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Útdráttur 

Lokaritgerð þessi er hluti B.Ed.-prófs við Háskólann á Akureyri vorið 2008. 

Ritgerðin fjallar um nauðsyn þess að lesa bækur fyrir börn og hvernig lestur 

getur haft mikil áhrif á þroskaferli barna. Fjallað er um kenningar  

fræðimannana Jean Piaget, B.F Skinners, Lev Vygotsky, Noam Chomsky, 

Howard Gardner og Dianu Baumrind. Allir þessir fræðimenn hafa sett fram 

kenningar um máltöku og málþroska barna og eru sammála nauðsyn þess að lesa 

fyrir börnin þar sem það hefur áhrif á þroskaþætti barna. 

 

Lestur eflir máltöku, bætir málskilning, eykur orðaforða og sjálfstæða hugsun og 

má segja að lestur bóka undirbúi börnin fyrir frekari nám í framtíðinni. Þegar 

fullorðnir velja barnabækur verða þeir að huga að uppbyggingu barnabóka og 

ekki síst að innihaldinu sem þarf að höfða til þeirra áhugasviðs og einnig að vera 

grípandi og skemmtilegar. 

Í verkefninu er tekið mið af nauðsyn þess að lesa bækur fyrir börnin og að góð 

og náin tengsl skapast við lesturinn. Höfundur fjallar um hvað leikskólakennarar 

geta gert til að örva málþroskann og hvernig þeir geta gert bækur að spennandi 

efnivið í leikskólum með tilliti til samræðna og tjáningu. Námskrár eru skoðaðar 

á tveimur leikskólum. Kynntar eru hugmyndir sem þeir leikskólar hafa fram að 

færa til að efla málþroskann og hvernig þeir vinna með þessa þætti. Jafnframt er 

fjallað um mikilvægi námskráa í leikskólum sem er lokakafli verkefnisins. 
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Abstract 

This final essay is part of my B.Ed. degree at Háskólinn á Akureyri spring 2008. 

It discusses how necessary it is to read books for children and how reading helps 

childrens cognitive developement. Among other things it discusses the theories 

of scholars Piaget, Skinner, Vygotsky, Chomsky, Gardner and Baumrind who all 

have put forward theories regarding children´s development and language 

acquisition. These theories all point to the importance of reading books to 

children.  

Reading helps language acquisition and developement in many ways and 

stimulates childrens imagination and their ability to put their thoughts in words. 

One can even say that reading for children lays the foundations for their future 

education. It is important for us adults to be able to grasp the structure of 

childrens books and choose books which the children like. 

In my essay I emphasize the importance of reading books to children and 

discuss the methods teachers can use to stimulate language development by 

using books and children literature. Curriculum of two preschools are 

considered in this regard and their ideas about influencing and supporting 

language development contemplated. Finally I discuss the importance of 

curriculum for preschools. 
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1.Kafli Inngangur 

 

Í þessari ritgerð ætlar höfundur að gera  grein fyrir mikilvægi lestrar barnabóka fyrir 

málþroska og málskilning barna á leikskólum. Einnig er fjallað um hvað fræðimenn segja um 

málþroska barna,  þjónustu  á bókasöfnum og hvað þau bjóða upp á fyrir leikskólabörn.  

Val höfundar á þessu viðfangsefni réðist meðal annars af áhuga hans á efninu og þeirri 

skoðun  að mikilvægt sé að örva málþroska barna í leikskólastarfi og þá sérstaklega með lestri 

barnabóka. Leitast var við að svara spurningunni hversu nauðsynlegt sé að lesa fyrir börn og 

til þess að fá svar við því hefur höfundur stuðst við kenningar nokkurra fræðimanna að 

loknum inngangi. Þessir fræðimenn hafa gert miklar rannsóknir á þroska og máltöku barna.  

Öll vitum við að mikilvægt er að kenna öllum börnum að tala rétt. Það gera fullorðnir, 

kennarar og foreldrar með því að lesa fyrir börnin, tala við þau og með því að skapa þeim sem 

flest tækifæri til að tjá sig. Börn vilja láta hlusta á sig og í framhaldi af því er gott að hvetja 

þau til að segja frá sínum skoðunum á hlutunum. 

Lestur bóka er einnig mikilvægur fyrir málþroska barna og svo eflir lesturinn 

málskilning barnanna. Stundum verða kennarar og fullorðnir vitni að því að barn tileinki sér 

án mikillar fyrirhafnar valdi á framandi tungumálum  á furðu skömmum tíma. Fullorðna 

fólkið þarf jafnan að hafa meira fyrir hlutunum í þessum efnum. Ríkur þáttur í 

leikskólastarfinu er lestur bóka. Við vitum að hægt er að nota bókalestur til að þroska mál 

barna, fá þau til að segja frá efni bókarinnar eftir lesturinn og spyrja þau ýmissa spurninga til 

að bæta við orðaforða þeirra. Þá er jákvætt að í bókinni eru jafnan orð sem börnin hafa ekki 

heyrt áður og skilja ekki til fulls og með því móti læra þau ný orð, þ.e. með því að hlusta á 

þau og fá útskýringar á þeim. Með þessu móti getum við örvað málþroska og málskilning 

barnanna og bætt við orðaforða þeirra. 

Höfundur telur að það sé mikilvægt að hafa fjölbreytt og gott úrval bóka í leikskólum 

og að bækurnar hæfi jafnframt þroska barnanna. Það sem hann telur að við hinir fullorðnu 

verðum að hafa í huga er að miklu máli skiptir hvernig lesið er fyrir börnin. Nauðsynlegt er 

þannig að gera söguna áhugaverða og lifa sig inn í hana þannig að börnin upplifi ánægjulegar 

stundir og náin tengsl skapist.  

Í þessu verkefni er fjallað um mikilvægi barnabóka í leikskólum. Í öðrum kafla kannar 

höfundur hvað fræðimenn hafa að segja um málþroska barna og skoðar kenningar þeirra. Þar 

á eftir í kafla þrjú er fjallað um máltöku barna og hvað leikskólakennarar geta gert til að örva 
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málþroska. Í þeim kafla er einnig greint frá ýmsum rannsóknum sem gerðar hafa verið á 

málþroska barna. 
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2. kafli Kenningar fræðimanna um málþroska barna 

 

Margir fræðimenn hafa sýnt málþroska og máltöku barna mikinn áhuga. Þessir fræðimenn 

Hafa gert ýmsar rannsóknir til þess að fá frekari vitneskju um hvernig börnin tala og hvernig 

þau þroskast vitsmunalega. 

Líklega geta flestir verið sammál um að umhverfi og uppeldi barna og unglinga sem 

hafa mest áhrif eru foreldrar og/eða aðrir forráðamenn. Þessi þáttur er fjölbreytilegur með  

kostum og göllum hver um sig. Misjafnir foreldrar og mismunandi uppeldisaðferðir sem 

kannski hafa mismunandi áhrif. Börn eru jafnan dugleg að búa til ný orð yfir hlutina og eru 

mjög áhugasöm fyrir nýjum orðum. Ræðst þá skilningur fyrst og fremst af orðaforða barnsins. 

Það finnst eflaust flestum gaman að því þegar ungabörn eru að byrja á því að mynda hljóð. 

Síðan kemur fyrsta orðið og smá saman bæta börnin við sig orðum og mynda tveggja orða 

setningar. Það er heillandi að fylgjast með þessu ferli hjá börnum sem eru að tileinka sér 

tungumálið. Þau læra einnig að til geta verið fleiri en ein merking hvers orðs sem oft vekur 

sérstaklega áhuga þeirra. Tungumálið sjálft er vitaskuld í sífelldri þróun eins og við sjáum 

þegar við lesum gamlar bækur og ræðum við eldra fólk. 

Máltaka barna er í sjálfu sér ótrúlegt afrek. Mannlegt mál er flókið kerfi reglna og 

tákna, en samt sem áður ná lítil börn valdi á móðurmáli sínu á mjög stuttum tíma. Eru mörg 

börn orðin altalandi fjögurra til sex ára gömul. Á þessum aldri hafa þau í meginatriðum náð 

valdi á málkerfinu en eiga enn eftir að tileinka sér nokkrar reglur tungumálsins og öðlast meiri 

orðaforða. Börn ná tökum á móðurmáli sínu nokkurn veginn sjálfkrafa og áreynslulaust.  Hins 

vegar tekur það unglinga og fullorðna mörg ár að læra nýtt tungumál á fullnægjandi hátt þrátt 

fyrir að þeir kunni að stunda stíft tungumálanám. 

Rannsóknir sýna að börn sem er mikið lesið fyrir og talað við ná fyrr valdi á 

setningargerðum á móðurmáli sínu og fá meiri orðaforða en börn sem lítið er sinnt. Börn sem 

ekki eru farin að tala er nauðsynlegt að hvetja, þau eru stöðugt að hlusta og reyna síðan að 

segja orðin, þau auðveldu fyrst og síðan koll af kolli og fyrr en varir þau farin að mynda 

setningar.
1
 Börn byrja að gefa frá sér hljóð löngu áður en þau fara að tala og hljóðin tjá 

tilfinningar þótt ekki sé þar um mál að ræða. Það er kannski ekki tilviljun að móðurmálið 

heitir svo, samskipti móður og barns verða þegar þau horfast í augu og hendur móðurinnar eru 

                                                             
1
 Sigriður Sigurjónsdóttir 2000:30. 
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bundnar en ekki munnurinn og allir sjá að það er mikið skrafað og skeggrætt löngu áður en 

eiginlegt tal kemur til sögunnar.
2
   

Rannsóknir hafa sýnt að ungabörn skynja skaplyndi manna á málróminum einum 

saman, eins og taugaóstyrkni. Um 8 mánaða aldur eða fyrr heyra þau hvort um er að ræða 

ókunnugan eða fjölskyldumeðlim aðeins á málróminum.
3
  

 

2.1 Kenningar fræðimanna  

Ýmsar vangaveltur hafa átt sér stað um hvernig börnin nái að tileinka sér talmálið og hvað 

eigi sér nákvæmlega stað í máltökunni. Fjallað verður um nokkra fræðimenn hér á eftir sem 

hafa sett fram kenningar um hvernig máltöku barna er háttað. Þessum fræðimönnum er raðað 

í stafrófsröð og eru það þeir B.F Skinner, Diana Baumrind, Howard Gardner, Jean Piaget, Lev 

Vygotsky og að lokum Noam Chomsky. Það er gagnlegt að skoða hvað þessir fræðimenn hafa 

að segja um málið og að skoða kenningar þeirra í þessu sambandi.  

