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Ágrip 

Fáir efast um gildi þess að þjóðfélagsþegnar í nútíma þjóðfélagi geti lesið flókinn texta og 

skilið innihaldið. Innihald texta er lykilatriði til að vekja áhuga á lestri. Textinn þarf að hafa 

þýðingu fyrir lesandann svo hann nenni að lesa hann. Hér verður fjallað um forrit sem 

verður smíðað fyrir foreldra og sett á internetið. Með forritinu verður hægt að búa til bók 

með ljósmyndum af börnum og texta sem hæfir aldri þeirra og þroska. Þannig verða til 

bækur sem foreldrar lesa fyrir börn sín sem innihalda efni sem vekur áhuga þeirra og 

verður undirstaða lestraráhuga. 

Í ritgerðinni er kannað hvað fræðimenn m.a. Vygotsky og Ulrika Leimar höfundur LTG 

lestraraðferðarinnar segja um gildi merkingu texta fyrir lesanda og hlustanda bóka. Einnig 

um þróun orðaforða til að geta búið til efnissvið sem nýtist við gerð texans í forritinu. 
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Formáli 

Fyrir nokkrum árum síðan fékk ég þá hugmynd að búa til forrit fyrir foreldra ungra barna. 

Forrit þar sem hægt verður að setja inn ljósmyndir af börnum með fyrirfram útbúnum 

texta sem tengdur verður myndunum. Þegar konur verða ófrískar tengjast þær oft öðrum 

konum á Facebook sem eiga von á börnum á svipuðum tíma. Fyrst ræða verðandi mæður 

um meðgönguna en eftir að börnin fæðast breytist umræðan og þær ræða hvar börnin 

eru stödd í þroskaferlinum og hvað er framundan. Þær nota m.a. internetið til að afla sér 

upplýsinga. 

Mig langar til að bæta inn í þessa umræðu mikilvægi lestrar strax fyrstu mánuði í lífi 

barna og færa foreldrum í hendur tæki til að búa til bók sem vekur áhuga þeirra á að lesa 

fyrir börn sín. Ég ákvað að nýta tækifærið og stíga fyrsta skrefið í þá átt að láta þennan 

draum verða að veruleika með því að láta þessa ritgerð fjalla um forritið. Ég er sannfærð 

um að því fyrr sem byrjað er að lesa fyrir börn og vekja áhuga þeirra á bókum því meiri 

líkur eru á því að þau langi að læra að lesa. Lengi býr að fyrstu gerð. 

Sigurði Konráðssyni leiðbeinanda þakka ég fyrir hvatningu og góðar ábendingar. Ég vil 

þakka dætrum mínum Ásu Björk og Þórdísi Jónu Jónsdætrum fyrir notadrjúg ráð og að sjá 

til þess að ég  missti aldrei sjónar á takmarkinu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. 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  

OECD (The Organisation for Economic Co-operation in Development) sem langflest lönd 

heimsins eru aðilar að gerir könnun sem nefnist PISA á þriggja ára fresti sem mælir kunn-

áttu 15 ára unglinga. Í PISA könnuninni sem framkvæmd var árið 2012 komu íslensk börn 

ekki vel út í læsi. Þau stóðu verr að vígi en börn í þeim löndum sem íslendingar bera sig 

helst saman við. Reykjavíkurborg skipaði fagráð um eflingu málþroska, lestrarfærni og 

lesskilnings meðal barna og ungmenna í skólum Reykjavíkurborgar í byrjun september 

2014. „Megin markmið fagráðsins var að setja fram tillögur og aðgerðir sem miða að því 

að bæta málþroska og læsi allra leik- og grunnskólabarna“ (Freyja Birgisdóttir, Fríða B. 

Jónsdóttir og Guðrún E. Bentsdóttir, 2015, bls. 2). Fagráðið gaf út skýrslu sem kom út í 

febrúar árið 2015 með tillögur að næstu skrefum. Í framhaldi af PISA könnuninni hefur 

verið mikil umræða um lestrarfærni barna og unglinga. 

Margt hefur breyst á undanförnum árum og bókin er ekki lengur aðalafþreying ungra 

barna. Eftir að sjónvarpið og síðan tölvan urðu staðalbúnaður á heimilum landsmanna 

hefur bókin farið halloka fyrir þessum tækjum þegar börn velja sér efni til dægrastytting-

ar. Ósjaldan heyrast foreldrar dæsa og velta vöngum yfir því hvað þau geta gert til að 

stytta tímann sem börn verja í tölvunni. Því meiri tími við tölvuna því minni tími fyrir allt 

annað þar með talið lestur góðra bóka. 

Lengi býr að fyrstu gerð og það þarf að vekja áhuga barna á bókum eins fljótt og auðið 

er eða strax á fyrsta ári. Þeim þarf að finnast jafn eðlilegt að sjá bókina eins og sjónvarp 

eða tölvur á heimilinu. Foreldrar þurfa að vera góð fyrirmynd með bækur við hönd á 

heimilinu. Þeir geta haft mikil áhrif á hvenær og hvort börn skoða og síðar lesa bækur og 

foreldrar þurfa að vita hvað þeirra þáttur er mikilvægur í að vekja áhuga barna á bókum 

og hvernig best er að kveikja hann. 

Það er hægt að gera með því að sjá til þess að foreldrar fái aðgang að bókum sem 

fjalla um þeirra eigin börn nánasta umhverfi þeirra og upplifun. Ef foreldrar byrja að lesa 

texta og skoða myndir af ungum börnum sínum sem byggir á upplifun barna, eykur það 

líkur á því að börn fái áhuga á bókum og í framhaldi af því að læra að lesa. Flestir foreldrar 

eru uppteknir af afrekum barna sinna og eru sífellt að taka myndir af þeim. Ung börn eru 

mjög sjálflæg og því ættu þau að hafa áhuga á að skoða myndir af eigin afrekum og hlusta 

á foreldra lesa um þau. Þar með er fundið efni sem foreldrar hafa áhuga á að lesa fyrir 

börn sín og börn vilja gjarnan hlusta á. 
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Hér verður kynnt til sögunnar forrit sem ætlunin er að sýni foreldrum fram á mikil-

vægi þess að lesa fyrir börn auk þess að vera tæki til að búa til athyglisverðar sögur. Þar 

með er komið efni sem ætti að vekja athygli bæði foreldra og barna það er að segja sem 

báðir aðilar hafa áhuga á að lesa. Forrit sem gefur foreldrum kost á því að setja inn myndir 

af börnum sínum við fyrirfram útbúin texta sem merktur er aldri og þroska barna. Myndir 

af börnum í sínu nánasta umhverfi með aðstandendum að afreka eitthvað sem vekur 

athygli þeirra. Þegar búið er að búa til bókina geta foreldrar sest niður með börnum sínum 

og lesið hana fyrir þau. Lesið texta sem hefur þýðingu fyrir báða aðila og vekur áhuga 

þeirra beggja. 

Þegar tekst að vekja athygli foreldra á mikilvægi þess að lesa fyrir börn og að gera 

þeim grein fyrir hvað þeir eru sterkir áhrifavaldar leggja foreldrar grunninn að lestrarfærni 

barna sinna heima í stofu með því að lesa bók um þeirra afrek. Bók sem þau hafa sjálf 

búið til með myndum af börnum og texta sem miðast við aldur og þroska barna. Þannig 

vekja foreldrar áhuga barna á bókinni og grunnurinn að lestaráhuga þeirra vaknar inni á 

heimilum landsmanna. 
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2 Textagerð fyrir ung börn 

Í þessum kafla verður fjallað um LTG lestraraðferðina og hvernig hún getur verið undir-

staða texta sem vekur áhuga hjá börnum. Einnig verður fjallað um hvernig hægt er að 

vekja áhuga barna á bókum og hvað innihald texta skiptir miklu máli í því sambandi. Rætt 

verður um mikilvægi þess að foreldrar lesi fyrir börn og hafi jafnframt raunverulegan 

áhuga á texta sem þeir lesa fyrir þau. Það er mikilvægt að foreldrar byrji snemma að lesa 

fyrir börn og hér verður fjallað um að það er ekki víst að foreldrar geri sér grein fyrir mikil-

vægi þess. Í kaflanum kemur líka fram mikilvægi lestrarkunnáttu ekki bara þegar ganga á 

menntaveginn heldur einnig í skóla lífsins. Að lokum verður aðeins gerð grein fyrir orða-

forða og þróun hans fyrstu árin. 

