að orði að það bryti í bága við það velferðarsamfélag sem 

við búum í og allt það upplýsingaflæði sem yfir okkur streymir, hve margir hafa gleymt því 

hvað það er að vera barn. Hún sagði að það þyrfti að hlúa að hverri kynslóð fyrir sig og veita 

henni forgang í atlæti, uppeldi og menntun. Í barneign þjóðar fælist mannauður 

 
61 Ágústa Pálsdóttir 1998:17 
62 Ágústa Pálsdóttir 1998:18-19 
63 Ágústa Pálsdóttir 1998:19 
64 Ágústa Pálsdóttir 1998:20 
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framtíðarinnar. Sá uppsker sem sáir og leggur alúð við ræktunina. „Foreldrar þurfa að gefa 

börnum sínum góðar minningar um góða æsku og þær minningar gera úr börnunum góða 

foreldra framtíðarinnar“.65 

Þessi orð geta sjálfsagt margir tekið undir. Foreldrar og stjórnvöld þurfa að vera vel 

meðvituð um að það sem gott er gert fyrir börnin í dag skilar sér til framtíðar. Þarfir barnanna 

þurfa að vera í forgangi, ekki einungis hjá foreldrum heldur þurfa vinnuveitendur að skilja 

þær líka. Samfélagið þarf að hafa vakandi auga með þeim börnum og fjölskyldum sem eiga 

erfitt uppdráttar og koma þeim til aðstoðar. Í jafn litlu samfélagi og á Ísland ættum við að 

geta fylgst betur hvert með öðru, hafa forvarnir og skipulag þannig að vandamál og vanlíðan 

barna séu sem allra minnst, helst engin. 

 Fræðsluefni sem er gefið út af hinu opinbera fyrir foreldra um lestur fyrir börn er af 

skornum skammti. Það er ekki að neinu ráði fyrr en barnið kemur í leikskóla. Í einum 

bæklingi sem mæðravernd afhendir nýbökuðum foreldrum er fjallað um að lestur örvi 

málþroska og málskilning og einnig að söngur og þululestur sé góð viðbót.66 Á heimasíðu 

Heilsugæslustöðvarinnar á Akureyri geta foreldrar nálgast fræðsluefni en mest eru það 

bæklingar sem eru afhentir þeim útprentaðir í ungbarnaverndinni. Ef vel er að gáð er neðst á 

síðunni krækja sem heitir Miðstöð heilsuverndar barna og á henni er að finna mun ítarlegra 

fræðsluefni og meðal annars er þar hugmyndabanki um málörvun fyrir ung börn tekinn 

saman af Gyðu Haraldsdóttur sálfræðingi. Þar koma margar góðar hugmyndir fram sem 

foreldrar geta nýtt sér ef þeim er bent á þetta.67 

Þegar börnin koma í leikskóla liggja frammi bæklingar fyrir foreldra og þar er 

bæklingur sem heitir Viltu lesa fyrir mig? og er gefinn út af Íslenska lestrarfélaginu en 

styrktur af menntamálaráðuneytinu. Í þeim bæklingi er undirstrikað hvað lestur getur verið 

þýðingarmikill fyrir börn og margir þættir tíndir til. Einnig er þar bæklingur sem heitir 

Málþroski og er gefinn út af menntamálaráðuneytinu en þar er komið inn á mikilvægi lestrar í 

tengslum við málþroskann. Báðir þessir bæklingar eru mjög aðgengilegir og hnitmiðaðir. 

Þegar börnin byrja í grunnskóla er meira lagt upp úr fræðsluefni fyrir foreldra. Þar má 

fyrst og fremst nefna heimasíðu Námsgagnastofnunar, það efni er að sjálfsögðu aðgengilegt 

öllum en ekki kynnt fyrr fyrir foreldrum. Þar er bæklingur sem heitir Lestur er lykill að 

þekkingu og betri framtíð. Í honum eru mjög góðar upplýsingar, bæði fyrir kennara og 

foreldra, um hve mikilvægt er að lesa fyrir börn og bent á leiðir hvernig best er að því staðið. 

 
65 Vigdís Finnbogadóttir 1992:46 
66 Þetta get ég  2003 
67 Heilsugæslan á Akureyri 2007 
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Einnig er fjallað um málskilning/málvitund, hljóðvitund og lestur í daglegu umhverfi.68 

Þennan bækling geta skólar pantað og dreift, einnig er honum dreift á kynningum 

Námsgagnastofnunar og hann er auglýstur reglulega meðal grunnskólakennara. Námsgagna-

stofnun gefur einnig út kynningarbækling fyrir foreldra um hvaða efni er hægt að finna á 

heimsíðunni og hvernig foreldrar geti notfært sér það sem þar er.69 

Það er því ljóst að foreldrar ungra barna bera að mestu leyti sjálfir ábyrgð á því að 

verða sér út um efni um þessi mál. Ef til vill ætti hið opinbera að koma fyrr inn með mark-

vissari fræðslu til foreldra um lestur fyrir börn, t.d. í ungbarnaverndinni. Fyrstu ár barnsins 

eru mikilvæg og ætla mætti að með meiri fræðslu og upplýsingum gæfu foreldrar lestri meiri 

gaum. 

 

4.   Bækur og lestur í leikskólum 

4.1   Lögbundin skylda 

Í aðalnámskrá leikskóla er kafli sem heitir málrækt. Í honum er tíundað mikilvægi tungu-

málsins, þessa sameiginlega tækis sem tengir fólk saman og er mikilvægur þáttur í menningu 

okkar allra. Þar er útskýrt hvernig hægt sé að þroska þennan þátt á marga vegu: með 

samtölum, lestri fyrir barnið, spurningum, sögum, þulum og kvæðum. Lögð er áhersla á að 

það þurfi að hvetja barnið til að spyrja sjálft, segja sögur og hlusta með athygli. Bækur eiga 

að vera öflugur þáttur í leikskólastarfinu bæði til málörvunar og til eflingar reynslu og 

fróðleiks.70 

Í aðalnámskrá leikskólanna eru gerðar miklar kröfur til leikskólakennara um færni 

þeirra í notkun tungumálsins og til samskipta.71 Því er það álitamál að íslenskukennslu á leik- 

og grunnskóladeildum við Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) og Háskólann á Akureyri (HA) 

skuli ekki gert hærra undi höfði en raun ber vitni. Við kennaradeild KHÍ var kennslustundum 

í íslensku fækkað síðastliðið haust hjá þeim eru sem í fagkennaranámi fyrir eldri deildir 

grunnskólans. Nemur niðurskurðurinn tíu einingum, fer úr tólf einingum í tvær. Þó eru ennþá 

12 einingar skylda hjá þeim sem eru á kjörsviði kennslu yngstu barna í grunnskóla og 

almennri kennslu í grunnskóla. Leikskólabrautin í KHÍ er með sjö einingar í íslensku sem 