 

2.1.1 Bruuhus Fredric Skinner 

Bruuhus Fredric Skinner fæddist árið 1904 í Bandaríkjunum og lést þann 18. ágúst árið 1990.
4
  

Skinner hélt fram að með umbun og hrósi gætu foreldrar haft mikil áhrif á máltöku barna. 

Hann taldi að börn lærðu að tala út frá áhrifum fullorðinna. Hinir fullorðnu hefðu áhrif á 

hvernig tal barna þróaðist með því að veita hljóðum þeirra er líktust tali fullorðinna athygli og 

með því að hrósa og umbuna barninu á einhvern hátt og hvetja þannig barnið til að gefa aftur 

frá sér þetta tiltekna hljóð.
5
 Þegar barnið segir til að mynda „ba ba“ þá fær það hrós frá pabba 

sínum og lærir þá að tengja orðið við pabba sinn. Þjálfun getur haft áhrif á máltöku og því 

oftar sem börn láta sér ákveðin orðasambönd um munn fara þeim mun meiri líkur eru á því að 

þau festist í sessi.
6
 

Skinner var einkum gagnrýndur fyrir að taka ekki félagslega þætti með í reikninginn í 

kenningu sinni þar sem margir töldu að sá þáttur skipti verulegu máli í máltöku barna. Skinner 

var sagður einblína um of á umbun og refsingu.
7
  

                                                             
2 Pind 1997:135. 
3 Bee og Boyd 2003:210. 
4
 Swenson 1999. 

5 Shaffer 1989:288. 
6 Aldís Guðmundsdóttir 1992:214. 
7
 Shaffer 1989:54. 
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Skinner var í meginatriðum sammála kenningum John B. Watson um að börn fæðist 

sem óskrifað blað (tabula rasa) og að það sé í höndum foreldra þeirra að móta þau. Hann trúði 

því að börn mótist og þroskist af þeirri reynslu sem þau hljóti af umbun og refsingu.
8
  

 

2.1.2 Diana Baumrind.  

Diana Baumrind (f. 1927) er bandarískur sálfræðingur. Hefur hún rannsakað tengsl þroska 

barna á forskólaaldri við uppeldishætti foreldra.
9
 Baumrind hefur rannsakað hvaða áhrif 

mismunandi uppeldisaðferðir foreldra hafa á persónuleikamótun barna. Hafa kenningar 

hennar haft töluverð áhrif meðal þeirra sem rannsaka samskipti foreldra og barna.
10

  

Í tímaritinu Uppeldi og menntun segir frá því að kenningar Baumrind hafi m.a. verið 

notaðar til þess að athuga hvaða samhengi sé á milli hvatningaraðferða foreldra og 

lestraráhuga barna. Baumrind komst að þeirri niðurstöðu að flokka mætti uppeldisaðferðir í 

þrennt, leiðandi, skipandi og eftirlátssamar aðferðir.
11

  

Leiðandi foreldrar eru líklegir til að leggja áherslu á sjálfstæði barna sinna og 

leiðbeina þeim á skynsamlegan og málefnalegan hátt. Þessir foreldrar gera miklar kröfur til 

barna sinna og veita þeim mikla leiðsögn og stuðning á jákvæðan máta. Þeir eru jafnframt 

næmir fyrir þörfum barna sinna og setja þeim ekki ófrávíkjanlegar og fastar reglur. Börn 

þessara foreldra eru líkleg til að hafa sterka sjálfsmynd, vera atorkusöm og sjálfstæð, ganga 

vel í því sem þau taka sér fyrir hendur og hafa góða aðlögunarhæfni.  

Samskipti skipandi foreldra við börn sín eru með þeim hætti að foreldrarnir eru líklegir 

til að stjórna gerðum barnsins og innræta viðhorf við ákveðnar kröfur um hegðun. Þeir leitast 

við að hefta börnin í sjálfstæði sínu og innræta þeim að bera virðingu fyrir yfirvöldum. Þessir 

foreldrar leggja mikið upp úr hlýðni og trúa á gildi refsinga við að halda aftur að barninu. Þeir 

hvetja ekki barnið til þess að láta skoðanir sínar í ljós og finnst að foreldrarnir hafi alltaf rétt 

fyrir sér. Eftirlátir foreldrar gera hins vegar mjög litlar kröfur til barna sinna. Þeim finnst að 

barnið eigi að hafa þau not af foreldrum sem það sjálft óskar en ekki að foreldranir eigi að 

móta barnið eða hafa áhrif á hegðun þess. Þessir foreldrar setja fáar reglur og eru þær 

sveigjanlegar og settar í samráði við barnið. Foreldrarnir beita ekki valdi og reyna ekki að 

beita fortölum til að fá barnið til þess að fylgja þeim fáu reglum sem þeir hafa þó sett.
12

  

                                                             
8 Shaffer 1998:68.  
9 Sigríður Sigurjónsdóttir 2003.  
10 Ágústa Pálsdóttir 1998:11. 
11 Ágústa Pálsdóttir 1998:12. 
12

 Ágústa Pálsdóttir 1998:11-12. 
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Niðurstöður þessara rannsókna leiddu í ljós að samhengi getur verið á milli hvatningaraðferða 

foreldra og lestravenja barna þeirra.  Þær aðferðir sem leiðandi foreldrar nota felast fyrst og 

fremst í því að þeim virðist hafa tekist að gera lesturinn ánægjulegan og áhugaverðan sem 

tómstundariðju fyrir barnið. Skipandi foreldrar litu hins vegar fremur á lestur sem skyldu sem 

börn þeirra ættu að uppfylla. Þeir reyna að hafa stjórn á því hvort og þá hvernig börnin ræktu 

þessa skyldu. Þessir foreldrar voru ekki jafn næmir fyrir þörfum barnanna eða veittu þeim 

þann stuðning sem þau þurftu og sem leiðandi foreldrar gerðu. Eftirlátssamir foreldrar létu 

börnin hins vegar sjálf ákveða hvort þau hefðu áhuga á því að lesa í tómstundum og reyndu 

þau ekki að hvetja börnin til þess. Niðurstöðurnar sýndu jafnframt að samhengi milli 

hvatningaraðferðanna annars vegar og lestrarvenja barna hins vegar felst í mörgum þáttum 

sem eru t.a.m. samtvinnaðir við daglegt líf og venjur innan fjölskyldunnar.  Foreldrar barna 

sem hafa áhuga á lestri hafa einnig lagt áherslu á að börn þeirra hafi fjölbreytt áhugamál og 

þau væru nokkur. Þessar fjölskyldur eiga það sameiginlegt að lestur er áhugamál innan 

fjölskyldunnar, jafnt hjá börnunum sem hinum fullorðnu. Lestur var þannig hluti af daglegu 

fjölskyldulífi heimilismanna.
13

  

2.1.3 Howard Gardner. 

Howard Gardner (f. 1943), prófessor við Harvard-háskóla í Bandaríkjunum, setti fram 

svokallaða fjölgreindarkenningu. Með kenningu sinni um fjölgreindir reyndi Gardner að 

víkka sýn á mannlega möguleika út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar. Kenningar 

Gardners lutu að því að svonefndar greindir séu átta talsins. Í fyrsta lagi málgreind, sem hér 

verður fjallað um, í öðru lagi rök- og stærðfræðigreind, í þriðja lagi rýmisgreind, í fjórða lagi 

líkams- og hreyfigreind, í fimmta lagi tónlistargreind, í sjötta lagi samskiptagreind, í sjöunda 

lagi sjálfsþekkingargreind og að lokum umhverfisgreind.
14

 

  Gardner skýrir nánar að málgreind sé hæfileikinn til að hafa áhrif með orðum, bæði 

munnlega og skriflega. Þessi greind felur í sér hæfni til að færa sér í nyt setningafræði eða 

formgerð tungumálsins, hljóðfræði eða hljóm máls, merkingarfræði eða þýðingu tungumáls 

og sveigjanleika tungumálsins í hagnýtum tilgangi. Sum þessara notagilda fela í sér 

mælskulist, eða eins og Gardner segir listina að nota málið til að sannfæra aðra um að taka 

ákveðna afstöðu. Síðan eru einnig þættir eins og minnishjálp, útskýringar og stoðmál.
15

 Hann 

bendir á að börnum sem hafi góða málgreind finnist gaman að lesa, skrifa, segja sögur og 

glíma við orðaleiki. Þau hugsi þannig í orðum. Bækur, segulbönd, skriffæri, pappír, 

                                                             
13 Ágústa Pálsdóttir 1998:20. 
14 Armstrong 2000:13. 
15

 Armstrong 2000:14. 
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dagbækur, samtöl, umræður, rökræður og sögur eru þættir sem eru notaðir til að efla 

málgreindina.
16

 

 

 2.1.4 Jean Piaget.  

Piaget (1896-1980) var svissneskur sálfræðingur og er einkum þekktur fyrir rannsóknir sínar á 

hugarstarfsemi barna. Hann skipti þroskastigi barna á þennan hátt: 

 Innsæis- eða hugboðaskilningur (e. Intuitive stage)                 4-7 ára 

 Hlutbundið aðgerðarstig (e. Stage of concrete operations)      7-11 ára 

 Formlegt aðgerðarstig (e. Stage of formal operations)             11-15 ára
17

    

    

Um málnotkun segir Piaget að tal barna á innsæis- eða hugboðaskilningsstiginu sé af tvennu 

tagi: tjáningartal og sjálhverft tal. Tjáningartal er til þess ætlað að koma vitneskju  á framfæri 

við aðra eða spyrja aðra spurninga. Sjálfhverft tal kemur hins vegar engri vitneskju á 

framfæri. Stundum felst það í því að líkja eftir hljóðum og orðum og stundum er um að ræða 

eintal. Barnið talar þá um leið og það leikur sér án þess að ætla sér að tjá öðrum neitt. 