2.1  LTG lestraraðferðin 

Ulrika Leimar setur fram kenningu sem hún kallar LTG metoden en LTG er skammstöfun 

fyrir läsning på talets grund eða lestur á talmálsgrunni (Bryndís Gunnarsdóttir, bls. 5). 

Ulrika Leimar telur að börn eigi að kynnast ritmáli á svipaðan hátt og börn læra að tala. 

Það sama segir Vygotsky í bókinni Mind in society (1978, bls. 116) ritmál eigi að þróast 

með börnum á sama hátt og talmálið. Ulrika Leimar segir (1978, bls. 20) að mál barna 

verði til vegna samspils milli ómeðvitaðs innra mótunarferils og félagslegrar mótunar sem 

byrjar áður en barnið segir sitt fyrsta orð. 

Börn nota orð til að útskýra tilfinningar, reynslu og til að ræða málin og þau fá einnig 

upplýsingar með því að tala (Leimar, 1978, bls. 22). Á sama hátt telur Ulrika Leimar mikil-

vægt að börn kynnist ritmáli. Hún segir mikilvægt að ritmál fyrir börn innihaldi orð sem 

börn þekkja og skilja orð sem þau nota þegar þau eru að tjá sig (Leimar, 1978, bls. 43). 

Ulrika Leimar (1978, bls. 49) vill að texti fyrir börn byggi á hugmyndum og reynsluheimi 

þeirra og þannig upplifi börn að textinn hafi einhverja þýðingu fyrir þau sjálf. Það skipti 

miklu máli að börn sjái orð á prenti sem þau þekkja og nota. Orð sem þeim finnst einhver 

tilgangur í að skoða og lesa. 

Ulrika Leimar tekur sem dæmi dreng sem gat auðveldlega lesið flókið orð eins og 

geimfari en var í vandræðum með að lesa einfalt orð eins og gæs. Hún áleit að drengurinn 

þekkti merkingu orðsins geimfari betur en orðið gæs sérstaklega vegna þess að hann sá 

fugl ekki gæs þegar hann skoðaði ljósmyndina sem fylgdi orðinu gæs (Leimar, 1978, bls. 

11). Hann hafði áhuga á geimfara og því sem það orð stóð fyrir og því var hann fljótur að 

skilja og þekkja orðið. Hann lærði því fyrr að lesa orðið geimfari þó það væri flóknara. 
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Bryndís Gunnarsdóttir (1988, bls. 11) lýsir því hvernig Ulrika Leimar leggur til að teikn-

ingar barna séu notaðar til að semja texta. Börn segja frá því sem þau teikna það er 

skrifað niður og síðan lesið eins og hvern annan texta í sögubók. Þegar þessi aðferð er 

notuð er hægt að ná því markmiði að textinn innihaldi orð sem börn þekkja og skilja og 

sem byggir á þeirra hugmyndum og reynsluheimi. Ulrika Leimar (1978, bls. 46) finnst 

skipta máli að börn átti sig á því að eitthvað sem þau segja frá getur orðið að texta sem 

síðan er lesinn. Börn upplifa þá hvernig hið talaða orð breytist í texta með innihaldi sem 

skipta börn máli og þau hafa áhuga á að lesa um. 

Vygotsky (1978, bls. 115) skrifar líka um mikilvægi þess að barn átti sig á því að það sé 

ekki aðeins hægt að teikna myndir heldur líka skrifa það sem maður segir. Hann gengur 

svo langt að segja að þessi uppgötvun hafi orðið þess valdandi að maðurinn áttaði sig á 

mikilvægi ritmáls og byrjaði í framhaldi af því að skrifa texta og börn þurfi að uppgötva 

það sama til að fá áhuga á því að læra að lesa (Vygotsky, 1978, bls. 115). Samkvæmt þessu 

þurfa þau að gera sér grein fyrir mikilvægi ritmáls fyrir þau sjálf. Komast að því að texti 

hafi merkingu fyrir þau og að það skiptir þau máli að lesa hann. 

LTG lestraraðferðin miðar að því að nota texta með orðum sem börn þekkja og nota í 

töluðu máli. Ritmálið er byggt upp miðað við upplifanir barna svo þau geti tjáð sig um 

innihald þess. Texti sem börn lesa eða lesinn er fyrir þau eiga að fjalla um börnin sjálf, 

nánasta umhverfi og upplifanir þeirra með öðrum orðum eitthvað sem þau þekkja af eigin 

raun. Það umfjöllunarefni hlýtur að vekja áhuga og forvitni barna. 

Ulrika Leimar bendir á að nota teikningar barna til að búa til texta en það er einnig 

hægt að nota ljósmyndir af börnum á sama hátt. Ljósmyndir af börnum í allskonar að-

stæðum, stöðum, þátttakendum í atburðum og með persónum sem tengjast lífi þeirra. 

Þannig myndu börn skoða ljósmyndir af sjálfum sér um leið og þau hlusta á foreldrana 

lesa texta sem tengjast ljósmyndunum. Myndir og texta þekkja þá bæði foreldrar og börn 

af eigin raun og geta spjallað saman um innihaldið. Spjallað saman um eitthvað sem þau 

upplifa saman, þekkja vel og þannig hefur efnið þýðingu fyrir þau öll. 

Með texta tengdum ljósmyndum af börnum og nánasta umhverfi er hægt að ná þeirri 

tengingu sem bæði Ulrika Leimar og Vygotsky leggja svo mikla áherslu á. Börn kynnast 

ritmáli þannig á jákvæðan hátt í tengslum við eigin reynsluheim og upplifun. Einnig þurfa 

börn að komast að því að það er ekki bara gaman að hlusta á sögur og skoða myndir þau 

geta líka notað ritmálið. Þau geta notað ritmálið til að tjá sig á sama hátt og þau nota 

talmálið. 

Ulrika Leimar (1978, bls. 22) segir að börn noti orð til að útskýra tilfinningar, reynslu 

og til að ræða málin og þau fái einnig upplýsingar með því að tala. Ef tekst að gera börn-
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um grein fyrir því að þau geta tjáð sig og aflað sér upplýsinga á sama hátt með ritmáli 

hlýtur það að vekja áhuga barna á lestri. 

Með því að nota ljósmyndir á sama hátt og Ulrika Leimar talar um að nota teikningar 

barna horfa börn á ljósmyndir og hlusta á texta af einhverju sem þau hafa upplifað. Þau 

sjá þessa upplifun koma fram á ljósmynd og hlusta á hana lesna. Börn gera sér þá grein 

fyrir því að það er hægt að útskýra tilfinningar, reynslu og ræða innihald texta með því að 

hlusta á texta lesinn um þau og skoða ljósmynd af því sama og fá þannig upplýsingar. Þau 

fá tilfinningu fyrir því að það er hægt að tjá sig á fleiri máta en talmáli að það er ekki síður 

hægt að nota ritað mál til þess. 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um LTG lestraraðferðina. En það hefur aðeins verið 

fjallað um hluta af kenningunni. Þeim hluta sem snýr að mikilvægi þess að búa til texta 

fyrir börn sem hefur þýðingu fyrir þau. 

2.2 Undirstaða bókaáhuga 

Mikilvægt er að börn sjái foreldra með bækur og að þær séu við höndina á heimilum það 

getur haft áhrif á lestur barna. Freyja Birgisdóttir, Fríða B. Jónsdóttir, Dröfn Rafnsdóttir og 

Guðrún E. Bentsdóttir (2015, bls. 11, 12 og 20) leggja mikla áherslu á mikilvægi þess að 

fræða foreldra um hvað hlutverk þeirra er stórt þegar vekja á athygli barna á lestri. 

Foreldrar eru fyrirmyndir barna í mörgu og ekki síst í því að meðhöndla bækur af áhuga. 

Það gefur auga leið að ef bækur eru ekki sjáanlegar á heimili ungra barna sækja þau vænt-

anlega ekki mikið í að skoða þær heima hjá sér. 

Viðhorf foreldra til bókalesturs hefur líka mikil áhrif á það hvort börn fái áhuga á 

lestri. Ef foreldrar eru neikvæðir út í bókalestur og skammast jafnvel í börnum ef þau eru 

með bók við hönd gefur það auga leið að það er ekki hvetjandi. Hins vegar ef foreldrar 

lesa fyrir börn og hvetja þau til að skoða bækur eykur það líkurnar á því að þau verði já-

kvæð í garð bókarinnar. Það er því mjög mikilvægt að gera foreldrum grein fyrir því hve 

stórt hlutverk þeirra er í því að vekja áhuga barna sinna á bókum og ekki síður hvað sá 

áhugi hefur mikil áhrif á hvernig börnum farnast í lestrarnámi. 

