
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gildi barnabóka fyrir málþroska 

leikskólabarna 

Kennsluverkefni um Skilaboðaskjóðuna 

Lísabet Ósk Jónsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs 

Kennaradeild 

 

 





 

Gildi barnabóka fyrir málþroska leikskólabarna 

Kennsluverkefni um Skilaboðaskjóðuna 

Lísabet Ósk Jónsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til B.Ed.-prófs í Leikskólakennarafræði 

Leiðbeinandi: Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Febrúar 2015  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gildi barnabóka fyrir málþroska leikskólabarna 

Kennsluverkefni um Skilaboðaskjóðuna 

Ritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed.-prófs  

í Leikskólakennarafræði við Kennaradeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Lísabet Ósk Jónsdóttir 2015  

Óheimilt er að afrita ritgerðina á nokkurn hátt nema með leyfi höfundar. 

Prentun: Bóksala kennaranema. 

Reykjavík, 2015  



3 

Ágrip 

Eftirfarandi verkefni er lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í leikskólakennarafræði við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Í verkefninu er reynt að svara því hvaða gildi lestur 

barnabóka hefur fyrir málþroska leikskólabarna. Í fyrsta hluta verkefnisins er fjallað um 

máltöku barna og mikilvægi talmálsins. Einnig er þar fjallað um mikilvægi málörvunar fyrir 

málþroska barna og hvað það er sem felst í málörvun. Auk þess er farið yfir þá þætti sem 

verið er að örva með málörvun. Lögð er sérstök áhersla á lestur barnabóka í þeim köflum. 

Í öðrum hluta verkefnisins er fjallað almennt um gildi barnabóka fyrir uppeldi og menntun 

ungra barna og hvaða áhrif lestur þeirra getur haft á málþroska leikskólabarna. Einnig er 

þar fjallað um árangursríkar leiðir til að lesa barnabækur í leikskóla og hvernig góður 

upplestur getur skilað góðum árangri. Í þriðja og síðasta hluta verkefnisins er greinagerð 

um bókina Skilaboðaskjóðan eftir Þorvald Þorsteinsson og kennsluverkefni sem nýst getur 

fyrir málörvun elstu barna leikskólans. Markmið verkefnisins er að veita upplýsingar um 

hversu mikilvægur lestur barnabóka er fyrir málþroska ungra barna, jafnt og að gefa 

hugmyndir að því hvernig nýta má barnabók til að örva málþroska elstu barna leikskólans. 
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 Formáli 

Ég hef alltaf lesið mikið fyrir börnin mín. Í upphafi las ég þó helst fyrir þau vegna þess að 

okkur þótti það gaman, bæði mér og börnunum, og varð lesturinn að gæðastund sem við 

áttum saman. Eftir annasaman dag þótti okkur fátt betra en að setjast saman og lesa góða 

bók til að slaka á.  

En eftir að við fjölskyldan fluttum til útlanda fann ég fyrst hversu mikilvægt mér þótti 

að lesa fyrir þau til að viðhalda tungumálinu okkar. Kröfur mínar á góðar og vandaðar 

bækur jukust, bækur með fallegum lýsandi myndum og örvandi og fjölbreyttum texta.  

 Eftir að ég tók námskeiðið Listir og barnamenning, í námi mínu í 

leikskólakennarafræðum, fór áhugi minn á barnabókum og áhrifum þeirra á málþroska 

barna að aukast og tók ég því námskeiðin Málþroski og þróun læsis og Barnabókmenntir. 

Eftir þau námskeið kviknaði sú hugmynd að skrifa þetta verkefni. 

 

 

 

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur 

Margir ef ekki flestir geta verið sammála um það hversu mikilvægt það er að lesa fyrir 

börn. Þó hafa ef til vill ekki allir velt því fyrir sér hvers vegna það sé svo mikilvægt. Hver 

sé hinn eiginlegi ávinningur. Mikið hefur verið skrifað um áhrif lesturs á þroskaþætti barna 

en hér verður farið yfir það hvaða áhrif lestur hefur á málþroska ungra barna.  

Það er börnum mikilvægt að ná góðum tökum á tungumálinu. Rannsóknir sýna að 

með markvissri örvun er hægt að gera börn betur undirbúin fyrir lestrarnám en allt nám 

barna veltur á því hversu góðum tökum þau ná á lestri. Lestur fyrir börn hefur jákvæð áhrif 

á málþekkingu þeirra, eykur orðaforða og örvar almenna málvitund (Amalía Björnsdóttir, 

Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2013, bls. 5). 

Börn móta viðhorf sitt til bóka snemma á lífsleiðinni og því er nauðsynlegt að átta 

sig á mikilvægi þess að lesa fyrir börn og velja bækur sem hæfa þroska þeirra (Halldóra 

Haraldsdóttir, 2013, bls. 41-42). Barnabækur eru afar skemmtilegur efniviður til að vinna 

með þegar ná á til barna í gegnum leik og skemmtun því langflest börn hafa gaman af 

bókum. 

 Það eru þó ýmsir þættir sem huga þarf að þegar barnabækur eru notaðar til að örva 

málþroska barna, meðal annars val á bókum, hvernig upplestri skuli háttað og hvað úr efni 

bókarinnar skuli nýta til málörvunar. Einnig þarf að huga að því hvaða þætti málþroskans 

eigi að örva og hvers vegna.  

 Í þessu verkefni verður fjallað um máltöku og málörvun barna, hvaða þætti er verið 

að örva með málörvun. Farið verður almennt yfir barnabækur og hvernig hægt er að nýta 

þær til að efla málþroska, einkum myndabækur. Skilaboðaskjóðan eftir Þorvald 

Þorsteinsson verður til sérstakrar skoðunar og hvernig hægt er að vinna með hana til að 

efla og örva mál leikskólabarna. 
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2 Máltaka og málörvun 

Undir eðlilegum kringumstæðum ættu börn, við lok leikskólagöngu, að hafa náð 

grunnfærni í tungumálinu til að gera sig skiljanleg og til að skilja aðra. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að hægt er að hafa áhrif á hljóðkervisvitund, orðaforða og almennan 

málskilning með markvissri íhlutun (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 6). 

 Í þessum kafla verður farið yfir mikilvægi talmálsins, máltöku barna, og 

málþroskaþætti. Farið verður yfir hvernig hægt er að nýta sér lestur barnabóka til að hafa 

áhrif á þessa þætti.  

2.1 Mikilvægi talmálsins 

Talmálið er okkur mönnunum afar mikilvægt. Með talmálinu orðum við hugsanir okkar 

auk þess sem það auðveldar okkur að eiga samskipti við aðra. Það er tækið sem við notum 

til að tjá vilja okkar og koma honum á framfæri. Samfélagið sem við lifum í byggir á 

talmáli og gerir ráð fyrir að við notum það til tjáningar (Ásthildur Snorradóttir og 

Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, bls. 39). 

 Góð þekking á tungumálinu er nauðsynlegur grundvöllur mannlegra samskipta. Við 

þurfum að geta skilið eigið tungumál því þannig sköpum við tengst við annað fólk og við 

samfélagið og menninguna (Kristján Jóhann Jónsson, 2013, bls. 12-14). Tungumálið er 

einnig stór hluti af sjálfsmynd okkar og er undirstaða þess að við áttum okkur á hver við 

erum. Þekking á tungumálinu skiptir miklu máli fyrir persónuleikann, sjálfsmyndina og 

almenna vellíðan okkar (Erna Árnadóttir, 1995, bls. 49). Til að vera fær um að starfa með 

góðum árangri í samfélagi og menningu þess þurfa börn því að þroska ýmsa tungumála 

færni. Ekki er nægjanlegt að börn geti talað heldur þurfa þau að geta notað tungumálið 

markvisst í margvíslegum tilgangi (Otto, 2010, bls. 3). 

