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Útdráttur 

Lokaritgerð þessi er hluti B.Ed- prófs við Háskólann á Akureyri, vorið 2014. Ritgerðin fjallar 
um mikilvægi þess að lesið sé fyrir börn og hvaða gildi það hefur að þau fái reglulegar 
lestrarstundir. Það skiptir máli að þekkja til máltökuferlis barna og þróun málþroskans. Á 
leikskólaárum barna er málþroskinn eitt það mikilvægast sem á sér stað og nauðsynlegt að 
vera meðvitaður um áhrifaþætti á málþroska. Í upphafi ritgerðar er því skoðað þessi þætti þ.e 
máltöku barna, málþroska og tengda þætti. Seinni hluti ritgerðar fjallar um mikilvægi þess að 
lesa fyrir börn í tengslum við mál og læsi. Afar mikilvægt er að börn alist upp við lestur bóka 
strax á fyrstu mánuðum ævi sinnar. Ýmiskonar rannsóknir tengdar lestri koma inn á það 
hversu mikilvægt er að lesa fyrir börn. Með því að lesa fyrir börn er verið að efla  marga 
þætti, svosem orðaforða, frásagnarfærni, grunn að farsælu lestrarferli hjá þeim síðar meir og 
góðri lestrarkunnáttu. Það hefur svo jákvæð áhrif á allt þeirra nám seinna meir. Það er 
nauðsynlegt að bæði kennarar og foreldrar séu meðvitaðir um mikilvægi lesturs fyrir börn. 
Foreldrar eru í flestum tilfellum aðalfyrirmyndir barna sinna þegar kemur að bókalestri og því 
skiptir máli að þeir sýni lestrinum áhuga og hafi bækur sýnilegar á heimilinu. Það má því 
segja að viðhorfið sem hinir fullorðnu sýni barnabókum og gildum þeirra skipti gríðarlega 
miklu máli. Mikilvægt er að bækur séu hafðar sýnilegar börnum og reglulegar ferðir á 
bókasöfn geta skipt sköpum. Það er margt jákvætt sem börn fá þegar lesið er fyrir þau og þá 
ekki eingöngu með tilliti til málsins, heldur einnig rólegar gæðastundir og tækifæri til 
samræðu. Bækur hafa sérkenni og gott er að vera meðvitaður um hverskonar bækur henta 
börnum á mismunandi aldursskeiðum og mikilvægt er að nota vandaðar barnabækur.  
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Abstract. 

Thin final essay is a part of my B.Ed degree from the University of Akureyri the spring 2014. 
This essay is aboat the importance and value of reading to children. It is important  to know 
childrens language learning process and language development which is one of the most 
importand thing that is happening on their preschool years. In the first part of the essay i 
discuss matter associated to that and then later about the importance of reading to children. 
Children should get the quality of having adult reading for them while growing up. Many 
studies have shown the importance of reading to children. It promotes their language 
development, narrative skills, foundation for successful reading process, and later good 
reading skills. It has such a great impact on all their education later. Both parents and teachers 
should be aware of how important it is to read to children. Parents are in most cases there 
childrens best role models so it matters that they show the reading interest and have books 
visible in their home. Also can regular trips to the library be good to arouse interest in books. 
When adults read to children it creates quality time and opportunities for conversation. It is 
additionally good to be aware that books are different and whit its own characteristics. It is 
important to know what type of book suits children in different age groups and it is very 
necessary to use books with good quality. 
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1. Inngangur 
Máltöku ferlið er mikilvægt ferli í þroska barna, sem nauðsynlegt er fyrir foreldra og kennara 

að hafa þekkingu á og geta brugðist við ef ekki er allt með felldu. Mál fléttast við þá þætti að 

verða læs einstaklingur og tengist einnig góðu gengi í námi síðar meir. Góður málþroski, læsi 

og lestrarkunnátta fléttast í eina sem þarf að ganga upp. Ýmsir þættir geta þó haft áhrif á 

velgengni bæði máls og læsis. Skýra má læsi sem færni til þess að nota tungumálið á 

margvíslegan máta. Svosem að hafa getu til að tala, hlusta, lesa, skrifa, geta lagt fram og 

hugsað á gagnrýninn hátt. Einnig það að eiga í samskiptum við aðra og færni til að skiptast á 

upplýsingum (Halldóra Haraldsdóttir, 2013, bls 38).  

Í þessu verki mun ég skoða leiðir til þess að efla mál og læsisþroska barna. Leitast verður við 

að svara eftirfarandi:  Hvaða áhrif hefur lestur fyrir börn á mál og læsi þeirra seinna meir?- 

ég mun leitast við að greina hvaða áhrif það getur haft þegar hinir fullorðnu lesa fyrir börn. 

Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að þegar lesið er fyrir börn á heimilum þess hafi það 

áhrif á lestraráhuga þeirra og efli hjá þeim læsi.  Með lestrar stundinni er einnig verið að 

leggja grunn að því að börnin njóti þess síðar meir að lesa sjálf. Með miklum bókalestri er 

börnum færð reynsla af ritmáli sem svo fær þau til að velta fyrir sér hlutverki, eðli og 

uppbyggingu ritaðs máls. Með sögulestrinum eflist svo orðaforði og skilningur og einnig 

vitund barna um sögubyggingu. Þessir þættir skipta svo allir sköpum í lestrarnámi barna 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Guðrún Helgadóttir sagði ,,Börn þurfa sögur og sögur 

þurfa börn‘‘.  Það má segja að þessi orð hennar endurspegli vel það sem ég vil koma á 

framfæri í þessari ritgerð. Ég á góðar minningar úr æsku þar sem lesið var fyrir mig og ég 

held það skipti sköpum í lífi allra barna að fá þá gæðastund sem lestur felur í sér.   

Ritgerðin skiptist upp í níu kafla. Fyrri hluti verksins beinist að mál- og læsis þroska barna 

almennt, það lít ég á sem bakgrunn fyrir síðari hluta verksins sem er gildi þess að lesa fyrir 

börn með tilliti til máls- og læsisþroska þeirra. Í öðrum kafla er fjallað um máltöku. Þar er 

fjallað um máltökuferlið og fimm þætti málsins. Að því loknu er skoðuð máltaka barna á 

mismunandi aldursskeiðum. Í framhaldinu mun ég fjalla um kenningar nokkurra fræðimanna 

um máltileinkunn barna. Það eru þeir Howard Gardner, Jean Piaget, John Dewey og Lev 

Vygotsky. Í kafla 3.1 fjalla stuttlega um frávik í málþroska. Að lokinni umfjöllun um 

málþroska mun ég beina sjónum að læsi. Ég byrja með umfjöllun um bernskulæsi í kafla 5.1  

en fjalla síðan um læsi í víðara samhengi. Þá er komið að megin vifangsefni ritgerðarinnar um 

gildi þess að lesa fyrir börn í tengslum við örvun máls og læsis og á hvern hátt lestur getur 
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skapað jákvæð viðhorf á barnabókmenntum. Að lokum er samantekt og umræða um 

viðfangsefni ritgerðar í heild. Þar er dregin ályktun og ígrundað um mikilvægi lesturs útfrá því 

sem fjallað er um.  
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2. Máltaka 
Máltaka er samfellt ferli frá fæðingu barns þegar það nær tökum á tungumálinu (Aldís 

Guðmundsdóttir, 1992, bls. 224). Máltaka barna er undravert afrek sem fólk gerir sér oft ekki 

grein fyrir. Þrátt fyrir að málið sé flókið kerfi kemur það ekki í veg fyrir að ósjálfbjarga börn 

nái valdi á móðurmáli sínu á undraskömmum tíma. Við 4-6 ára aldur eru flest börn orðin vel 

talandi og hafa náð valdi á málkerfinu í grunnatriðum en m.a eiga eftir að ná tökum á einstaka 

reglum málsins, öðlast aukinn orðaforða og færni við beitingu máls (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2003). Samkvæmt rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur Mál í notkun: tal- og ritmál barna, 

unglinga og fullorðinna kemur fram að í vissum skilningi hafi börn náð fullum málþroska við 

tíu ára aldur þó að þau bæti við sig töluverðu í málþroska jafnt og þétt fram á unglingsár. 

Hrafnhildur segir að í raun eflist málið fram að fullorðins árum þar sem þróun málnotkunar er 

tengd vitsmunaþroska og ýmiskonar félagslegum og menningarlegum þáttum. Þessir þættir 

eru m.a. tengdir langri skólagöngu og menntun (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007, bls. 140). 

Það máluppeldi sem börn hljóta skiptir einnig sköpum fyrir hversu góðir málnotendur þau 

verða (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2003).  

Í tungumáli felst talað mál, ritað mál og táknmál. Það er byggt upp af fimm þáttum sem hér 

segir: 

1. Merkingarfræði: Merkingarfræði vísar til merkingar orða og setninga og þeirrar þróunar 

sem á sér stað þegar börn fara að skilja betur merkingu þeirra orða sem þau heyra og nota í 

samtölum við aðra.  

 2. Setningafræði: Setningafræði felur í sér reglur um það hvernig orðum má raða saman í 

setningar. Börn læra hvernig nota megi ákveðin orð með öðrum orðum og tengja saman 

þannig að þau myndi markvissar setningar. 

3. Formgerð: Beygingarfræðin inniheldur reglur um hvernig smæsta merkingarbæra eining 

málsins breytir merkingu orða. Hér er t.d átt við beygingarendingar orða, forskeyti, viðskeyti 

og einnig hvernig má mynda orð úr smærri einingum í stærri. Sem dæmi um það síðastnefnda 

er orðið leikskóli sem verður því leikur og skóli. 

