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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um barnabókmenntir og hvers vegna barnabækur eru 

mikilvægar börnum á leikskólaaldri. Í ritgerðinni er fjallað um lestur og hvaða 

þýðingu læsi hefur í nútíma samfélagi. Fjallað er um hvernig læsi fær sérstaka 

athygli í menntastefnu á Íslandi og hjá alþjóðastofnunum. Einnig er fjallað um áhrif 

lesturs á þroska barna og samverkandi þætti þar á milli. Þar á eftir er fjallað um 

barnabækur, einkenni þeirra, mismunandi tegundir þeirra og hvernig hægt er að 

vinna með barnabækur innan veggja heimilisins sem og á í leikskólanum. Að lokum 

er sett fram námsáætlun fyrir þrjár barnabækur og lagðar fram hugmyndir um 

hvernig hægt er að vinna með bækurnar út frá mismunandi þroskaþáttum, nánar 

tiltekið málþroska, vitsmunaþroska og félagsþroska. Niðurstöður þessarar ritgerðar 

undirstrika þann mikla ábata sem lestur barnabóka fyrir börn á leikskólaaldri hefur 

fyrir þroska þeirra og lestrargetu þegar fram í sækir. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er unnin sem lokaritgerð í grunnnámi í leikskólakennarafræði. Áhugi á 

efni ritgerðarinnar kviknaði hjá mér í tengslum við lestur barnabóka fyrir mín eigin 

börn, en sjálf á ég þrjú börn á leikskólaaldri. Ég veitti því eftirtekt að þó svo að 

einungis væru tvö ár á milli barnanna í aldri sýndu þau áhuga á ólíkum atriðum í 

þeim bókum sem lesnar voru fyrir þau. Þessi eftirtekt varð til þess að ég hafði áhuga 

á að skoða samspil milli læsis og þroska og hvernig hægt væri að nýta barnabækur 

til að auka þroska og þekkingu barna. 

Ég vil þakka þeim sem studdu við bakið á mér við gerð þessarar ritgerðar ásamt 

því sem ég vil þakka fjölskyldunni minni fyrir umburðarlyndi á meðan á vinnu þessari 

stóð. Ég vil einnig sérstaklega þakka Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur fyrir gagnlegar 

ábendingar og leiðsögn við gerð þessarar ritgerðar. 

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, 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, 30. nóvember 2014. 

 

_________________________________ 

Kolbrún Kjartansdóttir 
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1 Inngangur  

,,Enginn hæfileiki er mikilvægari fyrir framtíð barns, eða fyrir framtíð lýðræðislegs 

og farsæls samfélags, en lestur“.   

Fullyrðingin hér að ofan er skrifuð af Michael Parks og birtist í leiðara The Los 

Angeles Times þann 13. september árið 1998. Setningin hefur ítrekað verið notuð til 

að varpa ljósi á mikilvægi lesturs í breiðu samhengi. Lestur og læsi eru einn þeirra 

grunnþátta sem móta framtíðarmöguleika einstaklinga. Læsi er forsenda 

menntunnar og menntun er forsenda framþróunnar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 14). Mikilvægi læsis endurspeglast meðal 

annars í því að frá árinu 1965 hafa Sameinuðu þjóðirnar haldið sérstakan dag læsis 

og hafa skilgreint menntun og læsi sem eitt af þúsaldarmarkmiðum sínum 

(Sameinuðu þjóðirnar, e.d.). Í íslensku menntakerfi er læsi einn af sex grunnþáttum 

sem skilgreindir eru í Aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011. Læsi er forsenda fyrir 

fólk til að öðlast kunnáttu og færni til að geta fært hugsun sína í letur og skilið 

prentaðan texta. Læsi og ritað mál er miðlunartækni og hefur það að markmiði að ,, 

... nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að 

skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir 

lesa. ...“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 17). 

En lestur og læsi hafa ekki einungis þýðingu fyrir einstaklinga sem 

miðlunartæki upplýsinga. Lestur hefur áhrif á þroska einstaklinga allt frá barnæsku. 

Börn sem eru fljótari að læra að lesa eiga auðveldara með að greina efni þess texta 

sem þau lesa og þannig auka þekkingu sína (Cunningham og Stanovich, 2001, bls. 

137). Fram til þess að börn læra að lesa sjálf eru það foreldrar eða forráðamenn og 

leikskóla-kennarar sem lesa fyrir börn.  

Áður en börn læra formlega að lesa byggja þau upp þekkingu á lestri sem 

kölluð er bernskulæsi. Bernskulæsi tekur til þátta líkt og málþroska, 

hljóðkerfisvitundar, skilnings á uppbyggingu texta og fleiri þátta sem liggja til 

grundvallar lestri (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.). Barnabókmenntir eru mikilvægur 

þáttur í því að byggja upp bernskulæsi. Barnabókmenntir ýta undir meðal annars 

undir þekkingu á málskilningi og orðaforða ásamt tilfinningu fyrir uppbyggingu 

setninga og hljómfalli málsins (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.).  
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Í þessari ritgerð verður fjallað um hvaða gagn má hafa af barnabókum. Fjallað 

verður um lestur og mikilvægi lesturs sem áhrifavalds þroska og við öflunar 

þekkingar. Farið verður yfir skilgreiningar og einkenni barnabóka sem og aðkomu 

foreldra og leikskóla að lestrarkennslu barna. Að lokum verða þremur barnabókum 

gerð ítarleg skil og fjallað um hvernig hægt er að nota þær til að vinna með 

mismunandi þroskasvið barna, nánar tiltekið málþroska, vitsmunaþroska og 

félagsþroska. 
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2 Lestur 

2.1 Hvers vegna lesum við? 

Hvers vegna lesum við? Ábati lestrar er fjölþættur og hefur þýðingu fyrir 

manneskjuna allt frá fæðingu og fram til þess að hún verður fullorðin. Bækur og 

skriflegar frásagnir hafa, fram eftir öldum, verið ein áhrifaríkasta leið mannkynsins 

til að skrásetja sögulegar heimildir og rannsóknir og þannig miðla áfram 

upplýsingum og þekkingu til næstu kynslóða. Í vestrænum samfélögum hefur því 

lestur verið einn af grunnþáttum menntunnar og þannig verið stoð í framþróun 

þeirra í gegnum tíðina (OECD, 2000, bls. 3). Til að undirstrika vægi læsis og lesturs í 

nútíma samfélagi má benda á 3. málsgrein 28. greinar Barnasáttmála sameinuðu 

þjóðanna sem öðlaðist gildi á Íslandi árið 1992, en þar segir: 

Aðildarríki skulu stuðla að og hvetja til alþjóðasamvinnu um menntamál, 
einkum í því skyni að leggja fram skerf til útrýmingar á vanþekkingu og ólæsi 
hvarvetna í heiminum, og greiða fyrir aðgangi að vísinda- og tækniþekkingu 
og nútíma kennsluaðferðum (Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna, 1992). 

