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Ágrip 

Lestur er mikilvægur þáttur í daglegu lífi hvers einstaklings, því er afar 

mikilvægt að börn alist upp við lestur bóka strax frá fyrstu mánuðum ævi 

sinnar. En sýnt hefur verið fram á að lestraráhugi og -venjur hefjist heima 

fyrir. Foreldrar eru í flestum tilfellum aðalfyrirmyndir barna sinna og því er 

nauðsynlegt að þeir sýni lestrinum áhuga, bæði með því að lesa sjálfir og 

fyrir börnin sín. 

Í þessu verkefni er fjallað um mikilvægi lestrar fyrir börn og lestrarvenjur 

leikskólabarna skoðaðar. Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort 

foreldrar/forráðamenn lesi fyrir börnin sín á hverjum degi og hvernig bækur 

eru lesnar fyrir börnin. Enn fremur var athugað hvort börnin biðji um að 

lesið sé fyrir þau, hvort bækur eru sjáanlegar í umhverfi barnanna og hvort 

farið er með þau á bókasöfn. 

Rannsóknin byggir á niðurstöðum sem safnað var með megindlegri 

rannsóknaraðferð þar sem gagna var aflað með spurningalistakönnun sem 

foreldrar/forráðamenn svöruðu. Notað var hentugleikaúrtak þar sem 

úrtakið var fjögurra til sex ára leikskólabörn en spurningalisti var sendur út 

frá leikskólum í Hafnarfirði og á Norðurlandi vestra til foreldra/forráða-

manna barna leikskólanna. Rannsóknin var framkvæmd á haustmánuðum 

2012. Sendir voru út 195 spurningalistar og skiluðu sér alls 130 til baka sem 

gaf 67% svörun. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að um helmingur foreldra, sem tóku 

þátt í könnuninni, les fyrir börnin sín á hverjum degi. Oftast eru lesnar 

hefðbundnar barnabækur og er algengast að um fimmtán mínútum sé varið 

í lestur þegar honum er sinnt. Ríflega helmingur barnanna biður mjög oft 

um að lesið sé fyrir þau og langflestir þátttakenda svöruðu að bækur væru 

sýnilegar á heimilinu. Hins vegar kom á óvart hve stór hluti foreldra fer ekki 

með börn sín á bókasöfn.  

Ljóst er að efla þarf fræðslu til foreldra um mikilvægi lestrar fyrir börn. 

Nauðsynlegt er að foreldrar séu upplýstir um mikilvægi lestrar heima fyrir, 

góðs aðgengis að bókum og ferða á bókasöfn. Foreldrar, sem á þann hátt 

efla lestrarvenjur barna sinna, stuðla að auknum orðaforða og málskilningi 

þeirra en það leggur grunn að góðum námsárangri á skólagöngu. 
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Abstract 

Let's read for our children 

 

Reading is an important factor in every individual's life. Therefore it is 

essential that book reading is introduced to children already in the first 

months of their lives. It has been shown that children´s interest in reading 

and their reading habits primarily develop at home. Parents are, in most 

cases, their children's biggest role models and it is therefore important that 

they show interest in reading.  

This study focuses on the importance of reading for children. The 

objective is to examine whether parents/legal guardians read for their 

children on a daily basis, what they read, how much time they spend 

reading each day and whether books are visible in their homes.  

The research is based on data collected by a quantitative analysis, where 

parents/legal guardians were asked to answer a questionnaire. A 

convenience sampling was used and the sample was four to six year old 

children. The question list was sent out from the kindergartens in 

Hafnarfjörður and in the North West of the country to parents/guardians of 

the kindergarten students. The research was done in the fall of 2012. There 

were sent out 195 questionnaires and a total of 130 questionnaires were 

answered which gave 67% response. 

The study reveals that about half of the parents that participated in the 

research read to their children on a daily basis. The most common reading 

material is children books and the reading takes about 15 minutes on 

average. Most of the participating parents state that books are visible in 

their homes. Furthermore, the research reveals that a strikingly large part 

of parents do not visit libraries with their children. 

Parents have to be informed of the importance of reading for children. 

By reading, having books available at home and taking their children to the 

library, parents can increase their children´s vocabulary and understanding 

and thereby encourage academic success. 
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1 Inngangur 

"Því meira sem þú lest, þeim mun meira munt þú vita. Því meira 

sem þú lærir, þeim mun fleiri staði munt þú fara á" “Ég get 

lesið með augun lokuð!“ Dr. Seuss. (Dickinson, Griffith, 

Golinkoff, og Hirsh-Pasek, 2011, bls. 1). 

Verkefnið ber nafnið, Lesum fyrir börnin okkar og fjallar um hvort það skipti 

máli að foreldrar gefi sér tíma til þess að sinna lestri í uppeldi barna sinna. 

Foreldrar geta styrkt og eflt málvitund barna sinna með því að tala við og 

lesa fyrir börn sín strax frá unga aldri. Lestur róar hugann, veitir börnum 

öryggi, nálægð, hlýju og eykur orðaforða þeirra. Börnin læra að hlusta, 

ímyndunarafl eflist og skilningur þeirra á fjölbreytileika lífsins eykst. Lestur 

er einnig fræðandi, eykur forvitni og námsfærni einstaklinga (Sénéchal, 

2006; Laila Pétursdóttir, 2006). Bóklestur gegnir mikilvægu hlutverki við 

máltöku barna, orðaforða þeirra og lesskilning (Anderson og Nagy 1992) og 

því er nauðsynlegt að foreldrar byrji snemma að lesa fyrir börn sín. 

Uppeldi barna með tíðum lestri er jafnframt upphafið að lestrarhefð hjá 

hverju barni og kveikir áhuga þess á lestri síðar. Sýnt hefur verið fram á með 

rannsóknum að málþroski barna eflist ef byrjað er að lesa fyrir þau strax á 

unga aldri en jafnframt eru meiri líkur á að áhugi fyrir bókum vakni (Erna 

Árnadóttir, 2000). Sú var þó tíðin að húslestur tíðkaðist á heimilum landsins 

og var það gjarnan húsfaðirinn sem las upphátt fyrir heimilisfólkið. 

Bóklestur var stór hluti af lífi fólks á árum áður.  

Rannsóknir í tengslum við OECD-PISA á getu og hæfni 15 ára unglinga 

benda til þess að skemmri tími gefist til lestrar bóka á tæknivæddri öld. 

Einnig að bóklestur og lesskilningur ungra barna og unglinga á vestur-

löndum fari minnkandi (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. 

Níelsson og Júlíus K. Björnsson. 2010). Samkvæmt rannsókn Brynhildar 

Þórarinsdóttur og Þórodds Bjarnasonar (2010) virðast íslensk börn og 

unglingar lesa minna en áður og samfara því fer lesskilningur dvínandi. Í ný-

legri könnun, sem gerð var á lestrarvenjum 15-16 ára unglinga í 35 löndum í 

Evrópu, kvaðst að meðaltali 21% ungmenna aldrei lesa bækur sér til 

skemmtunar. Á Íslandi var hlutfallið þó heldur hærra eða 23%.  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á þátttöku foreldra í námi barna 
þeirra og hvaða áhrif slíkt hefur á börn. Rannsóknirnar sýna að þátttaka 
foreldra í námsferli barnanna eykur árangur þeirra í námi til muna (Fan og 
Chen, 2001) bæði á grunn- og framhaldsskólastigi (Feinstein og Symons, 
1999). Ennfremur eykst andleg hæfni þeirra, börnin eru ánægðari, í leik og 
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starfi, skólaástundun þeirra er betri og minna er um hegðunarvandamál í 
skólanum á meðal barnanna (Melhuish, Sylva, Sammons, Siraj-Blatchford og 
Taggart, 2001). 

Samkvæmt öllu ofanrituðu þarf að byrja snemma að venja börnin okkar 

við lestur til þess að efla lestraráhuga þeirra (Ragnheiður Briem, 1996). Það 

getur reynst mögulegt með því að lesa með þeim og fyrir þau, sem og að 

ræða um efni og innihald þeirra bóka sem lesnar eru. Segja má að fyrsta 

lestrarkennsla hvers barns eigi sér stað þegar barnið er tekið í fangið og bók 

er opnuð, þar sem lesið og rætt er um myndir og innihald bókarinnar 

(Gibson og Scharerc, 2007).  

Tilgangur þessarar rannsóknar er að kanna hvort að foreldrar fjögurra til 
sex ára leikskólabarna lesi fyrir börnin sín. Markmiðið með rannsókninni er 
að uppalendur geri sér grein fyrir mikilvægi þess að lesa fyrir ungviðið. Þar 
sem rannsóknir benda til þess að lesskilningi barna og ungmenna fari 
hrakandi.  

Í þessu verkefni mun höfundur beina sjónarhorni viðfangsefnissins í að 
skoða lestur fyrir börn í tengslum við örvun mál og læsis. Til grundvallar 
verða lagðar eftirfarandi spurningar: 

 Lesa foreldrar heima fyrir börnin sín? 

 Biðja börnin um að láta lesa fyrir sig? 

 Hvernig bækur eru lesnar fyrir fjögurra til sex ára börn? 

 Eru bækur sýnilegar í umhverfi barna? 
 Fara foreldrar með börnin sín á bókasöfn? 

 Verkefnið skiptist í sex meginhluta, auk formála ágrips. Fyrsti kaflinn er 

inngangur þar sem efni verkefnisins er kynnt, vísað í fræðilegt efni, 

markmiði og tilgangi er lýst. Annar kafli fjallar um fræðilegan bakgrunn 

verkefnisins, þar á meðal um máltöku barna, orðaforða og málskilning. 

Jafnframt er í kaflanum fjallað um bernskulæsi, hljóðkerfisvitund, hljóð-

kerfisúrvinnslu og gildi þess að lesa fyrir börn. Ennfremur er þar fjallað um 

innlendar og erlendar rannsóknir sem tengjast mikilvægi þess að lesa fyrir 

börn. 

Í þriðja kafla eru rannsóknaraðferðinni gerð skil þar sem fjallað er um 

rannsóknarsniðið sem notast var við í rannsókninni, þátttakendur, mats-

tæki, framkvæmd rannsóknarinnar, úrvinnslu gagna og siðferðileg atriði. Í 

kafla fjögur eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar í máli og myndum. Í 

fimmta kafla er að finna umræður, umræður í ljósi niðurstaðna, einnig er 

þar fjallað um áreiðanleika, réttmæti og álitamál. Í sjötta kafla er fjallað um 

samantekt og ályktanir. Að endingu eru að finna lokaorð, heimildaskrá og 

viðauka sem fylgja verkefninu og notuð voru við vinnslu rannsóknarinnar.
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fræðileg umfjöllun um viðfangsefni rannsóknarinnar. Þar 

er meðal annars gerð grein fyrir máltöku og málþroska barna, bernskulæsi 

hljóðkerfisvitund, hljóðkerfisúrvinnslu og mikilvægi lestrar fyrir börn. Allir 

þessir þættir eru taldir vega þungt í læsisþroska og hafa rannsóknir sýnt 

fram á að þessir þættir skipta miklu máli við undirbúning læsis hjá 

einstaklingnum. Jafnframt verður fjallað um rannsóknir sem tengjast 

ofangreindum þáttum. Lítillega verður fjallað um HLJÓM-2 skimunarprófið 

sem er próf í leikjaformi og kannar hljóðkerfis- og málvitund elstu barna í 

leikskólum. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því hvað liggur á bakvið þá 

hæfni sem þarf til þess að læra að lesa, svo hægt sé að skilja til fulls hversu 

mikilvægur lestur er í nútíma samfélagi. 

2.1 Máltaka og málþroski 

Máltaka er hugtak sem notað er yfir það ferli þegar einstaklingur lærir sitt 

fyrsta mál, móðurmálið. Að tileinka sér mál er langt ferli og er talað um að 

grátur og hjal barnsins séu fyrstu hljóðin sem það gefur frá sér. Málþróun 

barna þróast oftast þannig að þau byrja að tjá sig með því að nota eitt orð. 

Næsta stig er tveggja orða setningar og síðar fer setningaskipan að verða 

flóknari (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Í rannsóknum sem gerðar hafa 

verið á máltöku einstaklinga hefur komið fram að fullorðnir einstaklingar 

tali hægar, hærra og skýrar, þegar þeir tali við börn á málþroskaskeiðinu en 

jafnframt að þeir noti stuttar og einfaldar setningar. Sýnt hefur verið fram á 

að börn sem mikið er talað við hafa meiri orðaforða og ná fyrr valdi á 

flóknum setningum heldur en þau börn sem lítið er talað við (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2001; Aldís Guðmundsdóttir, 1992). 

Til að geta gert sér grein fyrir hvaða áhrif það hefur að lesa fyrir börn er 

mikilvægt að þekkja máltökuferli barna, þróun málþroska og málnotkun 

þeirra. Þannig er hægt að gera sér grein fyrir því mikilvæga hlutverki að lesa 

fyrir börn frá fyrstu tíð (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 

2000). 

Þegar börn læra tungumál eru þau að þróa fimm mismunandi þætti 

tungumálaþekkingar. Þessir þættir eru hljóðfræði, merkingarfræði, 

setningarfræði, orðhlutar og málnotkun (Otto, 2010). Skilgreining Otto 

(2010) á því hvernig börn læra og nýta sér þessa málþætti í samskiptum og 

þegar lesið er fyrir þau með efrirfarandi hætti: 
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 Hljóðfræði (e. phonetic knowledge) snýst um þekkingu á hljóðum 

og tenginum þeirra í tungumálinu. Börn læra frekar um áherslur og 

hljómfall í málnotkun þegar lesið er fyrir þau úr sögubókum fremur 

en í daglegum samskiptum. Þar sem barnabækur bjóða uppá fleiri 

möguleika til þess að breyta röddinni og sýna áherslur eins og með 

því að gera ýmis hljóð (dýrahljóð, bílahljóð og fleira). Ólíkar 

persónur í sögubókum fá mismunandi rödd og hljóð við lestur, 

þannig er barninu kennt hvernig áherslur og mismunandi hljóm-

brigði í röddinni virka.  

 

 Merkingarfræði (e. semantic knowledge) felur í sér þekkingu á 

merkingu orða og táknar ákveðin hugtök og hugmyndir. Góður 

orðaforði eykur getu einstaklingsins til þess að skilja texta og er 

nátengdur almennri málfræðihæfni og lesskilningi. Börn með góðan 

og þroskaðan orðaforða hafa meiri möguleika til að tjá sig og hafa 

þar af leiðandi meiri málfræðilegan sveigjanleika. Lestur sögubóka 

er ein athöfn sem hefur áhrif á aukin orðaforða. Orðaforðinn í 

sögubókum inniheldur fleiri lýsingarorð og er nákvæmari en sá 

orðaforði sem notaður er í daglegum samræðum. Meiri orðaforði 

eykur færni barnsins í að skilja ritmál, því lesskilningur er nátengdur 

hlustunarskilningi og orðaforða. Þegar eitthvað tiltekið orð er hluti 

af orðaforða barns er auðveldara fyrir barnið að ráða í merkingu 

þess þegar orðið kemur fyrir í rituðu máli.  

