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Ágrip 

Ritgerð þessi fjallar um hvaða áhrif það hefur á börn þegar foreldrar eða aðrir uppalendur 

heima við lesa fyrir þau og fylla veröld barnanna af alls kyns ritmáli. Til þess að þrengja 

viðfangsefnið munum við horfa á það frá tveimur sjónarhornum. Fyrra er hvaða áhrif lestur 

fyrir börn hefur á málþroska þeirra og seinna er hvaða áhrif lestur fyrir börn hefur á 

lestrarnám þeirra. Í ritgerðinni koma útskýringar á hugtökum sem tengjast viðfangsefninu 

svo auðveldara verði að skilja það. Við munum fjalla um það hversu mikilvægur börnum 

lestur er, allt frá því að vera gæðastund að því að örva þroska þeirra og undirbúa þau fyrir 

menntaveginn. Auk þess munum við segja frá hvernig og hvað skal lesa fyrir börnin til þess 

að lesturinn verði sem árangursríkastur. Það sem við höfundarnir viljum að þetta verk skili af 

sér til lesenda, er það að þeir sjái hversu mikilvægt það er að lesa fyrir börnin og að þau fái 

að kynnast ritmálinu heima við. 
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Formáli 

Þegar við settumst niður og vorum að ákveða efni fyrir þessa ritgerð vorum við sammála 

um það að við vildum skrifa um lestur. Við, sem starfsmenn á leikskóla og framtíðar 

leikskólakennarar, vitum vel hversu mikilvægt það er að lesa fyrir börnin, bæði á 

leikskólanum og heima við. Okkar starf er að koma þessari vitneskju til foreldra og 

forráðamanna barna. Okkur langaði að gera heimildarritgerð sem væri nokkurskonar 

leiðarvísir sem við gætum afhent foreldrum og sagt: „þetta eru ástæðurnar fyrir því hvers 

vegna það er mikilvægt að lesa fyrir börnin og hérna eru góðar leiðir til þess að stundirnar 

skili sem bestum árangri“ og úr því varð þessi ritgerð. Okkar ósk er að foreldrar og aðrir 

uppalendur geti nýtt sér efni ritgerðarinnar til þess að skapa lestrarstundir með börnunum 

og geri úr þeim góðar minningar. Að lokum viljum við þakka Sigurði Konráðssyni 

leiðsagnarkennara fyrir hans aðstoð við skrif þessarar ritgerðar, Árna Sigmundssyni, föður 

Ástu Bjarkar, fyrir yfirlestur og gagnleg ráð og öðrum fjölskyldumeðlimum fyrir allan þeirra 

stuðning á meðan skrifunum stóð. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

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

samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum 

sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 22.apríl 2018 

 

Ásta Björk Árnadóttir   Valgerður Björnsdóttir 
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1 Inngangur  

Hér munum við fjalla um það hversu mikil áhrif það hefur á börn að lesið sé fyrir þau og 

nálgumst við það sjónarhorn frá tveimur hliðum. Annars vegar munum við skoða þau áhrif 

sem lestur fyrir börn hefur á málþroska þeirra og hins vegar hvaða áhrif hann hefur á 

lestrarnám barnanna. 

Börnin læra ekki að tala án þess að heyra annað fólk tala, hlusta á tungumálið, heyra 

blæbrigðin, tóninn og hreiminn. Að lesa eykur máltilfinninguna en það er líka góð leið til þess 

að auka orðaforða barnanna og hjálpa þeim að móta hugsanir sínar. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á það að því meira sem lesið er fyrir börn, því auðveldara eiga þau með að setja orð á 

hugsanir sínar og segja það sem þarf að segja (Erna Árnadóttir, 1995, bls. 49). 

Börnin fá þekkingu um leyndardóma ritmáls með því að upplifa eigin reynslu af bókum. 

Sú reynsla sem börnin öðlast við að skoða og handfjatla bækur er mikilvægur þáttur í þróun 

læsis, þar fyrst er möguleiki fyrir þau að fá áhuga á bókum og þeirra innihaldi. Lestur bóka er 

einn áhrifamesti þáttur í dýpkun þekkingar á tungumálinu, fyrst þegar lesið er fyrir börnin og 

seinna þegar þau eru farin að lesa sjálf. Því er mikilvægt að börn öðlist jákvæða upplifun af 

lestri, þá vekur hann oftar en ekki áhuga og börnin fá löngun til að læra að lesa sjálf (Guðlaug 

Sjöfn Jónsdóttir, 2014). 

Það virðist vera að þróun læsis sé af félagslegu eðli og að umhverfið móti viðhorf barna 

til ritmálsins. Forvitni barna er mikil, þau sækja í þekkingu um ritmál og stór hluti þriggja til 

fjögurra ára barna er farinn að spá í hvernig ritmálið virkar, þau spyrja spurninga um bókstafi 

og skoða orð í setningum eða stór auglýsingaskilti í umhverfi sínu (Rannveig A. 

Jóhannsdóttir,1996). 

Flestir foreldrar, ef ekki allir, hafa einhverja vitneskju um það hversu mikilvægt það er að 

lesa fyrir börn. Reynslan sýnir að það getur skipt sköpum í lestrarnámi barna síðar meir að 

lesið hafi verið fyrir þau, hugtök útskýrð og orðaforði markvisst aukinn. Til dæmis skiptir 

meginmáli að hlutum og athöfnum í daglegu lífi séu gefin heiti og börnum kennt að nota þau 

(Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, bls. 40). 
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2 Fræðileg umfjöllun  

Þegar lesið er fyrir börn hefur það áhrif á marga þætti tungumálsins ásamt því að ýta 

undir þroska barnanna á mörgum sviðum. Hér verður fjallað um þessi mál á fræðilegri 

ígrundun. 

2.1 Málþroski 

Allt frá því að við komum í heiminn er eitt sterkasta auðkenni okkar að við erum 

menningar- og félagsverur. Um allan heim notar maðurinn tungumálið, sem er meginmiðill 

samskipta, menningar og menntunar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 6). Því er 

nauðsynlegt að börn nái góðum tökum á tungumálinu til þess að geta sagt frá þörfum sínum, 

löngunum, hugsunum og tilfinningum. Þetta auðveldar þeim einnig að mennta sig og hafa 

þannig áhrif á samfélagið. 

Hugtakið málþroski er skilgreint sem skilningur barna á orðum, setningum og textum 

sem þau hlusta á eða lesa. Hann byggist á þekkingu barnanna, orðaforða þeirra og hæfileika 

til þess að skilja samhengi í textum (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.). Málþroski hefur áhrif á 

alhliða þroska barna og hefur hann mikið að segja hvernig þeim komi til með að vegna í skóla 

og samfélagi í framtíðinni (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 6). 

Áður en eiginlegt lestrarnám hefst er mikilvægt að gera sér grein fyrir málþroska 

barnanna. Þau börn sem ekki geta tjáð sig fullnægjandi eiga á hættu að lenda í örðugleikum 

þegar lestrarnámið hefst (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jóndóttir, 2000, bls. 40) og þau 

börn sem hafa skertan málþroska eiga oft erfitt með að mynda fullmótaðar setningar (Kristín 

Arnardóttir, 2007, bls. 27). Til að ganga úr skugga um að börnin séu með tal- eða málgalla, 

fara öll þriggja til fimm ára gömul börn í skoðun á heilsugæslustöð. Komi fram rökstuddur 

grunur um tal- eða málgalla er oft leitað til talmeinafræðinga eða talkennara (Ásthildur 

Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000, bls. 41). 

2.2 Málvitund 

Hugtakið málvitund er yfirheiti á tungumálaþekkingu, en það er þegar börnin gera sér 

grein fyrir því að málið er sett saman úr mörgum þáttum og hefur mismunandi eiginleika. 

Með því að hlusta, læra að tala og skilja orð og hugtök, verður til málvitund hjá börnum. 