Bæði opinberar menntastofnanir og sjálfseignarstofnanir víðsvegar um heim 

hafa einbeitt sér að því að auka lestrarþekkingu í þeim samfélögum þar sem þau 

starfa með það að markmiði að hjálpa einstaklingum að verða gildir 

samfélagsþegnar og auka lífsgæði sín og hamingju. Sem dæmi um 

sjálfseignarstofnun sem einbeitir sér að lestri og lesskilning má nefna stofnunina RIF 

(Reading is Fundimental), en stofnunin heldur úti heimasíðunni www.rif.org. 

Stofnunin var sett á laggirnar í Bandaríkjunum árið 1966 og hefur það að markmiði 

að stuðla að auknu aðgengi þarlendra barna að bókum, en orðrétt segir á heimasíðu 

þeirra:  

Lesskilningur – getan til að lesa og skrifa – er grundvallaratriði fyrir 
einstaklinga að móta sýna eigin velferð og samfélagskennd. Börn sem ná 
góðum tökum á lestri standa sig betur í skóla, hafa heilbrigðari sjáfsmynd, og 
verða nemendur til lífstíðar. Þannig auka þau mikilvægi sjálfs síns í 
keppnishörðum heimi. (,,Literacy Issues: RIF Brings Solutions“, e.d.).  

En lestur hefur gildi umfram hið sjálfgefna að miðla skilaboðum. Lestur hefur 

umtalsverð áhrif á marka þætti tengda vitsmunaþroska (Cunningham og Stanovich, 

2001, bls. 137). 
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2.2 Hvaða áhrif hafa barnabækur á þroska barna? 

2.2.1 Lestur fyrir ung börn og börn á leikskólaaldri 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á því hvernig lestur fyrir börn á eða undir 

leikskólaaldri hafi áhrif á þroska þeirra. Má hér nefna rannsóknir þeirra Cunningham 

og Stanovich (2001), Honig og Shin (2001) og Sénégal og Hargrave (2000). Allar 

þessar rannsóknir sýna fram á fjölþættan ávinning lesturs fyrir ung börn þar á meðal 

málskilning, hljóðkerfisvitund, ímyndunarafl og almennan skilning á umhverfinu í 

kringum barnið.  

 Í rannsókn þeirra Honig og Shin (2001) segir að lestur fyrir ungabörn skerpi á 

athyglisgáfu þeirra og endurtekin kynni barna af myndum og orðum auki 

vitsmunaþroska barna. Í rannsókninni er tekið til skoðunnar hvernig og hversu mikið 

er lesið fyrir ungabörn í dagvistun. Í niðurstöðum rannsókninnar er fjallað um að 

lesandi verði að hafa hugfast að það skipti máli hvernig lesið er þegar ung börn eiga í 

hlut. Þannig verði sé mikilvægt að nota leikræna tilburði, mismunandi raddir og 

handabendingar til að halda áhuga barnanna (Honig og Shin, 2001, bls 193). Lestur 

fyrir ungabörn eykur félagslega hæfni þeirra og myndar stoðir fyrir hugtaka- og 

orðaskilning. Lesturinn verður að nokkurskonar leik milli lesandans og barnsins þar 

sem barnið lærir að tengja saman hljóð og myndir við orð og raunverulega hluti. 

Lestur fyrir ungabörn ýtir einnig undir þeirra eigin hæfni til að lesa og skrifa þegar 

fram horfir (Honig og Shin, 2001, bls 193). 

Lestur hefur mikil áhrif á málþroska og orðaforða barna frá fyrstu tíð. Lestur 

fyrir börn á leikskólaaldri getur aukið orðaforða þeirra og málþroska og haft 

markverð áhrif á lestrarhæfni þeirra seinna meir (Sénéchal og Hargrave, 2000, bls 

87). Nálgun lesandans á lesefnið getur þó skipt máli, en rannóknir sýna að málþroski 

og málskilningur eykst meira ef börnin eru þátttakendur í lestrinum. Með þátttöku 

barna er átt við að lesandinn skýri fyrir þeim þann texta sem lesinn er eða spyrji þau 

spurningar úr textanum og um orðin í textanum. Þá er mikilvægt að lestrarstíll 

lesanda taki mið af vexti í málþroska barna (Sénéchal og Hargrave, 2000, bls 76).  

Í rannsókn sem birt var í tímaritinu Child Development árið 2002 og gerð var 

af Sénéchal og LeFevre var horft til þess hvernig lestur foreldra fyrir ung  börn hefði 

áhrif á frammistöðu þeirra á fyrstu skólastigum grunnskóla. Rannsóknin náði til 168 

barna yfir fimm ára tímabil en niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að lestur 

fyrir ung börn tengdist með beinum hætti þróun málþroska, málskilnings og að 

málþroski tengdist með beinum hætti lestrargetu barna í þriðja bekk grunnskóla. Þá 

gáfu niðurstöðurnar einnig til kynna að ef foreldrar kenndu ungum börnum sínum 
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að lesa og skrifa einstaka orð áður en þau byrjuðu í grunnskóla hefði það áhrif á 

lestrargetu barnanna í fyrsta bekk grunnskóla. Lestrargeta í fyrsta bekk hafði svo 

aftur áhrif á lestrargetu í þriðja bekk. Þannig er lestrargeta barna á fyrstu stigum 

grunnskóla háð mörgum lestrartengdum þáttum á yngri árum þeirra (Sénéchal og 

Hargrave, 2002). 

 Mismunandi aðferðir við lestur fyrir börn hafa þó áhrif á mismunandi 

þroskaþætti. Það að barnið sé þáttakandi í lestrinum undirbýr barnið betur undir 

lestrarnám heldur en kennslumiðaður lestur, það er að segja lestur fyrir börn án  

þáttöku barnanna sjálfra (Sénéchal og LeFevre, 2002, bls. 457). 