 
68 Námsgagnastofnun 2007 a 
69 Námsgagnastofnun 2007 b 
70 Aðalnámskrá leikskóla 1999:20 
71 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2000:23 
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skyldu.72 Réttlætir rektor skólans þetta með því að það sé verið að auka sérhæfingu og 

minnka forræðishyggju.73 Í HA eru fimm einingar skylda hjá bæði leikskóla- og grunnskóla-

brautinni. Eftir það er val grunnskólakennaranema á milli fimm eininga áfanga í íslensku eða 

stærðfræði.74 Íslenskan er sú námsgrein sem tengist öllum öðrum námsgreinum eða náms-

sviðum innan skólanna og ætti því tvímælalaust að efla og styrkja kennslu í henni. Það er 

mikilvægt að leik- og grunnskólakennarar hafi góða þekkingu á tungumálinu, að þeir séu góð 

fyrirmynd barnanna í töluðu máli og geti sent frá sér góðan texta. Leik- og grunnskóla-

kennarar þurfa að vera öruggir með sig og málfar sitt m.a. vegna þessa að starf þeirra byggist 

mikið á samskiptum og samræðum. 

Leikskólinn spilar stórt hlutverk í lífi barna í dag, samkvæmt árskýrslu Akureyrar-

bæjar fyrir árið 2006 voru 1050 börn á leikskólum bæjarins. Dvalartími barnanna er frá 4 til 

9,5 klst. á dag. Rúmlega 71% barnanna eru 7 klst. eða lengur í leikskólanum og  flest eru þau 

8,5 klst. dag hvern.75 Flestir leikskólar vinna mikið með bækur og lestur og hafa lögbundna 

skyldu til þess eins áður er getið en þegar dvalartími barna er orðin eins langur og raun ber 

vitni þá óneitanlega þurfa leikskólarnir að koma sterkar inn á ýmsum sviðum. Þar á meðal að 

halda bókinni á lofti og hefja hana til vegs og virðingar. Leikskólinn getur haft sín áhrif á þá 

ímynd sem börnin fá af bókum með því að kynna hana vel og skapa bókinni góðan sess í 

þeirra daglega lífi. Þó koma leikskólarnir einungis sem góð viðbót við uppeldi barna en það 

eru heimilin sem skapa viðhorf þeirra og hugmyndir. 

 

4.2   Bókakostur leikskólans 

Bókin er á margvíslegan hátt mjög mikilvægt og skemmtilegt viðfangsefni á leikskólum. Það 

er auðvelt að koma inn á öll námssviðin með því að vinna með bækur og texta og sú vinna 

hefur bæði menningarlegt og menntunarlegt gildi.76 

Það eru í raun sömu kröfur sem leikskólinn þarf að gera til bóka og foreldrar. Þó þurfa 

leikskólar ef til vill að leggja meiri áherslu á úr hverju bókin er búin til og frágang hennar. 

Því umgengni á bókum í leikskólum er trúlega mun meiri en á heimilum. Þegar velja á bækur  

er gott að nota jólabókaflóðið, skoða Bókatíðindin, fylgjast með ef bókakynningar eru í boði 

og lesa ritdóma. Einnig er hægt að biðja sérfróða barnabókaunnendur að taka saman lista yfir 

 
72 Kennaraháskóli Íslands 2007 
73 Íslenskunám kennaranema skorið niður 2007 
74 Háskólinn á Akureyri 2007 
75 Akureyrarbær 2007 
76 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:19 
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þær bækur sem ákjósanlegar eru fyrir börn á leikskólaaldri.77 Einkenni góðra bóka fyrir 

leikskóla eru að efnistök þurfa að vera skýr og hnitmiðuð þar sem eitt leiðir af öðru í eðlilegri 

atburðarás án mikilla útúrsnúninga. Í barnabókum er hægt að fjalla um nærri hvað sem er en 

alls ekki er sama hvernig það er gert. Viðkvæmt efni þarf að fjalla um af virðingu og 

skilningi. Þótt sögupersónan gangi í gegnum erfiðleika og hörmungar þarf söguhöfundur 

alltaf að standa við bakið á sögupersónu sinni og hjálpa henni áfram. Æskilegt er að bókin 

endi vel eða í það minnsta að bjartari tímar séu framundan hjá sögupersónunni.78 

Frágangur bókanna er mikilvægur, þær þurfa að vera sterkar og vel innbundnar. 

Bókarkápa þarf að vera vekja áhuga á bókinni. Textinn á að vera á góðri íslensku án allra 

prent- eða málvilla. Myndskreytingar inni í bókinni eru nauðsynlegar fyrir þennan aldurshóp 

en passa verður upp á það að þær séu á réttum stöðum á blaðsíðunum þannig að þær dragi 

ekki úr spennunni í sögunni ef þær birtast of snemma.79 

Fyrir yngstu börnin er best að velja sterkar harðspjaldabækur eða bækur úr taui eða 

plasti sem auðvelt er að þrífa. Gott er að hafa fyrstu bækurnar stuttar með einföldum, stórum 

myndum á hverri síðu. Börn eru heilluð af myndum af dýrum, bæði fullorðnum og ungviðinu, 

því er gaman fyrir þau að skoða slíkar bækur. Einnig skemmta þau sér vel við að búa til 

hljóðin sem dýrin segja.80 

Bókakostur leikskólans byggist á þekkingu leikskólakennara á barnabókum og mikil-

vægi þeirra í starfinu. Metnaður leikskólakennara ætti að vera sá að hafa bækur í starfinu og 

hafa þær aðgengilegar inni á deildum. Þær ættu að vera vel sýnilegar fyrir börnin til að vekja 

með þeim áhuga og forvitni á bókum. Best er að hafa hlýlegan lestrarkrók þar sem börnin 

geta látið fara vel um sig og tekið sér bók í hönd til að skoða eða lesa. Leggja skal áherslu á 

notalegar lestrarstundir og að laða börnin að bókum. 81 

Gott aðgengi þarf að vera að bókasafni leikskólans og umgengni þar þarf að vera 

skipulögð. Skráningar-, útlána- og skilakerfi einfalt svo auðvelt sé að finna bækur sem henta 

hverju sinni. Skipta þarf reglulega um bækur á deildinni til að hafa fjölbreytnina sem mesta, 

hægt er að tengja bækurnar því þema sem unnið er með hverju sinni. 82 

Skólar sem fagstofnun ættu að upplýsa foreldra um hvaða bækur og verkefni er verið 

að vinna með í skólanum. Þannig geta foreldrar átt samræður við börnin um bækurnar og 

skapað gott andrúmsloft um þær. Ef skólinn lætur ekki þessar upplýsingar í té eiga foreldrar  
 
77 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:27 
78 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:28 
79 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:28-29 
80 Honig 2007:24 
81 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:26 
82 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:26 
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ekki að hika við að biðja kennarana um upplýsingar og fylgjast um leið með námi barnanna. 