 

 Setningarfræði (e. syntactic knowledge) snýst um það að þekkja 

hvernig orð eru tengd saman í setningar með ákveðnum reglum eða 

málfræði til að búa til merkingarbærar setningar. Til þess að geta 

það er nauðsynlegt að vita hvernig raða á orðum saman, til að 

barnið geti tjáð sig á þann hátt sem aðrir skilja. Börn læra að 

orðaröð hefur áhrif á merkingu setninga. 

 

 Orðmyndunarfræði (e. morphemic knowledge) eru þættir sem 

snúast um uppbyggingu orða og það hvernig sum orð eru notuð á 

mismunandi hátt í töluðu og rituðu máli. Hún hefur líka með það að 

gera hvernig geinar og forskeyti hafa áhrif á notkun orða og hvernig 

orð breytast eftir því hvort þau eru í eintölu eða fleirtölu. 

 

 

 Málnotkunarfræði (e. pragmatic knowledge) vísar til þess hvernig 

börn öðlast hagnýta þekkingu á því hvernig tungumál er notað 
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meðal annars til að segja sögur og miðla upplýsingum í gegnum 

reynslu þeirra af sögubókum. Börn sem hafa góða reynslu af 

sögubókum með ólíkum viðfangsefnum öðlast þekkingu á því 

hvernig tungumál er notað í mismunandi umræðum. 

 

Máltakan sem slík er ákveðið afrek fyrir einstaklinginn en jafnframt er 

hún mjög mikilvæg til þess að hann geti komið óskum sínum og þörfum á 

framfæri og þannig notað málið á árangursríkan hátt til samskipta 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1987). Í mörg ár hafa kenningar um máltöku þó 

verið litaðar af því að máltakan sé háð meðfæddri tungumálafærni og 

sérhæfðum kerfum um málfræðireglur (Hulme og Snowling, 2009). 

Ágreiningur hefur verið á milli fræðimanna um forsendur máltökunnar 

og eru frægustu fræðimenn á þessu sviði Noam Chomsky og B. F. Skinner. 

Chomsky er bandarískur málfræðingur og var með þeim fyrstu til að koma 

með kenningu um máltöku barna sem hljóðaði á þá leið að máltaka sé 

einstaklingnum ásköpuð og að hver einstaklingur fæðist með einhverskonar 

máltökutæki. Skinner var atferlissinni og helsti andstæðingur Chomsky. 

Hann hélt því fram að umhverfið skipti miklu fyrir máltöku einstaklinga en 

jafnframt að styrking og umbun hefði þar mikið að segja. Skinner hélt því 

einnig fram að allt sem hver einstaklingur lærði væri svörun við einhverri 

örvun sem hann verður fyrir (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007). 

Chomsky og Skinner eru einkum ósammála um það hvað hafi mest áhrif 

á málþróun, hvort það eru umhverfisþættir eða meðfæddir eiginleikar sem 

skipta þar mestu máli. Hvað sem því líður þá eru sennilega flestir sammála 

um að flókin gagnkvæm áhrif beggja þátta hafi eitthvað að segja við þá 

þróun. Móðurmálið lærist hjá flestum einstaklingum sama hvernig þeim er 

sinnt, en það fer eftir máluppeldi hvers og eins hversu góðir málnotendur 

þeir verða (Karmiloff og Karmiloff- Smith, 2001). 

Einnig er talað um að máltaka sé félagslegt ferli og að börn geti aðeins 

lært þann breytileika sem þau heyra frá því fólki sem þau umgangast 

(Hulme og Snowling, 2009). Samskipti barna við fullorðinn einstakling hefur 

því mikið að segja um þróun málþroskans. Að tala rétt mál við barnið, lesa 

og ræða við það og fá barnið til þess að tjá sig eykur líkurnar á því að barnið 

tileinki sér fallegt og gott málfar (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1995).  

Í rannsókn Guðrúnar Sigursteinsdóttur (2009) kemur fram að góður 

málþroski er undirstaða þess að geta skilið, lesið og skrifað málið. Þetta 

styður langtímarannsókn sem Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir 

og Amalía Björnsdóttir (2011) gerðu um málþroska. Þar var kannað hvort 
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málþroskamælingar við fimm ára aldur hefðu forspárgildi um námsgengi í 

samræmdum prófum í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla (sjá nánar um 

rannsóknina bls. 23). 

2.2 Bernskulæsi 

Bernskulæsi (e. emergent literacy) er hugtak sem notað er um það ferli sem 

einstaklingur fer í gegnum frá fæðingu og þar til formlegt lestrarnám hefst 

um fimm til sex ára aldur. Lestur þróast frá bernsku og fram á fullorðinsár 

og má skipta upp í skilgreind þrep. Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

bernskulæsi sýna að ung börn læra um lestur gegnum reynslu sína á töluðu 

máli (Þóra Kristinsdóttir, 2000, Bennett-Armistead, Duke og Moses, 2005). 

Bernskulæsi tengist málþróun og málþroska einstaklingsins, en einnig 

þekkingu hans á ritmáli, bókstöfum, hljóðum þeirra og hljóðkerfisfærni 

einstaklingsins (Cunningham og Zibulsky, 2011).  

Þar með er hægt að sýna fram á mikilvægi þess að leggja ríka áherslu á 

örvun og þjálfun þeirra málþátta sem mikilvægir eru til að börn nái tökum á 

lestri. Á því aldursskeiði þegar börn eru í leikskóla eru þau þegar byrjuð að 

tileinka sér ákveðna færni og þekkingu í málinu. Gengið er út frá því að 

undirbúningur lestrarnáms hefjist strax á fyrsta ári barnsins, þar sem ritað 

mál er víða í umhverfi þess (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 

2006). 

Whitehurst og Lonigan (2003) settu fram kenningu um bernskulæsi sem 

byggist á víxlverkandi þáttum sem nefnast innanfrá og út (e. inside out) og 

utanfrá og inn (e. outside in). Innanfrá og út felur í sér hæfni einstaklingsins 

til að umskrá orð í hljóð (lestur) eða hljóð í orð (ritun), það reynir því 

töluvert á hljóðkerfisvitund einstaklingsins. Utanfrá og inn felur í sér það 

sem umhverfi einstaklingsins býður upp á til að fræða og búa hann undir 

lestrarnámið. Þetta eru upplýsingar sem hjálpa einstaklingnum að skilja 

merkingu ritaðs máls, auka þekkingu hans á hugtökum, orðaforða og því 

hvernig sögur eru uppbyggðar. Þegar lesið er fyrir börn má ætla að þessir 

þættir í fari þeirra séu styrktir. 

Ennfremur hefur verið sýnt fram á að börnum gangi betur að læra að 

lesa ef þau eru vön því að lesið sé fyrir þau strax frá unga aldri. Börn átta sig 

fljótt á að ritmál hafi einhverja merkingu í bókum, en einnig læra þau að 

lesa í rétta átt, það er að lesa frá vinstri til hægri. Þá læra börn ómeðvitað 

að lesa með því að fylgjast með þeim sem les fyrir þau, að hver blaðsíða er 

lesin ofan frá og niður og einnig í hvaða átt blöðunum er flett við lestur. 

Þetta ferli telst til utanfrá inn ferlisins (Ehri, 1997; Whitehurst og Lonigan, 

1998).  
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Samantektarrannsókn um bernskulæsi var gerð árið 1995 af Gunn,, 

Simmons og Kame’enui, þar sem bæði var unnið úr heimildum og 

frumrannsóknum. Mynd 1 (bls.17) sýnir þá þætti sem bernskulæsi felur í sér 

og jafnframt kemur fram hvernig bernskulæsi byggir á læsisþekkingu og 

læsisreynslu. Þegar lesið er fyrir börn og jafnframt þegar samræður eiga sér 

stað á milli foreldra og barna öðlast þau læsisreynslu. Líkan Gunn og félaga 

má líkja við hugsmíðahyggjuna (e. social constructivism) sem samræmist 

kenningum Vygotsky um „svæði hins mögulega þroska“ (e. zone of proximal 

development). Þar sem kenning hans gengur út frá því að barnið auki 

þekkingu sína og reynslu við það að umgangast hinn fullorðna og getumeiri 

börn (Morrow, 2001). 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir  

(2009) unnu rannsókn um málþroska, sjálfstjórn (e. self control) og læsi 

fjögurra til sex ára barna. Rannsóknin var gerð með það í huga að varpa ljósi 

á læsisþróun og námsgengi barna í grunnskóla. Þær völdu þennan aldur 

vegna þess að rannsóknir sýna að þessi ár í lífi barna, aldurinn fjögurra til 

átta ára, hafa mikið að segja um málþroska, sjálfstjórn, læsi og félagsþroska. 

Næstelsti árgangur í leikskóla (tíu leikskólar) og fyrsti bekkur grunnskóla 

(fjórir grunnskólar) voru þátttakendur í rannsókninni. Höfundar rann-

sóknarinnar skoðuðu þróun byrjendalæsis, lestrartækni og lesskilnings hjá 

börnunum, en erlendar rannsóknir sýna að saman mynda þessir þættir 

Mynd 1. Undirstöðuþættir bernskulæsis (sjá mynd 1 í Gunn, Simmons og 
Kame’enui (2012); Halldóra Haraldsdóttir, 2007). 
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mikilvægan grunn í námi, læsi og mörgum öðrum þroskasviðum barna. 

Tilgangurinn með rannsókninni var að finna börn í áhættuhópi, hvað varðar 

hæfni þeirra til lestrar, lesskilnings, ritunar og stjórnunar á eigin hegðun, 

fyrr en áður var gert. Þannig töldu höfundar að hægt væri að leggja 

markvissan og vísindalegan grunn að góðri íhlutun strax í leikskóla hjá þeim 

börnum sem greinast í áhættuhópi á þessum sviðum. Þá reyndist ekki 

munur á orðaforða barnanna eftir kyni þeirra. Marktæk fylgni reyndist á 

milli menntunar móður og orðaforða barnanna í báðum aldurshópum.  

Lestur krefst mikillar málfærni og þekkingar á tungumálinu. Einstaklingar 

þurfa að vera færir um að skilja merkingu orða, samhengi í texta og að 

draga ályktanir út frá textanum við lestur. Slíkt reynir mjög á orðaforða, 

málfræðiþekkingu, málskilning og hæfni til að nota málið í mismunandi 

samhengi. Einstaklingi með slaka málfærni er því hætt við að lenda í 

erfiðleikum með lesskilning, jafnvel þótt hann geti umskráð bókstafina í 

hljóð og orð. Einstaklingur sem er vel læs getur hins vegar nýtt sér lestur, 

lesskilning og ritun í daglegu lífi, bæði sér til hagræðis og yndisauka (Freyja 

Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, 2007; Steinunn Torfadóttir, Helga 

Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010; 

Jalongo, Mary Renck, 2008). 

Það sem skiptir máli er að vinna með orðaforða ungra barna vegna þess 

að þeim mun betri orðaforða sem þau hafa, því stærra net hafa þau til þess 

að auka við orðaforðann enn frekar. Af framanrituðu má ljóst vera að 

markmið þess að lesa fyrir börn er að efla og styrkja málþroska þeirra og 

málskilning, auka víðsýni þeirra og styrkja þau fyrir það sem koma skal í 

framtíð þeirra. 

2.3 Hljóðkerfisvitund og helstu forspárþættir fyrir lestrargetu 

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er hugtak sem vísar til getu 

einstaklingsins til að skynja þau hljóð sem við heyrum í umhverfinu og 

hljóðræna uppbyggingu tungumálsins án tengsla við merkingu orðanna. Í 

því liggur að hvert orð er samansett úr hljóðum sem eru táknuð með 

bókstöfum en talað mál er brotið niður í smærri einingar, setningar, atkvæði 

og orð (Snow, Burns og Griffin, 1998; Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk 

Jónsdóttir, 2006). 

Hér er átt við að góð meðvitund um uppbyggingu tungumálsins eða 

talmálsins og skýr framburður hjálpi börnum við að brjóta orð niður í 

smærri einingar til að stafsetja rétt. Það er talið mikilvægt að geta sótt hljóð 

stafanna í langtímaminnið til að geta raðað þeim rétt saman í orð og 

setningar. Ef um er að ræða erfiðleika í hljóðkerfisvitund einstaklingsins 
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getur það leitt til erfiðleika í lestri og stafsetningu hjá viðkomandi (Snowling 

og Stackhouse, 2006). 

Mikið hefur verið rannsakað hvaða áhrif hljóðkerfisvitund hefur á 

lestrarnám barna. Niðurstöður hafa sýnt að sterk tengsl eru á milli skertrar 

hljóðkerfisvitundar og lestrarerfiðleika (Kamhi og Catts, 2005). Því er 

hljóðkerfisvitund álitin vera mikilvæg fyrir lestrarnám einstaklingsins og í 

raun ein helsta forsenda þess. Hljóðkerfisvitundin sýnir hversu næm börn 

eru á hljóðkerfi tungumálsins, hvernig það skiptist niður í misstórar einingar 

og hvernig hægt er að vinna með einingarnar á mismunandi vegu (Kamhi og 

Catts, 2005). 

Þegar lesið er fyrir og með börnum er verið að kynna fyrir þeim ritmál. 

Þegar búin eru til veggspjöld eða annað sem inniheldur ritmál er verið að 

kenna þeim hvernig ritað mál getur verið notað til að hafa samskipti (Otto, 

2010). Tungumál er nauðsynlegt í hverju þjóðfélagi, það myndar grunninn í 

skynjun einstaklingsins, tjáningu og daglegum samskiptum. Tungumálið er 

jafnframt táknkerfið sem hver einstaklingur notar til þess að flokka, 

skipuleggja og gera hugsun sína skýrari. Einstaklingurinn lærir og gerir sér 

grein fyrir heiminum í gegnum tungumál. Tengsl á milli skilnings og tjáningar 

tungumáls virðist vera síbreytilegt, eitthvað sem er undir áhrifum frá 

málþroskastigi hvers barns fyrir sig og þekkingar þess á hinum ýmsu hliðum 

tungumála (Otto, 2010). 

Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir (2011) unnu 

skýrslu um málumhverfi og lestrarnám barna í tíu leikskólum fyrir mennta- 

og menningarmálaráðuneytið. Í skýrslunni kemur fram að öflugt og gott 

þróunarstarf fari fram í þeim leikskólum sem til skoðunar voru og margir 

þeirra voru með markvissa málörvun sem tengdist eflingu orðaforða og 

þjálfun hljóðkerfisvitundar hjá nemendum. Leikur barnanna skipaði stóran 

sess í kennslunni og tengslum hennar við lestrarnámið í samræmi við 

hugmyndafræði leikskóla, sérstaklega um leik sem náms- og þroskaleið. Þeir 

þættir sem helst er unnið með á leikskólanum í þessum tilgangi eru hlustun 

og efling hljóðkerfisvitundar, máltjáning og frásagnir, styrking orðaforða og 

málskilnings. Í skýrslunni kemur fram að leikurinn sé mikilvægur í námsferli 

ungra barna en í leiknum fær barnið möguleika á að þroskast og læra í 

gegnum leikinn. Leikurinn gegnir því mikilvægu hlutverki í málörvun og 

lestrarnámi barna í leikskólastarfi. Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

kemur fram að leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og að þar sé upphaf 

formlegrar menntunar hvers einstaklings. Jafnframt segir að leikskólinn skuli 

skapa aðstæður til þess að börn efli málvitund sína með því að læra ný orð, 

hugtök og þróa málnotkun sína. Ennfremur skal lagt upp með að þau séu 

hvött til þess að tjá sig, hlusta á sögur, ljóð og ævintýri.  
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Talað er um umskráningu (e. decoding) þegar einstaklingur breytir 

bókstöfum í hljóð og tengir svo hljóðin saman í orð sem hann skilur, það er 

að hann umskrái bókstafina í hljóð og orð. Næmi einstaklings fyrir hljóðum 

tungumálsins gegnir hér lykilhlutverki. Ef einstaklingur getur gert sér grein 

fyrir því á hvaða hljóði orð byrja og jafnvel tekið hljóð í burtu og sagt hvaða 

orð er eftir, þá hefur hann þróað með sér ákveðna hljóðkerfisvitund. Það er 

undirstaða umskráningar og hefur forspárgildi um hæfni til lestrar síðar á 

lífsleiðinni (Snowling og Stackhouse, 2006). Rannsakendur hafa ennfremur 

sýnt fram á að hæfni einstaklinga til lestrar og stafsetningar styrkist til muna 

með öflugri hljóðkerfisvitund (Troia, 2004). 

Rannsóknir hafa sýnt að reglubundin þjálfun hljóðkerfisvitundar sé að 

öllum líkindum áhrifaríkasta lestrarkennslan, en hún þarf að vera stöðug og 

einstaklingsbundin (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Rannsakendur eru 

flestir sammála um mikilvægi þjálfunar á hljóðkerfisvitund sem undanfara 

fyrir árangursríkt lestrarnám. Ekki eru þeir þó sammála um það hvort allir 

þættir hennar skipti máli. Það er þó talið bera góðan árangur að þjálfa 

hljóðkerfisvitundina samhliða kennslu bókstafanna eins og við kennslu stafs 

og hljóðs, en jafnframt þegar verið er að leika sér með málið eins og að 

ríma, segja sögur, og fara með uppskálduð orð og hljóð (Walpole og 

McKenna, 2007).  
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Tafla 1. Stigþyngjandi verkefni í hljóðkerfisvitund (Muter 2006). 

 

Eins og sjá má sýnir tafla 1 hvernig færniþættir hljóðkerfisvitundar og 

málvitund þróast eftir aldri barnsins, jafnframt hvernig verkefni það eru 

sem reyna á hljóðkerfisvitund einstaklingsins. 

2.3.1 Hljóðkerfisúrvinnsla 

Hljóðkerfisúrvinnsla er tengd heilastarfsemi einstaklingsins og byggir á 

hljóðkerfi tungumálsins. Þessi starfsemi tengist nánar hljóðrænni endur-

heimt úr minni (e. phonological retrival) (það er þegar sækja þarf upp-

lýsingar sem geymdar hafa verið í minni einstaklingsins) hljóðrænna eininga, 

geymd, minni, og skráningu á hljóðrænum upplýsingum. Fyrst í stað er þessi 

úrvinnsla oftast ómeðvituð, en seinna meir nýta flestir einstaklingar sér 

hljóðrænar upplýsingar og úrvinnslu á markvissan hátt eins og í námi með 

tengingu á milli hljóða og stafa, og þróa þannig með sér fyrirhafnarlausa 

lestrarhæfni (Ehri, 2002; Troia, 2004; Muter, 2006; Helga Sigurmundsdóttir, 

2002).  

Helstu ferli innan hljóðkerfisúrvinnslunnar eru hljóðkerfisvitund (e. 

phonological awareness), hljóðræn endurheimt úr minni (e. phonological 

retrival), hljóðrænt minni (e. phonological memory) og hæfni til að tjá 
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hljóðrænar upplýsingar (e. phonological production) sem hafa verið mót-

teknar, en þetta eru þeir þættir sem tengjast mest lestri. Barn lærir þó að 

skilja og tala móðurmál sitt án þess að vera meðvitað um einstök hljóð þess 

en það lærir síðar að nýta sér hljóðkerfisúrvinnsluna við að tileinka sér málið 

á skilvirkari hátt (Catts, Fay, Zhang og Tomblin, 1999; Catts og Kamhi, 2005; 

Troia, 2004). 

2.4 Rannsóknir um gildi þess að lesa fyrir börn 

Foreldrar eru helsta fyrirmynd barna sinna þegar kemur að lestri, því má 

segja að lestur barnanna byrji heima fyrir (Ásthildur Snorradóttir og 

Sigurlaug Jónsdóttir, 2000). Börn þurfa því stuðning uppalenda frá unga 

aldri og fram á unglingsár til þess að þau geti þróað með sér jákvætt viðhorf 

til lestrar og góða lestrarfærni því lestrarfærni er síður en svo meðfæddur 

hæfileiki (Þóra Kristinsdóttir, 2000). Það er því ljóst að foreldrar geta haft 

mikil áhrif á mál- og lestrarþróun barna sinna í gegnum uppeldið. Það virðist 

skila mestum árangri og varanlegum áhrifum ef foreldrar eru virkir í því að 

kynna lestur fyrir börnum sínum (Zucermann, 2009). Þátttaka foreldra í 

námi barna getur haft mikil áhrif þegar börnin eru ung og oft eru áhrif 

þátttökunnar sýnileg allt fram á unglingsárin og jafnvel fram á fullorðinsárin 

(Desforges og Abouchaar, 2003; Fan og Chen, 2001). 

Einnig má ljóst vera samkvæmt fyrri umfjöllun að þau börn sem eru 

kynnt fyrir bókum snemma á lífsleiðinni gætu haft forskot á önnur börn 

hvað lestur varðar út allan grunnskólaaldurinn (Wade og Moore, 2000). 

Þar af leiðandi er æskilegt að foreldrar tækju virkan þátt í lestrarþróun 

barna sinna og stuðli að áhuga þeirra á bókum og lestri (Auður Magndís 

Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður 

Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2009).  

Sukhram og Hsu (2012) greindu frá könnun sem fram fór á bókasöfnum í 

þremur hverfum í New York fylki í Bandaríkjunum og fól í sér lestrar-

verkefni sem nefnist “The reading together program“. Þátttakendur voru 

alls 30 talsins, bæði foreldrar og börn í jöfnum hlutföllum. Í verkefninu lásu 

foreldrar fyrir börn sín sem voru á aldrinum sex til þrjátíu og sex mánaða, en 

meðalaldur barnanna var þrjátíu mánuðir. Foreldrar komu á bókasafnið í 45 

mínútur í senn, einu sinni í viku á sex vikna tímabili. Niðurstöður þessarar 

könnunar bentu til þess að foreldrar lærðu að skilja og meta betur gildi þess 

að byrja snemma að lesa fyrir börnin sín og einnig að slíkar lestrarstundir 

með börnunum styrktu sambandið á milli þeirra og barnanna. Rann-

sakendur komust jafnframt að því að þau börn sem komu frá heimilum þar 

sem sögubækur voru lesnar fyrir barnið höfðu forskot á þau börn sem ekki 



25 

var lesið fyrir heima, þau hlustuðu betur og sýndu lestrinum meiri áhuga. Á 

þessum námskeiðum lærðu foreldrar hvernig heppilegast væri að lesa fyrir 

barnið og hvaða aðferð væri best að nota við lestur bóka fyrir svo ung börn. 

Besta aðferðin reyndist vera að ræða við barnið um myndirnar án þess að 

einblína of mikið á textann. Rannsakendur voru fyrirmyndir í verkefninu og 

sýndu hvernig lesa ætti bókina fyrir barnið. Þeir kenndu foreldrunum 

hvernig hægt væri að finna falinn undirtexta eða skilaboð í sögunni, og 

hvernig spyrja ætti spurninga á meðan lesið væri. Foreldrum var jafnframt 

kennt að velja lestrarefni sem hæfði aldri barnsins, sem og að fá barnið til 

þess að sitja kyrrt og halda sér við efnið þegar lesið væri fyrir það. 

Foreldrarnir áttu ennfremur að finna út hvaða tími dagsins hentaði best 

fyrir lestur. Þátttakendur, það er foreldrarnir, sögðu námskeiðið hafa verið 

afar nytsamlegt og upplýsandi. Þeir ætluðu sér að halda áfram að lesa fyrir 

og með börnum sínum og nýta sér þær aðferðir sem þeir lærðu á 

námskeiðinu. 

HLJÓM-2 skimunarprófið, sem Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir (2002) eru höfundar að, var hannað til 

að kanna hljóðkerfis- og málvitund elstu barna í leikskóla. Skimunarprófið er 

greiningartæki sem leikskólakennarar nota gjarnan við slíka könnun. 

Skimunarprófið er notað sérstaklega til þess að finna þau börn sem gætu 

verið í áhættuhópi varðandi lestrarerfiðleika á fyrstu árum grunnskólagöngu 

sinnar. 

Í rannsókn sem Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir (2003) framkvæmdu, um tengsl árangurs á HLJÓM-2 

skimunarprófinu og árangurs í lestri, var lagður spurningalisti fyrir foreldra 

þar sem spurt var hvort lesið væri fyrir börn þeirra. Í ljós kom að aðeins 

tvennir foreldrar (af alls 268 foreldrum) sögðust aldrei lesa fyrir börnin 

heima. En lesið var daglega eða oftar fyrir um helming barnanna. Þau börn 

sem lesið var fyrir einu sinni til tvisvar í viku stóðu sig marktækt verr á 

HLJÓM-2 skimunarprófinu en þau börn sem lesið var fyrir á hverjum degi. 

Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir 

(2004) gerðu jafnframt rannsókn á fimm ára leikskólabörnum með HLJÓM-2 

skimunarprófinu þar sem prófið er talið hafa forspárgildi um námsgengi 

barnsins í lestrarnámi þess í grunnskóla. Börnunum í rannsókninni var skipt í 

hópa eftir því hvort þau sýndu slaka, meðalgóða eða góða færni á HLJÓM- 2 

skimunarprófinu í leikskóla. Þessi sömu börn voru prófuð aftur sjö ára, og 

geta þeirra á málþroskaprófunum borin saman við niðurstöður á 

einkunnum á samræmdum prófum í 4. bekk. Rannsóknin gaf til kynna að 

þjálfa þurfi börn með slaka hljóðkerfisvitund á markvissan og hnitmiðaðan 

hátt til að búa þau undir að takast á við lestrarnám þeirra síðar. 
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Samkvæmt rannsókn sem Jóhanna Einarsdóttir o.fl. (2011) gerðu kemur 

fram að málþekking barna á leikskólaaldri stuðli að góðu gengi í námi þegar 

í grunnskóla er komið. Í þessa rannsókn völdu þær börn sem voru fædd 

1991 (athuguð voru tæp 10% af þessum árgangi) og 1992 (athuguð voru 

rúmlega 20% voru af börnum í þessum árgang) voru þau rúmlega fimm ára 

við upphaf rannsóknarinnar. Niðurstöður gáfu til kynna að tengsl eru á milli 

málþroskamælinga í leikskóla og námsgengis á samræmdum prófum í 

grunnskóla, óháð námsgreinum virðast þessi tengsl haldast alla grunn-

skólagönguna.  

Einnig hefur málþroski og læsisþróun einstaklingsins töluverð áhrif á 

félagsleg samskipti en Kelly, Sacker, Del Bono, Francesconi, Marmot (2011) 

fjalla um það í rannsókn sinni. Þar kemur fram að ef lesið væri daglega fyrir 

helming allra 5 ára gamalla barna sem lesið var fyrir sjaldnar en daglega, 

væru vandamál sem tengjast andlegri vanlíðan af félagslegum samskiptum 

10% - 20% minni en nú er. Það kemur einnig fram í rannsókn hjá Amalíu 

Björnsdóttur o.fl. (2003) að það eru tengsl við ýmsa félagslega þætti og 

erfða við árangur í lestri og þróun hljóðkerfisvitundar. Þær nefna að vert 

væri að kanna þau tengsl við mælingar á lestrarfærni og málþroska í fyrstu 

bekkjum grunnskólans hér á landi. 

Þá hafa lestrarstundir með foreldrum einnig sannað gildi sitt í þessu 

samhengi og nýtast á margvíslegan annan hátt. Slíkar stundir geta reynst vel 

ef barnið á erfitt þegar kemur að viðskilnaði við foreldra í leikskólanum. Góð 

leið til þess að vinna gegn aðskilnaðarkvíða barna er, að foreldrar gefi sér 

tíma þegar mætt er með börnin á leikskólann til að lesa fyrir börnin sín í 

lestrarkróknum. Þá sameinast foreldrar og leikskólakennari í að lesa fyrir 

barnið en hægt og rólega kemur foreldrið sér út úr lestrinum og verður 

áhorfandi. Með því að halda sig til hlés í lestrinum er foreldrið að búa til 

traust á milli barnsins og leikskólakennarans en foreldrið þarf svo að kveðja 

á meðan lestrinum stendur. Þetta getur hjálpað barninu að líða vel í 

leikskólanum og gerir aðskilnaðinn mun auðveldari (Lee, 2010).  

Æskilegt væri því að foreldrar læsu fyrir börnin sín og ræði um innihald 

bókanna eins lengi og þau vilja hlusta. Einnig ætti að hlusta á börnin, tala 

við þau og hvetja þau til þess að segja frá atburðum og spyrja þau spurninga 

til þess að athuga hversu vel börnin fylgjast með þegar lesið er fyrir þau, 

Það ýtir undir áhuga barna á lestri og styrkir þau í námi (Ágústa Pálsdóttir 

1998; Erna Árnadóttir, 2000). 

Ferð á bókasafn og í bókabúðir í fylgd foreldra getur einnig verið 

hvetjandi fyrir barnið, þar sem það finnur að áhugi er sýndur á þeim bókum 

sem verið er að lesa með þeim. Þeir einstaklingar sem hafa góðan aðgang 

að bókum eru líklegri til þess að lesa en þeir sem ekki hafa aðgang að 
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bókum (Almar M. Halldórsson, 2006; Ágústa Pálsdóttir, 1998; Brynhildur 

Þórarinsdóttir, 2009).  