2.2.2 Lestur barna á grunnskólaaldri 

Lestur barna hefur áhrif á vitsmunaþroska þeirra umfram hið augljósa að miðla 

skilaboðum úr hinum lesna texta. Aukin lestrargeta og vitsmunaþroski hafa 

gagnkvæm áhrif hvort á annað en þannig eykst vitsmunaþroski í hlutfalli við aukna 

lestrargetu og öfugt (Cunningham og Stanovich, 2001, bls. 137). Með því að ná 

góðum tökum á lestri og lesskilningi eiga einstaklingar auðveldara með að einbeita 

sér að innihaldi textans sem lesið er. Einbeiting þeirra einstaklinga sem ekki búa yfir 

sömu lestrarfærni fer meira í sjálfan lesskilningin og orðmyndunina. Hinir 

síðarnefndu einstaklingar dvelja því lengur við einfaldari texta og fara því á mis við 

innihald hins lesna texta. Með þessu móti eykst munurinn milli vitsmunaþroska 

þeirra einstaklinga sem búa yfir góðri lestrargetu og þeirra sem búa ekki yfir góðri 

lestrargetu (Cunningham og Stanovich, 2001, bls. 138).  

Í þessum kafla hefur verið fjallað um lestur og hvernig lestur fyrir ung börn og 

lestur barna á leikskólaaldri hefur áhrif á vitsmunalegan þroska þeirra. Ekki hefur þó 

verið tekið tillit til mismunandi tegunda bóka eða texta. Til eru margar tegundir bóka 

sem ætlaðar eru mismunandi aldursskeiðum og fjalla um mismunandi efni og frá 

ólíkum sjónarhornum. Þannig geta bækur og upplýsingar í þeim verið á mismunandi 

formi, allt frá því að vera tákn án texta, einföld stök orð, tákn og textar yfir í að vera 

samfelldur texti í hefðbundnum bókum. Bækur geta því verið mismunandi hvað 

varðar innihald texta og myndir og jafnvel áferð og útlit. 
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3 Barnabækur 

Segja má að hugtakið barnabækur sé nokkurskonar regnhlífahugtak yfir margar og 

ólíkar tegundir bókmennta. Barnabækur geta verið allt frá því að vera einfaldar 

bækur með táknmyndum og orðum sem ætlaðar eru fyrir ungabörn yfir í að vera 

samfelldur texti með öll sömu einkenni og bækur sem ætlaðar eru fullorðnum 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 18). 

3.1 Mismunandi tegundir barnabóka 

Þrátt fyrir að einhlýt skilgreining á barnabókmenntum liggi ekki ljós fyrir er þó hægt 

að nefna nokkra þætti sem eru einkennandi fyrir barnabókmenntir. Þessi einkenni 

eru þó ekki fastmótuð heldur breytast með viðhorfi og gildum samfélagsins hverju 

sinni (Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 18). Þó má segja að einn flokkur barnabóka sé 

auðþekkjanlegur en það eru myndabækur. Myndabækur hafa þau einkenni að 

innihalda bæði texta og myndir og hafa því frásagnaraðferð sem byggir á tveimur 

táknkerfum (Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 18).  

Bækur sem byggðar eru upp á myndmáli eru almennt ætlaðar fyrir mjög ung 

börn. Bækurnar innihalda tákn og myndir og hugsanlega mjög einfaldan texta eða 

stök orð sem fullorðnir geta lesið fyrir barnið. Með þeim hætti getur barnið tengt 

hluti á myndum bókarinnar við hluti í raunheiminum og lærir þannig um umhverfið í 

kringum sig. Á þessu stigi lærir barnið einnig að tengja saman hljóð og hluti, sem er 

fyrsta skref í málþroska barna. Myndabækur hjálpa börnum að tengja hluti og 

sértæk hljóð, sem seinna meir þróast út í orð (Ganea, Pickard og DeLoache, 2008, 

bls. 47). Myndabækur eru flestar ætlaðar fyrir börn á leikskólaaldri og eru þannig 

,,... ein fyrsta reynsla barna af listinni, bæði myndlist og orðlist.“  (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, 2006, bls. 20). 

Talsverður ávinningur er af lestri myndabóka, en lestur myndabóka eykur 

meðal annars orðskilning hjá börnum. Rannsóknir hafa sýnt að grunnskólabörn sem 

eyða meiri tíma með foreldrum sínum í lestur myndabóka þekkja fleiri orð og hafa 

betri grunn til lesturs en jafnaldrar þeirra sem ekki hafa umgengist myndabækur 

með sambærilegum hætti. Myndabækur hafa einnig gefist vel sem tæki til að 

aðstoða börn með þroskavandamál (Ganea og fl., 2008, bls. 47). 

Eftir því sem börn eldast eykst texti í barnabókmenntum ásamt því sem 

myndaþáttur bókanna minnkar. Börnin verða einnig meiri þáttakendur í lestri bóka 
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með því að spyrja spurninga þannig að lesturinn verður meira samspil milli lesanda 

og barnsins (Ganea og fl., 2008, bls. 49). Textabækur taka því við af einföldum 

myndabókum og hjálpa barninu að þekkja söguþráð og öðlast skilning á honum. 

Þessar tegundir bókmennta dýpka þekkingu barna og hjálpa þeim að öðlast skilning 

á orsakasamhengi, aðalpersónum og persónueinkennum þeirra sem og 

uppbyggingu sögunnar (Kaderavek og Justice, 2005, bls. 76). Á þessu stigi er 

aðgreining barnabókmennta frá öðrum bókmenntum ekki jafn greinileg og þegar 

um myndabækur er að ræða. Bækurnar eru oftar en ekki byggðar upp með sama 

hætti og aðrar bækur, hafa oftar en ekki sömu frásagnaraðferð og persónusköpun 

og eru áþekkar í áferð og útliti (Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 18). 

Sérkenni barnabóka felst þó oft í söguþræði eða persónusköpun bókarinnar. 

Í barnabókum byggir söguþráður oft á aðstæðum þar sem fjarlægir og framandi 

staðir eru spennandi en nálægir og þekktir staðir eða atburðir eru leiðinlegir. Einnig 

eru persónur og persónusköpun í barnabókmenntum oft ýktari en í öðrum 

bókmenntum og mörk milli góðra og slæmra persóna skýrari. Einnig eru eiginleikar 

aðalpersóna oftar en ekki settir fram með þeim hætti að börn geti samsamað sig 

með þeim (Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 20). 

Barnabækur  geta verið á ýmsu formi, til að mynda skáldsögur, raunsæjar 

sögur, upplýsandi sögur, færðibækur fyrir börn eða ljóðabækur. Allar þessar 

tegundir barnabóka hafa mismunandi áhrif og þýðingu fyrir börn, en rannsóknir 

hafa sýnt að viðbrögð barna eru mismunandi eftir þeirri bókartegund sem lesin er 

fyrir þau (Kaderavek og Justice, 2005, bls. 76). 