Sjálfhverft tal er að því er virðist börnunum sjálfum til gamans eða þá að þau gera enn 

ekki fullan greinarmun á tali og athöfnum. Sjálfhverft tal getur numið allt að 40% af öllu tali 

barnsins á þessu þroskastigi. Leikskólakennarar ættu að hafa í huga að börnum er þetta 

algjörlega eðlilegt. Þau tala við sjálf sig, eins þótt þau séu saman í hóp. Þegar börnin tala til að 

tjá sig eiga þau erfitt með að skilja hvert annað til hlítar og þeim gengur illa að muna nema 

eitt atriði eða ein fyrirmæli í senn. En þau eru farin að nota málið til að koma orðum að 

hugarmyndum sínum þannig að í talinu kemur fram hugsun. Þau nota æ fullorðinslegri orð og 

orðasambönd, en iðulega vita þau þó ekki hvað þessi orð merkja.
18

  

Þegar kemur að hlutbundna aðgerðarstiginu ræðir Piaget um að nú tali barnið mun 

meira til að tjá sig við aðra þó að það komi enn fyrir að það tali við sjálft sig. Barnið er líka 

farið að nota orðin sem hugsunartæki, það hugsar meira og meira í orðum fremur en myndum 

en orðin vísa þó alltaf til hlutlægrar reynslu. Barnið getur enn ekki hugsað algjörlega 

óhlutstætt. Á þessu stigi ber mikið á mjög fullorðinslegum orðum í máli barnsins þó merking 

þeirra sé því oft harla óljós.
19

  

                                                             
16 Armstrong 2000:34. 
17 Charle. 1982:3. 
18 Charles 1982:6-7. 
19

 Charles 1982:16. 
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Piaget skilgreinir formlegt aðgerðarstig er að þegar nemandinn er farinn að beita 

óhlutstæðum hugtökum aukast enn áhrif formlegrar málnotkunar á hugsun hans. Hann sér að 

málið leggur honum upp í hendurnar skipulegt kerfi af hugmyndum, hugtökum, tengslum og 

flokkunaraðferðum sem eru í eðli sínu bundin hefð og venju. Nemandinn beitir nú málinu sem 

hugsunartæki meira en nokkru sinni fyrr, einkum í óhlutstæðri hugsun þar sem áþreifanlegir 

hlutir koma hvergi við sögu.
20

 

Á síðari árum  hafa rannsóknir sýnt að Piaget vanmat ýmislegt í getu barna. Það hefur þannig 

komið í ljós að börn eru mun yngri en hann hélt þegar þau geta tekið tillit til skoðana annarra 

og sett sig í spor þeirra.
21

  

 

2.1.5 Lev Vygotsky.   

Lev Vygotsky (1896-1934) var rússneskur kennari og sálfræðingur að mennt. Vygotsky hélt 

því fram að allt nám ætti sér stað í samskiptum fullorðins og barns. Hann vildi meina að  mál 

og hugsun ætti sér ólíkan uppruna.
22

  

Vygotsky hafði mikinn áhuga á að finna út hvernig börnin læra hvað málið þýðir. 

Hann tók sem dæmi að barn á leikskóla læri að kýr kallast kýr af því að hún hefur horn og það 

sem heitir kálfur hafi minni horn.
23

  

Samkvæmt kenningum Vygotsky á nám sér stað í samskiptum milli barns og 

fullorðins, eins og áður segir. Hlutverk fullorðinna sé þannig afar mikilvægt í námi barna. 

Hlutverk þeirra sé m.a. að fylgjast með barninu og grípa inn í og auka þekkingu barnanna. 

Vygotsky ræðir um nokkuð sem hann nefnir svæði mögulegs þroska (e. Zone of proximal 

developement). Það er það svæði sem er á milli þess sem barn getur eða skilur sjálft án 

aðstoðar og þess sem barn skilur eða getur með hjálp kennara eða skólafélaga. Í leikskólanum 

Sólbakka hafa kennarar aðstoðað barnið og hvatt það til að leysa erfið verkefni með því getur 

kennarinn aukið getu þess og þokað barninu í átt að auknum þroska.
24

 

 

                                                             
20 Charles 1982:22. 
21 Bee og Boyd 2003:77. 
22 Gregersen og fl. 1975:31. 
23 Svenson 1998:38. 
24
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2.1.6 Noam Chomsky.  

Avram Noam Chomsky (f. 1928) lagði fyrir sig málvísindi og fékkst við rannsóknir tengdar 

málvísindum við Harvard-háskóla á árunum 1951-1955.
25

 Noam Chomsky hefur gefið út rit 

og haldið fyrirlestra um ýmis málefni eins og málvísindi, heimspeki og stjórnmál.
26

 

Samkvæmt kenningum Chomskys fæðist maðurinn með áskapaðar hugmyndir um mál 

og þess vegna sé honum einum dýra kleift að læra svo flókið táknkerfi sem tungumálið er. 

Þessar ásköpuðu hugmyndir séu forsenda þess að börn læri málið, en hvert málið er ræðst af 

umhverfinu. Chomsky talaði um að börn búi sér til reglur sem geri þeim kleift að skilja þær 

setningar sem þau heyri og einnig að mynda nýjar. Hann taldi þetta ástæðuna fyrir því af 

hverju börn ná svo góðum árangri við máltöku og notkun á móðurmáli sínu á skömmum 

tíma.
27

  

2.1.7 Samantekt. 

Þegar kenningar fræðimanna eru skoðaðar má sjá að þeir hafa misjafnar skoðanir á máltöku 

barna. Það sem þeir eru þó allir sammála um er að það beri að lesa bækur fyrir börnin. 

Hlutverk fullorðinna er að passa upp á að velja bækur sem hæfa þroska barnanna. 

Áhugavert er að skoða kenningar Baumrind um þrjár ólíkar aðferðir foreldra tengda 

uppeldisaðferðum. Það sem sést í kenningum hennar er að foreldrar verði að setja börnum 

skýr mörk og reglur og framfylgja þeim og að mikilvægt sé að stuðningur og samheldni ríki 

innan fjölskyldunnar. Máli skiptir þannig að fjölskyldumeðlimir geri eitthvað saman sem 

heild og sýni hverjum öðrum gagnkvæman stuðning. Foreldrar hvetji börn sín í námi og veiti 

þeim stuðning. Einnig að börnin séu hvött til þess að tjá sig og skoðanir þeirra séu virtar í stað 

þess að ásaka börnin og gera lítið úr þeirra hugmyndum og skoðunum. Baumrind bendir á að 

bæði skipandi og eftirlátssamar uppeldisaðferðir verði til þess að börn hljóti ekki næga örvun 

til að afla sér reynslu og þekkingar á ýmsum sviðum lífsins. Leiðandi aðferðir hins vegar ýti 

undir sjálfstæði og atorku barnanna. 

Kenningar þeirra Chomskys og Skinners um máltöku barna vöktu mikla athygli á 

árunum eftir 1960. Kenningar þeirra urðu hvati til frekari rannsókna á barnamáli víða um 

heim. Á síðustu áratugum hafa rannsóknir á máltöku barna aukist og er þekking manna á 

máltöku enskumælandi barna þegar orðin mjög góð. Börn af ólíku þjóðerni virðast læra mál á 

svipaðan hátt og réttlætir það yfirfærslu.
28

 Chomsky hélt því fram að börnin mynduðu sínar 

                                                             
25 Halldór Halldórsson 1973:9. 
26 Wikipedia, frjálsa alfræðiritið[án árs].  
27 Aldís Guðmundsdóttir 1992:213. 
28

 Aldís Guðmundsdóttir 1992: 234. 
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eigin reglur við máltöku. Reglur málsins eru flóknar og þess vegna geta börnin ekki lært þær 

allar strax. Meginboðskapur hans er sá að málið sé afurð dulins ferlis í huganum og hann lítur 

svo á að sérhæfðar og erfðafræðilega ákvarðaðar meginreglur séu grundvöllur mannlegs máls. 

Hins vegar var B. F. Skinner á öðru máli og taldi að atferli mætti skýra með almennum 

meginreglum sem giltu um tungumálið rétt eins og önnur fyrirbæri.
29

  

Vygotsky taldi að menningarlegt samfélag, leiðsögn og stuðningur hefði áhrif þroska 

og þekkingu til að einstaklingurinn gæti tjáð sig. Piaget hélt því fram að barnið þyrfti að gera 

tilraunir til þess að læra og skilja. Það mætti lesa úr kenningum þessara fræðimanna að þeir 

vildu hvetja foreldra til að lesa bækur fyrir börn sín því þannig heyra þau tungumálið talað af 

fullorðnum. 
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3. kafli Málrækt 

 Í Aðalnámskrá leikskóla segir að hvetja eigi börnin til að segja frá atburðum og öðru sem 

þeim er hugleikið eða á daga þeirra hefur drifið og þá skal hlustað á börnin af athygli. 

Samræður við börnin, sem byggjast meðal annars á opnum spurningum þar sem svar krefst 

íhugunar, stuðla að gagnrýnni hugsun. Það þarf að hvetja börnin til að færa rök fyrir máli sínu 

og leyfa þeim að spyrja heimspekilegra spurninga þar sem ein spurning leiðir til annarrar.  

Nauðsynlegt er að gæta þess að sérhverju barni gefist kostur á að leggja eitthvað til málanna.
30

  

Eins og Skinner hefur bent á, samanber kafla 2.1.1 hér að framan, er hlutverk 

fullorðinna að hvetja börnin áfram með hrósi, umbun og styrkingu.  