Eins og áður hefur verið fjallað um, hafa rannsóknir sýnt að margir kostir 

fylgja því að lesa fyrir börn þar sem þekking þeirra og reynsla eykst, hlustun, 

málþroski, rökhugsun og hljóðgreining örvast og eflist (Kelly, Sacker, Del 
Bono, Francesconi, Marmot, 2011).  

Gildi bóklestrar fyrir börn á leikskólaaldri er ekki hægt að útskýra á einn 

ákveðin hátt því það fer eftir þeim sem les hvað hann leggur áherslu á 

hverju sinni. Hins vegar er öruggt að lestur barnabóka eflir marga hæfileika 

barns (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006). Sýnt hefur verið fram á að lestur 

fyrir börn styrkir hljóðkerfis- og málvitund þeirra, eykur þekkingu á lestri og 

ritmáli, orðaforða, og siðferðisþroska svo fátt eitt sé nefnt (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2003; Pence og Justice, 2008). 

Dickinson o.fl. (2011) fjalla um rannsókn á lestri bóka (Bookstart) sem 

upphaflega var gerð í Birmingham í Bretlandi. Í dag er aðferð rann-

sóknarinnar orðin mjög útbreidd þar í landi, en hún var þróuð til þess að 

auka námsárangur barna. Rannsóknin var send út frá bókasöfnum og voru 

þátttakendur 300 efnalitlar fjölskyldur. Haft var samband við verðandi 

mæður í þessum fjölskyldum sem komnar voru á 36. viku meðgöngunnar. 

Fjölskyldurnar fengu fjóra pakka af bókum á tveggja ára tímabili. Einnig var 

settur upp samanburðarhópur af ungum börnum sem fengu ekki um-

ræddan bókapakka. Upplýsingum var safnað saman frá þátttakendum með 

spurningalista, þar sem meðal annars var spurt um athafnir heima fyrir 

varðandi lestur bókanna, en listinn var sendur út sex mánuðum eftir að 

fyrsti bókapakkinn var afhentur. Framkvæmd var athugun eftir tvö ár og 

síðan framkvæmt grunnmat við upphaf skólagöngu barnanna. Upplýsingar 

úr samræmdum prófum voru skoðaðar til samanburðar þegar barnið var á 

áttunda ári. Niðurstöður sýndu það að 71% foreldra keyptu fleiri bækur fyrir 

börn sín og 28% sögðust eyða meiri tíma í að lesa fyrir börnin eftir að hafa 

fengið bókapakkann. Könnun á heimilisvenjum sýndi að börnin sem fengið 

höfðu bókapakka voru mun líklegri til þess að velja bóklestur sem 

uppáhaldsiðju heldur en börn úr samanburðarhópnum. Einnig kom fram að 

foreldrar voru mun líklegri til þess að kaupa bækur fyrir börnin sín eftir að 

hafa fengið bókapakkann. Þegar börnin hófu skólagöngu tóku þau 

samræmd próf eins og allir nemendur á áttunda ári í Bretlandi. Þar var 

almenn þekking þeirra prófuð og þau börn sem fengið höfðu áðurnefnda 

bókapakka reyndust betur stödd en handahófskennt úrtak af börnum 

(n=41). Þegar samræmdu prófin voru skoðuð var ljóst að börnin sem fengið 

höfðu bókapakka stóðu framar í öllum þáttum en samanburðarhópurinn. 

Þetta er sérstaklega áhugavert vegna þess að börnunum var fylgt eftir frá 
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fæðingu og upp í grunnskóla. Leikskólakennarar sem höfðu fengið 

blandaðan hóp barna sem höfðu fengið bókapakka og börnum sem ekki 

höfðu fengið slíkan pakka, tóku eftir því að bókagjöfin hafði haft jákvæð 

áhrif á alla fjölskylduna hjá þeim börnum sem fengu bókapakka. 

Í rannsókn sem Fien, Kame’enui og Good (2009) gerðu um undirbúning 

læsis er megindlegum rannsóknaraðferðum beitt til að sýna fram á fylgni á 

milli lestrarhæfni leikskólabarna og hvernig þeim gengur þegar í grunnskóla 

er komið. Samkvæmt þessari rannsókn virðist skipta miklu máli hve mikla 

þekkingu leikskólabörn hafa á stafrófinu og hversu góð hljóðkerfisvitund 

þeirra er, en þessir þættir hafa töluvert að segja um lestrarfærni barnanna 

síðar meir eins og áður hefur verið vikið að. Niðurstaða rannsóknarinnar 

sýndi fram á sterk tengsl milli hljóðkerfisvitundar barna í leikskóla og 

lestrargetu þeirra í grunnskóla.  

Jóhanna Einarsdóttir o.fl. (2011) stóðu að rannsókn sem ber saman við 

rannsókn Fien, Kame’enui og Good (2009) og þar kemur fram að 

málþekking við upphaf grunnskóla hefur sterk tengsl við námsárangur upp 

allan grunnskólann. Rannsóknir gefa til kynna að þau börn sem kynnast 

bókum frá unga aldri eru líklegri til þess að efla málþroska sinn og 

lestraráhuga (Morrow og Gambrell, 2004). Af þessum sökum er mikilvægt 

að börn hafi greiðan aðgang að bókum og að þær séu sýnilegar í umhverfi 

þeirra. 

Al-Momani, Ihmeideh og Abu Naba’h (2010) gerðu rannsókn í Amman í 

Jórdaníu á fjögurra og fimm ára börnum í tíu leikskólum. Í rannsókninni var 

kannað viðhorf foreldra til lestrarnáms barnanna. Viðtöl voru tekin við fjóra 

foreldra og tvo kennara af handahófi í hverjum skóla og kannað hvernig 

samlestri þeirra með börnunum væri háttað. Í rannsókninni var kannað hve 

mikla reynslu börnin höfðu af því að lesið væri fyrir þau heima eða þeim 

sagðar sögur. Í ljós kom að lesið var heima fyrir stóran hluta barnanna sem 

komu í grunnskóla og voru þau með góðan grunn í hlustun. Önnur komu 

með litla sem enga reynslu af því að lesið væri fyrir þau eða þeim sagðar 

sögur. Í þessari rannsókn kom það meðal annars fram að foreldrar verða 

sífellt meðvitaðri um mikilvægi þess að lesa fyrir börn sín frá unga aldri því 

að það hafi jákvæð áhrif á námsgetu þeirra í framtíðinni. Einnig kom fram 

að margir foreldrar gangi út frá því að í leikskólanum sé börnum kennt að 

lesa, skrifa stafi og mynda setningar. Margir foreldrar virðast því ekki hafa 

þekkingu á því hvernig læsi þróast hjá börnum og vita ekki hvernig best sé 

að kenna þeim að lesa og skrifa. Í niðurstöðunum kom það ennfremur fram 

að upplýsingastreymi milli heimilis og skóla væru ekki góð. Því þyrfti að 

bæta samskiptin til að unnt væri að ná þeim markmiðum sem leikskólinn 

ynni eftir varðandi þróun læsis hjá börnunum. 
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Rannsóknir sýna að eitt af því mikilvægasta sem foreldrar geta gert til 

þess að hjálpa börnum sínum til að læra móðurmálið og undirbúa þau vel 

fyrir skólagönguna, er að vekja hjá þeim áhuga á lærdómi, með því að lesa 

fyrir þau. Rannsóknir sem gerðar hafa verið á því hvort foreldrar lesi fyrir 

börnin sín og ná yfir öll Bandaríkin sýna ennfremur að lesið sé daglega fyrir 

tæplega helming allra barna sem eru 5 ára og yngri (Russ, o.fl. 2007). Að 

lesa fyrir barn er auðveld leið til þess að koma í veg fyrir erfiðleika í námi sé 

horft fram á veginn. Þrátt fyrir það gera ekki nógu margir uppalendur sér 

grein fyrir þeim jákvæðu áhrifum sem þessi einfalda athöfn lestur getur haft 

á líf og nám barna (Russ, o.fl. 2007) 

Lestrarfræðingurinn Stanovich (2008) yfirfærði kenninguna um 

„matthew-effect“ (e. matthew effect) á lestur og lestrarnám sem hann segir 

að megi líkja við það hvernig lestrarferlið þróast hjá einstaklingnum. Það er 

að segja þegar börn lesa mikið eða þegar lesið er mikið fyrir fyrir þau eflist 

orðaforði þeirra og lesskilningur. Þannig að hægt er að líkja þessu við að 

„ríkir verða ríkari“. Eins má segja að þau börn sem lesa lítið og lítið er lesið 

fyrir hafi þar af leiðandi minni orðaforða og lesskilning og þá er hægt að tala 

um að „fátækir verða fátækari“. 

Að framsögðu sést að þörf er að kanna nákvæmlega hvernig foreldrar 

segjast lesa fyrir börn sín á Íslandi. Verður það gert með því að hafa 

eftirfarandi rannsóknarspurningar í huga: 

 Lesa foreldrar heima fyrir börnin sín?  

 Biðja börnin um að láta lesa fyrir sig? 

 Hvernig bækur eru lesnar fyrir fjögurra til sex ára börn? 

 Eru bækur sýnilegar í umhverfi barna? 

 Fara foreldrar með börn sín á bókasöfn? 
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3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla verður rannsókn verkefnisins kynnt. Fjallað verður um 

rannsóknarsniðið sem notað var, greint verður frá þátttakendum og bak-

grunnsupplýsingum. Matstækið/spurningalistinn er kynntur, þá verður 

fjallað um framkvæmd og úrvinnslu spurningalistans, að lokum er umfjöllun 

um siðferðileg atriði. 

3.1 Rannsóknarsnið 

Í rannsókninni var stuðst við þekktar aðferðir við gagnaöflun. Gagna var 

aflað með spurningalistum og unnið var úr niðurstöðum með megindlegum 

aðferðum. Megindlegar rannsóknaraðferðir byggjast á mælanlegum og 

teljanlegum niðurstöðum og tölum. Þær geta sýnt fram á hvort mynstur sé 

til staðar í gögnunum eða ekki og hvort marktækur munur sé á niðurstöðum 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Kostirnir við að nota spurningakannanir eru að hægt er að safna 

fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma (Bryman og Bell, 2007). Ókostirnir við 

það að nota spurningalistakönnun er að svarhlutfall getur verið lágt og því 

ómarktækt. Einnig er ákveðin hætta á því að þátttakendur misskilji 

spurningarnar eða þeir þekki ekki þau orð sem notuð eru í spurninga-

listanum, en jafnframt takmarkast niðurstöðurnar við þær spurningar sem 

spurt er um (Ary, Jacobs, Razavieh og Sorensen, 2010; Þorlákur Karlsson, 

2003).  

Í þessari rannsókn voru spurningalistar lagðir fyrir foreldra fjögurra til sex 

ára barna í leikskólum á Norðurlandi vestra og í Hafnarfirði. Þá er lýsandi 

tölfræði notuð til að greina frá niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem að 

töflur, myndir og texti eru í aðalhlutverki (Amalía Björnsdóttir, 2003). 

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur (sjá töflu 1) voru 194 foreldrar sem búsettir eru á Norðurlandi 

vestra og í Hafnarfirði, alls voru 98 í Hafnarfirði og 96 á Norðurlandi. Í töflu 

2. eru bakgrunnsupplýsingar um svarendur í dreifbýli og þéttbýli. Úrtakið er 

hentugleikaúrtak en þá velur rannsakandi þátttakendur sem hagkvæmt er 

að nálgast (Þórólfur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003).  
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Tafla 2. Þátttakendur í rannsókn í leikskólum á Norðurlandi vestra og Hafnarfirði.  

 
 
Tafla 2 sýnir fjölda þeirra foreldra og leikskóla sem tóku þátt í rannsókninni. 

 

Tafla 3. Bakgrunnsupplýsingar um svarendur á Norðurlandi vestra og Hafnarfirði. 

 

Tafla 3 sýnir bakgrunnsupplýsingar þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. 

Rannsóknin var send til 194 foreldra í nokkrum leikskólum í Hafnarfirði (alls 

64 foreldrar sem skiluðu inn) og á Norðurlandi vestra (66 alls sem skiluðu 

inn). Alls svöruðu því 130 foreldrar spurningalistanum eða 67% af 

heildarfjölda þátttakenda rannsóknarinnar. Einn skilaði auðu á Norðurlandi 

vestra og tveir skiluðu auðu í Hafnarfirði.  

Norðurland-vestra Hafnarfjörður

Fjöldi leikskóla 3 4

Fjöldi foreldra 96 98

Svarhlutfall í % 68,75% 65,30%

Svar

Feður 22%

Mæður 78%

18-25 ára 6%

26-35 52%

36-45 37%

46 eða eldri 5%

Grunnskólamenntun 22%

Stúdentspróf 11%

Iðnnám 16%

Háskólapróf 51%

Norðurland vestra 51%

Hafnarfjörður 49%

Einhleyp/ur 12%

Í sambúð eða gift/ur 88%

Kyn

Aldur

Menntun

Búseta

Hjúskaparstaða
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Af þeim 130 foreldum sem svöruðu könnuninni voru 22% feður, en 

mæður voru í miklum meirihluta svarenda eða 78% af heildarfjöldanum. 

Meðalaldur þeirra sem svöruðu var 26-35 ára eða 52% þátttakenda. 6% 

þeirra sem svöruðu voru 18-25 ára en einungis 5% þátttakenda voru 46 ára 

eða eldri. Þátttakendur sem voru með háskólapróf eða meiri menntun voru 

51% sem er nokkuð hátt hlutfall miðað við landsmeðaltal. Í Hafnarfirði 

reyndust 56% foreldra vera með háskólapróf en á Norðurlandi vestra 

rúmlega 45%. Samkvæmt Hagstofu Íslands voru árið 2011 tæp 38% fólks á 

aldrinum 25-49 ára með háskólapróf (Hagstofa Íslands 2012). Nokkuð jöfn 

skipting var eftir búsetu, á Norðurlandi vestra bjuggu 51% þátttakenda en 

49% þátttakenda bjuggu í Hafnarfirði. Þá voru 53% svarenda giftir en 35% 

svarenda voru í sambúð og 12% þeirra voru einhleypir. 

 

Aldur barna. 

Myndin sýnir hvernig aldur barnanna skiptist í báðum landshlutum. 

Mynd 2. Aldur barnanna. 

Hlutfall á milli kynja í rannsókninni á Norðurlandi vestra voru 38 drengir eða 

58% og 28 stúlkur eða 42%. Í Hafnarfirði voru 34 drengir eða 53% og 30 

stúlkur eða 47%. 

3.3 Matstæki 

Matstækið til að afla gagna fyrir rannsóknina var spurningalisti með 21 

spurningu sem bæði voru opnar og lokaðar. Fáeinar spurningar innihéldu 
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valmöguleika þar sem í boði var að merkja við fleiri en eitt svar ef við átti. 