3.2 Barnabækur og heimilið 

Í flestum tilfellum komast börn upphaflega í tæri við bækur á heimilum sínum, löngu 

áður en formleg skólaganga hefst. Ætla má að lang flestir foreldrar lesi með 

einhverjum hætti fyrir börnin sín frá unga aldri, hvort heldur sem um er að ræða 

harðspjalda myndabækur, sprettibækur, smásögur eða jafnvel ljóðabækur. Margar 

rannsóknir hafa reynt að meta hvort þessi návist ungbarna við bækur hafi áhrif á 

þroska þeirra, orðaforða og hæfni þeirra til að lesa þegar fram í sækir og þá hvernig 

orsakasamhengið sé þarna á milli. 

Mikilvægt er að foreldra kynni börn sín fyrir bókum á unga aldri, en þekking 

barna á bókum áður en formleg lestrarkennsla hefst getur haft áhrif á hversu vel 

börn tileinka sér lesskilning og þar með lestrargetu (Sénéchal og LeFevre, 2002, bls. 

445). Sú þekking sem börn tileinka sér á bókum og ritmáli áður en formleg 

lestrarkennsla hefst er hluti af bernskulæsi. Áður en börn læra að lesa  byggja þau 
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upp orðaforða og málskilning sem er mikilvægt fyrir læsi (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir, e.d.).  

Bernskulæsi er skilgreint sem ákveðin færni, þekking og viðhorf og þróast 
sem undanfari læsis. Það vísar til lestrarhegðunar barns á leikskólaaldri áður 
en formleg lestrarkennsla hefst í grunnskóla. Hugmyndin felst í því að ung 
börn byggi upp þekkingu í gegnum uppgötvanir um ritmálið í umhverfi sínu 
og ekki síst í gegnum bóklestur og málhvetjandi samskipti við fullorðna og 
önnur börn. Á þessum tíma í lífi barns eru ekki gerðar kröfur um læsisnám, 
en þar sem námsaðstæður eru á forsendum barnsins afslappaðar og lausar 
við gagnrýni opnast heimur læsis smátt og smátt. Megin áhrifavaldar eru 
forvitni barns, samskipti og reynsla af ritmáli. Á þennan hátt byggja börn 
undir lestrarnámið allt frá fæðingu, þau afla sér bakgrunnsþekkingar um læsi 
án þess þó að geta beitt hefðbundinni lestrartækni og lesið (Halldóra 
Haraldsdóttir, e.d.).  

Foreldrar eða forráðarmenn barna verða að gera sér grein fyrir mikilvægi afstöðu 

þeirra og viðhorfi til bóka og lesturs. Foreldrar þurfa að ýta undir áhuga barna á 

lestri og kynna þau fyrir skemmtanagildi lesturs, en ,,... lestrarmenning á heimilum 

skiptir sköpum fyrir viðhorfi barna til lesturs“ (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Í 

rannsókn Ágústu Pálsdóttur frá árinu 1998 er fjallað um hvernig aðkoma foreldra að 

lestrarnámi barna geti verið annað hvort hvetjandi eða skipandi. Foreldrar geta haft 

hvetjandi áhrif á lestraráhuga barna með ákveðnum aðferðum og með því að gera 

lestur að sameiginlegu áhugamáli milli foreldra og barna eykst áhugi barna á lestri 

(Ágústa Pálsdóttir, 1998, bls. 20).  Þrátt fyrir að rannsóknin taki til eldri barna en 

þeirra sem ritgerð þessi fjallar um er hún um margt áhugaverð. Börn sem lesa 

ánægjunnar vegna eru líklegri til að lesa meira en börn sem lesa einvörðungu vegna 

notagildis lesturs, en þessi staðreynd sýnir hvernig viðhorf foreldra til lesturs og 

félagslegt umhverfi getur haft áhrif á lestraráhuga barna (Ágústa Pálsdóttir, 1998, 

bls. 20). Athygli vekurað ekki var að merkja beint samband á milli lestraráhuga barna 

og þess að lesið hafði verið fyrir þau í æsku heldur virtist lestraráhugi stýrast meira 

af viðhorfum foreldra til lesturs og þeirra gildi sem foreldrar lögðu í lestur. Foreldrar 

barna sem voru áhugasamir um lestur litu á að lestur fyrir börnin í æsku væri eitt af 

mörgum skrefum í átt þess að vekja áhuga barnanna sjálfra á lestri (Ágústa 

Pálsdóttir, 1998, bls. 20). 

Samkvæmt ofangreindu má sjá að lestur foreldra getur haft að minnsta kosti 

tvíþætt áhrif á þroska og lestraráhuga barna. Lestur fyrir börn á leikskólaaldri eykur 

orðaforða, málskilning, hljóðkerfisvitun og fleiri þætti sem fólgnir eru í svokölluðu 

bernskulæsi og eru forsenda læsis. Viðhorf foreldra til læsis getur einnig haft 

afgerandi áhrif á lestraráhuga barna þegar þau eldast og því er mikilvægt að 
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foreldrar miðli gildi læsis til barnanna og búi til hvetjandi umhverfi fyrir þau til 

lesturs. 

3.3 Læsi og leikskólinn 

Þrátt fyrir að ekki sé kveðið á um það í lögum um leikskóla, né heldur í 

Aðalnámsskrá leikskóla, að kenna skuli börnum á leikskólaaldri að lesa hefur þróun 

leikskólakennslu færst meira í þá áttina á undanförnum árum. Um þetta er fjallað í 

greininni Leikur og læsi eftir Önnu Þorbjörgu Ingólfsdóttur (2011), en þar segir að 

engin einhlýt skýring sé á þessari þróun. Þættir eins og alþjóðlegar mælingar á 

námsárangri, aukið menntastig leikskólakennara og auknar rannsóknir á þroska 

barna geta varpað ljósi á þessa þróun ekki síður en aukinn sýnileiki á starfi leikskóla 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Hvergi í lögum um leikskóla er þó að finna kröfu 

um formlegt lestrarnám barna í leikskóla heldur er fremur lögð áhersla á að börn 

læri í gegnum leik og skapandi starf og stuðlað sé að alhliða þroska barna í náinni 

samvinnu við foreldra (Lög um leikskóla nr. 90, 2008). Í Aðalnámsskrá leikskóla 

(2011) má finna sömu áherslur, en þar er kveðið á um að mikilvægt sé að nám í 

leikskóla verði grunnur sem grunnskólanám byggist á. Út frá þessu má ætla að 

hlutverk leikskóla snúi því meira að undirbúningi frekara náms og því beri að 

leikskóla fyrst og fremst að ýta undir bernskulæsi. 