Til þess að börn læri að tala er mikilvægt að þau heyri málið talað, heyri 

blæbrigðin, tóninn og hreiminn. Lestur er góð leið til að venja börn við málið. Það að lesa 

fyrir ung börn eykur máltilfinningu þeirra auk þess sem það er góð leið til þess að auka og 

bæta orðaforða þeirra. Rannsóknir sýna að börn eigi auðveldara með að orða hugsanir sínar 

því meira sem lesið er fyrir þau (Erna Árnadóttir, 1995, bls. 49). Börn verja stórum hluta af 

tíma sínum í leikskólanum og því er leikskólinn kjörinn vettvangur til að gefa börnum 

tilfinningu fyrir því hvernig málið er byggt upp (Halldóra Haraldsdóttir, 2013, bls. 41). 



8 

2.2 Máltaka barna 

Með máltöku barna er átt við það ferli þegar börn tileinka sér móðurmál sitt. Börn virðast 

hafa meðfædda hæfileika þegar kemur að máltöku. Öll heilbrigð börn fara í gegnum sömu 

stig í máltökunni burt séð frá því hvaðan þau eru. Samskipti við annað fólk eru þó forsenda 

þess að börn nái valdi á tungumálinu þó svo að þau virðast tileinka sér það að mestu leiti 

sjálf (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001, bls. 2, 10).  

Talið er að börn byrji að læra mál strax við fæðingu. Boðskipti milli foreldra og 

barna fara fram allt frá fyrstu vikunum í lífi barnanna. Foreldrar tala við barnið, spyrja og 

svara og barnið svarar með brosi, svipbrigðum, hjali og ýmsum öðrum hljóðum eða 

snertingu og hreyfingu (Sigurður Konráðsson, 2000, bls. 157). Þessi samskipti foreldra við 

barnið eru mjög mikilvæg því með þeim er grunnur að máltöku barna lagður löngu áður en 

þau byrja sjálf að tala (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, bls. 39). Með 

þessu má segja að málþroski barna hefjist löngu áður en þau segja sín fyrstu orð, eða um 

leið og þeir fullorðnu gera ráð fyrir því að ungabörn séu þátttakendur í samræðum (Otto, 

2010, bls. 91). 

Börn byrja að hjala um 4-6 mánaða aldurinn. Með hjali mynda ungabörn ýmis hljóð 

sem koma ekki fram í móðurmáli þeirra (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001, bls. 11). 

Um sjö mánaða aldur byrja börn svo að babla. Í fyrstu er bablið hljóðaleikur fyrir 

barnið þar sem það uppgötvar hvað það getur gert með tungunni, tönnunum, gómnum og 

raddböndunum. Um níu mánaða aldur breytist þó bablið og verður líkara hljóðunum í 

tungumáli barnsins (Lightfoot, Cole og Cole, 2009, bls. 225). 

Það er svo um eins árs aldurinn sem börn fara að mynda sín fyrstu orð, en það er 

einmitt þá sem þau hafa áttað sig á því að málhljóð gegna merkingarhlutverki í 

tungumálinu. Orðin eru yfirleitt aðeins eitt eða tvö atkvæði (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001, 

bls. 12) og eru þau yfirleitt hluti af athöfn t.d. datt eða bless. Ástæðan fyrir því er sú að 

börnin og þeir fullorðnu sem þau annast tala aðallega um það sem er að gerast hér og nú. 

Eins eru fyrstu setningar barna yfirleitt um hluti sem eru til staðar í núinu eða athafnir sem 

þau er að upplifa (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1987, bls. 56). 

Börn verða ung þátttakendur í samræðu en eru samt sem áður mjög háð fullorðnum 

viðmælanda sínum fyrstu árin til að viðhalda samtalinu þar sem hinn fullorðni styður við 

og stýrir samtalinu (Halldóra Haraldsdóttir, 2013, bls. 40). Fullorðnir eiga það til að tala á 

annan hátt við börn en þeir gera við annað fullorðið fólk. Þá er talað hærra og hægar og 

hvert orð borið rétt og skýrt fram. Setningar eru oft hafðar stuttar og réttar málfræðilega. 
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Yfirleitt endurtekur fólk það sem barnið segir eða endurorðar það. Þessi talmálsstíll virðist 

henta börnum á máltökuskeiðinu afar vel og með því að tala mikið við börn á þennan hátt 

geta foreldrar auðveldað börnum sínum máltökuna (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001, bls. 9).  

Í máltökuferlinu þróa börn fimm ólíka þætti til tungumálakunnáttu. Þessir þættir eru 

hljóðfræði, orðaforði, setningafræði, orðmyndunarfræði og málnotkun. Allir þessir þættir 

eru til staðar í öllu máltökuferlinu og eru þeir hvor öðrum háðir (Otto, 2010, bls. 3). En 

nánar verður farið í þessa þætti í kafla 2.3.1. 

Lestur eykur tilfinningu barna fyrir tungumálinu og fjölbreytileika þess. Auk þess 

gefur lestur börnum tilfinningu fyrir sögubyggingu og frásagnarefni sem þau nýta sér við 

eigin frásagnir og sögugerðir (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 24). Lestur 

barnabóka er því talin góð leið til að styðja við máltöku barna og efla málþroska. Lestur 

stuðlar að meiri lesskilningi en lesskilningur er eitt grundvallaratriði fyrir læsi (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). 

2.3 Málörvun 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að eitt af markmiðum leikskólans sé að veita 

börnum skipulagða málörvun auk þess að stuðla að eðlilegri færni í íslensku. Einnig kemur 

fram að í leikskóla eigi að nýta öll þau tækifæri sem gefast til samskipta til að efla 

málvitund barna, orðaforða þeirra, hugtakaskilning og þróa tungumálið (bls. 30, 34). 

En hvað felst í málörvun? Samkvæmt Otto (2010) læra börn tungumálið í 

samskiptum við annað fólk. Einnig segir hún að máltaka geti ekki farið fram í einangrun 

frá öðru fólki. Þannig þurfi barn sem er að læra tungumálið að vera í samskiptum við 

annað fólk sem notar tungumálið svo máltaka geti farið fram (bls. 44). 

Leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki í málörvun barna. Þeir þurfa að 

skapa  námsumhverfi þar sem börn fá tækifæri til að þróa og læra tungumálið (Otto, 2010, 

bls. 54). Þeir þættir sem verið er að þjálfa með málörvun eru hljóðfræði, orðaforði, 

setningafræði, orðmyndunarfræði og málnotkun.  

2.3.1 Málþroskaþættir 

Í þessum kafla verður farið yfir það hvað felst í málþroskaþáttunum hljóðfræði, 

merkingarfræði, setningafræði, orðmyndunarfræði og málnotkun og hvernig hægt er að 

örva þá með lestri barnabóka. 
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Hljóðfræði 

Í máltökuferlinu læra börn að tungumálið er unnið úr málhljóðum. Hljóðfræði vísar til 

þekkingar á málhljóðum í tungumálinu og þroskast í takt við getu barna við að greina hljóð 

en einnig eftir því hvernig tungumálið er notað í kringum þau. Hljóðfræði þroskast ekki í 

einangrun frá öðrum málfræðiþáttum. Börn byrja ung að greina á milli hljóða og talið er að 

þau greini á milli hljóða allt niður í 2 mánaða. Þegar börn eldast fara þau að greina mun á 

hljóðum í eigin tungumáli og tungumálum sem eru þeim framandi og kallast það 

hljóðvitund. Í framhaldi af þessu fara börn að skilja samband á milli talaðs máls og ritaðs 

og að hvert tákn hafi hljóð. Um leið og börn læra hljóðin í tungumálinu læra þau að 

mismunandi hrynjandi getur gefið sömu orðum ólíka merkingu (Otto, 2010, bls. 4-6).  

