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Útdráttur  
Lokaritgerð þessi er hluti B.Ed.-prófs við Háskólann á Akureyri, vorið 2007. Fjallar hún 
um gildi þess að lesa fyrir börn og hvernig lestur getur haft áhrif á ýmsa þætti í þroskaferli 
barna. Til að geta gert grein fyrir þessu er sagt frá kenningum fræðimannanna Piaget, 
Dewey, Skinner, Chomsky og Vygotsky, sem allir hafa sett fram mismunandi kenningar 
um þroska, nám og máltöku barna. Segja má að kenningar þeirra styðji mikilvægi þess að 
lesa fyrir börn þar sem það hefur mikil áhrif á þroskaferli barna. 

Til að skilja nánar áhrif lesturs bóka fyrir börn er mikilvægt að þekkja máltökuferli 
barna, þróun málþroskans og málnotkun þeirra. Þannig er hægt að gera sér grein fyrir því 
mikilvæga hlutverki að lesa fyrir börn allt frá fyrstu tíð. Lestur eflir máltöku, bætir 
málskilning, virkir ímyndunaraflið jafnframt því sem hann eykur orðaforða og sjálfstæða 
hugsun og undirbýr þannig börn fyrir frekara nám í framtíðinni. Uppbygging barnabóka er 
atriði sem foreldrar þurfa að hafa í huga þegar velja á bækur til að lesa. Innihald bókanna 
þarf að höfða til þeirra barna sem lesa á fyrir og þarf að taka mið af þroska þeirra.  

Í verkefninu er sagt er frá helstu gerðum barnabóka og hvað þær hafa fram að færa. 
Til dæmis hvernig góð tengsl geta skapast á milli barna og lesanda og hvernig börn geta 
öðlast aukið öryggi og sett sig betur í spor annarra. Einnig er bent á að eftir lestur er hægt 
að hvetja börn til samræðna og efla þau þannig í að tjá sig og segja sínar eigin skoðanir á 
efni bókarinnar sem lesin var. Þar getur verið um að ræða ýmis samfélags- og 
menningarleg atriði sem nauðsynlegt er að börn þekki til að geta lifað og þroskast í því 
samfélagi sem þau alast upp í. 
 Gerð var athugun á aðgengi barna að bókum í nokkrum verslunum, bókabúðum og 
almenningsbókasöfnum á Akureyri og nágrannabyggðum. Niðurstaða athugunarinnar er, 
að bæta má töluvert aðgengi barna að bókum í verslunum og ekki síður í bókabúðum. 
Bókasöfnin sem skoðuð voru komu nokkuð vel út og aðgengi barna þar nokkuð gott.  
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Abstract  
This final essay is apart of B.Ed degree at Háskólinn in Akureyri, spring 2007. It is about 
how reading to children helps their cognitive development. To understand how reading 
affects the development, a short introduction is made of different theories about 
psychology and cognitive, theories made by Piaget, Dewey, Skinner, Chomsky and 
Vygotsky. Their theories differ, but all deal with children’s development and how children 
learn different skills, one them being language acquisition. Their theories all point out the 
importance of reading books to children  

To understand better how reading to children is important it is necessary to know 
how children’s language acquisition develops and how they use that skill. By that way one 
is better able to understand the importance of the reading. It is also crucial for parents to 
know how children’s books are structured so they can choose books that suit their 
children’s stage of development.  

The essay deal’s with issues like; good relations between children and adults, how 
children find themselves more secure when they spend time with their parents, how 
children are able to relate to others and what helps them to develop their imagination. 
Reading also encourages children and helps them to say their thoughts and there opinions 
on different things that are talked about in books. Thus they are more able to understand 
the culture and society from listening to different kind of stories. It is important for 
children to learn about their culture so they can live and grow up in their society.  

Observation was made on children’s access to books in some supermarkets, 
bookstores and libraries in Akureyri and close area. The conclusion was that children 
access to books in supermarkets and bookstores is not good in these designated places. 
Children’s access to books in libraries was much better, and they can do more than just 
read books or listen to adult read. They can write, draw or sit on cushions and talk 
together. 
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1. Inngangur 

Það efast enginn um gildi þess að geta tjáð sig og skilið talað mál. Að geta talað, sagt 

hugsanir sínar og skoðanir, sem og að hafa hæfileika til að verða sér út um frekari 

þekkingu. Því skiptir máli að hafa gott vald á móðurmálinu og lestur er ein af mörgum 

leiðum til að auka þá hæfni. Í verkefni þessu verður fjallað um gildi þess að lesa fyrir 

börn, hvort þau munu hagnast á því síðar á ævinni og hvernig lestur hefur áhrif á máltöku, 

málþroska og málnotkun þeirra. Verkefnið er unnið með börn á aldrinum fjögurra til átta 

ára í huga, þó er óhjákvæmilega komið inná allan aldur barna. 

Leitast verður við að svara spurningum eins og hvort það að lesa bækur fyrir börn 

sé notaður í þeim tilgangi að svæfa þau eða er eitthvað meira sem börn fá út úr því að láta 

lesa fyrir sig? Hvers vegna er mikilvægt að lesa fyrir börn? Til að geta svarað þessu verður 

sagt frá kenningum nokkurra fræðimanna, að loknum inngangi, sem hafa gert miklar 

rannsóknir á þroska barna og máltöku þeirra. Gerð verður samantekt á því efni sem þeir 

höfðu fram að færa er sneri að þroska barna og gildi þess að lesa fyrir börn. Einnig verður 

ígrundað hvort áherslumunur kunni að vera á kenningum þeirra. 

Í þriðja kafla verður skoðað hvernig máltöku barna er háttað, hvernig  hún þróast 

og hvort hún er eins hjá öllum börnum. Þannig er hugsanlega hægt að fá innsýn hvort 

lestur fyrir börn hafi áhrif á máltökuferli þeirra. Flest börn læra mál í gegnum samskipti 

við sína nánustu fjölskyldu og með bókalestri ætti að vera hægt að örva enn frekar 

málþroska þeirra og í leiðinni efla nánara samband á milli barns og þess sem les. Einnig 

verður gerð grein fyrir málþroska barna þar sem þroskastig þeirra hefur áhrif á hvernig 

það notar tungumálið. Málnotkun barna er einstaklingsbundin og hefur málþroskinn áhrif 

á það hvernig þau nota tungumálið. 

 Í fjórða kafla verður sjónum beint að hver sé ávinningur barna á því að það sé 

lesið fyrir þau og hvernig tilfinninga tengsl verða á milli lesanda og hlustanda. Í framhaldi 

af þessari umfjöllun verður í fimmta kafla fjallað um barnabækur og hlutverk þeirra. 

Hvernig barnabækur eru mismunandi og hafa ólíka byggingu eftir viðfangsefni og samspil 

milli mynda og texta í bókum.   

Athugnun sem höfundur gerði á nokkrum bókasöfnum, bókaverslun og almennum 

verslunum á Akureyri, Dalvík og Ólafsfirði verður umfjöllunarefni sjötta kafla. 

Tilgangurinn með athuguninni var að sjá hvernig aðgengi barna er að bókum á þessum 

stöðum. Hvar það er sem börn sækja sér bækur og hvort börn leiti sér sjálf að bókum og 

hvað þau aðhafast á bókasöfnum. Þá verður skoðað á þessum stöðum hvort börn hafi 
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eitthvert afdrep fyrir sig eða hvort bækur ætlaðar börnum séu hafðar innan um bækur fyrir 

fullorðna. Að lokum kemur í ljós hvort að börn eru yfir höfuð að sækja sér bækur sjálf á 

bókasafn eða ekki.   
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2. Kenningar fræðimanna um nám og þroska barna 

Ýmsir fræðimenn til dæmis á sviðum sálfræði og málfræði hafa sýnt máltöku og 

þroskaferli barna mikinn áhuga. Margir þeirra hafa gert ýmsar rannsóknir til að fá frekari 

vitneskju um hvernig börn læra að tala og hvernig þau þroskast vitsmunalega.  

Hér á eftir verður fjallað stuttlega um nokkra merka menn sem hafa sett fram 

kenningar um þroskaferli barna. Þeir sem hafa varpað ljósi á þessi mál eru m.a.: Piaget,

sem hélt því fram að; barnið þyrfti að geta gert tilraunir til þess að læra og skilja. Dewey 

skrifaði um; að börn lærðu af fyrri reynslu og með því að framkvæma („learning by 

doing“). Skinner sem hélt því fram að; börn lærðu með styrkingu. Chomsky áleit hins 

vegar; að börn hafðu meðfædda þekkingu á tungumálinu og þyrftu örvun til að ná betur 

tökum á því að tala. Vygotsky sem taldi að; leiðsögn, stuðningur og menningarlegt 

samfélag hefðu áhrif á þroska og þekkingu sem og hæfni einstaklingsins til að tjá sig.  

 

2.1 Jean Piaget  

Jean Piaget fæddist í Sviss 9. ágúst árið 1896, hann lést 16. september 1980. Piaget vann 

að rannsóknum og skrifum alveg fram á síðasta dag. Hann var náttúrufræðingur auk þess 

að vera sálfræðingur og hefur verið talinn einn áhrifamesti þroska-sálfræðingur í 

uppeldisvísindum síðustu aldar, þar sem hann rannsakaði þróun vitsmuna barna og 

hugarstarfsemi.1 Með rannsóknum sínum reyndi hann að finna hliðstæður í því hvernig 

börn tileinka sér þekkingu og efla frekari þroska. Honum fannst mikilvægt að börn fengju 

svigrúm til að athafna sig sjálf þar sem þau lærðu mest af eigin reynslu og mistökum í 

lífinu.2

Börn eru alltaf að kanna umhverfi sitt og reyna að skilja það betur. Með könnunum 

sínum eru þau að móta hugsanir sínar þannig að þau eig auðveldara með að ná betur 

tökum á flóknari og fjölþættari vitneskju. Þessi endurmótun hugsana skiptir miklu til að 

raunverulegt nám geti átt sér stað.3

1 Aldís Guðmundsdóttir 1997:176 og Charles 1982:II 
2Aldís Guðmundsdóttir 1997:176-179 
3 Charles 1982:4 
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Piaget hélt því fram að vitsmunaþroskinn héldist í hendur við líffræðilegan þroska. 

Hann skipti vitsmunaþroska í ákveðin stig:  

• 0 – 2 ára Skynhreyfistig 
• 2 – 7 ára Foraðgerðastig  
• 7 – 12 ára Stig hlutbundinna aðgerða  
• 12 – 16 ára Stig formlegra aðgerða 4

Röð stiganna er alltaf sú sama og þurfa öll börn að fara á hvert stig til að ná ákveðnum 

þroska. Aldur barna getur þó verið mismunandi en sá aldur sem gefinn er upp með hverju 

stigi er meðaltal og viðmið. Börn geta varið mislöngum tíma á hverju stigi og verið búin 

að tileinka sér fullan þroska á ákveðnu sviði innan stigs og verið þ. a. l. á tveimur stigum á 

sama tíma. Ytri aðstæður hafa einnig áhrif á þroska barna og af þeim sökum getur aldur 

barna verið misjafn þegar þau færa sig upp um stig.5

Rannsóknir Piagets hafa leitt í ljós ýmis einkenni á hugarstarfsemi 
barna að því er varðar meðal annars málnotkun, leiki og leikreglur, 
hugsun og rökleiðslu, flokkun og tengsl, tölu eða fjölda, 
orsakasambönd, heiðarleik, samkeppni, vald og hlýðni, sekt og refsingu 
og félagshegðun.6

Hér á eftir verða fyrstu tvö stigin skoðuð og þar með útskýringar Piagets á hvernig 

samneyti barna við foreldra og fullorðna hefur áhrif á þroskaferli þeirra. 

Á fyrstu mánuðum barna á skynhreyfistiginu fara taugaviðbrögð að breytast vegna  

áhrifa frá umhverfinu, þau fara að veita umhverfi sínu meiri athygli. Þau fara jafnframt að 

nota það sem þau þekkja markvissara og uppgötva nýjar leiðir. Í lok skynhreyfistigsins 

fara börn að gera sér grein fyrir eigin tilfinningum og tjáning þeirra verður meiri.7

Vitsmunaþroski barna eykst mikið á fyrsta aldursári þeirra og heldur áfram að 

aukast hratt næstu árin. Með auknum vitsmunaþroska fer máltaka barna af stað og opnast  

þá nýjar gáttir fyrir þeim.8 Börn taka miklum þroskabreytingum á fyrstu æviárunum með 

því að vera í sambandi við umhverfi sitt og fara smám saman að aðlagast því.9 Því getur 

skipt sköpum að börn séu í góðu sambandi við sína nánustu til þess eins að ná að skilja 

sjálfan sig og umhverfið í kringum þau. Samneyti barna og foreldra er því þýðingarmikið 

fyrstu árin.  