Svarmöguleikar voru á fimm þrepa raðkvarða (likert kvarða), fjögra liða 

kvarða, og flokkunarkvarða (já og nei). Bakgrunnsupplýsingar voru í fimm 

liðum og snéru að aldri og kyni þess sem svarar könnuninni. Einnig var spurt 

um menntun, búsetu og hjúskaparstöðu. Spurningalistinn var forprófaður 

tvisvar sinnum af átta foreldrum sem komu með gagnlegar ábendingar um 

það sem betur mátti fara. Leiðsagnarkennarinn fór yfir spurningalistann og 

gaf góðar ráðleggingar sem nýttust vel við endurbætur listans. 

3.4 Framkvæmd 

Spurningarnar voru hannaðar þannig að þær gæfu mynd af því hvernig lestri 

er háttað og hvort lesið er fyrir börn á aldrinum fjögurra til sex ára. 

Spurningalistinn var prentaður og farið með hann í tiltekna leikskóla þann 

11. október 2012. Listarnir voru síðan sóttir viku síðar eða þann 18. október 

2012 og sama dag ítrekuðu leikskólastjórarnir við þá foreldra sem ekki 

höfðu skilað inn listanum að skila sem fyrst ef þeir ætluðu að taka þátt. 

Önnur ítrekun um skil listanna var þann 26. október sama ár og þá höfðu 

nokkrir listar skilað sér til viðbótar. Við þriðju ítrekun þann 31. október 2012 

skiluðu sér tveir listar á Norðurlandi vestra, þar með var þessari rannsókn 

lokið. 

3.5 Úrvinnsla 

Unnið var úr spurningalistunum um leið og þeir bárust í Microsoft Exel 

töflureikni en unnið var með hverja spurningu fyrir sig eins og fram kemur 

hér á eftir. Gögnin verða kynnt með lýsandi tölfræði. Einnig verður skoðað 

hvort um marktækan mun er að ræða í einstökum spurningum. 

3.6 Umfjöllun um siðferðileg atriði 

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar (sjá viðauka A) og sótt var um 

leyfi til þess að framkvæmdin væri í samræmi við ákvæði laga um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr. 77/2000 (Persónuvernd, 

2012). Leyfi fékkst hjá fræðslustjórum á Norðurlandi vestra og í Hafnarfirði 

(sjá viðauka B og C), og einnig var fengið leyfi hjá leikskólastjórum 

viðkomandi leikskóla (sjá viðauka D). Með því að samþykkja þátttöku sína 

gaf einstaklingurinn samþykki um notkun þeirra upplýsinga sem hann veitti. 

Þeim einstaklingum sem tóku þátt í rannsókninni var með kynningarblaði 

(sjá viðauka E) gerð grein fyrir að sleppa mætti þátttöku en einnig að sleppa 

mætti einstökum spurningum rannsóknarinnar. Í upplýsingablöðum til 

viðkomandi aðila kemur fram hver standi fyrir rannsókninni, hver sé 
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ábyrgðarmaður og sérfræðingur rannsóknarinnar, jafnframt kemur fram í 

hvaða tilgangi rannsóknin er gerð. Engar persónuupplýsingar um 

einstaklinginn, aðrar en aldur, kyn og menntunarstig, komu fram í 

gögnunum til rannsakanda og þar af leiðandi voru afar litlar líkur á að hægt 

væri að rekja svar til einstaklings. Þau siðferðislegu vandamál sem upp gátu 

komið við úrvinnslu rannsóknarinnar tengdust helst því hvað Ísland er lítið 

land og þátttakendur gátu því haft raunverulegar áhyggjur af því að 

upplýsingar væru rekjanlegar að einhverju leyti, eða gætu valdið skaða eða 

öðrum óþægindum. Öllum gögnum verður þó eytt eftir útskrift rann-

sakanda. Rannsakandi hefur borið allan kostnað sem hlýst af þessari 

rannsókn, það er að segja kostnað við prentun spurningalista og fylgiskjala. 

Einnig hefur rannsakandi séð um að koma spurningalistum til skila og 

jafnframt að sækja þá á viðkomandi leikskóla.  
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4 Niðurstöður 

Í kaflanum verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fjallað 

verður um svörun úr spurningakönnun. Niðurstöður verða settar fram í 

myndum, texta og gerðir verða fáeinir marktækniútreikningar.  

4.1 Lesa foreldrar heima fyrir börnin sín? 

Á hvaða aldri var barnið þegar byrjað var að lesa fyrir það?  

Í þessari spurningu kemur fram að flestir þátttakenda voru byrjaðir að lesa 

fyrir barnið fyrir eins árs aldur. 

Mynd 3. Aldur barns þegar lestur hófst. 

Eins og sjá má á mynd 2 voru 77% svarenda byrjaðir að lesa fyrir börn sín á 

aldrinum 0–11 mánaða í Hafnarfirði en 71% svarenda á Norðurlandi vestra. 

21% svarenda byrjuðu að lesa fyrir börn sín á aldrinum 1-2 ára á 

Norðurlandi vestra en 17% svarenda í Hafnarfirði. Á Norðurlandi vestra var 

8% svarenda byrjaðir að lesa fyrir börn sín á aldrinum 3-4 ára og 5% 

svarenda í Hafnarfirði. Í Hafnarfirði byrjuðu 2% svarenda að lesa fyrir börn 

sín á aldrinum 5-6 ára en enginn byrjaði að lesa svo seint á Norðurlandi 

vestra. 
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Hvenær er lesið fyrir barnið heima? 

Á mynd 3 má sjá að oftast er lesið fyrir barnið fyrir svefninn. 

Mynd 4. Lestrarstund heima. 

Svarið við þessari spurningu gaf til kynna að algengast er að lesa fyrir 

svefninn, um helgar og í fríum. Síður er verið að lesa fyrir börnin eftir 

leikskóla og á morgnana. Í þessari spurningu var gefinn möguleiki á því að 

merkja við fleiri en einn svarmöguleika og koma með skriflegar athuga-

semdir. Þar af leiðandi hentaði ekki að nota prósentur við útreikningana, 

það fór betur að hafa fjölda þátttakenda í niðurstöðum þessarar spurninga. 

Svarendur skrifuðu eftirfarandi athugasemdir inn á spurningalistana í 

rannsókninni: 

þegar barnið vill láta lesa fyrir sig - Þegar barnið biður um lestur - Hvenær 

sem er - Annað slagið - Ef barnið vill og tími gefst. 

Þegar færi gefst - Hvenær sem er og oft - Þegar barnið sækir eftir því - Hér 

og þar yfir daginn - Þegar barnið biður um og við höfum lausan tíma. 
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Hversu oft er lesið fyrir barnið heima? 

Svör þátttakenda eins og sjá má á mynd 4, er allt frá því að lesa daglega og 

niður í einu sinni til þrisvar í viku.  

Mynd 5. Hversu oft er lesið. 

Á mynd 4 má sjá að rúmlega helmingur svarenda eða 56% í Hafnarfirði og 

44% á Norðurlandi vestra les daglega fyrir börn sín. Einungis 8% svarenda í 

Hafnarfirði lásu 6 sinnum í viku fyrir börn sín en enginn svarenda á 

Norðurlandi vestra. Þeir sem lesa 4-5 sinnum í viku fyrir börnin sín eru 32% 

svarenda á Norðurlandi vestra og 16% svarenda í Hafnarfirði. Það voru 24% 

svarenda á Norðurlandi vestra og 20% svarenda í Hafnarfirði sem lásu fyrir 

barnið 1-3 í viku. Enginn svarenda í Hafnarfirði og á Norðurlandi vestra las 

aldrei fyrir barnið sitt. 
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Í hversu langan tíma er lesið hverju sinni? 

Eins og sjá má á mynd 5 les meirihluti svarenda í ellefu til fimmtán mínútur í 

senn í báðum landshlutum. 

Mynd 6. Hversu lengi er lesið fyrir barnið? 

Algengast er að foreldrar lesi fyrir barnið í 11-15 mínútur í senn bæði á 

Norðurlandi vestra og í Hafnarfirði eða 52% svarenda í Hafnarfirði og 48% 

svarenda á Norðurlandi vestra. Í prósentum var nokkuð jafnt hvort lesið var 

í 6-10 mínútur eða í 16 mínútur eða lengur, 24% svarenda lásu 6-10 mínútur 

á Norðurlandi vestra og 23% svarenda í Hafnarfirði. Í Hafnarfirði lásu 27% 

svarenda í 16 mínútur eða lengur og 21% svarenda á Norðurlandi vestra. Í 

Hafnarfirði lásu 2% svarenda í fimm mínútur hverju sinni en 3% svarenda á 

Norðurlandi vestra lásu í fimm mínútur í hvert sinn.  
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4.2 Biðja börn um að láta lesa fyrir sig? 

Biður barnið um að láta lesa fyrir sig?  

Mynd 6 sýnir að í rúmlega 50% tilvika biður barnið mjög oft um að lesið sé 

fyrir það. 

Mynd 7. Biður barnið um lestur? 

Drjúgur meirihluti barnanna bað mjög oft um að láta lesa fyrir sig eða 58% í 

Hafnarfirði og 56% á Norðurlandi vestra. Þriðjungur barnanna bað frekar oft 

um að láta lesa fyrir sig eða 33% í Hafnarfirði og 30% á Norðurlandi vestra. 

Einungis 9% barna á Norðurlandi vestra báðu sjaldan um að láta lesa fyrir 

sig og einungis 8% í Hafnarfirði. Um 5% barna á Norðurlandi vestra báðu 

mjög sjaldan um að láta lesa fyrir sig en engin börn í Hafnarfirði báðu mjög 

sjaldan um að láta lesa fyrir sig. Hvorki í Hafnarfirði né á Norðurlandi vestra 

báðu börnin aldrei um að láta lesa fyrir sig. 
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Hvernig er viðhorf barnsins gagnvart lestri?  

Mynd 7 sýnir að yfirgnæfandi meirihluti barnanna hefur mjög gott viðhorf til 

lestrar. 

Mynd 8. Viðhorf barnsins gagnvart lestri. 

Fram kom að 97% svarenda í Hafnarfirði sögðu að barnið hefði mjög gott 

eða frekar gott viðhorf gagnvart lestri en 93% svarenda á Norðurlandi 

vestra. Á norðurlandi vestra svöruðu 8% að viðhorf barnsins væri í 

meðallagi, en 4% svarenda í Hafnarfirði sögðu að viðhorfið gagnvart lestri 

væri í meðallagi og frekar slæmt. 
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Hvernig gengur að finna tíma fyrir lestur? 

Þegar spurt var hvernig gengi að finna tíma til þess að lesa fyrir börnin kom 

ljós að rúmlega helmingi þátttakenda í Hafnarfirði gekk mjög vel að finna 

tíma fyrir lesturinn. Þátttakendum á Norðurlandi vestra gekk ekki eins vel að 

finna tíma fyrir lesturinn. 

Mynd 9. Að finna tíma fyrir lestur. 

Eins og sjá má á mynd 8 gekk 59% svarenda í Hafnarfirði mjög vel að finna 

tíma til að lesa fyrir börnin en 39% svarenda á Norðurlandi vestra. Á 

Norðurlandi vestra gekk 33% frekar vel að finna tíma til lestrar fyrir börnin 

en 22% í Hafnarfirði. Á Norðurlandi vestra gekk 27% í meðallagi að finna 

tíma fyrir lestur en 13% svarenda í Hafnarfirði. í Hafnarfirði gekk 6% frekar 

illa að finna tíma fyrir lestur en einungis 2% á Norðurlandi vestra. Á 

Norðurlandi vestra voru 2% svarenda sem gekk mjög illa að finna tíma til 

lestrar en engum svarenda í Hafnarfirði gekk mjög illa að finna tíma fyrir 

lestur. Athugað var hvort það væri marktækur munur eftir landshlutum á 

því að finna tíma til þess að lesa fyrir börnin. Það reyndist vera marktækur 

munur (t(128) = 1,97867 p < . 01). Þátttakendum í Hafnarfirði gengur 

marktækt betur að finna tíma til þess að lesa fyrir börn sín en þátttakendum 

á Norðurlandi vestra. 
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Eru aðrir en þú sem lesa fyrir barnið?  

Mynd 9 sýnir hverjir lesa helst fyrir barnið í Hafnarfirði (HF) og Norðurlandi 

vestra (NV). 

Mynd 10. Hver les fyrir barnið? 

Í þessari spurningu var boðið upp á val um fleiri en eitt svar. Þátttakendur í 

Hafnarfirði nefndu að amma og afi, frænka, frændi og barnapía læsu 

stundum fyrir barnið. Á Norðurlandi vestra nefndu þátttakendur að amma 

og afi, stjúpi, frænka og föðursystir læsu stundum fyrir barnið. Systkini lásu 

frekar oft í 25% tilfella í Hafnarfirði en þau lásu sjaldan í 44% tilfella. Á 

Norðurlandi vestra lásu systkini frekar oft í 23% tilfella en lásu sjaldan í 31% 

tilfella. Feður í Hafnarfirði lásu frekar oft fyrir börnin sín eða í 52% tilfella, 

en mjög oft í 29% tilfella. Á Norðurlandi vestra lásu feður frekar oft í 34% 

tilfella en mjög oft í 21% tilfella. Mæður í Hafnarfirði lásu mjög oft í 59% 

tilfella en frekar oft í 36% tilfella. Á Norðurlandi vestra lásu mæður mjög oft 

í 52% tilfella en frekar oft í 37% tilfella.  
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4.3 Hvernig bækur eru lesnar fyrir fjögurra til sex ára börn? 

Eins og sjá má á mynd 10 og 11 kemur greinilega fram að barnabækur verða 

oft fyrir valinu þegar finna á bók til þess að lesa fyrir barnið. Í spurningu 7 

(sjá viðauka F) mátti merkja við fleiri en einn svarmöguleika. Í spurningu 8 

(sjá viðauka F) var svarmöguleikinn „frekar oft“ oftast fyrir valinu í báðum 

landshlutum. Þetta gefur til kynna að stór hluti svarenda ræðir um innihald 

bókarinnar við barnið.  

Hvernig bækur eru lesnar fyrir barnið? 

Mynd 10 sýnir að oftast eru lesnar barnabækur. 

Mynd 11. Bækur sem eru oftast lesnar fyrir börnin. 