Sömuleiðis ættu foreldrar að vera óhræddir við að biðja leik- eða grunnskólakennara um ráð 

eða aðstoð varðandi börnin sín t.d. varðandi lestur og bækur. Kennarar eru fagmenn sem búa 

yfir miklum upplýsingum sem foreldrar eiga að nýta sér.83 

4.3   Lestrarstundir 

Þegar lesið er fyrir börnin er best að gera það í litlum hópum, því yngri sem börnin eru því 

færri börn í hóp. Börnin þurfa líka að vera ánægð og upplögð ef vel á að takast til. Það vill 

stundum verða þegar lesið er fyrir öll börnin á deildinni í samverustund að það þarf annan 

starfsmann til að skapa ró og kyrrð. Þá er það spurning hver nýtur þeirrar lestrastundar. 

Einnig þarf að gefa sér tíma til að lesa fyrir eitt barn í einu. Börn sem lítið er lesið fyrir eða 

eiga erfitt með að halda einbeitningu í hópi, njóta oft þeirra stunda. Með því læra þessi börn 

smám saman að halda einbeitningunni þó að fleiri séu nálægir. Í þessum tilvikum þarf 

samvinnu starfsfólks deildarinnar og skipulag. Þegar lesefni er valið er mikilvægt að undirbúa 

sig vel eins og fjallað er um hér að framan, velja efni við hæfi hópsins. Til að byggja upp 

eftirvæntingu er hægt að kynna bókina áður en lestur hefst, sýna börnunum bókina og fjalla 

um titilinn. Hægt er fjalla um höfundinn, ef hann er erlendur má skoða á landakorti hvaðan 

hann er. Það er hægt að segja stuttlega frá söguþræðinum og ef til vill biðja börnin að hlusta 

eftir einhverju sérstöku sem rætt verður um eftir lesturinn. Sá sem les verður að nota eðlilega 

raddbeitingu hann þarf einnig að vera í sömu hæð og börnin þannig að þau sjái myndirnar 

vel. Allt í lagi er að nota leikræn tilþrif ef tilefni er til, en þó ekki í óhófi. Ef lesið er fyrir lítil 

börn sem hafa litla þolinmæði til að sitja lengi kyrr, þarf að bregðast jákvætt við því. Þó svo 

þau skríði um, togi í bókina og grípi fram í við lesturinn þá er gott ráð að leyfa þeim að sitja í 

kjöltu lesandans og vera þátttakendur.84 

Alice Sterling Honig mælir með því að hafa svolitla dramatík við lesturinn, breyta 

röddinni og ef til vill syngja textann. Sýna undrun og fögnuð ef bókin býður upp á slíkt og 

njóta þess að hrífa barnið með í söguna, þó án mikillar tilgerðar. Hún bendir á að prófa að 

fletta yfir blaðsíður eða loka bókinni og biðja börnin að finna hversu langt lesturinn var 

kominn. Þegar börnin eru gerð að þátttakendum í lestrinum og þeim þakkað fyrir að t.d. finna 

 
83 Morrow 2004:76-82 
84 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006: 30 
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hversu langt lesturinn var kominn er þeim kennt að bera virðingu fyrir lestrinum og bókinni 

og meta þessar notalegu stundir.85 

Eftir að höfundur fór að huga að efni þessarar ritgerðar fyrir ári síðan, fór hann að 

veita því eftirtekt hvernig starfsfólk leikskóla þar sem hann vann les fyrir börnin. Við þá 

óformlegu athugun kom í ljós að þegar lesið var fyrir yngstu börnin, þá notaði starfsfólk meiri 

leikræn tilþrif en ella. Það virtist gefa góða raun fyrir þennan aldurshóp, börnin héldu betur 

athyglinni og lifðu sig betur inn í söguna. Það verður samt hver að hafa sinn háttinn á og 

finna sína leið í þessum efnum.  

Þar sem unnið er með heimspeki með leikskólabörnum þá punktar leikskólakennarinn 

niður hjá sér hvar börnin hlæja þegar lesin er bók fyrir þau og notar það til umræðnanna. Þá 

tengir leikskólakennarinn umræðuna því sem vekur áhuga barnanna og þau hafa gaman af.86 

Þetta er góður punktur til að fara eftir og hægt að nýta sér þó svo að ekki sé verið að vinna 

markvisst með heimspeki. 

Í lestrarstundum er hægt að þjálfa börnin í því að segja sögur. Gott er að byrja á því að 

spyrja þau spurninga t.d. um hvað þau hafi verið að gera í gær. Flest börn hafa mjög gaman af 

því að segja frá því. Smám saman þjálfast þau í því að búa til frásögn og þau þurfa færri 

spurningar til að leiða sig áfram. Við þessar aðstæður þjálfast þau líka í því að hlusta á hvert 

annað. Einnig er góð leið að nota handbrúðu til að virkja frásagnarhæfileika barna. Í rannsókn 

sem var gerð varðandi þetta kom í ljós að börnum gekk betur að endursegja sögu með hjálp 

handbrúðu en þegar þau voru með myndabók. Með handbrúðunni voru börnin nær hlutverka-

leiknum sem var þeim svo tamur og það auðveldaði þeim að tjá sig. 87 

4.4   Tenging við listir og menningu 

Bækur nýtast á margan hátt í starfi leikskólans, þær geta verið til fræðslu og skemmtunar, 

tengdar menningu og listum svo fátt eitt sé nefnt. Í barnabókum fléttast myndlist og 

bókmenntir mjög saman og samspil þessa er mikilvægt fyrir börnin. Einnig fléttast tónlist og 

texti mikið saman og þá bæði söngtextar, kveðskapur og svo „bulltextar“ sem börnin semja 

sjálf. Það auðgar hugmyndaflug og eflir málþorska barna að leyfa þeim að leika sér með 

tungumálið.88 

85 Honig 2007:25 
86 Aðalbjörg Steinarsdóttir og fl. 2000:16 
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Þær bækur sem ætlaðar eru börnum á leikskólaaldri eru flestar myndabækur. Margar 

hverjar eru mikil listaverk þar sem fléttast saman myndlist og orðlist. Því eru vel mynd-

skreyttar barnabækur góð leið til að kynna listsköpun fyrir börnunum og venja þau við að 

njóta ólíkra texta.89 Gott er að hafa t.d. listaverkabækur í listakróknum og vekja þannig áhuga 

barna á að fræðast um það sem verið er að gera á hverjum stað. Eins ef unnið er með þema-

verkefni af einhverjum toga að nota þá bækur til að ná í þekkingu, skoða myndir í bókum og 

tengja þær við ýmis konar vinnu sem fram fer í leikskólanum.90 

Þjóðsögur eru oft og tíðum ekki aðgengilegt efni fyrir börn á leikskólaaldri en þó 

sækja barnabókmenntir þó nokkuð til þessara frásagna, bæði innihald og form. Um leið eru 

þær að endurskapa menningararfinn, miðla þekkingu og hlúa að menningarvitundinni.91 

Þjóðsögurnar eru því gott efni fyrir leikskólakennara að vinna með, af nógu er að taka. Ef 

samfélag eða umhverfi leikskólans tengist einhverri þjóðsögu er tilvalið að kynna hana 

börnum, lesa hana, vinna með textann, setja upp leikrit, teikna eða hvað eina sem hæfir 

hverju sinni. Oft er ákveðinn boðskapur, átök og refsingar í þjóðsögum. Samkvæmt 

rannsóknum bregðast börn illa við þegar fullorðnir reyna að milda ævintýri eða þjóðsögur. 