 Rannsóknir sýna fram á að börn læra best í gegnum leik og að engin athöfn 

sem stýrt er af fullorðnum hefur sömu áhrif á nám barna og leikurinn (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 5). Í leiknum fær barnið ákveðið frelsi til að læra og 

uppgötva nýja hluti á eigin forsendum. Nám barna sem grundvallast á leik er því á 

þeirra eigin forsendum og veitir þeim ánægju Upplifun barnsins af náminu verður 

því jákvæð en líkt og fram kom í umfjölluninni í kaflanum hér að ofan hefur viðhorf 

áhrif á áhuga barna. Leikskólakennarar þurfa því að taka mið af þessu sem kennarar 

og vinna með leik barna sem tæki til kennslu (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011, bls. 

5).  Markvisst og skapandi vinna með barnabækur sem tekur miða af leik og frelsi 

barna getur aukið undirliggjandi læsisþroska líkt og málþroska, orðaforða og 

orðmyndun, hljóðkerfisvitund og vitsmunaþroska. (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d).  
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4 Þroski leikskólabarna 

Í Lögum um leikskóla (2008) segir að ,,[m]eginmarkmið uppeldis og kennslu í 

leikskóla [sé meðal annars] að fylgjast með og efla alhliða þroska barna í náinni 

samvinnu við foreldra“. Alhliða þroski barna spannar vítt svið og tekur meðal annars 

til þeirra þroska þátta sem teljast til bernskulæsis samanber málþroska og 

hljóðkerfisvitund. Til annarra þroskaþátta teljast félagsþroski og vitsmunaþroski.  

Í bókinni The Development of Children (2005) er félagsþroski skilgreindur sem 

tvíþætt ferli þar sem börn annarsvegar samþættast samfélaginu og hinsvegar 

aðgreina sig sem einstaklinga. Þegar börn samþættast samfélaginu læra þau að 

tileinka sér samfélagsleg gildi og viðmið. Þessi viðmið læra þau í samskiptum við 

fullorðna einstaklinga bæði formlega og óformlega (Cole, Cole og Litghtfoot, 2005). 

Vitsmunaþroski er talsvert víðara hugtak og tekur til ferlisins frá því að barn 

fæðist og þar til að það verður fullorðinn einstaklingur. Hugtakið vitsmunaþroski 

nær því yfir hvernig ungabarn lærir að móta hreyfingar, hvernig ung börn læra að 

nota tákn og orð til tjáskipta og allt þar til einstaklingur lærir að hugsa og tjá sig 

skipulega (Cole ofl., 2005). 

Lestur fyrir börn á leikskólaaldri getur haft mótandi áhrif á báða þessa 

þroskaþætti en með því að hlusta á sögur og taka þátt í lestrarstund læra börnin um 

samfélagið í kringum sig ásamt því sem samskipti barnanna við lesandann kenna 

þeim ákveðna samfélagslega hegðun. 

Í kaflanum hér á eftir verður fjallað um þrjár ólíkar barnabækur og sýnt fram á 

hvernig þessar bækur geta örvað mismunandi þroskasvið. Ennfremur verða lagðar 

farm tillögur um hvernig hægt sé að nota þessar bækur í leikskólastarfi til örvunar 

þessara þroskasviða. 
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5 Námsáætlun 

Hér á undan hefur verið fjallað um læsi og barnabækur og hvaða áhrif barnabækur 

hafa á þroska barna. Einnig hefur verið fjallað um hvernig lestur fyrir börn ýtir undir 

bernskulæsi sem er forsenda lestrarnáms barna. 

 Í þessum kafla verða skoðaðar þrjár ólíkar barnabækur og lögð fram tillaga 

að námsáætlun fyrir börn á leikskólaaldri, nánar tiltekið börn á aldrinum tveggja til 

fimm ára. Markmið þessarar námsáætlunnar er að velja þrjár ólíkar bækur sem 

henta ólíkum aldri og ólíkum þroska barna og sýna hvernig þær koma að gagni við 

lestrarkennslu leikskólabarna. Bækurnar eru mismunandi hvað varðar uppbyggingu 

og innihald og eru einnig ólíkar hvað varðar það þroskasvið sem þær örva. Sýnt 

verður fram á ólík notagildi þessara bóka og mikilvæg einkenni hverrar bókar um 

sig. Allar þessar bækur henta vel til að efla bernskulæsi í leikskóla og falla vel að 

markmiðum Aðalnámsskrár leikskóla um að hjálpa börnum að auka þekkingu, leikni 

og hæfni til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á 

fjölbreyttan hátt. 

Eftirfarandi bækur voru valdar til að vinna þessa námsáætlun: 

 Bína Bálreiða – eftir Ásthildi B. Snorradóttur, talmeinafræðing. Bókin hentar 

vel fyrir börn á öðru aldursári, fyrsta leikskólaári. 

 Íslensku Húsdýrin og Trölli – eftir Bergljótu Arnalds. Bókin hentar börnum á 

aldrinum þriggja til fjögurra ára. 

 Óðfluga – eftir Þórarinn Eldjárn. Bókin hentar vel fyrir börn á fimmta eða 

sjötta aldursári, síðasta ári leikskóla. 

5.1 Bína Bálreiða, eftir Ásthildi B. Snorradóttur 

Ásthildur B. Snorradóttir hefur skrifað þrjár bækur um Bínu Bálreiðu. Ein þeirra 

fjallar um stúlkuna Guðrúnu Svövu og dúkkuna hennar hana Bínu Bálreiðu. Bína er 

oft reið og hagar sér illa, hendir sér í gólfið og öskrar. Þetta gerir hún af því að hún 

kann ekki nógu vel að haga sér. Í bókinni kennir Guðrún Svava henni Bínu hvernig 

eigi að haga sér í ólíkum aðstæðum. Þannig kennir Guðrún Svava, Bínu að sitja á 

stól, hlusta, bíða gera til skiptis og ýmislegt fleira. Við kennsluna notar Guðrún Svava 

ýmis dýr og annað skemmtilegt til að kenna Bínu betri hegðun. Í lok sögunnar er 

Bína orðin mikið kátari dúkka og er ekki lengur kölluð Bína Bálreiða heldur Bína 
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Brosmilda þar sem hún er alltaf brosandi núna, eftir að hún hefur lært betri hegðun. 

Bína Bálreiða er myndabók sem að inniheldur myndir, einfaldan texta og stök orð. 

Með því að lesa Bínu fyrir börn geta börnin tengt hluti á myndum bókarinnar við 

hluti í raunheiminum og lært þannig á umhverfið í kringum sig. Á þennan hátt lærir 

barnið einnig að tengja saman hljóð og hluti sem er fyrsta skrefið í málþroska barna. 