Sýnt hefur verið fram á tengsl á milli hljóðfræðiþekkingar leikskólabarna við síðari 

færni þeirra í lestri. Líkur eru á að hljóðfræði hafi almennt forspárgildi um námsárangur 

því lestur er ein mikilvægasta undirstaða alls náms (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. 

Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004, bls. 3). 

Lestur barnabóka þjálfar hljóðfræði barna. Þegar fullorðnir lesa með áherslum, 

breyta röddum eftir persónum, hækka og lækka tón eftir því sem við á og leggja áherslu á 

hrynjanda orða til að gefa sögunni rétta tilfinningu, eru þeir að styrkja hljóðfræði barna. 

Þannig er lestur barnabóka áhrifarík leið til að efla börn til að skynja hrynjanda og til að 

skilja tungumál því tungumál sem notað er í barnabókum er að öllu jöfnu flóknara en 

daglegt mál og möguleikinn á leikrænum tilþrifum eru miklu meiri. Svo ekki sé minst á 

það að myndirnar ýta einnig undir skilning (Otto, 2010, bls. 7).  

Orðaforði 

Börn læra ung að orð hafa ákveðna merkingu. Því fleiri orð sem þau læra því ríkari verður 

orðaforði þeirra Börn læra að hluti með svipaða merkingu eða tilgang er hægt að setja í 

sömu flokka eða nátengda. Tökum bolta sem dæmi. Boltar geta verið ólíkir í stærð, lit og 

viðkomu en eru þó allir hringlaga og því hægt að flokka þá saman. 

Orðaforði er nátengdur tungumálahæfni og lesskilningi. Börn með meiri og 

þroskaðari orðaforða hafa meiri möguleika á að tjá sig á fjölbreyttan hátt (Otto, 2010, bls. 

7). Með orðaforða er átt við öll þau orð sem við skiljum og notum. Orðaforðanum er skipt í 

virkan og óvirkan orðaforða. Með virkum orðaforða er átt við þau orð sem við notum í 

daglegu tali, en með þeim óvirka er átt við öll þau orð sem við þekkjum og skiljum (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 23). 
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Börn læra orðaforða frá talmáli. Því meira og fjölbreyttara talmál sem börn heyra 

því betur byggja þau upp orðaforða sinn (Lightfoot o.fl., 2009, bls. 246). Ríkur orðaforði er 

mikilvægur fyrir allan málskilning. Orðaforði ritmáls er að öllu jöfnu mun fjölbreyttari en 

orðaforði talmáls. Því er lestur barnabóka talin ein áhrifaríkasta leiðin til að efla orðaforða 

barna. Ef auka á orðaforða barna með bóklestri er mikilvægt að ræða um efni bókarinnar 

eftir því sem við á. Eftir því sem börnin eldast geta þau svo notið fjölbreyttari og flóknari 

bóka sem örvar jafnframt enn frekar orðaforðann (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Auk 

þess er orðaforði í barnabókum yfirleitt meira lýsandi og nákvæmari en orðaforði sem 

notaður er í daglegu tali. Meiri og betri orðaforði eykur möguleika barna á því að skilja 

talað mál og texta því lesskilningur er nátengdur hlustunarskilningi og orðaforða. Hvernig 

börn læra merkingu orða er einnig undir áhrifum vitund þeirra á málfræði og uppbyggingu 

setninga, það er að orðaröð felur í sér ákveðna merkingu (Otto, 2010, bls. 7-8).  

Setningafræði 

Til að hægt sé að nota tungumálið er nauðsynlegt að vita hvernig sameina eigi orð til að fá 

út skiljanlega setningu. Börn læra að orðaröð skiptir máli og ef orðaröð breytist þá breytist 

merking setningarinnar (Otto, 2010, bls. 8). Tungumálið okkar er nefnilega einstakt að því 

leyti að hægt er með takmörkuðum orðaforða að mynda margar ólíkar og langar setningar 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2011, bls. 4). 

 Lestur barnabóka gefur tilfinningu fyrir uppbyggingu setninga en það er mikilvægt 

að vita hvað er setning og hvernig orðum skuli raðað í setningar (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006, bls. 24).  

Orðmyndunarfræði 

Með orðmyndunarfræði er átt við þekkingu á byggingu orða og beygingarmyndun þeirra. 

Það er að sum orð hafa svipaða merkingu en eru notuð á ólíkan hátt í tungumálinu og hafa 

því ólíka orðabyggingu. Sem dæmi má nefna orðin glaður, gleði og glaðlega sem hafa 

svipaða merkingu en eru hér notuð á ólíkan hátt málfræðilega. Einnig merkja sum orð það 

sama en tíðin hefur breyst eins og með orðunum fara, hef farið og fór sem hafa skilda 

merkingu en eru notuð í ólíkri tíð.  

Börn læra að merking orða breytist eftir því hvernig orðin enda. Eftir því sem börn 

ná betri tökum á byggingu og beygingurmyndun orða, verður mál þeirra nákvæmara og 

merkingarbærara. Ung börn læra þá orðmyndunarfræði sem þekkist í umhverfi þeirra og 

reyna fljótt að finna sjálf út úr því hvernig málið er notað og orð byggð upp. Þannig búa 
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þau oft til sína eigin beygingar út frá því sem þau þekkja, eins og hoppa-hoppaði, sofa-

sofaði. Eftir því sem börn öðlast betri málþroska læra þau réttar beygingarmyndir og þessar 

eigin hugmyndir barnanna um beygingar minnka (Otto, 2010, bls. 9-10). 

Lestur bóka þjálfar orðmyndunarfræði. Með orðmyndunarfræði er einnig átt við 

orða uppbyggingu og merkingu orða og því er ritmál mikilvægt því með ritmáli er auðvelt 

að koma merkingu orða rétt til skila (Otto, 2010, bls.20). 

Málnotkun 

Með málnotkun er átt við þekkingu á því hvernig málið er notað til samskipta. Aðstæður 

hverju sinni ákvarða hvernig málið skuli notað. Í gegnum menningu okkar lærum við 

hvenær eigi að tala og hvenær eigi ekki að tala, hvað eigi að tala um við hvern og hvenær 

og hvar, og hvernig framkoma er viðeigandi hverju sinni. Börn átta sig fljótt á því að 

máltjáning hefur ákveðinn tilgang og að við notum málið á ólíkan hátt eftir aðstæðum.  

Lestur barnabóka er áhrifarík leið til að þjálfa málnotkun. Þegar lesnar eru sögur 

fyrir börn með margskonar texta, læra þau hvernig tungumálið er notað í ólíkum tilgangi. 

Meðal annars læra þau að ævintýri byrja á einu sinni var og enda á þau lifðu hamingjusöm 

til æviloka (Otto, 2010, bls. 11-14). 

Mikilvægt er að huga að þessum þáttum þegar lesið er fyrir börn og velja bækur í samræmi 

við það hvað sé verið að leggja áherslu á hverju sinni. Mikilvægt er að muna að hver þáttur 

er öðrum háður og hafa þeir allir áhrif hvor á annan (Otto, 2010, bls. 14). 

2.3.2 Mikilvægi lesturs fyrir málþroska 

Málörvun er mikilvægur þáttur í þróun læsis (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 25). 

