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Smá gjöf til foreldra frá Árskógarskóla

 
-lesefni af Lesvefnum vegna þjóðarátaks um lestur og læsi- 

 

Lestur er íþrótt 
Hvað á ég að gera, barnið mitt nennir ekki að lesa? Þessari spurningu þurfti Sigga Vigga hin 

ráðagóða aldrei að svara. Hún gaf ráð við ókurteisi og subbuskap en engin mamma glímdi við 

lestrarleti krakkanna sinna þegar bókin um Siggu Viggu og börnin í bænum kom út á íslensku 

fyrir hálfum sjöunda áratug. 

 

En nú er spurt og ekki að ástæðulausu. Mömmur og pabbar hafa áhyggjur – börnin þeirra 

hafna bókum, jafnvel  þó að þau séu fluglæs. Hvað er eiginlega til ráða?  

Lestrarvenjur barna hafa breyst á undanförnum áratugum, bóklestur hefur minnkað mikið og 

færri börn segjast hafa áhuga á að lesa bækur. Gleymum því þó ekki að börn lesa heilmikið á 

hverjum degi, í tölvunni og símanum, á sjónvarpsskjánum, í auglýsingum og á 

umferðarskiltum... orð eru út um allt. Vandinn er ekki sá að börn lesi ekki neitt heldur hvernig 

þau lesa; þau gleypa í sig skyndibita; smáskilaboð, vefbúta og textabrot. Fyrir vikið skortir 

þau bæði þjálfun og þolinmæði til að komast í gegnum heila bók og hafa ekki upplifað 

lestraránægjuna sem yrði þeim hvatning til bóklestrar. 

En hvers vegna skiptir máli að börn öðlist áhuga á að lesa bækur þegar nóg er af öðru lesefni 

út um allt? Einfalda svarið er að áhugi á bóklestri tengist betri lesskilningi sem er undirstaða 

alls náms. Í stuttu máli sagt gengur börnum sem hafa gaman af því að lesa bækur betur í 

skólanum. Langa svarið er að bóklestur eykur víðsýni og umburðarlyndi, kennir börnum að 

setja sig í spor annarra og átta sig á skráðum og óskráðum reglum samfélagsins, lestur eflir 

málþroska, sköpunargáfu, ímyndunarafl  og orðaforða. Svo er bóklestur líka svo 

skemmtilegur, kærkomið athvarf frá amstri dagsins. 

Hvað segir maður þá við áhyggjufulla foreldra? Í fyrsta lagi það að börn byrja ekki að lesa 

bækur vegna þess að við krefjumst þess eða skömmumst í þeim. Þau lesa ef þeim finnst það 

skemmtilegt. Ykkar verkefni er að sýna þeim hversu gaman er að lesa. Lesið fyrir framan 

börnin eða hlustið á hljóðbækur. Það er mikilvægt að börnin sjái ykkur njóta bóka. Lesið líka 

barna- og unglingabækur því að börn vilja ræða við fullorðna um bækurnar sínar. Spyrjið af 

áhuga og segið hvað ykkur fannst: Var bókin skemmtileg? Hvernig leið þér þegar þú last 

hana? Fékkstu gæsahúð, kitlaði þig í magann, langaði þig að öskra, rífa hana í tætlur eða lána 

hana öllum vinum þínum? 

Börn hafa áhuga á svo ótal mörgu; fótbolta, fiðrildum, geimverum, glansmyndum, risaeðlum, 

rokkurum... listinn yrði óendanlega langur. Til eru bækur um allt milli hims og jarðar. Hjálpið 

börnunum að velja sér bækur, sum börn lesa lítið vegna þess að þau hafa ekki fundið rétta 

lesefnið. Önnur lesa alltaf sams konar bækur og hefðu gaman af að prófa eitthvað nýtt. Takið 

börnin með á bókasafnið eða í bókabúðina og skoðið úrvalið. Skoðið kápurnar, lesið aftan á 

þær, myndið ykkur skoðun og veltið fyrir ykkur innihaldinu. Fylgist saman með 
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bókaútgáfunni og ræðið um spennandi bækur, nýjar eða endurútgefnar eða eldgamlar perlur 

ofan af háaloftinu hennar ömmu. 