Refsingin sem hið illa hlýtur í sögunni þarf að koma fram því ef refsinguna vantar getur það 

vakið hræðslu og ótta hjá börnunum. Sagan þarf þó að enda vel til að barnið geti tekist á við 

ógnina.92 Mikilvægt að velja vel útgáfur ævintýra og þjóðsagna, margar hverjar er búið að 

einfalda mikið og setja í skrautbúning eins og t.d. Disney bækurnar. Í þær vantar alla fantasíu 

og þá þurfa börnin ekki að virkja ímyndunaraflið mikið, þó að það ætti að vera leyndardómur 

þessa söguefnis. 

 

5.   Könnun á meðal foreldra 

5.1   Markmið og framkvæmd 

Markmiðið með þessari könnun var að skoða viðhorf foreldra leikskólabarna til 

lesturs og hvort þeir lesi heima fyrir börnin sín og þá hvað. Einnig að skoða hvort viðhorf 

foreldra endurspeglaðist í áhuga þeirra á að lesa fyrir börnin sín. Þátttakendur voru foreldrar 

leikskólabarna á tveimur leikskólum og svöruðu þeir spurningalista rafrænt (sjá viðauka). 

Áður en spurningalistarnir voru sendir út var sótt um leyfi hjá leikskólastjórum viðkomandi 

 
89 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:20 
90 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:26 
91 Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 2006:21 
92 Kristín Unnsteinsdóttir. 2005; 27 
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leikskóla og að fengnu leyfi fengust netfangalistar foreldranna. Einnig var þessi könnun 

kynnt á foreldrafundi annars leikskólans og þar voru foreldrar mjög jákvæðir. Við gerð 

spurningalistans var leitast við að afmarka efni spurninganna þannig að hægt væri að fá 

nokkuð skýra mynd af viðhorfum foreldra og áhuga þeirra á lestri og svo hvað þeir gerðu 

fyrir börnin sín í þessum efnum. 

Í þessari könnun er notuð megindleg rannsóknaraðferð, með þeirri aðferð er spurt 

spurninga um mál eða fyrirbæri sem hægt er að telja, mæla og skrá. Með megindlegri 

rannsóknaraðferð er markmiðið að ná fram vissu mynstri, staðreyndum, tölulegum og ef til 

vill tölfræðilegum upplýsingum um það mál sem verið er að rannsaka.93 

Spurningalistar eru til tvennskonar: óskipulagðir og skipulagðir. Óskipulagðir 

spurningalistar eru með opnar spurningar og þáttakendur svara með eigin orðum. Skipulagðir 

spurningalistar innihalda hins vegar spurningar með svörum sem búið er að fastbinda.94 Í

þessari rannsókn er spurt 21 spurningar, af þeim eru tvær óskipulagðar en nítján skipulagðar. 

Þó voru fjórar af þessum nítján með möguleikann annað þar sem hægt var að skrifa inn texta.  

Áskrift var fengin að könnunarforritinu http://freeonlinesurveys.com til að gera 

könnunina rafræna. Spurningarnar voru settar í þetta forrit og í framhaldi af því var úthlutað 

krækju á síðuna og þar var gefinn aðgangur að spurningalistanum. Þegar því var lokið var 

tölvupóstur sendur á netföngin sem leikskólarnir höfðu útvegað, þar sem könnunin var kynnt 

og krækjan sem hægt var að smella á og nálgast spurningalistann. Könnunin var send á 108 

foreldra, einungis eitt foreldri var ekki með netfang en nokkuð er um að systkini séu á leik-

skólunum eða 29 börn 13 foreldra. Eingöngu var hægt að svara einu sinni frá hverju netfangi. 

77 foreldrar svöruðu könnuninni eða um 71% þeirra sem fengu könnunina senda.  

Svörin skiluðu sér rafrænt inn á síðuna þar sem hægt var að nálgast þau og vinna úr 

þeim. Ekki var hægt að rekja þau til þátttakenda. 

Við úrvinnslu gagna voru niðurstöður könnunarinnar settar inn í reikniforritið Excel 

og útbúin skífurit með niðurstöðum hverrar spurningar. Þó voru tvær spurningar þar sem 

einungis var skrifaður texti og því unnið úr þeim svörunum á annan hátt. 

 

93 Naughton og fl 2001:52-53 
94 Hermann Óskarsson 2000:84-85 
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5.2 Niðurstöður könnunar 

 
Spurning 1. Hversu oft lest þú bækur? 

56%

21%

13%

10%

Næstum daglega
Næstum vikulega
Næstum mánaðarlega
Eiginlega aldrei

Mynd 1. 
 
Rúmur helmingur svarenda les bækur næstum daglega. Mikill meirihluti les eitthvað og hægt 

er að ímynda sér að bækur liggi víða á náttborðum og gripið sé í þær.  

 

Spurning 2. Var lesið fyrir þig í bernsku? 

34%

14%
4%

27%

21%

Næstum daglega
Næstum vikulega
Næstum mánaðarlega
Eiginlega aldrei
Man það ekki

Mynd 2. 

Hér kemur fram að lesið hefur verið nokkuð reglulega fyrir tæpan helming þátttakenda og 

34% þeirra minnast þess að það hafi verið gert næstum daglega. Þó er nokkur hluti sem ekki 

var lesið fyrir eða svarendur muna það ekki. Það getur verið eðlilegt því nokkur tími er liðinn 

og ef ekki hefur verið lesið reglulega eða því hætt snemma þá er vel líklegt að fólk muni það 

ekki.  
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Spurning 3. Eru bækur og lestur mikilvægur þáttur á þínu heimili? 

42%

39%

14%

5%
0% Mjög mikilvægur þáttur

Nokkuð mikilvægur
þáttur
Hvorki / né

Lítilvægur þáttur

Alls ekki mikilvægur
þáttur

Mynd 3. 
 
Hér eru mikill meirihluti sem segir að bækur og lestur sé mjög eða nokkuð mikilvægur þáttur 

á heimilinu. Sem endurspeglar þann áhuga sem spurning 1 gefur til kynna, að margir lesa 

bækur nær daglega. Má geta þess að enginn nýtti sér valmöguleikann: alls ekki mikilvægur 

þáttur. 