Mikilvægt er því að flétta málörvun inn í allt starf leikskólans. Barnabækur eru tilvalinn 

efniviður til að nota til málörvunar í leikskólastarfi. Börn læra mikið um mál og ritmál 

þegar lesið er fyrir þau og því er lestur fyrir börn einn stærsti liðurinn í almennri málörvun 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 23). Einnig getur það að lesa fyrir börn hjálpað 

þeim að læra merkingu orða þegar þau heyra þau lesin í ólíkum samhengjum. Þau læra 

einnig hvernig málfræði virkar, læra uppbygging málsins og hljóðin í tungumálinu (Otto, 

2010, bls. 172). 

Um leið og börn eru fær um að sitja í kjöltu fullorðins, þá líkar þeim það yfirleitt 

vel að skoða myndabækur og hlusta á rödd hins fullorðna þegar lesið er fyrir þau. Þetta 

hjálpar þeim að samhæfa hljóðin eða orðin við myndirnar. Sá hæfileiki að nota orð til að 
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hugsa og skilja er mikilvægur þáttur  í að verða fær tungumálanotandi (Otto, 2010, bls. 

173). 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að góður bókakostur og aðgangur að bókum 

hafi mikil áhrif á málþroska barna. En bækurnar sjálfar eru ekki nægar, hvernig við lesum 

og ræðum um bækurnar hefur heilmikið að segja um hvernig til tekst (Dickinson og 

Tabors, 2001, bls. 175). 

Þegar bækur eru lesnar fyrir börn skapast mikilvæg og sérstök tækifæri til 

umræðna. Umræðurnar sem eiga sér stað út frá lestrinum geta verið útskýringar á texta eða 

mynd, staðreyndir, lýsingar eða annað sem ekki kemur beint fram í textanum sjálfum. Þetta 

er allt saman mikilvægur þáttur í málörvun barna. Með því að ræða við barnið út fyrir efni 

bókarinnar er hægt að endurtaka lestur sömu bókarinnar aftur og aftur. Lestur myndabóka 

býður nefnilega upp á mörg ólík tækifæri af umræðum og möguleikann á endurteknum 

samræðum. Þannig býður lestur barnabóka upp á fleiri tækifæri fyrir flóknar umræður með 

ungum börnum en margar aðrar aðstæður (Dickinson og Tabors, 2001, bls. 35).  

Það er því aldrei of snemmt að byrja að lesa fyrir börn því reglulegar lestrarstundir 

allt frá fæðingu barna eru taldar styrkja tungumálakunnáttu þeirra og vitsmunaþroskann 

(Otto, 2010, bls. 173).  

3 Barnabókmenntir 

Barnabækur hafa ýmis gildi fyrir uppeldi og menntun ungra barna. Þær hafa 

menningarlegt, listrænt, menntunar- og uppeldislegt gildi en þó eru þær fyrst og fremst til 

skemmtunar. Barnabækur eru mikilvægar fyrir málrækt og þróun læsis. Ástæðan fyrir því 

er ef til vill fyrst og fremst sú að ritmálið er mun ítarlegra, formlegra og fjölbreyttara en 

talmálið, sérstaklega það mál sem talað er við börn (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). 

Efni barnabóka er af ýmsum toga en oft eru þær ætlaðar til að kenna börnum góða 

siði og rétta hegðun. Í ljósi þess getur verið áhugavert að athuga hvaða siði barnabækur 

kenna. Í skemmtilegri sögu sem virðist ekki kenna neitt geta leynst ákveðnar hugmyndir 

um hvernig heimurinn lítur út eða hvernig lífið eigi að vera. Einnig getur verið áhugavert 

að skoða hvaða hugmyndum barnabækur halda að börnum, hvaða mynd þær gefa af 

samfélaginu og hvernig hún speglast við raunveruleikann (Silja Aðalsteinsdóttir, 1999, bls. 

80). 

Í barnabókum upplifa börn bæði veruleika sem þau þekkja og veruleika sem þau 

hvorki þekkja né eiga kost á að upplifa. Börn hafa gaman af bókum þar sem þau geta sett 
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sjálf sig í hlutverk persónanna. Þar er umhverfið kunnuglegt, sögupersónurnar líkjast þeim 

sjálfum og búa við líkar aðstæður. Börn eiga að hafa kost á því að kynnast fjölbreyttum og 

skemmtilegum bókum allt frá unga aldri (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 19). 

  Flest börn hafa gaman af sögum. Það að lesa eða segja barni sögu er bæði gefandi 

og þroskandi og eins það að hlusta á góða sögu sagða eða lesna. Það að hlusta á sögu eykur 

orðaforða og málskilning, kennir hlustun og einbeitingu auk þess að gefa rólega og 

notalega stund (Ragnheiður Gestsdóttir, 2005, bls. 109). Það er nauðsynlegt að halda 

bókum að börnum og kenna þeim að meta bækur því hætta er á að ef börn læra ekki strax í 

æsku að umgangast bækur og upplifa þann töfraheim sem þær hafa upp á að bjóða þá sé 

ólíklegt að þau verði bókelsk þegar þau eldast (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 101). 

  Þær bókmenntir sem henta ungum börnum best eru myndabækur, þjóðsögur, 

ævintýri, þulur og vísur (Margrét Tryggvadóttir. 1999:106).  

3.1 Myndabækur 

Myndabókin er bókmenntagrein sem hefur þróast innan barnabókanna á síðustu áratugum 

samhliða framförum í prenttækni (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 102). Fyrsta íslenska 

barnabókin með myndum kom út árið 1853 og bar heitið Myndabók handa börnum. Þetta 

var lítið kver sem innihélt 30 frásagnir. Hverri frásögn fylgdi ein mynd en frásagnirnar 

voru á mjög fræðilegum nótum. Ekki er vitað hver höfundur bókarinnar var en hún er talin 

vera þýdd úr dönsku. Í formálanum skrifar útgefandi að það sé von hans að myndirnar í 

bókinni eigi eftir að skemmta börnum og hvetja þau til lesturs (Margrét Tryggvadóttir, 

1999, bls. 38-39). 

Bendibækur og aðrar myndabækur eru yfirleitt fyrstu bækur barna. Bendibækur eru 

harðspjalda bækur án söguþráðar og stundum einnig án orða. Þær eru lesnar á þann hátt að 

sá fullorðni les fyrir barnið, bendir á myndirnar og segir orðin yfir það sem á myndunum er 

og ræðir það sem er á myndunum við barnið. Þegar lengra líður fer barnið að benda sjálft 

og myndast smám saman við það að segja orð við myndirnar eins og við á. Þetta ferli er 

afar mikilvægt bæði fyrir samræður milli fullorðins og barns og eins fyrir málörvun 

barnsins (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 23).  

Með því að lesa myndabækur fyrir börn eflum við málþroska þeirra, kennum þeim 

að umgangast bækur og þjálfum þau í myndlestri. Myndabókin er fremur flókinn og 

spennu hlaðinn miðill (Kristín Ragna Gunnarsdóttir, 2006, bls. 26) og þar sem hún hefur 
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tvo innbyggða lesendur, þann fullorðna sem les bókina og barnið sem lesið er fyrir, þá er 

hún langt frá því að vera einföld (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 102). 

Það sem einkennir myndabókina er að hún nýtir sér tvö táknkerfi, myndir og texta, 

sem bæði eru jafngild. Stundum fylgja mynd og texti fullkomnlega að, stundum segir 

textinn okkur eitt en myndin sýnir okkur eitthvað annað og stundum eru myndirnar viðbót 

við textann (Kristín Ragna Gunnarsdóttir, 2006, bls. 26). Texti og myndir þurfa þó að vera 

jafngild og taka þarf tillit til samspils texta og mynda við að miðla sögunni. Þó að texti og 

myndir hafa ólík hlutverk við að miðla sögunni verða heildaráhrif af samspili mynda og 

texta aðalatriðið í myndabók. Sumu er auðveldara að miðla í mynd en texta á meðan öðru 

er betur komið fyrir í textanum en í myndunum (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2005, bls. 

