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Formáli 

Rannsóknarverkefnið er lagt fram sem meistaraprófsverkefni til M.Ed.- 

gráðu í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á sérkennslufræði, við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Vægi verkefnisins eru 30 ECTS einingar 

og var það unnið á árunum 2013–2014.  

Verkefnið fjallar um samstarf heimilis og skóla í árangursríku lestrarnámi 

nemenda með áherslu á mikilvægi þess að horfa á lestrarnámið sem 

samstarfsverkefni skólasamfélagsins. Verkefnið byggir á eigindlegri 

rannsókn. 

Leiðbeinendur voru Steinunn Torfadóttir lektor í lestrarfræðum og 

sérkennslu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og Nanna Kristín 

Christiansen M.Ed. í uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á ráðgjöf og 

samvinnu, einnig stundakennari við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Ég vil færa Steinunni og Nönnu Kristínu þakkir fyrir veitta leiðsögn og 

gagnlegar ábendingar. Kærar þakkir fær Langiskóli fyrir aðstoðina við 

rannsóknina og þeir viðmælendur sem tóku þátt. Hanna Kristín 

Stefánsdóttir fær einnig þakkir fyrir prófarkalestur og svo auðvitað 

fjölskylda og vinir sem sýndu verkefninu áhuga og studdu mig í vinnuferlinu.
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Ágrip 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig samstarf heimilis og 

skóla getur stuðlað að árangri í lestrarnámi, hvaða leiðir eru árangursríkar 

og hvaða hlutverki kennarar og foreldrar gegna í því sambandi. Áhersla er 

lögð á að horfa á lestrarnámið sem samstarfsverkefni skólasamfélagsins. 

Reykjanesbær hefur undanfarin ár vakið athygli margra vegna góðs 

gengis nemenda í lestri. Leik– og grunnskólar í bænum hafa unnið mjög 

öflugt starf í þágu læsis og árangurinn hefur ekki látið á sér standa. 

Rannsakanda þótti áhugavert að skoða hvernig samstarfi heimilis og skóla 

væri háttað í skóla þar sem nemendur hafa náð góðum árangri í 

lestrarnámi. Hann leitaði því fanga í Langaskóla sem er grunnskóli í 

Reykjanesbæ og er sjónum fyrst og fremst beint að samstarfi skólans og 

heimila í árangursríku lestrarnámi nemenda. Rannsóknin er eigindleg og 

gagnaöflun byggir á einstaklingsviðtölum við átta viðmælendur, fjóra 

kennara og fjóra foreldra í Langaskóla.  

Helstu niðurstöður benda til þess að gott og markvisst samstarf heimilis 

og skóla geti stuðlað að árangri í lestrarnámi nemenda. Mikilvægt er að 

bæði kennarar og foreldrar setji lestur í forgang í námi barna og telji 

samstarf skipta sköpum þegar kemur að lestrarnámi.  

Langiskóli hefur byggt upp árangursríkt foreldrasamstarf meðal annars 

með skýrri lestrarstefnu og aukinni áherslu á samstarf varðandi heimalestur 

nemenda. Í því sambandi leggur Langiskóli ríka áherslu á upplýsingagjöf til 

foreldra. Niðurstöðurnar gefa til kynna að miklu máli skiptir hvernig að 

samstarfinu er staðið og mikilvægi þess að aðilar samstarfsins séu 

meðvitaðir um hversu þýðingarmiklu hlutverki þeir gegna.  

Niðurstöðurnar veita einnig gagnlegar upplýsingar um mikilvægi 

samstarfs skóla og heimilis í lestrarnámi nemenda, hvaða leiðir eru 

vænlegar til árangurs og ávinninginn sem af því getur hlotist.  
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Abstract 

Successful Reading Acquiring Based on Good Partnership Between School 

and Home  

Experience and feedback from teachers and parents.  

 

The principal goal in this study is to look at how partnership between home 

and school can result in increased reading proficiency, what methods have 

been employed, and what role teachers and parents have in that context. 

Emphasis is placed on looking at acquiring reading as a collaborative project 

of the school community. 

Over the past few years, the municipality of Reykjanes has been noted 

for high reading skills of its students. Nursery schools and elementary 

schools in the town have striven to enhance reading skills among students 

with significant results. Researcher found it interesting to look at the 

partnership between home and school in a school where students have 

enhanced their reading skills. 

