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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að fá innsýn í lestrarstundir nokkurra foreldra með börnunum 

þeirra. Skoðuð verður lestraraðferð sem kallast samtalslestur og verður hún borin saman við 

lestrarstundir foreldranna. Einnig verður ávinningur samtalslesturs borinn saman við kenningar 

um tengslamyndun og vitsmunaþroska barna. Lítið hefur verið fjallað um samanburð 

samtalslesturs við tengslakenningar og vitsmunaþroska barna en niðurstöður rannsóknarinnar 

gáfu vísbendingar um að samtalslestur væri góð leið til að bæði ýta undir vitsmunalegan þroska 

barnanna og styrka tengslamyndun á milli þeirra og foreldranna.  
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Formáli 

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Ragný Þóru Guðjohnsen fyrir að beina mér í rétta átt með 

ritgerðina og allan skilninginn sem hún veitti mér í ferlinu öllu. Ég vil líka þakka börnunum 

mínum, Nökkva Birni og Hrafnhildi Emblu, og þeirra eilífu löngun í lestrarstundir með mér. 

Þessar stundir eru mér dýrmætar og hafa sýnt mér aftur og aftur hversu mikilvægar þær eru, 

bæði fyrir mig og börnin mín. Síðast en ekki síst vil ég þakka sambýlismanni mínum, Sigurbirni 

Gíslasyni, fyrir allan stuðninginn sem hann hefur veitt mér í öllu náminu og þá ómældu trú sem 

hann virðist hafa á mér. 

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

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

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um 

er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni. 
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1 Inngangur 

Að láta lesa fyrir sig er dásamlegt. Þegar ég minnist þess í æsku voru þessar stundir nánast alltaf 

eins. Eftir að hafa burstað tennur og farið í náttföt var farið, annaðhvort í mitt rúm eða mömmu 

og pabba rúm, og þar var lesið. Bækurnar voru gáttir að nýjum og töfrandi heimum þar sem 

ótrúlegustu hlutir áttu sér stað. Nýjir heimar og geimar urðu kunnuglegir og oft og tíðum fannst 

mér ég þekkja söguhetjurnar persónulega. Þegar litið er til baka, er það samt ekki það sem situr 

hvað mest eftir. Stundin sjálf, sem oftast átti sér stað með mömmu, en þó líka með pabba af og 

til, var hlý og notaleg stund. Eins og áður kom fram áttu hún sér stað uppi í rúmi, undir sæng 

þar sem hlýja og mikil nánd við foreldra mína var ríkjandi. Enn þann dag í dag finn ég fyrir 

hlýju í hjarta mínu þegar ég rifja þessar stundir upp. 

 Samtalslestur er lestraraðferð þar sem barnið, eða hlustandinn, er meiri þátttakandi í 

stundinni en gengur og gerist í hefðbundnum lestrarstundum.  Megin markmið aðferðarinnar er 

það að barnið leiði stundina frekar en sá sem les. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem 

upplifi lestrarstundir þar sem aðferðum samtalslesturs er beitt standi jafnöldrum sínum, sem 

upplifa þær ekki, framar hvað varðar málþroska og hefur sá þáttur verið rannsakaður töluvert. 

Tengslakenning John Bowlby og Mary Ainsworth, sem og kenningar Jean Piaget og Lev 

Vygotsky um vitsmunaþroska barna hafa allt frá því þær voru fyrst birtar legið frekari 

rannsóknum á þeim sviðum til grundvallar og teljast nú til grundvallarkenninga innan Uppeldis- 

og menntunnarfræða. Eftir því sem rannsakandi best veit hefur ávinningur samtalslesturs þó 

lítið sem ekkert verið rannsakaður út frá þessum kenningum. 

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða sýn nokkurra foreldra sem lesa mikið fyrir börn 

sín, á þá reynslu sem lestrarstund foreldris og barns er og skoða niðurstöður í ljósi kenninga um  

samtalslestur, tengslamyndun barna og foreldra og vitsmunaþroska barna. Eins og áður sagði 

hefur þetta efni lítið verið rannsakað í þessu samhengi og telur rannsakandi það bæði vera 

áhugavert og jafnvel geta fært einhverja nýja þekkingu á fræðasviðinu sem getur verið 

mikilvægur grunnur að frekari rannsóknum. Tilgangur rannsóknarinnar er þó ekki að fá 

niðurstöður sem hægt er að alhæfa yfir á lestur allra foreldra fyrir börn sín heldur gefa innsýn í 

samtalslestur foreldra og barna sem lesa mikið og þeirra sýn á þá reynslu 

 Ritgerð þessari er skipt í 6 aðalkafla auk undirkafla og heimildaskrár. Fyrst verðu gerð 

grein fyrir fræðilegum bakgrunni rannsóknar. Þvínæst verður fjallað um aðferðafræði 

rannsóknar og niðurstöður kynntar. Loks er í umræðum rætt um meginniðurstöður og 

rannsóknarspurningu er svarað. Samhliða verða niðurstöður settar í fræðilegt samhengi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Eins og áður sagði hefur viðfangsefni þessarar rannsóknar lítið sem ekkert verið skoðað, að 

minnsta kosti samkvæmt bestu vitund rannsakanda, og verður því leitast við að tengja efnið við 

fyrirliggjandi og vel þekktar kenningar á fræðasviðinu. Þessar kenningar eru tengslakenningin 

svokallaða og kenninar um vitsmunaþroska barna. Þar að auki verður samtalslestraraðferðin 

tekin til umfjöllunnar. 

2.1.1 Tengslakenningin 

„Tengsl eru djúp og varanleg bönd sem tengja einstaklinga í gegnum tíma og rúm“ (Bowlby. 

1969).   

Tengsl eru sérstakur og afmarkaður þáttur í sambandi barns og þess umönnunaraðila sem sinnir 

því hlutverki að veita barninu öryggi og skjól. Einnig er talað um tengsl þegar barn setur 

umönnunaraðila í hlutverk eins konar „heimahafnar“, þaðan sem hægt er að fara í 

könnunarleiðangra en síðan alltaf leita til baka til þess að leita huggunar og öryggis þegar þörf 

krefur (Benoit, D. 2004). Þannig útskýrir Diane Benoit tengsl í grein sinni Infant-parent 

attachment: Definition, types, antecedents, measurement and outcome (2004) þar sem hún 

fjallar um tengslakenninguna og rannsóknir á henni. Þrátt fyrir að flestar skilgreiningar og 

rannsóknir á þessu efni lúti að börnum, getur áhrifa tengslamyndunar barna gætt alla ævi. 

Þannig leggur tengslamyndun í æsku að miklu leyti grunninn að velferð fólks til framtíðar. 

Rannsóknir hafa til að mynda gefið til kynna að samband er milli tengslamyndurnar barna og 

sjálfsmyndar þeirra og sambands við samnemendur, kennara, maka og eigin börn (Watson og 

Ecken. 2003).  

 Meðal frumkvöðla í fræðilegri umræðu á þessu sviði eru fræðimennirnir John Bowlby 

og Mary Ainsworth en framlag þeirra lagði grunn að frekari rannsóknum á tengslum ungbarna 

við umönnunaraðila (Bretherton, I 1992). Hér á eftir verður fjallað nánar um rannsóknir þeirra. 

 

2.1.2 John Bowlby 

Í kringum 1940 fór breski sálfræðingurinn og geðlæknirinn John Bowlby að rannsaka 

geðtengslamyndun mæðra og ungbarna. Kveikjan að rannsóknum hans var vinna hans með 

börnum sem áttu við sálfélagslegan vanda að stríða og höfðu verið aðskilin frá mæðrum á unga 

aldri (Bretherton, I 1992). Rannsóknir hans þróuðust áfram þegar hann vann skýrslu fyrir 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunina þar sem skoðuð voru áhrif aðskilnaðar barna frá fjölskyldum 

sínum í síðari heimsstyrjöldinni. Börn höfðu verið aðskilin frá mæðrum sínum og flutt í stórum 

stíl frá stærstu borgum og bæjum Bretlandseyja út í sveitirnar til að verja þau fyrir loftárásum 

Þjóðverja (Bretherton. 1992). Börnin áttu það sameiginlegt að fá að borða og almenna 

aðhlynningu og því var það andstætt ríkjandi kenningum þess tíma að ástæða gæti verið fyrir 

vanlíðan barnanna þar sem öllum þeirra líkamlegu þörfum var mætt. Kenning Bowlby lagði 
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áherslu á þörf barnanna fyrir nánd og hún væri aðal drifkrafturinn fyrir tengslamyndun barna 

við mæður sínar en ekki næringarþörfin eins og ríkjandi kenningingar héldu fram.  Rannsóknir 

hans fólust í því að fylgjast með og skrásetja viðbrögð ungra barna við löngum viðskilnaði frá 

fjölskyldum sínum (Watson, Ecken. 2003). Niðurstöður Bowlby voru þær að sterk tengsl barns 

við umönnunaraðila sköpuðu nauðsynlega öryggiskennd og kjölfestu í líf barnanna. Vöntun 

þessara tengsla skerti öryggi og stöðugleika barnanna sem kæmi niður á vitsmunalegum þroska 

þeirra (Bretherton, I. 1992). Til þess að barn geti vaxið úr grasi í andlegu jafnvægi þurfi það að 

upplifa náið og samfellt samband við móður sína eða varanlegan staðgengil hennar. Auk þess 

benti hann á hversu mikilvæg samheldni í samfélaginu væri svo mæður og börn geti ræktað 

samband sitt. Þess má geta að síðari tíma umfjöllun um kenningar Bowlby líta oftar en ekki 

framhjá áherslum hans á varanlegan staðgengil móður, sem og áherslu hans á hið félagslega 

samhengi tengslanna (Bretherton, I. 1992), hver sem ástæðan fyrir því kann að vera. 