35).  

Texti myndabóka þarf að vera góður og vandaður vegna þess hversu stuttur hann 

yfirleitt er. Þó má hann vera töluvert flóknari en talmál því þó að börnin skilji hann ekki 

allan í byrjun þá ná þau með aðstoð myndanna að skilja samhengi textans. Auk þess hafa 

þau yfirleitt gaman af skrítnum og löngum orðum (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 105-

107).  

Mikilvægt er að myndirnar hæfi lengd textans. Ef textinn er stuttur og einfaldur 

þurfa myndirnar einnig að vera einfaldar. Það er vegna þess að ef myndirnar eru flóknari 

en textinn þá tekur lengri tíma að skoða þær en að lesa textann og þar með myndi 

hrynjandi textans ekki skila sér til barnsins eins og bera skyldi. Aftur á móti kallar langur 

texti eftir flóknari myndum, því barnið vill að sjálfsögðu skoða myndirnar á næstu opnu ef 

það er búið að skoða myndirnar áður en lokið er við að lesa textann (Margrét 

Tryggvadóttir, 1999, bls. 109-110).  

Myndabækur verða flóknari og meira krefjandi eftir því sem barnið eldist og 

þroskast. Textinn og myndirnar verða flóknari og samspil þeirra verður nánara. Þegar lesið 

er fyrir barnið og myndirnar skoðaðar um leið lærir barnið smám saman á táknkerfi bæði 

mynda og texta. Þetta er afar mikilvægt fyrir þróun læsis, bæði á texta og myndum. 

Orðaforði barna eykst eftir því sem textinn verður lengri og kröfuharðari því í ritmáli er 

notaður meiri og ólíkari orðaforði en í talmáli (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 23). 

Myndabókin er ætluð til upplestrar og því er lögð áhersla á hið orðræna, sem er 

tungumálið, hið sýnilega, sem eru myndirnar og hið munnlega, sem er munnleg tjáning. 

Því skiptir miklu máli hvernig bókin er lesin. Til þess að barnið geti notið sögunnar skipta 

hljómur og hrynjandi orða miklu máli eins og textans í heild sinni þegar bókin er lesin 
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upphátt. Texti í myndabókum þarf ekki að vera einfaldur, því það má gera talsverðar kröfur 

til barnsins þar sem myndirnar í góðum myndabókum ýta undir skilning (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2005, bls. 34). 

Myndabækur geta fjallað um nánast hvað sem er, rétt eins og aðrar barnabækur. 

Þær geta fjallað um ýmis tilfinningamál, haft uppeldislegt eða kennslufræðilegt gildi eins 

og að kenna börnum rétta hegðun og siðferðisleg gildi og eins geta þær verið fræðibækur 

um allt mögulegt. Markmið myndabóka getur einnig verið fyrst og fremst fagurfræðilegt 

eða að hafa skemmtanagildi, því það er eins með myndabækur og aðrar barnabækur að þær 

þurfa að vera skemmtilegar svo börn hafi áhuga á að hlusta á þær og skoða þær (Anna 

Þorgjörg Ingólfsdóttir, 2005, bls. 34-35). 

Myndabækur geta verið áhrifaríkt tæki til að ýta undir munnleg samskipti milli 

fullorðinna og barna (Naughton og Williams, 2009, bls. 172) og eru því tilvalinn efniviður 

þegar kemur að málörvun barna. 

3.2 Þjóðsögur og Ævintýri 

Þjóðsögur og ævintýri eru oft sett í sama flokk enda skil þeirra ef til vill fremur óljós. Það 

sem gerir þjóðsögur og ævintýri frábrugðin öðrum sögum er efniviðurinn og formgerðin. 

Með efniviði er átt við minni, atburði og hugmyndir en með formgerð er átt við hvernig 

úrvinnsla efniviðarins birtist. Ríkjandi einkenni þessara sagna eru söguþræðir í réttri 

tímaröð, kynning á persónum, atburðarás með vaxandi spennu og á endanum lausn. 

Andstæður eins og lítill og stór eða vondur og góður eru nauðsynlegar fyrir þjóðsögur og 

ævintýri enda fjalla þau yfirleitt um baráttu á milli andstæðna í einhverri mynd. Þó sigrar 

ávalt hið góða. Flestar þjóðsögur og ævintýri hafa undarlegar persónur eins og tröll, drauga 

og huldufólk. Ekki má gleyma aðalsfólkinu og ótrúlegum töfrum og töfragripum (Ásgeir S. 

Björnsson og Baldur Hafstað, 1988, bls. 13-23). 

Þjóðsögur og ævintýri eru mikilvægur hluti af menningu hverrar þjóðar. Sögurnar 

eru ekki einungis gamall menningararfur heldur þróast þær og breytast í tímanna rás. Auk 

þess verða nýjar til. Barnabókahöfundar sækja oft hugmyndir til þessara gömlu frásagna og 

viðhalda þannig þjóðlegri menningarvitund (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 21). 

Ritmál þjóðsagna og ævintýra er yfirleitt ólíkt ritmáli annara sagna. Þær eru 

hljómmiklar og oft er notast við rím. Örnefni eða kunnir staðir eru algengir í þjóðsögum og 

ævintýrum. Málshættir eru algengir jafnt og vísbendingar um það hvernig menn skuli 

bregðast við í ákveðnum aðstæðum. Börn ná yfirleitt að tengja sig við sögupersónurnar 
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sem oftast eru litlar á einhvern hátt en sigra þó ávalt að lokum (Ásgeir S. Björnsson og 

Baldur Hafstað, 1988, bls. 34-35). 

4 Barnabókin í leikskólanum 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að í leikskólanum eigi að hvetja börn til að tjá 

sig, hlusta á frásagnir, sögur, ljóð og ævintýri (bls. 34). Auk þess kemur fram að 

leikskólakennarar þurfi að skapa aðstæður fyrir börn svo þau fái næg tækifæri til að 

kynnast tungumálinu, hvaða möguleika það býður upp á og njóta þess að hlusta á sögur, 

ljóð, þulur og ævintýri (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 43). 

 Leikskólinn þarf að leggja grunn að þekkingu sem gagnast börnum ævilangt. Má 

þar benda á að málþroskinn er eitt af því marktækasta sem gerist í lífi barns og hefur mikil 

áhrif á aðra þroskaþætti bæði vitsmunalega, félagslega og tilfinningalega (Solstad, 2011, 

bls. 18). Mikilvægt er því að notast við barnabækur í leikskólanum enda eru þær einn af 

mikilvægustu og skemmtilegustu efniviðum sem leikskólakennarar geta nýtt sér, enda er 

hægt að nota barnabókina á margvíslegan hátt í leikskólanum. Þar sem bókmenntir eru stór 

þáttur í menningu hverrar þjóðar þá er nauðsynlegt að börn hafi aðgang að barnabókum frá 

unga aldri. Það er bæði auðvelt og nauðsynlegt að tengja vinnu með barnabækur öllum 

námssviðum leikskólans enda er gildi þeirra í leikskólastarfi bæði menntunar- og 

menningarlegt (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 19-21). 

4.1 Bókakostur í leikskóla 

Aðgengi að bókum fyrir börn hefur mikil áhrif á marga læsisþætti, eins og 

hljóðkerfisvitund, hlustunarskilning, bókstafi og orðalestur auk þess sem það eflir vitund 

þeirra á prentmáli (Halldóra Haraldsdóttir, 2013, bls. 41). Bókakosturinn og gæði bókanna 

fer að miklu leiti eftir þekkingu leikskólakennaranna á mikilvægi þeirra fyrir uppeldi og 

menntun barna. Það er hlutverk leikskólakennara að vekja áhuga barna á bókum en reynsla 

þeirra og áhugi hefur heilmikið að segja um það hvernig bækur eru nýttar í starfinu og 

hvernig til tekst við lestrarstundir (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 25-26). 