This study focuses mainly on Langaskóli, an elementary school in the 

town of Reykjanes, and the school’s partnership with students’ homes in a 

successful programme for acquiring reading. The study is qualitative and 

data collection is based on individual interviews with eight people, four 

teachers and four parents in Langiskóli. 

The primary results indicate that close, strategic partnership between 

home and school has a clear, positive impact on reading proficiency. It is 

vital that both teachers and parents make reading a priority in the 

children’s education, and that they believe that partnership is the key for 

students learning to read.  

Langiskóli has built a successful partnership between home and school 

with clear reading strategy and more emphasis on partnership in students‘ 

home reading among other things. In this context Langiskóli has placed 

emphasis on the flow of information to parents. The results of this research 

reveal the importance of an effective partnership and that both teachers 

and parents are aware of how essential their role is in this respect.  

The results provide practical and useful information on the importance 

of partnership between school and home in providing students’ with 
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reading skills and proficiency, what methods have proven to be successful, 

and what the possible benefits may be. 
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1 Inngangur 

Lengi vel hefur lestur og lestrarnám verið mér hugleikið og á síðustu árum 

hefur samstarf heimilis og skóla í þessu sambandi vakið áhuga minn. Í 

gegnum reynslu mína sem grunnskólakennari og móðir grunnskólabarna hef 

ég gert mér enn betur grein fyrir hversu mikilvægt það er að líta á 

lestrarnám sem samstarfsverkefni skóla og heimilis. Læsi og hlutverk 

foreldra og kennara í lestrarnámi barna er afar mikilvægt viðfangsefni sem 

vert er að gefa gaum.    

Læsi og góð lestrarfærni er gríðarlega mikilvæg í nútíma samfélagi, 

grunnurinn að öðru námi, lykillinn að frelsi og sjálfstæði. Í þessu sambandi 

verður að huga að lestrarferlinu sjálfu, hvað felst í því að vera góður í lestri 

og skoða leiðir sem bera árangur. Að vera læs felur í sér mun meira en að 

geta ráðið í letur. 

Undirbúningur lestrarnáms hefst með svokölluðu bernskulæsi þegar 

börn eru mjög ung og löngu áður en þau byrja í grunnskóla. Þáttur foreldra 

og leikskóla er því mikilvægur og getur skipt sköpum fyrir lestrarfærni 

barna. Viðhorf foreldra, væntingar, stuðningur og lestrarvenjur þeirra, svo 

og það lestrarumhverfi sem barnið elst upp í, leika þar stórt hlutverk. 

Mikilvægt er að foreldrar geri sér grein fyrir því að hlutverki þeirra er síður 

en svo lokið þó að barnið byrji í grunnskóla og hefji sitt formlega lestrarnám. 

Halda þarf áfram að styðja við lestrarnámið í samvinnu við skólann, hvetja 

barnið og vera því góð fyrirmynd.  

Miklu máli skiptir að nemendur nái snemma góðri lestrarfærni og að þeir 

sem eiga erfitt með að tileinka sér lestrarnámið fái aðstoð eins fljótt og 

auðið er. Þá skiptir gott samstarf skóla og heimilis höfuðmáli ásamt 

snemmtækri íhlutun, skimunum og markvissri einstaklingsmiðaðri kennslu.  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þátttaka foreldra í skólastarfi 

barna er mikilvæg og getur hún verið með ýmsu móti og jafnframt haft 

margskonar áhrif (Desforges og Abouchaar, 2003; Hill og Taylor, 2004; Hill 

og Tyson, 2009; Jeynes, 2005). Í skólasamfélaginu, sem samanstendur af 

starfsfólki skólans, nemendum og foreldrum, er mikilvægt að gott samstarf 

ríki til að árangur náist. Í lögum um grunnskóla (2008) er talað um 

sameiginlegt hlutverk heimilis og skóla fyrir farsælt skólastarf, almenna 

velferð og öryggi nemenda. Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er gert ráð 

fyrir virku samstarfi heimilis og skóla.  
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Ljóst er að samfélag okkar hefur gengið í gegnum miklar breytingar 

síðustu áratugina. Áhrif samfélagsbreytinganna má greina bæði hjá 

fjölskyldum og í skólum. Við lifum í hröðu samfélagi þar sem tími er oft af 

skornum skammti og í kjölfarið hefur krafan um að skólar taki í auknum 

mæli að sér uppeldishlutverk aukist. Nemendahópurinn er fjölbreyttari en 

áður og áhersla á virkari þátttöku foreldra í skólastarfi hefur einnig aukist. 