Bowlby hélt rannsóknum sínum áfram og árið 1969 setti hann fram þá kenningu að 

tengslamyndun barna skiptist í fjögur stig: 

 

1. Aðlögun án mismununar (e. Orientation without discrimination). Gerist á fyrstu 2-3 

mánuðum eftir fæðingu barns. Ungbörn bregðast við hvaða umönnunaraðila sem er. Á 

þessu stigi hefur barnið ekki myndað tengsl við einn ákveðinn aðila. 

2. Aðlögun með mismunun (e. Orientation with discrimination). Gerist á bilinu þegar 

barnið er 2-6 mánaða. Eins og nafnið gefur til kynna er um að ræða andstæðu fyrsta 

stigsins þar sem barnið myndar tengsl við ákveðna ummönnunaraðila og bregst frekar 

við þeim aðilum sem sinna þeim meira en öðrum.  

3. Heimahafnartengsl (e. Safe-base attchment) eru ríkjandi þegar barnið er 6 mánaða til 3 

ára. Börn sækjast í nærveru aðal umönnunnaraðila síns og setja hann í hlutverk 

„heimahafnar“ þar sem hægt er að leita öryggis þegar umheimurinn er kannaður. Börn 

verða oft sjáanlega óörugg ef þau eru ekki nærri þessum aðila. Á þessu stigi er ótti við 

ókunnuga algengur. 

4. Markmiðaknúið samstarf (e. Goal-corrected partnerships). Þetta stig er frá 3 ára aldri. 

Á því aðlaga báðir aðilar (barn og umönnunaraðili) sig að þörfum hins. Börn öðlast 

skilning á tilfinningum og gjörðum umönnunaraðilans og átta sig á því að stundum er 

hann upptekinn af einhverju öðru en þörfum barnsins þá stundina. Samband barns og 

umönnunaraðila er orðið tilfinningalega samofnara en áður (Bowlby. 1969).  

 

Kenningar Bowlby hafa frá því þær komu út um og eftir miðja 20. öld verið hornsteinninn í 

flestum rannsóknum á tengslamyndun ungbarna og umönnunaraðila (Cook og Cook, 2005). 

 

 



9 

2.1.3 Mary Ainsworth 

Á sama tíma og Bowlby var að hefja sínar rannsóknir hóf bandaríski sálfræðingurinn Mary 

Ainsworth að rannsaka svipað efni. Áherslan í rannsóknum Ainsworth var þó á að kanna 

tengslin milli þess öryggis sem móðir veitir barni sínu og þróunar á könnunaratferli barnsins 

(Watson, Ecken. 2003). 

 Upp úr 1950 flutti Ainsworth til Englands ásamt eiginmanni sínum sem sótti þangað 

nám. Þar var henni boðið að taka þátt í rannsóknum sem skoðuðu áhrif truflana í tengslamyndun 

barna og umönnunaraðila á þroska barna. John Bowlby kom einnig að þeirri rannsókn. 

Niðurstöður rannsóknarinna voru að ef tengsl móður og barns eru rofin eða trufluð auki það 

líkurnar á þroskafrávikum hjá barninu (Bretherton, I. 1992). Síðar dvaldi hún í Úganda þar sem 

hún stundaði frekari rannsóknir á tengslamyndun mæðra og barna þeirra. Niðurstöður þeirra 

rannsókna breyttu viðhorfum hennar til þess hversu virkan þátt ungbörn ættu í eigin þroska og 

því hver aðalorsök þessara sterku tengsla móður og barns eru. Niðurstöðurnar studdu við 

kenningu og rannsóknir Bowlby þess efnis að nándin en ekki næringarþörfin væri sterkasta aflið 

þegar kemur að tengslamyndun  (Watson og Ecken. 2003). 

Ainsworth er einna þekktust fyrir rannsókn sína „The Strange Situation“ sem hún 

framkvæmdi á áttunda áratugnum. Sú rannsókn byggði á kenningum Bowlby og Harlow þess 

efnis að ungviði búi sér til eins konar „heimahöfn“ þar sem það leitar skjóls og öryggis. Harlow 

framkvæmdi sínar rannsóknir á smáöpum og setti inn til þeirra tvo tilbúna staðgengla 

móður/umönnunaraðila sem voru brúður úr hænsnaneti en önnur var klædd með mjúku efni. Í 

stuttu máli mynduðu aparnir sterkari tengsl við klæddu brúðuna og leituðu skjóls hjá henni 

þegar þeim þótti ógn steðja að þeim. Út frá þessum rannsóknum myndaði Harlow kenninguna 

um huggun snertingar (e. contact comfort), það er að segja þá huggun sem ungviði fær við það 

að komast í snertingu við umönnunaraðila, hvort sem það er lifandi vera eða tilbúinn staðgengill 

(Cook og Cook. 2005).  

 Rannsókn Ainsworth gekk út á það að setja ungt barn (í kringum eins árs) og aðal 

umönnunaraðila þess, oftast móður, í tilbúið ókunnugt rými sem innihélt nokkra stóla og 

leikföng á gólfinu í námunda við stólana. Rannsóknin skiptist í átta þætti, sá fyrsti varir í um 

hálfa mínútu en hinir sjö hver um sig í um það bil þrjár mínútur (Ainsworth, Blehar, Waters og 

Wall. 1978). Þessir þættir eru: 

 

1. Kynning (e. introduction). Móður og barni er vísað inn í rannsóknarrýmið. 

2. Ókunnugt rými (e. unfamilliar room). Móðir setur barnið á gólfið hjá leikföngunum og 

sest sjálf á stól. Móður er sagt að reyna ekki að stjórna athöfnum barnsins en sýna því 

eðlilega athygli að öðru leyti.  

3. Ókunnugur aðili kemur inn (e. stranger enters). Ókunnug kona bankar á dyrnar og 

kemur inn, skiptist á nokkrum orðum við móður og sest svo hjá barninu og reynir að 

efna til leiks við það. 
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4. Móðir fer (e. mother leaves). Móðirin fer hljóðlega út úr herberginu og skilur barnið 

eftir hjá ókunnugu konunni sem sest svo í sæti móðurinnar. 

5. Endurfundir; Ókunnugi aðilinn fer (e. reunion; stranger leaves). Móðir kemur inn og 

ókunnuga konan fer. Móðir huggar barn sé þess þörf og beinir því aftur að 

leikföngunum. 

6. Móðir fer aftur (e. mother leaves again). Móðir kveður barnið og skilur það eftir eitt í 

rýminu. 

7. Ókunnugi aðilinn kemur aftur (e. stranger enters again). Á meðan barnið er eitt kemur 

sama ókunnuga kona aftur inn í rýmið og sest í stól móðurinnar og reynir síðan að efna 

aftur til leiks. 

8.  Endurfundir; Ókunnugi aðilinn fer (e. reunion; stranger leaves). Móðirin snýr aftur og 

ókunnuga konan fer. Móðirin tekur barn sitt upp og þar með er ferlinu lokið (Ainsworth, 

Blehar, Waters, and Wall. 1978) 

 

Meðal niðurstaðna þessarar rannsóknar var að koma mætti auga á þrenns konar mynstur í 

tengslamyndun barna, það er að segja: 1. Örugg tengslamyndun (e. secure attchment 

relationship), barnið grætur þegar móðirin fer en jafnar sig fljótt þegar móðirin snýr aftur og fer 

þá aftur að leika sér eftir huggun. Þetta eru börn sem búa við stöðugleika og fá hlýja svörun við 

þörfum sínum frá umönnunaraðila. 2. Óörugg tengslamyndun, kvíði (e. insecure anxoius 

attachment relationship), barnið var óöruggt í rannsóknarrýminu hvort sem móðirin var nærri 

eða ekki, sýndi umhverfi sínu engan áhuga og sýndi móður sinni reiði þegar hún snéri aftur en 

sóttist engu að síður eftir nærveru hennar. Hér er um að ræða börn sem búa við óstöðugleika og 

fá í bland hlýtt atlæti og hundsun við sínum þörfum. 3. Óörugg tengslamyndun, fælni (e. 

insecure avoidant attachment relationship), barnið allt að því forðaðist móður sína og sýndi 

engin augljós viðbrögð þegar móðirin yfirgaf herbergið. Áhugi barnanna á leikföngunum var 

yfirborðskenndur og þau sýndu enga gleði þegar móðirin snéri aftur. Þau forðuðust móður sína 

og reyndu að losa sig úr fangi hennar ef hún tók þau upp. Börn sem falla undir þetta mynstur 

búa við ákveðna höfnun á nánd af hendi mæðra sinna auk skeytingarleysis við þörfum sínum 

(Watson, Ecken. 2003). Niðurstöður Ainsworth skákuðu því ríkjandi kenningum sem héldu því 

fram að lykillinn að heilbrigðri tengslamyndun væri að halda fastbundnar daglegar venjur. 

Niðurstöður Ainsworth sýndu þvert á móti fram á að tengslamyndun yrði mun heilbrigðari ef 

þörfum barnsins væri mætt þegar þyrfti, það fengi að borða þegar það væri svangt, huggað 

þegar það gréti og þar fram eftir götunum. (Bretherton, I. 1992).  Frekari rannsóknir hafa sýnt 

fram á að 85-90% barna falla undir þessa þrjá flokka Ainsworth (Cook og Cook. 2005).   Mary 

Main og Judith Solomon (1986) bættu síðan við fjórða flokknum sem þær kalla röskuð (e. 

disorganized) tengslamyndun. Þessi börn koma alla jafna frá heimilum þar sem þau búa við 

vanrækslu, ofbeldi og/eða afskiptaleysi af einhverju tagi.  

 Af framangreindum rannsóknum má ljóst vera að örugg tengsl í frumbernsku séu 

mikilvæg fyrir þroska hvers barns og velferð. Með því skapast traust til umönnunaraðilans og 
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fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að börn sem búa við slíkar aðstæður eru líklegri til að hafa  trú 

á eigin getu, gott sjálfstraust ásamt því að vera þrautseig og hafa góða aðlögunarhæfileika í 

margs konar aðstæðum (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). 

.  