Í leikskólum er hægt að nýta flestar stundir til þess að efla málþroska barnanna. Má 

þar nefna stundir við matarborðið, úti á leiksvæði, í gönguferðum og í hlutverkaleik, en í 

slíkum leik nota börnin óspart málið og þar fer fram gífurleg þjálfun í tjáskiptum og því að 

tala saman á frjálslegan hátt. Í samverustundum er mjög auðvelt að koma á umræðum um 

ýmis áhugaverð efni. Verða leikskólakennarar að gæta þess að öll börn fái þá tækifæri til þess 

að tjá sig og segja frá reynslu sinni eða leggja annars eitthvað til málanna sem þau kjósa sjálf 

að segja frá. Jafnframt er nauðsynlegt atriði að börnin æfist og þjálfist í að hlusta á hvert 

annað og á leikskólakennarana. Mikilvægt er að hvetja börnin til að segja sjálf frá atburðum 

og lýsa þeim. Nútímabörn venjast meira en góðu hófi gegnir að talað sé til þeirra úr sjónvarpi 

og tölvuleikjum án þess að þau geti svarað til baka eða rætt um það sem fram fer. Það er 

nauðsynlegt þess vegna að hvetja þau til að tjá sig í mæltu máli með því að halda uppi 

samræðum við þau.
31

  

 

3.1 Að læra tungumálið 

Máltaka er hugtak sem notað er þegar börnin eru að tileinka sér móðurmál sitt, sem er fyrsta 

málið sem þau læra. Síðar á ævinni geta börn lært annað tungumál eða jafnvel önnur 

tungumál og er það þá nefnt málanám. Máltaka barna er langt ferli og er talið að það byrji 

þegar barn fæðist og gefur frá sér fyrsta hljóð sem er grátur. Barn fer ekki að segja skiljanleg 

orð fyrr en um eins árs aldur en fram að því hefur það hjalað og grátið til þess að tjá sig.
32

 

Rannsóknir hafa sýnt að þegar fullorðnir tala við börn þá breyta þeir tali sínu á þrjá 

vegu, þ.e. þeir tala hægar, nota einfaldar og stuttar setningar og endurtaka setningar og orð. 

Þetta gera fullorðnir svo að börn eigi auðveldara til með að skilja það sem sagt er. Þess vegna 

                                                             
30 Aðalnámskrá leikskóla 1999:20. 
31 Menntamálaráðuneytið 1993:55. 
32

 Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:1.1- 4.2. 
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þarf málið að beinast að börnunum sjálfum og höfða til þeirra eigin reynslu og athafna svo 

þau læri málið.
33

  

Setningarfræði í máltöku barna hefur verið mikið rannsökuð af fræðimönnum 

undanfarna áratugi og hefur Chomsky meðal annars sett fram kenningu um málkunnáttufræði 

(e. generative grammar). Ung börn hafa ekki sömu málkunnáttu og fullorðnir. Samt virðist 

ákveðin málfræðiþekking vera mönnunum ásköpuð, það er að sumar málfræðireglur virðast 

börn ekki þurfa að læra. Þessir meðfæddu hæfileikar vísa veginn í máltökunni og koma til 

dæmis fram í því að flest börn feta svipaða slóð þegar þau eru að tileinka sér móðurmál sitt. 

Börn ganga í gegnum ákveðin stig þegar þau eru að tileinka sér móðurmál sitt og hvert stig 

málþroskans hefur eigin reglur. Með hverju stigi sem þau ganga í gegn í málþroska svipar 

málkerfi þeirra meira til málkerfis fullorðinna og að lokum hafa þau sömu eða næstum sömu 

reglur á valdi sínu og fullorðnir.
34

 

Sum börn læra ákveðna hætti ef þau eru innan um fólk, en barn sem er ekki innan um 

fólk lærir ekkert, öll börn þurfa örvun og stuðning til þess að tileinka sér móðurmálið og 

reglur þess, en ekki má gleyma því að samskipti við önnur börn sem og fullorðna eru 

nauðsynleg á máltökuskeiðinu því þannig ná börnin fyrr valdi á málinu og auka við orðaforða 

sinn. Mætti kannski segja að grundvallaratriði móðurmálsins lærist að einhverju leyti af því 

hvernig börnunum er sinnt, en það hversu snjallir málnotendur þau verða fer eftir því hvernig 

máluppeldi þau hljóta.
35

 Börn hlusta einnig á það sem sagt er umhverfis þau og fara að 

tileinka sér ýmis orð með því að herma eftir. Þau læra ýmsar reglur málsins og orðaforði 

þeirra eykst með því að hlusta á það sem sagt er. Börn tileinka sér ýmsar reglur móðurmálsins 

og sumar málreglur búa þau til sjálf að einhverju leyti. Þó svo að fullorðnir leiðrétti börnin sín 

og reyna að láta þau segja rétt þá taka þau ekki alltaf slíkum leiðréttingum, og það sama á við 

ef framburður þeirra er ekki réttur.
36

 Það getur verið mikill munur á orðaforða fjögurra ára 

barna eftir því hvort þau eru alin upp í fátækt eða ríkidæmi. Bilið milli þessara barna verður 

sífellt meira eftir því sem þau verða eldri. Rannsóknir sína að börn sem alast upp í fátækt eða 

hjá efnaminni fjölskyldum og samfélögum nota frekar stuttar og einfaldar setningar heldur en 

þau börn sem alast upp við ríkidæmi.
37

 

Börn eiga erfiðara með að læra að lesa en að læra að tala og hlusta. Það virðist ekki 

fara á milli mála að börn hafa snemma þörf fyrir að tjá sig og þá sprettur talmálið nánast 

                                                             
33 Aldís Guðmundsdóttir 1992:220-221. 
34 Sigríður Sigurjónsdóttir  2004:8. 
35 Sigríður Sigurjónsdóttir 2003.  
36 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001:3.1. 
37

 Bee og Boyd 2003:250. 
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sjálfkrafa af samskiptum við þá sem eldri eru.
38

 Eins og Vygotsky benti á þá hefur umhverfi 

og félagslegt samneyti áhrif á máltöku og málþroska barna. 

 

3.2 Mikilvægi málsins til boðskipta. 

Þegar yngstu börnin byrja í leikskólanum um árs gömul, tjá þau sig að mestu leyti með 

líkamanum. Þegar verið er að sinna þeirra þörfum eins og að gefa þeim að borða, skipta á 

þeim og leggja þau til hvíldar þá eru náin tengsl milli hins fullorðna og barnsins. Á þessum 

stundum gefast tilvalin tækifæri til boðskipta. Raddblær, hrynjandi og hljómfall skipta máli í 

þessum boðskiptum.
39

 

Með tungumálinu tjáum við hugsanir okkar og tilfinningar, skoðanir og fyrirætlanir. 

Móðurmálið tengir okkur mennina saman og eflir samkennd okkar. Tungumálið er 

mikilvægur þáttur í menningu einstakra þjóða og þjóðarbrota og hefur mikil áhrif á þróun 

sjálfsmyndar manna og skilning í bernsku.
40

 

Fyrstu árin vinna börnin úr þeim reglum sem málumhverfið lýtur og ná á stuttum tíma 

ótrúlegum árángri þegar þau tileinka sér flóknar reglur móðurmálsins. Margir fullorðnir eiga 

mun erfiðara með að tileinka sér nýtt tungumál þrátt fyrir að hafa reglur móðurmálsins til að 

styðjast við. Það virðist því sem börn séu mjög næm fyrir tungumálum.
41

  

Rannsóknir á máltöku barna sýna að þeim sé eðlilegt að finna merkingu í því sem er 

sagt í nærveru þeirra út frá samhengi og aðstæðum. Setningar og orð sem barnið heyrir í 

merkingarbæru samhengi tengist þeim aðstæðum sem barnið er í hverju sinni. Þótt börn skilji 

oft ekki öll orðin og málfræðireglurnar sem við fullorðna fólkið notum í kringum þau þá geta 

þau oft ráðið í merkinguna af samhenginu sem málið kemur fram í, svipbrigðum, 

tóntegundinni sem notuð er, látbragði sem fylgir og þeim orðum sem þau skilja.
42

   

 

3.3 Málörvun í leikskóla 

Rannsóknir sína að börn sem mikið er lesið fyrir og talað við ná fyrr valdi á setningargerð 

móðurmáls síns og fá meiri orðaforða en börn sem lítið er sinnt að þessu leyti. 

Grundvallaratriði móðurmálsins má segja að lærist að miklu leyti, sama hvernig börnum er 

                                                             
38 Pind 1997:217. 
39 Menntamálaráðuneytið 1993:55. 
40Menntamálaráðuneytið 1993:54 . 
41 Ingibjörg M. Gunnarsdóttir 2007:31. 
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sinnt, en það hversu góðir málnotendur þau verða fer eftir því hvernig máluppeldi þau 

hljóta.
43

  

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að tungumálið sé mikilvægasta tæki manna til 

boðskipta. Í leikskólum þurfi að leggja áherslu á málrækt með lestri, samtölum, kennslu í 

kvæðum og þulum, segja börnum sögur og spyrja þau krefjandi spurninga. Hægt er að flétta 

málörvun við alla þætti leikskólastarfsins og nota leikinn og aðra stundir sem eru vel til þess 

fallnar til málörvunar.
44

  

Brýnt  er að fá barnið til að tala meira og nota lengri setningar. Leikskólakennurum er 

í mun að veita skjólstæðingum sínum góða þjónustu og skila góðu starfi. Þeir eru duglegir að 

verða sér úti um upplýsingar um málþroska barna og hvernig þeir geta örvað hann.
45

  

Í dag er farið að líta á leikskólann sem fyrsta skólastigið og hefur undirbúningur fyrir 

lestrarkennslu fengið aukið vægi. Mörg elstu börnin í leikskólum hafa mikinn áhuga á stöfum 

og ritmáli. Á síðasta ári þeirra í leikskóla er þeim oft skipt upp í skólahópa. Þar er mikil 

áhersla lögð á undirbúa þau fyrir grunnskólagönguna.  Á þessu síðasta ári í leikskólanum er 

mikið unnið með markvissa málörvun til að styrkja hljóðkerfisvitund barnanna. 