Þetta gerist strax á fyrstu mánuðum ævinnar og stíga börnin þar með sín fyrstu skref í átt að 

læsi (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2014). Hægt er að þjálfa upp málvitund með einföldum hætti, 

til dæmis með því að leyfa börnunum að finna út fjölda orða í setningu og/eða fjölda stafa í 

orði, klappa orð eða nöfn sem þau þekkja vel, skoða orð og læra það að sum orð eru stutt en 

önnur löng og skoða hvernig hægt er að setja saman tvö eða fleiri orð svo úr verði eitt orð 

(Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir, 2007). 
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2.3 Málskilningur 

Málskilningur þróast hjá börnunum frá þeirra fyrsta hjali yfir í flóknari hljóð sem mynda 

svo stök orð og stuttar setningar sem verða flóknari eftir því sem þroski barnanna eykst. 

Þannig verður aukning á málskilningi barnanna sem átta sig smám saman á notagildi talaðs 

máls (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2014). 

Þekking á orðum auðveldar lestur og hjálpar til við að ráða textann (Guðmundur B. 

Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir, 2007). Orðaforði er grundvallarþáttur í málskilningi 

sem byrjar að myndast á meðan börnin eru enn mjög ung. Áhrifaríkasta leiðin til að efla 

orðaforða og þar með málskilning er að lesa fyrir börn og ræða við þau um efnið. Eftir því 

sem börnin eldast geta þau notið fjölbreyttara lesefnis sem gerir það að verkum að 

orðaforðinn eykst enn frekar. Mikill lestur stuðlar að betri málskilningi og ekki síst meiri 

lesskilningi, sem er einn helsti grundvöllur fyrir læsi (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir e.d.), en ein 

helsta forsenda lesskilnings er málskilningur (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 26). Út frá þessu 

má segja að ef málskilningur er ekki til staðar eru minni líkur á að góður lesskilningur verði til. 

Það er því mikilvægt að börn byggi upp góðan málskilning með fjölbreyttum orðaforða áður 

en þau fara að takast á við lestrarnámið. 

2.4 Lesskilningur 

Hugtakið lesskilningur fjallar um það að sá sem les texta geti borið saman það sem hann 

veit og skilur nú þegar við þær upplýsingar sem hann fær úr textanum. Þegar texti er lesinn 

og lesandinn skilur hann, eru sjö þættir sem fléttast saman en þeir eru fyrri þekking, 

uppbygging setninga, umskráning, þýðing orða, almenn þekking, að geta notað minnið og 

vera meðvitaður um það efni sem lesið er. Segja má að allir þessir þættir staflist upp eins og 

múrsteinar ofan á hvern annan og myndi þannig vegg sem táknar hugtakið lesskilning. Þessi 

myndlíking segir okkur að þættirnir sjö geta ekki myndað lesskilning, nema með stuðningi frá 

hinum þáttunum (Jespersen & Kamp, 2010, bls. 7-8). 

Lesskilningur er náskyldur hlustunarskilningi og helst skilgreining þessara tveggja hugtaka 

í hendur í tengslum við skilning á texta, annars vegar skilning á texta sem lesinn er og hins 

vegar texta sem hlustað er á. Hlustunarskilningur er skilningur á texta sem lesinn er fyrir börn 

og hefur próf á hlustunarskilningi leikskólabarna reynst hafa forspárgildi fyrir lesskilning 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 9). 

Að geta lesið sér til gagns er undirstaða alls náms og því má segja að lesskilningur sé 

grundvallarhugtak í öllu námi og skólastarfi. Ef lestraráhugi íslenskra barna fer minnkandi, 

má segja það sama um lesskilninginn sem gerir það að verkum að smám saman dregst úr 

gæðum allrar menntunar, allt upp á háskólastig (Brynhildur Þórarinsdóttir, 2009, bls. 576). 
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2.5 Lestrarnám 

Þó formlegt lestrarnám á Íslandi hefjist við upphaf grunnskólagöngunnar eru börnin að 

læra lesa frá því augnabliki sem þau átta sig á tilgangi tungumálsins (Cullingford, 2001, bls. 

15). Því má segja að grunnur lestrarnáms verði til á fyrstu mánuðum í ævi barnsins þegar það 

fer að taka eftir hljóðum og töluðu máli í umhverfi sínu (Heimili og skóli, 1992).  

Því betri málþroska sem börnin hafa, því tilbúnari eru þau til að takast á við lestrarnámið. 

Þá eiga þau börn, sem eru í samskiptum við fólk sem ræðir við þau um lífið og tilveruna, les 

fyrir þau og hjálpar til við að læra ný orð, auðveldara með að takast á við lestrarnámið 

(Heimili og skóli, 1992). Þeir sem hafa lært að lesa gera sér ekki alltaf grein fyrir því hvað 

lestur er í raun og veru flókin starfsemi. Við lestur á sér stað verulega flókin samvinna 

augnhreyfinga, skynjunar og hugsunar sem vísindamenn skilja ekki enn alveg fullkomlega. 

Allt þetta ætlumst við til að lítil börn tileinki sér á stuttum tíma (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 

23). Því er nauðsynlegt að börn hafi áhrifavalda í kringum sig, sem eru reiðubúnir að hjálpa til 

við að byggja upp málþroska barnanna. Leita þarf allra leiða til þess að bæta stöðu þeirra 

barna sem af einhverjum ástæðum gengur illa að læra að lesa og grípa þarf inn í sem allra 

fyrst (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 99). Því fyrr sem þessi börn fá 

viðeigandi aðstoð og nám við þeirra hæfi, því meiri líkur eru á því að þeim gangi betur með 

nám í framtíðinni. 

Þegar lesið er, breytir lesandi bókstöfunum í hljóð en ein mikilvægasta undirstaða 

lestrarnámsins er að hafa færni í að greina hljóð og hljóðasambönd. Margar aðferðir í 

lestrarkennslu byggja á þessari greiningu (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra 

Kristinsdóttir, 2007). Sérfræðingar telja að góð lestrargeta sé samspil tveggja þátta, 

umskráningar á hljóðum í tákn og málskilnings (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug 

Jónsdóttir, 2000, bls. 39). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 99) kemur 

fram að góð lestrarfærni sé undirstaða alls náms og þess að geta aflað sér upplýsinga sem 

gerir börnum kleift að taka þátt í lífi og menningu þjóðarinnar með virkum hætti. 

2.6 Læsi 

Hefðbundið læsi hefur lengi verið tengt við þá þekkingu og færni sem fólk þarfnast til að 

geta útfært hugsun sína í ritað mál og skilið ritaðan texta með því að lesa hann (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 18). Læsishugtakið er þó víðara en það og fjallar um 

það að hver og einn einstaklingur geti skynjað og skilið umhverfi sitt og samfélag á 

gagnrýninn hátt og tekið þátt í að móta það. Aðalmarkmið læsis er að börn séu virkir 

þátttakendur í að skapa sína eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við 
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því sem þau lesa með öllum þeim stuðningi frá miðlum og tækni sem völ er á (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19). 

Hugtakið bernskulæsi er útskýrt sem ákveðin færni, viðhorf og þekking sem er undanfari 

læsis hjá börnum, með öðrum orðum tengist það lestrarhegðun þeirra í leikskóla áður en 

formlega lestrarkennslan hefst (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.). 

Áhugi barna á lestri vaknar löngu áður en þau hefja sína skólagöngu. Letur og ritmál er 

ríkt í menningu okkar og umhverfi, og er þar af leiðandi allt í kringum börnin strax frá 

fæðingu. Sá áhugi sem börnin öðlast er sá jarðvegur sem komandi lestrarnám vex uppúr. 

Heimilið skipar stóran sess í því að rækta þennan jarðveg, foreldrar eru fyrirmyndir barna 

sinna í flestu og lestur er engin undantekning. Því er mikilvægt að foreldrar: 

• Lesi bækur, blöð og annað lesefni í sínu daglega lífi og að það sé börnunum sýnilegt. 

• Ræði um það við börnin sem lesið er, til að mynda áhugaverða frétt. 