 Ef vel á að takast að laða börn að bókum, þá er mikilvægt að vanda til verks þegar 

kemur að því að koma bókum fyrir í leikskólanum. Bókasafnið þarf að vera þannig staðsett 

að börnin sjái bækurnar daglega. Bækur eiga ávalt að vera inni á deildum leikskólans í 

hillum í augnhæð barnanna. Mikilvægt er að kápan snúi fram svo börnin freistist frekar til 

að grípa sér bók. Best væri ef hægt væri að útbúa notalegan bókakrók á hverri deild þar 
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sem börnin geta sest niður og skoðað bækur í ró og næði. Hægt er að hafa bækur á nær 

öllum svæðum leikskólans. Gæta þarf þess að hafa bækurnar í samræmi við það sem fram 

fer á hverju svæði fyrir sig. Einnig er mikilvægt að börn hafi aðgang að bókum í frjálsum 

leik, til dæmis matreiðslubækur á heimilissvæði (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 

26-27). 

4.2 Lestrarstundin 

Það eru sterkar skoðanir á sviðum leikskólamála um bestu leiðina til að lesa bækur fyrir 

börn. Starfsfólk þarf þó alltaf að finna sínar eigin leiðir og þróa þær með barnahópnum 

hverju sinni. Þrátt fyrir það er ávallt gott að hafa í huga að bækurnar séu í góðu ástandi, 

ekki rifnar né án blaðsíðna, séu samsvarandi áhugasviði barnanna, að þær hræði ekki 

börnin, beri virðingu fyrir menningu, séu þroskandi og að þær séu lesnar á þann hátt að 

börnin sjái myndirnar sem eiga við textann sem lesinn er hverju sinni (Naughton og 

Williams, 2009, bls. 171). 

 Börn einbeita sér best þegar þeim líður vel, þess vegna er mikilvægt að gefa þeim 

tækifæri á því að koma sér vel fyrir áður en lestur bókarinnar hefst. Taka skal tillit til þess 

að það gæti verið mismunandi hvernig börn vilja koma sér fyrir við bóklestur. Sumum gæti 

þótt þægilegt að sitja í kjöltu fullorðins á meðan önnur vilja liggja á gólfinu eða halla sér 

upp að púða. Það að velja afslappandi og þægilegt umhverfi fyrir lestur hefur róandi og 

góð áhrif bæði á leikskólakennarann og börnin (Naughton og Williams, 2009, bls. 171).  

Vekja þarf áhuga barnanna á efni bókarinnar áður en hafist er handa við að lesa 

nýja bók. Það getur verið áhrifaríkt að flétta í gegnum bókina, skoða myndirnar og ræða 

um persónur sögunnar (Bjartey Sigurðardóttir, 2001, bls. 19).  

Til að börn fái sem mest út úr lestrarstundinni, þurfum við að lesa bækurnar af 

áhuga. Mikilvægt er að endurtaka lestur þeirra bóka sem börn hafa gaman af og þeirra sem 

eru sérstaklega góðar fyrir orðaforða barnanna (Naughton og Williams, 2009, bls. 171). 

Með því að lesa sömu bækurnar oftar en einu sinni fyrir ung börn læra þau setningar, 

orðatiltæki og jafnvel heilu frásagnirnar utan að. Barnið fer að skynja uppbyggingu 

frásagna en það hefur mikið gildi fyrir lesskilning og færni þess í að skipuleggja eigin 

frásagnir (Bjartey Sigurðardóttir, 2001, bls. 19). 

Þegar við lesum fyrir börn er mikilvægt að gefa þeim tækifæri á að spyrja 

spurninga um efni bókarinnar því það að heyra svörin ýtir undir skilning þeirra og hjálpar 

þeim að þróa með sér gagnrýna hugsun. Einnig þurfum við að taka þátt í samræðum við 



19 

börnin um söguna, það hvetur þau til að deila eigin athugunum og þróa sínar eigin túlkanir 

(Naughton og Williams, 2009, bls. 171-172). Auk þess hefur það meiri áhrif á málþroska 

þeirra og hugtakaforða en þegar bók er lesin frá upphafi til enda án samræðna (Bjartey 

Sigurðardóttir, 2001, bls. 19). 

Þegar fullorðnir sýna áhuga við lestur og njóta þess að nota bækur bæði til gagns og 

gamans, þróa börn sinn eigin áhuga á lestri og bókum (Naughton og Williams, 2009, bls. 

171). Mikilvægt er að lesa bæði hægt og skýrt og sýna börnunum að lestrarstundin sé 

einnig eftirsóknarverð fyrir þann fullorðna (Bjartey Sigurðardóttir, 2009, bls. 19).  

 Sá sem les fyrir barnið þarf að hafa gaman af bókinni sem lesin er. Ung börn eru 

fljót að finna hvort lesið er af áhuga eða ekki og verða fljót að missa áhugann ef ekki er 

lesið af áhuga fyrir þau (Erna Árnadóttir, 1995, bls. 50). 

4.3 Upplestur barnabóka 

Þegar barnabækur eru lesnar fyrir börn snýst það ekki eingöngu um að heyra góða eða 

skemmtilega sögu. Verknaður og aðstæður skipta miklu máli. Börn eiga skilið að fá alla 

athygli lesandans (Erna Árnadóttir, 1995, bls. 49).  

Það eru til margar ólíkar aðferðir þegar kemur að því að lesa bækur fyrir börn, allt 

frá því að lesa allan textann beint upp til þess að skoða myndirnar eða segja söguna án þess 

að lesa textann (Dickinson og Tabors, 2001, bls. 33).  

 Mikilvægt er að vanda upplestur þegar barnabækur eru nýttar til málörvunar. 

Börnin eru sjálf að læra að tala og hafa því mikið gagn af því að heyra fjölbreytt ritmál sem 

er ólíkt því talmáli sem þau eru vön (Margrét Tryggvadóttir, 1999, bls. 105).  

Hægt er að líkja saman upplestri við leikræna tjáningu. Því getur það reynst vel að 

lesa bókina upphátt fyrir sjálfan sig áður en hún er lesin fyrir börn. Þegar lesið er fyrir börn 

er mikilvægt að sýna rétt svipbrigði þegar við á og láta bæði rödd og andlitsdrætti passa við 

persónuna sem talar. Gott er að lesa hægt og skýrt. Einnig getur verið góð leið að byrja 

lestrarstundina á því að kynna bókina sem á að lesa til að ýta undir áhuga barnanna. Eftir 

að lestri lýkur er gott að byrja á umræðum með spurningum um efnið og ef það er 

mögulegt þá er gott að reyna að tengja það við eitthvað sem börnin þekkja (Morrow og 

Gambrell, 2004, bls. 12). 
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5 Skilaboðaskjóðan 

Skilaboðaskjóðan, eftir Þorvald Þorsteinsson, er skemmtilegt ævintýri sem endar vel og 

geri ég ráð fyrir því að hún sé einmitt þannig saga sem börn vilja fá að heyra aftur og aftur 

og byggist val mitt á henni fyrir þetta verkefni fyrst og fremst á því. Endurtekning á lestri 

bóka hefur nefnilega mikilvægt gildi fyrir mál og læsi. Því oftar sem bók er lesin því betur 

beinist athyglin að innihaldi hennar (Halldóra Haraldsdóttir, 2013, bls. 41).  