Það hentaði betur að nota fjölda þátttakenda frekar en prósentur í 

niðurstöðum, vegna þess að boðið var upp á fleiri en einn svarmöguleika í 

þessari spurningu. Einnig mátti merkja við allt ef það átti við. Á Norðurlandi 

vestra lásu 65 svarenda barnabækur og 63 svarenda í Hafnarfirði. Næst á 

eftir barnabókunum komu ævintýra- og myndabækur en 48 svarenda í 

Hafnarfirði völdu ævintýrabækur og 46 svarenda á Norðurlandi vestra. 44 

svarenda í Hafnarfirði völdu myndabækur og 40 svarendur á Norðurlandi 

vestra. 26 þátttakenda í Hafnarfirði lásu fræðibækur og 21 þátttakenda á 

Norðurlandi vestra. Þjóðsögur voru ekki eins vinsælar og hinar bækurnar en 

einungis níu þátttakendur á Norðurlandi vestra lásu þjóðsögur og átta 
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þátttakendur í Hafnarfirði. Bæði á Norðurlandi vestra og í Hafnarfirði 

merktu fjórir við annað. Þar að auki kom fram að einn svarenda sagðist 

elska að lesa dæmisögur, annar ljóðabækur og erlendar smábarnabækur, 

auk þess voru nefndar bænir og dýrabækur.  

 
Er talað um innihald bókarinnar við barnið?  

Á mynd 11 má sjá að um helmingur þátttakenda talar um innihald 

bókarinnar við barnið. 

Mynd 12. Ræðum saman um bókina. 

Í þessari spurningu svaraði rúmlega helmingur svarenda að þeir töluðu 

frekar oft um innihald bókarinnar við börnin sín eða 56% svarenda á 

Norðurlandi vestra og 45% svarenda í Hafnarfirði. Um 34% svarenda í 

Hafnarfirði töluðu mjög oft um innihald bókarinnar en 17% svarenda á 

Norðurlandi vestra töluðu mjög oft um innihald bókarinnar. Á Norðurlandi 

vestra töluðu 24% svarenda frekar sjaldan um innihald bókarinnar en 17% í 

Hafnarfirði. Einungis 3% töluðu mjög sjaldan um innihald bókarinnar hvort 

sem var á Norðurlandi vestra eða í Hafnarfirði. Það var enginn, hvorki á 

Norðurlandi vestra né í Hafnarfirði, sem talaði aldrei um innihald 

bókarinnar. Á Norðurlandi vestra skrifaði einn þátttakandi að rætt væri um 

innihald bókarinnar þegar barnið spyrði eða þegar við ætti. 
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4.4 Eru bækur sýnilegar í umhverfi barna? 

Þegar spurt var um það hvort bækur væru sýnilegar á heimilinu kom í ljós 

að 95% þátttakenda voru með bækur sýnilegar í umhverfi barnanna. Þannig 

að einungis 5% þátttakenda höfðu ekki bækur sýnilegar í umhverfi 

barnanna. 

Var lesið fyrir þig sem barn? 

Mynd 12 gefur til kynna hvernig lestri var háttað þegar þátttakendur voru á 

barnsaldri. 

Mynd 13. Upplýsingar um hve oft var lesið fyrir foreldri/forráðamann. 

Frekar oft var lesið fyrir 39% svarenda frá Hafnarfirði en 27% frá 

Norðurlandi vestra. Mjög oft var lesið fyrir 25% svarenda frá Hafnarfirði en 

24% frá Norðurlandi vestra. Það var lesið frekar sjaldan í 27% tilvika í 

Hafnarfirði en 23% á Norðurlandi vestra. Mjög sjaldan var lesið fyrir 20% 

svarenda frá Norðurlandi vestra og 9% frá Hafnarfirði. Það voru 6% 

svarenda frá Norðurlandi vestra sem svöruðu því til að aldrei hefði verið 

lesið fyrir þá sem börn en enginn í Hafnarfirði. Það reyndist ekki marktækur 

munur á því hvort foreldrar barna sem hefði verið lesið fyrir læsu frekar fyrir 

börnin sín (t(128) = 1,9787, p= 0,205). 
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4.5 Fara foreldrar með börn sín á bókasöfn? 

Þátttakendur í báðum landshlutum fara að jafnaði frekar sjaldan á bóka-

safn með börnin eins og mynd 13 sýnir. 

Er farið með barnið á bókasafn? 

Mynd 13. sýnir að þriðjungur fer frekar sjaldan með börnin á bókasafnið. 

Mynd 14. Er farið á bókasafn. 

Ferðir í bókasafnið virðast ekki vera hátt skrifaðar samkvæmt þessari 

könnun en 26% barna á Norðurlandi vestra fara aldrei á bókasafnið og 9% í 

Hafnarfirði. Bæði á Norðurlandi vestra og í Hafnarfirði voru 33% sem fóru 

frekar sjaldan á bókasafnið. Í Hafnarfirði fóru 30% barna frekar oft á 

bókasafnið og 23% á Norðurlandi vestra. Einungis 8% fóru mjög oft á bóka-

safnið á Norðurlandi vestra en 14% í Hafnarfirði. En 14% barna í Hafnarfirði 

fara mjög sjaldan á bókasafnið og 11% á Norðurlandi vestra. 
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4.6 Fjöldi barna á heimilum þátttakenda. 

Hvað eru mörg börn á heimilinu?  

Á mynd 14 má sjá að oftast eru 2-3 börn á heimilum þátttakenda. 

Mynd 15. Upplýsingar um barnafjölda á heimilinu. 

Eins og sjá má á mynd 14 var oftast um að ræða tvö til þrjú börn á heimilum 

svarenda eða í 73% tilvika í Hafnarfirði og 64% á Norðurlandi vestra. Næst 

algengast voru fjögur til fimm börn á heimili á Norðurlandi vestra og oftar 

var eitt barn á heimili hjá þátttakendum í Hafnarfirði. Enginn svarenda átti 

sex börn eða fleiri. 
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4.7 Samanburður 

Skoðað var hvort tengsl væru á milli þess hversu oft var farið með barnið á 

bókasafn og á hvaða aldri börnin voru þegar byrjað var að lesa fyrir þau. Í 

ljós kom, eins og sjá má á mynd 11, að þau börn sem byrjað var að lesa fyrir 

við um þriggja til fjögurra ára aldur höfðu mjög sjaldan eða aldrei farið á 

bókasafn. Einnig var kannað hvort tengsl væru á milli þess hversu mikið var 

lesið fyrir foreldra sem börn og þess, hve oft þeir lásu fyrir sín börn. 

 

Samanburður á bókasafnsferðum og aldri þegar lestur hófst.  

Könnunin leiddi það í ljós að þeir foreldrar sem byrjuðu að lesa fyrir börnin 

sín fyrir 1 árs aldur fóru oftar með börnin í bóksafnið. 

Mynd 16. Samanburður á bókasafnsferðum og aldri barns. 

Gerður var samanburður á hvort marktækur munur væri á því hvort þeir 

foreldrar sem byrjuðu snemma að lesa fyrir börn sín færu frekar í heimsókn 

á bókasöfn. Það reyndist marktækur munur (t(128) = -1,9787, p < .01). 

Foreldrar fara frekar á bókasöfnin með börnin sín ef þeir byrja að lesa fyrir 

börnin strax á unga aldri. 
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Samanburður á því hvort foreldrar sem oft var lesið fyrir, lásu oftar fyrir 

börn sín heldur en foreldrar sem sjaldan var lesið fyrir.  

Mynd 17. Samanburður á lestri fyrir foreldra sem börn og hve oft þeir lesa fyrir sín 
börn. 

Í ljós kom að þeir foreldrar, sem sögðu að mjög oft eða frekar oft hefði verið 

lesið fyrir þá í æsku, lásu frekar daglega fyrir börnin sín heldur en þeir 

foreldrar sem lesið var fyrir frekar sjaldan eða aldrei á yngri árum. 

Munurinn er marktækur (t(128) = -1,9787, p < .01). Þeir foreldrar sem oft 

var lesið fyrir sem börn lesa frekar fyrir sín börn. 
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4.8 Samantekt niðurstaðna 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Af þeim 195 spurningalistum sem farið var með á leikskólana á Norðurlandi 

vestra og í Hafnarfirði skiluðu sér alls 130 spurningalistar sem gaf 67% 

svörun hjá þátttakendum. 

Í spurningunni hvenær byrjað var að lesa fyrir barnið kom í ljós að 77% 

foreldra í Hafnafirði voru byrjaðir að lesa fyrir barnið fyrir 11 mánaða aldur 

en 71% foreldra á Norðurlandi vestra. Þegar spurt var um hvernig gengi að 

finna tíma fyrir lestur var munurinn heldur meiri á milli landshluta þar sem 

59% þátttakenda í Hafnarfirði gekk mjög vel að finna tíma fyrir lestur, en 

aðeins 36% foreldra á Norðurlandi vestra. Það gengur betur í þéttbýlinu 

heldur en í dreifbýlinu að finna tíma fyrir lestur. 

Þegar spurt var á hvaða tíma dagsins væri lesið fyrir barnið svaraði 61 

þátttakandi í báðum landshlutum „fyrir svefninn“. 56% svarenda í 

Hafnarfirði lásu daglega fyrir börnin sín en aðeins 44% svarenda á Norður-

landi vestra. Algengast var að lesið væri í ellefu til fimmtán mínútur í senn, 

og oftast voru það feður eða mæður sem sáu um lesturinn. Í báðum 

landshlutum var algengast að lesnar væru barnabækur, ævintýra- og 

myndabækur fyrir þennan aldur barna eða fjögurra til sex ára. Talað var um 

innihald bókarinnar frekar oft, í 56% tilvika á Norðurlandi vestra en í 45% 

tilvika í Hafnarfirði. Viðhorf barnsins til lestrar var í 84% tilvika mjög gott í 

Hafnarfirði, en í 66% tilvika á Norðurlandi vestra. Barnið bað mjög oft um að 

lesið væri fyrir sig eða í rúmlega helmingi tilvika í báðum landshlutum. 

Það var ekki vinsælt að fara með börnin á bókasafn og 35% þátttakenda 

fara aldrei með börn sín á bókasafn. Þá voru bækur sýnilegar á heimilum 

nánast allra þátttakenda. Þegar spurt var hvort lesið hefði verið fyrir 

svarendur sem börn kom fram að mjög oft var lesið fyrir 49% þátttakenda 

og aldrei var lesið fyrir 6% þátttakenda. Algengast var að barnafjöldi á 

heimilum þátttakenda væri tvö til þrjú börn. Rúmlega 60% barnanna eru á 

aldrinum 4-5 ára. Drengir eru rúmlega 50% þátttakenda en stúlkur tæplega 

50% þátttakenda. Um 51% svarenda eru með háskólapróf, rúmlega 

helmingur þátttakenda eru á aldrinum 26-35 ára. Þeir sem tóku þátt voru í 

88% tilfella giftir eða í sambúð og 12% einhleypir. Á Norðurlandi vestra búa 

51% svarenda og 49% svarenda búa í Hafnarfirði. Í tæplega 80% tilvika 

svaraði móðir listanum. 
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5 Umræða 

Hér verður fjallað um áreiðanleika, réttmæti og álitamál, þar sem gerð 

verður grein fyrir því sem betur mátti fara í þessari rannsókn. Jafnframt er 

greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar, þær dregnar saman og 

túlkaðar í ljósi þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á fræðasviðinu. 

5.1 Áreiðanleiki, réttmæti og álitamál 

Í megindlegum rannsóknum er mikið lagt upp úr áreiðanleika (e. reliability) 

það er ef mælingar eru endurteknar á sömu hlutum gætu þær gefið svipaða 

niðurstöðu. Réttmæti (e. validity) rannsóknarinnar er mikilvægt það gefur til 

kynna hvort mælitækið mælir það sem það á að mæla (Ary o.fl., 2010). 

Rannsakandi hefði viljað fá meiri svörun úr rannsókninni en hún var 67% 

sem telst vera nokkuð viðunandi samkvæmt upplýsingum frá Félags-

vísindastofnun Háskóla Íslands (2013) þar kemur fram að yfirleitt sé reynt 

að ná 65 -70% svarhlutfalli í spurningalistakönunum, auk þess skiluðu þrír 

þátttakendur auðum spurningalistum.  

Nokkur atriði hefðu mátt betur fara varðandi nákvæmni í orðalagi 

spurninga. Betur hefði farið á því að spyrja um fæðingarár og mánuð 

barnsins í stað þess að spyrja hvort barnið væri 4-5 ára eða er barnið 5-6 

ára. Þetta virkaði nokkuð villandi fyrir þátttakendur ef um var að ræða barn 

fætt seint á árinu.  

Ýmsar spurningar vöknuðu við úrvinnslu á spurningakönnuninni um 

atriði sem hefði mátt spyrja nánar um. Til dæmis hefði mátt spyrja um 

hvenær bók var fengin að gjöf eða hvenær síðast var keypt bók fyrir barnið. 

Rannsakandi hafði samband við þrjá aðila sem koma að bókútgáfu og vildi 

kanna hvort kaup á barnabókum hefðu dregist saman á milli ára á Íslandi 

(frá 2008-2012). Enginn þeirra vildi gefa upp áreiðanlegar tölur eða að láta 

hafa neitt eftir sér. En samkvæmt munnlegri heimild bókaútgefanda er álitið 

að vísbendingar séu um að sala á barnabókum hafi dregist saman 

undanfarin fjögur ár. Það hefði einnig verið áhugavert að spyrja hvort 

foreldrar útskýrðu orð þegar þeir væru að lesa fyrir börnin sín. Með því 

hefði foreldrarnir verið að kanna hvernig málskilningur barnanna er (Erna 

Árnadóttir, 1992). 

Ekki fannst nein sambærileg íslensk rannsókn á meistarastigi svo ekki 

er um samanburð við aðra rannsókn að ræða. Rannsóknarniðurstöður 

verkefnisins gefa möguleika á því að endurtaka rannsóknina, álitamál er 

innlegg í nýja rannsókn.  
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5.2 Lesa foreldrar fyrir börn sín? 

Langflestir foreldrar byrjuðu að lesa snemma fyrir börnin sín og bækur 

virðast vera ríkur þáttur í lífi margra barna hér á landi. Samkvæmt þessari 

rannsókn kom fram að bóklestri er vel sinnt af foreldrum. Þegar horft er til 

rannsóknarspurningarinnar „Lesa foreldrar heima fyrir börnin sín?“ sýna 

rannsóknir að lestur fyrir börn frá fæðingu geti skipt miklu máli og sé 

nauðsynlegur fyrir málþroska og námsárangur barnanna síðar, því meira 

sem lesið er þeim mun betra (Ragnheiður Briem, 1996; Erna Árnadóttir, 

2000; Otto, 2010). Þetta styður rannsókn sem Amalía Björnsdóttir o.fl. 

(2003) gerðu um þróun HLJÓM-2 og lestarfærni. Rannsókn þeirra sýndi að 

jákvæð tengsl væru á milli lesturs fyrir börn og góðs árangurs á HLJÓM-2. 

Það kom í ljós þegar kannað var á hvaða aldri barnið var þegar lestur 

hófst, að flestir foreldrar voru byrjaðir að lesa fyrir barnið um eins árs aldur. 

Wade og Moore, (2000) fjalla um að þau börn sem fá að kynnast bókum frá 

fæðingu hafi forskot á þau börn sem ekki er lesið fyrir snemma á lífsleiðinni. 