4. Hljóðkerfisfræði: Skilningur á hljóðuppbyggingu tungumálsins frá fæðingu og uppúr.  

5. Málnotkun: Skilningur á því hvernig nota eigi málið á viðeigandi hátt í mismunandi 
samhengi og aðstæðum (Santrock, 2011, bls. 164-165) 
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Það virðist manninum áskapað að læra mál. Komið hefur í ljós í rannsóknum að í vinstra 

heilahveli eru sérhæfðar málstöðvar og sjá þær um mismunandi þætti móðurmálsins. Einnig 

hefur komið í ljós að máltöku manna er sett ákveðin tímamörk frá náttúrunnar hendi. Þetta 

þýðir að barn verður að læra málið á ákveðnum markaldri, þar að segja frá fæðingu eins og 

nefnt var hér ofar og fram að kynþroska. Gangi það ekki eftir er ekki hægt að tala um að það 

hafi eitthvað mál að móðurmáli (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2003). Við getum því hugsað okkur 

hversu gríðarlega mikilvægt málið er, við þurfum það til að tala við aðra, hlusta á aðra, skilja, 

lesa og skrifa (Santrock, 2011, bls. 164). Löngu áður en ungabörn byrja að tala skiljanleg orð 

gefa þau frá sér fjöldann allan af hljóðum. Hjalið þjónar ólíkum tilgangi; í  hjalinu mynda 

ungabörn ólík málhljóð, sem þau eiga samskipti í gegnum og draga að sér athygli (Santrock, 

2011, bls. 167). Þegar börn ná um níu til tíu mánaða aldri fara þau að nota  hljóðsambönd og 

hjal sem líkist hljóðkerfi málsamfélagsins sem þau búa í (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 

224). Börn skilja orð mun fyrr heldur en þau segja þau. Í kringum fimm mánaða aldurinn fara 

þau t.d að átta sig á nafninu sínu þegar einhver segir það. Að meðaltali skilja ungabörn u.þ.b 

50 orð á 13. mánuði er geta þó ekki sagt þetta mörg orð fyrr en í kringum 18. mánaða aldur 

(Santrock, 2011, bls. 167).    

Mikilvægur þáttur máltöku er að ná tökum á samfelldu máli. Auk þess að læra orðin sjálf og 

hvernig form þeirra og merking breytast eftir samhengi og stöðu í setningu, læra börn smátt 

og smátt að beita málfræði í tali sínu á markvissan hátt. Þannig fá þau margar setningar til að 

tengjast saman og mynda eina merkingarbæra heild. Frásögn og önnur orðræða af þessu tagi 

reynir á alhliða þroska barna sem ræður miklu um getu þeirra meðal annars til þess að 

skipuleggja söguefni eftir tímaröð og meta þarfir hlustenda. Þesskonar málnotkun ásamt því 

að geta skilið og skapað lengri ræðueiningar, kemur mikið við sögu í skólastarfi og er 

lykillinn að góðum lesskilningi, ritfærni og góðu gengi í skóla almennt (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2004, bls. 9-10). 

Nokkuð ljóst er að máltakan og málþroskaferlið er flókið ferli og margir þættir sem hafa ber í 

huga. Einnig er mikilvægt að átta sig vel á hvaða ferli skuli eiga sér stað eftir aldri barna. Það 

verður því farið nánar í þá þætti í næsta kafla. 



7 
 

3. Málþroski barna á mismunandi aldursskeiðum 
Í þessum kafla verður faríð í þá þætti í málþroskaferli barna sem eiga sér stað eftir aldri og 

þroska þeirra frá því að þau byrja að mynda hljóð og að því að verða vel talandi. 

 Algengast er að hljóðmyndun barna byrji sem varahljóð eins og p og m og það er gjarnan í 

tengslum við sérhljóðið a. Líklegt er að það sé ástæðan fyrir því að fyrstu orð barna ba-ba og 

ma-ma fá merkinguna pabbi og mamma. Algengast er að börn myndi fyrstu orðin um eins árs 

aldur. Á milli eins og tveggja ára aldurs eru börn farin að nota orð yfir einstaka athafnir og 

hluti þ.e. þau nota nafnorð og sagnorð (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 224)  Tveggja ára 

barn er yfirleitt farið að mynda tveggja orða setningar en án þess að beygja orðin og nota 

svokallaðan skeytastíl t.d ,,bolti detta‘‘. Barn á þessum aldri spyr mikið, hlustar á svörin og 

endurtekur þau  þar til það hefur náð góðum tökum. Hvað varðar samskipti er barnið mjög 

háð foreldrum sínum og nánasta umhverfi barnsins hefur mikið að segja varðandi málþroska 

þess. Á þessum aldri byrjar barnið að lýsa óskum sínum og segja frá einföldum viðburðum, 

það getur þó ekki aðskilið nútíð og þátíð. Barnið vill gjarnan heyra auðskiljanlegar sögur og 

sömu söguna aftur og aftur (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls.61). 

Þegar barn nær þriggja ára aldri eykst hjá því bæði orðaforði og máltjáning. Smáatriði fara að 

skipta þau meira máli og spurningar á borð við hvað, afhverju, hvernig og hver verða 

algengari. Barnið öðlast smám saman færni í að beygja orð og setja þau rétt saman. Á þessum 

aldri fer barnið að sýna mikla frásagnargleði og hefur gjarnan mikið hugmyndaflug. Það getur 

hinsvegar átt erfitt með að greina á milli ímyndunar og raunveruleika sem gerir það að 

verkum að frásagnir þess eru ekki alltaf réttar (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1995, bls. 69). Í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur á frásögum Íslenskra barna í 

aldurshópnum þriggja, fimm, sjö og níu ára og samanburðarhóps tíu fullorðinna sögumanna,  

kemur fram að þriggja ára börn gátu ekki sagt ákveðna sögu eftir myndabók í samfelldu máli. 

Þriggja ára börnin í rannsókninni bentu eingöngu á einstaka hluti eða persónur og nefndu þá 

eða notuðu lýsingar í stuttum og að mestu leyti ótengdum setningum. Börnin sögðu öll söguna 

í tímalausri nútíð. Annað hvort tengdu þau söguna alfarið ekki eða tengdu hana með því að 

nota og eða staðaratviksorð ( hérna, þarna, þessi ) (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, bls. 11-

12). Flest þriggja ára börn eru byrjuð að geta haldið uppi  einföldum samræðum þar sem þeim 

tekst að nota persónufornöfn og fleirtölu nokkuð rétt. Auk þess byrjar að þróast hjá þeim 

setningaskipan og beygingar og þau fara að nota mikið spurnarorðin hvar, hver og hvað 

(Hrafnhildur Sigurðardóttir, 2002, bls. 4).
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Á aldursbilinu fjögurra til fimm ára sýna börn einna mestar framfarir í málþroskanum. Þau 

byrja að spyrja mikið af spurningum, en þó ekki eingöngu til þess að fá svör heldur til að 

athuga hvernig þeim gangi að orða setningar. Þau halda áfram að tjá sig, tileinka sér ný orð og 

njóta þess að verða málfarslega sterkari. Á þessum aldri eiga börn það einnig til að búa til 

bullorð og rím vekur gjarnan hjá þeim áhuga. Sögur þeirra einkennast stundum af ýmiskonar 

öfgakenndri skeytni t.d ,,pabbi minn er sterkur eins og fíll‘‘ eða ,,stóri bróðir kaupir allt 

nammi í heiminum‘‘ (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 75).  

 

Við fimm ára aldurinn fer  tal barna að líkjast meira því tali sem fullorðnir nota. Setningar 

þeirra eru eðlilegar og þau geta beygt orð. Fimm ára börn tengja málið sitt betur og átta sig á 

því hvernig má nota málið á skapandi hátt, eins og að búa til stuttar sögur (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 94-95). Í rannsókn Hrafnhildar (2004) kom 

fram að ekkert af fimm ára börnunum sem tóku þátt sagði eiginlega sögu. Þau sögðu ekki 

söguna með heildstæðri byggingu en náðu einhverjum efnisþáttum úr bókinni sem notast var 

við. Frásögn þeirra hefði þó ekki verið skiljanleg hlustanda sem ekki hefði bókina fyrir 

framan sig. Fimm ára börnin sögðu að mestu leyti frá sögunni í þátið. Setningar þeirra voru 

tengdar saman með einföldum tímatengingum (og svo...,og svo..., og síðan). Umræðuefni 

barna á þessum aldri er gjarna orðið alvarlegra og rætt er um fæðingu, sjúkdóma eða dauða 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 94-95). Á þessum aldri þróast 

tungumál barna enn meir og þau fara að leika sér meira með það svosem með hljóðum orða, 

merkingu þeirra og beygingu þeirra (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2011, bls. 2).  

 

Við sex ára aldur fer orðaforði barna að aukast mjög hratt, enda eru börn á þessum aldri 

almennt forvitin og vakandi. Þau grípa gjarnan tækifærið til að bæta við þekkingu sína á 

málinu. Algengt er að þau byrji að bölva og sletta, koma með hvers kyns ruglorð og orðaleiki. 