• Sýni börnunum að með því að lesa bækur, blöð og/eða skjátexta, sé hægt að afla sér 

fjölbreyttra upplýsinga. 

• Sýni lestrarefni barnanna áhuga (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir, 

2007). 

2.7 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund er sú tilfinning og næmni sem einstaklingur hefur fyrir uppbyggingu 

tungumálsins, það er að segja hvernig hægt er að greina talmál niður í smærri hljóðeiningar 

og hvernig vinna má með einingarnar á mismunandi hátt (Helga Sigurmundsdóttir, e.d). 

Þetta má gera með því að sleppa, bæta við eða skipta um hljóð eða hljóðeiningar í orðum. 

Þessi vitund hjálpar til við framburð, lestur og seinna meir ritun (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 

2014) og með markvissum æfingum í hljóðkerfisvitund má auka færni barna til þess að takast 

á við lestrarnám (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 30). 

Í rannsóknum sem gerðar hafa verið varðandi velgengni barna í lestrarnámi, áður en 

formleg skólaganga hefst, hefur meðal annars verið einblínt á það sem nefnt er 

hljóðkerfisvitund. (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 30). Langflest börn eru skimuð með 

hljóðkerfis- og málvitundarprófinu Hljóm-2 á síðasta ári í leikskóla, til þess að finna þau börn 

sem eru í áhættuhópi (eru með slaka hljóðkerfisvitund). Þetta er gert svo hægt sé að grípa til 

aðgerða sem draga úr líkum á því að umskráningin, það er að breyta bókstöfum í hljóð, 

vefjist fyrir þeim í lestrarnáminu (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna 

Thelma Einarsdóttir, 2003). 
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2.8 Ritmál 

Talmálið berst úr talfærunum eins og samfelldur straumur en ritmálinu er hins vegar 

skipt niður í orð og setningar (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 17). Þannig er ritmálið frábrugðið 

hinu talaða máli en mögulegt er að skrásetja talmálið í ritmál þannig að textinn hafi ákveðna 

meiningu sem er hægt að lesa aftur og aftur. Þannig eru gerðar meiri kröfur um fullmótaðar 

setningar í rituðu máli en talmáli. Svipbrigði, bendingar og aðstæður auðvelda okkur að tala 

saman en í ritmáli er ekkert af þessu notað (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 27). Því getur verið 

erfitt að koma fullkomlega til skila þáttum eins og tilfinningum og fleiru í ritmáli. 

Þegar lesið er fyrir börn læra þau ómeðvitað margt um talað og ritað mál og sú þekking 

sem þannig síast inn er mikilvæg forsenda læsis. Því er einn stærsti þátturinn í almennri 

málörvun að lesa fyrir börn og venja þau við bækur og ritað mál (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2006, bls. 23). Ef börnin hafa gott aðgengi að rituðu máli mun eðlislæg forvitni þeirra vekja 

löngum til að kynnast táknum bókstafanna sem finna má í bókunum. Þegar þau sjá að fólkið í 

kringum þau er að ráða úr mismunandi táknum átta börnin sig á því að í umhverfinu er 

eitthvað meira sem tengist málinu (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2014). Umhverfi okkar er 

umvafið ritmáli en hversu mikilli athygli er beint að því í uppeldi barna er mjög misjafnt. Sum 

börn alast upp innan um fólk sem er stöðugt að lesa og skrifa og þar er einnig oft lesið og 

skrifað fyrir börnin og með þeim. Önnur börn veita ritmálinu litla sem enga eftirtekt og það 

þarf að vekja þau til meðvitundar (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 17). 

Mörg börn sýna mikla löngun í að byrja að skrifa áður en grunnskólaganga þeirra hefst. 

Fyrsta stigið kallast leikskrift sem eru einhvers konar krotaðar línur sem minna á skrift en eru 

þó ekki myndaðar úr bókstöfum. Þegar þessi áhugi hjá börnum birtist á að grípa hann og 

hvetja þau til að skrifa meira og síðan hægt og rólega að opna augu þeirra fyrir bókstöfum og 

ritmálinu. Þeir fullorðnu geta til dæmis gert þetta með því að skrifa lýsingar við teikningar 

barnanna, búa til merkimiða á leikföng og aðra hluti og leyfa þeim að fylgjast með þegar 

verið er að skrifa stutt skilaboð eða tölvupóst (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 17). 

Öll orð eru mynduð úr einu eða fleiri hljóðum og börnin öðlast þá hæfni að greina 

mismunandi hljóð í hverju orði. Þegar skilningur síðan vex á að hvert hljóð er táknað með 

ákveðnum bókstaf í ritmálinu og að bókstöfum er raðað saman og mynda orð, er stórum 

áfanga náð (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 17). 

2.9 Samantekt 

Það sem sameiginlegt er með öllum þessum þáttum er að lestur fyrir börn og að 

umhverfi þeirra sé læsishvetjandi skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Auk þess er augljóst að 

allir þessir þættir haldast í hendur á einn eða annan hátt þannig að ef börn lenda í 
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erfiðleikum með einn af þeim getur það orðið til þess að upp komi vandamál í fleirum. 

Mikilvægt er því að efla þetta allt, svo lestrarnám barnanna gangi sem best. 
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3 Hvers vegna er ástæða til að lesa fyrir börn? 

Foreldrar geta hjálpað börnum sínum að efla málþroska með reglulegum 

lestrarstundum. Þegar lesið er upphátt fyrir börn eykst orðaforði, hlustunarskilningur, 

lesskilningur, einbeiting og athygli, auk þess sem börnin öðlast þekkingu á ritmálinu, það er 

að segja að ritmál hafi einhverja merkingu (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Allir þessir 

þættir hafa áhrif á þroska og lestrarnám barnanna. Því er mikilvægt að foreldrar geri sér 

grein fyrir mikilvægi þess að lesa fyrir börnin sín. Það skiptir ekki síður máli að valdar séu 

bækur sem eru í samræmi við þroska og aldur barnanna sem lesa á fyrir (Ásthildur 

Snorradóttir og Sigurlaug Jóndóttir, 2000, bls. 42). Þá eru þessar stundir, sem börnin eiga 

með lesandanum, dýrmætar minningar sem börnin græða á, bæði með samverunni sjálfri og 

lestrinum. 

Á Íslandi hefst formleg lestrarkennsla við upphaf grunnskólagöngunnar, en með sanni 

má segja að lestrarnámið hefjist mikið fyrr. Börn á leikskólaaldri eru snemma farin að sýna 

bókstöfum athygli og er markvisst unnið með hljóð og stafi á leikskólum. Börn eru líkt og litlir 

vísindamenn og eru þau upptekin af því að rannsaka tungumálið og átta sig á eiginleikum 

þess (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 17). Það sama gildir um bækurnar, börn eru forvitin um 

innihald þeirra og bókstafina sem leynast í þeim. Því liggur það í augum uppi, að börn sem fá 

að viðhalda og efla áhugann á bókum, hafa forskot á önnur börn sem eru ekki eins lánsöm að 

alast upp í bókamenningu. 

Lestur er forsenda fyrir öllu námi og gefur síðar börnunum færi á að afla sér þekkingar og 

veita aukinn skilning (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jóndóttir, 2000, bls. 40). Það eru 

foreldrar sem eru fyrstu kennarar barna sinna og því gegna þeir mikilvægu hlutverki í því að 

leggja grunn að lestrarnámi og skapa jákvætt viðhorf til lesturs með því að lesa fyrir þau. 

Lestur skýtur fyrst rótum á heimilum og ef vel tekst til og börnin meta þá gjöf sem bækurnar 

eru, þroskar lesturinn þau og auðgar tungumál þeirra (Shepston og Jensen, 1996, bls. 22) 

(Gove, Vacca og Vacca, 1991, bls. 65-66). 

Lestrarstundirnar eru gæðastundir með foreldrum, undirbúningur fyrir lestrarnám og 

einnig er ritmálið allt í kringum okkur. Þetta eru þeir þættir sem við teljum helstu ástæður 

þess að lesið sé fyrir barn og má lesa nánar um þessa áðurnefndu ástæður hér að neðan. 