2.2 Vitsmunaþroski 

Vitsmunaþroski er þroskaferli sem á sér stað allt frá barnæsku og fram á fullorðinsár. Í því felst 

myndun ýmissa hugsanaferla (e. thought proscesses), uppbygging minnis og hæfni í að taka 

ákvarðanir og leysa vanda (Piaget. 1965). Fræðimennirnir Jean Piaget og Lev Vygotsky eru 

helstu frumkvöðlar í rannsóknum á þessu sviði. Hér á eftir verðir fjallað um þá og þeirra 

rannsóknir. 

 

2.2.1 Jean Piaget 

Meðal fremstu fræðimanna á þessu sviði er svissneski sálfræðingurinn, Jean Piaget. Hann 

fæddist í Neuchatel árið 1896 og lærði upphaflega líffræði. Piaget véfengdi ríkjandi kenningar 

þess efnis að börn væru hlutlausir móttakendur þekkingar, það er að segja að þau einfaldlega 

legðu upplýsingar á minnið án þess að túlka þær eða á nokkurn hátt mynda sér skoðun á þeim. 

Í starfi sínu sem sálfræðingur kortlagði hann ákveðin mynstur í hugsanagangi barna sem þróast 

eftir því sem börnin verða eldri: Þannig er gert ráð fyrir að svör barna við spurningum séu þau 

sömu eða svipuð innan tiltekinna aldurshópa en mismunandi á milli ólíkra aldurshópa. Piaget 

notaði klíníska nálgun í vinnu sinni með hugsun barna og fékk þau til að útskýra af hverju þau 

svöruðu spurningum eins og þau gerðu (Piaget. 1965).  

 Nálgun Piaget hefur verið nefnd hugsmíðahyggja (e. constructivism), sem í stuttu máli 

gengur út á að einstaklingur túlkar nýjar upplýsingar út frá þeirri þekkingu sem hann/hún býr 

þegar yfir og eykur þar með þekkingu sína og skilning á umheiminum (Cook og Cook. 2005). 

Piaget talar um skemu (e. scheme) í þessu sambandi. Skema er skipulögð röð andlegra eða 

líkamlegra aðgerða sem byggja á fyrirliggjandi þekkingu og auka á hana. Sem dæmi mætti 

nefna barn sem á foreldri sem keyrir vörubíl. Barnið veit að vörubíll er stórt farartæki og þar af 

leiðandi verða öll stór farartæki vörubílar í huga þess. Þegar barnið er aftur á móti leiðrétt með, 

til að mynda, að steypubíll og vörubíll séu ekki sami hluturinn víkkar „stóru farartækja“ skemað 

og þekking barnsins eykst (Piaget. 1965). Piaget setur þetta ferli upp sem ævilanga hringrás 

sem inniheldur fjögur þrep og þannig sé manneskjan sífellt að auka við þekkingu sína. Svo lengi 

lærir sem lifir var einhvern tímann sagt. Fyrsta þrepið er samlögun (e. assimilation), það að sjá 

eitthvað sem þú þekkir ekki en svipar til einhvers sem þú þekkir og þar af leiðandi álykta að um 

sama hlut sé að ræða, samanber bílana í dæminu hér að ofan. Annað stig, vitsmunalegt 

ójafnvægi (e. cognitive disequilibrium), á sér stað þegar upphaflega ályktunin reynist vera röng 

og passar ekki inn í fyrirliggjandi skema, það að vörubíllinn skuli vera steypubíll. Þriðja stigið, 

aðhæfing (e. accommodation) gengur út á að uppfæra, svo að segja, fyrirliggjandi skema og/eða 
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búa til nýtt eftir því sem við á hverju sinni. Svo haldið sé áfram með dæmisöguna hér að ofan 

þá myndast nýtt skema við vörubílaskemað sem fyrir var og steypubílaskemað verður til. Við 

það verður til vitsmunalegt jafnvægi (cognitive equilibrium) (fjórða stigið), það er að segja 

þangað til barnið sér olíuflutningabíl, til dæmis og þá hefst ferlið upp á nýtt (Cook og Cook. 

2005).   

 Verandi líffræðingur í grunninn líkti Piaget þróun vitsmunaþroska við þróun lífvera, þar 

sem frumur verða að líkamsvef og á endanum að heilum líkama. Þannig er einstaklingurinn 

virkur í að byggja eigin þekkingu með því að setja nýjar upplýsingar í samhengi við þá þekkingu 

sem fyrir er (Cook og Cook. 2005) og þrepin í þessu ferli eru miðuð við ákveðið aldursskeið 

barnsins:  

 

1. Skynhreyfi hugsun (e. Sensorimotor thought), frá fæðingu til tveggja ára. Á þessu stigi 

myndast hlutfesti (e. object permanance). Mjög ung börn eru ekki fær um að hugsa um 

hluti nema þau haldi á þeim og/eða sjái þá. Til að mynda ef þriggja mánaða barni er 

rétt eitthvert leikfang heldur það á því, hristir það aðeins eða stingur því upp í sig og 

þar fram eftir götunum. Sé leikfangið tekið af barninu eða það missir það eða hendir 

því frá sér er tengingin við hlutinn rofin og hann sama sem horfinn fyrir barninu. Eftir 

því sem börn verða eldri verður til sá eiginleiki að muna eftir hlutum þó svo þau sjái 

hann ekki. Til að mynda ef leikfang er tekið af um það bil átta mánaða gömlu barni og 

því haldið fyrir aftan bak, þá reynir það að ná hlutum aftur en yngra barn myndi alls 

ekkert muna eftir því að hafa verið með nokkuð í höndunum. Þessir eiginleikar ættu 

að vera fullmótaðir við tveggja ára aldur.  

2. Foraðgerða hugsun (e. preoperational thought), tveggja til sjö ára. Á þessu stigi verða, 

eðlilega miklar framfarir í þroska. Mikil aukning verður í notkun hugrænna tákna (e. 

mental symbols) í formi orða og mynda. Í fyrstu eru þessi hugrænu tákn ekki endilega 

„rétt“, til að mynda getur orðið „hundur“ verið einhvers konar regnhlífarhugtak yfir 

fjórfætt dýr með feld, sama hvort um er að ræða hund, kött eða hvað annað sem undir 

þá skilreiningu fellur. Smám saman myndast hlutlæg innsýn (e. reprisentational 

insight), hæfileikinn til að láta eitthvað standa fyrir eitthvað annað en það er í raun og 

veru. Þetta kemur líklega einna best fram í hlutverkaleik, þar sem fjarstýring getur 

orðið að síma, bangsi að barni og þar fram eftir götunum. Annar angi af hlutlægri 

innsýn er táknræn virkni (e. symbolic function) sem er í grunnatriðum sami hluturinn 

en með öðrum formerkjum. Til að mynda er vel þekkt að börn á þessu aldursbili 

endurskapi sögur sem þeim eru sagðar eða eru lesnar fyrir þau með einhverjum hætti 

svo sem í leik eða með teikningum af sögurpersónum. Börn á þessum aldri eru frá 

náttúrunnar hendi töluvert sjálflæg (e. egocentric), þau eru ekki fær um að hugsa 

hlutina í breiðara samhengi en út frá sér sjálfum. Eftir því sem líður á þetta aldursskeið 

öðlast börn meiri víðsýni og geta í auknum mæli sett sig í spor annarra og sýnt 

samkennd.  
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3. Hlutbundin aðgerða hugsun (e. concrete operational thought), sjö til ellefu ára. Á þessu 

stigi heldur víðsýnin áfram að aukast og rökhugsun tekur á sig mynd. Börn öðlast 

skilning á meginreglum samfélagsins og notar þær ásamt rökhugsun til þess að túlka 

reynslu og upplifanir. Piaget kenndi þetta stig við hlutbundnar aðgerðir vegna þess að 

samkvæmt honum eru sjö til ellefu ára gömul börn ekki fær um að beita rökhugsun á 

neitt nema fasta hluti eða raunverulega atburði. Til að mynda gengur rökfræðin á bak 

við óræðu x og y táknin í algebru engan veginn upp í huga barna á þessum aldri, á 

meðan ræð reikningsdæmi á borð við 2+2 eru fullkomlega rökrétt.  

4. Formleg aðgerðahugsun (e. formal operational thought), frá tólf ára aldri. Á þessu stigi, 

sem samkvæmt Piaget stendur yfir til dauðadags, þróast rökhugsun ennþá meira og 

nær þá smátt og smátt einnig yfir fræðilega (e. hypothetical) hluti. Þetta gefur 

einstaklingnum hæfileikann til að taka saman staðreyndir og kenningar og draga af 

þeim rökréttar ályktanir. Á unglingsárum verður reyndar ákveðið afturhvarf hvað 

varðar sjálflægnina sem minnst var á hér að ofan. Þetta afturhvarf má rekja til 

þroskabreytinga unglingsáranna og breytinga í umhverfi barna þegar það kemur á 

unglingsárin (Cook og Cook. 2005; Shaffer. D, 1999; Björg V. Kjartansdóttir, Jóna B. 

Jónsdóttir og Vangsgaard, K.L. 2003). 

 

Kenningar Piaget hafa eins og aðrar kenningar einnig sætt gagnrýni. Einkum hefur verið bent á 

að hann líti of mikið fram hjá áhrifaþáttum á borð við menningu, félagslíf og tilfinningar. Það 

að vitsmunaþroski barna sé tiltölulega almennur, að hann þróist í ákveðinni röð og stigskipt er 

nokkuð óumdeilt þó meðal fræðimanna þó svo það kunni að vera talsverður munur á því hvernig 

hver og einn kjósi að túlka þessar niðurstöður (Sigurður J. Grétarsson. 2002).   

 

2.2.2 Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky fæddist árið 1896 í Orsha í þáverandi rússneska keisaradæminu (og seinna 

Sovíetríkjunum) sem tilheyrir Hvíta-Rússlandi nú til dags. Hann var gyðingur og mætti sökum 

þess töluverðum fordómum og ströngum takmörkunum af hálfu yfirvalda, líklega 

takmörkunum á atvinnu og menntun. Grunnmenntun sína fékk hann frá einkakennara sem beitti 

Sókratesaðferðinni í kennslu sem felst í því að í stað þess að mata nemandann á upplýsingum 

sem hann á að muna er nemandinn leiddur í gegnum efnið og að niðurstöðu með samtali. 