Einnig byrja þau að búa til sögur og stundum vísur eftir eigin höfði (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 85-97). Börn sem náð hafa sex ára aldri ættu með réttu að geta 

myndað a.m.k átta orða setningar og notað flóknari setningagerð með aukasetningum og 

samtengingum. Þessháttar setning er t.d  þegar ég verð stór ætla ég að verða sjómaður og 

bakari. Enn getur vantað upp á r- hljóð hjá börnum á þessum aldri og fæst þeirra hafa náð 

tökum á hn eins og í orðinu hnífur (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.). Þegar börn ná sex 

ára aldri eru þau t.d byrjuð að skilja að hægt er að fella brott hljóð úr orði sem gerir þá nýtt 

orð eða bæta hljóði framan við orð (Amalía Björnsdóttir o.fl, 2011, bls. 2).



9 
 

Í kringum sjö ára aldurinn þróast frásagnarfærni barnsins. Sjö ára barn á þó til að gleyma sér 

ef það verður mjög ákaft og grípa fram í fyrir öðru barni sem er að segja frá. Barnið sem 

grípur fram í notar gjarnan söguefni hins barnsins til að búa til sína sögu þ.e segir frá 

nákvæmlega eins atburðarrás. Á þessum aldri fer barnið einnig að ná betri tökum á því að tala 

með meiri blæbrigðum en áður (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995, bls. 85-

97). Að leyfa börnum að segja sögu, gefur góða mynd af alhliða málþroska þeirra og einnig 

getu þeirra til að nota tungumálið í einu af mikilvægustu hlutverkum sem það gegnir þ.e að 

geta sagt frá og tjáð sig á skilvirkan hátt (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004, bls.10). Í rannsókn 

Hrafnhildar (2004) kom fram að sjö ára börn gátu sagt sögu eftir bók í nokkuð góðri tímalínu 

og með skipulagi þar sem flestir, þó sjaldan alveg allir efnisþættir sögubyggingar voru á 

sínum stað. Börnin sögðu söguna í þátíð. Enn vantaði upp á samloðun í frásögninni og oft var 

ekki ljóst til hvaða persónu fornöfn vísuðu.  

 

Orðaforði vex á undraverðum hraða. Börn öðlast þennan orðforða bæði innan og utan veggja 

skólans en mesti orðaforði grunnskólabarna er þó talinn koma úr tómstundalestri og 

skriflegum verkefnum (Cecil, 2011, bls. 135). Fræðimaðurinn Piaget benti meðal annars á að 

skilningur barna á merkingu þeirra orða sem getur verið þeim flókin, kemur hjá þeim smátt og 

smátt. Sem dæmi um þetta tók hann fyrir venslahugtökin bróðir og systir. Það gerði hann 

vegna þess að framan af virðast börn líta þannig á að orðin strákur og bróðir séu samheiti og 

einnig orðin stelpa og systir (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 227-228). Þessi hugtök nefnast 

venslahugtök og samkvæmt rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur ( 1994, bls. 11) kemur sú 

tilgáta fram að börn á aldrinum þriggja til fjögurra ára hafi að einhverju leyti skilning á 

hugtökunum mamma, pabbi, bróðir og systir, en nái ekki fullu valdi á venslahugtökum fyrr en 

um átta til níu ára. Það sem mögulega vefst fyrir börnum varðandi venslahugtök er t.d  að 

hugtakið bróðir minn felur í sér skilning á tengslum þess við hugtakið sonur. Að þessu leyti  

er málþroski og vitsmunaþroski nátengdir (Aldís Guðmundsdóttir, 1992, bls. 225). 

 

Það sem hefur áhrif á orðaforða barna er til dæmis hversu mikinn orðaforða þau heyra í  

málumhverfi sínu. Þjálfun og hin ýmsu umhverfisáhrif spila stór hlutverk þegar kemur að 

frásagnarhæfni, en hún tengist einnig alhliða þroska barnsins (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2004, bls. 10). Miklu máli skiptir að börn haldi áfram að þróa orðaforða sinn og skilning á 

þeim svo þau eigi auðveldar með áframhaldandi nám (Cecil, 2011, bls. 135). 
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Samfélagið er fullt af samkeppni og kröfum. Það skiptir foreldra miklu máli að börnum þeirra 

gangi vel (Hólmfríður Árnadóttir, e.d.).  Frávik í málþroska geta verið til staðar og 

nauðsynlegt að vera meðvitaður um það. Það er okkar fullorðnu að bregðast við ef grunur 

vaknar um einhverskonar frávik eða seinan málþroska. Hér á eftir kemur því stuttur kafli þar 

sem farið verður lítillega í þá þætti. 

 

3.1. Frávik í málþroska 
Oft á tíðum eru það leikskólakennarar sem átta sig á því ef seinn málþroski er til staðar og 

þeir þurfa því að vera vel vakandi yfir þroska barna svo hægt sé að vísa í málþroskagreiningu 

sé talin þörf á því. Af þeim börnum sem greinast með seinan málþroska er u.þ.b. helmingur 

þeirra sem ná jafnöldrum sínum fái þau markvissa og góða þjálfun. Þau sem ekki ná árangri 

með þjálfun greinast mögulega með sértæka málþroskaröskun síðar en ýmislegt annað getur 

þó komið til. Börn eru ekki greind með sértæka málþroskaröskun fyrr en búið er að beita 

markvissri málörvun í þó nokkurn tíma og athuga árangurinn af því. Greiningin er því oftast 

ekki fyrr en börnin hafa náð fimm ára aldri (Hólmfríður Árnadóttir, e.d.). Í umfjöllun 

Hólmfríðar Árnadóttur ( e.d.) um Alvarlega málþroskaröskun ungra barna og viðbrögð við 

henni kemur fram, að samkvæmt nýlegum bandarískum rannsóknum hefur komið í ljós að 7% 

fimm ára barna greinast með sértæka málþroskaröskun. Með sértækri málþroskaröskun er átt 

við þau börn sem þroskast eðlilega á allan máta nema hvað varðar málþroska. Börn með 

þessháttar frávik eiga erfiðara með að læra orð og hvað þau merkja. Setningar hjá þessum 

börnum eru oft styttri og einfaldari. Framburður hjá þeim er alla jafna óskýr og þau misheyra 

gjarnan það sem sagt er við þau. Hvað varðar orsök á seinkun í málþroska er ekki hægt að 

nefna neina eina heldur er um samspil margra þátta að ræða. Líklegast er að þróunin byrji 

strax í upphafi máltökunnar hjá flestum. Umhverfið spilar inní en einnig ræðst sumt af 

erfðum. Rannsóknir benda til þess að tal og málþroskafrávik sé gegnum gangandi í allri 

skólagöngunni hjá börnum sem hafa þessháttar frávik, einkennin breytast þó með árunum 

(Þóra Sæunn Úlfarsdóttir, e.d.). Meiri líkur eru á því að börn með frávik í máli eigi erfiðara 

með nám heldur en þau börn sem hafa eðlilegan málþroska. Erfiðleikar skapast við lestur, 

ritun, skilning og textagerð hjá börnum með málþroskafrávik (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

Jóhanna Einarsdóttir o.fl, 2012, bls. 17-18). 
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Samkvæmt Ásthildi Bj. Snorradóttir talmeinafræðingi hafa verið gerðar margar rannsóknir til 

þess að sýna fylgnina á milli málþroska og námsárangurs og það sem mestu máli skiptir er að 

grípa strax inn í málþroska barna komi í ljós að eitthvað sé þar að. Það að byrja nógu snemma 

að vinna með börnum með málþroskafrávik kallast snemmtæk íhlutun og er hugtak sem 

sérfræðingar nota. Snemmtæk íhlutun er þó ekki engöngu notuð þegar um málþroska er að 

ræða heldur allan seinan þroska. Ástæða þess að snemmtæk íhlutun er svona mikilvæg er sú 

að málþroski á leikskólaárunum er afar nauðsynlegur grundvöllur umskráningar og svo seinna 

meir lesskilnings hjá barni. Sé ekki gripið inn í aðstæður hjá slökustu börnunum er hætta á því 

að þau eigi erfitt með að læra að lesa frá upphafi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen, Þóra Sæunn Úlfarsdóttir, 2012, bls.19). 

Það er ljóst að seinn málþroski eða einhverskonar röskun í málþroskanum getur haft 

alvarlegar afleiðingar fyrir börn. Það skiptir því máli að vinna markvisst í því að efla 

málþroskann og kynna sér leiðir sem best henta til þess. 
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4. Kenningar um mál barna 
Hinir ýmsu fræðimenn úr mismunandi fræðigreinum hafa sýnt þroskaferli og máltöku barna 

áhuga og sett fram kenningar þar um. Hér verður fjallað um kenningar frá fjórum þeirra. 

Howard Gardner (f. 1943) var prófessor við Harvard- háskóla í Bandaríkjunum. Hann setti 

fram kenningu sem nefnist fjölgreindarkenning. Gardner reyndi með kenningu sinni að fara út 

fyrir takmarkanir greindavísitölunar og auka sýn á mannlega möguleika. Í kenningunni fjallar 

Gardner um átta greindir, hér verður einungis fjallað um eina þeirra þ.e. málgreind. Gardner 

segir að málgreind sé hæfileikinn til að hafa áhrif með orðum í töluðu og rituðu máli. 