Börnum þarf að finnast jafn eðlilegt að taka fram bók til að skoða eins og að leika með 

leikföng, horfa á sjónvarp eða spila á spil eða tölvur. Bókin þarf að vera eðlilegur hlutur í 

umhverfi barna sem þau læra að umgangast og skoða sem verður þess valdandi að þegar 

þau hefja grunnskólagöngu þekkja þau bókina. Þá aukast líkurnar á því að bókin veki 

áhuga og löngun til að skoða og læra að lesa hana. Ef börn þekkja lítið sem ekkert til bóka 

gæti þeim stafað ógn af henni eins og stundum vill verða með eitthvað sem er óþekkt. 

Hins vegar ef börn eru vön að skoða bækur og hlusta á sögur hafa þau ákveðna þekkingu á 
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bókum. „Þekking barna á bókstöfum og hefðum ritmáls hafa sterkt forspárgildi fyrir síðari 

lestrarfærni“ (Freyja Birgisdóttir og fleiri, bls. 10). Þegar bækur eru börnum vel kunnugar 

er þar með komin undirstaða sem skiptir miklu máli í undirbúningi fyrir lestrarkennslu. 

Því grunnurinn að lestri er ekki síður að þekkja lestrarátt, kynnast stöfum, prentuðu 

máli og efla hljóðkerfisvitund barna (Pence og Justice, 2008, bls. 250). Það er fleira en að 

þekkja bókstafi sem börn þurfa að kunna þegar þau læra að lesa. Freyja Birgisdóttir og 

fleiri (2015, bls. 3) segja að þetta ferli sé skilgreint sem bernskulæsi að hafa ákveðna þekk-

ingu, færni og viðhorf sem nýtist við lestrarnám. Það er ekki síður mikilvægt að kunna skil 

á því. Foreldrar eru ekki bara að vekja áhuga barna á bókum og lestri almennt þegar þau 

lesa fyrir börn. Þau eru í leiðinni að efla orðaforða barna (Pence og Justice, 2008, bls 231) 

og leggja grunninn að lestrarnámi þeirra. Foreldrar eru því að slá fleiri en tvær flugur í 

einu höggi þegar þau lesa fyrir börn. Það má því segja að börn séu að afla sér þekkingar á 

ýmsu sem tengist því að læra að lesa þegar þau sitja og skoða bækur um leið og þau 

hlusta á söguna í bókinni. 

Á leikskólaaldrinum eru börn að átta sig á því út á hvað prentað mál gengur og leika 

sér með hljóð, atkvæði og orð og það er einmitt á þessum tíma sem áhugi vaknar á lestri 

og skrift (Pence og Justice, 2008, bls. 222). Það er því mjög mikilvægt að virkja þennan 

áhuga með texta sem vekur áhuga barna og hefur einhverja þýðingu fyrir þau. Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir (2013, bls 23) talar um það í sinni grein að rannsóknir sýni að þekking á 

tilgangi og sérkennum ritmáls þegar börn hefja skólagöngu skipti mjög miklu máli fyrir 

gengi barna í grunnskóla. 

Pence og Justice (2008, bls. 232) leggja svo mikla áherslu á mikilvægi þess að lesa fyrir 

börn að þau segja að ekkert annað hafi eins mikil áhrif á þróun orðaforða hjá leikskóla-

börnum ekki einu sinni leikurinn. Þau (Pence og Justice, 2008, bls. 232) tala um að tæknin 

sem foreldrar nota við lesturinn til að viðhalda athygli barna ásamt því að tala um svipaða 

hluti og lesið er um og tengja það við reynslu barna sé sérstaklega áhrifarík leið til að auka 

orðaforða barna. Það er því mjög mikilvægt að foreldrar lesi fyrir börn til að vekja áhuga 

þeirra á bókum og innihaldi þeirra. Þegar foreldrar lesa fyrir börn um efni sem vekur ein-

lægan áhuga þeirra eru þau að leggja grunninn að því að börn fái áhuga á að kanna inni-

hald bóka. Þau leggja drög að því að börn sjái einhvern ávinning af því að skoða bækur og 

muni í framhaldinu fá áhuga á því að læra að lesa. 

Það er ekki sjálfgefið að foreldrar geri sér grein fyrir mikilvægi þess að lesa fyrir börn 

sín (Ásthildur og Sigurlaug, 2000, bls 40). Foreldrar átta sig hugsanlega ekki á því að það er 

greinarmunur á því að eiga saman samverustund með því að sitja saman og lesa bók eða 

horfa saman á sjónvarp. Hvor tveggja eru samverustundir sem foreldrar og börn eiga 
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saman. Tengingin sem getur myndast þegar þau setjast saman niður að lesa og skoða bók 

er allt önnur en þegar horft er saman á sjónvarp. Nálægðin er yfirleitt meiri og athyglin öll 

á bókinni. Þegar setið er saman að horfa á sjónvarp geta börn einnig verið að leika sér og 

foreldrar að skemmta sér í tölvunni eða að vinna handavinnu og nándin verður ekki eins 

mikil og hugsanlega minni umræða um innihaldið. Það er svo mikið framboð af afþreyingu 

bæði í sjónvarpi og í tölvum að það er nauðsynlegt að halda á lofti muninum á því að 

horfa saman á sjónvarp eða vera með bók með athyglisverðu efni sem vekur áhuga bæði 

barna og foreldra. 

Það þarf að fræða foreldrar um það hvað þau hafa mikil áhrif á lestrarvenjur barna 

sinna. Þeir þurfa að heyra hvað það að vekja áhuga barna á bókum og lestri getur haft 

mikil áhrif á hvernig börnum gengur lestrarnámið og að það sé í þeirra valdi. Hvort 

foreldrar lesa fyrir börn eður ei getur haft mikil áhrif á hvernig börnum gengur að fóta sig í 

lífinu og langflestir foreldrar vilja leggja góðan grunn að því. Þeir þurfa bara að vita hvern-

ig þeir eiga að fara að því. 

Foreldrar leggja grunninn að bókaáhuga barna sinna með því að lesa fyrir þau og vekja 

þannig áhuga þeirra á bókinni bæði texta og ljósmyndum. Það skiptir máli að byrja 

snemma að lesa fyrir börn þannig að þeim finnist sjálfsagt að hafa bókina í návist sinni og 

eðlilegt að taka hana fram og lesa eða skoða með eða án foreldra. Þegar foreldrar hafa 

raunverulegan áhuga á texta og ljósmyndum í bók, langar til að lesa bók fyrir börn smitast 

sá áhugi yfir til barna sem eykur líkur á því að þau taki bók af eigin frumkvæði til að skoða. 

Þegar þeim áfanga er náð er komin ákveðin undirstaða fyrir áhuga á því að læra að lesa. 

Ef börn hafa upplifað góðar stundir við lestur góðra bóka með þeim sem þeim þykir 

vænt um hafa þau fengið góða undirstöðu undir lestrarnámið. Að hafa jákvæða afstöðu til 

lesturs hefur góð áhrif á lestrarnám alveg eins og jákvæð afstaða leiðir oftast til jákvæðrar 

útkomu. 

2.3 Mikilvægi lestrarkunnáttu 

Lestur skiptir miklu máli í dagsins önn því það líður varla sá dagur að almennir borgarar í 

nútíma þjóðfélagi rekist ekki á ritmál sem þeir þurfa að lesa og umfram allt að skilja inni-

hald þess. Ritmál getur verið eitthvað létt eins og að lesa af skiltum á götum eða langt og 

flókið eins og í ráðningasamningum. Það er ekki bara spurning um að verða læs til að geta 

lesið sér til skemmtunar eða ganga menntaveginn. Lestur er undirstaða svo ótrúlega 

margs annars í daglegu lífi. Freyja Birgisdóttir og fleiri (2015, bls. 3) nota skilgreiningu IEA 

(The International Association for the Evaluation of Educational Achievement) á læsi en 

hún er þessi: 
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Læsi (e. Literacy ) vísar til hæfninnar til að skilja og nota ritmál tungunnar í samræmi við 

kröfur samfélagsins og/eða óskir einstaklings. Í því felst að ungir lesendur geti tileinkað sér 

ýmiss konar texta og lagt í hann merkingu. Þeir lesi til að læra, til að taka þátt í samfélagi 

lesenda í skóla og daglegu lífi og þeir lesi sér til ánægju. 