 

Spurning 4. Telur þú það einhverju máli skipta fyrir þroska barnsins að lesið sé fyrir 

það? 

67%

33%

0%0%0%

Skiptir mjög miklu máli
Skiptir miklu máli
Hvorki / né
Skiptir litlu máli
Skiptir alls engu máli

Mynd 4. 
 
Það eru allir svarendur meðvitaðir um það að lestur skipti miklu máli fyrir þroska barnsins og 

67% sem telur það skipta mjög miklu máli og 33% miklu máli. Aðrir möguleikar voru ekki 

nýttir. Foreldrar gera sér því ágæta grein fyrir gildi þess að lesa fyrir börn.  
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Spurning 5. Hversu oft lest þú eða annar fullorðinn fyrir barnið / börnin þín heima? 

38%

40%

14%

4%

4%

6-7 sinnum í viku
3-5 sinnum í viku
1-2 svar í viku
Mánaðarlega
Sjaldnar en mánaðarlega

Mynd 5. 
 
Þessi niðurstaða er nokkuð í samræmi við þá sannfæringu foreldra að lestur skipti miklu máli 

fyrir þroska barna en fyrir 38% barna er lesið nær því daglega og 40% 3-5 sinnum í viku. Þó 

hefði verið gaman að sjá lægri prósentu í tveimur síðustu liðunum, því foreldrar svara í 

spurningu 4 að þetta skipti börnin miklu máli og þá hefði verið ástæða til þess að þeir læsu 

oftar en mánaðarlega fyrir þau. 

 

6. Nefnið aldur og kyn þeirra barna sem lesið er fyrir á heimilinu? 

44%

25%

17%

14%

Strákur á leikskólaaldri
Stelpa á leikskólaaldri
Strákur 6 ára eða eldri
Stelpa 6 ára eða eldri

Mynd 6. 
 
Þessi spurning var opin og ætlunin var að athuga hvort verið væri að lesa fyrir fleiri en yngstu 

börnin. Samtals voru nefnd 139 börn sem lesið er fyrir, þar af voru 69% leikskólabörn. Hin 

voru flest á aldrinum 6-11 ára en sú elsta var 13 ára. Af hverju lesið er meira fyrir stráka væri 
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gaman að kanna nánar en kynjaskiptingin á báðum leikskólunum er svo til jöfn. Ef til vill 

voru foreldrar stráka duglegri við að svara könnuninni. 

 

Spurning 7. Hverjir velja bækurnar sem lesnar eru? 

61%

0%

36%

3%

Oftast barnið / börnin
sem velja
Oftast sá fullorðni sem
velur
Veljum bækurnar oftast
saman
Annað 

Mynd 7. 
 
Mikill meirihluti barnanna velur oftast bækurnar sem lesnar eru eða þá að barnið og hinn 

fullorðni ákveða lestrarefnið saman.  

 

Spurning 8. Hver er uppáhaldsbók barnsins /barnanna? 

Þessi spurning var óskipulögð eða svarendur skrifuðu svarið í texta, því komu margir bóka-

titlar fram. Þeir sem oftast voru nefndir voru: Smábarnabækurnar, Disney bækurnar, Einar 

Áskell, Lúlla bækurnar, Stafakarlarnir, Tumi og Emma og dýrabækur. Þó er þess getið 

nokkuð oft að börnin skipta um uppáhaldsbók reglulega, þau eigi sína uppáhaldsbók um 

nokkurn tíma en skipti svo um. Samsvarar þetta vel þeirri kenningu að endurtekningin sé góð 

fyrir leikskólabörn. 
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9. Hvers konar söguefni velur þú helst að lesa fyrir barnið / börnin? 

39%

8%13%

13%

27%

Ævintýri

Raunveruleikasögur

Disney bækurnar

Myndasögur (stórar
myndir / lítill texti)
Annað 

Mynd 8. 
 
Hér koma ævintýrin sterkt inn og eftir þeim flokkurinn annað, þar kom fram að þeir sem þar 

hökuðu við voru með alla þessa flokka, vildu hafa fjölbreytt lestrarefni fyrir börnin. En hvort 

foreldrar eru kannski að misskilja hugtakið raunveruleikasögur því í spurningunni á undan 

eru taldar upp bækur sem má flokka undir þær eins og Tumi og Emma og Einar Áskell en fáir 

nýta sér þann valkost hér. Nokkrir nefndu fræðslubækur fyrir börn.  

 

10. Staldrar þú við orð eða setningar sem barnið / börnin skilja ekki? 

37%

63%

0%

Alltaf
Stundum
Aldrei

Mynd 9. 
 
Foreldrar gefa þessum þætti góðan gaum, margir staldra alltaf við og meirihlutinn stundum. 

Enginn foreldri segist sleppa því alveg.  
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11. Ræðir þú efni bókarinnar við barnið / börnin að loknum lestri? 

17%

82%

1%

Alltaf
Stundum
Aldrei

Mynd 10. 
 
Langflestir ræða efni bókarinnar stundum og þó nokkrir alltaf.  

 

12. Hvað finnst þér mikilvægast við lestrarstundir með börnum? 

Hér kom fram mikil fjölbreytni í svörum en þó ber hæst samveran, nærveran, rólegheitin og 

áhugi barnanna. Hér eru nokkur dæmi um svör foreldra: 

Tala um hvað við vorum að lesa og fá krakkana til að segja orðin eða bera sum orðin fram. Og bara 
heyra hvað þeim fannst. 
 
Gott að eiga notalega stund með börnunum. Gaman að spjalla við þau um það sem lesið er um og 
heyra þeirra skilning á sögunni. 
 
Þessi rólegi tími sem barnið/börnin eiga með foreldrum. Ekki þessi æsingur sem oft einkennir aðrar 
stundir dagsins, þegar verið er að flýta sér í leikskóla/skóla/vinnu og svo aftur heim eða í búð o.s.frv. 
Einnig ná foreldrar og börn að tengjast vel og kynnast betur, með svona nánum og rólegum stundum. 
 
Samveran, umræðan, innlifunin og yfirfærslan á daglegt líf. 
 
Góð og róleg samvera + oft hin besta skemmtun. Oft spinnast mjög skemmtilegar umræður útfrá efni 
bókarinnar. 
 
Gott að eiga svona rólega og notalega stund með þeim fyrir svefninn. Maður nær eitthvað svo góðum 
tengslum við þau. Plús það að þau læra að hlusta og auka við orðaforðann sinn svo eitthvað sé nefnt. 
 
Samveran og nálægðin við barnið mitt. Lestur eykur málþroskann og fl. 
 
Rólegheit, notalegheit, náin samvera og full athygli barns og fullorðins. 
 