Nálgist lesturinn eins og hvert annað tómstundastarf barnanna. Lestur er íþrótt og æfingin 

skapar meistarann. Í öllu íþrótta- og tómstundastarfi skiptir áhugi  foreldranna meginmáli. 

Haldið með börnunum. Mætið á hliðarlínuna, þ.e. hvetjið börnin til að lesa reglulega,  hjálpið 

þeim að finna tíma til lestrar, fylgist með árangrinum og hrósið þeim fyrir ástundun og 

framfarir. Varist þó að pína þau áfram eða ofreyna við æfingarnar, það má ekki gleyma að 

teygja og hvíla. Æfingarnar eiga að vera skemmtilegar; þannig eflist áhuginn. 

Varist líka að stilla lestrinum upp gegn tölvum eða sjónvarpi. Bókaormar horfa ekkert síður en 

önnur börn og spila líka tölvuleiki. Prófið að kynna börnin fyrir bókum sem bíómyndir hafa 

verið gerðar eftir. Horfið saman og lesið saman og spjallið um muninn á bók og mynd. 

Kennið börnunum að nota tæknina til bóklestrar, sum börn hrífast af rafbókum þótt þau lesi 

aldrei pappírsbækur. 

Áhugi barna á lestri bóka dalar oft í kringum 10 ára aldurinn. Án efa tengist það því að þá eru 

langflest börn orðin læs og um leið hættir fullorðna fólkið að fylgjast með lestri þeirra. Dregið 

er úr lestrarkennslu í skólanum á þessum aldri, þó svo að nú sé sérstaklega mikilvægt að 

börnin nái upp góðum lestrarhraða og öðlist jákvætt viðhorf til bóklestrar. 

Það er því einkar mikilvægt að heimilin taki virkan þátt í lestraruppeldinu þegar börnin 

komast upp á miðstig grunnskólans. Ekki hætta að lesa fyrir börnin þó að þau kunni að lesa. 

Hver sagði að kósíkvöld ættu að vera sjónvarpskvöld? - Prófið kósíkvöld með góðri bók – 

lesið upphátt, hlustið á börnin lesa eða hlustið saman á hljóðbók. Það má alveg poppa fyrir 

bóklestur eins og bíómyndir. Tengið lestur bóka við notalegar fjölskyldustundir, gæðastundir 

þar sem þið getið spjallað saman, hlegið saman og styrkt böndin. 

Síðast en ekki síst: Lestur er fjölskylduverkefni sem bæði mamma og pabbi þurfa að sinna 

– eða báðar mömmurnar og báðir pabbarnir eða stjúpmömmurnar og stjúppabbarnir, 

ömmurnar og afarnir, frænkurnar og frændurnir  ...lestur ætti að vera fastur liður hjá 

öllum fjölskyldum; fjölmennum,  fámennum, fjörugum, þögulum, heimkærum og 

útilífsóðum. Ekkert barn ætti að fara á mis við fjölskyldulestur – fram eftir öllum aldri. 

Foreldrar og bernskulæsi 
Foreldrar barna á leikskóalaldri geta gert ýmislegt til að auka líkurnar á því að lestrarnám 

þeirra verði farsælt. Rík málleg samskipti á heimilinu og lestur fyrir börn vega þar þyngst. 

Foreldrar barna sem verða snemma læs hafa jafnan lesið mikið fyrir þau og gefið sér tíma til 

að ræða við börnin um efni bókanna. Þeir hafa enn fremur sinnt áhuga barna sinna á 

bókstöfum og ritmáli. Á heimilum þeirra er góður aðgangur að bókum og prentmáli og börnin 

sjá foreldra sína nota ritmálið í margvíslegum tilgangi og njóta þess að lesa. 