Skilaboðaskjóðan er skemmtilegt og spennu þrungið ævintýri sem eins og sönn 

ævintýri fjallar um mátt hins smáa og góða og hvernig góð samvinna og vinátta getur 

sigrað allt. Það er mikilvægt að börn nái að lifa sig inn í aðstæður sögupersóna því með því 

læra þau að setja sig í spor annarra (Ragnheiður Gestsdóttir, 2005, bls. 109).  

Skilaboðaskjóðan er klassískt ævintýri sem felur í sér það sem sönn ævintýri eiga 

að geyma. Sagan hefur upphaf, rísandi spennu og góðan endi. Persónur sögunnar eru ólíkar 

þeim sem við þekkjum úr eigin lífi. Þar má nefna tröll, dverga og aðrar ævintýrapersónur. 

Ævintýrið fjallar einnig um mátt tungumálsins og kemur höfundur því einstaklega vel til 

skila hvernig hann skrifar söguna út frá orðatiltæki. 

Í sögunni eru nokkrar andstæður. Aðalsögupersónan hann Putti er lítill en nátttröllið 

er stórt. Auk þess er í sögunni barátta á milli hins góða og hins illa. Skilaboðaskjóðan sjálf 

er hálfgerður töfragripur því hún er þeim töfrum gædd að færa skilaboð manna á milli. Hún 

þjónar mikilvægu hlutverki í sögunni. 

Texti bókarinnar er góður og vandaður og tilvalinn til að læra ný orð, 

beygingarmyndir og uppbyggingu tungumálsins. Einnig eru myndirnar bæði fallegar og 

lýsandi fyrir atburðarrás sögunnar og hæfa vel lengd textans. Myndirnar bjóða auk þess 

upp á fjölbreytta umræðu og er auðveldlega hægt að lesa bókina út frá myndunum ef þess 

er óskað, sérstaklega fyrir yngri börn sem ráða enn ekki við svo mikinn texta. Sú aðferð 

hefur jákvæð áhrif á málörvun ungra barna. Þá eru setningar styttar og rétt myndaðar, hærri 

tónhæð og áherslur ýktar. Setningar eru þá oft endurteknar og talhraði hægari en í máli 

tveggja fullorðinna. Talað er um það sem er að gerast hér og nú og barnið er hvatt til að 

taka virkan þátt í samræðunum (Otto, 2010, bls. 47). 

Sagan hentar sérstaklega vel til lesturs fyrir elstu börn leikskólans. Ritmálið er 

hæfilegt fyrir þann aldur en einnig krefjandi. Hún fellur að öllu sem fram hefur komið hér 

að framan í sambandi við málörvun. 
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5.1 Kennsluverkefni um Skilaboðaskjóðuna 

Kennsluverkefni út frá bókinni geta verið af ýmsum toga. Hér á eftir verður fjallað um 

hvernig hægt er að nýta sér Skilaboðaskjóðuna til lesturs með elstu börnum leikskólans til 

að örva alla fimm þætti málþroskans; hljóðfræði, orðaforða, setningafræði, 

orðmyndunarfræði og málnotkun. 

 Áður en byrjað er að lesa fyrir börn er ávalt gott að ná athygli þeirra fyrst og vekja 

upp áhuga. Ein leið til þess er að sýna þeim bókina og segja þeim aðeins frá henni, skoða 

myndirnar og kynna höfundinn. Einnig er gott að ná augnsambandi. Létt snerting á öxl eða 

handlegg auðveldar oft við að ná augnsambandi. Með þessu er auðveldara að ná sambandi 

við barnið og hefja þannig samræður (Otto, 2010, bls. 44-45). 

 Einngi er gott að muna eftir því að útskýra hluti og athafnir, í samræmi við þroska 

barnsins, jafnóðum og þau koma fyrir í sögunni. Það er gert þannig að sá fullorðni útskýrir 

munnlega fyrir barninu það sem er að gerast eða það sem barnið upplifir eða sér. Þetta 

hentar börnum á öllum aldri og ýtir undir skilning þeirra. Auk þess getur þessi aðferð aukið 

þroskann á öllum fimm þáttum málörvunar (Otto, 2010, bls.48).  

Hljóðfræði 

Hljóðfræði vísar til þekkingar á málhljóðum og að mismunandi hrynjandi getur gefið sömu 

orðum ólíka merkingu. Ef örva á þennan þátt málþroskans er mikilvægt að sá sem les 

bókina lesi með áherslum og með leikrænum tilþrifum. Auk þess hjálpar það til þegar 

halda á athygli barnsins við efnið en það krefst stöðugs eftilits og munnlegra samskipta 

(Otto, 2010, bls. 44-45).  

Lesandinn þarf að gefa persónum sögunnar raddir og breyta tóni í rödd sinni eftir 

því sem við á. Hægt er að gefa nátttröllinu dimma og djúpa rödd,  Möddumömmu blíða 

rjómakennda rödd og Putta létta skræka rödd. Þá er hægt að lækka röddina þegar auka á 

spennu og hækka þegar spennu er náð. Það gæti gefið atburðarásinni meiri spennu að 

hvísla nánast þegar Putti læðist út í náttmyrkrið og inn í skóginn og kalla hátt þegar öll 

hersingin kallar orðalykilinn til að opna hellinn. 

Það getur reynst gott að æfa lestur bókarinnar áður en lesið er fyrir börn svo ekkert 

komi á óvart.  
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Orðaforði 

Með orðaforða er átt við öll orð sem við skiljum og notum. Eins og fram hefur komið hér 

að undan er orðaforði ritmáls meiri en orðaforði talmáls og er því tilvalið að nýta sér lestur 

barnabóka til að örva orðaforða barna.  

Í Skilaboðaskjóðunni eru mörg flókin orð sem þarfnast ef til vill útskýringa en það 

er mikilvægt að útskýra merkingu orða til að þau skipi sér í virka orðaforðann. Með því eru 

meiri líkur á því að börnin grípi til þeirra þegar þau þurfa á þeim að halda (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006, bls. 24). Þó svo að merking flókinna orða sé ekki útskýrð við fyrsta 

lestur ætti sagan að komast vel til skila. Enda er Skilaboðaskjóðan þannig bók sem hægt er 

að nota aftur og aftur og taka eitt verkefni fyrir í einu.  

Einnig býður bókin upp á margskonar ólík umræðuefni að lestri loknum en 

samræðan er einmitt mjög mikilvæg í málörvunarferlinu. Með henni má útskýra orð, spyrja 

spurninga, leita lausna og draga ályktanir svo ekki sé minnst á skemmtanagildið (Halldóra 

Haraldsdóttir, 2013, bls. 41). Umræðuefni um söguna geta verið mörg eins og um 

vináttuna, hvernig getur maður hjálpað öðrum? Átti Putti að læðast út um nóttina? Hvað 

hefðuð þið gert?  

Þegar vinna á með orðaskýringar getur verið áhugavert fyrir leikskólakennara að 

finna samheiti orðanna með börnunum, eins og orðanna: skjóða, rómur, að bisa við 

eitthvað, vera á ferli, eftirsóknarvert, að gnæfa yfir, vera önnum kafinn auk margra annarra 

orða sem koma fyrir í sögunni. Eins er hægt að útskýra orðatiltæki eins og að ganga af 

göflunum og að leysa frá skjóðunni, sem bæði koma fyrir í sögunni.  

Mikilvægt er að gefa börnunum tækifæri á því að spyrja spurninga auk þess að 

spyrja börnin reglulega hvað þau haldi að þetta og hitt merki. Það er án efa áhugavert að 

heyra svör barnanna því þannig getum við unnið út frá því sem þau vita.  