 Á foraðgerðastiginu, tveggja til sjö ára, heldur vitsmunaþroski barna áfram að 

aukast. Fyrst í stað er þroskinn fólginn í ytri athöfnum en þegar þessu stigi lýkur skipa 
 
4 Sigurjón Björnsson 1992:25 
5 Sigurjón Björnsson 1992:25  
6 Charles 1982:5 
7 Sigurjón Björnsson 1992:27 
8 Sigurjón Björnsson 1992:35,39 
9 Sigurjón Björnsson 1992:45 
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hugmyndir og hugtök stóran þátt í því hvernig börn tjá og skynja ytri raunveruleika.10 

Börn á þessu stigi líkja eftir hegðun annarra með raunverulegum athöfnum og eru með því 

að þróa hugann. Sagt er að málhæfni hafi ekki áhrif á þróun hugsunar hjá börnum en þegar 

þau hafa náð ákveðinni hæfni í notkun tungumálsins hefur málþróunin áhrif á 

þroskaframfarir þeirra.11 Á þessu stigi fara börn að gera sér grein fyrir því að hlutir eru til 

þó svo að þeir séu ekki sjáanlegir.12 Einnig tekur félagslegur þáttur barna breytingum, þau 

sækjast meira eftir félagsskap við aðra.13 Samskipti við fullorðna hafa þannig áhrif á 

þroskaferli barna og er því af hinu góða.  

 

2.2 John Dewey  

John Dewey fæddist 20. október 1859 í Bandaríkjunum, hann útskrifaðist frá Johns 

Hopkins – háskólanum í Baltimore með doktorspróf í heimspeki 1884. Hann starfaði lengi 

við Columbia – háskóla í New York og lést þar 1. júlí 1952.14 

Dewey hefur verið kenndur við framsækna uppeldisstefnu og mikið hefur verið 

stuðst við hugmyndafræði hans í uppeldisstarfi í leik- og grunnskólum víða um heim. 

Stefna Dewey beinist gegn menningarmiðlunarviðhorfinu og hinum svokölluðu 

hefðbundnum skólum.15 Í framsæknum skólum, sem kenndir eru við Dewey gegna 

bókasöfn mikilvægu hlutverki. Þar eiga nemendur skólanna að hafa aðgang að ýmsum 

upplýsingum og fræðslu til áframhaldandi þekkingarleitar.16 Dewey lagði mikið upp úr að 

nota umhverfi til að efla þroska og þekkingu barna og vildi meina að það væri í verkahring 

kennara, í leik- og grunnskólum, að koma því þannig fyrir að umhverfið væri hvetjandi 

fyrir vöxt og þroska barna.17 Hann var mjög á móti þvingunum sem oft var vart við hjá 

uppalendum og kennurum, hann vildi þess í stað leggja meiri rækt við hvern einstakling 

fyrir sig og virkja tjáningu hans. Taldi hann að þannig yrðu börn ábyrgari fyrir eigin námi 

og án þrýstings ættu þau auðveldara með að tileinka sér fjölbreytni í þekkingaröflun út frá 

eigin reynslu.18 Mikilvægt er að uppalendur mati ekki börn af upplýsingum sem þau eru 

 
10 Sigurjón Björnsson 1992:47 
11 Sigurjón Björnsson 1992:49 
12 Charles 1982:6 
13 Charles 1982:13 
14 Dewey 2000:9-10 
15 Rit um uppeldisstefnur 1994:6 
16 Rit um uppeldisstefnur 1994:13 
17 Dewey 2000:12 
18 Dewey 2000:31     
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ekki tilbúin til að nota.19 Með því að sýna fordæmi og hafa fjölbreytt námsefni aðgengilegt 

fyrir börn er óbeint verið að hvetja þau til að afla sér þekkingar og þroska.  

 Dewey var mikill lýðræðissinni og fylgjandi frelsi einstaklingsins. Hann gerði sér 

grein fyrir því að börn hefðu mismunandi getu og því væri ekki hægt að ætlast til að nám 

allra væri eins, það færi eftir hverjum og einum einstaklingi. Hann hvatti börn til að tjá 

sig, um það efni sem kynnt hefði verið fyrir þeim, t.d. með lestri, í þeim tilgangi að öðlast 

meiri skilning á efninu. Ef börn spyrja og segja sínar skoðanir á efninu fá þau tækifæri til 

að dýpka skilning sinn á því. Dewey taldi afar mikilvægt að þeir sem koma að uppeldi 

barna geri sér grein fyrir hver hæfileiki, fyrri reynsla og hugmyndir þeirra séu þannig að 

betur gangi að aðstoða þau við að þróa með sér sínar eigin hugmyndir og skoðanir.20 Þessa 

tímamóta uppeldisstefna Deweys má túlka sem svo; að lestur fyrir börn og umræður 

tengdar lestrinum hjálpi til við að örva hugsanir og skoðanir barna. Og að lestur gefi 

börnum tækifæri til að taka sjálfstæðar ákvarðanir og bæta við fyrri þekkingu sína. Út frá 

þessum kenningum má líta svo á að lestur fyrir börn sé einungis af hinu góða.  

 

2.3 B. F. Skinner  

Burrhus Frederic Skinner fæddist í Bandaríkjunum 20. mars 1904, hann lést 18. ágúst 

1990.21 Verk John B. Watson um atferlisfræði og rannsóknir lífeðlisfræðingsins Ivan 

Pavlos á klassískri skilyrðingu, höfðu mikil áhrif á kenningar Skinners.22 Skinner var einn 

af fyrstu atferlissálfræðingunum til að fjalla um máltöku barna. Hann taldi að umhverfið 

skipti mestu máli fyrir máltöku og að börn lærðu málið með styrkingu. Skinner hélt því 

fram að málhegðun væri lærð með svipuðum hætti og annað atferli, þ.e. með virkri 

skilyrðingu, það að foreldrar umbuni börnum fyrir ákveðin hljóð og hljóðasambönd og 

þannig festist hljóðsamböndin í sessi. Þegar barn segir t.d. ba, ba þá fær það hrós frá 

pabba og tengir þannig ba ba við pabba.23 Þannig er barnið hvatt til að halda áfram 

uppteknum hætti. Rannsókn sem gerð var um áhrif umbunar og styrkingar á málnotkun 

barna sýndi að börn notuðu meira orð sem þeim var umbunað fyrir heldur en orð sem þau 

fá enga athygli út á. Í þessari rannsókn var börnum umbunað fyrir að nota óæskileg orð og 

athygli vakti að hegðun barna varð neikvæðari við notkun þessara óæskilegu orða. Börn 

 
19 Noddings 2007:40  
20 Dewey 2000:81-82  
21 Swenson 1999  
22 Husén 2001:59 
23 Aldís Guðmundsdóttir 1997:214 
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áttu það til að lemja dúkkurnar sem þau voru að leika sér með sem og önnur leikföng.24 

Skinner vildi meina að með umbun og hrósi geti foreldrar og uppalendur haft áhrif á 

máltöku barna. Hann taldi að börn lærðu að tala út frá áhrifum fullorðinna, þeir hafi áhrif á 

hvernig tal barna þróast með því að veita hljóðum þeirra er líkjast orðum fullorðinna, 

athygli og hrósa eða umbuna barninu á einhvern hátt og hvetja þannig börn til að gefa 

aftur frá sér þetta tiltekna hljóð.25 

Skinner var gagnrýndur fyrir að hafa ekki félagslegan þátt barna með í kenningu 

sinni, þar sem margir töldu að hann skipti verulegu máli í máltöku barna. Hann var sagður 

einblína of mikið á umbun og refsingu.26 Skinner var sammála kenningum John B.Watson 

um að börn fæðast sem óskrifað blað og það sé í höndum foreldra að móta þau. Hann trúði 

því að börn mótist og þroskist af þeirri reynslu sem þau hljóta með umbun og refsingu.27 

Ef fara á eftir kenningu Skinners um virka skilyrðingu, þ.e. að umbuna fyrir 

jákvæða og refsa fyrir neikvæða hegðun, geta foreldrar notað bækur til að virkja börn í tali 

og tjáningu. Með því að nota bækur sem hæfa þeim þroska sem börn eru á, er hægt að 

hvetja þau til að tjá sig og umbuna þeim ef vel gengur.  

 

2.4 Noam Chomsky 

Chomsky fæddist í Bandaríkjunum 7. desember 1928 og er málfræðingur að mennt. Hann 

setti fram kenningu um máltöku barna á 6. áratug síðustu aldar.28 Kenning hans gengur út 

á að hugur manna búi yfir algildum málfræðireglum og þær séu sameiginlegar 

grundvallarreglur allra tungumála.29 Chomsky heldur því fram að megininntak 

máltökunnar sé að málhæfileikinn sé áskapaður börnum og þau fæðist með það sem kalla 

megi máltökutæki. Að börn hafi meðfædda hæfileika til að læra tungumál. Einnig heldur 

hann því fram að börn búi sér til reglur sem geri þeim kleift að skilja þær setningar sem 

þau heyra og mynda síðar nýjar.30 Comsky álítur ekki að styrking hafi eins mikil áhrif á 

máltöku eins og Skinner taldi, en hann er talinn vera einn helsti gagnrýnandi Skinners og 

atferlisstefnunnar. Hann heldur því einnig fram að lögmál atferlissinna geti ekki útskýrt 

hvernig börn læra að tala og geti þar af leiðandi ekki skýrt máltöku.31 

24 Aldís Guðmundsdóttir 1997:215 
25 Shaffer 1989:288 
26 Shaffer 1989:54 
27 Shaffer 1989:68  
28 Aldís Guðmundsdóttir 1997:213 
29 Halldór Halldórsson 1973:30-32 
30 Aldís Guðmundsdóttir 1997:213 
31 Halldór Halldórsson 1973:29-30  
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Chomsky telur að börn læri mikilvægustu reglur móðurmálsins og nái sér í mikinn 

orðaforða frá eins og hálfs árs til fjögurra ára aldurs. Það er margt í málfari barna sem 

bendir til þess að þau hafi sínar eigin reglur eins og þegar börn segja „Siggi faraði“.

Chomsky segir að í grundvallaratriðum séu öll tungumál eins og því sé þetta svokallaða 

máltökutæki, sem hann vill meina að sé í öllum börnum, jafnvígt á öll mál. Til að styðja 

þessa fullyrðingu segir hann jafnframt að öll tungumál hafi sérhljóð, samhljóð og 

orðflokka sem raðast með ákveðnum hætti í setningar. Á íslensku eru þessi mismunandi 

uppröðun setninga; frumlag – umsögn – andlag.32 

Flestir eru sammála því sem Chomsky segir, þ.e. að börn læri málið með því að 

mynda sér reglur um það, og segja jafnframt að reglurnar eigi rætur að rekja til athafna 

sem börn verða vitni að og framkvæma síðan sjálf. Tengsl málþroska og vitsmunaþroska 

barna hafa vakið áhuga fræðimanna á kenningu Chomskys.33 Það verður því að hafa í 

huga að börn læra ekki tungumál nema að heyra það í umhverfinu. Með því að heyra rétt 

mál eiga börn auðveldara með að tileinka sér réttar reglur í málinu. Tilvalið er að lesa fyrir 

börn, þannig að þau heyri tungumál sitt, þá heyra þau mörg orð sem eru jafnvel ekki notuð 

í daglegu tali við þau og auka orðaforða og skilning þeirra.  

 

2.5 Lev Vygotsky 

Vygotsky fæddist í Vestur-Rússlandi árið 1897. Hann lést árið 1934, einungis 37 ára 

gamall af berklum.34 Hann var þekktur sem námsálarfræðingur og setti fram kenningar 

sem byggjast á því hvernig umhverfi, félagsleg áhrif og menning hafa áhrif á þroska 

barna. Vygotsky taldi að börn næðu að þroskast eðlilega út frá menningu og samskiptum 

við annað fólk. Í kenningu sinni um þroska einstaklinga segir hann að þrjár leiðir hafi áhrif 

á þroska einstaklinga og þær taki hliðsjón af umhverfi, félagslegum tengslum og 

menningu. Fyrsta leiðin væri með herminámi; barn hermir eftir fullorðnum. Önnur væri 

bein kennsla; barn leggur á minnið það sem það lærir af þeim fullorðnu og fer síðan að 

nota sjálft. Þriðja leiðin væri síðan í gegnum samvinnunám; hópur vinnur saman að því að 

ná ákveðinni þekkingu og þroska.35 

Vygotsky taldi að menning hvers samfélags hefði áhrif á hvernig börn þroskast og 

hvernig þau læra móðurmál sitt.36 Hann hélt því fram að umhverfi móti einstaklinga og að 

 
32 Aldís Guðmundsdóttir 1997:212-214 
33 Aldís Guðmundsdóttir 1997:214 
34 Ardichvili 2001:33, 35 
35 Gallagher 1999 
36 Ardichvili 2001:33 
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börn læri og þroskist af því að fylgjast með einstaklingum sem standa þeim framar 

vitsmunalega. Börn uppgötvi ýmsa hluti með skoðanaskiptum og félagslegum samskiptum 

við fullorðna og vitsmunir séu í raun félagslegt fyrirbæri því félagsleg reynsla móti 

hugsun og ráði túlkun einstaklingsins á umhverfinu.37 

Munurinn á því sem barn getur gert af sjálfsdáðum og þess sem það getur gert með 

hjálp fullorðinna eða getumeiri einstaklinga, kallar Vygotsky „svæði mögulegs þroska“ 

(„Zone of Proximal Development“). Það er svæði sem er á milli þess sem barn getur/skilur 

sjálft án þess að fá aðstoð og þess sem það getur/skilur með aðstoð fullorðinna eða 

einstaklings sem stendur barninu framar vitsmunalega.38 Börn hafa þann eiginleika að 

herma eftir hegðun fullorðinna en með leiðsögn þeirra eiga þau auðveldara með að skilja 

það sem þau eru að gera.39 Börn læra og bæta við þekkingu sína með samvinnu og 

samskiptum við getumeiri einstaklinga. Því áleit Vygotsky að tungumálið og menningin 

væru afgerandi þættir í þroska einstaklingsins og gerðu honum kleift að öðlast skilning á 

því samfélagi sem hann lifði í. 