Það segir sig sjálft að til að geta gengið menntaveginn þarf að kunna að lesa og um-

fram allt að geta lesið flókinn texta og skilið innihald hans vel. Það er hins vegar mjög 

margt annað sem fullorðnir einstaklingar taka sér fyrir hendur sem krefst þess einnig að 

þeir geti lesið og skilið til fulls innihald orðanna. Freyja Birgisdóttir og fleiri (2015, bls. 2) 

tala um að læsi jafni ekki bara tækifæri til náms heldur í lífinu öllu. Sumir dagar eru við-

burðaríkari en aðrir og krefjast meiri lestrarkunnáttu t.d. á kosningadegi. Einstaklingar 

þurfa að  getað kynnt sér fyrir hvað hver flokkur stendur eða að minnsta kosti að geta 

lesið nöfn stjórnmálaflokkanna til að geta kosið. Þegar sótt er um starf er nauðsynlegt að 

geta skilið innihald starfslýsingar til að vita hvort viðkomandi hafi yfir höfuð áhuga á því að 

vinna starfið. Við íbúðakaup eru mikilvægar og flóknar upplýsingar sem koma fram í kaup-

samningum sem skipta miklu máli að skilja til hlítar. Þannig mætti lengi telja en mergur 

málsins er sá að fullorðnir einstaklingar sem geta lesið texta og skilið vel innihald hans 

hafa margt framyfir þá sem þurfa að stauta sig í gegnum texta og eru jafnvel í erfiðleikum 

með að skilja innihaldið. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 99) kemur fram mikilvægi góðrar lestrarfærni 

bæði sem undirstaða ævináms en ekki síður til að einstaklingur geti aflað sér upplýsinga 

sem gera honum kleift að taka virkan þátt í lífi og menningu þjóðar. Það er sama hversu 

lítinn þátt einstaklingur vill taka í þjóðfélaginu það er hæpið að hann komist hjá því að 

nýta lestrarkunnáttu sína. Með góðri lestarkunnáttu getur hann aflað sér upplýsinga sem 

getur skipt sköpum um það hvernig lífshlaup hans verður. Flestir gera sér grein fyrir mikil-

vægi þess að kunna að lesa. En það er ekki nóg að kunna stafina það þarf að skilja innihald 

texta til að geta lesið. Það eru því mikil verðmæti sem felast í vel læsum þjóðfélagsþegn-

um sem geta skilið flókinn texta með þýðingarmiklum upplýsingum það getur skipt sköp-

um hvort þjóðfélag vaxi og dafni. 

Það fer því ekki milli mála verðmæti þess að vekja athygli foreldra á mikilvægi þess að 

vekja áhuga barna á lestri og þekkingu og hvaða leið er vænleg til árangurs. Það hlýtur að 

hafa áhrif á foreldra ef augu þeirra eru opnuð fyrir því að mikilvægi lestrar fellst ekki bara í 

því að leita sér menntunar. Það hversu vel læs börn þeirra eru getur haft mikil áhrif á það 

hversu vel þeim gengur að verða virkir þjóðfélagsþegnar í nútíma þjóðfélagi sem er í örri 

þróun. 
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2.4 Innihald texta 

Margir fræðimenn tala um mikilvægi þess að texti í bókum fyrir börn hafi einhverja 

þýðingu fyrir þau (Ragnheiður Gestsdóttir, 2012, bls. 24. Sylvía Guðmundsdóttir, 2010, 

bls. 62. Bryndís Gunnarsdóttir, 1988, bls. 8, Pétur Gunnarsson, 2000, bls. 148, Vygotsky, 

1978, bls. 118). Í grein Rósu Eggertsdóttur (2007, bls. 18) þar sem hún er að tala um 

Byrjendalæsi – aðferðina kemur fram mikilvægi þess að tala um texta sem er lesinn. Það 

er ekki nóg að geta lesið texta. Lesandinn þarf að átta sig á því hvað hann inniheldur og 

hann þarf að hafa einhverja þýðingu fyrir hann. 

Þegar orð hafa merkingu fyrir börn auðveldar það þeim að þekkja þau. Vygotsky legg-

ur mikla áherslu á að lestur þurfi að hafa þýðingu fyrir börn. Í bókinni Mynd in society (bls. 

117) talar hann um að lestrarkennslu þurfi að skipuleggja þannig að börn finni að hún sé 

nauðsynleg fyrir þau. Þau skilji að læra að lesa skipti þau raunverulega máli. Börn þurfa að 

finna að þau þurfi á því að halda að kunna að lesa (Vygotsky, 1978, bls. 117). Hann talar 

líka um það að lestur og skrift þurfi að tengjast lífinu. Ritverk þarf að hafa þýðingu fyrir 

börn og vekja innri þörf hjá þeim og vera viðfangsefni sem er nauðsynlegt og eitthvað sem 

skiptir börn máli (Vygotsky 1978, bls. 118). Hann segir (Vygotsky, 1978, bls. 118) að það 

þurfi að verða framþróun í lestri barna þannig að þau upplifi lestrarkunnáttu sem nýtt 

form sem nýtist til að tjá sig. Það að læra að lesa eigi ekki að vera páfagaukalærdómur 

heldur ný leið til að tjá sig (Vygotsky 1978, bls. 118) og ef þessi leið er farin munu börn líta 

á ritverk sem eðlilegan hluta af því sem þau upplifa en ekki eitthvað sem þau eru tilneydd 

að eyða tímanum í. Á sama hátt og þau lærðu að tala. Það var upplifun ekki æfingabúðir. 

Vygotsky tekur dæmi um þegar fólki er kennt að spila á píanó (Vygotsky, 1978, bls. 105-

106). Hann líkir lestrarnámi við það að læra að spila á píanó. Það er ekki nóg segir 

Vygotsky (1978, bls. 105 og 118) að kenna tæknilega hluta eins og fingrasetningu og nótur 

það þarf líka að sjá til þess að fólk fái tilfinningu fyrir tónlistinni. Það þarf að sjá til þess að 

börn fái tilfinningu fyrir lestrinum. Þetta er ekki ósvipað því sem Ulrika Leimar talar um 

þegar hún var að velta fyrir sér af hverju drengur átti auðveldara með að læra að lesa 

orðið geimfari heldur en gæs. Hann hafði tilfinningu fyrir orðinu geimfari en ekki orðinu 

gæs.  

Í bókinni Language development from theory to practice tala höfundar um að undir-

staða lestrar sé talað mál og möguleiki barna til að tileinka sér lestur haldist í hendur við 

orðaforða þeirra (Pence og Justice, 2008, bls. 222). Börn þurfa að geta skilið innihald þess 

sem lesið er fyrir þau eða þau lesa sjálf. Læsi byggir á mæltu máli (Pence og Justice, 2008, 

bls. 222). Það minnir ansi mikið á það sem Ulrika Leimar segir þegar hún talar um LTG 
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lestraraðferðina að börn þurfi að skilja það sem þau lesa og það þurfi að haldast í hendur 

við orðaforða þeirra. 

Börn á leikskólaaldri eru sjálfmiðuð. Þess vegna er það sem vekur mestan áhuga 

barna það sem þau eru sjálf að gera og upplifa. Á stöðum sem þau kannast við með 

persónum sem þau þekkja og þykja vænt um. Foreldrar eru líka mjög uppteknir af 

afrekum barna sinna og því eru meiri líkur á því að texti um afrek þeirra veki raunveru-

legan áhuga foreldra á innihaldi textans sem smitast yfir á börn. Þau upplifa þá að bók 

sem foreldrar lesa fyrir börn hafi þýðingu fyrir þau ásamt því að geta tjáð sig um inni-

haldið af því að þau þekkja það af eigin raun. 

Það skiptir máli hvað lesið er fyrir börn það verður að vekja áhuga þeirra. Innihald 

textans þarf að hafa þýðingu fyrir þau og ekki skemmir það fyrir ef foreldrar hafa ánægju 

af lestrinum. Það hlýtur að vekja áhuga barna á bókum og bókalestri að hlusta á foreldra 

lesa fyrir börn það sem þau upplifðu saman. Þessi sameiginlega upplifun hefur þýðingu 

fyrir börn og foreldra. Eins og komið hefur fram fyrr í þessari ritgerð skiptir það miklu máli 

til að vekja áhuga barna á bókalestri að innihaldið hafi merkingu fyrir börn. 