Rólegar gæðastundir sem stuðla að nánd og oft gefst gott tækifæri til að spjalla við börnin eftir 
lesturinn 
 
Að eiga notalega stund saman 
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13. Hefur heimilið haft áskrift af barnabókaklúbbi? 

71%

29%

Já
Nei

Mynd 11. 
 
Mikill meirihluti heimilinna hafa haft áskrift að barnabókaklúbbi eða 71%.  

 

14. Ef já við spurningu 13, hvaða barnabókaklúbbi? 

46%

16%

0%

38% Disney- klúbburinn
Eddu bókaormar
Andrés Önd
Annað 

Mynd 12. 
 
Disney – bækurnar tróna hér í efsta sæti og það sem kom fram undir annað voru þeir sem 

höfðu haft áskrift að fleiri en einum bókaklúbbi sem nefndir eru hér af ofantöldu. Þessi 

spurning er gölluð og sýnir ekki rétta niðurstöðu, því nokkrir haka við einn liðinn t.d. Disney 

og setja svo Eddu bókaorma undir flokkinn annað. Spurningin hefur haft þau takmörk að 

aðeins var hægt að haka við einn lið af uppgefnum bókaklúbbum en auk þess liðinn annað.

Einnig hafa bókaklúbbar skipt um nöfn með eigendabreytingum bókaútgefanda og því ekki 

gott að átta sig á hvort sé verið að telja upp sömu bókaklúbbanna með mismunandi nöfnum. 
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15. Ferð þú á bókasöfn? 

9%

23%

40%

28% Nokkrum sinnum í
mánuði
Næstum mánaðarlega

5-8 sinnum á ári

Eiginlega aldrei

Mynd 13. 
 
Þriðjungur svarenda fer á bókasöfnin nokkuð reglulega, annar rúmur þriðjungur fer nokkrum 

sinnum á ári og síðasti tæpi þriðjungurinn fer eiginlega aldrei.  

 

16. Er barnið / börnin vön því að fara á bókasöfn með þér eða einhverjum úr 

fjölskyldunni? 

54%
46% Já

Nei

Mynd 14. 
 
Meirihluti barna eða 54% er vanur því að fara á bókasöfn með einhverjum úr fjölskyldunni en 

þessi spurning átti ekki að ná yfir þær ferðir ef börnin fara á bókasöfn með leikskólanum. 
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17. Hlustar barnið / börnin á hljóðsnældur / diska heima, þar sem sagðar eru sögur? 

22%

16%

30%

32%
Nokkrum sinnum í viku
Næstum vikulega
Næstum mánaðarlega
Eiginlega aldrei

Mynd 15. 
 
Efni sem hægt er að hlusta á í tækjum alltaf að aukast og verða fjölbreyttara. Samkvæmt 

þessari niðurstöðu hlusta börn töluvert á þetta efni og ef til vill er það góð viðbót við þann 

lestur sem þau fá frá foreldrum sínum.  

 

18. Segir þú barninu / börnunum sögur frá eigin brjósti? 

21%

13%

33%

33%
Nokkrum sinnum í viku
Næstum vikulega
Næstum mánaðarlega
Eiginlega aldrei

Mynd 16. 
 
Söguhefð okkar Íslendinga kemur hér glöggt fram en 33% foreldra segja börnunum sínum 

sögur frá eigin brjósti næstum vikulega eða oftar. Önnur 33% gera það næstum mánaðarlega. 
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19. Kyn þess sem svarar 

83%

17%

Kona
Karl

Mynd 17. 
 
Konur svara könnuninni í miklum meirihluta eða 83% en það getur ráðist af því að flest net-

föngin sem gefin eru upp í leikskólunum eru móðurinnar.   

 

20. Aldur 

10%

36%

38%

16%

Yngri en 27 ára
28-33 ára
34-40 ára
Eldri en 41 árs

Mynd 18. 
 
Mikill meirihluti svarenda er á aldrinum 28-40 ára eða 74%. 
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21. Menntun 

13%

15%

13%52%

7% Grunnskólamenntun

Framhaldsskólamenntun

Iðnmenntun /
starfsmenntun
Háskólamenntun

Annað 

Mynd 19. 
 
Menntunarstig svarenda er nokkuð hátt, rúmur helmingur er háskólamenntaður og undir 

liðnum annað voru tveir háskólanemar.  

 

6.   Samantekt 

Eins og áður segir var markmiðið með þessari könnun að skoða viðhorf foreldra leikskóla-

barna til lesturs og hvort þeir lesi heima fyrir börnin sín og þá hvað. Þessi könnun sem náði til 

foreldra barna í tveimur leikskólum hefur gefið ágæt svör við því.  

 Þeir foreldrar sem svöruðu könnuninni voru langflestir konur eða 83% en eins og 

segir í niðurstöðunum getur ástæðan verið sú að flest netföng sem gefin eru upp í leik-

skólunum eru netfang móðurinnar.  

Könnunin bendir til að viðhorf foreldra til lesturs og bóka sé jákvætt og að þeir lesi 

mikið sjálfir. Hlutfall háskólamenntunar svarenda er hátt en hvort að það og mikill áhugi á 

lestri haldist í hendur er ekki gott að segja til um það gæti verið sennilegt. Margir þessara 

foreldra minnast þess að það hafi verið lesið fyrir þá í bernsku og bendir það til þess að sú 

reynsla hafi skilað sér í áhuga þeirra á bókum í dag. Þeir telja bækur mikilvægan þátt á þeirra 

heimili og það skilar sér í miklum lestri fyrir börnin en 38% segjast lesa nær því daglega fyrir 

þau og 40% 3-5 sinnum í viku. 

Val á þeim bókum sem lesnar eru fyrir börnin er oft í höndum barnanna sjálfra en 

nokkuð er um að foreldrar og börnin velji lestrarefnið saman. Sú leið ætti frekar að ýta undir 

það að lestraráhuginn haldist og þær stundir sem varið er í að lesa saman verði eftirsóknar-
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verðari. Það er ekki nóg að börnin hafi gaman af lestrarstundunum, foreldrar verða að hafa 

það líka og fá að velja bækur sem þeim finnast skemmtilegar, því sá áhugi skilar sér rakleitt 

til barnanna. Söguefnið er líka fjölbreytt þó ævintýrin séu algengust en þau eru nauðsynleg 

fyrir börn til að örva ímyndunaraflið og kynnast fantasíunni eins og sagt er frá í kafla 2.2. Það 

hefði mátt reikna með að fleiri veldu að lesa Disney bækurnar miða við þá sem hafa haft 

áskrift af þeim. En kannski gera foreldrar sér grein fyrir því að sögurnar í þeim er mikið búið 

að einfalda, skekkja og þynna og sækjast því ekki eftir því lestrarefni. 