 Í verkum sínum fjallar Vygotsky um einhliðatal barna (inner speech). Það er þegar 

börn eru að tala við sjálf sig, þau geta verið að leika sér og í leið eru þau að segja frá því 

sem þau eru að gera. Með þess háttar hegðun segir Vygotsky að börn séu að tengja saman 

hugsun og tungumál. Hugsun barna endurspeglar þá þekkingu sem þau hafa á menningu 

þess samfélags sem þau alast upp í. Þannig tengist einhliðatal barna alltaf því samfélagi 

sem þau lifa í.40 Til að börn geti tjáð sig munnlega þurfa þau að hafa ákveðinn orðaforða, 

hann er hægt að efla með samskiptum milli barna og fullorðinna og í gegnum lestur fyrir 

börn. Með lestri er einnig verið að miðla ákveðni þekkingu af samfélagi og menningu sem 

Vygotsky telur að sé mikilvægt að börn þekki til að geta samlagast og skilið það samfélag 

sem þau lifa í.  

 

37 Gallagher 1999 
38 Sólbakki (leikskóli) [án árs] 
39 Ardichvili 2001:35  
40 Ardichvili 2001:36 
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2.6 Samantekt   

Þessir fræðimenn hafa misjafnt til málanna að leggja hvað varðar máltöku barna og 

hvernig börn læra og þroskast. Piaget og Dewey eru sammála um að fyrri reynsla hafi 

áhrif á nám. Vygotsky vildi hinsvegar leggja meira upp úr umhverfi, menningu og 

félagslega þættinum. Ætla mætti að þeir myndu hvetja foreldra til að lesa bækur fyrir börn 

sín því þannig heyra þau þá tungumálið talað af fullorðnum. Þó ber þeim sem lesa fyrir 

börn að hafa í huga það þroskastig sem hlustandinn er á og velja þannig lesefni við hæfi. 

Ólíkt Piaget lagði Vygotsky mikla áherslu á hlutverk getumeiri einstaklinga, þá kannski 

sérstaklega foreldra, þar sem þeir hafa hvetjandi áhrif hvað varðar nám barna. Skinner og 

Chomsky setja aftur á móti fram ólíkar kenningar. Skinner segir að foreldrar gegni 

mikilvægu hlutverki í að hvetja börn sín áfram með umbun, hrósi og annarri styrkingu. 

Chomsky er mjög mótfallinn þessari kenningu Skinners og segir að það séu 

erfðafræðilegar ástæður fyrir máltöku barna. Börn hafi meðfædda þekkingu á tungumálinu 

sem sannast á því að þau geta búið til setningar sem þau hafa aldrei heyrt áður.  

 Á þessu sem fram hefur komið er niðurstaðan sú að þessir fræðimenn myndu allir 

vera sammála því hve mikilvægt er að lesa bækur fyrir börn.   
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3. Máltaka  

Hugtakið máltaka er notað um það ferli þegar börn eru að tileinka sér móðurmál sitt 

þ.e.a.s. fyrsta málið sem þau læra. Síðar á ævinni læra mörg börn annað tungumál eða 

jafnvel önnur tungumál og er það þá nefnt málanám.41 Það skiptir litlu máli í hvaða 

umhverfi börn fæðast og alast upp í; ferli máltökunnar virðist allstaðar vera það sama.42 

Máltaka barna er nokkuð langt ferli og talið er að það byrji þegar barn fæðist og gefur frá 

sér fyrsta hljóðið með gráti. Barn fer ekki að segja skiljanleg orð fyrr en um eins árs aldur 

en fram að því hefur það hjalað og grátið til að tjá sig.43 Við fæðingu er börnum fært að 

tileinka sér hvaða tungumál sem er og því hefur verið haldið fram að í hjali ungabarna 

komi fram öll hljóð allra mannlegra tungumála. Þessum hljóðum fækkar þegar líða fer á 

fyrsta árið og börn fara að mynda nær einvörðungu hljóð þess málsamfélags sem þau búa 

í.44 Í hjalinu má heyra myndun stakra sérhljóða og samhljóða sem síðar leiðir til myndunar 

atkvæða með notkun þessara hljóða. Þannig má segja að myndun orða hjá börnum hefjist 

á þessu stigi.45 Lokastig máltökunnar er um það leyti sem skólaganga hefst en þá hafa 

börn lært grundvallarreglur móðurmálsins. Málhæfnin eykst fram til unglingsára og 

orðaforði getur aukist alla ævi.46 

Hér á eftir verður sagt frá hvernig börn tileinka sér tungumál, hvernig þróun 

máltöku barna er, hvernig málþroski barna er misjafn og síðan hvernig þau nota 

tungumálið. 

 

3.1 Hvernig börn tileinka sér tungumálið  

Á undra skömmum tíma læra börn móðurmál sitt og eru flest orðin altalandi á 

fjórða eða fimmta ári. Þau hafa þá tileinkað sér helstu þætti í málkerfinu þó svo þau hafi 

ekki náð fullu valdi á reglum tungumálsins og eigi eftir að öðlast frekari orðaforða.47 Til 

að máltaka barna sé eðlileg og þau nái góðum tökum á móðurmáli sínu, er nauðsynlegt að 

þau heyri tungumálið talað í umhverfi sínu þegar þau eru á ákveðnum aldri.48 Talið er að 

börn skilji eitthvað af því sem sagt er í umhverfi þeirra þó svo þau séu ekki farin að mynda 

 
41 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001:1.1 
42 Dale 1976:60 
43 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001:4.2 
44 Aldís Guðmundsdóttir 1997:222  
45 Jörgen Pind 1997:135  
46 Aldís Guðmundsdóttir 1997:222-228  
47 Sigríður Magnúsdóttir 2001:3.4  
48 Sigríður Magnúsdóttir 2001:3.1 
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nein orð sjálf. Erfitt hefur reynst að rannsaka með einhverri vissu hve mikið það er sem 

þau skilja.49 Börn hlusta á það sem sagt er umhverfis þau og fara að tileinka sér ýmis orð 

með því að herma eftir. Orðarforði þeirra eykst og þau læra ýmsar reglur málsins með því 

að hlusta á það sem sagt er. Það þarf ekki að fylgjast með mörgum börnum sem eru að 

byrja að tileinka sér hinar ýmsu reglur móðurmálsins til að sjá að sumar málreglur búa 

börnin að einhverju leyti til sjálf. Þau heyra t.d. ekki fleirtölumyndina fótar eða 

þátíðarmyndina saumdi hjá fullorðnum. Þó svo að fullorðnir leiðrétti börnin og reyni að fá 

þau til að segja orðið rétt þá taka þau ekki alltaf slíkum leiðréttingum. Sama á við ef 

framburður þeirra er ekki réttur.50 Börn sem eru að tileinka sér tungumál búa til sínar eigin 

málfræðireglur í byrjun, þær reglur eru einfaldar og ekki réttar. Börn eiga það t.d. til að 

segja, „hann bítti mig“, „hún látti mig hafa boltann“, „það voru margir mennir í bílnum“ 

og fleira þess háttar. Enn fremur eiga mörg íslensk börn í erfiðleikum með að bera fram s

þegar það stendur á undan lokljóði, stelpa verður þá deppa. Þegar s er í upphafi eða enda 

orðs er því oft skipt út fyrir þ, Sigga verður Þigga og djús verður dúþ. Ef fullorðnir 

endurtaka þessi orð eins og barnið segir er líklegt að barnið taki eftir því að það er ekki 

sagt rétt en gerir sér ekki grein fyrir því að það sjálft segir orðin ekki rétt. Börn þurfa að 

átta sig sjálf á vitleysunum til að geta leiðrétt þær.51 Málfræðireglurnar sem barnið hefur 

tileinkað sér breytast eftir því sem þau ná meiri færni og skilningi á tungumálinu.52 

Þegar börn byrja að tala eru fyrstu orðin nafnorð og sagnorð. Þegar börn eru á 

aldrinum tveggja og hálfs árs til fimm ára eru þau að tileinka sér helstu málfræðireglur 

sem eru í móðurmáli þeirra.53 Þetta lítur út fyrir að vera flókið ferli en börn virðast hafa 

ákveðinn eiginleika til að tileinka sér málfræðireglur móðurmálsins. Börn eru ekki að nota 

heilar setningar þegar þau eru að byrja að tala og fyrstu orð þeirra tengjast oftast athöfn, 

hlut eða því sem barnið sér.54 Barn segir voff ef það sér hund og foreldrar verða ánægðir 

og svara jafnvel á jákvæðan hátt. „Já, þetta er hundur.“ Þó svo að barnið hafi í raun ekki 

sagt hundur. Þetta breytist eftir því sem að börnin eldast og þroskast. Þá fara þau að nefna 

orð sem ekki eru í umhverfinu.55 Þá felst hluti máltökunnar einnig í því að börn nái að 

flokka þær upplýsingar sem þau fá í töluðu máli. Þau koma sér upp víðtæku 

 
49 Bloom 2000:35 
50 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001:3.1 
51 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001:4.3.1 
52 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993b:58 
53 Aldís Guðmundsdóttir 1997:224 -225 
54 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001:4.3  
55 Bloom 2000:1 og Sigríður Sigurjónsdóttir 2001:4.3 
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flokkunarkerfi til að eiga auðveldara með að skilja merkingu orða.56 Hægt er að skýra 

þetta betur með dæmi. Barn sér hund sem það þekkir, Trygg, í minni þess situr mynd af 

Trygg sem það tengir við hunda. Þessi mynd er „hugmynd“ eða „hugtak“ barnsins fyrir 

alla hunda. Hjá barninu er hundur Tryggur. Síðar tekur barnið eftir að til eru fleiri tegundir 

af hundum, en tekur jafnframt eftir að þessir hundar eiga ýmislegt sameiginlegt með 

hundinum Trygg. Þeir hafa svipaða útlitslega eiginleika, eru dýr, loðnir, hafa fjóra fætur 

og skott. En þar sem þessir eiginleikar geta átt við fleiri dýr eins og t.d. kött getur barnið 

átt það til að kalla kött hund. Skilningur barnsins breytist þegar það uppgötvar að hundur 

geltir og köttur mjálmar. Barnið fer þá líka að geta gert mun á því að ekki eru allir hundar 

eins en þeir hafa allir það sameiginlegt að þeir gelta og það gerir þá frábrugðna öðrum 

dýrum sem hafa svipaða útlitseiginleika.57 Til að börn skilji merkingu orða, verða þau að 

fá tækifæri til að kynnast bæði orðinu og hlutnum sem það táknar og sett það í samhengi 

við eitthvað sem þau skilja fyrir.58 Börn þurfa því bæði að hafa kynnst hundi og ketti til að 

læra að það er munur á þessum dýrum.59 Málþroski þeirra er því talin tengjast að einhverju 

leyti vitsmunaþroska þeirra.60 Eftir að börn eru komin á lag með að flokka orð og farin að 

sjá samhengi með ólíkum hlutum eins og t.d. bolta, stól, kjól, bíl og bent er á þessa hluti 

og sagt „rauður“.61 Þá vita börnin að þessir hlutir geta verið misjafnir en þeir eiga það 

sameiginlegt að vera allir rauðir á litinn. Þau setja nýju orðin sem þau læra í flokka t.d. 

matur (epli, kjöt), dýr (hundur, köttur, fugl), hlutir (klukka, bíll, borð). Eftir því sem þau 

eldast koma undirflokkar, bíll getur t.d. verið mismunandi; vörubíll, jeppi eða rúta.62 Til 

eru börn sem nota eitt orð yfir marga og misjafna hluti þ.e. nokkurs konar alhæfing. Þessar 

alhæfingar geta verið mismunandi og mis ruglingslegar. Barn sem segir „fljúga“ um allt 

sem flýgur, s.s. fugla, flugvél eða flugdreka, er í raun ekki að segja neina vitleysu þar sem 

orðið fljúga getur átt við alla þessa hluti. Annað er ef barn kallar allt sem er kringlótt 

„bolta“, þar sem til eru misjafnir og margir hlutir sem eru kringlóttir en eru ekki boltar 

eins og t.d. appelsína, kerti og ljósakróna.63 

Fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvort talsmáti fullorðinna við börn hafi áhrif á 

máltöku þeirra þar sem fullorðnir tala oft á annan hátt við börn en við aðra fullorðna. Þeir 

nota hærri tónhæð, tala hægar og segja hvert orð skýrt. Setningar eru oft fremur stuttar, 
 
56 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993a:29 
57 Evenshaug og Hallen 1980:29-30  
58 Bloom 2000:8 
59 Hallen og Evershaug 1993:49  
60 Aldís Guðmundsdóttir 1997:225 
61 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993a:29  
62 Bloom 2000:27  
63 Bloom 2000:36  
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innihaldsríkar og málfræðilega réttar.64 Rannsókn sem, sagt er frá í bókinni Language 

development, um talsmáta fullorðinna við börn, sýndi fram á að ung börn sem eru að byrja 

að mynda orð, vilja frekar að talað sé við þau á svo til eðlilegan máta, þ.e. án einföldunar. 