2.5 Orðaforði og þróun hans  

Talið er að börn læri eitt og eitt orð á tímabilinu 9 til 12 mánaða og að á milli 12 mánaða 

og 25 mánaða megi gera ráð fyrir að þau hafi lært 100 orð (Sigurður Konráðsson, 2000, 

bls. 158). Talið er að orðaforðinn vaxi hratt eftir það og að á aldrinum tveggja til þriggja 

ára læri börn jafnvel tíu orð á dag (Sigurður Konráðsson, 2000, bls. 159). Á leikskólaaldrin-

um þriggja til fimm ára er talið að börn læri að meðaltali 860 orð á ári eða tvö orð á dag 

(Pence og Justice, 2008, bls. 229). Þetta er gríðarlega mikill fjöldi orða sem börn eru að 

læra á tiltölulega stuttum tíma. Erfitt er að fylgjast með hvað börn læra mörg orð því það 

er misjafnt hvaða orð þau nota og þau nota ekki öll orð sem þau kunna á hverjum degi. 

Einnig verður að hafa í huga að börn skilja mun fleiri orð en þau nota (Pence og Justice, 

2008, bls. 40). 

Orðaforði barna verður til og þróast í samskiptum við annað fólk þau heyra orðin í 

umhverfi sínu og tileinka sér þau svo. Sigurður Konráðsson (2000, bls. 152) segir að börn 

byrji að nota sérnöfn og nafnorð eins og heiti hluta síðan sagnorð um það sem er að 

gerast og síðan atviksorð eins og út, upp og inn. Þau læra fyrst orð yfir það sem er í nán-

asta umhverfi það sem vekur áhuga þeirra og forvitni og nöfn þeirra sem eru í nánasta 

umhverfi þeirra. Umhverfi barna þegar þau eru að tileinka sér málið skiptir miklu máli. 

Það er hægt að hafa mikil áhrif á orðaforða þeirra með því að lesa fyrir þau og hvetja þau 

til að tjá sig. 
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Áhugi á umhverfi breytist eftir því sem börn eldast og þroskast og hefur áhrif á orða-

forðann. Það er líka persónumunur á því hvað vekur áhuga þeirra. Sum börn hafa mikinn 

áhuga á stórum og hávaðasömum bílum og kunna mörg orð yfir ýmis farartæki meðan 

önnur hafa hugsanlega lært nöfnin á öllum fjöllunum í nánasta nágrenni þeirra. 

Orðaforðinn er líka misjafnlega fjölbreyttur eftir því á hvaða aldri börn eru og þarfir 

misjafnar eftir aldri og þroskastigi barna. Eftir því sem þau eldast og þroskast eykst fjöl-

breytnin í umhverfi þeirra og þannig læra þau alltaf fleiri og fleiri orð og bæta þannig við 

orðaforðann. Í kenningum um það hvernig best sé að auka orðaforða barna er líka talað 

um að upplifun barna og það sem vekur áhuga þeirra og forvitni sé vænlegast til árangurs 

(Sigurður Konráðsson, 2000, bls. 168). Nákvæmlega það sama og kemur fram í LTG 

lestraraðferðinni að nota umhverfi þeirra og upplifun til að búa til texta sem vekur áhuga 

og forvitni þeirra og hvetur þau til að lesa. 

Börn læra fyrst af öllu orð sem eru algeng í máli foreldra og annarra sem sinna þeim 

(Sigurður Konráðsson, 2000, bls. 164). Þau læra fyrr orðið frændi og frænka ef þau þekkja 

frænda sinn og frænku (Pence og Justice, 2008, bls. 233) heldur en ef þau eru í litlum sam-

skiptum við þau. Það bendir til þess að orð sem hafa þýðingu festist fyrr í orðaforða þeirra 

en orð sem hafa enga merkinu fyrir þau. Börn eiga auðveldara með að skilja að þau eigi 

systur og bróðir en að þau séu systir eða bróðir (Pence og Justice, 2008, bls. 233). 

Það þarf að velja athygli barna á bókum. Það skiptir miklu máli fyrir orðaforða þeirra 

að halda snemma að þeim bókum (Sigurður Konráðsson, 2000, bls. 165). Það hlutverk 

geta foreldrar auðveldlega rækt með því að lesa fyrir börn og skoða bækur með þeim. 

Forritið er ætlað til að auðvelda foreldrum það. 
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3 Innihald forritsins 

Í þessum kafla verður fjallað um forritið sjálft sem á að vera undirstaða bóka sem foreldr-

ar búa til fyrir börn sín sérsmíðuð fyrir hvern einstakling. Fjallað verður um innihald text-

ans sem verður saminn þannig að hann henti mismunandi aldri og þroska barna. Einnig 

kemur fram hvernig foreldrum verður gert mögulegt að tengja ljósmyndir af börnum sín-

um við texta þannig að úr verði bók. Þannig geti foreldrar lesið sögur fyrir börn um þeirra 

reynsluheim sem vekur upp áhuga þeirra á bókum. Í kaflanum verður líka sýnishorn af því 

hvernig blaðsíðurnar geta litið út sem búnar verða til í forritinu. 

3.1 Forritið hugmyndin 

Hugmyndin er að búa til forrit á netinu fyrir foreldra ungra barna sem gefur þeim tækifæri 

til þess að búa til bækur fyrir börn sín. Bækur sérsniðnar fyrir hvert barn um þeirra upp-

lifun sem vekur áhuga foreldra á því að byrja sem fyrst að lesa fyrir börn sín. Fyrsti hluti 

forritsins sem þessi ritgerð fjallar um er miðaður við aldurstímabilið nokkurra mánaða til 

fjögurra eða fimm ára. Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að foreldrar byrji sem 

fyrst að lesa fyrir börn texta sem hefur einhverja merkingu fyrir þau. Mesti ávinningurinn 

verður ef textinn hefur þýðingu bæði fyrir foreldra og börn og í textagerð forritsins verður 

tekið mið af því. Kafli tvö gerir þessu einhver skil enda er hann hugsaður sem undirstaða 

textans sem verður saminn og settur í forritið. Textinn þarf að hafa einhverja merkingu 

fyrir börn og foreldra og þeim þarf að finnast hann spennandi. 

Í kafla 2.1 er fjallað um LTG lestraraðferðina m.a. þann hluta hennar sem inniheldur 

fræðslu um að búa til texta við teikningar barna. Í forritinu verða ljósmyndir notaðar í stað 

teikninga og textinn í forritinu tengdum þeim. Foreldrum verður gert kleift að nota ljós-

myndir af börnum sínum til að búa til bækur á einfaldan máta og tengja texta við mynd-

irnar sem hæfa þeim. Texta sem kveikir í foreldrum áhuga að lesa fyrir börn og ber þann 

árangur að börnum finnist bækur spennandi og verði lestrarhestar. Þannig verður ritgerð-

in undirstaða texta sem hæfir ljósmyndum af athöfnum, persónum, atburðum og stöðum 

sem börn og foreldrar þekkja af eigin raun. Ljósmyndir verða tengdar við texta af börnum 

í aðstæðum, stöðum og með persónum sem bæði börn og foreldrar þekkja mjög vel. Text-

inn tekur mið af því sem flest börn upplifa fyrstu mánuði og ár ævi sinnar og ættu flestir 

að finna eitthvað við sitt hæfi. 

Með forritinu munu einnig fylgja upplýsingar til foreldra um mikilvægi þess að foreldr-

ar lesi fyrir börn sín og hversu snemma er hægt að byrja á því. Upplýsingar úr kafla 2.3 í 
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ritgerðinni verður nýttur til að semja þann hluta. Einnig munu fylgja leiðbeiningar um það 

hvernig nota eigi forritið. Í forritinu verða upplýsingar fyrir notendur um það hvernig ljós-

myndir og hvaða textar hentar hverjum aldri. Textinn verður til að byrja með á íslensku en 

síðan verður fleiri tungumálum bætt við svo sem flestir geti nýtt sér forritið. 