Hljóðkerfisvitundin er vitund um það að málið hefur ákveðið form eins og setningar, orð, 

atkvæði og hljóð. Börnin læra að ríma, telja orð, klappa atkvæði og flokka hljóð svo eitthvað 

sé nefnt.
46

 Galdurinn er að hafa viðfangsefnin ekki of erfið og að þau séu hnitmiðuð. Brýnt er 

að gera kröfur um að börnin tjái sig og að leikskólakennarinn spyrji opinna spurninga þannig 

að þau hafi möguleika á að geta svarað spurningunum á þann hátt sem þau vilja. Gera verður 

einnig kröfu um að þau orði hlutina en ekki að nota bendingar.
47

  

Það hefur gefið góða raun að kenna í gegnum leikinn, leikir með stafi og orð, ýmsir 

rímleikir, finna orð á hljóðin eru lærdómsríkir. Með þessum leikjum verða börnin meðvituð 

um hvernig hægt er að vinna með tungumálið á ýmsa vegu og heyra hljóðmyndun orðanna.
48

 

Margir kennarar hafa notað brúður til að ná athygli barnanna og hefur það einnig gefið góða 

raun til þess að fá þau til að hlusta og tala.
49

  

Þykjustuleikur er leikur þar sem barn lætur sem einhver hlutur sé eitthvað annað en 

hann er eða barn lætur sem það sjálft eða einhver önnur persóna sé annað eða annar en í 

veruleikanum. Stundum koma börnin saman og ákveða þema í leiknum og leika hlutverk í 

                                                             
43 Sigríður Sigurjónsdóttir 2000:31. 
44 Aðalnámskrá leikskóla 1999:20. 
45 Valdís Guðjónsdóttir 2007:8. 
46 Ásthildur Snorradóttir 2004:35-36. 
47 Leikskólinn Iðavellir 2008.  
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samræmi við það. Þau spinna atburðarrásina jafnóðum. Sögur og ævintýri verða oft fyrir 

valinu í leik og er það vinsælt meðal eldri leikskólabarna og eru þau hvött til slíkra leikja. 

Þessir leikir örva bæði mál og hugmyndaflug barnanna.
50

 Með þykjustleikjum eykst orðaforði 

barna og þau kynnast nýjum hugtökum sem koma fyrir í sögum, frásögnum eða leikjum. Eins 

og fram hefur komið vilja fræðimennirnir meina að það fari fram heilmikil kennsla hjá  

börnunum í gegnum leikinn.  

Brýnt er fyrir leikskólakennarann að hvetja börnin til að eiga frumkvæði að 

samskiptum, hvort sem er munnlega eða án orða, með því að bíða og vænta frumkvæðis og 

tala hægt svo börnin hafi nægan tíma til að eiga frumkvæði. Þegar barnið á frumkvæðið þá 

fylgir leikskólakennarinn frumkvæðinu eftir með því að bregðast munnlega við, nota látbragð 

en forðast að nota skipanir eða óljós viðbrögð. Leikskólakennarinn fer þannig inn í leikinn 

með börnunum og leikur með þeim með því að taka þátt í áhugasviði þeirra, en verður að 

gæta þess að vera ekki ríkjandi í leiknum. Gagnlegt er að leikskólakennarinn komi sér fyrir 

þannig að hann geti verið augnliti til augnlitis við barnið með því að sitja á stól eða á gólfinu 

og beygja sig að barninu til að vera nær því. Með því að nota margvíslegar hv-spurningar 

hvetur leikskólakennarinn til samskipta á milli barnanna. Hvetja verður börnin að tala til 

skiptis og kenna þeim að bíða og vænta svars.
51

   

Til þess að börn geti tjáð sig munnlega þurfa þau að hafa ákveðinn orðaforða. Brýnt er að efla 

orðaforðann með samskiptum barna og fullorðinna og með lestri bóka fyrir börnin, eins og 

fram kemur í næsta kafla. Með þeim hætti er verið að miðla af ákveðinni þekkingu af 

menningu og samfélagi eins og Vygotsky telur að sé mikilvægt að börn læri að þekkja til þess 

að geta skilið samfélagið og aðlagast því.  

 

3.4 Bernskulæsi.  

Að vera læs þýðir að skilja og ráða yfir færni sem byggir á þessum þáttum. Læsi felur í sér 

frumþætti móðurmálsins, hlustun, lestur, tal og að lokum ritun. Mörg börn eru forvitin og 

áhugasöm um ritmálið og skoða það með ýmsum hætti, önnur eru ekki forvitin og sýna engan 

áhuga.  Það er misjafnt hvort börn hafa næma tilfinningu fyrir ritmálinu og hafa gaman af að 

glíma við að þekkja stafina og skrifa þá. Aukinn vitrænn þroski barna á leikskólaárunum gerir 

þeim kleift að skilja og samræma reynslu þeirra á sjálfum sér og öðrum. Á þessum árum 

skilur barnið að tal og samskipti við aðra eru ekki öll hér og nú. Það upplifir að hægt er að 
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leika og ímynda sér samtöl, hluti og atburði. Þróun talmáls, ritunar og lestrar rennur saman á 

órjúfanlegan máta. Aðalgrundvöllur læsis og þróunar læsis er lagður í umhverfi barns frá 

byrjun. Þegar barn situr í kjöltu foreldra sinna og fylgist með þeim lesa bækur eða blöð fær 

það t.a.m margvíslegar upplýsingar um tilgang og notagildi ritmáls. Barnið upplifir viðbrögð 

foreldra sinna við lestrinum, gleði, reiði eða hlátur. Sjónvarp kemur sterkt inn í þessa þætti, ef 

myndir eru textaðar þá sér barnið stafina á skjánum. Vygotsky benti þannig á að lestur og 

ritun fela í sér að börn skilji og beini athygli sinni að formi, merkingu og hlutverki ritmáls og 

séu um leið virkir og skapandi þátttakendur.
52

  

Fræðimenn hafa lengi velt fyrir sér hvernig börn læra að lesa. Hvað það er sem gerist í 

heilanum þegar börnunum verður ljóst að bókstöfum fylgja hljóð og þau má tengja saman og 

lesa setningar og orð með ákveðinni merkingu. Margir fræðimenn hafa unnið árum saman við 

rannsóknir tengdar lestrarnámi. Þessir fræðimenn komast ekki að sömu niðurstöðu en eru þó 

sammála um að lestrarnám byggir á mörgum samverkandi þáttum. Til þess að það gangi sem 

best þarf að virkja marga félagslega og námslega þætti.
53

 

Kennsla sem barnið fær í leikskólanum hefur vissulega sitt að segja í þessu sambandi 

en brýnt er að fá foreldrana með í samstarf þannig að líkur á farsælu lestrarnámi aukist. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna að af upplestri fyrir leikskólabörn skapast jákvæð 

tengsl við málþroska og lestrarhæfni síðar meir þótt tengslin séu mismikil eftir hópum. Flestir 

foreldrar eru tilbúnir að leggja sitt lóð á vogarskálarnar til þess að örva og hvetja barnið í 

lestrarnáminu, en jafnframt skiptir máli hvernig fyrirmyndir þeir eru bæði í hegðun sem og í 

viðhorfum til lestrar og hvernig þeir lesa fyrir barnið sitt.
54

 

Að læra að lesa er einstaklingsbundið og flókið ferli sem þróast á löngum tíma allt frá 

því þegar barnið er ungt og hlustar á sögur lesnar upphátt, þar til að það ræður sjálft við að 

lesa texta. Rætur lestrar liggja í talmálinu. Fyrst í stað virðist ritmálið eitt og sér ekki ná 

athygli barnsins. Það uppgvötvar smátt og smátt að umhverfið færir þeim upplýsingar eins og 

til dæmis skili og vörumerki. Flest börn þurfa á markvissri aðstoð fullorðins á að haldi til að 

læra að þekkja bókstafina og skilja hvaða þýðingu þeir hafa við myndun orða.
55

  

Tölvan getur verið hjálpartæki til kennslu barna. Hún gefur börnum tækifæri á að 

fræðast um ýmsa hluti. Það eru til ótal tölvuleikir sem til dæmis kenna stafina, reikning og 
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lestur. Við tölvuna safnast börnin saman og ræða um það sem er að gerst á skjánum. Þannig 

má segja að tölvan styrkir líka félagslega þáttinn hjá börnum.
56

 

 

3.5 Samantekt. 

Það eru ekki til neinar einfaldar skýringar á því af hverju sum börn eru fljótari að læra að tala 

en önnur og virðast eiga auðveldara með máltökuna. Það er flókið ferli að læra tungumál og 

fer til að mynda eftir því hvernig kennsla fer fram, persónuleika viðkomandi, 

tungumálagreind, umhverfi, aðstæðum, félagslegri færni og fleiri þáttum. Börn læra líka 

tungumálið ómeðvitað í gegnum samskipti í leik. Staðreynd er að það er vandmeðfarið að 

kenna börnum tungumál þeirra og sú kennsla verður að byggjast á þekkingu. Skylda 

leikskólakennarans er sú að tala fallegt mál við börnin því að hann er fyrirmynd barnanna í 

þessum efnum. Eins og Vygotsky benti á þá er hlutverk fullorðna mikilvægt og að allt nám 

ætti sér stað í samskiptum milli barns og fullorðins og að fullorðnir eiga að grípa inn í og auka 

þekkingu barnanna. 
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4. kafli Barnabókmenntir 

Frá unga aldri sýna börn mannsröddinni mikinn áhuga og því hefur verið haldið fram að börn 

séu farin að hlusta á hljóð úr umhverfinu fyrir fæðingu, það er að segja úr móðurkviði. 