Kjósa frekar að fullorðnir noti setningar á borð við: „Hentu boltanum til mín“ frekar en að 

segja „hentu bolta“. Þannig heyra börnin setninguna eins og hún á að hljóma þó svo að 

þau sjálf einfaldi hana þegar þau nota hana. Börn sem eru komin lengra í máltökunni halda 

hins vegar frekar athyglinni ef málið er einfaldað fyrir þau.65 Það má því segja að 

móðurmálið lærist hvort heldur sem talað er við börn á einfaldan eða eðlilegan hátt. 

Orðaforði barna er hinsvegar meiri og málskilningur betri ef málið er ekki einfaldað fyrir 

þau, heldur talað á svo til eðlilegan hátt.66 Það er vitað að ef foreldrar tala mikið við börn 

sín, lesa fyrir þau reglulega og nota flóknari setningar, auðveldar það börnum að ná tökum 

á tungumálinu. Þau munu líklega koma til með að hafa meiri orðaforða og eiga síðar 

jafnvel auðveldara með að ná tökum á lestri þegar þau eru komin á skólaaldur.67 

Börn tileinka sér margt af umgengni við fólk og það án þess að börnin eða 

fullorðnir taki sérstaklega eftir því. Þau læra til að mynda ekki tungumálið með formlegri 

kennslu heldur með því að hlusta og taka eftir því sem fullorðnir gera. Börn túlka það sem 

fullorðnir gera og segja á sinn hátt, eru fullgildir þátttakendur og skapa sér skilning á 

umhverfinu og sjálfum sér.68 Umhverfi og félagslegt samneyti hefur áhrif á máltöku og 

málþroska barna, eins og Dewey og Vygotsky settu fram í kenningum sínum. Það getur 

verið mikill munur á orðaforða fjögurra ára barna eftir því hvort þau eru alin upp í fátækt 

eða allsnægtum. Bilið á milli þessara barna verður sífellt meira eftir því sem þau verða 

eldri. Í erlendum rannsóknum hefur verið sýnt fram á að þau börn sem alast upp í fátækt 

eða efnaminni samfélögum nota frekar stuttar og einfaldar setningar heldur en þau börn 

sem alast upp við meira ríkidæmi.69 

Tal barna er nokkuð reglubundið og hverju stigi málþroskans fylgja ákveðnar 

reglur sem nánar verður farið í í kaflanum hér á eftir. Eftir því sem börn ná betur að 

tileinka sér reglur tungumálsins þeim mun líkara verður málkerfi þeirra kerfi fullorðinna.70 

64 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001:3.3 
65 Dale 1976:144 -145  
66 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001:3.3 
67 Bee 1997:245 
68 Hallen og Evershaug 1993:83-84  
69 Bee 1997:246  
70 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001:4.4   



16

3.2 Þróun máltökunnar   

Það var ekki fyrr en í kringum 1950 að rannsóknir á talskynjun og máltöku barna hófust 

að einhverju ráði. Fram að því þurftu þeir sem voru að rannsaka tungumál að treysta á 

eigin tónheyrn til að meta þá þætti sem skipta máli við skynjun einstakra málhljóða.71 Með 

auknum rannsóknum fræðimanna á máltöku barna hafa komið fram mjög ganglegar 

upplýsingar um hvernig börn fara að því að læra móðurmál sitt.72 Haldið hefur verið fram 

að þegar börn tileinka sér móðurmál sitt ganga þau í gegnum ákveðin stig, þar sem hvert 

stig málþroskans hefur ákveðnar reglur.73 Máltökuskeiðinu er hægt að skipta í 6 stig sem 

eru ekki bundin við ákveðinn aldur heldur koma þau í tiltekinni röð þar sem börn þurfa að 

ná að tileinka sér vissa þætti og reglur áður en þau komast á næsta stig. Mikill munur er á 

milli barna og því er ekki heppilegt að ákveða stigin með tilliti til aldurs.74 

Fyrsta stigið er hjal; þá er fyrsta orðið að myndast. Börn mynda ýmis hljóð eða 

hljóðasambönd sem eru ekki til í móðurmáli þess. Þegar ungabörn eru farin að setja saman 

sérhljóð og samhljóð verða til fyrstu orðin sem oftast eru ma ma, ba ba og da da. Þessi 

hljóð endurtaka þau í sífellu þangað til þau fara að blanda sérhljóðum og samhljóðum 

meira saman og verða þá hljóðin mam og babi. Á þessu stigi eru börn að þjálfa talfærin og 

hlusta á eigin rödd. Þau eru að æfa ýmsa þætti er koma að tali eins og tungu, varir og 

gómvöðva.75 Börn hlusta á það sem er sagt í kringum þau og reyna að herma eftir. Þess 

vegna skiptir máli að foreldrar og þeir sem annast börnin tali við þau þannig að þau eigi 

auðveldara með að tileinka sér hljóðin í tungumálinu og túlka raddblæ.76 

Annað stig máltökunnar eru eins orða setningar; þegar barn er á aldrinum 10 - 14 

mánaða segir það eitt orð sem getur táknað heila setningu. Í fyrstu tala börn aðeins um 

hluti sem þau sjá í kringum sig, en með auknum þroska breytist þetta og þau fara að nefna 

hluti sem eru ekki sjáanlegir.77 Rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu stigi hafa sýnt 

fram á að börn nota nær eingöngu nafnorð til að byrja með. Í heimi fullorðinna þarf 

setning hinsvegar að innihalda sögn. Orðin sem börnin segja vísa beint í tiltekinn hlut í 

umhverfinu t.d. bolti, mamma eða pabbi.78 Börn geta lært hvað orðin merkja með því að 

fylgjast með aðstæðunum sem þau eru notið við. Sagnorð koma síðar og virðist sem börn 

 
71 Jörgen Pind 1997:79  
72 Dale 1976:161 
73 Sigríður Sigurjónsdóttir 2004:3.4  
74 Aldís Guðmundsdóttir 1997:229 
75 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001: 4.2 
76 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993b:55-56  
77 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001: 4.3 
78 Sigríður Sigurjónsdóttir 2004:4.3 
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þurfi að átta sig á setningarfræðilegum einkennum þeirra og einnig fylgjast með þeim 

aðstæðum sem þær eru notaðar við til að læra merkingu þeirra. Þannig er oft fyrsta sögnin 

sem börn læra detta, þá hafa þau náð að tengja orðið við ákveðna athöfn.79 Það fer t.d. eftir 

aðstæðum, geðbrigðum og athöfnum hvað börn eiga við hverju sinni. Barn getur sagt 

„drekka“ og það gæti þýtt að það vilji drekka, sé búið að drekka eða einhver annar sé að 

drekka.80 Þannig þurfa fullorðnir sem hlusta á barn að taka eftir því sem er að gerast í 

umhverfinu til að skilja það sem barnið er að segja. Barn hefur mótaða setningu í huga en 

getur einungis tjáð hana með einu orði þar sem það hefur ekki náð fullu valdi á 

tungumálinu. Þetta má byggja á því að börn virðast skilja heilar setningar fullorðinna þó 

svo þau séu ekki orðin fær um að beita þeim sjálf.81 

Þriðja stig máltökunnar er þegar börn eru um 18 – 24 mánaða; og hafa lært um 50 

– 100 orð fara þau að setja saman tvö orð. Þá þarf enn að lesa í tón, athafnir og fleira hjá 

barninu til að skilja megi merkingu orðanna. „Mamma drekka“ gæti merkt að barnið sé að 

biðja mömmu sína um að gefa sér að drekka eða það sér að mamma þess er að drekka. Það 

fer allt eftir því hvernig aðstæðurnar eru hverju sinni.82 Þessum setningum barna er oft líkt 

við símskeytamál því oft koma aðeins fyrir merkingarbær orð sem tilheyra opnum 

orðflokkum, þ.e.a.s. nafnorðum, sagnorðum, lýsingarorðum og nokkur atviksorð. En 

börnin nota ekki forskeyti, forsetningar, samtengingar, greini eða fornöfn.83 Barn segir 

frekar mamma sitja kassa en mamma á að sitja á kassanum.84 Þegar tveggja orða stiginu 

lýkur fara setningarnar að lengjast og smám saman fara að koma setningar með 

forsetningum, fornöfnum og fleiru sem börn höfðu ekki tileinkað sér að nota í 

setningamyndun. Setningar þeirra fara þá að líkjast meira setningum fullorðinna með 

einfaldri fullyrðingaorðaröð.85Á næstu stigum eykst þekking barnanna á málfræði í málinu 

og þau fara að nota fleiri orð við setningamyndun.  

Á fjórða stigi eru börn farin að; nota tíð, fleirtölu, neitun og nota 

beygingarendingar orða. Orðaröðunin er oftast gerandi – athöfn – þolandi eða gerandi – 

athöfn – staðsetning.  

Á fimmta stigi; hefst flókin setningaskipan þá eru börn í fyrsta skipti fær um að 

mynda samsettar setningar, þ.e. aðalsetning + aukasetning. Börn eru u.þ.b. tveggja og 

 
79 Sigríður Sigurjónsdóttir 2004:4.4 
80 Aldís Guðmundsdóttir 1997:226 
81 Dale 1976:14  
82 Aldís Guðmundsdóttir 1997:227 
83 Sigríður Sigurjónsdóttir 2004:4.5  
84 Kunøe 1980:82 
85 Sigríður Sigurjónsdóttir 2004:4.5 
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hálfs til fimm ára þegar hingað er komið og eru á þessu stigi einnig að læra 

grundvallarreglur móðurmálsins.86 Á öðru aldursári fara börn að læra beygingu orða, 

fleirtölu- og þátíðarmyndir fara að birtast í máli þeirra. Um þriggja ára aldur fara þau að 

átta sig á muni nútíðar og þátíðar, eintölu og fleirtölu, o.s.frv. Þau taka að alhæfa um 

algengustu beygingarreglur veikra saga. Langflestar íslenskar sagnir fá þátíðarendinguna -

aði og eiga börn það til að skeyta þessari endingu á allar sagnir í málinu og segja t.d. 

dettaði, hlaupaði og byggjaði. Síðar ná börn valdi á þátíðarendingum veikra sagna þ.e. -di, 

-ti auk –aði. Þessar endingar nota börn bæði á veikar og sterkar sagnir, það fer m.a. eftir 

hvernig sögnin hljómar hvaða endingu hún fær t.d. hlaupti, skjótti, saumdi og skríddi. 

Börn eru lengi að tileinka sér rétta beygingu orða í móðurmálinu og rannsóknir hafa sýnt 

að átta ára íslensk börn eru mörg hver enn að tileinka sér óregluleg atriði í beygingum.87 

Börn fara að nota persónubeygðar sagnir um tveggja og hálfs til þriggja ára aldur, 

en fram að því hafa þau nær eingöngu notað sagnir í nafnhætti. T.d. „bangsi lúlla.“ 

Persónubeygðum sögnum fjölgar en sagnir í nafnhætti halda þó áfram að koma fyrir annað 

slagið.88 Samhliða þessu eru börn að koma með sínar fyrstu spurningar. Þá hafa 

spurningarnar yfirleitt sjálfgefna orðaröð og eru með rísandi hljómfalli eins og: Afi er?, 

Þetta er? Þar sem barn er að leita að afa sínum og spyrja um einhvern ákveðinn hlut. Börn 

eru fljót að skipta yfir í hin hefðbundnu spurnarorð eins og hvar, hvað og hver og fleiri. Þá 

eiga börn það til að ofnota spurnarorðaröðina og beita henni þar sem hún á ekki við. Segja 

t.d. „Ég ætla að gá hvort ER NOKKUR BÍLL hér“ en ekki: „Ég ætla að gá hvort 

NOKKUR BÍLL ER hér.“89 Fullorðnir hafa áhrif á skilning barna á tungumálinu, það 

skiptir máli að fullorðnir bregðist við spurningum barna. Ef svör fullorðinna eru örvandi 

hvetur það börnin til að tala meira og eykst þar með skilningur þeirra á tungumálinu.90 

Það er samskonar alhæfingarkerfi í gangi þegar börn fara að mynda 

fleirtöluendingar eins og þegar þau eru að tileinka sér þátíðarbeygingu sagna. Þó virðast 

fjögurra ára börn hafa einhverja tilfinningu fyrir fleirtölumyndun nafnorða. Þau setja 

gjarnan -ar endingu, sem er algengasta fleirtöluviðskeytið í íslensku, á fleirtölu nafnorða. 