3.1 Gæðastund með foreldrum 

Það skiptir miklu máli að börn finni fyrir nærveru foreldra sinna og sá tími sem börn eiga 

með þeim er dýrmæt stund. Flestir foreldrar lesa fyrir börnin sín frá unga aldri og minnast 

bæði börn og foreldrar þessara gæðatíma sem bestu samverustunda sinna (Guðmundur B. 

Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir, 2007). 
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American Academy of Pediatrics (AAP) eru samtök bandarískra barnalækna og hafa þau 

það markmið að öll börn nái eins góðri líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu og vellíðan og 

kostur er (American Academy of Pediatrics, e.d.). Auk þess hafa þau það markmið að 

ráðleggja foreldrum að byrja snemma að lesa fyrir börn sín. Þau ráðleggja foreldrum að koma 

á reglulegum lestrarstundum inn í venjur fjölskyldunnar til þess að stuðla að mikilvægi lestrar 

og auka líkurnar á því að foreldrar lesi upphátt fyrir börn sín til þess að efla málfærni 

barnanna. (Franke, Kuo, Halfon og Regalado, 2004). 

Við lifum í veröld þar sem tíminn virðist fljúga frá okkur allt of hratt, eins og segir í laginu 

„Tíminn líður hratt á gervihnattaröld“. Það er fátt betra en að velja góða sögu fyrir háttinn og 

eiga dýrmæta og árangursríka gæðastund með börnunum sínum. Börn sem lesið er fyrir frá 

unga aldri öðlast meiri áhuga á lestri. (Franke, Kuo, Halfon og Regalado, 2004). Ef áhuginn er 

ekki til staðar er hætta á erfiðleikum við lestrarnámið sem eykur hættuna á því að þau gefi 

allan lestur upp á bátinn (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jóndóttir, 2000, bls. 40). 

Það er mikilvægt hlutverk sem foreldrar gegna til að auka áhuga barna sinna á sögulestri. 

Þegar lesið er fyrir börn verða þau forvitin og fá löngun til að heyra meira (Shepston og 

Jensen, 1996, bls. 22), (Gove, Vacca og Vacca, 1991, bls. 65-66) og um leið er verið að skapa 

gæðastund milli hlustandans og lesandans en þetta stund sem kostar ekki krónu en gefur 

margfalt af sér. 

Á meðan gæðastundin stendur yfir, gefst oft á tíðum tækifæri til að ræða um söguna 

sem lesið er og þá skapast umræða sem þróar orðaforða barna og hugmyndir þeirra á sögum 

(Combs, 2012, bls. 32). Þarna gefst einnig kostur á að ræða hið daglega líf og skapast þannig 

samræður milli barna og foreldra, sem annars hefðu kannski ekki orðið til. Þá getur góð bók 

hjálpað börnum að setja sig í spor annarra (Heimili og skóli, 1992), sem er góður eiginleiki að 

hafa með sér út í grunnskólann og lífið sjálft. 

Það að barnið sé byrjað að lesa sjálft er ekki ávísun á það að gæðastundirnar eigi að taka 

enda, þess þó heldur skiptir lesturinn enn meira máli en áður. Börn sem eru að byrja 

lestrarnám sitt eru yfirleitt að lesa texta sem er afar einfaldur (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir 

e.d.). Það er því kjörin leið að halda gæðastundunum áfram og velja heldur þyngri bækur en 

áður var lesið, sem henta þroska og áhuga bæði foreldra og barna. 

3.2 Undirbúningur fyrir formlegt lestrarnám 

Börn læra fyrst og fremst af foreldrum sínum og má með sanni segja að allir foreldrar séu 

áhrifagjarnir kennarar. Börn læra meira af foreldrum sínum fyrstu fimm ár ævi sinnar en þau 

munu koma til með að gera allt grunnskólanámið (Griffiths og Hamilton, 1986).  

Á meðan lesið er fyrir börn, á ákveðin örvun sér stað á þroska þeirra, örvun sem eykur 

líkurnar á farsælu lestrarnámi. Því má segja að fyrstu lestrarkennara barnanna sé að finna 
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inni á heimilum þeirra og í leikskólunum, en fyrir svo ung börn þarf að beita aðferðum sem 

henta þroskastigi þeirra (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 5). Þá er átt við að lesa þarf bækur við 

hæfi, bækur sem henta aldri og þroska barnanna, ná til þeirra og eru spennandi og 

skemmtilegar. 

Börn læra smám saman að bókstafirnir standi fyrir hljóð tungumálsins og að með 

bókstöfum sé hægt að mynda orð, með orðum sé hægt að byggja upp setningar og þannig 

verði sagan í bókinni til. Þau börn sem fá að kynnast sögubókum vita þetta og eiga 

auðveldara með að tengja þessa þætti saman þegar almenn lestrarkennsla hefst. Þá er 

upplagt að í hvert sinn sem lesið er, sé örstuttur tími tekinn í ýmsar æfingar tengdum 

bókalestri á meðan áhugi og úthald barnanna er til staðar (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 21). 

Eins og áður hefur komið fram er verið að styrkja marga þætti með því að lesa fyrir börn, 

til dæmis eykst orðaforðinn og óbeinn reynsluheimur barnanna. Við lok leikskóladvalar, hafi 

börnin allar vitsmuna- og líffræðilegar forsendur, má reikna með því að þau hafi næga 

reynslu af rituðu og töluðu máli til þess að takast á við hið formlega lestrarnám (Guðlaug 

Sjöfn Jónsdóttir, 2014). Með því að byggja upp traustan lestrargrunn, eru börnin um leið að 

vinna sér í haginn fyrir hið formlega lestrarnám. Góð lestrargeta hefur áhrif á lífsgæði 

(Heimili og skóli, 1992) sem allir foreldrar hljóta að vilja fyrir börn sín. 

3.3 Ritmálið er allt í kringum okkur 

Læsi barnanna hefst með því að vera í tengslum við ritmál, þau sjá myndir og 

einkennismerki koma endurtekið fyrir augu þeirra, hvort sem það er í auglýsingum, í 

sjónvarpi eða á hverskyns pakkningum sem finna má á heimilum þeirra (Weinberger, 1996, 

bls. 3). Þegar lesið er fyrir börn átta þau sig á því að myndirnar í bókinni segja ekki alla 

söguna, heldur opni bókstafirnir nýjan og víðari heim en bækurnar geri einar og sér í lagi. 

Barbara Combs (2012, bls. 26) segir að prentað efni sé ólíkt myndum, stafur sé ólíkur 

orði, bil greini á milli orða, greinamerki greini á milli setningar, prentað efni sé lesið frá vinstri 

til hægri og jafnframt sé byrjað efst á blaðsíðunni og endað neðst. Þá segir hún að þetta læri 

börn í gegnum jákvæða upplifun á rituðu og rituðu efni, eins og myndabókum, dagblöðum, 

tímaritum og skilaboðum og í gegnum þessa jákvæðu reynslu reyni börn í framhaldinu að 

skrifa á sínu eigin tungumáli og byggja upp hugmyndir sem nauðsynlegar eru til þess að læra 

lestur. 

Hvert sem við förum, hvort sem það er stuttur göngutúr um nærumhverfið eða ferðalag 

um landið, er ritmál að finna í umhverfinu. Þar má finna bókstafi á götuheitum, 

auglýsingaskiltum, nöfnum á búðum og menningarhúsum svo eitthvað sé nefnt. Nánast öll 

börn sem alast upp í prentvænni menningu hafa góða reynslu af rituðu máli heima við og í 
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samfélaginu (Weinberger, 1996, bls. 15). Þessi reynsla hjálpar börnum að takast á við 

lestrarnámið, því þau hafa öðlast reynslu af ritmálinu sem finna má allt í kringum þau. 