Setningafræði 

Öll tungumál hafa málfræðireglur sem segja til um það hvernig orðum skuli raðað í 

setningar (Otto, 2010, bls. 8). Ritmál barnabóka er að öllu jöfnu málfarslega rétt og þess 

vegna ættu börn að fá tilfinningu fyrir uppbyggingu setninga þegar lesið er fyrir þau. Þegar 

við endum setningu lækkum við tóninn sem gefur það til kynna að setningunni sé lokið. 

Þegar við aftur á móti endum spurningu hækkum við tóninn sem gefur það til kynna að 

setningin hafi verið spurning. 
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 Í Skilaboðaskjóðunni eru margar ólíkar setningar sem saman segja söguna. Ritmál 

hennar er laust við öll aukaorð sem finnast í talmáli, eins og heyrðu og sko. Með lestri 

hennar fá börn málfarslega réttar setningar.  

 Að spyrja spurninga er einnig góð leið til að örva setningafræði. Með því að spyrja 

spurninga sendum við boltann yfir á barnið og skiptumst þannig á að tala. Með því að nota 

spurningar getum við útskýrt eitthvað úr efni bókarinnar, fengið barnið til að endurtaka 

eitthvað sem hefur verið sagt áður eða til að ákvarða þekkingu og skilning barnsins á 

einhverju ákveðnu (Otto, 2010, bls. 50). Með því að breyta setningu í spurningu kennum 

við barninu hvernig hægt er að raða orðum upp í setningar. Dæmi úr Skilaboðaskjóðunni 

gætu verið: Hópurinn var fljótur upp að hellinum. Var hópurinn fljótur upp að hellinum? Í 

skóginum var óttalega dimmt. Var óttalega dimmt í skóginum? 

Orðmyndunarfræði 

Eins og fram hefur komið hér í kafla 2.3.1 þá læra börn þá orðmyndunarfræði sem þekkist í 

umhverfi þeirra. Þau eru fljót að finna sjálf út úr því hvernig eigi að nota málið og búa oft 

til sínar eigin beygingar út frá fyrri þekkingu.  

 Þegar Skilaboðaskjóðan er lesin er mikilvægt að gefa barninu tækifæri á því að 

spyrja og ræða um bókina. Sagan er það margslungin að það geta vel verið atriði sem 

barnið þarf frekari útskýringar á og með því að útskýra textann breytum við oft orðalaginu. 

Þannig sköpum við líka samræður sem eru eins og fram hefur komið afar mikilvægar þegar 

örva á málþroska barna. Einnig er gott að spyrja barnið um efni bókarinnar en með því að 

spyrja barnið aðstoðum við það við samtalið og að viðhalda því. Þá er mikilvægt að 

endurtaka setningu barnsins og um leið leiðrétta hana málfarslega, það er að segja að setja 

réttar beygingar og tíðir á orðin (Otto, 2010, bls. 50-51). Dæmi úr bókinni gætu verið: 

Tröllið faraði með Putta, endurtekin sem; já tröllið fór með Putta. 

 Önnur góð leið til að fá börn til að spyrja og ræða um bókina væri að bjóða 

börnunum að teikna myndir um söguna. Börn eru flest dugleg að tala um teikningarnar 

sínar og þannig er hægt að skapa samræður um söguna. 

Málnotkun 

Börn læra að við notum málið á ólíkan hátt til samskipta. Áhrifarík leið til þess að örva 

málnotkun barna er að lesa fyrir þau bækur með margskonar texta. Þar sem 

Skilaboðaskjóðan býr yfir svo ólíkum persónum er áhugavert að velta því fyrir sér hvernig 

þær yrða hvor á aðra. Nornin urrar á Möddumömmu í stað þess að tala blíðlega til hennar 
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og stjúpan hvæsir. Þannig fáum við að vita að þessar persónur eru vondar. Okkur ber þó að 

benda börnum á það með því að spyrja þau af hverju þau telji að persónurnar tali hvor við 

aðra á þann hátt sem þær gera og hvort það sé viðeigandi. Eins getum við vakið athygli á 

því hvernig það væri ef Maddamamma myndi urra eða hvæsa á hinar persónurnar, eða 

hvort nornin væri óhuggnarleg ef hún talaði jafn blíðlega við Möddumömmu og 

Maddamamma gerir við hana. 

Þegar sagan hefur verið lesin nokkrum sinnum, og börnin farin að muna vel 

atburðarásina, gæti verið sterkur leikur að bjóða börnunum að leika söguna. Nauðsynlegt 

væri að styðja börnin við að endursegja söguna og hjálpa þeim að rifja upp. Börnin gætu 

sjálf útbúið leikmyndina úr einingakubbum eða holukubbum og búið til búninga eða 

grímur úr pappír og efni. Gott væri að hafa bókina við höndina svo börnin gætui kíkt í hana 

eftir þörfum. Að endursegja sögu með leikmunum getur aukið skilning barnanna á 

merkingu ýmissa orða, persónum og  söguþræðinum í heild sinni auk þess sem það skapar 

munnleg samskipti milli fullorðinna og barna (Naughton og Williams, 2009, bls. 172). 
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Lokaorð 

Í þessu verkefni hef ég talið upp helstu gildi sem lestur barnabóka hefur á málþroska 

leikskólabarna og hef komist að þeirri niðurstöðu að ef lestur er notaður markvisst til að 

ýta undir málþroska barna þá hefur hann mikil áhrif.  

 En til þess að hægt sé að vinna markvisst með lestur í málörvun er mikilvægt að þekkja 

vel til þeirra þátta málþroskans sem á að örva. Eins skiptir miklu máli að gefa börnum 

tækifæri á því að koma sér vel fyrir og velja stund og stað sem hentar vel hverju sinni. Val 

á bókum og að vanda lestur hefur einnig mikið að segja en þó eru það samræðurnar sem 

leikskólakennarar geta hrundið af stað, bæði í sögustundinni sjálfri eða að loknum lestri, 

sem skipta höfuðmáli. Málörvun byggir nefnilega á talmáli og því er nauðsynlegt að búa 

börnum mörg og ólík tækifæri til að þróa og þroska talmál sitt og eru samræður um 

barnabækur ein góð leið til þess. 

 Það er börnum afar mikilvægt að öðlast góðan málþroska þar sem tungumálið er ein 

helsta tjáningarleið mannsins auk þess sem góður málþroski er grunnþáttur í þróun læsis 

sem er undirstaða alls náms.  

 Það er tilvalið að notast við barnabækur þegar örva á málþroska barna. Börn hafa flest 

gaman af bókum. Það veltur þó á þekkingu leikskólakennarans, á mikilvægi þeirra í 

uppeldi og menntun, hversu vel tekst að halda börnum að bókum. Nauðsynlegt er að gera 

bækur og lestur áhugaverð fyrir börn þar sem þau eru svo móttækileg á leikskólaaldrinum 

og því er það ákkúrat tíminn sem við eigum að kynna þennan efnivið fyrir þeim. Ritmál 

barnabóka er að öllu jöfnu ríkara en talmálið sem við notum dags daglega og því er tilvalið 

að nýta sér lestur barnabóka þegar örva á alla fimm þætti málþroskans. 

 Eftir að hafa unnið þetta verkefni hef ég öðlast meiri skilning á þeim áhrifum sem við 

getum haft á málþroska barna með markvissum lestri barnabóka. Auk þess varð mér ljóst í 

öllu vinnuferlinu hversu áhrifaríkur lestur getur verið fyrir alla aðra þroskaþætti barna.  

 Sé tekið tillit til allra þessa heimilda um áhrif lesturs barnabókmenta á börn má segja 

að við megum alls ekki sleppa því að lesa þó svo að afþreyingarefni sé ekki af skornum 

skammti í nútímaþjóðfélagi okkar.  
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