Stafagerðin sem notuð verður við textagerðina við ljósmyndir af börnum verður að 

vera með stöfum þar sem hver stafur er skýr og fer ekki milli mála hvar einn stafur endar 

og annar byrjar. Með því að nota alltaf sömu stafagerð sjá börn orðin alltaf eins skrifuð og 

fara því að þekkja formin sem orðin mynda. Orðin má þá líkja við púsluspil sem flest börn 

þekkja. Ljósmyndirnar styðja svo við textann og gefa þeim góða mynd af innihaldi orðsins. 

Orðið verður ekki bara stafaruna heldur form sem þau þekkja bæði útlitið þess og hafa 

einnig fullan skilning á innihaldinu. 

Forritið verður þannig upp byggt að foreldrar skrifa nafn barns í þar til gerðan reit. Bú-

in verða til efnissvið með ljósmyndum af börnum í ýmsum aðstæðum sem eru algeng í lífi 

þeirra og búnar til nokkrar setningar við hverja mynd fyrir sig. Setningarnar verða mislang-

ar og hæfa mismunandi aldri og þroska og verður hver texti merktur með aldri til leiðbein-

ingar fyrir notendur forritsins. Fyrir eldri börn verður hægt að setja saman nokkrar setn-

ingar við hverja mynd svo úr verður saga. Nafn barns kemur fram í textanum og mun 

forritið sækja nafnið í reitinn sem foreldrar skrifa nafnið í. Blaðsíðurnar verða misjafnlega 

efnismiklar eftir aldri og þroska barna. Blaðsíður sem ætlaðar eru fyrir yngstu börnin inni-

halda fá orð og fáar setningar en eftir því sem börn þroskast og eldast bætast við fleiri orð 

í setningarnar og setningunum fjölgar á hverri blaðsíðu.  

Sömu sögu má segja um ljósmyndirnar fyrst verður bara ein ljósmynd á hverri blað-

síðu en svo fjölgar þeim eftir því sem börn eldast og þroskast. Með forritinu verður 

foreldrum gert kleift að búa til og fá í hendurnar bók með texta og ljósmyndir af upplifun 

barna og reynsluheimi. Einhverri atburðarrás sem börn og jafnvel foreldrar voru einnig 

þátttakendur. Þau geta skoðað bækurnar saman og rætt innihald þeirra á allt annan hátt 

en þegar þau skoða bækur sem innihalda frásögn af einhverju óþekktu. Markmiðið er að 

búin sé til bók sem foreldrar njóta að lesa fyrir börn sín og börn sækjast eftir að skoða sem 

mun vekja áhuga barna á lestri. Eins og fram kemur í kafla 2.1. þá skiptir miklu máli að 

börn kynnist ritmáli á jákvæðan hátt í tengslum við eigin reynslu og upplifun. 

Foreldrar velja efnissvið og texta sem hæfir ljósmynd sem þau hafa valið af börnum 

sem miðast við aldur barna. Þau hala svo ljósmyndinni inn á forritið. Þar með eru þau búin 

að setja inn mynd af börnum við texta sem hæfir myndinni og búin að búa til fyrstu blað-

síðuna. Hægt verður að búa til nokkrar blaðsíður og velja foreldrar hversu margar blaðsíð-
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ur þeir vilja hafa í bókinni. Því eldri og þroskaðri sem börn eru því fleiri blaðsíður og 

flóknara efni á hverri blaðsíðu. 

Þegar bókin er tilbúin mun forritið bjóða upp á nokkra möguleika. Hægt verður að 

prenta út bókina á eigin prentara, panta bókina innbundna eða sem spjaldabók eða vista 

hana á spjaldtölvu. Yngstu börnin fá spjaldabókina í hendurnar og handfjatla hana og 

skoða og leika með hana svo hún verður eins og önnur leikföng sem börnum finnst eðli-

legt að leika með. Eldri börnin hafa bókina í bókahillu eins og aðrar bækur sem þau eiga 

og geta skoðað hana og velt vöngum yfir textanum sem tengist ljósmyndum sem þau 

þekkja með afbrigðum vel. Spjaldtölvu læra börn að umgangast ótrúlega fljótt og nýtist 

hún því ekki síður fyrir eldri börnin eins og bókin í bókahillunni. Það má líta á hana sem 

bók í öðru formi því hún er notuð á svipaðan hátt og bókin. 

Bækurnar stækka og verða flóknari eftir því sem börn eldast og þroskast en þema 

þeirra er alltaf upplifun barna við mismunandi aðstæður. Þegar búið er að setja saman 

ljósmynd og texta við þessar athafnir geta foreldrar sest niður með börnum sínum lesið 

textann fyrir þau og skoðað myndirnar. 

Eftir því sem börn eldast og þroskast er hægt að bæta við bókum um börn í heimilis-

bókasafnið. Möguleikarnir eru óþrjótandi þegar notuð er reynsla og upplifun barna til að 

búa til bækur með ljósmyndum og ritmáli. Því þó börn eldist minnkar ekki áhuga foreldra 

og barna á því að lesa og skoða myndir af því sem börn afreka. Bókin getur því vaxið með 

börnum því eldri sem þau verða því stærri og efnismeiri verða bækurnar. 

3.2 Yrkisefni forritsins 

Ef vel er að gáð er óþrjótandi efniviður til þegar velja á efni úr lífi barna til að búa til bækur 

fyrir börn. Forvitni barna eru engin takmörk sett þau eru endalaust að uppgötva á þessu 

æviskeiði. Á hverjum einasta degi oft á dag eru börn að læra eitthvað nýtt. Það vantar því 

ekki efnivið til að setja saman texta og ljósmyndir sem vekja áhuga barna og foreldra 

þeirra. Það þarf bara að hafa augun opin og taka ekki sem sjálfsögðum hlut persónum, 

stöðum, hlutum og atburðum í nánasta umhverfi. Í rauninni er hægt að rétta börnum 

myndir á spjöldum á svipuðum tíma og þau fá leikföng í hendurnar. Meira að segja er 

hægt að setja í vögguna strax þegar börn eru nýfædd mynd af þeim með nafni þeirra sem 

þau geta horft á. Á hverjum degi klæðast börn, matast, fara á salerni (kopp), klæðast 

útifötum, hátta og fara að sofa. Þessar daglegu venjur ganga öll börn í gegnum. Börn 

stækka, breytast og þroskast hratt á fyrstu árum ævi sinnar og því ætti ekki að vera 

hörgull á efniviði. 
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Til að byrja með er nánasta umhverfi og athafnir einfaldar og börn hitta fáar persónur 

og fara á fáa staði. Þau eru aðallega heima hjá mömmu, pabba og systkinum ef þau eiga 

systkini. Afi og amma og nánustu vinir og systkini foreldra koma oftast í heimsókn. Þegar 

börn fara út eru þau hugsanlega í flestum tilfellum að fara heim til nánustu vina og ætt-

ingja foreldra. Texti og ljósmyndir í fyrstu bókum verða því einfaldar og með fáum 

persónum og upplifanir tengjast aðallega daglegum venjum á heimili barna og nánustu 

vinum og ættingjum. 

Með auknum aldri og þroska verður umhverfi og upplifun fjölbreyttari og fjölmennari. 

Fleiri persónur tengjast börnum þau fara á fleiri staði og upplifanir verða margbreytilegri. 

Þau fara í leikskóla og stunda ýmsar tómstundir utan heimilis. Það verða ekki lengur bara 

foreldrar sem fara með þau í búðaferðir og á ýmsa viðburði s.s. eins og í bíó, leikhús og 

afmæli heldur fleiri persónur í nánasta umhverfi barna eins og afi og amma, frænka og 

frændi. Vinir í leikskólum eða í næsta nágrenni byrja að bjóða börnum í heimsókn. Þannig 

bætist við þekking, reynsla og upplifanir eftir því sem börn eldast og þroskast með marg-

breytilegum efnivið sem nýtist til að búa til bækur. Eftir því sem börn stækka og þroskast 

stækkar sjóndeildarhringurinn og atburðir sem börn taka þátt í persónur sem þau tengj-

ast og nánasta umhverfi verður fjölbreyttara og flóknara. Um leið verður hægt að gera 

blaðsíðurnar í bókinni flóknari með fleiri ljósmyndum og lengri texta á hverri blaðsíðu og 

fjölbreytilegri í takt við þroska barna. Viðburðaríkari dagar eins og jól, páskar, afmælisdag-

ar og aðrir hátíðisdagar fjölskyldunnar gefa tilefni til sögugerðar. 