Þá verður hvalur – hvalar og geit – geitar. Þeim virðist ganga betur að tileinka sér 

fleirtölumyndun kvenkynsorða sem fá -ur endingu. Um sex ára aldur eru þau farin að geta 

beitt flóknari aðferðum, eins og stofnbeygingum við fleirtölumyndun, t.d. glas – glös, bók 

 
86 Aldís Guðmundsdóttir 1997:227-228 
87 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001: 4.4 
88 Sigríður Sigurjónsdóttir 2004:4.5.3  
89 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001: 4.5.3    
90 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993b:53-54  
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– bækur, gaffall – gafflar. Síðar kemur svo fleirtölumyndun orða sem eru í sjaldgæfum 

beygingarflokkum eða beygjast óreglulega eins og eyra – eyru, fótur – fætur.91 

Sjötta stigið, lokastig máltökunnar, byrjar um það leyti sem börn hefja skólagöngu 

en þá er orðaforði þeirra orðinn þó nokkur og þau farin að eiga auðveldara með að skilja 

talsmáta fullorðinna, þó svo að nokkur orð í tali þeirra vefjist af og til fyrir börnum. Þó er 

skilningi þeirra á merkingu ýmissa algengra orða ábótavant. Á þessu stigi aukast 

málþroski og orðaforði jafnt og þétt.92 

Þegar börn byrja í grunnskóla tekur málþroski þeirra miklum framförum, nema ef 

um er að ræða frávik í þroska eða önnur álíka frávik. Í kaflanum hér á eftir verður tekið 

fyrir efnið málþroski. 

 

3.3 Málþroski  

Málþroski barna er einstaklingsbundin og fer eftir almennum þroska barna. Öll börn fara í 

gegnum ákveðinn stig þegar þau eru að tileinka sér málið, eins og fram hefur komið hér á 

undan, og aldur barna á hverju stigi getur því verið misjafn.  

Í upphafi máltöku skilja börn ekki fullkomna merkingu orða. Þegar þau heyra sagt 

orðið hundur, þá geta þau tengt það við ákveðinn hund en ekki allar tegundir hunda af 

mismunandi stærð, litarhætti og lögun.93 (Sjá umfjöllun í 3.1) Það sama er að segja um 

hugtök eins og bróðir og systir, en þau ná börn ekki að útskýra fyrr en þau eru farin að 

nálgast stig formlegra aðgerða, ( tveggja til fjögurra ára), þó eru þau samt farin að nota 

þessi heiti miklu fyrr. Þau læra merkingu orða smám saman með auknum þroska og 

reynslu.94 Börn eiga almennt auðveldara með að skilja merkingu orða ef þau eru sett í 

samhengi við önnur orð eða hluti.95 Foreldrar geta sýnt börnum ákveðinn hlut í 

umhverfinu eða í bók og þannig fá þau frekar tilfinningu fyrir honum og eiga auðveldara 

með að skilja orðið sem tengist þessum hlut. 

 Málþroski barna hefur áhrif á frekara nám, margar rannsóknir hafa sýnt fram á 

fylgni málþroska og námsárangurs. Með því er verið að segja að málið sé verkfæri 

 
91 Sigríður Sigurjónsdóttir 2001: 4.4.1 
92 Aldís Guðmundsdóttir 1997:228  
93 Dale 1976:175 
94 Aldís Guðmundsdóttir 1997:225 
95 Bloom 2000:15 
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hugsunarinnar og undirstaða fyrir allt nám.96 Með því að lesa fyrir börn er verið að auka 

málþroska þeirra og þau hafa því betra tækifæri til að takast á við framtíðina.97 

Mikilvægt er að taka tillit til mismunandi málþroska barna þegar rætt er við þau.98 

Börn eru misjöfn eins og þau eru mörg og málþroski þeirra hefur áhrif á hvað og hvernig 

þau skilja það sem sagt er við þau. Margir fullorðnir halda að nóg sé að tala við börn til að 

fá þau til að skilja það sem er ætlast til af þeim. Börn hafa hinsvegar yfirleitt ekki 

vitsmunalega getu til að framkvæma og skipulega það sem þau hafa verið beðin um 

munnlega.99 Þannig getur það vafist fyrir börnum að tengja orð við ákveðnar athafnir. Til 

dæmis þegar talað er við barn um að það þurfi að vera duglegra að hafa sig til á morgnana; 

það sé of lengi að klæða sig og borða. Barnið samþykkir að vera sneggra að hafa sig til en 

gerir það svo ekki. Fer að leika sér þegar það ætti að vera að klæða sig og fleira þess 

háttar. Þannig hefur það ekki náð að tengja saman það sem var sagt við það og þessa 

ákveðnu athöfn. Barnið vill hlýða en vandinn er sá að foreldrið er að beita aðferð sem 

höfðar til fullorðinna en ekki til barns á leikskólaaldri.100 

Ein leið til að efla málþroska barna er að lýsa á einfalda hátt því sem foreldrarnir 

og barnið gera saman. Þau geta legið saman á gólfinu með bíla og foreldrið lýsir því sem 

það er að gera þegar það keyrir bílnum t.d. fer með bílinn fyrir horn eða undir og yfir 

eitthvað ákveðið. Með því móti er hægt að tengja saman orð og athafnir.101 

Með umgengni barna við fullorðna á fyrstu fjórum árunum hafa börn náð að 

tileinka sér tungumálið. Með því hafa þau eignast mikilvægt verkfæri til frekari samskipta 

við annað fólk.102 Uppalendur geta hjálpað til við að efla málþroska barna með því að tala 

við þau og gætu þeir í því skyni lesið bækur fyrir þau og hvatt börnin til að tjá sig um 

efnið í þeim tilgangi að auka málnotkunina og flýta fyrir málþroskanum. 

 

3.4 Málnotkun  

Eins áður  hefur komið fram eru börn að tileinka sér tungumálið svo til allt frá fæðingu. 

Eftir því sem þau ná meiri skilningi og þekkingu á þeim reglum sem fylgja málinu verða 

þau færari í að nota móðurmál sitt.  
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Í upphafi tjá börn sig ef þeim vantar eitthvað eða til að tjá tilfinningar, eins og t.d. 

ungabörn sem gefa til kynna ánægju, vellíðan, svengd eða sársauka. Áður en börn fara að 

nota tungumálið eitthvað að ráði nota þau bendingar til að gera sig skiljanleg og til að fá 

upplýsingar.103 Málnotkun barna eykst með hverju ári og í bækling um málþroska barna 

eftir Hrafnhildi Sigurðardóttur, kemur fram að þegar börn eru komin með nokkuð gott 

vald á tungumálinu fara þau að nota orð í samskiptum við aðra, spyrja mikið um hluti sem 

eru í umhverfinu og segja frá einföldum atburðum. Þegar börn hafa náð tökum á 

spurnarorðum gera þau mikið af því að nota þau. Þau eru sífellt að spyrja sömu 

spurninganna, sem þau vita vel svörin við en virðast vilja fá vitneskju sína staðfesta eða 

heyra svarið frá fullorðnum til að heyra hvernig orðin eru sett saman.104 

Ástæðan fyrir þessum síendurteknu spurningum er eflaust ekki eingöngu að börn 

séu að sækja sér fróðleik heldur líka leið þeirra til að leita eftir félagskap. Að spyrja 

spurninga er einnig ein leið til að ná athygli og sambandi við fullorðna. Spurningar barna 

geta líka átt sér tilfinningalegar rætur. Barn sem vill fá að vita af hverju vörubílar eru 

svona stórir, er ekki endilega að sækjast eftir fróðleik, heldur vill það fá svar sem vekur 

öryggiskennd hjá því.105 

Á einhverju/vissu tímabili nota flest börn „af hverju“ spurningu sem leggst misvel 

í foreldra. Þá er eins og börn þyrsti í fróðleik og virðast aldrei fá nóg. Foreldrar eru 

misduglegir við að svara þessum spurningum en það er talið gott að börn fái sem best svör 

en ekki „af því bara“, því meira örvandi sem svör foreldra eru þeim mun meiri hvatningu 

fá börn til að tala meira sem eykur jafnframt skilning þeirra á málinu.106 Það getur komið 

fyrir að foreldrar og fullorðnir sem eru spurðir viti ekki alltaf svörin og þá skiptir máli að 

svara í réttum tón þannig að það virki ekki fráhrindandi á börn og þau hætti að spyrja. Þá 

er hægt að svara, „ég veit það ekki, en hvað heldur þú?“ Með því er verið að fá börn til að 

finna sjálf hugsanlegt svar við spurningunni.107 

Orðaforði barna eykst með notkun málsins, því meira sem þau heyra málið í 

umhverfi sínu, þeim mun meiri verður orðaforði þeirra og þau eiga auðveldara með að 

nálgast upplýsingar um ýmis orð í hugarfylgsnum sínum.108 Foreldrar geta ýtt undir 

málfærni barna sinna með því að tala við börn sín. Þó svo að börnin séu of ung til að geta 

talað sjálf að einhverju ráði geta foreldrar virkjað þau með því að tala við þau um daglegar 
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athafnir. Til dæmis. þegar verið er að klæða barnið í föt, gefa því að borða, þvo því eða 

þegar foreldrar eru að sinna heimilisstörfum. Foreldrið segir eitthvað á þessa leið „nú er ég 

að klæða þig í bolinn“ og síðar eru setningarnar gerðar lengri og flóknari með því að bæta 

við lýsingarorðum og atviksorðum. Þannig fer barnið að tengja saman ákveðin orð og 

athafnir.109 

Það er ekki nóg að vita hvernig á að tala heldur er einnig nauðsynlegt að kunna að 

laga mál sitt að ólíkum viðmælendum, aðstæðum og umræðuefnum. Það eru óskráðar 

reglur um hvernig á að haga málnotkuninni. Börn tala ekki eins við þá sem eru þeim 

nákomnir t.d. foreldra og systkini eins og þá sem eru þeim ókunnugir. Það hefur sennilega 

áhrif að ættingjar eiga auðveldara með að skilja og túlka það sem að barnið segir heldur en 

ókunnugir og fá börn því ekki eins mikla hvatningu til að tjá sig frá þeim sem þau ekki 

þekkja vel.110 

Það er til dæmis töluverður munur á því þegar börn, sem eru á leikskólaaldri og í 

fyrstu bekkjum grunnskóla, eru að hringja í vini sína og þegar fullorðnir eru að hringja. 

Börn bera strax upp erindið þegar svarað er í símann, eru ekki með neinar málalengingar, 

vilja fá skýr svör við því sem þau eru að spyrja um. Fullorðnir aftur á móti byrja á eins 

konar inngangi og kynningu áður en að þeir bera upp erindið. Ef fullorðinn myndi bera 

strax upp erindi í símtali þá væri það álitinn dónaskapur eða ókurteisi.111 

Ekki er talið gott að foreldrar séu mikið að leiðrétta börn sín þó þau noti ekki rétta 

málfræði þegar þau tala. Heldur eigi þeir frekar að endurtaka það sem börnin segja t.d. 

með spurningu og segja þá þau orð rétt sem börnin sögðu vitlaust.112 Ef barn segir „ég 

drekkti mjólkina“ þá svara foreldrar jafnvel „drakkst þú mjólkina?“ Þannig heyrir barnið 

rétta orðmynd sagnarinnar að drekka.

Reynsla af orðum og notkun þeirra kemur löngu áður en að börn skilja merkingu 

þeirra. Börn skilja eflaust meira en við höldum. Ein leið til að tala við börn er að nota 

bækur. Það geta verið ómetanlegar stundir að sitja með barn í fanginu og lesa fyrir það,113 

samskipti barns og þess sem les verða náin einnig sem barnið verður rólegt að sitja í fangi 

einhvers nákomins og hlusta á rödd hans.  
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4. Mikilvægi lesturs      

Börn sýna mannsröddinni mikinn áhuga frá unga aldri og hefur því verið haldið fram að 

börn séu farin að hlusta á hljóð úr umhverfinu í móðurkvið. Sýnt hefur verið fram á að 

strax frá þriggja mánaða aldri svara börn fullorðins tali með því að hjala. Gagnkvæm 

samskipti geta því komist á mjög snemma. Einnig hefur verið sýnt fram á að eins árs börn 

hafa gaman af því að láta lesa fyrir sig, þau benda á myndir í bókum og hinn fullorðni 

útskýrir þær. Þannig er verið að örva hugsanir og tjáningu barna og aðstoða þau við að 

orða reynslu sína og upplifun.114 Því getur verið gott að lesa fyrir börn þó svo þau séu ung.  

Í þessum kafla verður fjallað nánar um mikilvægi þess að lesa fyrir börn. Hvernig 

lestur fyrir börn hefur áhrif á þroska þeirra, hugsunarhátt, ímyndunarafl, tjáningu og 

tilfinningatengsl milli barna og þess sem les. 