Þetta styður rannsókn Kelly o.fl. ( 2011) þar sem fram kemur að margir 

kostir fylgi því að byrja snemma að lesa fyrir börn. Þekking og reynsla þeirra 

eykst, þau læra að hlusta, einnig hafi það góð áhrif á málþroska barnanna. 

Tvö prósent þátttakenda (í Hafnarfirði) byrjuðu að lesa fyrir börn sín um 

fimm til sex ára aldur, sem er nokkuð seint, því samkvæmt rannsókn 

Jóhönnu Einarsdóttur o.fl. (2011) kemur fram að góð málþekking í upphafi 

grunnskólagöngu hefur mikil tengsl við námsárangur barna í grunnskóla. 

Lestrarstundir sem börn og foreldrar eiga saman hafa löngu sannað gildi sitt 

og mikilvægi. Foreldrar þurfa að lesa fyrir börnin sín eins lengi og þau vilja 

hlusta og ræða um innihald bókanna við þau. Það eykur áhuga þeirra á lestri 

og styrkir þau í námi (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl. 2009).  

Þegar litið er á spurningarnar hvenær og hversu oft er lesið fyrir barnið 

heima kom í ljós að svarendur lesa helst fyrir svefninn hjá börnum sínum. 

Einnig var algengt að lesið væri fyrir fyrir börnin um helgar og í fríum. Á 

Norðurlandi vestra lesa 76% foreldra að minnsta kosti fjórum sinnum í viku 

eða oftar heima fyrir börnin, en í Hafnarfirði var hlutfallið yfið hærra eða 

80% sem má teljast mjög gott. Samkvæmt rannsóknum er talið að börn 

öðlist ákveðna reynslu í gegnum það að lesið sé fyrir þau í samfélaginu, 

leikskólanum og í nærumhverfi sínu og einnig að lestur sögubóka er talinn 

lykilþáttur í því að örva bernskulæsi (Þóra Kristinsdóttir, 2000; Bennett-

Armistead, Duke og Moses 2005; Gunn o.fml. 2012). Það er því æskilegt að 

foreldrar/forráðamenn lesi á hverjum degi fyrir börn sín til þess að undirbúa 

þau fyrir framtíðina, því á þessum aldri eru börnin mjög áhugasöm og 

forvitin um marga hluti. 
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Þegar litið er til þess hve löngum tíma er varið í lestur fyrir barnið las um 

helmingur þátttakenda í ellefu til fimmtán mínútur í senn. Tæplega 

helmingur þátttakenda var að lesa í sextán mínútur eða lengur og 8% 

svarenda las í fimm mínútur. Það er þó ekki aðalatriðið að lesa mjög lengi í 

senn heldur skiptir mestu máli hvað lesið er fyrir börnin og að það sem lesið 

er veki áhuga barnsins. Í rannsókn sem Al-Momani, o. fl. gerðu kom fram að 

foreldrar eru að verða meðvitaðri um mikilvægi þess að lesa fyrir börn sín 

frá unga aldri vegna þeirra jákvæðu áhrifa sem það hefur á getu þeirra til 

náms (Al-Momani o.fl. 2010). Í sama streng taka Morrow og Gambrell, 

(2004) og segja að með því að byrja snemma að lesa fyrir börnin okkar 

aukist líkurnar á góðum málþroska og lestraráhuga hjá þeim. Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir (2006) segir að með því að lesa sem mest fyrir börn styrkist 

hlustun þeirra og einbeiting og að enginn hafi eins gaman af lestri og þeir 

sem hlusta og einbeita sér að honum. Að horfa á barn sem hlustar af athygli 

á lestur er engu líkt, neðri kjálkinn sígur af áhuga og einbeitingu. 

5.2.1 Biðja börnin um lestur? 

Þegar rannsóknarspurningin „Biðja börnin um að láta lesa fyrir sig?“ var 

skoðuð kom í ljós að rúmlega helmingur barnanna bað mjög oft um lestur. 

Það hefði verið gaman að sjá að fleiri börn bæðu um að lesið væri fyrir þau 

en raunin var. Í Hafnarfirði báðu 2% barnanna aldrei um lestur. Foreldrar 

eru oft helstu fyrirmyndir barna sinna og þurfa að gera sér grein fyrir því að 

lestur hefur mikið að segja fyrir barnið, líf þess og nám til framtíðar. Þetta 

styður rannsókn Russ, o.fl. (2007). Þar sem kemur fram að með því að lesa 

fyrir börn er mögulega hægt koma í veg fyrir erfiðleika í námi sé horft fram 

á veginn. 

Spurningin um hvernig viðhorf barnsins væri til lestrar? svöruðu 76% 

(Norðurland vestra) og 84% (Hafnarfjörður) þátttakenda að það væri mjög 

gott, frekar gott og í meðallagi svöruðu nokkrir. Það svöruðu 2% 

þátttakenda að viðhorfið væri frekar slæmt. Kannað var hvort um sömu 2% 

væri að ræða og svöruðu að það gengi illa að finna tíma fyrir lestur og sem 

byrjuðu seint að lesa fyrir börnin sín og reyndist svo vera. Flest barnanna 

báðu þó mjög oft og frekar oft um að lesið væri fyrir sig. Þó svo að jákvæðni 

ríki á heimilunum gagnvart lestri er þó viðhorf barnsins gagnvart lestrinum 

mikilvægast, það er að barnið líti á lesturinn sem afþreyingu og tækifæri til 

fróðleiks (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009). 

Þegar spurt var hvernig gengi að finna tíma fyrir lestur þá gekk flestum 

mjög vel að finna tíma en 8% þátttakenda gekk frekar illa að finna tíma og 

2% gekk mjög illa. Skoðað var hvort merkjanlegt samhengi væri á milli 
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þeirra sem byrjuðu seint að lesa fyrir börnin sín og þeirra sem gekk mjög illa 

að finna tíma fyrir lestur, svo reyndist vera. Wade og Moore (2000) benda á 

að ef bækur eru kynntar fyrir börnum á unga aldri sé líklegra að þeim vegni 

betur í lestrarnámi sínu út allan grunnskólann. 

HLJÓM-2 skimunarprófið er prófað á elsta árganginum í leikskólanum til 

þess að kanna hljóðkerfis- og málvitund barnanna. Það er verðugt verkefni 

að skoða tenginguna á milli þessa 2% hóps svarenda í könnuninni sem seint 

var byrjað að lesa fyrir, eða um fimm til sex ára aldurinn, og þessa 2% hóps 

svarenda sem illa gekk að finna tíma til þess að lesa fyrir börnin sín. Þannig 

mætti sjá hvort þessi börn 2% svarenda koma illa út úr HLJÓM-2 

skimunarprófinu. Rannsóknir sýna að sterk tengsl eru á milli hljóðkerfis-

vitundar leikskólabarna og lestrargetu þeirra þegar í grunnskóla er komið 

(Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2004; Fien o.fl., 2009). Því má ætla að sterkt 

samhengi geti verið á milli hópanna. Rannsóknir styðja það að börn sem 

koma illa út úr HLJÓM-2 skimunarprófinu í leikskóla eigi auðveldara með 

lestrarnám í grunnskóla ef þau hljóta viðeigandi þjálfun strax á leikskólaaldri 

(Guðrún Sigursteinsdóttir, 2009). Það reyndist vera marktækur munur á því 

hvað foreldrum í þéttbýlinu gekk betur að finna tíma til þess að lesa fyrir 

börnin sín heldur en foreldrum í dreifbýlinu. 

Þegar spurt var í rannsókninni hvort aðrir en foreldrar lesi fyrir barnið 

var boðið upp á nokkra svarmöguleika og kom berlega í ljós að móðir les 

oftast fyrir barnið. Foreldrar bera ábyrgð á því að ala börnin sín upp sem 

bókaorma sem hafa dálæti á lestri bóka en það krefst mikillar æfingar og 

endurtekningar. Það má með sanni segja að slíkum tíma sé ekki varið til 

einskis, hvort heldur sem lesið er heima fyrir eða í leikskólanum. Foreldrar 

gegna því mikilvægu hlutverki í að ala upp bókaaðdáendur og ættu hæglega 

að geta fengið stuðning frá leikskólakennurum við það. Þetta styður 

rannsókn Sukhram og Hsu (2012) þar sem kemur fram að foreldrar lærðu að 

skilja og meta betur gildi þess að byrja snemma að lesa fyrir börnin sín og 

einnig að slíkar lestrarstundir með börnunum styrktu sambandið á milli 

þeirra. Það er ef til vill ekki höfuðmálið að það séu foreldrarnir sem lesi fyrir 

barnið, mestu skiptir að barnið fái lestur hver svo sem les fyrir það. 

Rannsóknir sýna ennfremur að menntun móður hefur jákvæð tengsl við 

orðaforða og lestur barna hennar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, o.fl. 2009). 

Einnig, ef báðir foreldrar eru með háskólapróf er tvisvar sinnum líklegra að 

lesið sé fyrir barnið daglega (Brynhildur Þórarinsdóttir og Þóroddur 

Bjarnason, 2010). Í þessari rannsókn reyndust 51% þátttakenda vera 

háskólamenntaðir sem er hátt hlutfall, þar sem háskólamenntaðra 

einstaklingar á aldrinum 25-49 ára var tæp 38% á árinu 2011 (Hagstofa 

Íslands, 2012). 
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5.2.2 Hvernig bækur eru lesnar/hvað með bókasafnsferðir? 

Rannsóknarspurningin „Hvernig bækur er verið að lesa fyrir fjögurra til sex 

ára börn?“ Ekki kom á óvart að í efsta sæti eru barnabækur og þar á eftir 

ævintýra- og myndabækur. Fræðibækur og þjóðsögur komu þar næst á 

eftir. Barnabækur eru góðar og gildar og hafa um margt sannað ágæti sitt. 

Þær innihalda upplýsingar um menningu og hafa einnig menntagildi. Bækur 

innihalda ýmiskonar fróðleik og ýta undir ímyndunarafl barna og veita þeim 

ýmsar upplýsingar. Það er því afar mikilvægt að börn kynnist skemmtilegu 

og margbreytilegu úrvali bóka strax í æsku. Það er hægt að gera meðal 

annars með því að fara með börnin í bókasafnið (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006). 

Samræður við barnið um innihald bókarinnar sem lesin var, samkvæmt 

rannsókninni sögðu 6% að þau töluðu mjög sjaldan um innihald bókarinnar 

við barnið. Flestir þátttakendana sögðust tala frekar oft um innihald 

bókarinnar við barnið, sem er mjög jákvætt. Samkvæmt Sukhram og Hsu er 

gott að ræða saman um myndirnar í bókunum en ekki endilega að einblína 

of mikið á textann. Lestrarstundirnar styrkja sambandið milli foreldra og 

barna og líta má þær stundir sem gæðastundir til samveru (Sukhram og 

Hsu, 2012).  

Þegar spurt var um „Eru bækur sýnilegar í umhverfi barna?“ Kom fram 

að flest heimili eða 95% þátttakenda svöruðu að svo væri og er það mjög 

jákvætt. Bækur í umhverfinu virka hvetjandi fyrir barnið og meiri líkur eru á 

því að barnið lesi bækur ef þær eru til staðar. Eins og áður hefur verið vikið 

að byrjar lesturinn heima og eru foreldrar helstu fyrirmyndir barna sinna 

þegar kemur að lestri (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000). 

Í rannsókn sem Almar M. Halldórsson (2006) gerði kemur fram að þau börn 

sem alast upp og hafa bækur í umhverfi sínu lesi frekar heldur en þau börn 

sem hafa ekki bækur sýnilegar. 

Spurt var um hvort lesið hefði verið fyrir svarendur sem börn. Það var 

nokkuð jöfn dreifing á svarmöguleikum í þessari spurningu en algengasta 

svarið var að lesið hefði verið frekar oft fyrir þátttakendur sem börn. En 6% 

svöruðu að aldrei hefði verið lesið fyrir þau sem börn.  

„Er farið með barnið á bókasafn?“ Þegar þátttakendur voru spurðir hvort 

þeir færu með börnin á bókasöfn voru nokkuð margir sem aldrei höfðu farið 

með börnin á bókasafn eða 26% þátttakenda á Norðurlandi vestra og 9% 

svarenda í Hafnarfirði. Hafnfirðingar virðast fara frekar en íbúar á 

Norðurlandi vestra með börnin sín á bókasafnið. Ferð á bókasafnið er góð 

leið til þess að kenna börnum að umgangast bækur, fá að láni bók og passa 

hana heima og skila svo aftur. Niðurstöðurnar úr þessari spurningu komu 
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nokkuð á óvart en rannsakandi hafði þá trú að ferðir á bókasafnið væru 

algengari en raun bar vitni. Mætti draga þá ályktun að þátttakendur á 

Norðurlandi ættu erfiðara með að komast á bókasöfn vegna meiri 

vegalengdar samanborið við þátttakendur í Hafnarfirði. 

Ferð á bókasöfn eða í bókabúð í fylgd með foreldrum er hvetjandi fyrir 

barnið. Með slíkum ferðum finnur barnið að foreldrar sýna áhuga á bókum 

sem verið er að lesa með þeim og fyrir þau (Almar M. Halldórsson, 2006; 

Ágústa Pálsdóttir, 1998; Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009). Gerður var 

samanburður í rannsókninni, skoðað var hvort marktæk tengsl væru á milli 

þess hversu oft var farið með barnið í heimsókn á bókasöfn og aldurs 

barnsins þegar byrjað var að lesa fyrir það. Það reyndist marktækur munur 

og þeir foreldrar sem byrjuðu snemma að lesa fyrir börn sín fóru frekar með 

þau á bókasafn.  

Jafnframt var gerður samanburður á því hvort foreldrar sem oft var lesið 

fyrir, lásu oftar fyrir börn sín heldur en foreldrar sem sjaldan var lesið fyrir. 

Niðurstaðan var sú að það reyndist einnig marktækur munur þannig að ef 

lesið var fyrir foreldri sem barn var foreldrið líklegra til þess að lesa á 

hverjum degi fyrir börn sín. Foreldrar sem lesið var mjög eða frekar oft fyrir 

voru líklegri til þess að lesa á hverjum degi fyrir börnin sín heldur en þeir 

foreldrar sem frekar sjaldan eða aldrei var lesið fyrir. 