Foreldrar eru vel meðvitaðir um hversu miklu máli það skiptir að lesa fyrir börnin og 

þó nokkuð er um að þeir staldri við orð og setningar til að útskýra fyrir þeim. Slíkar umræður 

gefa lestrinum meiri dýpt og efla málskilning barnanna. Efni bókarinnar ræða nær allir ein-

hvern tímann, þó það sé ekki alltaf gert. Sá barnahópur sem könnunin nær yfir ætti því að 

standa nokkuð vel að vígi hvað námsárangur varðar síðar meir. Því mætti ætla að fæstir af 

honum þurfi að sækja sérkennslutíma, ef vitað er í könnuninni sem Ragnheiður Briem gerði 

og sagt er frá í kafla 3.1. Í sama kafla er einnig sagt frá rannsókn þar sem gerður var saman-

burður á tveimur hópum þar sem lesið var fyrir ung börn, annar hópurinn notaði samtals-

aðferð eftir lestur en hinn ekki. Þar kom í ljós að börnin í hópnum þar sem samtalsaðferðin 

var viðhöfð komu mun betur út hvað varðar orðaforða og málþroska.  

Að segja börnunum sögur frá eigin brjósti er góður siður og foreldrar sem tóku þátt í 

könnuninni eru vel með á nótunum í þeim efnum. Eiginlega kom það höfundi töluvert á óvart 

hversu duglegir foreldrar eru við það. Sú reynsla sem börnin öðlast við það að heyra sögur 

getur kennt þeim að búa til sínar eigin sögur, hvernig samtöl eru uppbyggð og síðar meir 

skilað sér í betri færni bæði til ritsmíða og lesskilning eins og getið er um í kafla 2.1 hér á 

undan.  

Ágústa Pálsdóttir komst að því í rannsókn sinni að uppeldisaðferðir foreldra hafa áhrif 

á lestrarvenjur barna. Þar kom í ljós að foreldrar drengja notuðu meira skipandi uppeldis-

aðferðir, þannig að þeir ákváðu frekar lestrarefni strákanna. Þegar könnunin sem gerð var í 

þessu verkefni er skoðuð er meiri hluti þeirra barna sem svarað var fyrir strákar eða 61% en 

kynjaskipting á leikskólunum er svo til jöfn. Foreldrar svara því til að börnin velja mun oftar 

þær bækur sem eru lesnar eða þá að foreldrar og börnin velji saman. Það er því jákvætt í 

samanburði við rannsókn Ágústu að strákar fái að vera með í ráðum varðandi lestrarefni og í 

kjölfarið á því ættu þeir að aðhyllast lestur frekar en þegar ákveðið er fyrir þá hvað þeir eigi 

að hlusta á og lesa sjálfir. 

Þegar spurt var um aldur þeirra barna sem lesið væri fyrir á heimilinu eins og greint er 

frá var þó nokkuð um að lesið væri fyrir börn sem eru orðin læs. Því mælir Morrow með í 



39

kafla 3.2 og undirstrikar það með því að þá fái börnin meira krefjandi efni að vinna úr en ef 

þau læsu einungis sjálf. Um leið er einnig viðhaldið lestraráhuga og skemmtilegri samveru-

stund foreldra og barna.  

Sú spurning sem skemmtilegast var að vinna úr er spurningin: Hvað finnst þér mikil-

vægast við lestrarstundir með börnum? Svörin voru mjög einlæg og „mjúk“. Í svörunum kom 

fram hversu notalegar þessar stundir væru, hversu mikilvæg upplifunin er, nálægðin við 

barnið, rólegheitin og þar fram eftir götunum. Þessi svör lýsa vel gildi bókarinnar, hún getur 

sameinað svo marga þætti. Auk þess að veita fræðslu, bæta málskilning og málþroska og allt 

sem því viðkemur, er bókin líka góð að sameina fólk og stofna til umræðna. Lestur bókar 

skapar stemningu sem fylgir notalegheit og rólegheit. Gyðu Sigvaldadóttur hefði líkað vel 

þessi svör og orðið yndisstundir sem hún gaf þessum stundum er gott samheiti yfir þau. 

Einnig bendir Honing á eins og fram kemur að persónugera lesturinn og skapa góða umgjörð 

um hann. Af svörum foreldra að dæma gæti ég vel ímyndað mér að foreldrar sinni þessum 

hluta vel miða við hversu áhugasamir þeir eru um lestur.  

Bókasöfn eru þjónusta sem samfélagið veitir okkur og foreldrar gætu nýtt betur. Þar er 

hægt að fá að láni flestar tegundir af bókmenntum fyrir lítinn sem engan pening. Þegar ég 

heyri fólk tala um að ekki sé hægt að kaupa bækur vegna þess hversu dýrar þær eru bendi ég 

á bókasöfnin. Þó alltaf sé gaman að eignast bækur og hafa bækur á heimilinu þá eru 

bókasöfnin góð viðbót við það sem margir ættu að nýta sér betur en gert er.  

Þessi könnun gefur nokkra innsýn inn í það sem foreldrar eru að gera fyrir börnin sín 

og hægt væri að senda annan spurningalista með nýjum spurningum sem hafa vaknað upp við 

greiningu þessara gagna. Þar mætti m.a. skoða nánar kynjamuninn sem kom upp í spurningu 

sex og einnig söguefnið sem foreldrar velja að lesa og um leið skilgreina þá möguleika sem 

eru gefnir upp eins og raunveruleikasögur. Svo væri gaman að athuga hvort þeir foreldrar 

sem eru meira menntaðir, lesi meira fyrir börnin eða segi þeim sögur frekar en þeir sem minni 

menntun hafa. 
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Lokaorð 

Við gerð þessarar ritgerðar hef ég lesið mikið af bókum, tímaritum, greinum og hverju því 

lesefni sem leitt hefur mig áfram til efnisöflunar um gildi bóka og lestur þeirra fyrir börn. 

Alls staðar varð ég þess áskynja að fátt kemur í stað bókalesturs fyrir börn. En afþreyingar-

möguleikar nútímans eru orðnir það miklir í formi myndefnis og tölvuleikja, að það er 

auðvelt að líta framhjá bókinni og setjast niður og láta mata sig á afþreyingu. Því hvílir mikil 

ábyrgð á foreldrum að halda uppi heiðri bókarinnar á heimilum landsins. Foreldar þurfa 

sjálfir að vera duglegir að lesa, lesa fyrir börnin sín og hvetja þau til lesturs þegar þau hafa 

aldur til.  

Þegar ég var að huga að þessum lokaorðum sá ég viðtal í dagblaði við Kristínu Helgu 

Gunnarsdóttur rithöfund, þar sem hún segist óska þess að hún eigi eftir að sjá jafn langar 

biðraðir foreldra við bókabúð þegar nýr titill er gefinn út eins og sást við opnun dótabúða hér 

um daginn.95 Hvort Kristínu verður að ósk sinni er í höndum foreldra komandi kynslóða en 

mikið vildi ég fá að upplifa þetta með henni.  