 

4.1 Lærdómur leynist í bókum! 

Það er viss ánægja sem börn hljóta með því að hlusta á lestur. Flest börn vilja gjarnan fá 

að heyra sömu söguna aftur og aftur og geta verið fljót að læra hana utan að.115 Með 

endurtekningu eflast börn í að segja sjálf frá. Þegar barn er farið að þekkja tiltekna sögu 

utan bókar fer það að reyna að tengja þann hluta sögunnar við orðin sem eru á 

blaðsíðunni. Síðar fer það að átta sig á að orð eru sett saman úr stöfum sem hver um sig 

hefur ákveðið hljóð.116 Smám saman læra börn hvernig sögur eru uppbyggðar og 

setningargerð þeirra. Slík kunnátta getur síðar haft áhrif á lesskilning þeirra og færni til að 

skipuleggja eigin frásagnir.117 Erna Árnadóttir segir í grein sinni að rannsóknir hafa sýnt 

fram á að börn sem lesið er fyrir eigi auðveldara með að orða hugsanir sínar og segja það 

sem þarf að segja,118 en það gerir þau færari í að tjá skoðanir sínar. 

 Talið er að börn sem hafa litla þekkingu á bókum og lestri hafi minni áhuga á að 

skoða bækur, lesa og skrifa. Með því að lesa fyrir börn og gera bækur sýnilegri eykst 

áhugi barna á að nota bækur í frítíma sínum. Þau fara jafnvel að sækja sér sjálf bækur að 

skoða og lesa, þessi nýi áhugi getur orðið góð hvatning síðar þegar þau hafa náð tökum á 

skrift.119 Foreldrar eru fyrirmyndir barna sinna og ættu því að gera börnum sínum sýnilegt 
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hvað lestur getur verið mikilvægur. Börn sem sjá foreldra sína lesa reglulega eru talin 

líklegri til að sýna bókum og lestri meiri áhuga.120 

Umhverfi hefur áhrif á þroska barna, með því að heyra sögur, vísur og þulur, 

hlusta á upplestur, söng og tónlist, skoða myndir o.fl. er verið að veita börnum vissa örvun 

sem síðar getur birst í leikjum og öðrum athöfnum eins og t.d. teikningu, hreyfingu, söng 

og annarri tónlistariðkun.121 Börn fylgjast vel með því sem gerist í kringum þau og tileinka 

sér það sem þau sjá aðra gera. Þá er tilvalið að nýta skemmtilega lestrarstund með börnum 

til að kenna þeim ýmis samfélagsleg og uppeldisleg gildi. Í mörgum barnabókum er að 

finna ákveðinn boðskap sem hægt er að nýta til slíkra lestrastunda.122 Í barnabókum getur 

leynst ýmiss fróðleikur þar sem margar sögur og ævintýri eiga sér rætur langt aftur í fortíð 

og með lestri slíkra bóka er hægt að afla sér þekkingar á samfélögum og menningu fyrri 

tíma. Það er talið nauðsynlegt fyrir unga einstaklinga að læra sem fyrst að þekkja sína 

eigin menningu, hefðir og ekki síst móðurmálið, öðruvísi geta þeir ekki fundið til öryggis í 

heiminum.123 Enn fremur hefur því verið haldið fram að bækur kenni börnum ýmislegt um 

lífið og tilveruna, efli málþroska þeirra og venji þau við bókalestur. Flestir geta verið 

sammála um að börn læra ekki að tala ef þau heyra ekki aðra tala, þau hlusta á málið, 

blæbrigðin, tóninn og hreiminn. Á þann hátt tileinka þau sér sjálf þá þætti sem þarf til að 

geta tjáð sig einnig eykst orðaforði, hugtaka- og málfærni barna með því að hlusta á 

lestur.124 

Þeir sem koma að uppeldi barna verða að gera sér grein fyrir mikilvægi 

lestrastunda. Með lestri er ekki eingöngu verið að hafa ofan af fyrir börnum heldur eru þau 

að læra heilmikið, eins og áður hefur komið fram, um lestur, bækur, rit- og prentað mál. 

Börn eru einnig fljót að átta sig á því að bækur hafa mismunandi innihald en hafa þó allar 

nokkur sameiginleg atriði, þ.e. þær hafa flestar upphaf, meginmál og endi.125 

Upplestur fyrir ung börn skiptir miklu máli þegar þau eru að byrja að nota 

tungumálið, því ritmál er öðruvísi en talmál, það er án einföldunar sem margir fullorðnir 

nota þegar þeir tala við börn.126 Skilningur barna er oft mun meiri heldur en fullorðnir gera 

ráð fyrir, þó svo að þau geti ekki tjáð sig. Ung börn á máltökuskeiðinu geta verið að læra 

ný orð á hverjum degi, því er mikilvægt að lesa fjölbreytar bækur fyrir þau þar sem ný orð 
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koma fyrir. Nýju orðin þarf lesarinn síðan að vera meðvitaður um og útskýra þau fyrir 

börnum.127 

Ímyndunarafl flestra barna eykst með lestri bóka og þau fara að átta sig á  

margbreytileika lífsins. Með auknu ímyndunarafli læra þau að tengjast persónum úr 

sögunum sem verið er að lesa.128 Ef börn setja sig í spor söguhetjunnar geta þau lært af 

henni rétta breytni og verða þannig ábyrgari fyrir gerðum sínum.129 Hægt er að hvetja börn 

til að nota tungumálið, ímyndunaraflið og virkja sjálfstæða hugsun þeirra með því að 

spyrja þau spurninga sem viðkoma því efni sem verið er að lesið fyrir þau.130 

Efni bóka er hægt að nota til að skapa umræður t.d. til að útskýra ákveðna þætti 

sem börn gætu lent í á lífsleiðinni, skilnað foreldra, dauðsfall einhvers nákomins, fötlun af 

einhverju tagi, fíkniefni eða ofbeldi.131 Efni bóka er einnig hægt að nota til að kynna 

lesendum og hlustendum ákveðnar hugmyndir. Jafnvel í bókum sem eru ekki skrifaðar í 

þeim tilgangi að kenna, geta oft leynst ákveðnar hugmyndir um hvernig heimurinn lítur út 

og hvernig lífið er.132 Vitað er til þess að kennarar hafa lesið bækur með það í huga að 

fræða nemendur um viðfangsefni sem er til umfjöllunar í þeim. Ef sá sem les stoppar 

reglulega til að ræða um efni sögunnar, gefur það hlustendunum tækifæri til að mynda sér 

skoðanir á efninu og tjá sig um þær.133 Einnig hefur verið sýnt fram á að málþroski og 

hugtakaforði barna eykst þegar þeim er gefið tækifæri til að tjá sig um mismundandi efni 

bóka.134 Með því að skapa umræður um efni bókar er hægt að fá börn til að tengja atburði 

úr bókunum við fyrri reynslu sína. Lesandinn getur spurt börn spurninga sem örva þau í að 

lesa á milli línanna, til dæmis hvað heldur þú að ....? Hvernig myndi þér líða ef....? Þetta 

eru opnar spurningar, með þeim eru börnin hvött til að segja sínar skoðanir og koma 

hugsunum sínum í orð.135 Það kemur fram í könnun sem Herdís M. Hübner gerði fyrir 

lokaritgerð í KHÍ að kennarar töldu að lestur bóka fyrir börn væri fræðandi þar sem hann 

kemur til með að auka eftirtekt, einbeitingu, minni og einnig getur hann aukið 

sköpunargleði þeirra bæði í myndlistar- og sögugerð.136 Annað sem börn gætu tekið eftir 

þegar umræður eru um efni bókar, er að ef fleiri börn hlusta á söguna geta þau uppgötvað 

að þau hafa mismunandi skoðanir á því efni sem verið var að lesa fyrir þau. Það mun 
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hjálpa þeim að gera sér grein fyrir því að það er í lagi að hafa ólíkar skoðanir á sama 

efninu. Lesturinn er hægt að tengja við fleiri athafnir, t.d. fá börn til að teikna það sem 

þeim þótti áhugaverðast í bókinni eða ef það hafa verið nokkur börn að hlusta á lesturinn 

að láta þau vinna saman að verkefni sem tengist efni bókarinnar.137 

Til að börn geti notið góðs af lestri er mikilvægt að velja bækur sem hæfa þroska 

þeirra og áhugamálum en því hefur verið haldið fram að öll okkar hugsun byggist í raun á 

því sem við heyrum í æsku.138 Mikilvægt er því að laga frásögnina að aldri og þroska 

barna. Ung börn hafa t.d. ekki mikla þolinmæði í að hlusta á langan texta og því getur 

lesandinn endursagt söguna til að halda betur athygli barna.139 Til að vekja athygli barna á 

sögu sem á að lesa er hægt að fletta aðeins í gegnum bókina, skoða myndir, ræða um 

persónur og fara lauslega yfir efni bókarinnar áður en byrjað er á lestrinum.140 Ung börn 

hafa ákveðna „flettiþörf“ þ.e. þörf fyrir að skoða það sem gerist á næstu opnu. Getur því 

verið erfitt að lesa fyrir þessi börn bækur sem innihalda mikið af myndum. Myndir í 

bókum fyrir þessi börn ættu ekki að vera of flóknar og ekki of mikið á hverri blaðsíðu.141 

4.2 Börn sem eru farin að lesa sjálf 

Það kemur svo væntanlega að því að börnin læri sjálf að lesa og þar með minnkar 

þörfin fyrir að láta lesa fyrir sig. Það er ekki þar með sagt að börnin vilji ekki láta lesa 

fyrir sig. Þau gætu þurft aðstoð við að lesa erfiða texta og þá er gott að foreldrar eða aðrir 

fullorðnir séu þeim innan handar. Orðaforða barna sem farin eru að lesa er hægt að auka 

með því að velja bækur sem eru eilítið þyngri en þau velja sér sjálf að lesa. Þrátt fyrir að 

börn séu farin að lesa sjálf er ekkert sem kemur í veg fyrir að þau haldi áfram að njóta 

þeirra samverustunda með þeim sem var vanur að lesa fyrir þau, því ættu foreldrar ekki að 

vera hræddir við að halda áfram að lesa fyrir börn sín.142 Lestur foreldra er talinn mjög 

mikilvægur hjá börnum sem eru að byrja að læra að lesa. Börnin ráða vitaskuld eingöngu 

við auðveldan texta sem fellur ekki endilega að áhugasviði þeirra eða vitsmunalegum 

þroska, því er hætta á að þau fái leiða á lestrinum og þá er gott að einhver fullorðinn haldi 

áfram að lesa fyrir þau. Foreldrar eru þannig að búa börn sín undir að lesa sjálf flóknari 
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texta í bókum en það þurfa þau að gera þegar lengra er komið í skólagöngu.143 Börn sem 

eru vön að hlusta á lestur eru talin eiga auðveldar með að ná tökum á því hvernig ætlast er 

til að þau hagi sér þegar þau hefja skólagöngu þar sem nám þeirra byggist að miklu leyti á 

hlustun. Sýnt hefur verið fram á að börn sem lesa mikið og lesið er fyrir eiga auðveldar 

með að ná tökum á málfræði og stafsetningu heldur en börn sem lítið lesa eða ekkert.144 

Orðaforði, hugtakaskilningur og málþroski þessara barna er oft lakari heldur en hjá þeim 

börnum sem þekkja betur til lesturs.145 Ýmsar ástæður geta verið fyrir því hve illa börnum 

gengur að ná tökum á lestri, einhvers konar fötlun getur staðið í vegi fyrir árangri. Í slíkum 

tilfellum er enn mikilvægara fyrir foreldra að lesa fyrir börn sín, til að auðvelda þeim 

skilning á umhverfinu og hjálpa þeim við að orða betur það sem þau hafa að segja.  

 Sýnt hefur verið fram á að lestur hefur áhrif á almennt nám í skólum, því betri sem 

börn eru í lestri þeim mun auðveldara eiga þau með að stunda nám. Lestur hefur þar með 

áhrif á frekari menntun sem skilar sér í fjölbreyttari atvinnumöguleikum. Þegar menntun 

verður meiri þá er talið að stéttaskipting verði ekki eins áberandi. Í Englandi var sett á legg 

þjóðarátak í lestrakennslu 1997 sem átti að standa í tíu ár. Tilgangurinn með átakinu var 

að auka menntun fólks og þar með minnka þann stéttarmun sem þar ríkti. Í framhaldi af 

því var vonast til að með aukinni menntun komi efnahagur þjóðarinnar til með að verða 

betri.146 Segja má að Kristín Helga Gunnarsdóttir taki undir þetta þegar hún segir: „Það 

sem lagt er til þeirra í æsku skilar sér af margföldum krafti út í samfélagið síðar meir.“147 

4.3 Tilfinningaleg tengsl  

Það er fátt sem gleður börn meira heldur en að eiga góða stund með foreldrum sínum. 