Yngstu börnin á leikskóla lenda oft í sömu aðstöðu og Bína hvað varðar að 

þau vita ekki alveg hvernig þau eiga að haga sér eða hafa ekki orðaforðan sem þarf 

til að gera sig skiljanleg. Þau verða því oft reið og jafnvel henda sér í gólfið. Bókin um 

hana Bínu er því skemmtileg aðferð við að kenna börnum rétta hegðun samhliða því 

að örva félagslegan þroska og málþroska. Bókin hentar vel til að auka félagsþroska 

barna með þeim hætti að kenna þeim betri hegðun. Inntak bókarinnar kennir 

börnunum hvernig þeim ber að hegða sér við mismunandi aðstæður sem koma upp 

og hægt er að ræða efni bókarinnar við börnin að lestri loknum. Bókin eflir líka 

málþroska og orðaforða barna, en þau hugtök sem kynnt eru í bókinni eru 

endurtekin margsinnis og meining þeirra útskýrð. 
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Námsáætlun 

Lagt er til að unnið sé með bókina fyrir börn á fyrsta stigi leikskóla, um tveggja ára 

aldur. Unnið væri með lítinn hóp, tvö til fjögur börn, þar sem bókinn er lesin fyrir 

börnin og innihald bókarinnar rætt við börnin og sett fram í leik. 

Þroskaþættir Viðfangsefni 

Félagsþroski  Lesa söguna fyrir lítin hóp barna. 

 Börnin fá tækifæri til þess að spjalla um söguna og inntak hennar. 

 Farið yfir með börnunum hvað felst í texta bókarinnar, t.d hvað er 
að skiptast á, gera til skiptis og bíða. 

 Er Bína kurteis? En þegar hún hendir sér í gólfið? En er hún hlýðin? 
Hvernig erum við þegar við erum kurteis eða hlýðin. Börnin fara í 
hlutverka leiki og leika bæði ókurteis og kurteis börn. 

Vitsmunaþroski  Í bókinni eru ólík dýr notuð til að skýra hina mismunandi 
hegðunarþætti. Hægt er að vinna með dýrin og dýrahljóðin og 
spurja spurninga líkt og ,,Hvað segir uglan“, eða ,,Eru ljónin með 
hendur eða hramma“. Einnig er hægt að benda á ólíka hluti sem 
fram koma í bókinni og spurja börnin út í hvað sé hægt að gera með 
þessa hluti. Sem dæmi má spurja ,,Hvað er hægt að gera með 
bolta?“. 

 Hægt væri að vinna með könnunaraðferðina, hvaða dýr þekkja 
börnin? Og bæta við þá ofan á þá þekkingu, hvar á ljónið heima? 

 Bókin inniheldur mikið af myndum sem hægt er að sýna börnunum 
til að auka skilning þeirra á efni bókarinnar. 

Málþroski  Texti bókarinnar örvar málþroska og orðaskilning barna með sífeldri 
endurtekningu. Til dæmis þegar Guðrún Svava kennir Bínu að hlusta 
sýnir Guðrúnu Svövu Bínu hvernig maður heldur um eyrað og 
hlustar. Því næst koma myndir af ólíkum dýrum sem hlusta, sbr. 
,,Svínið hlustar, krumminn hlustar, hesturinn hlustar og apinn 
hlustar.“ 

 Börnin spurð spurningar líkt og ,,Hvernig hlustar þú?“ 

 Vinna með dýrin og dýrahljóðin og spurja spurninga líkt og ,,Hvernig 
heyrist í hundinum?“ Börnin segja þá voff voff, eða ,,Hvað segir 
haninn?“. Börnin svara gagga gagga góó.  

 Stafirnir. Hægt er að sýna börnunum stafina og spurja; ,,Bína á 
stafin B hvaða staf átt þú?“ út frá þessu er hægt að ræða um stafina 
og hvaða stafi börnin eiga. 
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5.3 Íslensku húsdýrin og Trölli, eftir Bergljótu Arnalds 

Bókin Íslensku húsdýrin og Trölli er skrifuð af Bergljótu Arnalds, en Bergljót hefur 

einnig skrifað metsölubækurnar um Stafakarlana og Talnapúkann. Bækur Bergljótar 

eru allar miðaðar að kennslu barna með beinum og óbeinum hætti og hefur Bergljót 

hlotið ýmis verðlaun og viðurkenningar fyrir bækur sýnar. 

Bókinn fjallar um litla tröllastrákinn Trölla sem að fær að leika sér úti. 

Tröllamamma og tröllapabbi biðja hann um að fara ekki langt en Trölli litli er 

forvitinn og fer sífellt lengra og lengra frá hellinum þar til hann uppgötvar að hann 

er kominn alltof langt frá hellinum sínum og ratar ekki heim. Trölli litli sér bóndabæ 

en hann hefur aldrei séð hús eða dýr áður. Trölli fer þangað og þar taka á móti 

honum allskonar húsdýr. Í byrjun er Trölli hræddur við þessi dýr en kemst svo að því 

að öll dýrin eru vingjarnleg við hann og vilja hjálpa honum að komast heim. Á 

leiðinni heim lenda þau í ýmsum ævintírum en á endanum þá kemst Trölli heim. 

Íslensku húsdýrin og Trölli hefur mjög vel skilgreindar sögupersónur sem 

standa andspænis mjög afmörkuðum vandamálum og þannig er bókin ákjósanleg til 

að efla skilning barna á orsök og afleiðingu, sem og hvernig ber að takast á við þau 

vandamál sem koma upp. Ólíkt bókinni um hana Bínu Bálreiðu er hér ekki um beina 

orðakennslu að ræða heldur er meira hægt að höfða til félagsþroska barnanna. 

Bókin hentar vel til að örva félagsþroska, vitsmunaþroska og málþroska barna á 

öðru til þriðja leikskólaári. Sagan um Trölla kennir börnum um afleiðingar þess að 

fara ógætilega og hlusta ekki eða hlýða ekki mömmu og pabba. Einnig er fjallað um 

margar tegundir hinna íslensku húsdýra og hvað þau heita. Bókin er frábrugðin 

sögunni um hana Bínu, sem áður var greint frá, að því leiti að texti bókarinnar segir 

sögu með upphafi og enda. Minna er um endurtekningar í sögunni og því er í raun 

fremur um óbeina kennslu að ræða heldur en beina kennslu, líkt og í sögunni um 

Bínu Bálreiðu. 