Málgreind felur í sér hæfni og getu til að nota alla þætti máls á gagnlegan hátt. Gardner talar 

um listina að nota málið. Með því á hann t.d. við hæfileikann til að geta sannfært aðra um að 

taka ákveðna afstöðu til mála. Gardner segir að börnum sem hafi góða málgreind finnist 

yfirleitt gaman að lesa , skrifa, glíma við orðaleiki og segja sögur. Hann bendir á ýmis 

verkfæri til þess að efla málgreindina s.s.bækur, skriffæri, pappír, dagbækur, samtöl, 

segulbönd, rökræður, umræður og sögur (Armstrong, 2001, bls. 13-14) 

Jean Piaget (1896-1980) var svissneskur sálfræðingur, þekktastur fyrir rannsóknir sínar á 

hugarstarfsemi barna. Hann skipti þroska barna í þrjú stig þ.e.; innsæis- eða 

hugboðaskilningur en börn eru á því stigi á aldrinum 4-7 ára, hlutbundið aðgerðarstig á 

aldrinum 7-11 ára og formlegt aðgerðarstig en börn eru á því þroskastigi á aldrinum 11-15 ára 

(Charles, 1982, bls. 3). 

Hér verður einungis fjallað um  málþáttinn í þroskakenningu Piaget. Samkvæmt 

hugmyndafræði Piaget er tal barna á innsæis- eða hugboðaskilningsstiginu tvennskonar, þar 

að segja tjáningartal og sjálfhverft tal. Tilgangur með tjáningartalinu er að segja frá vitneskju,  

spyrja spurninga eða afla þekkingar. Á þessu stigi eru börn sjálflæg í hugsun og það kemur 

einnig fram í máli þeirra.  Sjálfhverft tal  er gjarnan eintal sem börn nota t.d. í leik, þau tala 

við sjálf sig en beina ekki orðum sínum til annarra og velta ekki fyrir sér hvort þau fái svör. 

Segja má því að sjálfhverft tal sé eingöngu börnunum sjálfum til gamans. Jafnvel getur það 

verið vegna þess að þau gera sér ekki fullann greinarmun á tali og athöfnum. Á þessu 

þroskastigi barnsins getur sjálfhverft tal numið allt að 40% af öllu tali þess (Charles, 1982, 

bls. 6-7). 
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Hvað varðar hlutbundna aðgerðarstigið segir Piaget að barnið sé þá farið að tjá sig mun meira 

við aðra þrátt fyrir að það tali jafnframt við sjálft sig. Málið ber einkenni þess að barnið er 

farið að hugsa meira í orðum en í myndum þrátt fyrir að vísa jafnan til hlutlægrar reynslu þó 

að barnið geti ekki hugsað alveg óhlutstætt. Fullorðinsleg orð í máli barnsins fara að koma 

fram á þessu stigi þó að merking þeirra orða geti verið þeim óljós (Charles, 1982, bls. 16).  

Þegar barn er komið á stig formlegra aðgerða segir Piaget það farið að beita óhlutstæðum 

hugtökum í mun meira mæli.  Barnið gerir sér grein fyrir að málið er skipulagt kerfi af 

hugtökum, hugmyndum, tengslum og flokkunaraðferðum sem bundnar eru hefð og venju og 

fer að beita málinu meira en áður sem verkfæri hugsunar og þá sérstaklega í óhlutlægri 

hugsun óháð aðstæðum hér og nú (Charles, 1982, bls. 22).  

John Dewey (1859-1952) var bandarískur heimspekingur. Dewey vildi að umhverfið væri 

notað til að efla þroska og þekkingu barna. Hann hélt því fram að það væri hlutverk kennara 

að leggja sig fram við að hafa umhverfið hvetjandi fyrir vöxt og þroska barna (Dewey, 2000, 

bls. 12). Dewey var fylgjandi frelsi einstaklingsins og lýðræðissinni. Hann áttaði sig á því að 

börn hefðu mismunandi getu og því væri erfitt að hafa námið eins fyrir alla. Dewey fannst 

mikilvægt að börn skyldu tjá sig um það efni sem þau höfðu heyrt, svo sem með lestri. Þetta 

vildi hann í þeim tilgangi að efla hjá þeim skilning á efninu. Hann áleit sem svo að þegar börn 

spyrja og segja sínar skoðanir á efninu verður til tækifæri í að efla skilning. Dewey þótti 

ákaflega mikilvægt að þeir sem komi að uppeldi barna átti sig á því hver fyrri reynsla þeirra, 

hugmyndir og hæfileiki sé. Með því móti er betur hægt að aðstoða þau við að þróa sýnar eigin 

skoðanir og hugmyndir (Dewey, 2000, bls. 81-82). 

Lev Vygotsky (1896-1934) var menntaður lögfræðingur og lærði einnig bókmenntir og 

málvísindi. Vygotski taldi tungumálið vera mikilvægasta táknkerfi samfélagsins. Hann gerði 

rannsókn á máltöku barna og tók eftir því að á ákveðnum tímapunkti á þroskaferlinu byrja 

börnin að ná færni í tungumálinu. Vygotsky áleit svo að þegar málfærnin hjá börnum fór að 

aukast þá örvaði tungumálið vitsmunaþroskann (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 

262). Vygotsky sagði að tungumálið væri börnum viðbótar tæki til að leysa vandamál og 

skipuleggja lausnir. Engu að síður taldi hann megintilgang tungumáls barna vera félagslegan, 

þar að segja þau nota tungumálið til að fá aðstoð annarra við lausn vandamála og læri 

tungumálið undir áhrifum frá samfélaginu (Sólrún B. Kristinsdóttir, 2001).  
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Samkvæmt Vygotsky þarf barn hvatningu og leiðbeiningu til að komast yfir þann þröskuld að 

geta gert hluti án hjálpar sem það þurfti hjálp við áður. Hann áleit að börn þurfi verkefni sem 

eru aðeins ofar þeirra getu til að fá tækifæri til að þroskast. Vygotsky taldi hlutverk hinna 

fullorðnu í eflingu þroska hjá börnum því afar mikilvægt. Hann taldi að það væru takmörk 

fyrir því hvað einstaklingur getir þroskað sig sjálfur og því þurfi ákveðin samskipti að eiga sér 

stað til þess að þroskast (Leikskólinn Naustatjörn, e.d.). 

Kenningar allra þessara fræðimanna tengjast læsi barna þ.e. hvernig mál og læsi þeirra þróast, 

hvað þurfi að gera í ferlinu að verða einstaklingur sem er sterkur málfarslega, með gott 

bernskulæsi og síðar meir einstaklingur sem nýtur velgengni í námi. Í næsta kafla verður því 

skoðað nánar hvað felst í læsi.  
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5. Læsi 
Ekki hafa allir fræðimenn verið sammála um hvernig túlka eigi hugtakið læsi. Skilgreining 

PISA (Programme for International Student Assessment) á læsi er hinsvegar eftirfarandi:        

,, Læsi er geta til að skilja, nota og íhuga ritað mál til að ná markmiðum sínum, til að þróa 

þekkingu sína og framtíðarmöguleika og til að geta tekið virkan þátt í samfélaginu´´. Fram 

kom önnur skilgreining í inngangi og óhætt að fullyrða að skilgreiningarnar séu margar og 

með ólíkum áherslum. Lestur til náms er nauðsynlegur og lesandi þarf að geta skilið og 

ígrundað (Guðmundur B. Kristmundsson, 2010, bls. 8). Jafnvel þó hugtakið læsi sé ekki enn 

skilgreint að fullu og fræðamenn með mismunandi skilgreiningar kemur eftirfarandi 

skilgreining fram í Aðalnámskrá leikskóla: 

,, Læsi snýst um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í 
málsamfélagi og er því félagslegt í eðli sínu. Það er háð hefð og er því ekki 
færni sem einstaklingar geta öðlast og beitt óháð stað og stund, menningu og 
gildum. Læsi krefst skriffæra, efnis til að skrifa á og miðils, t.d. bókar, til að 
koma ritsmíðinni á framfæri og snýst því að hluta til um tæknimiðla og 
verkkunnáttu‘‘ 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 11). Geta má þess þó að í þessari skilgreiningu er útskýrt 

hugtakið læsi í mjög víðum skilningi. 

Hugtakið læsi ( literacy) er komið úr latínu og hefur viðtæka merkingu. Sé einstaklingur læs á 

hann að geta nýtt sér lestur, lesskilning og ritun í því sem hann fæst við daglega. Þrír 

meginþættir læsis eru erftirfarandi: 

Lestækni sem er ákveðin færni einstaklingsins í að þekkja bókstafina og hljóð þeirra. Þjálfa 

þarf þessa færni svo einstaklingurinn geti verið fær um að lesa hratt og fyrirhafnarlaust.  

Lesskilningur sem er orðaforða og málskilnings færni einstaklingsins. Það að einstaklingurinn 

sé hæfur í að skilja ýmiskonar texta í mismunandi samhengi. Texta sem hafa ólík sjónarhorn, 

markmið og tilgang. 

Ritun og stafsetning sem er færni sem snýr að öllum þáttum tungumálsins. Stafsetning er sá 

þáttur sem mest reynir á hljóðkerfisþáttinn og þá sér í lagi við að sundurgreina hljóð orðanna. 

Það gerir einstaklinginn færan um að kortleggja þau með réttum bókstöfum (Freyja 

Birgisdóttir og Steinunn Torfadóttir, e.d.). 
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Að öllum líkindum er læsi það skólatengda hugtak sem almenningur notar einna mest þegar 

rætt er um skólamál. Gerðar hafa verið skýrslur víða um heim sem greina frá læsi hjá íbúum 

einstakra þjóða, hvort sem um er að ræða velgengni eða ekki (Guðmundur B. Kristmundsson, 

1987, bls. 68).  Til þess að einstaklingi gangi vel að fóta sig í samfélaginu er nauðsynlegt að 

hann hafi góða málþekkingu og lestrarfærni. Einstaklingur þarf að geta tjáð sig í mæltu og 

rituðu máli en þar að auki að geta skilið og unnið með innihald texta. Þessir tveir þættir, þar 

að segja málþekking og lestrarfærni eru nátengdir og hafa víxlverkandi áhrif á hvor annan. 