Rannsóknir sýna að strax frá þriggja mánaða aldri svara börn tali fullorðinna með því að hjala. 

Samskiptin geta því komið mjög snemma. Það hefur líka komið í ljós að eins árs börn hafa 

gaman af að láta lesa fyrir sig, þau benda á myndir í bókum og sá fullorðni lýsir myndunum. 

Með þessu er verið að örva hugsanir og tjáningu barnanna og aðstoða þau við að orða reynslu 

sína og upplifun.
57

 Barnabækur gegna miklu starfi í leikskólum, ekki síst hvað varðar 

málörvun og ýmsa fræðslu. Barnabækur eiga að skipa veglegan sess í öllu leikskólastarfi. 

Með lestri bóka í leikskóla þjálfast börnin í að hlusta með athygli og fá einnig tækifæri til þess 

að ræða um atburðarás og persónur sagnanna. 
58

  

Hér á eftir verður fjallað nánar um mikilvægi þess að lesa fyrir börn og hvernig lestur 

hefur áhrif á þroska þeirra, hugsunarhátt, ímyndunarafl, tjáningu og tilfinningatengsl milli 

barnsins og þess sem les fyrir það. 

 

4.1 Myndabækur. 

Fyrsta íslenska barnabókin með myndum kom út árið 1853 og hét hún Myndabók handa 

börnum. Þetta var lítil dýrabók með texta á hægri síðu og mynd á þeirri vinstri. Höfunda texta 

og mynda er ekki getið og er ljóst að bókin er þýdd, sennilega úr Dönsku því að hluti efnisins 

tengist Danmörku.
59

 Á níunda áratugnum fór útgáfa myndabóka að aukast. Mikil þróun hefur 

átt sér stað í gerð myndabóka síðan fyrstu bækurnar komu út, sérstaklega í prenttækni. Nú eru 

langflestar bækur fyrir yngst börnin með litmyndum sem eykur tjáningarmöguleika 

listamannanna. Það sem þessir listamenn eiga þó sameiginlegt er ást og virðing fyrir barninu 

sem lesið er fyrir og barninu í brjósti þeirra sjálfra.
 60

 

Harðspjaldabækur eru vel við hæfi fyrir yngri börn. Flestar slíkar bækur hafa ekki að 

geyma sérstakan söguþráð að neinu ráði en hafa oft eitthvert viðfangsefni, til dæmis dýr eða 

föt. Hver blaðsíða inniheldur mynd af viðfangsefninu og ef til vill er orðið prentað líka með. 

Þessar bækur eru oft búnar til úr hörðu spjaldi, klæði eða plasti til þess að þola betur misjafna 

meðhöndlun.
61
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Þær bækur sem börn fá í hendurnar á fyrstu árum ævi sinnar eru nú til dags fagurlega 

skreyttar myndum. Skipta má bókunum í fjóra flokka sem eru þessir: 

 Bendibækur fyrir yngstu börnin. Þær eru án söguþráðar og stundum jafnframt 

án orða. 

 Myndabækur sem segja sögu annað hvort með eða án texta. 

 Ríkulega myndskreyttur texti sem ber sig ekki án mynda. 

 Myndskreyttar sögubækur þar sem textinn hefur yfirhöndina, þó svo hann þurfi 

ekki að vera langur. Myndirnar duga þá ekki einar og sér til þess að segja 

söguna.
62

 

 

4.2  Lestur barnabóka.   

Bestu barnabókahöfundarnir kunna þá list að vinna með margræðni og tvíræðni sem hæfir 

ungum lesendum. Ef sögumaður sýnir lesanda sínum trúnað og einlægni þá getur hann leitt 

hann í gegnum hvaða þrengingar sem er, reynslunni ríkari og óskaddaðan.  Þess vegna verður 

að vera náið samband milli sögumanns og hlustanda.
63

  

Þegar rætt er um málörvun barna er lögð áhersla á mikilvægi þess að lesa fyrir börnin 

frá unga aldri. Bent er á tengsl þess við lestrarhæfni barnsins þegar að skólagöngu kemur. 

Minna hefur hins vegar verið í umræðunni hvernig við lesum fyrir börnin og hvað eigi að 

leggja áherslu á í því sambandi.
64

  

Allar frásagnir hafa sögumann, rödd sem talar við okkur þegar við lesum og segir 

okkur frá. Sögur handa börnum geta fjallað um hvaða efni sem er, jafnvel ofbeldi og dauða, 

eina skilyrðið er að samband sögumanns, þ.e. þess sem segir söguna, og hlustanda, þ.e. þess 

sem hann talar við, sé náið og einlægt. Því háskalegra sem efnið er þvi varfærnislegar þarf 

sögumaðurinn að leiða lesanda sinn í gegnum hætturnar.
65

 Gagnlegt getur verið að spyrja 

opinna spurninga sem örva færni barnsins til að lesa milli línanna. Þegar um mjög ung börn er 

að ræða er mikilvægt að lesa sömu bókina oftar en einu sinni, helst mörgum sinnum. Með því 

móti læra þau setningar, orðatiltæki og jafnvel heilu frásagnirnar utan að. Mikilvægt er að 

gera lestrarstundirnar sem ánægjulegastar og eftirsóknarverðar bæði fyrir barnið og hinn 

fullorðna.
66

 Upplestur fyrir ung börn skiptir miklu máli vegna þess að þau eru að læra að tala 
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og hafa gaman af að heyra ritmál sem er öðruvísi en talmál, sérstaklega talmál sem fullorðnir 

stundum nota þegar þeir tala við börnin sín sem er öðruvísi heldur en þegar fullorðnir ræða sín 

á milli. Engir tveir lesa eins sömu bókina á sama hátt. Sumir eru í fínni æfingu og beita 

leikrænum tilþrifum við lesturinn, aðrir lesa alla texta eins.
67

 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt að foreldrar lesa á mismunandi hátt fyrir börnin sín eins 

og fyrr segir. Sumir lesa  bækurnar frá upphafi til enda án þess að gera hlé og gera þá ráð fyrir 

því að barnið sé með á nótunum. Aðrir stoppa oft í sögunni og ræða atburðarásina og 

framvindu mála, skýra ýmis hugtök og erfið orð. Þetta síðarnefnda gefur betri raun og hefur 

mun meiri áhrif á málþroska barnsins og orðaforða en ef lesið er í einni bendu og ekki rætt um 

innhald sögunnar.
68

 Þegar við lesum bók í fyrsta sinn fyrir börnin eru þau hljóð og hlusta til 

að skilja söguna. Þegar við lesum bókina í annað og þriðja sinn geta leikskólakennararnir þá 

notað tækifærið til að spyrja börnin nánar út í söguna og þannig skapað samræður. Verður 

kennarinn að hafa í huga að allir fái að tjá sig í hópnum. Þessar samræður geta farið fram eftir, 

áður eða við lestur bókarinnar.
69

 

 

4.3 Að vekja áhuga barnsins fyrir bókinni.  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar undanfarin ár og áratugi á barnabókmenntum á Íslandi. 

Það sem þykir mjög merkilegt er hversu seint var farið að skrifa heilar skáldsögur handa 

börnum og unglingum hér á Íslandi. Hafa ber jafnframt í huga að íslenskar skáldsögur voru 

oft ætlaðar lesendum á öllum aldri. Sem dæmi má nefna Pilt og stúlku sem gefin var út árið 

1850. Sú saga var upphaflega skrifuð fyrir fullorðna en lesin af börnum og unglingum jafnt 

sem fullorðnum.
70

  

Fyrir yngstu börnin er mikilvægt að bækurnar séu fallega myndskreyttar. Ekki má 

gleyma því að oft er skemmtilegt að segja sögur frá eigin brjósti. Það er persónulegt 

tjáningarform sem nær oft athygli barnanna betur en upplestur úr bók. Sögumaðurinn verður 

með þessu móti í nánari tenglsum við börnin og gerir söguna meira lifandi en þegar lesið er.
71

  

Góðar bækur eru oft dáðar hjá börnunum.  Þau vilja oft að við lesum sömu bækurnar 

aftur og aftur. Íslenskar barnabækur eru fjölskrúðug flóra og gegna vel því hlutverki að kynna 

lesendum, bæði stórum og smáum, samfélagið í fortíð og nútíð. Þær efla ímyndunarheim 

barna, víkka reynsluheim þeirra og sýna þeim að ekkert er í lífinu einfalt. Sumar barnabækur 
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toga þau jafnvel þrep upp í siðferðisþroska með því að gefa þeim hlutdeild í örlögum og 

hugsunum söguhetjanna. Börnin velta þá fyrir sér álitaefnum og dæma um hvað er rétt og 

hvað er rangt.
72

  

Lykillinn að ævintýrum allra bóka er læsi. Það er dýrmætt tæki sem barnið þarf að afla 

sér til þess að njóta sín og lifa í upplýsingaþjóðfélagi nútímans. En til þess að barnið geti 

fengið þennan lykil þarf það að ná þroska á ýmsum sviðum áður.
73

 

Þeir foreldrar og leikskólakennarar sem vilja veg barnanna sem bestan í námi og starfi 

ættu því að gera það að reglu að lesa daglega fyrir börnin, strax frá unga aldri. Með því gefa 

þeir börnunum ómetanlegt veganesti auk þess sem slíkar samverustundir hafa ótvírætt 

tilfinningalegt gildi bæði fyrir foreldra, leikskólakennara og börnin líka að sjálfsögðu.
74

 

Hvort sem góðar sögur eru lesnar eða sagðar skipa þær mikilvægan sess í öllu 

leikskólastarfi. Þá má ekki gleyma ævintýrum, þulum og kvæðum. Allir þessi fyrrnefndu 

þættir þjálfa börnin í að hlusta með athygli og geta þeir einnig hjálpað til við að vinna úr eigin 

reynslu og skilja tilfinningar sínar og annarra.
75

  

Brýnt er fyrir leikskólakennara að hafa í huga að umhverfi og skipulag skiptir miklu 

máli í starfi og kennslu barnanna og því er ekki úr vegi að skoða hvernig má gera það sem 

best úr garði þannig að leikur og nám barna verði sem uppbyggilegast. Ef umhverfið er vel 

skipulagt læra börnin hvar efniviðurinn er og geta gengið að honum vísum. Þau læra einnig 

með þessu hvernig á að nota og umgangast efniviðinn og finna staðinn sem hann á að vera á. 

