
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 samantektinni 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.   
 