Ennfremur benda niðurstöður PISA til að læsi íslenskra barna hafi hrakað á 

þessum áratug (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Júlíus K. 

Björnsson, 2013). Meðal annars vegna þessa hafa viðhorf verið að breytast 

til hlutverks þeirra sem koma að uppeldi og námi barna og ný viðhorf um 

samstarf hafa skapast. Samstarf í þágu barnsins hefur því sjaldan eða aldrei 

verið mikilvægara.  

Með aukinni þekkingu og skilningi á því hvernig börn verða læs (Muter, 

2006) og vegna meiri kröfu um samstarf innan skólasamfélagsins (Gestwicki, 

2004, bls. 128–129) hafa margir skólar lagt skýrari línur í lestrarnámi 

nemenda sinna. Meðal annars með aukinni áherslu á samstarf við foreldra í 

lestrarnáminu.  

Samstarf heimilis og skóla er lykillinn að árangursríku lestrarnámi barna 

og þá skiptir miklu máli að kennarar og foreldrar séu meðvitaðir um 

hlutverk sín. Skólanum ber að upplýsa og fræða foreldra og veita þeim 

meðal annars þannig tækifæri til þátttöku í lestrarnámi barna sinna. 

Heimalestur er dæmi um stuðning og þátttöku foreldra í lestrarnámi sem 

getur haft áhrif á lestrarárangur. Þrátt fyrir að niðurstöður rannsókna um 

gagnsemi heimanáms almennt séu ekki einhlítar þá benda þær til þess að 

heimalestur með þátttöku foreldra sé mikilvægur á mjög svo víðtækan hátt 

(Epstein, 2011, bls. 93; Hornby og Lafaele, 2011). 

Reykjanesbær hefur undanfarin ár vakið athygli margra vegna góðs 

gengis nemenda í lestri. Leik– og grunnskólar í bænum hafa unnið mjög 

öflugt starf í þágu læsis og árangurinn hefur ekki látið á sér standa. Þessi 

jákvæða lestrarþróun nemenda er athyglisverð fyrir margra hluta sakir og 

vakti því áhuga rannsakanda. Árangurinn sýnir hins vegar að það er að 

mörgu að hyggja ef árangur á að nást í lestrarnámi og margir þættir skipta 

máli í því sambandi. Meðal annars snemmtæk íhlutun, skimanir, 

raunprófaðar einstaklingsmiðaðar lestrarkennsluaðferðir, markviss 

eftirfylgni og skráning og gott samstarf heimilis og skóla (Deildarstjóri 

Langaskóla, munnleg heimild, 7. nóvember 2013). Rannsóknin beinist fyrst 

og fremst að Langaskóla og því góða starfi sem þar hefur verið unnið í 

lestrarnámi nemenda undanfarin ár. Sjónum er sérstaklega beint að 

samstarfi skólans og heimila í árangursríku lestrarnámi nemenda skólans. 
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1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig samstarf heimilis og 

skóla í Langaskóla getur stuðlað að árangri í lestrarnámi nemenda. Hvaða 

leiðir hafa reynst árangursríkar og hvert hlutverk kennara og foreldra í því 

sambandi er. 

Með þessu er sjónum beint að mikilvægi þess að lestrarnám byggi á 

góðu samstarfi og áhersla er lögð á að horfa á lestrarnámið sem samstarfs–

verkefni skólasamfélagsins.   

Rannsóknarspurningar eru þessar: 

Hvernig stuðlar samstarf skóla og heimilis að árangursríku 

lestrarnámi nemenda í Langaskóla? 

 Hvaða hlutverki gegna kennarar og foreldrar í samstarfinu? 