Bernskulæsi 
Bernskulæsi vísar til lestrarhegðunar barns á leikskólaaldri áður en formleg lestrarkennsla 

hefst í grunnskóla. Ung börn byggja upp þekkingu sína í gegnum uppgötvanir um ritmálið í 

umhverfi sínu og ekki síst í gegnum bóklestur og málhvetjandi samskipti við fullorðna og 

önnur börn. Á þessum tíma í lífi barns eru ekki gerðar kröfur um læsisnám. Þar sem 

námsaðstæður eru á forsendum barnsins, afslappaðar og lausar við gagnrýni, opnast heimur 

læsis smátt og smátt. 
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Fjölskyldulæsi 
Hugtakið fjölskyldulæsi er notað í víðu samhengi um allar athafnir daglegs lífs sem fram fara 

á heimilinu eða á vegum fjölskyldunnar og tengjast læsi með einum eða öðrum hætti. 

Í fjölskyldulæsi felst meðal annars lestur bóka og hvers kyns texta á heimilum en einnig ritun, 

til dæmis að skrifa minnismiða, að fylgja uppskriftum og leiðbeiningum. Það á auk þess við 

um sögur sem heimilisfólk segir hvert öðru hvort sem það er í samræðum, með lestri eða 

ritun. Bókasafnsferðir fjölskyldunnar eru líka dæmi um athafnir sem tilheyra fjölskyldulæsi. 

Börn alast upp við mismikla læsismenningu á heimilum sínum og það hefur áhrif á 

læsisvitund þeirra. 

 

Barnabækur og bernskulæsi 
Barnabækur gegna grundvallarhlutverki fyrir málþroska og bernskulæsi og þess vegna er 

mjög mikilvægt að foreldrar lesi mikið fyrir börnin sín frá fyrstu tíð. Börn læra mikið, mest 

ómeðvitað, um mál og ritmál þegar lesið er fyrir þau og sú vitneskja sem þannig síast inn er 

nauðsynleg forsenda læsis. 

 

Bækur fyrir börn á leikskólaaldri eru yfirleitt myndabækur. Fyrstu bækur barna eru oftast 

bendibækur. Þær eru lesnar fyrir börnin á þann hátt að sá sem les bendir á myndirnar og segir 

orðið yfir það sem er á myndinni og ræðir gjarnan um það við barnið. Smám saman fer barnið 

svo að benda sjálft og myndast við að segja orðið sem við á. Þarna fara fram mikilvægar 

samræður foreldris og barns á fyrsta og öðru ári og í þessu er fólgin mikil málörvun. 

Orðaforði barnsins og málskilningur eykst og það lærir heilmikið um samtöl og málleg 

samskipti. Og ekki má gleyma því að þetta er mikil skemmtun. 

Þegar barnið eldist og þroskast verða myndabækurnar flóknari og meira krefjandi. Það á bæði 

við um textann og myndirnar og samspil mynda og texta verður meira og nánara. Táknkerfi 

textans og myndanna síast inn í barnið þegar lesið er fyrir það og myndirnar skoðaðar um leið. 

Hér eru því tekin mikilvæg skref í þróun læsis, bæði á texta og myndir. 

Eftir því sem texti barnabókanna verður lengri og ítarlegri eykur hann orðaforða barnanna enn 

frekar. Ástæðan er fyrst og fremst sú að í ritmáli er notaður miklu stærri orðaforði en talmál 

gefur tilefni til og í barnabókum koma orðin fyrir í samhengi sem auðveldar skilning á þeim. 

Foreldrar og fjölskyldulæsi 
Foreldrar eru fyrirmyndir og móta þann heimilisbrag sem börn þeirra alast upp við: 

 

 Lesið ykkur til ánægju sjálf þannig að barnið sjái til, bækur, tímarit, dagblöð og texta á 

skjámiðlum 

 Hafið bækur og annað lestrarefni sýnilegt á heimilinu 

 Hafið barnabækur aðgengilegar fyrir barnið 

 Farið reglulega með barnið á bókasafn og leyfið því að velja bækur til að taka með 

heim 

 Gefið ykkur tíma til að ræða við börnin ykkar í dagsins önn. Hlustið vel á hvað þau 

hafa til málanna að leggja og hvetjið þau til að segja frá. 