Vygotsky nam lögfræði, sagnfræði og heimspeki við Háskólann í Moskvu, þaðan sem hann 

útskrifaðist á svipuðum tíma og rússneska byltingin átti sér stað, sem leiddi af sér stofnun hinna 

sósíalísku Sovíetríkja, eins og frægt er orðið. Vygotsky var sjálfur heittrúaður Marxisti sem 

hefur líklega orðið til þess að árið 1924 var honum boðin rannsóknarstaða við 

Sálfræðistofnunina í Moskvu í kjölfar þess að hann sótti ráðstefnu um taugasálfræði í Leníngrad 

sama ár. Doktorsprófi í Sálfræði lauk Vygotsky árið 1925 og starfaði hann við 
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Sálfræðistofnunuina í Moskvu til dauða dags árið 1934, einungis 37 ára að aldri (Kristín 

Bjarnadóttir. 2015). 

 Líkt og samtímamaður hans og jafnaldri, Jean Piaget, setti Vygotsky fram kenningu um 

stigskiptan vitsmunaþroska. Kenningin er í anda hugsmíðahyggjunnar og aldurskipting 

stiganna er nánast sú sama og hjá Piaget en Vygotsky lagði engu að síður áherslu á þætti sem 

Piaget hefur hvað mest verið gagnrýndur fyrir að líta framhjá, það er að segja menningu og 

samfélag (Sigrún Aðalbjarnardóttir. 2007) 

 Ein þekktasta kenning Vygotsky fjallar um það sem kallað er svæði mögulegs þroska 

eða nærþroskabil (e. zone of proximinal development). Samkvæmt henni er barn fært um að 

læra og ná árangri upp á eigin spýtur á sumum sviðum en þarfnast leiðsagnar fullorðinna eða 

færari jafningja á öðrum sviðum. Sem dæmi mætti nefna barn sem er að taka sín fyrstu skref 

með púsluspili. Í fyrstu er líklegast að barnið sitji og hafi ekki hugmynd um hvernig skuli bera 

sig að, þangað til eldri og reyndari aðili sest hjá því og gefur því leiðbeinandi vísbendingar; svo 

sem um að finna hornstykkin fyrst, leita síðan að úthringspúslum í sama eða svipuðum lit og 

hornunum og samhliða að hrósa barninu og hvetja það áfram þar til barnið nær tökum á púslinu 

(Shaffer, 1999).  Þannig öðlast barnið færni og getur með tíð og tíma tekið að sér hlutverk 

leiðbeinandans. 

 Í riti sínu Mind in society: The  development og higher psycological process (1978) setti 

Vygotsky þessar hugmyndir upp sem nokkurs konar skala sem á voru þrjú svæði; svæði þeirrar 

hugsunar sem barnið er fært um án aðstoðar, svæði þeirrar hugsunar sem barnið getur gert með 

aðstoð, svæði þeirrar hugsunar sem barnið er ófært um að gera, með eða án aðstoðar en það er 

svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal development). Þess ber að geta að hugsun barnsins 

getur færst milli sviða að ákveðnu leyti en hin almenna þróun er að barnið færist áfram og 

hæfnin aukist. Til þess þarf barnið á stuðningi (e. scaffolding) að halda. Þessi stuðningur getur 

tekið á sig margar myndir og verið í formi t.d. sýnikennslu eða munnlegrar leiðsagnar. Þessu er 

ætlað að vera tímabundin aðstoð sem dregið er úr smátt og smátt þar til hún er endanlega 

fjarlægð, ekki ósvipað og vinnupallur utan á húsi í byggingu, en þaðan er nafngiftin scaffolding 

einmitt fengin (Cook og Cook. 2005).  

Ef litið er til grunnmenntunnar Vygotsky sem minnst var á hér að framan má sjá rauðan 

þráð í gegnum líf hans og fræðikenningar enda notaði kennari hans svipaðar aðferðir við 

kennslu og lýst er í kenningum hans. Vygotsky lést ungur að árum, árið 1934 og náði ekki að 

leggja lokahönd á rannsóknir sínar. Það voru samstarfsmenn hans Luria og Lenotiev sem lögðu 

lokahönd á þær. Þrátt fyrir að niðurstöður rannsókanna hafi legið fyrir skömmu eftir dauða 

Vygotsky urðu þær ekki aðgengilegar fræðimönnum, hvort sem er innan Sovíetríkjanna eða á 

Vesturlöndum fyrr en áratugum seinna. Helsta ástæða þess er sú að í stjórnartíð Jósef Stalín var 

það ekki vel liðið að notast við skrif erlendra fræðimanna eins og Vygotsky gerði í rannsóknum 

sínum.  Þess vegna voru rit hans ekki gefin út fyrr en að Stalín látnum (Kristín Bjarnadóttir, 

2015; Cook og Cook, 2005). 
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2.3 Samtalslestur 

Lestrarstundir eru afbragðs leið til að eiga skemmtilega og notalega stund með börnum sínum. 

Þó enginn annar ávinningur kæmi til væri þeim tíma vel varið. Rannsóknir sem skoðað hafa 

lestur fyrir börn hafa gefið til kynna að ávinningurinn af slíkum stundum geti verið mikill og er 

í því sambandi vísað til ýmissa þátta (Hargrave og Sénéchal. 2000). Rannsókn Chou og Cheng 

(2015) sýnir til að mynda fram á að þessar stundir séu gullið tækifæri til að auka orðaforða og 

málþroska barna og hreinlega mjög hentugt kennslutæki á mörgum sviðum. Frumskilyði fyrir 

því að lestrarstundir nýtist sem eitthvað meira en dægrastytting er sú að samskipti barnanna og 

foreldra séu róleg og á jákvæðum nótum og að foreldrið sé meðvitað um hegðun og tjáningu 

barnsins á meðan lestrinum stendur og geti því brugðist „rétt“ við. Einnig er gott að glæða 

söguna lífi með einhverjum hætti, svo sem með því að ljá persónum hennar mismunandi raddir 

og beita leikrænum tilburðum við lesturinn. Þess heldur er mikilvægt að umhverfið sé þannig 

úr garði gert að öllum þátttakendum líði vel á meðan lestri stendur. Það mætti segja að hér eigi 

við reglan um „gæði um fram magn“ þar sem ein „góð“ lestrastund þar sem framantalin skilyrði 

eru uppfyllt vegur munn þyngra en nokkrar þar sem þau eru það ekki. Að sama skapi skiptir 

fjöldi bóka sem lesinn er minna máli en það hvernig þær eru lesnar. (Chou og Cheng. 2015).  

Lawson (2012) bendir einnig á að jákvæð upplifun barns af lestrarstundum hafi það í för með 

sér að barnið muni samræður um efni bókarinnar frekar og þar af leiðandi er líklegara að sá 

lærdómur sem af  hlýst skilji meira eftir sig til lengri tíma. 

Samtalslestur (e. dialogic reading) er ein þeirra aðferða sem gagnast getur vel til að 

ávinningur af lestrastundum geti verið sem mestur (Hargrave og Sénéchal. 2000) Samkvæmt 

rannsókn Pillinger og Wood (2014) felst samtalslestur í grófum dráttum í því að gera barnið að 

virkum þátttakanda í lestrinum og ræða um efni sögunnar, bæði á meðan lestri stendur og eftir 

hann. Þannig verður barnið að sögumanni, þó í smækkaðri mynd kunni að vera, og foreldrið að 

virkum hlustanda sem aðstoðar eftir þörfum, bregst við og víkkar orðamyndun og orðaskilning 

barnsins. Fylgt er forskriftum í lestri sem skamstafaðar eru PEER og CROWD. PEER stendur 

fyrir; Hvetja (prompt), meta (evaluate), víkka (expand) og endurtaka (repeat). Barnið er hvatt 

til þess að ræða um efni sögunnar á meðan á lestri stendur, foreldrið metur viðbrögð barnsinns 

og víkkar skilning þess með því að umorða spurningar og bæta við þær upplýsingum. Að lokum 

er endurtekin hvatning til barnsins og skilningur endurtekinn til að vera viss um að hann hafi 

skilað sér til barnsins. CROWD stendur fyrir; Lok (completion), muna (recall), opnar-

spurningar (open-ended questions), hv-spurningar (wh-questions) og tengingu (distancing). 

Barnið er hvatt til þess að ljúka setningum í sögunni og muna atburðarrás þegar flett er til baka 

og söguþráður rifjaður upp. Opnar spurningar og hv-spurningar hvetja barnið til að tjá sig með 

eigin orðum um efni bókarinnar og að lokum er söguþráðurinn tengdur við reynsluheim 

barnsinns sjálfs. 

Árið 2012 gerðu þær Diana Brannon og Linda Dauksas rannsókn sem snérist um hvort nýta 

mætti samtalslestur til að efla samskipti milli fjölskyldumeðlima. Börnin í fjölskyldunum sem 

tóku þátt í rannsókninni áttu það öll sameiginlegt að vera eftir á í málþroska auk þess sem mörg 
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þeirra voru tvítyngd. Rannsóknin fólst í því að bera saman samtalslestur við hefðbundna 

fjölskyldu stund sem var áætluð 15 mínútna stund þar sem annað hvort foreldri eða einhver 

annar eldri fjölskyldumeðlimur les fyrir barn. Með öðrum orðum þá notaði einn hópur 

samtalslestur en annar las með hefðbundari hætti, það er að segja að sagan var einungis lesin 

og engin umræða fór fram samhliða eða í framhaldi af lestrinum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

gáfu til kynna að samtalslestraraðferð með börnum væri til þess fallin að auka skilning þeirra, 

orðaforða og öryggi til þess að tjá sig um efni bókanna. Auk þess bentu niðurstöður til þess að 

samtalslestur geti stutt við lestrarnám þeirra sem er mikilvægt fyrir nám þeirra í framtíðinni 

(Brannon og Dauksas, 2012). 