Samskipti barna og foreldra skipta miklu máli, því er mikilvægt að nýta þann tíma vel sem 

foreldrar hafa með börnum sínum. Foreldrar ættu ávallt að hafa í huga mikilvægi örvunar 

þegar kemur að vitsmunalegum þroska (cognitive development).148 Samskipti foreldra og 

barna ættu að vera til staðar alveg frá því að börn eru nýfædd. Oftar eru tengsl móður við 

barn meiri heldur en hjá föður af skiljanlegum ástæðum, en til að virkja tengsl föður og 

barns væri góð leið fyrir hann að lesa ljóð, rím eða sögur fyrir barnið, þannig lærir barnið 

að þekkja rödd föður síns ekki síður en rödd móður sinnar. Börn hafa mikið dálæti á því 
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að lesa fyrir sig og geta oft skapast náin tilfinningatengsl á lestrarstundum milli barns og 

foreldris.  

Uppeldi barna grundvallast á sérstökum samskiptum milli foreldra og barns. 

Ábyrgð foreldra gagnvart barni sínu er ekki eingöngu líkamlegs eðlis heldur nær hún 

einnig til sálrænna þarfa, s.s. öryggis, kærleika, samfélags, sjálfstraust, leikja og 

uppörvunar svo eitthvað sé nefnt.149 Grunnurinn að þroska barna er öryggi þeirra. Börn 

þurfa að kynnast öryggi og mikilvægt er því að samskipti milli foreldra og barna séu náin. 

Þegar foreldri les fyrir barn sitt á það alla athygli þess og oft myndast sérstök tengsl þeirra 

á milli í nálægð og hlýju.150 Það að lesa fyrir börn t.d. fyrir svefn veitir þeim ákveðið 

öryggi sem fer með þeim inn í svefninn.151 Börn sem venjast því að hlusta á lestur fyrir 

svefninn eru líklegri til að tileinka sér eðlilegar svefnvenjur og sofa betur þar sem þau hafa 

öðlast ákveðið öryggi.  

Börn sem geta tengt tilfinningar, hugsanir, drauma, aðstæður eða atvik úr bók sem 

verið er að lesa fyrir þau við sig sjálf eru komin með gott vald á ýmiskonar hugsun. 

Upplestur veitir þeim ákveðna öryggistilfinningu og eiga þau auðveldara með að fylgjast 

með því sem verið er að lesa. Börn virðast þurfa staðfestingu á eigin hugmyndum um sig 

sjálf og umhverfi sitt. Með lestri mismunandi bóka fá þau staðfest að hugsanir þeirra og 

pælingar eru eðlilegar, einnig bæta þau við sig reynslu sem fengin er úr bókunum sem er 

þroskandi og opnar nýja möguleika fyrir þau.152 

Börn læra mikið um tilfinningar með lestri bóka. Foreldrar og þeir sem lesa fyrir 

börn, sýna með svipbrigðum tilfinningar sem tengjast því efni sem verið er að lesa og 

líklegt er að barnið hermi eftir viðbrögðum foreldrisins og fái þannig tengingu á milli 

tilfinninga sem verið er að fjalla um og svipbrigða sem gefin eru. Barnið sýnir t.d. 

sorgarsvip ef sorglegir atburðir koma fram í sögunni, t.d að sögupersónan sé sorgmædd, 

og sá sem les getur útskýrt fyrir barninu hvað er að vera sorgmæddur og af hverju við 

verðum sorgmædd. Þannig fer barnið að gera sér grein fyrir merkingu orðsins án þess að 

það sé farið að tjá sig munnlega.153 

Tilfinningar og ímyndunarafl barna eru mjög einstaklingsbundin en eiga það oft 

sameiginlegt að vera mjög áhugaverð hverjum þeim sem koma að uppeldi barna. Börn 

geta hræðst auðveldlega og hræðast þá oft eitthvað sem fullorðnum dytti ekki í hug að 
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hræðast.154 Það getur því verið mikilvægt fyrir fullorðna að þekkja börnin sem þeir eru að 

lesa fyrir þannig að hægt sé að velja sögubækur með þau í huga og útskýra fyrir börnum 

betur það sem þau hræðast.  
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5. Barnabækur  

Til eru margar gerðir af barnabókum og höfða þær því mismikið til barna. Góðar bækur 

eru þær sem unnar eru vel, af kunnáttu, bera virðingu fyrir viðfangsefninu og 

viðtakandanum og hjálpa börnum að byggja upp virðingu fyrir sér og öðrum. Bækur eru 

síðan valdar með ákveðið barn eða börn í huga sem hæfir þeirra þroska og áhugamálum, 

en það er mikilvægt því þá veita þau lestrinum meiri athygli.155 

Í þessum kafla verður gerð nánari grein fyrir barnabókum, fjallað er um 

mismunandi barnabækur, hvernig þær eru byggðar og hvert sé hlutverk mynda í 

barnabókum. 

 

5.1 Mismunandi barnabækur 

Barnabækur eru mismunandi að gerð og hægt er að flokka þær í ævintýri og þjóðsögur, 

sígildar sögur skrifaðar fyrir eða aðlagaðar börnum, myndabækur, sakamálasögur, 

prakkarasögur, unglingabækur, stelpu- og strákabækur o.s.frv.156 Segja má að góð 

barnabók sé bók sem börn lesa eða er lesin fyrir þau af því hún gefur þeim þekkingu sem 

foreldrar telja að sé mikilvægt fyrir þau að vita og innihaldi atriði sem æskilegt er að þau 

fari ekki á mis við.157 Annað mikilvægt atriði er að barnabók sé vel sett fram, fræðandi, 

upplýsandi á einhvern hátt, skemmtileg en má líka vera sorgleg og/eða dramatísk jafnvel 

snúast um einhvers konar örlög. Ekki er verra ef í sögunni sé einhver húmor þó er það 

ekki alltaf svo og þarf ekki endilega að vera.158 Það gefur bókunum ákveðið gildi og börn 

hafa gaman af því að hlusta á atvik sem hægt er að hlæja af. Barnabækur geta í raun fjallað 

um hvað sem er, jafnvel ofbeldi og dauða, þó er það skilyrði að samband sögumanns og 

hlustanda sé náið og einlægt. Því eftir því sem efnið í sögunni er háskalegra þeim mun 

varfærnislegri þarf sögumaðurinn að vera til að leiða hlustandann í gegnum hætturnar.159 

5.2 Bygging barnabóka   

Algeng frásagnargerð barnabóka er framsækin og hreyfist frá upphafi gegnum miðjuna að 

hámarki, jöfnun og lokum. Önnur algeng bygging barnabóka er röð af uppákomum sem 

hver um sig hefur eigin byggingu, það getur verið sama persónan sem lendir í þessum 
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uppákomum. Uppákomurnar geta gerst allar á sama stað eða fjallað um það sama. Þriðja 

gerðin er þar sem bætast við persónur eða atburðir í hverri uppákomu. Bygging slíkra 

bóka er oft með svipuðu mynstri þ.e. aðalpersónan byrjar heima, lendir svo í ævintýri eða 

einhverri uppákomu en endar síðan aftur heima.160 Algengasta mynstur sem fram kemur í 

barnabókum er „leitin“. Leitin að ástvin, fjársjóð, sjálfsmynd, þekkingu eða einfaldlega 

þroska. „Það getur verið leit í víðasta skilningi orðsins.“161 Bygging barnabóka fer eftir 

gerð þeirra, ævintýrabækur fjalla að öllu jöfnu um strok, flótta eða eftirför. Fantasíubækur 

koma inn á baráttu milli góðs og ills, síðan eru það gátur eða leyndarmál sem einkenna 

sakamálasögur. Alvarlegir atburðir og refsivert athæfi eins og morð koma sjaldnast fyrir í 

barnabókum þó svo að þjófnaður komi þar oft við sögu.162 Rithöfundar verða að passa að 

tala ekki niður til barna, heldur reyna að lyfta málfarinu svo það fleyti börnum áfram í 

þroska.163 

5.3 Myndir í barnabókum 

Myndir í barnabókum hafa mikið gildi, þær miðla útlitseinkennum persónanna, líðan 

þeirra og umhverfinu sem sagan gerist í.164 Oft sýna myndir bóka frá hvaða sjónarhorni 

sagan er sögð. Margar sögur eru því í raun sagðar með samspili milli texta og mynda. Með 

því að vera með myndskreytingar í bókum er hægt að fjalla um hvað sem er þar sem 

myndirnar hjálpa til við að útskýra það sem textinn segir. Það geta verið tilfinningamál, 

fræðilegt efni og haft bæði uppeldislegt og kennslufræðilegt gildi. Þá geta myndir í bókum 

haft fagurfræðilegt markmið sem og lagt áherslu á að skemmta börnum.165 Myndum í 

bókum fer smám saman fækkandi eftir því sem bækurnar eru ætlaðar eldri börnum en 

hlutverk þeirra er að halda betur athygli þess sem les og þess sem hlustar.166 

Þegar verið er að lesa fyrir börn eru þau sjálf ekki að lesa textann í bókunum, 

heldur hlusta þau á þann sem les og horfa á myndirnar, þar fá þau heildsteyptari mynd af 

sögunni.167 Börn leita oft aftur og aftur til bókanna sem búið er að lesa fyrir þau, skoða 

myndirnar og uppfylla þannig einhverja þörf til að endurskoða og meðtaka betur það sem 

fram fór í sögunni. Myndir hjálpa þannig börnum að skilja betur það sem sagan segir og 
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skipta þær því miklu fyrir börn. Myndir í bókum eru ólíkar myndböndum að því leyti að 

þar breytast myndirnar ekki stöðugt, þær frysta ákveðinn tíma og atriði úr sögunni. Þær 

eru því varanlegar þar sem ekkert í þeim breytist.168 

Til eru bækur sem innihalda mikið af myndum og lítið af texta eða eru jafnvel 

eingöngu með myndum. Þær bækur eru nefndar myndabækur og eru afkvæmi 

myndskreyttra barnabóka og orðnar að ákveðinni grein barnabóka innan 

bókmenntaflórunar.169 Hægt er að skipta myndabókum í fjóra flokka. 

• Bendibækur sem eru hugsaðar fyrir yngstu börnin. Þær eru oft án 
söguþráðar og stundum einnig án orða. 

• Myndabækur sem segja sögu, með og/eða án texta. 
• Ríkulega myndskreyttur texti, sem kemst illa eða ekki af án þess að 

hafa texta. 
• Myndskreyttar sögubækur, þar sem textinn hefur yfirhöndina og myndirnar nægja 

ekki einar sér til að segja sögu. Textinn getur verið mis langur.170 

Fer það eftir þroska, áhuga og skilningi barna hverjar af þessum bókum verða fyrir valinu. 

En eins og áður hefur komið fram skiptir þroski barna megin máli um val á barnabókum.  

 

5.4 Bækur á tímum tölvunnar  

Til að eiga betur með að halda athygli og áhuga barna að lestri er mikilvægt að velja 

lesefni sem lesandinn hefur ekki síður gaman af en þeir sem hlusta. Áhugaleysi lesandans 

á bók getur leitt til þess að börnin sem hlusta hafa minni áhuga á efninu.171 Upplifun 

lesandans skemmir ekki fyrir ef lesandinn lifir sig inn í lesturinn og gerir hann 

persónulegri t.d. með því að breyta rödd sinni eftir því hvaða persóna það er sem er að 

tala. Lesandi þarf einnig að vera meðvitaður um að barn sem hlustar á upplestur er ekki 

endilega að upplifa söguna á sama hátt og fullorðin lesandi. Það gætu komið fyrir atriði í 

sögunni sem lesandi á auðveldara með að skilja og tengja við sína eigin reynslu heldur en 

barnið, mikilvægt er að gera ekki lítið úr upplifun barnsins, það gæti haft slæmar 

afleiðingar.172 Áhugi þess sem les skilar sér til hlustenda og hjálpar til við að halda athygli 

þeirra að lestrinum einnig sem það hvetur þá til að sýna bókum meiri áhuga. Þá hefur það 

komið fram í rannsókn um lestrarvenjur barna að hvatningaraðferðir foreldra í garð barna 
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skila sér með auknum áhuga á lestri.173 Það er svo undir uppalendum komið hvernig þeir 

ætli að nota þessa þekkingu sem þeir hafa til að viðhalda áhuga barna á lestri. 

Í þó nokkurn tíma hefur verið umræða um hvernig bókalestur hjá börnum fer 

minnkandi og margir tengja það við aukið sjónvarpshorf, tölvuleiki og internetið.174 Þessir 

miðlar eru sjálfsagðir hlutir sem geta haft margt gott fram að færa og er einn eða fleiri af 

þeim til á flest öllum heimilum. Þeir veita skjótan aðgang og auðvelda leit að 

upplýsingum, þar er hægt að tengja saman myndir og sögur, með tölvum er samspil á milli 

stutts, auðvelds texta og mynda.175 Á þennan hátt alast nútímabörn upp við tengsl sögu og 

myndar. Reikna má með því að það fari meiri tími í að njóta sagna við skjá á flestum 

heimilum heldur en að sest sé niður með börnum og lesið fyrir þau.176 Það er samt í raun 

ekkert sem kemur í stað bóka, sá lærdómur og þroski sem fæst með því að hlusta á lestur 

bóka er fjársjóður sem börn búa að alla ævi.  
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6. Athugun á aðgengi barna að bókum   

Íslendingar gefa sig út fyrir að vera mikil bókaþjóð og eru bókasöfn í öllum bæjarfélögum. 