Námsáætlun  

Lagt er til að bókin sé lesin fyrir börn á öðru og þriðja ári leikskóla. Hægt er að vinna 

með bókina í litlum hópi barna þar sem lagðar eru spurningar, sem byggja á efni 

bókarinnar, fyrir börnin. Reynt er að auka skilning barnanna á orsök og afleiðingu en 

í sögunni má greina orsökina að Trölli hlýðir ekki mömmu og pabba. Afleiðing þess 

er að Trölli týnist. Einnig er unnið með vitsmunaþroska og málþroska barnanna, en í 

sögunni eru íslensku húsdýrunum og heiti þeirra gerð góð skil. 
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Þroskaþættir Viðfangsefni 

Félagsþroski  Börnin hlusta á söguna og ræða um hana. Börnin geta bæði 
rætt saman sín á milli og við kennarann, en kennarinn stýrir 
umræðunni. Eins getur kennarinn spurt börnin spurninga 
sem byggja á söguþræði bókarinnar og þannig dregið fram 
aðalatriði bókarinnar. Til dæmis gæti kennarinn spurt: ,,Er 
ekki gott að geta leitað til annarra þegar maður lendir í 
vandræðum?“ eða ,,Hverjir hjálpuðu Trölla að ratað heim?“  

 Börnin læra um hjálpsemi og gildi þess að hjálpa öðrum, en í 
sögunni treystir Trölli einmitt á hjálp húsdýranna til að 
komast heim. Hægt er að vinna með hjálpsemi í öðrum 
athöfnum á leikskólanum, líkt og við matarborðið eða í 
fataklefanum, og vísað til sögunnar um Trölla og hvernig 
það gladdi hann að fá hjálp. 

 Einnig er áhugaverður að í sögunni að ekki eru allir eins, en 
þrátt fyrir það er engin ástæða til að vera hræddur við það 
sem maður þekkir ekki. Hægt er að benda börnunum á 
hvernig Trölli var í fyrstu hræddur við húsdýrin en þegar að 
hann kynntist þeim sá hann að engin ástæða var til að 
hræðast dýrin, einungis af þeirri ástæðu að hann þekkti þau 
ekki. Byggt á þessu væri hægt að spurja börnin um hvað þau 
hræddust og hvort ástæða væri til að vera hræddur.  

Vitsmunaþroski  Börnin læra um dýrin og afkvæmi þeirra, til dæmis hesta, 
hryssur og folöld. 

 Börnin læra hugtök eins og ,,forvitni“ og ,,að týnast“. Hægt 
er að útskýra fyrir börnum hvað forvitni er og hvað felst í því 
að týnast. Þá væri hægt að fara í leiki þar sem forvitni og 
athöfnin, að týnast, kemur við sögu, líkt og að fela hlut sem 
börnin eiga að finna. Einnig er hægt að fara í hvísluleikinn 
og ræða við börnin hvort þau fundu til forvitni að vita orðið 
sem verið væri að hvísla.  

Málþroski.  Börnin læra um mismunandi kyn dýra og heiti þeirra. Hægt 
er að skýra út fyrir þeim að pabbasvínið kallast göltur, 
mömmusvínið kallast gylta og litla svínið heitir grís.   
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5.5 Óðfluga, eftir Þórarinn Eldjárn 

Bókin Óðfluga er ljóðabók sem að hentar elstu börnum leikskólans vel. Þórarinn er 

þekktur fyrir bækur sínar, bæði ljóðabækur og sögur fyrir börn og fullorðna. Þá 

hefur Þórarinn einnig fengist við þýðingar og hafa verk eftir hann verið þýdd yfir á 

önnur tungumál. Þórarinn hefur unnið í samstarfi við systur sína myndlistarkonuna 

Sigrúnu Eldjárn og hafa verk þeirra fengið fjölmargar viðurkenningar. Sigrún Eldjárn 

myndskreytti einmitt bókina Óðfluga (Borgarbókasafn Reykjavíkur, e.d.). 

Bókin Ófluga er ljóðabók, en í henni eru 16 kvæði í bundnu máli. Kvæðin eru 

mislöng en öll fjalla þau um óhefðbundinn heim. Sem dæmi um óhefðbundinn heim 

er, í kvæðinu Maður og mús, fjallað um mann sem heitir Maron Briem og er 

músasérfærðingur. Einnig kemur við sögu músin Hulda Sím sem er mannfræðingur. 

Hér veltir höfundur upp þeim möguleika að til sé einhverskonar hliðstæður veruleiki 

þar sem dýrin horfa á okkur með sama hætti og við horfum á þau. Annað kvæði í 

bókinni fjallar um Guðmund á Mýrum sem borðar bækur, en vissulega borðar 

enginn bækur. Bókin er því tilvalin til að örva ímyndunarafl barna og gefa 

hugarfluginu lausan tauminn. Þannig er hefðbundnum samböndum hlutanna snúið 

við líkt og í ljóðinu um músina sem er mannfræðingur og skoðar manninn sem vill 

komast inní músarholuna. Kvæðið Frakkinn  fjallar um að frakkinn sé fótalaus og 

með engan haus.  

Bókinn er einkar góð til að örva vitsmunaþroska barna, en kvæði bókarinnar 

ýta undir frjótt ímyndunarafl og óhefðbundna hugsun. Einnig ætti bókin að örva 

málþroska og þekkingu barna á kvæðum og bundnu máli, en kvæðin innihalda öll 

rím, stuðla og höfuðstafi. 

Námsáætlun 

Bókin henntar vel til kennslu í elstu deildum leikskóla. Gott væri að vinna með 

bókina í litlum hópi barna þar sem lesin eru kvæði úr bókinni og börnin fengin til að 

segja sína skoðun og upplifun af kvæðinu. Hægt væri að ræða við börnin um hvort 

einhver raunverulega borði bækur, eða hvort mýs geti verið mannfræðingar. Önnur 

kvæði í bókinni eru ámóta gagnleg og réttast sagt er bókinn hafsjór möguleika til að 

vinna með vitsmunaþroska barna. Nokkur kvæði í bókinni fjalla um samskipti 

tveggja einstaklinga eða samfélagslega þætti sem nýta mætti til örvunar félagslegs 

þroska.  
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5.6 Samantekt námsáætlunar 

Í þessum kafla hafa verið skoðaðar þrjár barnabækur og lagðar til aðgerðir sem 

hægt er að nota við lestrarkennslu í leikskóla. Bækurnar eru mismunandi í 

uppbyggingu og framsetningu en eru þó allar ætlaðar börnum. Í hverri og einni bók 

má finna atriði sem höfða til mismunandi þroskasviðs barna og nýtast því með 

mismunandi hætti til kennslu. 