Foreldrar eru yfirleitt ákaflega uppteknir af því sem börn eru að afreka sérstaklega 

fyrstu árin og taka yfirleitt margar ljósmyndir af börnum sínum. Ókunnugum gæti þótt 

myndefnið vera lítilvægt sem foreldrar hamast við að mynda en fyrir foreldra eru þetta 

skemmtilegir eða athyglisverðir atburðir sem þeim finnst ástæða til að taka mynd af. Börn 

eru mjög sjálflæg og hafa gaman af því að skoða myndir af sjálfum sér í ýmsum aðstæð-

um. Þetta efni ætti því að höfða til beggja aðila bæði barna og foreldra eða með öðrum 

orðum að hafa einhverja þýðingu fyrir báða aðila. Þessar bækur ættu því að hvetja for-

eldra til að lesa fyrir börn efni sem börn njóta þess að hlusta á og kveikja þannig áhuga 

barna á bókum og bókalestri. 

Þegar textinn verður saminn þarf að hafa í huga hvaða orð hæfa hverjum aldri og 

þroska barna og þá er nauðsynlegt að taka mið af því hvernig orðaforði barna þróast. Ef 

gengið er út frá því að börn tileinki sér orð í neðangreindri röð þá myndi innihald setning-

anna miðast við það (Sigurður Konráðsson, 2000, bls. 152). Setningarnar fyrir yngstu 

börnin miðast við sérnöfn, síðan heiti hluta og síðan koll af kolli eftir því sem börn eldast. 

1. Sérnöfn: eigið nafn, foreldra, systkina, ömmu, afa. 
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2. Heiti hluta (nafnorð): föt, stóll, borð, koppur, skeið, diskur, glas, hús, bíll. 

3. Eitthvað sem gerist (sagnorð) detta, sofa, syngja, gráta, borða, hoppa, pissa. 

4. Atviksorð: út, upp, inn, fram, frammi, og, en, í, á.  

Fyrstu orðin verða mamma, pabbi og sérnöfn fólks, dýra eða staða sem tengjast barni 

sterkum böndum og það heyrir mikið talað um í dagsins önn. Síðan bætast við hlutir sem 

barn sér og notar á hverjum degi. Eitthvað sem gerist dagsdaglega eins og að sofa og 

borða bætist síðan fljótlega við textann. 

Nauðsynlegt er að búa til orðasafn og það verður að vera í sífellri þróun. Flokka þarf 

orðin niður í efnisflokka til þess að textagerðin verði markvissari. Handbók um málfræði 

eftir Höskuld Þráinsson (1995, bls. 11) er handbók eins og titillinn gefur til kynna og kemur 

reyndar líka fram í formála bókarinnar. Í bókinni (Höskuldur, 1995, bls. 199) eru nafnorð 

skilgreind sem „heiti eða nöfn á einhverju svo sem veru, hlut, efni, stað, fyrirtæki, bók, 

hugmynd eða verknað”. Sem dæmi þá þyrfti að flokka verur í nokkra flokka s.s. fólk, 

heimilisdýr, villt dýr, fugla. Hluti þarf að skipta niður í húsgögn, farartæki, heimilistæki, 

hljóðfæri, leikföng og svona mætti lengi telja. 

Það sama á við um sagnorð. Sagnir tákna það sem gerist eða gerðist þær lýsa atburð-

um. „Sumar sagnir tákna þó frekar ástand en atburð” (Höskuldur Þráinsson, 1995, bls. 

229). Þegar orðasafnið er búið til þarf að nýta þessar skilgreiningar. Þannig þarf að skoða 

alla orðflokka og hluta þá niður á svipaðan hátt og getið er um nafnorð og sagnorð hér 

fyrir ofan. 

Þegar haft er í huga í hvaða röð börn læra orð og Handbók Höskuldar nýtt er hægt að 

búa til orðasafn sem er nauðsynlegt að hafa við hendina við gerð setninga sem eiga að 

tengjast ljósmyndum sem foreldrar taka af börnum sínum. Með orðasafninu verður texta-

gerðin markvissari og fjölbreyttari. 

3.3 Sýnishorn af forritinu 

Í þessum kafla verða sýnd nokkur dæmi um það hvernig blaðsíðurnar geta litið út sem 

búnar verða til í forritinu. Eins og fram hefur komið verður textinn mislangur sem fylgir 

hverri ljósmynd. Hann getur verið frá því að vera eitt orð t.d. nafn barnsins upp í það að 

vera nokkrar setningar. Allt eftir aldri og þroska barns. Síðan er misjafnt hversu margar 

blaðsíður fylgja hverri frásögn sem býr til bókina. 

Fyrsta myndaserían á blaðsíðu 22 gefur hugmynd um það hvernig einfaldar blaðsíður 

fyrir yngri börn muni líta út. Á fyrstu myndinni er ljósmynd af barni og ein þriggja orða 

setning sem mynda eina blaðsíðu. Blaðsíðurnar sem gætu fylgt henni væru hugsanlega 

ljósmyndir af foreldrum barnsins með orðunum mamma og pabbi við viðeigandi mynd og 
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þá væri búið að búa til þriggja blaðsíðna bók. Hægt væri að nota bókina á tvennan máta. 

Annað hvort sem spjaldabók eins og fyrstu bækur barna eru oftast eða prenta út á 

hefðbundinn hátt. 

      

Á myndunum tveim við hliðina hefur bæst við setning númer tvö á hvora blaðsíðu. Á 

annarri er barn að borða það er eitthvað að gerast á myndinni. Efnistökin í bókinni verða 

um það sem er að gerast og væri hægt að búa til nokkrar blaðsíður um það með nokkrum 

ljósmyndum og þriggja eða fjögurra orða setningum. Á seinni blaðsíðunni eru líka tvær 

setningar með lýsingu á barni í fjólubláum kjól. Þar hefur bæst við litur og væri hægt að 

búa til nokkrar blaðsíður um barnið í fjólubláa kjólnum og hvað það var að gera. Þær blað-

síður væru líka fáorðar. Foreldrar lesa svo bækurnar fyrir barnið sem er aðalsöguhetjan 

um það þegar barnið var að borða eða hvað það var að gera þegar það var í fjólubláa 

kjólnum. 

Næsta myndasería á bls. 23 gefur hugmyndir um það hvernig hversdagslegir atburðir í 

lífi barns geta orðið efni í bók. Á fyrstu myndinni í þeirri myndaseríu er búið að bæta við 

fleiri setningum á blaðsíðuna. Þær eru orðnar fjórar. Hún sýnir hvernig þróunin getur orð-

ið á blaðsíðunum eftir aldri og þroska barna. Setningum hefur fjölgað sem tengjast mynd-

inni á blaðsíðunni. Hún er hugsanlega ein blaðsíða af nokkrum þar sem fjallað er um að 

barnið fékk nýja húfu og var svo ánægt með hana að það sofnaði með hana á höfðinu. 

Foreldrum barnsins hefur greinilega fundist þetta það merkilegt að ástæða var til að taka 

ljósmynd af því. Einhverjum gæti fundist þetta heldur ómerkilegt myndefni en fyrir barn 

og foreldra hefur þetta merkingu og getur orðið efni í spennandi bók sem foreldrar og 

barn hefur gaman af. 

Seinni myndirnar tvær í myndaseríunni sýna tvær útfærslur af frásögn um það þegar 

barnið veikist. Fyrri myndin sýnir tvær blaðsíður um efnið en á seinni myndinni er 

efnismeiri blaðsíða, bæði meiri texti og fleiri myndir. Fyrri myndin svipar til myndarinnar 
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af barninu með húfuna og gefur hugmynd um hvernig tvær blaðsíður um sama efni getur 

   

litið út. Eins og áður gefa þessi sýnishorn hugmynd um hluta af bók sem yrði búin til í 

forritinu um hversdagslega hluti í lífi barns og inniheldur efni sem hefur merkingu fyrir 

barn og foreldra. 