Þau góðu áhrif sem lestur hefur er t.d á málþekkinguna, hann eykur almenna málvitund og 

eflir orðaforða. (Amalía Björnsdóttir o.flr., 2011, bls. 2). 

5.1. Bernskulæsi 
Mörg börn eru svo heppin að upplifa læsi mjög snemma í gegnum fjölskyldu sína. Þetta getur 

verið allt niður í smábörn. Leikskólabörn öðlast svo undirstöðuþekkingu á hugtökum tengdum 

læsi sem styður síðar við formlegan lestrarskilning þeirra (Cecil, N. L., 2011, bls. 39). Það 

ferli sem nær yfir þróun lestrar áður en formleg lestrarkennsla hefst hefur m.a. verið kallað 

bernskulæsi. Bernskulæsi (e. emergent literacy) hefur þá almennu skilgreiningu að vera 

ákveðin færni, þekking og viðhorf sem kemur hjá barni áður en hæfni til eiginlegs lesturs og 

ritunar verður hjá því. Það felur í sér að barnið hefur skilning á hugtökum sem tengjast læsi. 

Auk þess er um að ræða hefðbundna læsis þætti, svo sem orðaforða, málskilning, 

hljóðkerfisvitund, bókstafaþekkingu, umskráningu og ritun (Halldóra Haraldsdóttir, 2013, bls. 

38) Bernskulæsi myndast útfrá málþekkingu barna. Þegar börn ná fjögurra ára aldri átta þau 

sig á hvernig eigi að ríma og vilja taka þátt í leikjum sem snúast um það að tengja saman orð 

og skilja að atkvæðin í þeim. Þegar börn ná fimm ára aldri hefur geta þeirra aukist í 

undirstöðuþáttum sem snúa að móðurmálinu. Þau skilja það sem rætt er við þau og geta einnig 

komið betur frá sér því sem þeim liggur á brjósti á skilvirkan máta. (Amalía Björnsdóttir 

o.flr., 2011, bls. 2).  

Fræðimenn hafa flokkað ferli læsis í stig, allt frá fjórum og upp í sjö stig. Hér verður stuttlega 

gerð grein fyrir tveim fyrstu stigunum, þau flokkast sem bernskulæsi. Það sem gerist hjá 

börnum á þessu stigum er eftirfarandi; Á fyrsta stigi sem nær til tveggja ára aldurs eru börn að 

rannsaka umhverfi sitt. Áhugi á letri og leturtengdu viðfangsefni eykst sem er merki um meiri 

vitund og athugun í tengslum við lestur. Börnin hafa unun á að heyra sögur og átta sig á því 

að letur felur í sér skilaboð. Á þessu stigi eru þau farin að þekkja vörumerki og umbúðir sem 

kemur af aukinni færni til skilta eða myndalesturs. Þegar komið er á þetta stig byrja þau þar 

að auki að þykjustulesa. Annað stigið er aldurskeiðið tveggja til fimm ára. Þá
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 byrja börn að prufa sig áfram með lestur og ritun. Skilningur á grundvallarþáttum texta eins 

og því að lesið er ofan frá og niður og frá vinstri til hægri eykst. Einnig fer skilningur að 

aukast á tengslum stafa og hljóða (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 4). 

Bæði foreldrar og kennarar þurfa að veita ungum börnum hagstætt umhverfi þar sem þau geta 

þróað læsisfærni sína. Börn ættu að vera virkir þátttakendur og þeim ætti að vera skapað 

breytt svið af áhugaverðu efni til þess að tala um og hlusta á (Santrock, 2011, bls. 232). 

5.2. Hljóðkerfisvitund 
Hljóðkerfisvitund er sá þáttur málþekkingar sem að öllum líkindum hefur mest verið 

rannsakaður í tengslum við nám í lestri. Með hljóðkerfisvitund er átt við hæfileikann að geta 

greint hljóð í tungumálinu án þess að tengja það við merkingu orða. Áður en lestrarnám hefst 

tekur hljóðkerfisvitundin mikið þroskastökk, en það gerist einnig við lestrarnámið sjálft og 

þroskast samtvinna því. Það sem talið er hafa mestu forspárgildin um gengi lestrarnáms á 

upphafs stigum þess eru undirþættir  hljóðkerfisvitundar. Þeir þættir eru sundurgreining og 

samtenging atkvæða, ríms og hljóða og hljóðræn umskráning (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2011, 

bls. 2). Hljóðkerfisvitund er því í rauninni brúin á milli talaðs máls og ritaðs. Sum börn 

byggja þess brú upp án þess að þurfa kennslu en hinsvegar eru önnur sem geta það ekki. Þau 

börn sem ekki hafa þessa brú líta gjarnan á tungumálið sem erfitt púsl. Til þess að auðvelda 

börnum lestrarferlið og að lesturinn verði þeim til ánægju þurfa þau að skilja hvernig hljóð 

tungumálsins fellur inn í orðin. Í rannsókn sem hefur staðið yfir í meira en 30 ár hefur verið 

sýnt fram á að hljóðvitund er mikilvægasti þátturinn til að skilja samband milli stafs og hljóðs 

(Cecil, 2011, bls. 66-79). 

Hljóðkerfisvitund er stór þáttur af lestrarnámi barna og mikilvægt að fjalla stuttlega um 

hljóðkerfisvitund áður en farið er í næsta kafla um lestrarferlið. 

5.3. Lestrarferlið 
Lestrarferli er hugtak sem vísar til þess sem talið er gerast við lestur hjá einstaklingi. Þetta á 

sér stað þegar einstaklingurinn sér röð af rituðum táknum og tengir þau við hljóð, merkingu 

og setningarfræði og skilur þessi tákn sem upplýsingar, staðreyndir, fullyrðingar eða lýsingar. 

Talið er af flestum að í lestrarferlinu felist tvær megin aðgerðir, þessar aðgerðir eru 

umskráning og skilningur. Það sem felst í umskráningu er að hún breytir rittáknum í hljóð. 

Það sem skilningur felur í sér er það að ná fram merkingu úr því efni sem hefur verið 

umskráð. Þetta tvennt, þar að segja umskráning og skilningur virkar saman og samtímis (Rósa 

Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 5)
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Sjónrænn orðaforði er börnum nauðsynlegur. Þegar þau fara að þekkja orð sjónrænt sem er í 

texta er grunnurinn lagður að lesfimi og sjálfvirkni. Þegar þessu er náð fer barnið að geta lesið 

hratt og óþvingað. Minni spilar stærsta hlutann í sjónrænum orðaforða, byrjað er að muna eftir 

orðum sem lesin hafa verið áður. Þegar barn þekkir orð aftur vekur það að auki upp minni um 

hvernig orðið sé stafað, hvað það þýði og hvernig framburður þess sé (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2010,  bls. 20-22). Lestur byggist á stigskiptri þróun sem er þannig uppbyggð að 

fyrst byrja börn að lesa einfalda texta, textarnir eru svo þyngdir smátt og smátt og á endanum 

eru notaðir þyngri textar í sérhæfðara námsefni sem gerir miklar kröfur um að lesskilningur sé 

til staðar (Helga Sigmundsdóttir, e.d.). Það er því nokkuð ljóst að lestur og góður 

lesskilningur er gríðarlega mikilvægur.  

Síðustu þrjú stigin á eftir bernskulæsis stigunum eiga sér stað þegar börn eru í lestrarferlinu. 

Þau eru; Fyrstu formlegu stigin, þegar börn byrja að lesa og skrifa auðveldar sögur um efni 

sem þau þekkja vel. Þetta gerist yfirleitt í 1. Bekk. Færni til þess að spá fyrir um hvað kemur 

næst og færni varðandi hljóð og stafi eykst. Börnin byrja að þekkja orðin sem þau lesa án þess 

að þurfa að hljóða þau alveg. Fjórða stigið í lestrarnáms ferlinu nefnist yfirfærsla, þá eykst 

færni barnsins í frumstæðum lestri, þau ná meiri hraða og sýna meira öryggi. Miklar framfarir 

í lestri, skrift og rithætti ættu að eiga sér stað. Á fimmta og síðasta stigi lestrarnáms verða 

börnin sjálfstæðari í lestri. Alla ævina er þessi færni að eflast (Rósa Eggertsdóttir og Þóra 

Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 4-5). Þegar börn læra að lesa kynnast þau nýjum orðum og 

setningum sem þau heyra ekki oft í daglegu tali. Þar að auki gefur lestur aukna möguleika á 

því að þróa þekkingu og skilning á viðfangsefninu og hefur af þeim ástæðum áhrif á 

velgengni barna í námi (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2011, bls. 2). 