Áhrifa samtalslesturs gætir þó víðar en í málþroska barna því niðurstöður rannsóknar 

Pillinger og Wood (2014) benda til þess að hann styðji við jákvæða upplifun barna á lestri, 

bætta hegðun meðan lestri stendur, virkari þátttöku í samskiptum á meðan lestri stæði og þau 

yrðu líklegri til að biðja um að lesið sé fyrir þau. Þar að auki benda niðurstöður Pillinger og 

Wood til þess að lestrarstundir barna og foreldra hvetji til aukins orðaforða, málskilnings, 

hlustunar og almennrar ánægju af lestri bóka til lengri tíma litið. Því til viðbótar segja þær að 

því fyrr sem foreldrar kynna börn sín fyrir bókum og lestri, því meiri og varanlegri verði áhrifin  

(Pillinger og Wood. 2014) 
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3 Aðferð 

3.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin sem notast var við er innan eigindlegra rannsóknaraðferða (e qualitative reaserch 

method). Tekin voru viðtöl þar sem leitað var eftir sýn viðmælenda á eigin upplifanir á 

viðfangsefni rannasóknarinnar (Lichtman. 2013). Rannsóknaraðferðin á rætur í fræðilegum 

grunni fyrirbærafræðinnar sem legur áherslu á að skoða viðfangsefni frá sjónarhóli 

viðfangsefnissins og notast þar af leiðandi eingöngu við fyrstu persónufrásagnir og er að sama 

skapi afar gagnrýnin á rannsóknaraðferðir sem notast við þriðju persónu frásagnir. Til 

einföldunnar mætti líkja þessu við að fyrirbærafræði skoði viðfangsefni sín innan frá en aðferðir 

sem notast við 3. persónu frásagnir skoði þær utan frá (Björn Þorsteinsson. 2008). 

 Í anda fyrirbærafræða voru þátttakendur valdir út frá sameiginlegri reynslu af tilteknu 

fyrirbæri. Í tilfelli þessarar rannsóknar var um að ræða reynslu af lestrarstundum með börnum 

sínum (Lichtman. 2013).  

3.2 Þátttakendur 

Viðmælendur þessarar rannsóknar voru fimm og var aflað með þeim hætti að rannsakandi 

óskaði eftir þátttakendum á eigin Facebook síðu. Úrtak sem þetta er svokallað tilgangsúrtak, 

þar sem val á þátttakendum miðar að því að fá foreldra sem eru duglegir að lesa fyrir börnin sín 

til að taka þátt (Braun og Clarke, 2013; Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Fimm 

einstaklingar buðu sig fram. Aldursbil þeirra var nokkuð breitt og fjöldi barna þeirra allt frá 

einu til sex barna, á aldrinum eins árs til 17 ára þegar viðtölin voru tekin. Af þessum fimm 

viðmælendum áttu fjórir barn eða börn á grunnskólaaldri sem voru orðin læs. 

Til að gæta trúnaðar við viðmælendur var öllum persónugreinanlegum upplýsingum breytt 

og fengu viðmælendur dulnöfn auk þess sem öðrum þeim þáttum var breytt sem nauðsynlegt 

þurfti til að tryggja trúnað.  

 Viðmælandi 1 sem hér eftir verður kölluð Anna er 28 ára gömul kona og á 8 ára gamla 

dóttur.  

 Viðmælandi 2  sem hér eftir verður kölluð Beta er 27 ára gömul kona og á þriggja og hálfs 

árs gamla dóttur og annað barn á leiðinni.  

Viðmælandi 3 er 45 ára gömul 6 barna móðir sem hér eftir verður kölluð Vigdís. Aldur 

eldri barna hennar kom ekki fram en yngri börnin, þau sem rannsóknin nær aðallega yfir, eru 

fimm, átta og ellefu ára gamlar stúlkur.  

Viðmælandi 4 er 37 ára gamall karlmaður, faðir 3 drengja og fjórða barnið á leiðinni. Hann 

verður hér eftir kallaður Karl. Drengirnir eru þriggja, tíu og 17 ára gamlir og fjallar viðtalið að 

mestu um lestrarstundir með yngsta drengnum þó lítilega sé fjallað um hvernig þessu var háttað 

með eldri drengina.  

 Viðmælandi 5 er 31 árs gömul 3 barna móðir og verður hún hér eftir kölluð Sigrún. 

Börnin hennar eru eins árs drengur, 5 ára stúlka og átta ára gamall drengur.  
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3.3 Framkvæmd 

Rannsókn þessi var tilkynnt til Persónuverndar. Útbúinn var hálfopinn viðtalsrammi þar sem 

settar voru á blað ákveðnar lykilspurningar til foreldra um lestur með börnum þeirra. 

Rannsakandi tryggði samhliða að þátttakendur gætu rætt opinskátt um þætti sem þeir töldu 

mikilvæga varðandi rannsóknarefnið og þróuðust viðtölin oft í þá átt að ræða um fleiri þætti en 

þá sem komu fram í spurningalistanum.  

Eins og fyrr hefur komið fram aflaði rannsakandi sér viðmælenda í gegnum eigin Facebook 

síðu með því að leita eftir foreldrum sem lesa fyrir börnin sín. Viðmælendurnir vissu því 

upphaflega ekki nákvæmlega um hvað viðtalið snérist en áður en viðtölin voru tekin fengu þeir 

stutta lýsingu á rannsókninni. Viðmælendunum var einnig gert ljóst að á hvaða tímapunkti sem 

væri mættu þau draga sig frá rannsókninni. Jafnframt undirrituðu þeir upplýst samþykki (sjá 

viðauka 1)  

Viðtölin voru tekin á tímabilinu 20. september til 13. október 2017. Allir viðmælendurnir 

ákváðu sjálfir hvaða tími myndi henta best og voru því viðtölin tekin á ýmsum stöðum. Viðtölin 

við viðmælenda Önnu og Betur voru tekin í kennslustofu í húsakynnum Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands, í Stakkahlíð. Vigdís taldi að mesta næðið sem hún gæti boðið uppá væri á 

heimili foreldra sinna og var því viðtalið tekið þar. Bæði Karl og Sigrún óskuðu eftir því að 

taka sín viðtöl á eigin heimili. Karl hitti rannsakandi að kvöldi til, eftir að yngsta barn hans var 

sofnað, en Sigrúnu hitti rannsakandi um miðjan dag á meðan yngsta barn hennar svaf úti í vagni. 

3.4 Gagnagreining 

Þegar gagnaöfluninni var lokið voru viðtölin skrifuð upp og hófst þá greining á gögnunum. 

Þemagreiningin var unnin útfrá þemagreiningu Braun og Clarke (2013). Markmið 

þemagreiningar er að finna mikilvæg atriði sem eru sýnileg í öllum viðtölunum eða eins konar 

rauðan þráð. Í fyrstu voru viðtölin lesin nokkrum sinnum til þess eins að finna tengingar við 

samtalslestur og hvort foreldrarnir væru ef til vill að nota aðferðina án þess að gera sér grein 

fyrir því. Þar sem ekki var hægt að sjá nógu sterkan þráð í gögnunum eftir þann lestur,  ákvað 

rannsakandi að lesa enn betur yfir viðtölin og voru þau samhliða kóðuð og merkt við mikilvægar 

áherslur og sameiginlega þætti í þeim. Eftir ítarlegan lestur á öllum viðtölunum var rannsakanda 

ljóst að gögnin sýndu meira en upphaflega rannsóknarspurningin leitaðist eftir. 

Rannsóknarspurningin var í framhaldi aðlöguð. Sameiginlegar áherslur voru loks flokkaðar 

saman og mynduð þemaheiti sem voru lýsandi fyrir áherslur í viðtölum við viðmælendur. 
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4 Raddir foreldra 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöður rannsóknarinnar. Við þemagreiningu gagnanna komu 

fram tvö þemu. Hið fyrra var Samvera og nánd og hið seinna Lærdómstækifæri. 

Viðmælendurnir gerðu það allir að vana sínum að lesa fyrir börnin sín að kvöldi til, rétt 

fyrir svefn. Aðeins einn viðmælandi gaf það til kynna að hafa einnig lesið reglulega fyrir barnið 

sitt á öðrum tíma dags en fyrir háttatíma, en það barn var á leikskólaaldri. Viðmælendurnir 

höfðu misjafnar skýringar á þessu og kom fram að íþróttir og tómstundir stæðu í vegi fyrir lestri 

utan háttatíma, ásamt heimalestri grunnskólabarna. Einn viðmælandi sagðist ekki hafa hugleitt 

það frekar en taldi barnið sitt sennilega vilja láta lesa fyrir sig á öðrum tímum dags en rétt fyrir 

svefn.  

 

4.1 Samvera og nánd  

Þrátt fyrir að börn viðmælenda sem lesið var fyrir væru á aldursbilinu eins árs til 11 ára og heill 

heill áratugur hafi skilið að yngsta og elsta barnið, þá var lestrarstundunum með börnunum 

öllum lýst á mjög svipaðan hátt. Allir viðmælendur lýstu þessum stundum sem rólegum 

kyrrðarstundum og tóku það fram að lesturinn ætti sér stað uppi í rúmi barnanna eða 

viðmælendanna sjálfra. Einnig kom fram hjá þeim öllum að bæði foreldrum og börnum þætti 

þetta einkar notaleg stund. Margir lýstu því ítarlega hvernig væri kúrt undir sæng eða teppi og 

að börnin þeirra lægju þétt upp að þeim eða tóku fram að einhver líkamleg snerting ætti sér stað 

á meðan á lestrarstundinni stóð. Hér á eftir verða nefnd dæmi frá viðmælendum til stuðnings 

þemanu Samvera og nánd. 

Anna talaði um að lestrarstundin með barninu sínu væri þeirra stund og lýsti því hvernig 

lesturinn færi fram í rúmi barnsins og að barninu væri mikið í mun að foreldrið kæmi sér vel 

fyrir og breiddi gjarnan sængina sína yfir þau bæði áður en lesturinn hæfist. Anna minntist á 

það að hún passaði vel upp á það að þær mæðgur færu tímanlega inn saman til þess að lesa. 