Nauðsynlegt er að á leikskólum sé efniviður sem er örvandi, skemmtilegur, spennandi og 

mest af öllu efniviður til að læra með. Vinsælt er að hafa bókahorn í skemmtilegu rými, það 

þarf ekki að vera stórt en innihalda nokkrar spennandi bækur og jafnvel fullt af púðum til þess 

að skapa notalegt umhverfi.
76

  

Til að fullorðnir geta vakið áhuga barna á bókum og ráðlagt þeim um val á bókum er 

gott að fylgjast með útgáfum á nýjum bókum og þekkja til þeirra. Þeir geta notað ýmislegt sér 

til hjálpar eins og til dæmis að fara á vefinn Barnung, en þar má finna margar umsagnir um 

barnabækur.
77

 Vefir bókasafnanna eru einnig góðir til hjálpar, og bókasafnfræðingar sem þar 

starfa. Bókatíðindi koma út einu sinni á ári og í því riti eru allar nýlegar barnabækur 
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4.4 Börn á bókasafni - bókasafn í leikskóla 

Heimsóknir eldri barna í leikskólum á bókasöfn ættu að vera fastir liður í lífi leikskólabarna. 

Því að á bókasafninu kynnast börnin veröld bókanna og hvernig hægt er að fá bækur lánaðar á 

safninu og að skila þeim aftur. Það er mismunandi hvenær leikskólakennarar telja sig vera 

tilbúna til að fara á bókasafn með börnin. Þegar barnið er komið með þroska til að sitja og 

hlusta í sögustund í leikskólanum ætti barnið að geta farið og hlustað á stuttar sögur á 

bókasafninu og kannað umhverfið þar. Með því að fara í litlum hópum á safnið kynnast 

börnin bókasafninu í ró og næði. Þar geta þau notið þess að sitja í barnahorninu og fletta 

bókum.
78

 

Á mörgum bókasöfnum er boðið upp á sögustundir fyrir leikskólabörn á aldrinum 3-6 

ára. Í þessum sögustundum eru lesnar skemmtilegar sögur fyrir börnin, hvort sem þær eru 

nýjar eða gamlar. Einnig eru lesin ljóð, farið með kvæði og söngvar sungnir. Á sumum 

bókasöfnum er líka elstu börnunum í leikskólanum eða síðasta árganginum boðið upp á 

safnkynningu. Tilgangurinn er sá að börnin kynnist bókasafninu og mikilvægi þess að 

umgangast bækur á réttan hátt. Þau kynnast þá líka fjölbreytilegum safnkosti bókasafnins. 

Leikskólakennarar eru hvattir til að koma í heimsókn með leikskólabörn á öllum aldri.
79

                                                                                                   

Á flestum leikskólum á Íslandi eru bókasöfn. Á þessum söfnum er til mismikill fjöldi 

titla og rýmið fyrir bækurnar er misgott. Stundum er fjármagnið ekki mikið til bókakaupa. Þá 

er nauðsynlegt fyrir leikskólakennara að huga að nokkrum þáttum þegar velja skal bækur til 

kaups. Það er mælt með því að leikskólakennarar skoði sem flestar barnabækur sjálfir og velji 

úr þær sem þykja bestar. Með því móti getur kennarinn miðlað ánægju og hrifningu af 

bókunum til barnanna. Hann verður einnig að kanna hvað er í uppáhaldi hjá börnunum hverju 

sinni og hvar áhugi þeirra liggur.
80

 

 

4.5 Samantekt. 

Ósjaldan hafa heyrst þær raddir í þjóðfélaginu að lestrarnám hjá börnum byrji ekki fyrr en  

þegar þau hefja grunnskólagöngu sína. Er höfundur algjörlega ósammála því, enda hafa 

rannsóknir gefið til kynna að lestrarnám byrji fyrr. Sum börn sýna lestri fyrr áhuga en önnur. 

Það er í verkahring okkar fullorðnu að sinna þessum áhuga og að ýta undir hann burtséð frá 

því á hvaða aldri börn eru. Það er engin regla sem segir hvenær eigi að byrja að kenna börnum 

að þekkja stafina og að lesa. Eins og fyrr sagði byrjar undirbúningur fyrir lestrarnám strax á 
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fyrsta æviári barnsins, það er þegar foreldrar kjá við barnið sitt og styrkja þannig smám saman 

tilraunir barnsins til máltöku. 

Nauðsynlegt er að hafa góðan málskilning til að geta tekið þátt í umræðum í 

þjóðfélaginu, þá er gott að hafa náð góðu valdi á tungumáli sínu. Því telur höfundur að það sé 

nauðsynlegt að styðja vel við málþroska barna frá fæðingu og gera sér grein fyrir því að börn 

verða að fá góðan og mikinn orðaforða sem eykur hæfni þeirra til að lesa og skrifa seinna 

meir. 
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5. kafli Námskrá leikskóla með áherslu á málörvun 

Námskrá er tæki til skipulagningar og útfærslu á hugmyndafræðilegum markmiðum. Öllum 

skólum er skylt að vera með námskrár. Í þessum námskrám er sagt frá markmiðum og 

fyrirkomulagi skólastarfsins.
81

 Sérhver leikskóli skipuleggur starfsemi sína og gerir námskrá 

með áætlunum í samræmi við þau uppeldismarkmið og  þá víðu starfsumgjörð sem 

leikskólum er sett af hinu opinbera að einhverju leyti. Námskrár veita yfirsýn yfir starfið og 

gerir starfsfólki auðveldara með að fá heildarsýn yfir starfið og með því móti verður allt 

samstarf auðveldara og markvissara.
82

  

Námskráargerð um uppeldisstarf þarf að undirbúa vel og af þekkingu. Hún  krefst vinnu, 

tíma og er ekki markmið í sjálfu sér. Námskrá er fyrst og fremst tæki til að skipuleggja 

uppeldisstarfið og stuðla að öryggi og vellíðan barna og fullorðinna í leikskólanum.
83

 

Námsvið leikskóla eru sex talsins og eru þessi námssvið áhersluþættir í leikskólum. Málrækt 

er einn þáttur í þessum námsviðum. Í námskrá leikskólans Álfasteins, þar sem höfundur 

vinnur eru markmið málræktar að efla málþroska barnsnins, að barnið læri að nota tungumálið 

og tjá sig gagnvart öðrum og að efla hjá börnum hlustun, orðaforða og málskilning. Þær leiðir 

sem eru farnar til að ná þessum markmiðum eru: 

 Að setja orð á daglegar athafnir. 

 Að nota fjölbreytt lagaval. 

 Að börnin búi til eigin lög og noti til þess umhverfi, athafnir og hugmyndir þeirra 

sjálfrar. 

 Að hvetja börnin til að syngja, segja frá vísum og þulum, og að þau æfi rím í daglegu 

máli. 

 Að lesa og segja sögur frá eigin brjósti. 

 Að örva börnin til að segja frá og orða hugsanir sínar. 

 Að kenna börnunum að setja heiti á athafnir, tilfinningar og hugsanir. 

 Að vinna reglulega með markvissa málörvun.
84
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5.1 Leikskólinn Dvergasteinn. 

Á leikskólanum Dvergasteini er lögð áhersla á mál og málörvun í gegnum skapandi starf. 

Kennararnir þar styðjast við verkefni sem nefnist „Ótrúleg eru ævintýrin“. Þetta verkefni 

byggist á hugmyndafræði um heildstætt nám eftir Sigríði J. Þórisdóttur og er þar einkum 

stuðst við vísur og sögur í þemavinnu. Þar er lögð mikil áhersla á að tengja þá umfjöllun sem 

er í gangi í skapandi starfi, með því telja kennararnir að málvitund barnanna og málskilningur 

þeirra eflist. Leitast er við að halda í heiðri gamalli menningu, tengja gamla muni og verkfæri 

ásamt matarmenningu. Markmið þeirra á Dvergasteini er að efla málvitund og auka orðaforða 

barnanna og að börnin öðlist jákvætt viðhorf til móðurmálsins, læri að hlusta, segja frá og 

ræða saman og fái löngun til þess að læra að skrifa og lesa. Jafnframt að börnin kynnist 

kjarngóðu íslensku máli og geti yfirfært það í daglegt tal.
85

  

Þegar unnið er með elstu börn leikskólans Dvergasteins er áhersla lögð á málörvun, 

bæði í daglegu starfi jafnt og hópastarfi. Það er gert með því að vinna með æfingabók sem 

nefnist „Reyndu hvað þú getur“. Í hópastarfi búa börnin til sögubækur og er það gert þannig 

að börnin teikna mynd og segja sögur sem eru skráðar, unnið með þjóðsögum og ævintýrum. 

Leikið er með bókstafi, pöruð orð og myndir saman og unnið með athyglisverð og 

skemmtileg orð. 
86

 

Elstu börnin vinna líka með fréttir og fréttatengt efni. Þau finna fréttir úr blöðum eða 

segja frá einhverri frétt sem þau hafa heyrt og vinna með það á þann hátt að þau ræða fréttina. 