Rannsóknin er eigindleg, tekin voru viðtöl við kennara og foreldra í 

Langaskóla. Gagna var aflað á þann hátt til að fá innsýn inn í reynslu og 

upplifun kennara og foreldra af samstarfinu um lestrarnámið. Þannig má 

meðal annars koma auga á hvað hefur gefist vel og hvernig aðilar 

samstarfsins geta unnið saman í þágu barnsins.  

Í þessari rannsókn er ætlunin að skoða, lýsa, skilja og túlka en ekki 

alhæfa, því er ekki þörf á að úrtakið sé stórt. Einn skóli var markvisst valinn 

vegna góðs árangurs í lestrarnámi nemenda og samstarf skóla og heimilis í 

því sambandi skoðað.  

Það er von mín að rannsóknin geti nýst skólasamfélaginu þegar byggja á 

upp öflugt samstarf skóla og heimilis um lestrarnám barna. 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Rannsóknarverkefnið skiptist í sex kafla auk formála, ágrips og 

heimildaskrár. Í þessum fyrsta kafla er viðfangsefnið og rannsóknin kynnt. 

Gerð er grein fyrir markmiði rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar eru 

settar fram. Að lokum er hér sagt frá uppbyggingu ritgerðarinnar í grófum 

dráttum. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun tengd viðfangsefninu. Í þriðja 

kafla er farið í aðferðafræði rannsóknarinnar og rannsókninni gerð ítarleg 

skil. Gerð er grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar í fjórða kafla og í 

fimmta kafla eru umræður þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru 

ræddar meðal annars í ljósi fræðanna. Í lokaorðum er stiklað á stóru um 

meginatriði rannsóknaverkefnisins og hvaða gildi niðurstöðurnar geta haft. Í 

heimildaskrá má finna þær heimildir sem stuðst var við á meðan vinnsla 

rannsóknarverkefnisins stóð yfir. 





 

17 

2 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður gerð grein fyrir fræðilegri umræðu og bakgrunni sem tengist 

viðfangsefninu ásamt skilgreiningum á mikilvægum hugtökum.  

Annars vegar er fjallað um hvað býr að baki lestrarferlinu og hvaða 

þættir skipta máli í því samhengi. Fjallað er um þróun lestrar, mikilvægi 

snemmtækrar íhlutunar, skimana og notkunar á raunprófuðum 

kennsluaðferðum. Hinsvegar er fjallað um samstarf skóla og heimilis 

almennt og í lestrarnámi. Heimanámi og heimalestri eru einnig gerð góð skil 

og hlutverk aðila í samstarfinu skoðuð í þessu samhengi. Rannsóknum sem 

tengjast viðfangsefninu er fléttað saman við fræðilega umfjöllun til að varpa 

skýrara ljósi á rannsóknarefnið. 

Að lokum er gerð stutt grein fyrir menntastefnunni skóli án aðgreiningar 

og einstaklingsmiðuðu námi því nauðsynlegt er í tengslum við viðfangsefnið 

að skoða það umhverfi sem skólar hér á landi starfa eftir í dag.   

2.1 Læsi og lestur 

Læsi (e. literacy) og lestur (e. reading) eru hugtök sem tengjast en þýða þó 

ekki nákvæmlega það sama.  

Læsi er víðfeðmt hugtak en notað í tengslum við menntun er það 

einskonar yfirhugtak og nær yfir lestur og ritun (e. writing), það er 

umskráningu (e. decoding), lesskilning (e. comprehension), stafsetningu (e. 

spelling) og að færa hugsun sína í letur (Westby, 2012, bls. 163–165). Læsi 

er skilgreint sem hugtak yfir það hvernig við túlkum ritmálið, lesum það, 

skiljum og ritum. Að tala tungumál er eitt en að geta lesið texta, skilið og 

ritað er annað.  

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 16) er meginmarkmið 

læsis að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa 

heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og 

skapandi hátt við aðstæðum. Læsi er einn af sex grunnþáttum menntunar 

sem menntastefna okkar í aðalnámskránni byggir á. Það má þá í raun segja 

að læsi sé markmið lestrarkennslu. 

Skilgreina má læsi út frá ólíkum sjónarhornum. Meðal annars út frá 

þróun hvers einstaklings en einnig má skilgreina læsi í víðara samhengi. Í 
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nútímaþjóðfélagi getur einstaklingur varla talist frjáls ef hann er ekki læs en 

í læsi felast lífsgæði sem ættu að vera hverjum einstaklingi sjálfsögð.  