Þetta gerði hún til þess að stundin gæti verið eins róleg mögulegt er og ekki þyrfti að flýta sér 

að klára söguna, enda myndi það verka þvert á tilgang stundarinnar. Þar sem barnið er á 

grunnskólaaldri er það farið að lesa sjálft og þarf því að lesa heima sem þátt í heimanámi.  Sagði 

viðmælandi að sá háttur væri þess vegna hafður á að sama bók væri lesin bæði sem heimalestur 

og á kvöldin fyrir svefn, það er að segja, að barnið læsi í eftirmiðdaginn byrjun þess kafla sem 

komið væri að og á kvöldin kláraði Anna svo kaflann með barninu fyrir svefn. Í kjölfarið sagði 

Anna, „ég held til dæmis að ... hún velji Harry Potter af því það er eitthvað sem við höfum báðar 

gaman af. Og þá er þetta eitthvað svona, okkar.“ Með öðrum orðum virðist barninu vera annt 

um að foreldri þess njóti lestursins með sér og því velur það bækur sem þær hafa báðar gaman 

af. Viðmælandinn hafði orð á því að þær mæðgurnar væru búsettar hjá foreldrum hennar og þar 

af leiðandi væru það amman og afinn sem kæmu barninu í háttinn þegar svo bæri undir að Anna 

væri sjálf fjarverandi, til dæmis vegna vinnu. Í þeim tilfellum er ekki lesið fyrir barnið, ekki 
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vegna þess að amman og afin væru ekki tilbúin til þess, heldur vegna þess að barnið vilji ekki 

að það sé gert. Þessar stundir séu eitthvað sem þær mæðgur eiga saman og við því skuli ekki 

hróflað. Einnig kom fram að þegar ekki væri lesið væri barnið mun lengur en þegar lesið er að 

sofna. Með öðrum orðum hafi lestrarstundin einhver róandi áhrif á barnið og hjálpi því að sofna, 

þrátt fyrir að oftar en ekki eigi þær í hróka samræðum um efni bókarinnar á meðan á lestri 

stendur. 

Þegar viðtalið var tekið var eldra barn Betu þriggja ára og yngra barnið væntanlegt. Fram 

kom að lestrarstundin væri þeim báðum mikilvæg.  Barnið kúrði í fanginu á foreldrinu meðan 

lesið væri og þetta væri alger gæðastund fyrir þær mæðgur. Eins og flestir aðrir viðmælendur 

sagðist Beta einungis lesa fyrir dóttur sína fyrir svefninn en sagði þó að hún hefði hugsað að 

það gæti verið gott að lesa einnig á öðrum tímum og að þau hefðu útbúið sérstakt „leshorn“ 

undir stiga á heimili þeirra. Þetta horn væri þó ekki í mikilli notkun þegar viðtalið var tekið, 

einkum vegna þess að hún sjálf gæti ekki setið flötum beinum á gólfinu þar sem hún ætti von á 

barni. 

Vigdís sagðist gjarnan lesa fyrir tvö yngstu börnin sín, fimm og átta ára, en oftast vildi 

miðju barnið, sem er ellefu ára gamalt, vera með líka, óháð því hvort bókin sem væri lesin 

höfðaði nokkuð til svona gamals barns. Fram kom að elsta barnið  sæki mikið í lestrarstundirnar 

og mæti stundirnar mikils. Einnig nefndi móðirin að stundum tæki sú 11 ára við lestrinum og 

læsi þá fyrir hana og yngri systur sínar. Markmiðið með lestrinum sagði hún vera að börnunum 

þætti stundin sjálf notalegt og hún taldi sig og börnin sín vera að græða á þessum 

samverustundum á kvöldin.  

Karl nefndi að það væri regla á þeirra heimili að um það bil klukkustund fyrir háttatíma 

væri slökkt á öllum raftækjum, hvort sem um ræðir sjónvarp, tölvur eða síma. Þetta hafi verið 

eitthvað sem þau ákváðu að prófa fyrir skömmu vegna þess að drengurinn hafi verið dálítið 

erfiður í kringum háttatíma og vildi viðmælandinn meina að þetta gæfist vel.  

Karl minntist á það í viðtalinu að yngsta barnið sitt væri alla jafna hændari að hinu 

foreldri þess og kysi það nær alltaf fram yfir viðmælandann sjálfann. Karl taldi  lestrarstundirnar 

því gera mikið fyrir tengslin þeirra á milli og sagði einnig að barnið væri ekki jafn fljótt til að 

hafna sér fyrir hitt foreldrið þegar boðið væri upp á lestur. Karl minntist á það oftar en einu 

sinni og oftar en tvisvar hvað sér þættu þessar stundir með barninu sínu mikilvægar stundir. 

Fram kom jafnframt hjá Karli og fleiri foreldrum að hversu mikil snerting og kúr á sér gjarnan 

stað í kringum lestrarstundirnar. Karl lýsti þessu meðal annars svona:  

Yfirleitt þegar við erum að lesa, ... þú veist [þá] lesum [við] uppi í rúmi, þá liggur 

hann alveg svona utan í mér. Ef við sitjum á sófanum þá, sko situr hann yfirleitt 

alltaf þétt upp við mig og hann hefur yfrleitt alltaf höndina á höndinni minni eða 

svona einhvers staðar á mér sko, hann er mjög gjarn á að klappa svona aðeins.  
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Karl sagðist handviss um að barninu þætti þessi stund notaleg og sagðist finna það á barninu 

sjálfu og að þetta væri mikilvægar stundir fyrir þá feðga. 

 Sigrún sagði að aðal markmið sitt með lestrarstundum væri að skapa notalega stund með 

börnunum sínum. Þessar stundir hefðu reyndar dottið uppfyrri vegna anna, bæði hjá 

foreldrunum en einnig vegna þess að frístundir barnanna væru tímafrekar og það gæfist 

einfaldlega ekki tími til að gera þetta. Til stæði þó að byrja á þessu aftur „Og þá bara gefum við 

okkur tíma í þetta, förum aðeins fyrr upp í rúm og bara finnum tíma“, eins og hún orðaði það. 

 

4.2 Lærdómstækifæri 

Viðmælendur voru spurðir að því hver væru markmið þeirra með lestrarstundunum eða hvað 

þeim fyndist þær skilja eftir. Hjá öllum viðmælendum kom fram að þau töldu orðaforða og 

málskilning barnanna þeirra aukast við lesturinn og þannig var lestrarstundin í þeirra huga 

einnig lærdómstækifæri. Viðmælendur gáfu ýmis dæmi um í hverju það fælist. Þau sögðust t.d. 

staldra við flókin og erfið orð til þess að útskýra þau fyrir börnunum sínum og hvöttu þau þar 

að auki til þess að spyrja ef þau skyldu ekki einhver orð.  

Beta t.d. lagði mikið upp úr því að lestrarstundin væri lærdómsrík. Umfram það að 

staldra við flókin orð og útskýra þau, þá reyndi Beta að skapa umræður eftir að bók væri lesin 

og með því móti fái barnið að velta fyrir sér hvað gæti gerst í framhaldinu og þess háttar. Einnig 

talaði Beta um kosti þess að lesa fyrir börn og sagði meðal annars að lesturinn hefði  

 

... áhrif ... á námsárangur og svona, hvað það skipti miklu máli að lesa fyrir þau og hvetja 

þau til að lesa, náttúrulega kostirnir eru, ... bara orðaforði og þetta, skapa lestraráhuga 

fyrir þau í framtíðinni þannig að þau vilji lesa og þjálfa þannig ... lestrarkunnáttu og 

skilning og allt þetta.  

 

Beta lýsti því síðan að „lesturinn eykur svo mikið skilning hjá henni, þetta þjálfar hana svo 

mikið í að hlusta og reyna að skilja hvað er að gerast og sérstaklega ef maður skapar umræðu 

þá fattar hún.“ 

Vigdís sagðist leggja mikla áherslu á að staldra við flókin orð og flóknar setningar, líkt og 

hinir viðmælendurnir. Hún talaði einnig um það að yngsta barnið sitt, 5 ára, græddi sérstaklega 

á því þar sem bækurnar sem voru lesnar á kvöldin höfðuðu ekki alltaf til barnsins. Lestrarstundir 

var sameiginleg stund viðmælandans, 5 ára barnsins og systra hennar, 8 og 11 ára. Vigdís vildi 

því meina að 5 ára barnið græddi að því leyti að flóknara orðalag og líka flóknari atburðarrás 

sögunnar dýpkaði skilning barnsins enn fremur en hefðbundnar ævintýrabækur sem oftast eru 

lesnar fyrir leikskólabörn á þessum aldri  

Karl sagðist einnig trúa því að ef hann og konan hans væru dugleg að lesa fyrir barnið 

þeirra, þá myndi hann, vonandi, hafa áhuga á því að lesa sjálfur í framtíðinni. Karl hafði einnig 

mikla trú á því að útskýra erfið orð og hafði þetta að segja:  
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Þegar maður er að lesa einhvern texta og það kemur eitthvað orð sem hann skilur 

ekki, þá spyr hann „hvað er það, hvað er það?“ Þannig að, þú veist, það hlýtur að 

vera eitthvað lærdóms ferli í þessu fyrir hann sko. 

 

Anna sagðist einnig stundum nýta lestrarstundina í hálfgerða siðfræðikennslu, þar sem hún og 

barnið hennar ræddu einhver álitamál í sögunni og yfirfærðu þau yfir í raunveruleikann. 

 Sigrún sagðist játa að hafa ekki lesið fyrir börnin sín í dágóðan tíma og sagði að 

upphaflega orsökin hefði verið rútínuleysi í sumarfríi nokkrum mánuðum áður, en að 

tómstundir barnanna og fleiri annir heimilisins héldu þeim frá kvöldlestri, eins og áður sagði. 