 Leikið við barnið og ræðið við það um leikefnið og nefnið það. 

 Hafið ritföng aðgengileg fyrir barnið og leyfið barninu að skrifa, líka á tölvuna 
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Heimalestur 
Börn eru misvel undirbúin til að takast á við lestrarnám við upphaf skólagöngu og rannsóknir 

benda til þess að mikill einstaklingsmunur sé á flestum þáttum læsis strax í fyrsta bekk. Sé 

ekkert að gert er líklegt að þessi munur aukist frekar en minnki þegar líða tekur á 

skólagönguna.  

 

Stuðningur foreldra við lestrarnám barna sinna getur haft mikil áhrif á hversu farsælt það 

verður. Reglulegur heimalestur, rík málræn samskipti og lestrarhvetjandi umhverfi almennt 

vega þar þyngst. 

Lestur byggist á stigskiptri þróun sem hefst á því að börn lesa einfalda texta sem þyngjast 

smátt og smátt upp í flókið og sérhæft námsefni sem gerir miklar kröfur til lesskilnings. 

Grunnurinn að þessari mikilvægu færni er lagður strax í upphafi lestrarnámsins en börn þurfa 

að lesa jafnt og þétt til að ráða við stigþyngjandi lesefni. 

Ef brestir verða í þjálfuninni er hætta á að viðunandi árangur náist ekki. 

Mikilvægt er að börn lesi heima daglega ef mögulegt er. Þótt börn lesi í skólanum er það 

ekki í þeim mæli sem nauðsynlegt er til að þau fái nægilega þjálfun. Þess vegna er heimalestur 

afar mikilvægur. 

Börn sem eiga auðvelt með að læra að lesa fara fljótlega að lesa af sjálfsdáðum og þeim fer 

oftast hratt fram, þótt alltaf þurfi að vera á varðbergi og fylgjast með að þjálfun falli ekki 

niður. Börn sem eiga í erfiðleikum reyna síður að lesa sjálf og þurfa mikla hvatningu og 

aðstoð. 

Hvernig er hægt að efla lestrarfærni barna ?   
 Reynið að skapa reglu og gott andrúmsloft í kringum heimalesturinn strax í upphafi 

skólans þannig að lesturinn geti orðið ánægjuleg samverustund. 

 Skoðið bókina með barninu og beinið athygli þess að umgjörð bókarinnar, heiti 

hennar, myndum, sögupersónum o.fl. til að komast inn í efni sögunnar og vekja áhuga 

á því. 

 Látið barnið fylgja línum eftir með fingri um leið og það les. 

 Rifjið upp stafi og hljóð sem barnið hikar við og fylgist með að það þekki örugglega 

alla stafina því það er grunnur að góðri lestækni. 

 Gott er að spyrja leiðandi spurninga til að fá barnið til að giska á innihald sögunnar og 

tjá sig um það t.d. um atburði, framvindu, fyrirætlan, hugarástand og líðan 

sögupersónanna. 

 Fáið barnið til að segja frá efni sögunnar, ræðið efni textans og látið reyna á 

ályktunarhæfni þess. 

 Hrósið barninu fyrir það sem gengur vel til að uppörva það og hvetja. 

 Reynið að vera þolinmóð og jákvæð og láta barnið ekki heyra ef þið eruð áhyggjufull, 

talið við kennara ef lestrarnámið gengur ekki nægilega vel. 

Þessi texti er af lesvefnum http://lesvefurinn.hi.is/ foreldrar eru hvattir til að kynna sér vefinn nánar 

sem og aðrar upplýsingar um lestur og læsi. 

 

Gangi ykkur vel og njótið þess að lesa saman  

http://lesvefurinn.hi.is/