Krafa er gerð um að einstaklingar séu færir um að lesa á milli línanna, 

túlka, greina, meta, spá og útskýra það sem lesið er. Þetta læsi hefur verið 

kallað gagnrýnið læsi (e. critical literacy). Kröfur um læsi breytast í takt við 

nýja tíma og ekki er nóg að vera læs á gagnrýninn hátt. Einstaklingar þurfa 

að geta lesið lengra en línurnar sem felur í sér að geta lesið fjölbreytta 

texta, kafað djúpt í innihald þeirra og borið saman og samþætt. Þetta er 

kallað virkt læsi (e. dynamic literacy). Jafnframt er talið mikilvægt að 

einstaklingar geti brugðist við innihaldi texta á lausnamiðaðan hátt (Westby, 

2012, bls. 163–164). Flestir kannast við hugtök eins og upplýsingalæsi sem 

felur í sér að skilja upplýsingar og umhverfislæsi sem felur í sér að skilja 

umhverfið en það er svokallað nýlæsi (e. new literacies) sem notað er til 

aðgreiningar frá hefðbundnum merkingum læsis (Lapp, Moss og Rowsell, 

2012).  

Lestur byggir á tungumálinu en er ekki meðfæddur eiginleiki heldur mjög 

flókin hugræn aðgerð (Hoover og Gough, 1990; National Reading Panel, 

2000; Stuart, Stainthorp og Snowling, 2008, bls. 54). Í dag eru fræðimenn og 

rannsakendur sammála um að tungumálið sé undirstaða lestrarnáms (Cain 

og Oakhill, 2007; Morrow, 2012, bls. 97). 

Samkvæmt kenningunni um einfalda lestrarlíkanið (e. The Simple View 

of Reading) er lögð rík áhersla á að sá sem les sé alltaf að fást við 

tungumálið og lestur er skilgreindur á þann máta að hann byggist fyrst og 

fremst á umskráningu það er að lesa úr bókstafstáknum og málskilningi (e. 

linguistic comprehension) það er að skilja þann texta sem lesinn er. Báðir 

þessir þættir eru jafn mikilvægir og segja má að lesskilningur sé afurð 

þessara þátta (Catts, Kamhi og Adlof, 2012a, bls. 60–61; Hoover og Gough, 

1990; Stuart o.fl., 2008). Til að lesa þurfa börn að þekkja tengsl bókstafs og 

hljóðs og geta þannig umskráð tákn stafa í hljóð þeirra. En fleira þarf að 

koma til en góð færni í umskráningu. Málskilningur er einnig mikilvægur í 

lestrarferlinu og ef börn hafa góðan málskilning og eru fær í umskráningu er 

líklegt að þau nái að þróa með sér góðan lesskilning. En einstaklingur getur 

náð sjálfvirkri færni í umskráningu en liðið fyrir slakan lesskilning. Að sama 

skapi getur lesskilningur verið góður þó umskráning sé slök. Það er þó háð 

því að textinn sé lesinn fyrir einstaklinginn því hann ræður ekki við 

umskráninguna sjálfur (Hoover og Gough, 1990).  

Kenningin um einfalda lestrarlíkanið er eins og nafnið bendir til fremur 

einföld. Hún útskýrir undirstöðuþætti læsis og hvernig koma má auga á 

styrkleika og veikleika í hverjum þætti fyrir sig. Auðvelt er að sjá hvort 



 

19 

erfiðleikar tengdir lestri eiga rætur að rekja til umskráningar eða skilnings 

sem leiðir til markvissari kennslu. Markmið lesturs er því að geta umskráð 

og skilið það sem lesið er. Hér verður stuðst við skilgreiningu einfalda 

lestrarlíkansins á hugtakinu lestur.  

Í orðum Freire frá árinu 1970 má greina mikilvægi lestrar og læsis. En 

hann talar um að lestrarnám feli ekki aðeins í sér tæknilega kennslu á því að 

ráða fram úr dulmáli ritmálsins, heldur menningarlega aðgerð fyrir frelsi, því 

í gegnum læsi getur einstaklingur lært að lesa bæði „orð og heiminn“ og þar 

af leiðandi orðið leikari á sviði heimsins (Nieto, 2010, bls. 45–46). 