Því var hægt að spyrja hvort Sigrún fyndi einhvern mun á börnunum sínum með og án lesturs 

á kvöldin. Hún sagði að það sem hún yrði mest vör við væri að börnin ættu erfiðara með að 

sofna ef ekki væri lesið fyrir svefninn. Sigrún lýsti fyrirkomulagi lestrarstundanna áður en þær 

hættu og var venjan sú að hún og eiginmaður hennar skiptu oftast liði og lásu í sitt hvoru lagi 

fyrir fimm ára barnið og átta ára barnið. Yngsta barnið hefði ekki fengið kvöldlestur hingað til 

en gjarnan væru bækur skoðaðar með því yfir daginn. Í því sambandi sagði Sigrún að sér þætti 

mikilvægt að byrja snemma að lesa fyrir börn þar sem hún væri þeirrar skoðunnar að því yngri 

sem börnin væru þegar byrjað væri á því, þeim mun meiri yrði árangurinn hvað málþroska og 

orðaforða varðar. Sigrún talaði um að þessar stundir væru lausar við allt stress og amstur dagsins 

og að börnin hefðu foreldra sína útaf fyrir sig meðan á lestrinum stæði. Einnig var tekið fram 

að eldra barnið, sem kann að lesa sjálft, naut þess ekkert síður en fimm ára barnið að láta lesa 

fyrir sig á kvöldin og þar af leiðandi fá 100% athygli foreldri síns, eins og að orði var komist. 

Sigrún sagðist taka sérstaklega eftir því að orðaforði barnanna hennar jókst þegar hún lagði 

áherslu á að útskýra flókin orð og þótti börnin þar að auki vera duglegri að spyrja og biðja um 

útskýringar í kjölfarið.  
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5 Umræður 

Hér á eftir verður fjallað um meginniðurstöður rannsóknarinnar og jafnframt verða þær settar í 

samhengi við þær fræðikenningar sem fjallað var um í fræðilegu yfirliti fremst í ritgerðinni. 

Þátttakendur lögðu áherslu á tvo þætti sem einkenndu sérstaklega lestrarstund foreldris og 

barns. Verður nú nánar fjallað um þessa þætti. Fyrst  Samveru og nánd og því næst 

Lærdómstækifæri.  

5.1 Samvera og nánd í lestrarstundum 

Önnur meginniðurstaða rannsóknarinnar var að einn mikilvægasti þáttur þess að foreldrar og 

börn eigi lestrarstund saman sé að við það skapist tækifæri til samveru og nándar milli foreldris 

og barna. Hér má því finna sterka samsvörunvið tengslakenningar Bowlby þess efnis að nánd 

sé grundvallarþáttur í tengslamyndun barna og að hluti af því að foreldrar byggi upp góð tengsl 

við barnið sitt sé að eiga stundir með barninu þar sem slík nánd skapast og þau fá óskipta athygli 

umönnunnaraðila. Það var áberandi í máli viðmælenda að þjálfun í lestrarkunnáttu var ekki sá 

þáttur sem viðmælendur lögðu mesta áherslu á heldur fremur það að eiga notalega stund með 

barninu sínu. Þetta kom til að mynda skýrt fram í því að eldri systkini sóttu oft í að vera með í 

lestrarstundum með yngri systkinum, einungis til þess að njóta samveru með foreldri og 

systkinum.  

Í lýsingum foreldra á atferli barnanna og samskiptum þeirra við barnið mátti sjá merki 

um örugga tengslamyndun (e. secure attachment relationship) barnanna við foreldra sína 

(Ainsworth, Blehar, Waters og Wall. 1978) en örugg tengsl myndast milli barna og 

umönnunaraðila börn ef þau búa við hlýju og gott atlæti (Watson og Ecken, 2003). Barn sem 

býr við þessi skilyrði sækir eðli málsins samkvæmt í þann aðila sem veitir því þetta skjól og 

notar því hvert tækifæri til að eiga notalega stund með honum.  

Í máli eins viðmælanda kom jafnframt fram ákveðin stigskipting tengslamyndunar hjá 

barninu eins en í kenning Bowlby (1969) er einmitt gerð grein fyrir slíkri skiptingu. 

Viðmælandinn nefndi að barnið sem þá var tiltölulega nýorðið þriggja ára, hafi alla tíð verið 

mun hændari að hinu foreldrinu og hafi hafnað öllum öðrum þegar það foreldri var nálægt. 

Karl hefði þó skapað dýrmæt tækifæri til samveru og tengslamyndunar við barnið með því 

að bjóða upp á lestrarstund með honum sem barnið nær undantekningalaust þáði og hafði 

ánægju af. Það sem einnig kom fram var að slík samvera virtist styrkja önnur tengsl milli 

föður og barns enda nefndi Karl að eftir slíkar lestrarstundir hefði barnið síður hafnað 

viðmælandanum fyrir hitt foreldrið. Hér gætu lestrarstundirnar því ef til vill stutt barnið í að 

þróa samskipti og tengsl við föður á næsta stig. Þó svo að Bowlby hafi tengt stigskiptinguna 

við ákveðin aldursmörk er líklegt að eftir því sem stutt er við tengslin því líklegri séu börnin 

til þess að færast milli stiga fyrr. Í tilfelli Karls og barns hans féll barnið inn á stig 3 og 4 

samkvæmt kenningu Bowlby. Stig 3 er tengt heimahafnartengslum (e. Safe-base attachment) 

sem eiga að gerast á aldursbilinu 6 mánaða til þriggja ára. Á þessu stigi gerir barnið sinn aðal 
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umönnunaraðila að eins konar heimahöfn þar sem hægt er að fá öruggt skjól þegar þörf 

krefur. Stig 4 er markmiðaknúið samstarf (e. Goal-corrected partnerships) sem er frá þriggja 

ára aldri og uppúr. Á því stigi aðlaga barn og umönnunnaraðili sig að þörfum hvors annars 

og verða tengsl þeirra því tilfinningalega samofnari en áður (Bowlby, 1969). Í þessu tilfelli 

virðist sem barnið hafði enn sína heimahöfn hjá móður sinni en að það sé þó tilbúið að hætta 

sér út fyrir öryggismörkin ef eitthvað áhugavert býðst eins og lestrarstund með föður sínum.  

Á þeim tíma þegar viðtalið var tekið áttu Karl og kona hans von á öðru barni og þar af 

leiðandi var móðir barnsinns kannski ekki eins vel í stakk búin til að sinna öllum þörfum 

þess. Í ljósi þess að Karl gat fengið barnið á sitt band með því að bjóða upp á lestur og að 

móðirin var „upptekin“ vegna meðgöngunnar virðist barnið jafnframt falla inn á 4. stig 

Bowlby þar sem barn hefur náð þeim tilfinningalega þroska að geta leitað til föður síns eftir 

þeirri athygli eða umönnun sem það þarfnast þá stundina. Með öðrum orðum aðlagar barnið 

sig að þörfum móður sinnar og faðirinn að þörfum barnsins. Lestrarstundirnar virðast því í 

þessu tilviki hafa jákvæð áhrif á tengslamyndun föður og barns. Sú regla á heimili að slökkva 

á öllum rafmagnstækjum eins og sjónvarpi, tölvum og símum klukkustund fyrir háttatíma 

yngsta barnsins til þess að styðja við ótrufluð samskipti foreldra og barna hefur án efa einnig 

stutt við framangreind tengsl. 

 Í niðurstöðum rannsóknar Ainsworth lýsti hún að öryggistilfinning ungbarna spretti 

af endurteknum upplifunum með móður sem skynjar og sinnir þörfum þess af alúð (Watson 

og Ecken. 2003). Dæmi um slíka örugga tengslamyndun (e. secure attachment relationship) 

barna við foreldra sína vegna hlýju og umhyggju þeirra (Ainsworth, Blehar, Waters, and 

Wall. 1978; Watson og Ecken, 2003) má sjá hjá Vigdísi þegar eldra barn hennar sækir áfram 

í samveru með móðurinni í lestrarstundum við yngra systkini. Í tilfelli þessarar 11 ára gömlu 

stúlku virðast hin sterku frumtengsl barnsins við móður sína halda áfram að byggjast upp og 

barnið sækir í að vera þátttakandi í stundum þar sem nándin við móður er mikil og þar tekur 

barnið sér einnig nýtt hlutverk með því að lesa fyrir móður og systkini.  

 

5.2 Lærdómstækifæri í lestrarstundum 

Önnur meginniðurstaða rannsóknar var að viðmælendur voru á einu máli um að þeir teldu 

lestrarstundir gera töluvert fyrir þroska barna sinna, einkum málþroska. Foreldrarnir nefndu 

þegar spurt var um markmið með lestrinum að þau hefðu í huga að  nýta tækifæri í lestrinum til 

þess að staldra við orð sem börnunum þættu flókin eða vissu ekki hvað þýddu. Umræður í 

kringum slíkt væru gagnlegar. Þau sögðust spyrja spurninga og útskýra hluti smám saman þar 

til börnin hefðu verið leidd að niðurstöðu með einum eða öðrum hætti. Í máli foreldranna má 

sjá skýr merki um að í lestrinum með börnunum séu nýttar aðferðir samtalslesturs með einum 

eða öðrum hætti en slíkar aðferðir eru taldar vel til þess fallnar að auka orðaforða og málþroska 

barna (Chou og Cheng, 2015). Rétt er þó að taka fram að þrátt fyrir að hafa beitt þessum 
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aðferðum þekktu einungis tveir viðmælendur orðið „samtalslestur“ en hinir þekktu ekki 

hugtakið né fræðilega þýðingu þess. 

Samkvæmt Brannon og Dauksas (2012) eru lestrarkunnátta og lesskilningur meðal 

frumforsenda alls náms. Ef framangreinar niðurstöður um lærdómstækifæri í lestri foreldra með 

börnum má leiða að því líkum slíkur samtalslestur sé afbragðs verkfæri til að hlúa að 

lestraráhuga og færni í framtíðinni og þar með auka líkur á velgengi í námi. 