Vaknaði því áhugi höfundar á að skoða hvernig aðgengi barna er að bókum. 

Höfundur gerði athugun á aðgegni barna að bókum á Akureyri, Dalvík og 

Ólafsfirði. Skoðuð voru ákveðin atriði í fáeinum verslunum, bókabúðum og almennings-

bókasöfnum þessara bæjarfélaga. Talað var við bókasafnsverði og spurningar lagðar fyrir 

þá. Til að geta unnið úr þeim upplýsingum sem fengust á þessum stöðum voru nokkur 

atriði höfð til hliðsjónar. (Sjá viðauka) Var eitt bókasafn skoðað í hverju bæjarfélagi en 

fjöldi verslana var misjafn og réðst af stærð bæjarfélagana. Þá voru einungis bókaverslanir 

á Akureyri skoðaðar þar sem engar slíkar verslanir var að finna í hinum bæjarfélögunum.   

 

6.1 Niðurstöður úr athugun 

Börn hafa misjafnan aðgang að bókum. Börn sem eru í leik- og grunnskóla hafa að öllu 

jöfnu aðgang að bókum. Samstarf milli bókasafna og leikskóla hefur aukist mikið, 

leikskólabörn fara reglulega í heimsóknir á bókasöfn í kynningarferðir. Í þessum 

heimsóknum er haldin lestrarstund með börnunum, þeim er einnig kynnt aðgengi að 

bókum og kennd umgengni á bókasafni. Bókasafnsverðirnir sögðust almennt vera ánægðir 

með það samband sem komið væri á milli leikskóla og bókasafns en söknuðu þess að sjá 

ekki meira af yngstu bekkjum grunnskóla á bókasafninu. Hægt er að útskýra það með því 

að skólabörn hafa aðgang að skólabókasafni og nýta sér það eflaust frekar heldur en að 

fara á bæjarbókasöfnin. Bókasafnsverðirnir sögðu einnig að þeir tækju vel á móti öllum 

þeim sem koma á söfnin ungum sem öldnum. Þá fannst þeim að aukning hafi verið á því 

að börn komi reglulega á bókasafnið og væru þau ekki alltaf að taka sér bækur heim til að 

lesa heldur fletta þau bókum og blöðum á safninu. Vöktu þeir athygli á því að heimsóknir 

þessar væru árstíðabundnar, væru töluvert fleiri yfir vetrarmánuðina, því veðurfar skiptir 

miklu máli og börn komi frekar ein á safnið ef veður er leiðinlegt og vont. Bókaverðirnir 

voru sammála um að þó nokkuð hefði aukist að foreldrar kæmu með ungum börnum 

sínum á söfnin, leyfðu þeim að velja sér bækur en jafnframt stoppuðu foreldrarnir oft 

einhverja stund og gæfu börnunum tækifæri á að skoða og fletta bókum, teikna og skrifa á 

meðan þeir sjálfir leituðu sér að bók eða meðan þeir læsu blöðin.  

 Á þeim bókasöfnum sem skoðuð voru, var ljóst að aðgengi barna að barnabókum 

er mjög gott. Alls staðar mátti finna afdrep eða krók sem sérstaklega er ætlaður börnum. 
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Þar geta börn teiknað, litað, skrifað og skoðað bækur. Einnig geta börnin komið sér vel 

fyrir á stólum eða púðum á gólfinu ef verið er að hlusta á lestur. Barnabækurnar eru 

þannig staðsettar að auðvelt er fyrir börn að sækja sér þær sjálf. Þá er ekki erfitt fyrir þau 

að ganga frá bókunum þar sem ekki er nauðsynlegt að þau setja þær á einhvern ákveðinn 

stað í hillu á milli bóka heldur í sérstakan kassa þar sem flestar myndabækur eru. Þó eru 

einhverjar bækur sem fara í hillu en það virðist ekki vera nauðsynlegt að börnin gangi frá 

þeim bókum á sérstakan stað út frá flokkunarkerfi safnsins. Þær bækur sem eru gerðar 

fyrir eldri börn eða börn sem komin eru á skólaaldur eru að finna í hillum rétt hjá bókum 

sem ætlaðar eru yngri börnum. Þær bækur innihalda ekki eins mikið af myndum og eru 

einnig þægilegar til upplestrar. Hægt væri að flokka bækurnar enn frekar þannig að börn 

eigi auðveldara með að finna sér efni við hæfi. Þá segja höfundar bókarinnar Children´s 

Literature in the Elementary School, að með því að merkja og flokka bækur eftir 

viðfangsefnum, t.d. með lituðum doppum sé verið að auðvelda börnum að finna bækur 

sem höfða til þeirra. Þá finnst höfundum einnig að það ætti að skipta reglulega út bókum á 

leikskólum og yngstu bekkjum grunnskóla, þannig að börnin hafi meira val á bókum.177 

Slík flokkun yrði til þess að börn ættu auðveldara með að finna sér lesefni sem tengjast 

áhugamálum þeirra, þar sem þau þyrftu ekki að skoða bækurnar heldur sjá þau hvert efni 

bókanna er út frá litadoppunum.  

 Við nánari athugun á bókabúðunum kom í ljós að þær tvær bókabúðir sem 

skoðaðar voru, voru í raun sama búðin en á tveim mismunandi stöðum í bænum. Sú 

bókabúð sem var minni var nokkurs konar útibú og var þar mjög takmarkað úrval af 

bókum almennt og barnabækur illa aðgreindar frá öðrum bókum. Barnabækurnar voru í 

smá hillu upp við vegg í búðinni og var frekar þröngt að komast að þeim. Athugun á stærri 

bókabúðinni leiddi í ljós að bækur sem eru ætlaðar börnum eru hafðar í einu horninu og 

ekki er mjög aðgengilegt að komast að þeim. Bókunum er þétt raðað þannig að erfitt getur 

verið fyrir börn að finna sér bók sem það gæti hugsanlega haft áhuga á að eignast. 

Auðveldara er fyrir fullorðna að skoða hvaða bækur eru í boði fyrir yngstu börnin en þeir 

þurfa sennilega að beygja sig niður þar sem þær bækur eru neðarlega í hillunni. Bókunum 

var eitthvað aldursskipt þannig að bækur fyrir yngstu börnin voru neðst í hillu og eftir því 

sem bækurnar voru ofar í hillunni var aldur barna sem þeim var ætlað hærri. Hægt var að 

fá mismunandi og fjölbreyttar bækur sem höfða til mismunandi þroska og áhugamála 

barna. Þó svo að aðstaðan hafi ekki endilega verið góð þá var úrval bóka nokkuð gott. 

Þess má síðan geta að í öðrum hluta verslunarinnar var að finna smá afdrep þar sem börn 
 
177 Lipa, Harlin og Lonberger 1991:42 
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gátu verið á meðan að foreldrarnir voru að versla. Þar var lítið borð með kubbum. 

Hæglega væri hægt að koma fyrir nokkrum bókum svo að börnin gætu flett í gegnum 

bækur á meðan þau bíða, þetta er nú einu sinni bókabúð.  

 Í almennum verslunum þar sem hægt er að kaupa barnabækur, var úrval barnabóka 

ekki mikið og þá aðallega bækur sem henta yngstu börnunum og voru það bækur sem 

hægt væri að taka með sér í bað og harðspjaldabækur sem innihalda engan eða lítinn texta. 

Bækurnar voru ekki hafðar á neinum sérstökum stöðum heldur voru þær inn á milli með 

barnadóti sem var til sölu.  

 Þess ber þó að geta að fyrir jól, þegar bókavertíð stendur sem hæst, eykst yfirleitt 

bókaúrvalið töluvert en misjafnt er hvernig bækur boðið er upp á eftir því um hvaða 

verslun er að ræða. Þá hefur rými verslana sennilega eitthvað að segja með hve mikið af 

bókum er boðið upp á fyrir jólin.  
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7. Lokaorð  

Hér hefur verið farið yfir mikið efni sem tengist því hvernig lestur bóka fyrir börn hefur 

áhrif á marga og mismunandi þætti sem snúa að þroskaferli barna. Með því að lesa 

reglulega fyrir börn frá unga aldri er verið að hvetja þau til áframhaldandi lesturs síðar, ýta 

undir vitsmunaþroska þeirra og fá þau til að gera sér betur grein fyrir eigin tilfinningum og 

skoðunum. Með lestrinum er verið að opna nýjan heim fyrir barnið og veita því ákveðinn 

þroska jafnframt sem það nær meiri tengingu við tungumálið. Málið er mikilvægt fyrir 

okkur þar sem það er hluti af sjálfsmyndinni, það lýsir henni jafnt sem mótar hana. Því er 

mikilvægt að ná góðum tökum á tungumálinu og með því að lesa fyrir börn og hvetja þau 

til að lesa er verið að hjálpa til við að styrkja hvern einstakling fyrir sig.   

 Þar sem sýnt hefur verið fram á að máltaka barna er merkilegt ferli ætti það að vera 

kappsmál foreldra að aðstoða börnin sín hvað best í að efla málþroska og málnotkun barna 

sinna. Þar sem kemur til með að búa þau undir seinni tíma menntun. Tilvalið er því að 

koma á lestrarstund með börnunum og auka þannig málþroskann og málnotkunina enn 

frekar.  

Sýnt hefur verið fram á að það getur verið munur á lestri fyrir börn eftir því 

hvernig samfélagsstaða þeirra er, þeir efnameiri lesa meira fyrir börn sín heldur en þeir 

sem búa við lakari kjör. Fyrir þau börn sem búa við þannig skilyrði ætti að lesa þeim mun 

meira fyrir þau í leik- og grunnskólum til að þau standi betur að vígi gegn jafnöldrum sínu 

og hvetja þau til frekara náms.  

Aðeins var fjallað um að með aukinni notkun á ýmsum miðlum eins og 

dagblöðum, sjónvarpi, myndböndum, tölvuleikjum og interneti er verið að draga úr lestri 

bóka fyrir börn. Þessir miðlar eru góðir hver á sinn hátt en eru að öllum líkindum 

ofnotaðir af foreldrum. Með því að láta þessa miðla sjá um það sem foreldrar gerðu sjálfir 

áður, segja sögur, er ekki lengur þetta samspil sem verður á milli barna og foreldra. Þá er 

ekki eins mikið nám sem fer fram með því að sitja og horfa á mynd eins og að hlusta á 

lestur bókar. Þannig að börn geta lent í erfiðleikum með að ná góðum tökum á 

tungumálinu einnig sem það fær takmarkaða þekkingu á gildi lesturs. 

Það er ódýr og auðveld lausn að setjast niður með barninu sínu og lesa fyrir það og 

vera í leiðinni að efla þroska þess, auka þekkingu og búa það undir skólagöngu. Með því 

einu að lesa fyrir börn í stutta stund er verið leggja grundvöll að velgengni þess í lífinu. 

Miðað við það sem fram hefur komið, er óhætt að segja að það hljótast eingöngu góðir 

hlutir af því að lesa bækur fyrir börn. Eins og Kristín Helga Gunnarsdóttir kemst að orði er 
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hún talar um hvað börn geta fengið út úr því að það sé lesið fyrir þau og hvað bækur gefa 

börnum.  

„Hún [bókin] leggur inn sjálfstæða hugsun, örvar skoðanamyndun, 
hvetur til frumkvæðis, brúar kynslóðabil, kallar á flóknar samræður, 
býr til nærveru og samveru, leggur inn óendanlegt magn orða til að 
grípa og smjatta á, geyma og slá um sig með, taka með sér og 
seilast í þegar minnst varir og mest liggur við. Hún opnar heima 
hugmyndafræðanna og er uppspretta nýrra.“178 

Þetta er gott að hafa í huga ef einhver efast um gildi þess að lesa fyrir börn.  

 

178 Kristín Helga Gunnarsdóttir 2006:32 
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Viðauki  

 
Athugun á aðgengi barna að bókum  
Atriði sem höfð voru til hliðsjónar við athugunina voru eftirfarandi: 

 

Hvernig gengur að finna barnabækur í verslunum, bókabúðum og bókasöfnum? 

Hvernig er staðsetning barnabóka? 

Hvernig er uppröðunin á bókunum? 

Fyrir hvaða aldur eru bækurnar aðallega? 

Hvernig er fjölbreytnin? 

Er eitthvað fleira sem hægt er að tengja við bækur og er á sama stað og barnabækurnar?  

Hvernig er hægt að lýsa aðstöðunni? 

Er eitthvað sérstakt við aðstöðuna og þá hvað? 

 

Spurning til bókavarða: 

 

Hve mikið myndirðu segja að börn komi á bókasafn, bæði ein og með foreldrum og/eða 

öðrum fullorðnu?  

Hve lengi stoppa þau og hvað er það helsta sem börnin gera þegar þau koma? 

Hvernig finnst þér tekið á móti börnunum? 

 