Þegar börn sjá foreldra sína og annað fullorðið fólk lesa dagblöð, bækur eða svara 

athugasemdum með ritmáli, taka þau gjarnan sjálf upp bók eða teiknimyndablað og skoða 

(Weinberger, 1996, bls. 3). Í rannsóknum Clark (1976), Durkin (1966) og Taylor (1983) hefur 

komið fram að þau börn sem hafa byrjað snemma að lesa hafi haft góðan aðgang að bókum 

og öðru prentuðu efni heima fyrir og greiðan aðgang að efniviði til ritunar svo sem penna, 

blýanta, liti og pappír. 

Börnin átta sig fljótt á því að hluti af ritmálinu tengist þeim sjálfum á þann hátt að þau 

eiga sinn eigin bókstaf, sem þeim þykir afskaplega vænt um og einnig eiga þau sitt nafn og 

heimilisfang (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 17). Þetta má til dæmis sjá þegar Bjössi segist eiga 

boltann því að hann eigi stafinn B eða þegar börn vilja fá að setja nafn sitt á kort eða gjöf. 
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4 Hvað er gott að lesa fyrir börn? 

4.1 Barnabækur 

Til er fjöldinn allur af skemmtilegum barnabókum. Hugtakið „barnabækur“ er yfirheiti 

yfir ótal undirflokka; ævintýri og þjóðsögur, sígildar sögur, sögur sem eru skrifaðar fyrir börn 

eða aðlagaðar að þeim, myndabækur, sakamálasögur, prakkarasögur, unglingabækur, 

stelpu- eða strákasögur og svo framvegis (Dagný Kristjánsdóttir, 2005). Börnin eru eins 

mismunandi og þau eru mörg. Það sem vekur áhuga hjá einu barni er kannski ekki eins 

spennandi fyrir annað barn og þess vegna er mikilvægt að það séu til margir flokkar af 

barnabókum þannig að öll börn finni sér lesefni fyrir sitt hæfi. Það hafa heldur ekki hafa öll 

börn áhuga á skáldskap, en kjósa heldur að lesa upplýsingatexta af ýmsu tagi (Hall og Moats, 

1999, bls. 69), og það er hið besta mál. Upplýsingatextar geta meðal annars verið dagblöð 

eða fræðibækur. Ef börn hafa ekki gaman af skáldskap er til lítils að þröngva honum upp á 

þau. 

Mikilvægt er að lesa efni fyrir börnin sem hentar þeim, bæði aldri þeirra og þroska og 

þeim finnst spennandi og skemmtilegt og vekur þar með áhuga þeirra. Textar sem vekja 

áhuga barna og auka málþroska þeirra eru mikilvægur grunnur framfara í lestri við upphaf 

skólagöngu (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000).  

Barnabækur eru mikilvægar fyrir ræktun máls og þróun læsis hjá börnum. Munurinn á 

ritmáli og talmáli er sá að ritmálið er mun ítarlegra, formlegra og hefur meiri fjölbreytileika 

en það talmál sem við notum daglega við hvort annað, ekki síst það mál sem fullorðnir tala 

við börn (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Þegar rætt er við börn eða þeim sögð saga sem 

er ekki úr bók, eru ekki notuð eins flókin og margbreytileg orð eins og sést oft í barnabókum. 

Í bókunum koma til dæmis fram orð eins og telpa, stúlka, piltur og drengur sem við myndum 

aðeins orða sem stelpa og strákur í daglegu máli.  

Það er til mikið úrval af skemmtilegum barna- og unglingabókum sem nýtast til 

lestrarþjálfunar og einnig yndislestrar. Bæði foreldrar og kennarar hafa það hlutverk að halda 

slíku efni að börnum á öllum aldri (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Í flestum leikskólum og 

grunnskólum hér á landi eru sýnilegar bækur í umhverfinu og mikilvægt er að þær séu líka 

aðgengilegar á heimili barnanna. 

4.2 Læsi í umhverfinu 

Í umhverfi okkar er mikið magn lesefnis og til að komast af í þjóðfélaginu á þessari 

tækniöld er það ennþá mikilvægara en áður að hafa hæfni til að lesa margs konar texta við 

mismunandi aðstæður (Ester Bergmann Halldórsdóttir, 1999, bls. 10). 
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Í umhverfi barna er margt sem höfðar til lesturs af ýmsu tagi og er um að gera að nýta 

það. Það er hentugt að nota þetta lesefni til þess að ræða við börnin um merkingu orðanna 

þannig að þau geri sér grein fyrir því að táknin og orðin standi fyrir eitthvað sem við getum 

sagt. Í þessu felst góður undirbúningur fyrir lestrarnámið. Mörg leikskólabörn eru verulega 

upptekin af þessu lesmáli. Í þessu samhengi er til dæmis hægt að nota: 

• Skilti sem standa fyrir ýmis heiti, til dæmis á bæjum, götum og verslunum. 

• Áberandi merki og tákn í umhverfinu sem gefa til kynna ákveðna vöru eða hluti, til 

dæmis tákn fyrir bílategundir, bensínstöðvar eða gangbrautarmerki. 

• Einstaka orð, til dæmis á morgunkorninu, mjólkurfernunni, umbúðunum á brauðinu 

eða smjördollunni. 

• Titill á uppáhaldsbók eða sjónvarpsþætti. Til dæmis er hægt að lesa 

sjónvarpsdagskrána með barninu og velja þætti sem það langar að sjá næsta dag eða 

velja nýja bók eftir höfund eftirlætisbókar. 

• Póstinn sem kemur á heimilið. 

• Skilaboð á milli heimilisfólks sem eru meðal annars sett á ísskáp eða töflu °

 (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir, 2007). 

Stærsti hluti barna kann vel að meta bækur sem fjalla um það efni sem þau þekkja. Því er 

um að gera að búa til litlar bækur eða smásögur um daglegar athafnir barnsins og hægur 

vandi að nota stafrænar ljósmyndir til að myndskreyta bókina eða söguna (Kristín 

Arnardóttir, 2007, bls. 49). Þetta er uppskrift að góðri og lærdómsríkri fjölskyldustund sem 

þarf alls ekki að vera flókin. Börnin hafa gaman af frásögnum og með því að búa til litla sögu 

um daginn sem barnið átti eða það sem gerðist um helgina er eitthvað sem myndi vekja 

áhuga þess. 
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5 Hvernig er gott að lesa fyrir börn? 

Oftast eru fyrstu kynni barna af lesmáli jákvæð, ef þau eru í þægilegu umhverfi í faðmi 

foreldris þar sem bók er lesin og myndirnar ræddar um leið. Þessar samverustundir geta 

verið notalegar, fræðilegar, læsishvetjandi og eftirminnilegar sem jafnframt ýtir undir 

tilfinningalegt öryggi sem börnin búa að alla ævi. Eins og vitur maður orðaði svo vel: „besta 

gjöf sem þú gefur barninu þínu er að lesa fyrir það“ (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2014). Það 

skiptir þó máli hvernig lesið er fyrir barn. Það er ekki nóg að grípa bara næstu bók, opna hana 

og lesa í belg og biðu. 

Til þess að lestur styrki og efli orðaforða barna og auki vitneskju þeirra og reynslu, er 

nauðsynlegt að börnin og hinir fullorðnu lesi og ræði um margt sem lesturinn gefur tilefni til. 

Sem dæmi má nefna: 

• Skoða útlit bókarinnar og ræða það, hvaða vísbendingar gefur kápa bókarinnar um 

efni hennar. 

• Spjalla um heiti bókarinnar og höfund hennar. 

• Ræða saman um myndirnar sem eru í bókinni. 

• Ræða um hugtök sem tengjast bókinni eins og kápa, kjölur, titill, höfundur, 

myndabók, sögubók, blaðsíða, efst/neðst á síðu, línur, setningar og orð. 

• Ræða um liti, tölur og bókstafi þegar við á. 

Einnig eru fleiri atriði sem þarf að hafa í huga þegar lesið er, til þess að lesturinn skili sem 

bestum árangri og sem dæmi má nefna: 

• Þeir fullorðnu noti mismunandi raddblæ þegar lesið er fyrir börn. 