 Lestur fyrir leikskólabörn getur lagt grunn að frekari lestrarkennslu þeirra að 

leikskólanámi loknu. Bækurnar eru því ákjósanlegar að því leiti að þær stuðla að og 

örva bernskulæsi sem og að örva ólík þroskasvið barna.  

Þroskaþættir Viðfangsefni 

Félagsþroski  Kvæðið Maður og mús lesið fyrir börnin og börnin spurð 
að því hvort mýs geti verið mannfræðingar, eða jafnvel 
eitthvað annað.  

 Kvæðið Sögull og Þögull. Börnin spurð að því hvort 
kurteist sé af Þögul að segja Sögul að þegja. Rætt um 
hvað sé kurteisi og hvað sé ókurteisi. Þessa umfjöllun er 
svo hægt að tengja við aðrar athafnir sem börnin upplifa 
á leikskólanum eða heimafyrir. 

Vitsmunaþroski  Lesin eru kvæði úr bókinni og inntak þeirra rætt.  

 Spurningar lagðar fyrir börnin og þau ræða við 
kennarann og sín á milli hvort mýs geti verið 
mannfræðingar eða hvort fólk borði að jafnaði bækur. 

 Ímyndunaraflinu er gefin laus taumur og börnin fengin til 
að greina á milli hvað er rétt í textanum og hvað er 
,,vitleysa“. 

 Börnin teikna það sem að þeim fannst skemmtilegt og 
skrýtið í kvæðinu. Með þessu er hægt að örva 
ímyndunarafl barna og hvetja þau til að teikna 
,,óhefðbundnar“ myndir. 

Málþroski  Börnin læra ný orð. Rætt við börnin um merkingu 
þessara orða, líkt og ,,Hvað er Kækur?“, ,,hvað er 
gerviskegg?“.  

 Börnin læra rím og bundið mál. Farið yfir rím með 
börnunum og þau fengin til að hugsa upp orð sem ríma. 
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6 Samantekt 

Í þessari ritgerð hefur verið fjallað um berskulæsi og barnabókmenntir sem og 

mikilvægi læsis.  

Lestur getur haft áhrif á þroska barna, en lestur fyrir börn eykur 

vitsmunalegan þroska þeirra og hefur jákvæð áhrif á mótun athyglisgáfu, 

orðaskilning, orðmyndun og ímyndunarafl þeirra. Lestur fyrir ung börn stuðlar 

einnig að hæfni þeirra til að lesa og skrifa þegar fram í sækir (Hong og Shin, 2001, 

bls. 193). 

Undir lok 17. aldar komu fyrst fram á sjónarsviði bækur sem sérstaklega 

ætlaðar voru börnum og allt frá þeim tíma hefur verið horft á barnabókmenntir sem 

sérstakan aðgreinanlegan flokk bókmennta (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006, bls. 

20). Þrátt fyrir að barnabókmenntir séu sjálfstæður flokkur bókmennta er ekki 

auðvelt að henda reiður á hvað það er sem greinir barnabækur frá öðrum 

bókmenntum. Á þessu er þó undantekning, en sú undantekning tekur til myndabóka 

(Dagný Kristjánsdóttir, 2005, bls. 18). Myndabækur eru almennt ætlaðar fyrir mjög 

ung börn og innihalda tákn og myndir umfram ritaðan, samfelldan texta. 

Myndabækur eru mjög gagnlegar til að kynna ungum börnum fyrir umhverfi sínu, en 

með því að skoða myndir og tákn læra börn að tengja saman hluti og orð og að 

þekkja hluti í raunheiminum og umhverfinu í kringum sig. Fyrir mjög ung börn eru 

myndabækur tilvalin leið til að örva málþroska barna, en hljóðin sem börnin tengja 

við myndir í myndabókum þróast seinna meir út í orð (Ganea og fl., 2008, bls. 47). 

Aðrar barnabækur eru ekki jafn aðgreinanlegar frá öðrum bókmenntum. 

Barnabækur með rituðum frásagnartexta eru byggðar upp með sama hætti og aðrar 

bækur, hafa jafnvel sömu frásagnaraðferð og persónusköpun og eru áþekkar öðrum 

bókum í áferð og útliti. Aðgreining barnabóka er því frekar í efnistökum bókanna, en 

framsetning bókanna er oftar en ekki með þeim hætti að barnið, sem lesandi eða 

áheyrandi, geti samsvarað sig með persónunum í sögunni. Persónueinkenni í 

barnabókum eru oftar en ekki talsvert ýktar og mörk andstæðna skýrari (Dagný 

Kristjánsdóttir, 2005, bls. 23). Rannsóknir á áhrifum barnabóka á þroska barna hafa 

sýnt fram á að viðbrögð barna eru oft í samræmi við tegund þeirrar bókar sem lesin 

er (Kaderavek og Justice, 2005, bls. 77). 
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Lestur barnabóka á sér almennt stað innan veggja heimilisins eða í 

leikskólanum. Kynni barna af bókum eru oftar en ekki fyrir tilstuðla foreldra sem 

lesa fyrir þau allt frá því að þau eru ungabörn og fram á síðari ár. Í leikskóla hefst svo 

formlegt lestrarnám, en samkvæmt Aðalnámsskrá leikskóla hefst fyrsta stig hins 

formlega náms á leikskólastigi. Lestur og læsi gegnir mikilvægu hlutverki í 

menntastefnu á Íslandi og hefur lestur verið skilgreindur sem einn af sex 

grunnþáttum í menntastefnu á Íslandi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012, bls. 5). Á leikskólastigi miðar lestrarnám í grófum dráttum að því að undirbúa 

börn undir eiginlegt lestrarnám í grunnskóla. Markmið lestrarnáms í leikskóla lítur 

því frekar að því að örva málþroska, orðskilning, orðaforða og hljóðkerfisvitund 

(Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). 

Út frá ofangreindri umfjöllun var gerð námsáætlun fyrir börn á leikskólaaldri. 

Í þessari námsáætlun voru teknar fyrir þrjár bækur eftir íslenska höfunda og fjallað 

um gagnsemi þeirra í lestrarkennslu fyrir leikskólabörn. Valdar voru bækurnar: Bína 

Bálreiða eftir Ásthildi B. Snorradóttur, Íslensku húsdýrin og Trölli eftir Bergljótu 

Arnaldsdóttur og Óðfluga eftir Þórarinn Eldjárn. Fjallað var um inntak, framsetningu 

og form þessara bóka og hvernig hægt væri að nota þessar bækur til að örva 

félagsþroska, vitsmunaþroska og málþroska. Einnig var skoðað hvernig hægt væri að 

vinna með bækurnar umfram eiginlegt efni þeirra til að efla þroska barnanna.  
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