Við beitum tungumálinu á ýmsa vegu. Það gerum við þegar við tölum, lesum, skrifum og 

hlustum. Allir þessir þættir skarast meira og minna. Kennarar ættu því að miða að því að flétta 

saman þessa þætti með málið sem eina heild (Stefán Jökulson, 2012, bls. 26). Allir þættir 

tungumálsins vega mikið og eitt hefur áhrif á annað. Lestur fyrir barn hefur að einhverju leyti 

áhrif á alla þá þætti sem fjallað hefur verið um framan af. Það má því segja að umfjöllunin 

sem komin er nú þegar sé nauðsynlegur undanfari þess sem koma skal, þar að segja köflunum 

Gildi þess að lesa fyrir börn í tengslum við málþroska og læsi og Viðhorf til barnabókmennta 

og sérkenni þeirra.
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6. Gildi þess að lesa fyrir börn í tengslum við málþroska og læsi 
Óhætt er að segja að sögulestur fyrir aðra sé ævaforn hefð og litið var á það sem virðulegustu 

og nytsamlegustu dægradvöl Íslendinga hér áður fyrr. Gjarnan var vel læs unglingur látinn 

lesa upphátt eða jafnvel aðkomumaður. Sögulesturinn veitti vinnufólkinu mikla ánægju og 

hélt því vakandi (Eggert Ólafsson og Bjarni Pálsson, 2000, bls. 51-52).  

Mikilvægt er að börn heyri sem mest af móðurmálinu á fyrstu mánuðum og árum lífs síns. 

Það er vegna þess að þau nema hljóð og orð úr umhverfinu og læra smátt og smátt að greina á 

milli þeirra. Málskilningur og orðaforði styrkist þegar foreldrar tala óspart við börn sín og það 

eykur einnig jákvæð tengsl við barnið (Heyrnar-og talmeinastöð Íslands, e.d.). Börn læra 

orðaforða málsins og þær reglur sem í því eru í gegnum samskipti við fólk. Það er því 

mikilvægt að þær málfyrirmyndir sem barnið hefur séu góðar. Orðaforðinn verður meiri og 

vald á setningargerðum móðurmálsins kemur fyrr  þegar mikið er talað við börn og lesið fyrir 

þau (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2003). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þegar lesið er fyrir börn 

eykst áhugi þeirra á lestri. Einnig eflir það bernskulæsi barna og leggur grunn að ánægju við 

að lesa sjálf seinna meir (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.).  Það skipir máli að foreldrar fái 

markvissa hvatningu til að lesa fyrir börnin og útskýra orð sem þau ekki skilja, ræða um 

bókina við barnið og spyrja spurninga. Það hvetur börnin til umhugsunar og  þannig auka þau 

smátt og smátt  við orðforða sinn og skilning. Það að sjá foreldrana lesa hvetur líka til lestrar 

og þannig eru foreldrarnir virkir í lestrarþjálfun barnanna ásamt því að vera þeim góð 

fyrirmynd. (Helga Sigmundsdóttir, e.d.). Því fyrr sem byrjað er að lesa fyrir börn því betra 

vegna þess að barnið aðlagast því að hlusta þótt skilningurinn sé ekki góður. Sá þáttur sem er 

mikilvægastur í máltökunni er hlustun.       

Það geta allir lesið sögur fyrir börn og ekki er nauðsynlegt fyrir foreldra  að vera í sérstakri 

þjálfun til þess. Gott er þó að hafa í huga að þegar lesið er fyrir börn skiptir nálægðin miklu 

máli vegna þess að  hún veitir ró og öryggi í dagsins önn. Segja má að þeim tíma sem varið er 

í lestur fyrir börn sé vel varið Þar sem lestur auðveldar börnum allt nám (Erna Árnadóttir,  

2000, bls. 65-66). Lestur fyrir börn er ekki eingöngu mikilvægur fyrir málþroska þeirra, 

heldur er hann einnig talinn örva tengsl milli foreldra og barna. Það að sitja í fangi foreldra, 

heyra hjartslátt þeirra og hljómfallið er afar róandi fyrir börn. Þetta á að auki við um börn sem 

eru innan við ársgömul (Laila Sæunn Pétursdóttir,  2006, bls. 20-22). Sumir verðandi foreldrar 

hafa jafnvel byrjað að lesa fyrir börn sín þegar þau er ennþá í móðurkviði. Í lestri felst 

http://lesvefurinn.hi.is/lestur
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málörvun,  tilfinningagreind eykst og skynjun barna á umhverfinu. Sögur og bækur gegna því 

mjög mikilvægu hlutverki í þroskaferli ungra barna (Kristína Benedikz, 2006, bls. 58).  

Þegar við lesum upphátt fyrir börn erum við að nota móðurmálið og þau að hlusta og það 

styður því við mikilvægi þess að þau heyri sem mest af móðurmálinu. Börn í máltöku hafa því 

verulega mikið gagn af því að heyra upplestur hinna fullorðnu. Börnin heyra ritmál sem er 

öðruvísi en talmál og þá einna helst það talmál sem fullorðnir nota gjarnan þegar þeir tala við 

ung börn (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 105). Það að smábörn fletti bókum og að fyrir 

þau sér lesið gerir það að verkum að þau átti sig á því að bókstafirnir standa fyrir orð sem 

þýða eitthvað ákveðið. Það sem síðar gerist er að þau tengja bókstafi úr texta við hljóð sem 

bókstafurinn stendur fyrir, þannig geta þau hljóðað sig í gegnum texta til þess að ná fram 

merkingu hans. (Amalía Björnsdóttir o.fl, 2011, bls. 3).  Í leikskóla öðlast börn aðallega 

orðaforða með því að hlusta á sögur, ljóð og lög sem þau svo endursegja og fá hina fullorðnu 

til aðstoðar með að skilja og læra merkingu nýrra orða (Cecil, 2011, bls. 134). Mikilvægt er 

að á leikskólaárum barna sé þeim boðið upp á upplifanir tengdar lestri og fjölbreytt 

lestrarhvetjandi umhverfi (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós 

Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014 bls. 40).  Börn sem lesið 

er fyrir reglulega hafa betri tilfinningu á uppbyggingu frásagna og betri þekkingu á ritmáli 

heldur en jafnaldrar sínir sem ekki fá lestur (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 105). Þar að 

segja, börn þjálfa betur frásagnarhæfileika sína þegar mikið er lesið fyrir þau eða þeim sagðar 

sögur. Við það ná þau að meðtaka betur skilninginn á sögubyggingu og einnig málfræði og 

orðaforða frásagna. Það verður þeim svo hvatning í að segja frá eigin reynslu og búa til sínar 

eigin sögur (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 14-15). Auk þess getur lestur fyrir börn 

ýtt undir ímyndunarafl barna, forvitni þeirra, aukið skilning þeirra á umheiminum og opnað 

þeim nýjar víddir í raunveruleika sem og ævintýrum (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.f.lr., 2014, 

bls. 40). Þegar lesið er fyrir börn og þau látin venjast ritmáli og bókum er verið að sinna 

einum stærsta lið málörvunar (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 23). 

Börn þurfa strax í æsku að læra að umgangast bækur og leyfa þeim að opna fyrir sér 

skemmtilegan og töfrandi heim. Sé það hinsvegar ekki gert eru líkurnar ekki miklar að um 

bókelska einstaklinga verði að ræða seinna meir á æviskeiðinu (Margrét Tryggvadóttir, 1999, 

bls. 101). Öll börn ættu að fá tækifæri til að upplifa skemmtilegar og fjölbreyttar bækur, allt 

frá bókum sem hafa eingöngu skemmti gildi til fræðibóka. Barnabækur fjalla gjarnan um hluti 

sem börn eru sjálf að upplifa í daglegu lífi og þau fá því að kynnast og fræðast um hvernig 

aðrir takist á við sömu hluti og þau (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 19). Gott er að 
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gefa börnum tækifæri á samræðum við bókalestur. Með því að hlusta á sögur og fá svo að 

ræða um þær gefur það börnum tækifæri til þess að setja sig í spor annarra. Börnin átta sig þá 

betur á því að fólk hafi ólíkar langanir og þrár og geti brugðist við á ólíkan hátt við ákveðnum 

aðstæðum. Þau sýna persónum bókarinnar mögulega skilning og samhygð og upplifa með 

þeim sorg eða gleði. Samræður af þessu tagi stuðla að tilfinninga og félagsþroska og eykur 

almenna þekkingu barnanna (Árdís Hrönn Jónsdóttir, 2013, bls. 52-53 ). 

Það sem gott er að gera áður en hafið er lestur fyrir börn er að sýna þeim bókarkápuna  og 

skoða hana, spá svolítið í heiti bókarinnar og íhuga um hvað bókin geti mögulega fjallað útfrá 

heitinu. Það sem þarf að gæta að við lestur þegar lesið er fyrir börn er að hafa orðaskil 

greinileg, hafa myndirnar sýnilegar, ýkja smávegis blæbrigði, útskýra orð og hugtök í stuttu 

máli sem geta verið börnum erfið. (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands e.d.). Segja má að lestur 

myndabóka sé í raun og veru leikræn reynsla fyrir börn. Það er vegna þess að barnið hlustar á 

þann fullorðna lesa textann á meðan það horfir á myndir bókarinnar (Margrét Tryggvadóttir, 

1999, bls. 105). Það sem gott er að hafa í huga er að þyngja smátt og smátt efnið sem lesið er 

fyrir börn og lesa sögur með öðrum orðum en þeim eru kunnug. Algengt er að börn eigi sínar 

uppáhalds bækur sem þau vilja heyra oft en gott er þó að breyta til (Laila Sæunn Pétursdóttir,  

2006, bls. 20-22). Það er talið grundavallar atriði að börn undir 15 ára aldri geti lifað sig inní 

atburðarrásina þegar lesið er sögu. Það er vel þekkt hjá kennurum og foreldrum að lítil börn 

lifi sig gjarnan inn í sögur. Sem dæmi um það er að þau verða glöð þegar Emma eignast 

vinkonu í leikskólanum og verða hrædd við úlfinn í rauðhettu. (Brynhildur Þórarinsdóttir, 

2006, bls. 39).  