Þriðja myndaserían hér fyrir neðan lýsir því hvernig þróunin getur orðið eftir því sem 

setningar lengjast og þeim ásamt myndum fjölgar á blaðsíðunum. Á fyrstu myndinni er 

enn efnismeiri blaðsíða en fyrri blaðsíður með tveim myndum. Á þeirri seinni eru tvær 

blaðsíður um sama efni. Barnið er í baði sem er ósköp hversdagslegur atburður en samt 

sem áður efni í bók. Á sömu blaðsíðu er mynd af barninu í herberginu sínu. Þetta eru tveir 

ólíkir atburðir sem sýna hvernig hægt er að búa til bók með því að taka saman efni um 

ýmsa atburði í lífi barns. Þessar tvær myndir eru dæmi um mismunandi blaðsíður um ólíka 

atburði. Bækur með svona flóknum blaðsíðum ættu að innihalda 10 til 20 blaðsíður með 

mismunandi atburðum sem hægt er að tengja saman í sögu. Foreldrar hafa í hendi sér 

hvaða efni þeir setja saman í bækur fyrir börn. Hver blaðsíða getur staðið sem sjálfstæð 

      

eining og blaðsíður síðan tengdar saman í eina bók og út er komin saga sem foreldrum 

finnst gaman að lesa og barni spennandi að hlusta á. 
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Að lokum er svo sýnishorn af þrem blaðsíðum sem eru hluti af sögu af atburði sem 

   

barn tekur þátt í með afa sínum. Hún gefur hugmynd um hvernig hægt er að búa til bók 

með ákveðnu þema. Barnið fer upp í sveit til afa síns og fer út í kartöflugarð að taka upp 

kartöflur með honum. Síðan fara þau inn sjóða kartöflurnar og borða með mömmu og 

ömmu. Þá er búið að búa til sögu af samverustund með afa sem verður til löngu eftir að 

hann verður kominn undir græna torfu. Minningin lifir um ljúfa stund með afa sínum. 

Öll þessi sýnishorn af blaðsíðum sem koma út úr forritinu ættu að gefa hugmyndir um 

hvaða möguleika það mun gefa til að búa til bækur úr forritinu. Þó sum sýnishornin sýni 

bara eina blaðsíðu er gert ráð fyrir að þegar foreldrar setja inn myndir muni þau búa til 

nokkrar blaðsíður um sama efnið eða skylt efni og þannig verður til saga. Eins og sést á 

þessum sýnishornum eru möguleikarnir óþrjótandi og myndir og textar misjafnir eftir aldri 

og þroska barna. Gert er ráð fyrir að bækurnar lengist eftir því sem börn eldast og þrosk-

ast. Fyrstu bækurnar innihalda fáar blaðsíður en þeim mun fjölga eftir því sem börn 

eldast. Gera má ráð fyrir að fjörugar umræður skapist milli barna og lesanda um innihald 

bókanna þar sem börn hafa heilmikið um málið að segja enda aðalsöguhetjurnar. 
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4 Lokaorð 

Undanfarið hefur verið að þróast í huga mér hugmynd um forrit fyrir foreldra þar sem þeir 

geta búið til bækur fyrir börn sín sem þeir hefðu ánægju af að lesa og börn hefðu gaman 

af að hlusta á. Ég man þegar ég var að læra að lesa hvað mér fannst orðið ól vera 

óskiljanlegt orð og setningin Ása sá sól tilgangslaus. Ég hef sagt börnum sögur sem fjalla 

um þau sjálf þar sem þau eru aðalsöguhetjurnar og náð athygli þeirra óskertri. Ég er því 

sannfærð um að innihald texta sem lesin er fyrir börn skipti miklu máli ef vekja á áhuga 

þeirra á ritmáli og síðar að læra að lesa.  

Ég veit um dæmi þar sem tveggja til þriggja ára barn lærði að þekkja ákveðnar bygg-

ingar á höfuðborgarsvæðinu vegna þess að foreldrarnir höfðu áhuga á því efni. Á heimil-

inu var til bók með myndum af byggingum sem foreldrar og barn settust niður og skoðuðu 

saman. Barnið gat sagt erfið orð eins og Hallgrímskirkja og Fríkirkjan án nokkurra vand-

kvæða áður en það náði 3ja ára aldri. Foreldrarnir höfðu mikinn áhuga á efninu það kom 

því beint frá hjartanu að ræða um byggingarnar við barnið. Það smitaðist yfir á barnið sem 

þekkti þessar byggingar eins og t.d. Hallgrímskirkju þegar það sá hana út um bílgluggann í 

bíltúrum. Annað dæmi þekki ég um fjögurra ára barn sem las á skiltum sem það sá út um 

gluggann á bílnum þegar stansað var við rautt ljós. Foreldrarnir höfðu lesið mikið fyrir 

barnið og það hafði orðið þess valdandi að ritmál vakti mikinn áhuga hjá því. Þessi dæmi 

segja mikið um áhrif foreldra á áhuga barna á lestri. 

Innihald forritsins mun fjalla um atburði, persónur og umhverfi sem foreldrar og börn 

þekkja mjög vel. Eftir vinnuna við ritgerðina hefur næsta skref verið stigið til að smíða 

forritið því með henni hefur hugmyndin verið sett niður á blað. Heimildarvinnan við gerð 

ritgerðarinnar hefur styrkt þá sannfæringu að daglegt líf sem börn taka þátt í sé besti efni-

viðurinn til að búa til bækur sem vekja áhuga barna á bókinni. 

Undanfarin ár hefur verið mikil umræða í þjóðfélaginu um hvað börn og unglingar eru 

lítið að lesa sér til gamans. Ég er sannfærð um að málshátturinn lengi býr að fyrstu gerð 

segi allt sem segja þarf um mikilvægi þess að foreldrar byrji snemma að lesa fyrir börn. Til 

þess að það verði þurfa þau að gera sér grein fyrir mikilvægi þess og sjá einhvern ávinning 

af því. Forritið er hugsað sem fræðsla um það og verður sett á netið og gert þannig að-

gengilegt fyrir foreldra. Setningar verða samdar mismunandi að gerð eftir aldri og þroska 

barna sem foreldrar geta sótt og sett við ljósmyndir af börnum sínum. Með forritinu mun 

fylgja handbók þar sem koma mun fram mikilvægi þess að byrja snemma að lesa fyrir 

börn og hvernig er gott að gera það. Bæði setningarnar og handbókin munu byggja á 
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þessari ritgerð og eru hugsuð til að vekja athygli foreldra á mikilvægi þess að lesa fyrir 

börn sín. Foreldrar fá tæki í hendurnar til að búa til bækur sem vekur áhuga bæði foreldra 

og barna á bókalestri. 

Oft verða til hópar á netinu þegar konur verða barnshafandi þar sem meðlimir eru 

konur sem eiga von á börnum í sama mánuði. Þessir hópar halda sér stundum eftir fæð-

ingu barna, sérstaklega meðan mæðurnar eru í fæðingarorlofi. Yfirleitt eru þetta mæður 

að ræða saman um hvar börn eru stödd í þroskaferlinum og hvað er framundan. Einnig 

eru þær að bera saman hvað er að gerast í brjóstagjöf, svefnvenjum, matarvenjum hvort 

þau séu byrjuð að brosa, tennur farnar að sjást og svo mætti lengi telja. Ef vakinn er at-

hygli einnar móður á mikilvægi lestrar með forritinu gæti það smitast hratt út til hinna 

meðlima hópsins. Mæðurnar gætu búið til bækur sem þær kynna fyrir börnum meðan 

þær eru í fæðingarorlofinu og verður undirstaða þess að börn fái áhuga á bókum. 

Möguleikarnir eru óþrjótandi. Forritið mun nýtast foreldrum íslenskra ungra barna þar 

sem búnar eru til bækur um eigin afrek. Í forritið verður hægt að bæta við valmöguleika 

um tungumál eins og íslensku, ensku, spænsku, frönsku og norðurlandamálin og þannig 

getur það orðið alþjóðlegt. Kennarar gætu notað það til að búa til einstaklingslestrarbæk-

ur fyrir nemendur sína.  

Markmiðið með forritinu er sjá til þess að foreldrar hafi tæki til að lesa fyrir börn og 

vekja athygli þeirra á mikilvægi þess að lesa fyrir börnin. Það verður vonandi til þess að 

íslensk börn velji oftar bókina sér til afþreyingar. Í framtíðar PISA könnunum gætu þá 15 

ára íslenskir unglingar slegið unglinga landanna sem Ísland miðar sig við út í lestrar-

kunnáttu. Þjóðfélagsþegnar framtíðarinnar myndu verða lestrarhestar og vinna að því að 

gera þjóðfélagið betra fyrir alla meðlimi þess eftir að hafa aflað sér þekkingar með lestri. 

Ísland gæti orðið í fararbroddi þjóða heims í manngæsku og hjálpsemi. 
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