• Börnin upplifi textagerð og hvernig stafir raðast saman og mynda orð og hvernig orð 

raðast saman og mynda setningar. 

• Gera hlé á lestrinum og ræða um persónur, atburði og framvindu í sögunni, til dæmis 

með því að velta fyrir sér hvað muni gerast næst. 

• Skapa umræðu um aðra möguleika í sögunni og spyrja börnin spurninga eins og 

„hefði hann getað?“, „hvað ef?“ og „gæti sagan endað á annan hátt?“. 

• Ræða merkingu einstakra orða ef börnin eru í vafa eða ástæða er til, svo þau skilji það 

sem er að gerast í sögunni. 

• Breyta sögunni aðeins og kanna viðbrögð barnanna. 

• Finna orð í textanum sem börnin gætu þekkt, skoða þau og lesa. 

• Finna upphafsstaf í nafni barnanna og/eða annarra fjölskyldumeðlima. 

• Skoða ákveðið orð og aðstoða börnin að finna orðið annars staðar í textanum. 
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• Gæta þess að einfalda söguna ekki. 

• Endurtaka söguna (Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir, 2007), 

(Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2014). 

5.1 Hvenær á að byrja að lesa fyrir börn? 

Það er aldrei of snemmt að byrja að lesa fyrir börn en það er kjörið að byrja þegar þau 

eru á aldrinum sex til níu mánaða, þá er gott að leyfa þeim að byrja að skoða bækur sjálf á 

rólegum tímum (Hall og Moats, 1999, bls. 65). Börn á þessum aldri eru að stíga sín fyrstu 

skref inn í heim ritmálsins og það eitt að fá bækur til þess að handfjatla er tilvalin byrjun inn í 

þennan nýja heim. Þegar börnin eru tveggja ára er gott að gera það að vana að lesa fyrir þau 

fyrir svefninn. Þessi venja er mikilvæg vegna þess að þrátt fyrir að ekkert hafi verið lesið þann 

daginn þá eru allavega einhverjar mínútur sem fara í lesturinn áður en barnið fer að sofa og 

þær hafa mikla þýðingu (Hall og Moats, 1999, bls. 66). Þess vegna er gott að nýta þennan 

tíma á kvöldin, börnin eru þá komin í ró og hægt að lesa fyrir þau í næði. Þetta er því tilvalinn 

undirbúningur fyrir svefninn. 

Það eru ekki öll börn sem vilja láta lesa fyrir sig og ef það er raunin, er ráðlagt að þröngva 

lestrinum ekki upp á þau. Að öllum líkindum munu þau að lokum koma til foreldranna og 

vilja láta lesa fyrir sig. Gott er þá að velja hentugan tíma fyrir lesturinn og velja í byrjun mjög 

stutta sögu sem er í takt við athygli og þolinmæði barnanna. Mikilvægt er að lestrartíminn sé 

skemmtilegur, það þarf að velja bók sem börnin hafa áhuga á og er ekki of þungur. Smátt og 

smátt þjálfast þau uppí lengri og lengri lestrartíma (Hall og Moats, 1999, bls. 66-67). Ef 

lestrartíminn gengur vel þarf að hrósa börnunum fyrir að vera dugleg að hlusta á söguna. 

Einnig er um að gera að vera hvetjandi og halda áfram að sýna áhuga fyrir því að lesa fyrir 

börnin. 

Til að örva áhuga og vilja barna til að lesa er mikilvægt að gefa þeim kost á að velja 

lestrarefni. Um leið og bækurnar fjalla um eitthvað sem vekur athygli og áhuga þeirra, eykur 

það líka hvatann til að láta lesa fyrir sig. Að hafa gott aðgengi að bókum örvar læsi og þess 

vegna er mikilvægt fyrir öll börn að geta nálgast bækur auðveldlega (Heimili og skóli, 1992). 

Því er mikilvægt að fjölbreyttar og áhugaverðar bækur séu til staðar á heimilum barnanna en 

það er lykilþáttur í því að börnin nái sér í lestrarefni. Sömuleiðis er það hlutverk foreldranna 

að njóta þess að sitja með barnið í fanginu og hverfa með því inn í ævintýraheim bókanna. 

5.2 Lestrarvenjur 

Mikilvægasti þátturinn, til að byggja upp nauðsynlega þekkingu fyrir velgengni í lestri, er 

að lesa upphátt fyrir börn. Þetta á sérstaklega við um börn á leikskólaaldri (Hall og Moats, 

1999, bls. 64). Börn geta lært svo mikið á því að það sé lesið fyrir þau því, eins og við 
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nefndum hér að framan, er ritmálið flóknara og fjölbreyttara en venjulegt talmál sem börn 

heyra alla daga. 

Að lesa upphátt fyrir börn er mikilvægur þáttur fyrir þau til að öðlast þekkingu og 

tungumálakunnáttu, sem mun auðvelda góðan skilning seinna meir. Upplesturinn bætir ofan 

á fyrri þekkingu, eykur orðaforða og kennir börnunum ritmálið í gegnum bækur. Þá skiptir 

ekki síður máli hvernig foreldrar lesa, þegar þeir eru að lesa upphátt fyrir börnin. Til viðbótar 

við upplestur getur hvatning til umræðna heimavið hjálpað börnunum að ná tökum á 

tungumálinu þannig að þau sjálf verði síðar á lífsleiðinni góðir lesendur (Hall og Moats, 1999, 

bls. 75). Umræður á milli foreldra og barna um lífið og tilveruna verða meiri og víðari ef þau 

hafa fengið markvissa þjálfun í því að hlusta á sögur, vegna þess að orðaforði þeirra er 

fjölbreyttari fyrir vikið. Börnin nota orðaforðann sem þau heyra við sögulesturinn í umræður 

við fólk sem verður á vegi þeirra. 

Hægt er að fara margar leiðir til þess að nýta lesturinn, það þarf ekki alltaf að lesa 

textann í bókinni heldur er líka hægt að vinna með hann á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. 

Til dæmis með því að kynna börnum fyrir ritmáli bókanna og tilgangi þeirra og er þá tilvalið 

að byrja á því að skoða bókstafi í fyrirsögnum, velta fyrir sér hvort þeir líkist einhverju og 

grennslast fyrir um hvort börnin þekki einhverja þeirra, til dæmis stafinn sinn (Kristín 

Arnardóttir, 2007, bls. 21). Hægt og rólega er hægt að kenna börnunum að þekkja stutt orð, 

til dæmis hann, hún, og, á, er og fór ásamt því að þekkja nöfn sögupersóna í bókum sem lesið 

er. Þegar þessi orð birtast í textanum þagna þeir fullorðnu, benda á viðkomandi orð og 

börnin lesa það (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 21). 

Öll börn, sér í lagi þau sem eru á aldrinum fjögurra til fimm ára, græða mikið á því að 

kynnast almennum hugtökum sem tengjast bókum og ritmáli þar sem mikilvægasti miðillinn í 

lestri er bókin. Í upphafi lesturs er því gott að virða bókarkápuna fyrir sér með börnunum, 

skoða titil bókarinnar og íhuga efni hennar út frá titlinum (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2014). 

Foreldrar og forráðamenn barna á aldrinum fjögurra til sex ára geta markvisst undirbúið börn 

sín fyrir skólagöngu þeirra og leikið á marga vegu með ritmálið í umhverfinu, áður en 

formlega lestrarkennslan hefst. Þar má til dæmis nefna alls kyns leiki úti og inni, þar sem 

leitað er að bókstöfum á skiltum, bókatitlum, umbúðum og dagblöðum. Með þessu er verið 

að opna augu barnanna fyrir nýrri veröld og áhugi þeirra er vakinn á að kynnast henni betur 

(Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 17). 

5.2.1 Raddblær 

Þegar lesið er fyrir börn er gott að lesa skýrt og greinilega með mismunandi raddblæ. 