Ég hef hitt nokkra foreldra sem tóku þátt í spurningakönnuninni og segja að hún hafi 

ýtt við þeim. Þeir segjast gera sér betur grein fyrir því hversu mikilvægar þessar lestrarstundir 

eru og einnig að ræða orð og efni bókarinnar. Eitt foreldrið sagði mér frá því að það hafði 

hætt að lesa fyrir son sinn fyrir nokkrum árum eða eftir að hann varð læs. Eftir að hafa svarað 

könnuninni fór það að hafa samviskubit yfir því að hafa hætt svo snemma og bauð honum 

upp á að byrja að lesa aftur fyrir hann þótt hann væri orðinn tíu ára. Hann tók því mjög vel og 

núna hafa þau tekið þráðinn upp að nýju. Þetta þótti mér mjög vænt um að heyra. Þótt þessi 

könnun geri ekki annað en að fá foreldra til staldra aðeins við, hugsa og ef til vill bæta við 

lestrarstundum, þá er ég sátt. 

Frá þessari ritgerð stend ég upp mun sannfærðari en áður að gildi bókarinnar er mikið 

og hún býr yfir miklum leyndardómi sem hver manneskja ætti að kynna sér. Áhugi minn 

hefur aukist á að lesa fjölbreyttar bókmenntir og bæði fyrir mig og syni mína. Ég held að ég 

geti flokkað þann eldri sem er 7 ára undir bókaorm en hann getur sökkt sér í bækur og blöð 

og gleymt sér algjörlega. Við foreldrarnir erum búnir að lesa fyrir hann svo til á hverju kvöldi 

frá því hann var nokkurra mánaða gamall. Nú er svo komið frá hans hálfu að ekki má sleppa 

úr kvöldstund nema eitthvað sérstakt standi til, þessar lestrarstundir skipta hann ekki síður 

miklu máli en okkur foreldrana. Sá yngri er að verða 18 mánaða og vona ég að ég geti gert 

 
95 Heiða Björk Vigfúsdóttir 2007 
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ennþá betur við hann í lestri, upplýstari og áhugasamari en áður í að gera mitt allra besta í 

þessum efnum. 

Þegar foreldrar heyra: Hver vill lesa fyrir mig?, þá ættu þeir ekki að láta þessa 

spurningu sem vind um eyrun þjóta heldur bregðast vel við, bjóða sig fram og koma sér vel 

fyrir í sófanum með góða bók og lesa fyrir barnið. Það mælir allt með því að nota bókina í  

uppeldi með börnum, það skilar sér margfalt til baka.  
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I

Viðauki 

 



II

Spurningalisti 

 
1. Hversu oft lest þú bækur?    
 

o Næstum daglega 
o Næstum vikulega 
o Næstum mánaðarlega 
o Eiginlega aldrei 
 

2. Var lesið fyrir þig í bernsku? 
 

o Næstum daglega 
o Næstum vikulega 
o Næstum mánaðarlega 
o Eiginlega aldrei 
o Man það ekki 

 

3. Eru bækur og lestur mikilvægur þáttur á þínu heimili? 
 

o Mjög mikilvægur þáttur 
o Nokkuð mikilvægur þáttur 
o Hvorki / né 
o Lítilvægur þáttur 
o Alls ekki mikilvægur þáttur 

 

4. Telur þú það einhverju máli skipta fyrir þroska barnsins að lesið sé fyrir það? 
 

o Skiptir mjög miklu máli 
o Skiptir miklu máli 
o Hvorki / né 
o Skiptir litlu máli 
o Skiptir alls engu máli 

 

5. Hversu oft lest þú eða annar fullorðinn fyrir barnið / börnin þín heima? 
 

o 6-7 sinnum í viku 
o 3-5 sinnum í viku 
o 1-2 svar í viku 
o Mánaðarlega 
o Sjaldnar en mánaðarlega 

 



III

6.  Nefnið aldur og kyn þeirra barna sem er fyrir eru á heimilinu í dag 
 

o Barn 1:  aldur ________ kyn ___________ 
o Barn 2:  aldur ________ kyn ___________ 
o Barn 3:  aldur ________ kyn ___________ 
o Barn 4:  aldur ________ kyn ___________ 
 

7. Hverjir velja bækurnar sem lesnar eru? 
 

o Oftast barnið / börnin sem velja 
o Oftast sá fullorðni sem velur 
o Veljum bækurnar oftast saman 

o Annað _________________________ 

 
8. Hver er uppáhaldsbók barnsins / barnanna?  
 

o ________________________________________________________ 
 

9. Hvers konar söguefni velur þú helst að lesa fyrir barnið / börnin? 
 

o Ævintýri 
o Raunveruleikasögur 
o Disney bækurnar 
o Myndasögur (stórar myndir / lítill texti) 
o Annað _________________________ 

 

10. Staldrar þú við orð eða setningar sem barnið / börnin skilja ekki? 
 

o Alltaf 
o Stundum 
o Aldrei 

 
11. Ræðir þú efni bókarinnar við barnið/ börnin að loknum lestri? 
 

o Alltaf 
o Stundum  
o Aldrei 

 
12. Hvað finnst þér mikilvægast við lestrarstundir með börnum? 
 

o ________________________________________ 
 

13. Hefur heimilið haft áskrift af barnabókaklúbbi? 
 

o Já  
o Nei 



IV

14. Ef já við spurningu 13, hvaða barnabókaklúbbi? 
 

o Disney- klúbburinn 
o Eddu bókaormar 
o Andrés Önd 
o Annað _______________________________ 
 

15. Ferð þú á bókasöfn? 
 

o Nokkrum sinnum í mánuði 
o Næstum mánaðarlega 
o 5-8 sinnum á ári 
o Eiginlega aldrei 
 

16. Er barnið/börnin vön því að fara á bókasöfn með þér eða einhverjum úr 
fjölskyldunni? 
 

o Já 
o Nei 
 

17. Hlustar barnið / börnin á hljóðsnældur/diska heima þar sem sagðar eru sögur? 
 

o Nokkrum sinnum í viku 
o Næstum vikulega 
o Næstum mánaðarlega 
o Eiginlega aldrei 

 

18. Segir þú barninu /börnunum sögur frá eigin brjósti? 
 

o Nokkrum sinnum í viku 
o Næstum vikulega 
o Næstum mánaðarlega 
o Eiginlega aldrei 

 
19. Kyn þess sem svarar 
 

o Kona 
o Karl 
 

20. Aldur 
 

o Yngri en 27 ára 
o 28-33 ára 
o 34-40 ára 
o Eldri en 41 árs 
 



V

21. Menntun 
 

o Grunnskólamenntun 
o Framhaldsskólamenntun 
o Iðnmenntun / starfsmenntun 
o Háskólamenntun 

o Annað ______________________ 

 

22. Annað sem þú vilt taka fram  
 