Texti og orðalag í fréttinni er skoðað, rætt um merkingu orðanna og að lokum er hún flokkuð 

eftir því hvers eðlis hún er, sorgleg, fyndin, alvarleg, skemmtileg o.s.frv.
87

   

 

5.2 Leikskólinn Kiðagil. 

Á leikskólanum Kiðagili á Akureyri er mikið unnið með lestrarnám barna. Einkunnarorð 

leikskólans eru Vaxa-vita-vilja.
88

  

Þegar barn byrjar á leikskólanum Kiðagili byrjar það um leið að læra að lesa. Á 

Kiðagili er umhverfið lestrarvænt og lögð er áhersla á sjónræna meðvitund barnanna með því 

að hafa öll tákn rituð og hlutina merkta í augnhæð barnanna. Allt frá byrjun 

leikskólagöngunnar er unnið með þá þætti sem hafa mest áhrif á forvitni barnsins um lestur og 

færni þeirra til náms í lestri. Lögð er áhersla á að starfsfólk leikskólans vandi málfar sitt og sé 
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góð fyrirmynd. Börn þurfa hvatningu til að tjá sig með orðum og nota þær leikinn til þess. 

Söngur, lestur, spil og þjálfun snerti- og formskyns eru þættir sem leikskólakennarar á 

Kiðagili vinna með börnunum til þjálfunar á lestrahæfni þeirra. Þegar unnið er í tölvu eru 

valdir þeir leikir sem eru sérstaklega gerðir til að þjálfa lestrarfærni barnanna.
89

  

 

5.3 Samantekt 

Höfundur valdi leikskólana Kiðagil á Akureyri og Dvergastein í Reykjavík vegna áherslu 

þessara leikskóla á málörvun og lestrarnám barna. Þessir leikskólar eru að mörgu leyti ólíkir. 

Dvergasteinn vinnur með málörvun í gegnum sögugerð í þemavinnu og er einkum stuðst við 

vísur. Dvergasteinn leggur áherslu á að kynna fyrir börnunum gamla tíma. Unnið er með 

þjóðsögur og ævintýri. Gaman er að sjá að Dvergasteinn vinnur einnig með fréttir og 

fréttatengt efni, en með þeim hætti fylgjast börnin með því hvað er að gerast í þjóðfélaginu 

hverju sinni og heiminum í kringum þau. Leikskólinn Kiðagil leggur jafnframt áherslu á 

meira lestrarnám en Dvergasteinn að mati höfundar. Allt umhverfið á Kiðagili er lestrarvænt 

og unnið er með þætti sem hafa mest áhrif á forvitni barnsins og er það gert með því að hafa 

allt umhverfið lestrarvænt og sjónrænt í hæð barnanna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
89 Leikskólinn Kiðagil 2008. 

 



 
 

  28   

6. kafli Lokaorð 

Lestur barnabóka hefur hagnýtan tilgang fyrir börn og framtíð þeirra á sviði menntunar. Ef 

þau lesa í tómstundum sínum þá standa þau betur í lestri. Þetta hafa margar rannsóknir leitt í 

ljós. Uppvaxtarárin eru því mikilvægur tími þegar grunnurinn að lestri bóka fyrir börn er 

lagður og þar spilar áhugi og örvun leikskólakennarans stórt hlutverk. 

Lestur bóka var mér ofarlega í huga þegar ég ákvað að skrifa um þetta efni, málþroska 

barna, enda hefur sýnt sig að þau börn sem heyra sögur daglega eru betur á vegi stödd hvað 

málþroska snertir. Ekki var erfitt að leita að heimildum fyrir þessa ritgerð, til er fjöldi greina 

og góðra bóka sem fjalla um málþroska barna og kom ég víða við í þeim.  

Í þessu verkefni hef ég reynt að fjalla um barnabókmenntir og nýtingu þeirra á 

fræðilegan og verklegan hátt. Margt kom í ljós við lestur heimilda við undibúning á 

verkefninu, margt kom þar á óvart. Það að aðgangur barna að bókum, á sem fjölbreyttastan 

hátt, þegar þau eru ung að árum geti skipt máli fyrir skólagöngu þeirra og lestargetu kom á 

óvart og ítrekar enn frekar mikilvægi þess að bjóða börnum upp á góðar bækur og margskonar 

á leikskólum sem og inni á heimilum. Seint verður of mikið fjallað um hversu mikilvægt það 

er fyrir börnin að heyra góða sögu eða vísu. Ekki það eina að það sé ánægjulegt fyrir þau 

heldur eflir það barnið á mörgum sviðum eins og að ofan er talið. Skemmtun við lestur er 

mikil ef barnið lærir að njóta þess og það sé ekki gert að kvöð að lesa bækur. Það að vinna 

með bækurnar fyrir og eftir lestur þeirra gefur börnunum einnig tækifæri til þess að öðlast 

nýja sýn á efni sögunnar eða vísunnar eins og tilvikið er í mínu verkefni. Það er ekki lengur 

sjálfgefið að fólk lesi bækur sér til skemmtunar og afþreyingar. Hef ég sem móðir og verðandi 

leikskólakennari tekið eftir því að sjónvarp, myndbönd og dvd-myndir hafa í æ ríkari mæli 

svarað þörf fólks og barna til að láta segja sér sögur. Það þykir þægilegt og minni fyrirhöfn en 

að lesa bækur.  

Margir íslenskir barnabókahöfundar eru frábærir og eins eru þjóðsögur okkar fullar af 

skemmtilegum uppákomum. Vel valdar og skemmtilegar barnabækur tel ég að gegni miklu 

hlutverki í leikskólastarfinu og þá sérstaklega hvað varðar málörvun. Flest börn hafa mjög 

gaman af að setjast niður og lesa góða bók í kyrrð og ró. Oftast er þó lestur bóka notaður í 

samverustundum og valdar eru bækur sem börnunum þykja skemmtilegar.  

Við vitum að hægt er að nota bókalestur til að þroska mál barna, fá þau til að segja frá 

bókinni eftir lesturinn og spyrja þau ýmissa spurninga til að bæta við orðaforða þeirra. Þá er 

jákvætt að í bókinni eru orð sem börnin hafa ekki heyrt áður og skilja ekki og með því móti 

læra þau ný orð, þ.e. með því að hlusta á þau. Þannig má örva málþroska barnanna og bæta 
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við orðaforða þeirra. Þess vegna er mikilvægt að hafa fjölbreytt úrval bóka í leikskólum og að 

bækurnar hæfi þroska barnanna.  

Miklu máli skiptir hvernig lesið er fyrir börnin, það verður að gera söguna áhugaverða 

og lifa sig inn í hana og þannig upplifa börnin ánægjulegar stundir og náin tengsl. Börn eru 

jafnan dugleg að búa til ný orð yfir hlutina og eru mjög áhugasöm fyrir nýjum orðum. Ræðst 

þá skilningur fyrst og fremst af orðaforða barnsins. Þau læra einnig að til geta verið fleiri en 

ein merking hvers orðs sem oft vekur sérstaklega áhuga þeirra. Tungumálið sjálft er vitaskuld 

í sífelldri þróun eins og við sjáum þegar við lesum gamlar bækur og tölum við eldra fólk.  

Mikilvægt er að hlusta á börnin þegar þau tala við okkur og gefa þeim einnig tækifæri 

til að tjá sig sjálf. Árangursríkt er að skipuleggja samtalsstundir vel og gefa börnunum góðan 

tíma og frið til að segja frá því sem þau hafa upplifað. Þegar við segjum sögur frá eigin brjósti 

verðum við að vanda orðalag, málfar og framburð því börnin læra af að hlusta á aðra tala. Við 

fullorðna fólkið erum alltaf fyrirmyndir í öllu sem við gerum og einnig í máli.  

Það þarf að hjálpa börnum að vinna úr óttanum við ýmsar hindranir, kvíðanum yfir að standa 

sig ekki og fleira. Í ævintýrum er oftast von um bjarta og spennandi framtíð og er yfirleitt ferli 

bókanna á þá leið að sagan byrjar í öryggi heima, síðan kemur einhver hætta eða hindranir 

sem þarf að takast á við og að lokum endar allt vel.  

Þegar við veljum bók sem ekki hefur verið lesin áður fyrir barnið er gott að fletta í 

gegnum hana, skoða myndirnar og fara yfir efni bókarinnar. Þegar lesturinn hefst er gott að 

draga atburði sem eru áhugaverðir út úr bókinni og skapa umræður um söguna og tengja 

atburði fyrri reynslu barnsins. Í leikskólum er unnið með bókmenntir sem lesnar eru fyrir 

börnin á ýmsan og skemmtilegan máta.  

Fyrstu skrefin eru samræður um bókina milli leikskólakennarans og barnanna. Síðan er 

oft teiknað út frá sögunni og/eða málað. Stundum eru settir leikþættir og unnið í kringum það 

með ýmsan efnivið. Svona vinna er mjög góð og þannig læra börnin að í bókunum er margt 

skemmtilegt sem þau læra af. 

Börn vilja láta hlusta á sig og í framhaldi af því er brýnt að hvetja þau til að segja sínar 

skoðanir á hlutunum. Lestur bóka fyrir börn er einnig mikilvægur fyrir málþroska þeirra og 

lesturinn eflir málskilning barnanna.  

Vill höfundur taka fram að við hin fullorðnu ættum að hafa í huga að þegar börnin 

eldast ættum við að halda áfram að lesa fyrir þau, jafnvel þegar þau eru byrjuð að lesa sjálf. 

Við erum þá að undirbúa börnin fyrir flóknari bækur og ýta enn meira undir málþroska þeirra, 

áhuga á bókmenntum og hvað er betra að stuðla að því en með einni góðri bók eða sögu fyrir 

svefninn? Ef við viljum að börnin okkar haldi áfram að lesa bækur sér til skemmtunar og 
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þroska verðum við að ala börnin upp við lestur. Það virðist vera að á mörgum heimilum sé 

ekki lesið fyrir börnin og böndin berast að leikskólum og grunnskólum að taka að sér að 

leggja rækt við þennan þátt. Mín skoðun er sú að það sé grundvallaratriði fyrir þjóð sem vill 

vera og láta kalla sig bókmenntaþjóð að ala börnin sín upp við lestur bókmennta. 
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