Inni á lesvefurinn.hi.is er að finna mikið af gagnlegum upplýsingum sem geta nýst foreldrum 

og jafnvel leik- og grunnskólakennurum varðandi  ýmislegt í tengslum við læsi og 

lestrarörðugleika. Þar er að finna hagnýtar upplýsingar sem varða lestur fyrir börn og góðar 

leiðbeiningar til foreldra.  Foreldrar eru hvattir til að lesa fyrir barn eða börn sín á hverjum 

degi og með því skapa barninu rútínu sem veitir því öryggi. Einnig er hvatt til þess að 

foreldrar reyni að bregðast við sé barnið að biðja um að lesið sé fyrir það á öðrum tíma dags. 

Nauðsynlegt er að hafa aðgang að góðu safni barnabóka þegar lesa á markvisst fyrir börn. Á 

almennings bókasöfnum er boðið uppá nokkuð mikið af barnabókum og það getur verið góður 

kostur fyrir barnafjölskyldur að nýta sér þann möguleika (Kristína Benedikz, 2006, bls. 58).  
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Það gefur augaleið að lestur fyrir börn er afar mikilvægur og fjallað er um hina ýmsu þætti í 

kaflanum sem lestur hefur áhrif á. Gríðarlega mikilvægt er að fullorðna fólkið  laði börn að 

bókum því lestri fylgja svo mikil lífsgæði. Verið er að efla áhuga barnanna á bókum með því 

að byrja að lesa fyrir þau strax við fæðingu, leyfa barninu sjálfu að hafa bækur, óska eftir því 

að fá bækur í jóla- og afmælisgjafir fyrir barnið og einnig að nota bókasafnskort.  Síðast en 

ekki síst þarf fullorðna fólkið að vera fyrirmyndir og lesa bækur í augsýn barnsins (Guðlaug 

Richter, 2002 bls. 33).  Viðhorf hinna fullorðnu og áhugi á lestri skiptir miklu máli. Það er á 

þeirra ábyrgð að lesið sé fyrir börn og það sé gert reglulega, því verður það skoðað nánar í 

næsta kafla viðhorf til barnabókmennta. Barnabókmenntir hafa einnig mismunandi sérkenni, 

sérkenni sem gott er að hafa þekkingu á og nánar verður skoðað og gert grein fyrir í næsta 

kafla
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7. Viðhorf til barnabókmennta og sérkenni þeirra 
Þegar foreldrar lesa fyrir börn sín getur verið að  þeir geri það vegna æskuminninga um hlýju, 

öryggi og nálægð eða vegna þess að þær sögur sem lesnar voru fyrir foreldrana minna jafnvel 

á skemmtilegar stundir. Þess vegna er einmitt svo nauðsynlegt að auka jákvætt viðhorf og 

sannfæra unga foreldra um mikilvægi þess að lesa fyrir börnin (Erna Árnadóttir, 1995, bls. 49) 

Viðhorf á barnabókum skiptir máli í sambandi við málfærni og snemmlæsi, það hvort börn 

sjái foreldra sína lesa, bókaeign á heimilinu, hvort börn séu hvött til þess að eiga samræður á 

heimilinu og hvort fjölskyldan fari markvisst á bókasafnið (Kristína Benedikz, 2006, bls. 58). 

Einnig skiptir viðhorf leik- og grunnskólakennara á barnabókmenntum máli og að þeir hafi 

áhuga á markvissum lestrarstundum fyrir nemendur sína. Á nokkrum árum og fram til ársins 

2011 vann hópur fræðimanna úr fjórum háskólum í Evrópu, þar á meðal Háskólanum á 

Akureyri að rannsókn á lestrarvenjum barna  á aldrinum 8-11 ára. Einnig var rannsökuð 

notkun barnabókmennta í starfi. Í þeirri rannsókn kom meðal annars fram að marktæk fylgni 

er á milli bókakosts á heimili og áhuga barna á lestri. Að auki leiddi sú rannsókn í ljós að í 

öllum löndum lesi kennarar mikið fyrir nemendur sýna og þá aðallega í því skyni að efla 

áhuga þeirra á lestri. Kennararnir eru auk þess sammála um góð gildi barnabókmennta 

(Háskólinn á Akureyri, e.d.).  

Það sem hafa þarf í huga þegar ala á upp einstaklinga með áhuga á lestri og bókmenntum er 

að þau börn sem lesa mikið og mikið hefur verið lesið fyrir fá fyrir vikið betri grunn til þess 

að meta, skilja og tileinka sér bókmenntir.  Segja má að lestur barnabóka fyrir nemendur 

grunnskólans á yngsta stigi og miðstigi skipti sköpum þegar kemur að áhuga og skilningi hjá 

nemendum á bókmenntum þegar þau komast á unglingastigið. (Brynhildur Þórarinsdóttir, 

2006, bls. 39). Það að lesið sé fyrir börn þar til þau geta sjálf lesið sér til yndisauka er talin 

einn þáttur þess að auka og hafa áhrif á lestraráhuga barna eins og áður kom fram, en þó þarf 

að hafa fleiri þætti í huga. Það viðhorf sem foreldrar hafa til lesturs og þá með sérstöku tilliti 

til þess hvað þeir gera til að vekja upp áhuga hjá börnum og halda þeim áhuga við skiptir 

máli. Að auki skiptir máli að þessum áhuga sé viðhaldið eftir að börnin eru orðin full læs og 

athygli vakin á nýju lestrarefni fyrir þau. Það sem gott er að gera er að ræða við börn um það 

sem þau hafa verið að lesa. Í uppeldi og nánasta umhverfi barna ætti lestur alltaf að vera til 

staðar og vera sýnilegur, svosem með lestri og lestraráhuga foreldra (Ágústa Pálsdóttir, 1998, 

bls. 15-20). Íslenska lestrarfélagið hefur gefið út bæklinginn Viltu lesa fyrir mig? sem er                                                  
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hugsaður sem hvatning fyrir foreldra í að lesa fyrir börnin sín. Með bæklingnum er 

sérstaklega miðað að því að ná til ungra foreldra sem hafa ekki lagt vana sinn í að lesa mikið. 

(Erna Árnadóttir, 1995, bls. 48) . Það er því undir foreldrum, leik- og grunnskólakennurum 

komið að temja sér jákvæð viðhorf til barnabóka.        

Rússnesk-sænskur rithöfundur að nafni Maria Nikolajeva skipti viðhorfum sem snúa að 

barnabókum í fjóra flokka.  

Þessi flokkar eru: 

,,1 Hefðbundin, uppeldisfræðileg viðhorf; barnabækur sem hægt er að nota 
sem uppeldistæki eru góðar. 

2 Lestrar- og sálfræðileg viðhorf; allar bækur sem börn kunna að meta eru 
góðar.  

3 Bókmenntaleg viðhorf; góð barnabók er líka góð fyrir fullorðna. 

4 Fagurfræðileg  viðhorf; góð barnabók hefur sína eigin sérstöðu eiginleika.‘‘ 

 (Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 19). 

Bækur sem börn kynnast á sínum fyrstu æviárum eru vel myndskreyttar. Þessum bókum er 

gróflega skipt upp í fjóra flokka. Fyrsti flokkurinn eru bækur sem henta yngstu börnunum. 

Þær bækur nefnast bendibækur og eru án söguþráðar, jafnvel eingöngu með myndir og án 

orða. Annar flokkurinn eru myndabækur sem hafa sögu að segja, þær geta verið bæði með eða 

án texta. Þriðji flokkurinn eru ríkulega myndskreyttur texti og kemst ekki, eða að minnsta 

kosti illa af án þess að hafa myndir. Fjórði flokkurinn og jafnframt sá síðasti eru 

myndskreyttar sögubækur. Þegar þarna er komið við sögu hefur textinn yfirhöndina. 

Myndirnar einar og sér duga ekki til að segja söguna, það þarf þó ekki að vera langur texti 

(Margrét Tryggvadóttir. 1999, bls. 101). Hér á umfjöllunin við um bækur sem henta börnum á 

leikskólaaldri og þeim yngstu í grunnskólunum. 

Það að skrifa barnabækur er vandasamt verk því það er ekki sama hvernig þær eru settar fram. 

Góð íslenska skiptir mjög miklu máli ásamt vönduðum myndum sem passa við efnið og eru 

rétt staðsettar út frá efni bókarinnar. Efni bóka þarf að vera sett fram af skilningi og virðingu, 

einnig skiptir máli að atburðarásin sé hnitmiðuð og skýr. Barnabækur þurfa að vera sterkar og 

vel innbundnar til að fyrirbyggja að þær eyðileggist fljótt. Auk þess skiptir máli að kápa bókar 
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sé spennandi því börn velja gjarnan bækur út frá henni (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, 

bls. 28-29) 

 

Guðrún Helgadóttir sagði eftirfarandi; 

Það má skrifa um hvað sem er fyrir börn, ef maður gerir það nógu vel. Það er 
hins vegar miklu meiri vandi heldur en að skrifa fyrir fullorðið fólk. ... Þau 
upplifa hluti miklu sterkar og þau eru miklu viðkvæmari, og maður má 
náttúrulega ekki eyðileggja neinn. Það má ekki skilja börnin eftir í einhverri 
tilfinningalegri óreiðu. Þau mega gjarnan gráta og þau mega hlægja og finna 
fyrir alls kyns tilfinningum, en við verðum eiginlega að sjá um að þau geti 
greitt úr þeim. Maður getur látið fullorðna fólkið um að finna útúr því, en börn 
verður maður að vera svolítið heiðarlegur við. Auk þess held ég að það þýði 
lítið að ætla að gera börn að góðum lesendum ef að manni tekst ekki að skrifa 
bók sem þau nenna að lesa. Það hafa verið skrifaðar þúsundir góðra bóka um 
börn, en þær eru bara fyrir fullorðna. Galdurinn er kannski að ná til beggja 
aðila því börn vita ekkert yndislegra en að njóta einhvers með öðrum, og þá 
einkum fullorðnu fólki. Það verða einhver jafningjasamskipti þegar fullorðin 
manneskja og barn hafa gaman af sömu bókinni 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 29). 