Jafnframt er mikilvægt að rýna í tengingu á milli aðferða samtalslesturs og 

vitsmunaþroskakenninga Piaget (1965) og Vygotsky (1978) sem nefndar voru í fræðilega hluta 

ritgerðarinnar. Samtalslestur getur enda verið afbragðsverkfæri til að örva málþroska barna. Það 

að byrja snemma að beita samtalslestri gefur foreldrum tækifæri til að byggja smátt og smátt 

utan á orðaforða og málskilning barna sinna, fyrst með því að spyrja einfaldra spurninga og 

úrskýra einföld orð. Smám saman má síðan þyngja spurningar og umræðu um viðfangsefni í 

lestrinum og takast á við lestrarverkefni sem reyna meira á barnið við að nýta og tengja saman 

fyrri þekkingu við nýja (Brannon og Dauksas, 2012). Með öðrum orðum er þá sífellt verið að 

byggja utan á þekkingu barnsinns (e. scaffolding). Merki þessa sáum við í lýsingum foreldra á 

lestrarstundum, meðal annars lýsingu móðurinnar sem sagðist nýta lestrarstundirnar í eins konar 

siðfræðikennslu og umræðu um álitamál í sögunni sem hún yfirfærði yfir í raunveruleikann.  

Þar sem hægt er að koma auga á jafn sterka tengingu samtalslesturs við kenningar 

Vygotsky er ekki annað hægt en að sjá mjög svipaða tengingu við Jean Piaget og kenningar 

hans. Fyrst ber að nefna skemu Piaget en kennigar Vygotsky byggja á rannsóknum Piaget og 

eru því fyrir vikið töluverð líkindi með þeim. Ekki verður annað séð en að samtalslestur sé 

afbragðs aðferð til að stækka þekkingarskemu barna, það er að segja, að byggja á fyrirliggjandi 

þekkingu. Samkvæmt aðferð Vygotsky er „kennarinn“, hvort sem um ræðir raunverulegan 

kennara, fróðari jafnaldra barns, eða hver sem er, í lykilhlutverki við það að auka á þekkingu 

barnsins, en kenning Piaget gengur út á að barnið komist sjálft að niðurstöðu út frá þeim 

upplýsingum sem það fær, saman ber dæmið um vöru- og steypubílinn í kafla 3.1 (Cook og 

Cook. 2005). Eins og ítrekað kom fram í viðtölunum stoppuðu viðmælendur við orð, hvort sem 

var vegna þess að barnið bað um útskýringu eða viðmælendur héldu að barnið skyldi þau ekki, 

og ræddu merkingu þess og þar fram eftir götunum. Með öðrum orðum er ný þekking aðlöguð 

að þeirri sem fyrir er (Sigrún Aðalbjarnardóttir. 2007) 

Eins og áður hefur komið fram, þá skiptir Piaget vitsmunaþroska barna í 4 stig eftir aldri. 

Þegar kemur að lærdómstækifærum samtalslesturs þarf að öllum líkindum að staldra sérstaklega 

við annað og þriðja stigið, foraðgerða hugsun (e. preoperational thought), sem á sér stað á milli 

tveggja og sjö ára aldurs, og hlutbundna aðgerða hugsun (e. concrete operational thought), sjö 

til tólf ára (Cook og Cook. 2005; Shaffer. D, 1999; Björg V. Kjartansdóttir, Jóna B. Jónsdóttir 

og Vangsgaard, K.L. 2003). Lang stærstur hluti barna viðmælenda rannsóknarinnar sem lesið 

er fyrir eru á því aldursbili sem fellur á annað stig vitsmunaþroska samkvæmt Piaget, en 

samkvæmt sömu kenningu væri mestur ávinningur samtalslesturs fyrir börn sem falla inn á það 

þriðja þar sem börn á því aldursbili eru farin að þróa með sér rökhugsun. Sá galli er á gjöf 
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Njarðar að yfirleitt dregur úr lestri foreldra fyrir börn sín þegar þau verða sjálf læs. Rannsóknir 

Mielonen og Paterson (2009) á þróun læsis í gegnum leik sýna fram á að slík þróun er hvað 

mest sjá börnum sem falla inn á þriðja þroskastig Piaget. Þó komu fram merki þess í máli 

viðmælenda að lestrarstundir þeirra með börnunum hefðu góð og merkjanleg áhrif á málþroska 

barnanna, orðaforði þeirra, sem og almennann málskilning, en meirihluti barna viðmælenda 

standa á öðru þroksastigi samkvæmt Piaget. Það verður þó að segjast að þessi atriði eru  ekki í 

mótsögn við kenningu Piaget þar sem þetta hefur ekkert með rökhugsun að gera. Aftur á móti 

nefndi Beta að hún stoppaði af og til til að spyrja barnið, sem þá var þriggja og hálfs árs, hvað 

hún haldi að gerist næst í sögunni. Þó svo að aðrir viðmælendur segðust ekki gera þetta með 

beinum hætti mátti engu að síður í flestum tilfellum lesa það á milli línanna að eitthvað í þessa 

átt ætti sér stað. Aftur verður að segjast að þetta er ekki beinlínis í mótsögn við nokkrar 

kenningar en þó nóg til þess að staldra við og velta þessu fyrir sér. Eins og áður kom fram að 

almennt eru börn á þessu aldursbili ekki búin að þróa með sér rökhugsun en hins vegar segir 

það sig sjálft að ef barn er fært um að eiga samræður um hvað það haldi að gerist næst í sögu, 

beindir það til þess að barnið sé fært um, að minnsta kosti, einhverja rökhugsun. Þá ætti ekki 

að skipta nokkru máli hvort barnið geti sagt rétt fyrir um áframhaldandi söguþráð, það að 

eitthvað komi frá barninu sem er í einhverju samhengi við það sem á undan fór beindir 

óneitanlega til rökhugsunar, þó hún kunni ef til vill að vera í frumstæðri mynd. Þetta er að 

sjálfsögðu ekki þvert á þær kennigar sem hér um ræðir en gæti þó beint til þess að rökhugsun 

myndist töluvert fyrr en Piaget gerði ráð fyrir, það er að segja að strax á öðru þroskastigi sé 

kominn fram, að minnsta kosti einhver vísir að henni. Hitt er svo annað mál að það verður þó 

að teljast líklegast að Piaget hafi haft rétt fyrir sér að rökhugsunin fullþróist á þriðja þroskastigi. 
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6 Samantekt 

Rannsóknir á samtalslestri sem var sú lestraraðferð sem einkenndi lestur foreldranna með 

börnum sínum hefur ekki mikið verið rannsökuð og er það jafnframt nýmæli þessarar 

rannsóknar að skoða lesturinn í tengslum við tengslakenningar og kenninga um 

vitsmunaþroska. Þó þessi rannsókn sé afar lítil í sniðum og ekki til þess fallin að hægt sé að 

draga af henni neinar ályktanir, gefa niðurstöður vísbendingar um að samtalslestur sé mikilvæg 

leið til þess að hlúa að tengslum og nánd milli foreldra og barna. Samfélag nútímans einkennist 

af miklum hraða og tímaleysi hrjáir margar fjölskyldur enda atvinnuþátttöku beggja foreldra 

mikil. Samvera í kringum lestur getur því verið kærkomið tækifæri til þess að skapa góða 

samveru án truflunar þar sem samhliða er hlúð að tengslum og þroska. 

 Að sama skapi benda gögn rannsakanda til þess að samtalslestur sé afbragðs aðverð til 

að ýta undir vitsmunalegan þroska barna. Sá þáttur í samtalslestraraðferðinni að staldra við orð 

og fyrirbæri sem barnið þekkir ekki og útskýra þau er í raun og veru angi af scaffolding aðferð 

Vygotsky og þar að auki góð aðferð til að halda nærþroskabili hans á stöðugri hreyfingu upp á 

við.  Því til viðbótar má benda á að samtalslestraraðferðin fellur einnig afar vel að kenningum 

Piaget þar sem færa má fyrir því rök að þar sé einnig um hugsmíðahyggju (e. constructivism) 

að ræða og, líkt og scaffolding, víkkar út þekkingar skemu barnsins. 

 Áhugavert væri að gera frekari rannsóknir á samtalslestri foreldra og barna. 

Rannsóknarúrtakið þyrfti þá að vera töluvert stærra og jafnframt væri áhugavert að gera 

langtímarannsókn þar sem skoðuð væri tengslamyndun og vitsmunaþroski barna í hópi þar sem 

notaður er samtalslestur og í rannsókninni væri jafnframt samanburðarhópur barna sem 

takmarkað væri lesið fyrir.  

  Eina loka ályktun er hægt að draga af niðurstöðum þessarar rannsóknar: Það eru smáu 

hlutirnir sem skipta hvað mestu máli og verða því að þeim stóru. Líklegt verður að telja að fólk, 

einkum börn, festi notalegar stundir í minni sér og hugsi hlýlega til þeirra þegar fram líða 

stundir. 
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Viðauki 1 

Upplýst samþykki þátttakanda 

 

Undirrituð/ritaður hef fengið upplýsingar um rannsóknarverkefni undirritaðra og eigin þátttöku. 

Rannsóknarverkefnið er liður í námsmati í námskeiðinu INT261L í bakkalárnámi í uppeldis og 

menntunarfræði við Háskóla Íslands. 

Leiðbeinandi er dr. Ragný Þóra Guðjohnsen, aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands, 

ragny@hi.is 

 

Þátttakan felur í sér: 

 að undirrituð/undirritaður ræði við rannsakanda um lestur með börnum sínum. 
 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki verði 

hægt að rekja þær. 

 

Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni. 

 

_______________________ 

 Staður og dagsetning 

 

 

_________________________    

Undirskrift þátttakanda     

 

 

 

_________________________________ 

Undirskrift rannsakenda til staðfestingar  

á að upplýsts samþykkis hafi verið aflað 

 

Upplýst samþykki fyrir þessari rannsókn er í tvíriti og heldur þátttakandi eftir einu eintaki 

og rannsakandi öðru eintaki. 

Ef þú hefur spurningar eða vilt hætta þátttöku í rannsókninni, getur þú snúið þér til  

Ragnheiðar Eiríksdóttur 

rae10@hi.is 

S: 696-4610 
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