Þetta hefur tvenns konar gildi. Annars vegar örvar skýr lestur hljóðkerfisvitund barnanna, 

það er að segja börnin ná betur að heyra orðaskil og þau hljóð sem mynda hvert orð. Hins 
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vegar má fanga hlustandann betur og gera lesturinn skemmtilegri með smá leikrænni 

tjáningu. Þetta getur lesandinn gert með því að nota mismunandi raddblæ fyrir hverja 

persónu og einnig skapa spennu með því að hvísla einstaka atriði sem koma fyrir í sögunni. 

Að sama skapi er fátt sem fangar hlustandann jafnvel og þegar hann má giska á framvindu 

sögunnar með spurningum eins og „hvað heldur þú að hafi þá gerst?“ eða „hver heldur þú að 

sé undir brúnni?“ (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2014). Það er fátt sem fangar meiri athygli 

hlustanda en þegar lesandi sýnir hæfileika í því að breyta röddinni við lestur. Lesturinn 

verður áhrifameiri og hefur þau áhrif að hlustendur vilja heyra meira og meira. 

5.2.2 Truflun í lesti 

Allir fullorðnir sem hafa einhvern tímann lesið fyrir börn hafa lent í því að barnið stoppar 

sögulesturinn til að spyrja spurninga eða til þess að fá að sjá myndirnar í sögunni. Mörgum 

foreldrum kann að finnast það truflandi þegar börnin vilja stoppa en þessar viðræður í 

lestrinum eru mjög jákvæðar og því ætti að hvetja börnin til þess að stoppa og spyrja 

spurninga (Hall og Moats, 1999, bls. 72). Ef börnin stoppa söguna til þess að spyrja spurninga 

er það vegna þess að það er eitthvað sem vefst fyrir þeim. Þau eru greinilega að hlusta af 

einbeitingu, þeim finnst sagan áhugaverð en það er eitthvað sem þau skilja ekki. Að gera hlé 

á lestrinum og útskýra hlutina fyrir þeim eykur kunnáttu þeirra og þekkingu. Þegar lesið er, er 

best að halda á bókinni á þann hátt að barnið sjái myndirnar um leið og lesið er. Ef ekki gefst 

kostur á því, skal sýna myndirnar eftir lesturinn vegna þess að þegar börnin sjá myndirnar 

hjálpar það þeim að nýta fyrri þekkingu til að sjá fyrir sér atburðarás sögunnar (Hall og 

Moats, 1999, bls. 68). 

5.2.3 Ritmál 

Foreldrar eru óformlega að kenna börnum sínum lestur og skrift, þar sem lestur fyrir 

börn, umræður um sögurnar og sú upplifun sem börnin verða fyrir í gegnum lesturinn hjálpar 

þeim að læra stafi og orð sem er jákvæð byrjun fyrir lestrarnámið (Hall og Moats, 1999, bls. 

65). Hér er ekki verið að tala um að foreldrar eigi alfarið að sjá um það að kenna börnunum 

að lesa, heldur getur lestrarstund með þeim og umræður um bókina auðveldað komandi 

lestrarnám barnanna. Foreldrar þeirra barna sem verða snemma læs, hafa gjarnan verið 

duglegir að lesa fyrir þau og gefið sér tíma og næði til þess að ræða bækurnar við börnin og 

svara spurningum þeirra um efnið í bókunum. Þessir foreldrar hafa einnig sinnt áhuga 

barnanna á ritmálinu (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.). Hægt er að sinna áhuga barnanna á 

ritmálinu með fleiri leiðum en lestri bóka. Bókstafina er líka að finna í umhverfi barnanna 

eins og á mjólkurfernum. Þá er hægt að þjálfa börnin í að skrifa nafn sitt og leyfa þeim að 

skrifa sögur með fullorðnum. 
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5.2.4 Endurtekningar 

Að lesa sömu söguna aftur og aftur er alltaf að hinu góða því hún þjálfar virka hlustun 

barnanna. Endurtekningin gerir það að verkum að börnin fara að þekkja söguna, hlusta með 

meiri athygli og fylgjast því betur með atburðarrásinni (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2014). 

Þegar börn fá að heyra sömu söguna oft, eru þau að festa atburðarrásina í minnið og jafnvel 

muna alla söguna orðrétt og með þessu eru þau að þjálfa minnið. Mörg börn hafa gaman af 

þessari endurtekningu. Sá sem les ætti að venja sig á að gera stundum örlítið hlé á lestrinum 

og tala við barnið um það sem er nýbúið að gerast í sögunni eða hvað sé að fara að gerast. 

Hann getur líka stoppað lesturinn í miðri setningu og látið barnið klára hana (Kristín 

Arnardóttir, 2007, bls. 21). Þannig er hægt að gera lestur þeirra sögubóka sem verða oft fyrir 

valinu hjá börnunum skemmtilegri fyrir bæði lesendur og hlustendur. 

5.3 Börn sem eru farin að lesa 

Margir foreldrar trúa því að þegar börnin byrja að lesa sjálf sé tími þeirra til að lesa 

bækur fyrir börnin liðinn. Hins vegar eru mjög mikilvægar ástæður til að halda áfram að lesa 

fyrir börnin, bæði á meðan þau eru að læra að lesa og eftir að þau hafa náð tökum á 

lestrinum (Hall og Moats, 1999, bls. 67). Það er aldrei of oft bent á hversu mikilvægt það er 

að lesa fyrir börn og þegar þau er tilbúin, geta þau tekið virkan þátt í lestrarstundinni á ýmsa 

vegu (Kristín Arnardóttir, 2007, bls. 17). Það getur til dæmis verið góð hvatning að fá að lesa 

fyrir yngri systkini. Börn á öllum aldri hafa gaman af því að hlusta á upplestur og einnig tekur 

tíma fyrir þau að ná þeirri lestrarfærni sem þarf til þess að geta notið yndislestrar. Þegar börn 

eldast og lesa meira ein er gott fyrir foreldra að lesa sömu bækur og þau og skapa þannig 

umræður um innihald þeirra. 

Þegar börnin geta lesið sjálf er gott að breyta venjunni þannig að börnin lesi fyrst í 15 

mínútur og foreldrarnir lesi síðan fyrir börnin í 15 mínútur (Hall og Moats, 1999, bls. 67). Ef 

börnin ráða ekki við texta sjálf er um að gera að lesa fyrir þau eða fá lánaðar hljóðbækur. 

Börn sem eiga erfitt með lestur kynnast þannig þeim orðaforða og þeirri vitneskju sem læsir 

jafnaldrar fást við, þar að auki geta hljóðbækur gagnast öllum börnum og verið fín 

tilbreyting. Einnig geta foreldrar hjálpað börnunum að komast í gegnum bók með því að lesa 

hana með þeim. Sömuleiðis er hægt að lesa bók sem gerð hefur verið kvikmynd eftir. Þá er 

hægt að horfa saman á myndina að lestri loknum, eða öfugt, horfa fyrst á myndina og síðan 

lesa bókina. Þá er gott að ræða mismunandi upplifanir af lestri bókarinnar og bera þær 

saman við áhorf kvikmyndarinnar (Heimili og skóli, 1992). Bækurnar um Harry Potter eru afar 

vinsælar, lestur þeirra getur verið krefjandi en áhugaverður og hentar því vel til samlesturs 

með börnunum. Með því að ákveða fyrirfram að á eftir lestrinum verði horft á kvikmyndina, 

skapast mikil hvatning til að lesa söguna. 



24 

Þegar börn eru orðin læs er hlutverk foreldranna ekki síðra hvað varðar lestur barnanna 

því þá þarf að vekja og efla áhuga á lestri með ýmsum ráðum. Hlusta þarf á börnin lesa, lesa 

fyrir þau, hjálpa þeim að velja bækur sem til eru á heimilinu, lesa með þeim, fara með þeim á 

bókasafnið eða á bókamarkaðinn. Foreldrarnir geta bent þeim á athyglisverðar fréttir í 

dagblöðum eða skemmtilegar skrýtlur, beðið þau um að lesa sjónvarpdagskrána eða lesa 

fyrir sig það sem þau voru að skrifa í skólanum og svo framvegis (Hafsteinn Karlsson, 1991, 

bls. 26-27). 