Það kom fram í báðum landshlutum að oftast var lesið á þeim heimilum 

þar sem tvö til þrjú börn voru. Að lesa sömu bókina aftur og aftur er góð 

leið til þess að kenna börnunum efnisinnihald bókanna en það er liður í 

þroska barna. Þau byrja smám saman að veita orðunum í bókinni athygli í 

stað þess að horfa bara á myndirnar. Þannig átta þau sig á hvar orðin byrja 

og hvar þau enda. Með tíð og tíma geta börnin lesið með því að nota 

fingurna til þess að fylgja orðunum eftir og parað saman stafi og hljóð 

þeirra. Þegar börnin fara að skilja textann betur, spyrja þau flóknari 

spurninga sem leiða svo til meiri skilnings á textanum og þar með eykst 

lesskilningur þeirra (Jalongo, Renck, 2008). 
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6 Samantekt og ályktanir 

Svör hafa fengist við þeim spurningum sem lágu til grundvallar þessari 

rannsókn. Meirihluti þátttakenda les reglulega fyrir börn sín sem verður að 

teljast mjög jákvætt. Ennfremur hæfa bækurnar sem lesnar eru aldri 

barnanna sem er mjög er ásættanlegt (oftast var um að ræða barnabækur). 

Rúmlega helmingur barnanna bað mjög oft um lestur en hér hefði gjarnan 

mátt vera hærra hlutfall. Ánægjulegt er að sjá að 95% þátttakenda voru 

með bækur sjáanlegar á heimilum sínum.  

Þessum spurningum hefur verið svarað en þó hefði verið gaman að sjá 

að allir þeir sem tóku þátt læsu á hverjum degi fyrir börnin sín. Það sem 

kom mest á óvart var að ekki færu fleiri þátttakendur með börn sín á 

bókasafn.  

Að lokum er þess vænst að rannsóknarverkefni þetta geti nýst hverjum 

þeim sem áhuga hefur á að halda áfram með rannsóknina. Þannig mætti 

hafa hana stærri í sniðum, til dæmis með því að athuga hvort verið sé að 

lesa fyrir börn undir eins árs aldri á landsvísu, styðjast við hana eða nota 

niðurstöður hennar á annan hátt í öðrum sambærilegum rannsóknum. 

Rannsóknarniðurstöður teljast gefa réttmæta mynd af því hvernig lestri fyrir 

ung börn er háttað í dag á heimilum barnanna, þrátt fyrir að hún sé ekki 

stór í sniðum. Það er ekki síður mikilvægt að leikskólinn sinni þessum þætti 

þar sem mestur hluti af vökutíma barna er inni í leikskólanum. Upplýsa þarf 

foreldra um mikilvægi þess að lesa fyrir börn sín, og að því sé haldið við þó 

svo að barnið sé komið í grunnskóla. Höfundur er mjög ánægður með það 

hvað foreldrar í rannsókninni eru að sinna lestraþættinum vel, þeir eiga 

hrós skilið fyrir það.  

Einnig er það einlæg ósk höfundar að þeir sem bera hag barna fyrir 

brjósti sjái sér leik á borði og lesi daglega fyrir börn strax frá unga aldri. 

Mikilvægt er að foreldrar/forráðamenn leyfi yngstu kynslóðinni að kynnast 

bókum og gefi þannig börnum sínum ómetanlegt veganesti til framtíðar. 

Síðast en ekki síst er lestur mikilvægur svo börn fái notið samvista við 

foreldra sína. „Foreldrar, lesið daglega fyrir börnin ykkar“. 
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7 Lokaorð 

Í þessari rannsókn hef ég leitast við að fá svör við þeim spurningum sem ég 

lagði af stað með í uppahafi rannsóknarinnar. Spurningarnar eru: 

 Lesa foreldrar heima fyrir börnin sín?  

 Hvernig bækur eru lesnar fyrir fjögurra til sex ára börn? 

 Biðja börnin um að láta lesa fyrir sig? 

 Eru bækur sýnilegar í umhverfi barna? 

 Fara foreldrar með börnin sín á bókasöfn? 

Markmið og tilgangur með rannsókninni var að kanna hvort 

foreldrar/forráðamenn lesi fyrir börnin sín. Það er von mín að öll börn verði 

þeirra gæfu aðnjótandi að fá að alast upp við yndislestur í faðmi fjölskyldu 

sinnar. Í starfi höfundar sem leikskólakennari hefur hann fundið vel fyrir því 

að börn hafi mikla ánægju af því að láta lesa fyrir sig, en það sem lesið er 

þarf að hæfa aldri og þroska barnsins sem og höfða til áhugasviðs þess.  

Það ætti því að vera forgangsatriði allra foreldra/forráðamanna að hlúa 

vel að ungviðinu sínu, tala, lesa, syngja, segja sögur og fara með þulur og 

ljóð, til þess að efla orðaforða og skilning á móðurmálinu. Hlutverk 

foreldranna er mikilvægt í þessu sambandi ekki síst með því að vera góðar 

fyrirmyndir, lesa, sýna bókum áhuga og hafa þær sýnilegar í umhverfi 

barnsins. 

Skimunarprófið HLJÓM-2 sem flestir leikskólar nota fyrir elsta árganginn 

í leikskólanum hefur forspárgildi um líklegt gengi við lestrarnám fyrstu árin í 

grunnskóla. Það þarf því að vinna vel með þau börn sem sýna slaka eða 

mjög slaka færni í prófinu. Þeim þarf að fylgja vel eftir til þess að fyrirbyggja 

seinni tíma vandamál. 

Ferð á bókasafnið með foreldrum er góð leið til þess að kenna börnum 

að umgangast bækur. Börn fá bókasafnskort án endurgjalds á bókasöfnum 

landsins til átján ára aldurs, því er hægt að fá bækur við hæfi hvers og eins 

ef vilji er fyrir hendi. Lesum með og fyrir börnin okkar því blindur er bóklaus 

maður. 

Það sem bestu og vitrustu foreldrar 

vilja barni sínu til handa 

hlýtur samfélagið að vilja 

fyrir öll börn. 

(Skóli og samfélag 1899) (Dewey, 2000).
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Við erum að vinna að meistaraverkefnum okkar og óskum eftir að fá 

samþykki þitt til þess að leggja spurningalista fyrir foreldra 4-6 ára barna í þínum 

leikskóla um tölvu og tölvuleikjanotkun annarsvegar sem er hluti Guðbjargar og 

hvernig lestrarvenjum fyrir barnið er háttað sem er hluti Ragnhildar. Markmið 

rannsóknanna er að kanna hvort að lestur í heimahúsum fyrir börn sé á 

undanhaldi og hvernig tölvunotkun barna er háttað í dag. Vonast er til að fá 

upplýsingar um hvernig barnið ver tíma sínum eftir að leikskóladvöl þess líkur á 

daginn. 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður okkar eru Dr. Jóhanna Einarsdóttir Phd. 

talmeinafræðingur og dósent, Háskóla Íslands en Steinunn Torfadóttir lektor, 

Háskóla Íslands er sérfræðingur.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar en þátttakendum er hvorki 

skylt að svara spurningalistanum í heild sinni eða einstökum spurningum hans. 

Við heitum fullum trúnaði og ekki verður hægt að rekja rannsóknarniðurstöður 

til einstakra barna eða foreldra.  

 

Með kveðju og fyrirfram þökkum 

Guðbjörg Ósk Valgarðsdóttir, gov1@hi.is, s. 848-7499 

Ragnhildur Guðrún Júlíusdóttir, rgj4@hi.is, s. 824-0442 

 

Undirskrift þín gefur til kynna að þú hafir lesið þetta upplýsingabréf og veitir 

leyfi til að leggja spurningalistana fyrir foreldra á þínum leikskóla. 

                       Ég samþykki __________________________________________ 

                       Ég gef ekki samþykki mitt 

 

mailto:gov1@hi.is
mailto:rgj4@hi.is
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Viðauki E 

 

 

 

Tölvur og lestur – upplýsingablað 

 

Ágætu foreldrar/forráðamenn                                      Hafnarfirði september 2012 

 

Við undirritaðar Guðbjörg Ósk Valgarðsdóttir þroskaþjálfi og Ragnhildur 

Guðrún Júlíusdóttir leikskólakennari erum nemar í sérkennslufræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Guðbjörg útskrifaðist sem þroskaþjálfi árið 

2006 og hefur starfað á leikskóla síðan 2005. Ragnhildur útskrifaðist sem 

leikskólakennari 1999 og hefur starfað á leikskóla síðan þá. 

Við erum að vinna að meistaraverkefnum okkar og óskum eftir að fá 

samþykki ykkar til þess að svara nokkrum spurningum um tölvu og 

tölvuleikjanotkun annarsvegar sem er hluti Guðbjargar og hvernig lestrarvenjum 

fyrir barnið er háttað sem er hluti Ragnhildar. Rannsóknin verður framkvæmd 

bæði í þéttbýli og dreifbýli. Markmið rannsóknanna er að kanna hvort að lestur í 

heimahúsum fyrir börn sé á undanhaldi og hvernig tölvunotkun barna er háttað í 

dag. Vonast er til að fá upplýsingar um hvernig barnið ver tíma sínum eftir að 

leikskóladvöl þess líkur á daginn. 

Leiðbeinandi og ábyrgðarmaður okkar eru Dr. Jóhanna Einarsdóttir Phd. 

talmeinafræðingur og dósent, Háskóla Íslands en Steinunn Torfadóttir lektor, 

Háskóla Íslands er sérfræðingur.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar en þátttakendum er hvorki 

skylt að svara spurningalistanum í heild sinni eða einstökum spurningum hans. 

Við heitum fullum trúnaði og ekki verður hægt að rekja rannsóknarniðurstöður 

til einstakra barna eða foreldra.  

Það tekur um það bil sjö mínútur að svara spurningunum. Það er mikilvægt 

fyrir okkur að fá sem besta svörun við spurningum okkar svo að við fáum sem 

marktækastar niðurstöður. 

 

Með kveðju og fyrirfram þökkum 

Guðbjörg Ósk Valgarðsdóttir, gov1@hi.is, s. 848-7499 

Ragnhildur Guðrún Júlíusdóttir, rgj4@hi.is, s. 824-0442 

 

Undirskrift þín gefur til kynna að þú hafir lesið þetta upplýsingabréf og 

samþykkir að svara fyrirliggjandi spurningum. 

 

                       Ég samþykki___________________________________________ 

                       Ég gef ekki samþykki mitt

mailto:gov1@hi.is
mailto:rgj4@hi.is
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Viðauki F 

Spurningalisti fyrir foreldra 

 

1. Á hvaða aldri var barnið þegar byrjað var að lesa fyrir það? 

 

            0-11 mánaða 

            1-2 ára 

       3   3-4 ára 

            5-6 ára 

            Ekki byrjað að lesa fyrir barnið 

 

2. Hvernig gengur að finna tíma fyrir lestur?  

 

            Mjög vel 

            Frekar vel 

            Í meðallagi 

            Frekar illa 

            Mjög illa 

 

3. Hvenær er lesið fyrir barnið heima? (Merkja við fleiri en eitt ef við á) 

 

            Fyrir svefninn 

            Eftir leikskóla       

            Á morgnanna       

            Um helgar            

            Í fríum                  

            Annað (hvað):_____________________ 

 

4. Hversu oft er lesið fyrir barnið heima? 

 

           Daglega 

           5 sinnum í viku 

           4 sinnum í viku 

           1-3 í viku 

            Aldrei 
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5. Í hversu langan tíma er lesið hverju sinni? 

 

           5 mínútur 

           6-10 mínútur 

           11-15 mínútur 

           16 mínútur eða lengur 

  

6. Eru aðrir en þú sem lesa fyrir barnið, hverjir þá? (Má merkja við fleiri en eitt 

ef við á) 

 

Móðir:                     Faðir:   Systkini:           Annar(þá hver):______ 

      Mjög oft  Mjög oft                      Mjög oft           Mjög oft 

      Frekar oft  Frekar oft        Frekar oft           Frekar oft  

      Sjaldan  Sjaldan                      Sjaldan            Sjaldan 

           Frekar sjaldan        Frekar sjaldan            Frekar sjaldan         Frekar sjaldan 

      Mjög sjaldan         Mjög sjaldan                Mjög sjaldan           Mjög sjaldan    

 

7. Hvernig bækur eru lesnar fyrir barnið?(merkið við fleiri en eitt ef við á) 

 

      Barnabækur        

      Þjóðsögur           

      Ævintýri              

      Myndabækur      

      Fræðibækur       

      Annað (hvað):_______________________ 
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8. Er talað um innihald bókarinnar við barnið? 

 

             Mjög oft 

             Frekar oft 

             Frekar sjaldan 

             Mjög sjaldan 

             Aldrei 

 

9. Hvernig er viðhorf barnsins gagnvart lestri? 

 

             Mjög gott 

             Frekar gott 

             Í meðallagi 

             Frekar slæmt 

             Mjög slæmt 

 

10.  Biður barnið um að láta lesa fyrir sig? 

 

             Mjög oft 

             Frekar oft 

             Frekar sjaldan 

             Mjög sjaldan 

             Aldrei 

 

11. Er farið með barnið á bókasafn ? 

 

             Mjög oft 

             Frekar oft 

             Frekar sjaldan 

             Mjög sjaldan 

             Aldrei 

 

12. Eru bækur sýnilegar á heimilinu? 

 

             Já 

             nei 
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13. Var lesið fyrir þig sem barn? 

 

          Mjög oft 

          Frekar oft 

          Frekar sjaldan 

          Mjög sjaldan 

          Aldrei 

 

14. Hvað eru mörg börn á heimilinu? 

 

          0-1 barn 

          2-3 börn 

          4-5 börn 

          6 eða fleiri 

 

15. Aldur Barnsins?(Miða skal við afmælisdag barnsins) 

 

          4-5 ára 

          5-6 ára 

 

16. Kyn barnsins? 

 

          Drengur 

          Stúlka 
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Bakgrunnsupplýsingar 

 

17. Kyn þess sem svarar? 

 

              Karl 

              Kona 

 

18. Á hvaða aldri ert þú? 

 

              18-25 ára 

              26-35 ára 

              36-45 ára 

              46 ára eða eldri 

 

19. Hver er menntun þín? 

 

              Grunnskólamenntun 

              Stúdentspróf 

              Iðnnám 

              Háskólapróf 

              M.A./M.S./M.Ed. nám eða sambærilegt 

              Ph.D nám eða sambærilegt 

 

20. Búseta? 

 

              Hafnarfjörður 

               Norðurland-vestra 

 

21. Hver er hjúskaparstaða þín? 

 

               Einhleyp/ur 

               Í sambúð 

               Gift/ur 
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Viðauki G 

 

 

Trúnaðaryfirlýsing 

 

Við undirritaðar heitum því að farið verður með allar upplýsingar og gögn sem við 

fáum í hendur sem trúnaðarmál og að ekki verði hægt að rekja 

rannsóknarniðurstöður á einn eða annan hátt til þátttakenda né leikskóla með 

fyrirfram þökk og bestu kveðjur.  

 

 

 

 

 

Dagsetning og ár:______________ 

 

____________________________________________ 

Guðbjörg Ósk Valgarðsdóttir kt: 220675 - 5569 

 

_____________________________________________ 

Ragnhildur G Júlíusdóttir kt: 051256 - 5229 

 

 

 