Einnig vakti athygli mína orð Halldórs Laxness í endurminningum hans úr æsku á 

barnabókmenntum. Þar segir hann meðal annars eftirfarandi; 

Þegar ég lít til baka og rifja upp þær bækur sem ég las í bernsku tek ég altíeinu 
eftir því að þessar bækur eiga ekkert skylt við barnabækur. Ég held bláttáfram 
að barnabækur hafi verið óþekkt hugtak á Íslandi þegar ég var að alast upp. 
Sú vara fékkst ekki nema munnlega af þeim ömmum sem sögðu kynjasögur, og 
það gerði ekki mín. Við sem ekki höfðum draugasögur og trölla, urðum að láta 
okkur duga sígildar heimsbókmenntir. 

(Halldór Kiljan Laxness, 2000, bls 96).  

Í dag erum við hinsvegar rík af góðum barnabókmenntum og það ætti því ekki að reynast 

okkur erfitt að finna bækur við allra hæfi. Bækur eru farnar að höfða til mismunandi 

aldursskeiða og farið er að vinna bækur út frá því hvar börn eru stödd í þroska. Það er undir 

okkur, hinum fullorðnu komið að halda bókum að börnum. Okkar viðhorf og jákvæðni til 

barnabóka eru því afar mikilvæg. Einnig það að vera meðvituð um þau góðu gildi sem 

barnabókmenntir hafa.
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8. Samantekt og umræða 
Nokkuð ljóst er að lestur fyrir barn hefur mikil áhrif á framtíð þess hvað varðar mál og nám 

síðar meir. Til að byrja með hjálpar hann í máltökunni og málþroska barns með því að auka 

hjá barni orðaforða og hefur hvetjandi áhrif varðandi málnotkun. Barnið verður jafnvel með 

öflugri frásagnarfærni en ella. Við vitum að það þarf að tala við börn til þess að efla hjá þeim 

málþroskann þrátt fyrir að málið komi að ýmsu leyti af sjálfu sér. málhæfni barnsins verður 

mun betri þegar barnið fær góða fyrirmynd sem markvisst talar við barnið eða les fyrir það. 

Samkvæmt fornum sagnfræðingum hafði Frederick II keisari Þýskalands á þrettándu öld 

grimmar hugmyndir. Hann vildi vita hvaða tungumál börn myndu hafa ef að enginn talaði við 

þau. Hann valdi nokkra nýbura og hótaði ummönnunaraðilum þeirra dauða ef þeir töluðu við 

börnin. Sagan segir að Frederic hafi aldrei komist að því hvaða tungumál börnin töluðu vegna 

þess að þau létust öll. Í dag erum við ennþá forvitin um þróun tungumálsins og sífellt verið að 

rannsaka og athuga, þó á góðan og mannúðlegan máta ólíkt Frederic II. (Santrock, 2011, bls. 

166). Það mætti í rauninni segja að málið og færni í því sé okkur lífsnauðsynleg og því er 

eðlilegast að vilja öfluga málfærni og hæfni til þess að segja frá á skilvirkan máta hjá börnum. 

Velgengni í málinu hjálpar svo til þegar kemur að lestrarferli hjá barni og öllu þeirra námið 

síðar meir.  

Það á að sjálfsögðu að vera fastur liður í leik og grunnskólum að lesið sé fyrir nemendur 

reglulega. Einnig ætti að vera fastur liður á heimilum barna að foreldrar lesi fyrir þau. Fyrir 

utan góð áhrif er lesturinn gæðastund á milli foreldris og barns sem gott er að eiga og þá 

sérstaklega í nútímasamfélagi með eins miklum hraða og eins mikið af foreldrum sem vinna 

langan vinnudag. Að eiga þessar rólegu gæðastundir þar sem setið er saman og lesið 

skemmtilega bók er ómetanlegt. Einnig eru þetta oft rólegu gæðastundirnar í leik og 

grunnskólastarfi.  

Þeir fræðimenn sem fjallað er um má alla tengja að einhverju leyti því hvað lestur getur haft 

góð áhrif. Gardner (2001, bls. 13-14) talar um ýmsa þætti sem efla málvitund barna, þar nefnir 

hann t.d bækur, samtöl, umræður og sögur. Öllum þeim þáttum eru gerð skil með því að lesa 

fyrir barn og leyfa því að ræða um bókina. Hann hafði þá skoðun að börn með góða málgreind 

finnist gaman að lesa og skrifa og það má því tengja við betri námsárangur síðar meir. Piaget 

(1982, bls.16) talar um þroskastigin þrjú. Þegar barn er komið á hlutbundna aðgerðarstigið 

fara að koma inn fullorðinsleg orð hjá því sem það jafnvel skilur ekki almennilega. Með lestri 

bóka eykst 



27 
 

orðaforði barna og jafnvel skilningu á orðunum með því að leyfa barninu að spyrja,  hafa 

samræðu og útskýra fyrir því orð sem reynast flókin. Dewey (2000, bls. 12) talar um 

þroskandi umhverfi fyrir börn og þá ábyrgð á foreldrum og kennurum að svo sé. Hann vildi 

meina að með þroskandi umhverfi læri barnið best og þegar við lesum fyrir barn erum við að 

skapa því þroskandi umhverfi. Hann vildi einnig að börn fengju að tjá sig um það sem þau 

læra, svosem með lestri og því mikilvægt að hvetja börn til frásagnar. Vygotsky talaði um 

takmörk fyrir því hvað einstaklingur getur þroskað sig sjálfur. Með því að lesa fyrir börn erum 

við að kenna þeim svo margt sem í framhaldinu hefur áhrif á þroska þeirra. Með því að hlusta 

á mismunandi bækur með ýmiskonar efni erum við að þroska börn og auka hjá þeim getu á 

mörgum sviðum eins og fram hefur komið. Það má því segja að allir þessir fræðimenn styðji 

við mikinn lestur fyrir börn.  

Við þurfum einnig að temja okkur jákvæð viðhorf til barnabókmennta svo við séum hvetjandi 

fyrir börnin og þau þurfa að finna hversu miklu máli bækur skipta. Eins og áður kom fram 

þurfum við að vera fyrirmyndir og hafa bækur sýnilegar svo við aukum hjá börnum okkar 

áhuga. Fram kom í orðum Halldórs Laxness hér í kaflanum um viðhorf til barnabóka og 

sérkenni þeirra, að barnabókmenntir voru óþekkt hugtak á Íslandi þegar hann var að alast 

upp. Það má því segja að hér áður fyrr hafi verið krefjandi að finna lesefni við allra hæfi. Það 

er hinsvegar ekki nú til dags og til ógrynni af skemmtilegum barnabókmenntum sem höfða til 

ólíkra barna með mismunandi áhugasvið. Það ætti því ekki að reynast foreldrum, 

leikskólakennurum og grunnskólakennurum eins vandasamt að hafa markvissar og 

skemmtilegar lestrarstundir með börnum sínum og nemendum.
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9. Lokaorð 
Ég hafði alltaf verið með á bak við eyrað að skrifa um þetta viðfangsefni þegar kæmi að því 

að skrifa B.Ed. ritgerðina. Viðfangsefnið fannst mér spennandi og mikilvægt. Þegar kom að 

því að leita heimildar var ég ekki svikin því töluvert mikið er til af heimildum sem varða 

lestur fyrir börn og áhrif hans. Ég hef fyrir löngu áttað mig á mikilvægi lesturs fyrir börn, en 

gerði mér meiri grein fyrir áhrifum sem lesturinn hefur seinna meir í lífi barns með því að 

skrifa um þetta viðfangsefni. Þar að segja hversu mikil áhrif það getur haft á nám barnsins og 

lestraráhuga þess þegar lesið er reglulega fyrir það. Einnig hvað það skiptir máli að sýna 

jákvætt viðhorf í garð bóka og hafa þær sýnilega ef vilji er fyrir því að barnið verði áhugasamt 

um bækur. Nú þegar rannsóknir sýna öll þau góðu áhrif sem lesturinn hefur ætti það að hafa 

hvetjandi áhrif á foreldra og alla þá sem sinna kennslu að lesa mikið fyrir börnin. Það er að 

mínu mati gott að hvetja foreldra til lesturs fyrir börn sín og fræða þau um þau góðu áhrif sem 

lesturinn hefur. Einnig þegar börnin eru orðin læs sjálf vegna þess að gott er fyrir þau að 

heyra mismunandi tónhæð og blæbrigði. Sýnum viljann í verki og lesum fyrir börn og höfum 

gaman af. Það er svo gefandi, þroskandi, færni aukandi á mörgum sviðum og umfram allt 

skemmtilegar gæðastundir  sem foreldrar eiga með börnum sínum og kennarar með 

nemendum sínum.
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