Mikilvægt er fyrir foreldra að vera góðar fyrirmyndir og það skiptir oft meira máli hvað 

þeir gera heldur en hvað þeir segja. Einnig þarf að höfða jafnt til drengja og stúlkna. Í þessu 

samhengi skiptir miklu máli að vera góðar fyrirmyndir, til dæmis að hafa bókhneigða 

karlmenn í lífi drengja. Það er líka mikilvægt að bjóða upp á lesefni sem vekur áhuga 

barnanna og tengist jafnvel öðrum áhugamálum þeirra. Þá skiptir máli að leyfa börnunum að 

velja sér lesefni (Heimili og skóli, 1992). 

Í skýrslu sem gerð var um stöðu lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum voru 

viðmælendur sammála um það hversu mikilvægt það er að foreldrar taki virkan þátt í 

lestrarnámi barna sinna með því að setjast hjá þeim og hlusta á þau lesa. Einnig voru þeir 

sammála um að mikilvægt sé að lesa fyrir börnin, þó þau séu orðin læs sjálf og ræða við þau 

um bókina og efni hennar. Í viðtölunum var rætt um mikilvægi jákvæðs lestrarumhverfis á 

heimilum þar sem farið væri í bókasafnsferðir, kveikt væri í áhuga barna á lestri, lesið væri 

saman og málin rædd (Auður Magndís Leiknisdóttir, Ágústa Edda Björnsdóttir, Friðrik H. 

Jónsson, Heiður Hrund Jónsdóttir og Hrefna Guðmundsdóttir, 2009, bls. 110). 
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6 Leiðir til að bæta læsisumhverfi barna 

Eins og áður hefur komið fram hefur læsishvetjandi umhverfi áhrif á áhuga barna á 

bókum sem skilar sér í jákvæðri bókamenningu, það er að segja að bókalestur sé hluti af lífi 

barnanna. Hér höfum við tekið saman hugmyndir sem foreldrar geta nýtt sér til þess að bæta 

læsisumhverfi barna sinna heima fyrir. Listinn er engan veginn tæmandi en hann hefur að 

geyma leiðir sem höfundar hafa séð í kringum sig, þau ár sem þeir hafa unnið á leikskóla eða 

hafa heyrt um að skili árangri að bættum áhuga barnanna. 

• Aldrei er gömul vísa of oft kveðin og viljum við benda á mikilvægi þess að foreldrar 

sæki um gjaldfrjálst bókasafnskort fyrir barnið sitt. Bókasafnsferð er sameiginleg 

upplifun foreldra og barna, sem er bæði spennandi og afar lærdómsrík. Heimsókn á 

bókasafn ýtir undir fjölbreytt bókaval og er mikilvægur þáttur í jákvæðri kynningu á 

heimi bókanna (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2014). 

• Bækur eiga að vera í augnhæð barnanna þannig að þau geti nálgast þær á eigin 

forsendum. Ekki þarf að eiga fjöldann allan af bókum, heldur skal velja bækur sem 

barnið hefur áhuga á. Ef barnið hefur ekki áhuga á ákveðinni bók á hún ekki að vera í 

bókahillunni. Það sama á við um bækur sem börnin eru „vaxin uppúr“ eins og 

smábarnabækur ef barnið er búið að þroskast frá þeim. Þá þarf bókaflóran á 

heimilinu að endurnýjast og er það til dæmis gert með reglulegum bókasafnsferðum. 

Einnig er hægt að fara á bókamarkað og sömuleiðis eru fornbókaverslanir 

skemmtilegir staðir til að heimsækja og þar leynast margir gullmolar (Hafsteinn 

Karlsson, 1991, bls. 26-27). 

• Það er mun líklegra að börn lesi ef þau geta auðveldlega nálgast áhugavert efni. 

Áhrifaríkt er að hafa börnin í áskrift að skemmtilegu efni (Heimili og skóli, 1992). Edda 

útgáfa er með fjóra áskrifendaklúbba fyrir börn þar sem áhersla er lögð á að ná til 

sem flestra barna óháð kyni, áhuga og aldri með fjölbreyttu lesefni. Börn sem eru í 

„Andrésar Andar“ klúbbnum fá nýtt Andrés blað heim vikulega og þau börn sem eru 

áskrifendur að „Syrpu“ eða eru í klúbbunum „Disneykríli“ eða „Disneyklúbburinn“ fá 

nýtt efni mánaðarlega. Með bókum sem áskrifendur í „Disneyklúbbnum“ fá, fylgir 

einnig með hljóðdiskur með hverri bók. 

• Börnum þykir afskaplega gaman og merkilegt að fá að koma með bækur að heiman í 

leikskólann þar sem þær eru lesnar af kennurum fyrir vinina. Börnin verða stolt og 

ánægð þegar bókin er lesin, þar sem þetta er „þeirra bók. Á flestum leikskólum er vel 

tekið í þessar uppákomur og því er um að gera að leyfa börnunum að fara með 

bækur, sem henta aldri barnanna, annað slagið í leikskólann. 
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• Til þess að gera lesturinn sem fram fer á heimilinu sýnilegri fyrir börnin, foreldra og til 

hvatningar fyrir aðra, er hægt að útbúa svokallaðan bókaorm. Þá eru þær bækur sem 

eru lesnar skrifaðar á blað sem er síðan hengt upp á vegg og þannig myndaður 

bókaormur sem lengist með hverri bók sem er lesin. 

• Foreldrar barna, sem eiga vini eða fjölskyldu sem búsett eru úti á landi eða erlendis, 

skulu hvetja börnin til þess að skrifa bréf uppá „gamla mátann“ og fara með það á 

pósthús til þess að senda fréttir af lífi sínu. Svo er bara að vona að svar berist, því 

þannig fá börnin tilfinningu fyrir ritmálinu og að með því sé hægt að senda skilaboð.  

• Ef börn fá að gefa bækur í afmælis- eða jólagjafir upplifa þau að bækurnar séu 

dýrmætar og þá finnst þeim jafnframt gaman að fá bækur að gjöf á móti. Þannig 

getur skapast umræða á heimilinu fyrir komandi afmæli eða jól, hvaða bækur séu á 

óskalistanum. 

• Foreldrar eru miklar fyrirmyndir fyrir börn sín í einu og öllu. Ef börn sjá foreldra sína 

lesa bók er líklegra að þau leiti sjálf eftir bók til að lesa. Með þessu sjá þau að það er 

einhver ástæða á bakvið lesturinn, sem verðugt er að kanna nánar. 

Eins og margir aðrir höfum við áhyggjur af því hvað tæknivæðingin hefur mikil áhrif á 

börn nú til dags. Oft má sjá börn horfa á sjónvarp eða vera í símum eða tölvum foreldra 

sinna, í stað þess að vera með bók í hönd. Með breyttu viðhorfi til bókalesturs má breyta 

þessari þróun. Til dæmis er hægt að leyfa börnunum að taka með bækur til að lesa í löngum 

bílferðum í stað þess að einblína aðeins og algjörlega á snjalltækin. 
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7 Lokaorð 

Lestur fyrir börn hefur margvísleg áhrif á málþroska þeirra, meðal annars eykur hann 

orðaforða, málvitund og málskilning sem verður til þess að börnin verða betur undirbúin fyrir 

komandi lestrarnám. Auk þess eflir lesturinn hlustunarskilning barnanna sem er sterkur 

grunnur fyrir góðan lesskilning og gerir börnin tilbúnari til að takast á við lestrarnámið. Þetta 

sýnir að lestrarstund með börnum hefur áhrif á þau sjónarhorn sem við einblíndum á í 

þessari ritgerð. Ef foreldrar eru meðvitaðir um áhrif lesturs fyrir börn sín og bókin er valin í 

samræmi við þroska, aldurs og áhuga, geta þessar stundir orðið bestu minningar sem börnin 

eiga með foreldrum sínum. 
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