2.2 Þróun lestrar 

Lestur er ferli sem þróast frá unga aldri en hið formlega lestrarnám hefst við 

upphaf grunnskólagöngu barnsins. Fræðimenn hafa lengi velt vöngum um 

hvernig barn nær tökum á lestrarfærninni. Rannsóknir síðustu áratugina 

hafa veitt okkur mikilvæga þekkingu varðandi hvað felst í lestrarferlinu og 

hvaða leiðir þykja vænlegar til árangurs. 

2.2.1 Bernskulæsi  

Út frá hugmyndafræðinni um lestur á grunni máls og þróun hans frá 

fæðingu má segja að hugtakið bernskulæsi (e. emergent literacy) hafi orðið 

til. Hugtakið var fyrst notað af rannsakandanum Marie Clay árið 1966 sem 

undanfari læsis.  

Átt er við ákveðna þróun færni, þekkingar og viðhorfa, að börn öðlist 

vissa þekkingu á tungumálinu, lestri og ritun, sem á sér stað áður en 

grunnskólaganga hefst. Þetta tímabil nær frá því börn fæðast og þar til 

formlegt lestrarnám hefst, það er reynsla barnsins af talmáli og ritmáli í 

umhverfinu sem hefur áhrif á þróun læsis (Whitehurst og Lonigan, 1998).  Á 

þessum tíma afla börn sér þekkingar á mikilvægum þáttum sem tengjast 

lestri og lesskilningi án þess þó að vera fær um að beita hefðbundinni 

lestrartækni og lesið (Morrow, 2012, bls. 15–16). Þau byggja upp þekkingu í 

gegnum uppgötvanir um ritmál og í málhvetjandi umhverfi. Bernskulæsi 

tengist mjög þróun á málfærni barna, því má með sanni segja að 

tungumálið sé undirstaða lesturs. 

Whitehurst og Lonigan (1998) settu fram kenningu um að bernskulæsi 

væri ferli tveggja víxlverkandi þátta sem báðir leggja grunn að 

lestrarnáminu. Þeir nefna þá annars vegar innanfrá og út (e. inside out)  og 

hinsvegar utanfrá og inn (e. outside in). Innanfrá og út ferlið tengist færni 

barns til að vinna með hljóðeiningar tungumálsins og þekkingu á 

bókstöfum. Næmni fyrir hljóðum sem byggir á hljóðavitundinni og 
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hljóðkerfisfærni er mikilvæg. Ferlið vísar í stuttu máli til umskráningarinnar 

sjálfrar. Utanfrá og inn ferlið byggist á þeirri þekkingu sem barnið hefur 

öðlast á tungumálinu frá umhverfinu. Barnið nýtir sér upplýsingar sem það 

býr yfir og eru utan við hið ritaða orð en gera þau merkingarbær, til dæmis 

orðaforði og hugtök. Ferlið vísar til hæfileikans til að skilja og tengja það 

sem er lesið við þekkingu sína.  

Árangursríkur og sjálfvirkur 

lestur byggir á því að barnið 

sæki upplýsingar jöfnum  

höndum í bæði kerfin. 

Samvirkni þessarar ferla 

skiptir miklu máli varðandi 

lesskilning því ekki nægir að 

umskrá. Til að skilja það sem 

lesið er þarf til dæmis að 

sækja upplýsingar, tengja við 

þekkingu og setja í samhengi 

(Bergljót Vilhelmína Jóns–

dóttir, 2010, bls. 27–28; 

Whitehurst og Lonigan, 

1998). 

 

 

 

 

 

Mynd 1. Kenning Whitehurst og Lonigan (1998). 

 

Athygli fræðimanna hefur undanfarin ár beinst í auknum mæli að 

bernskulæsi og áhrifum þess. Rannsóknir benda til þess að foreldrar, 

leikskólakennarar og aðrir uppalendur geti á ýmsan hátt haft jákvæð áhrif á 

bernskulæsi barna. Til dæmis með því að nýta lestrarstundir til að benda 

börnum á ýmis undirstöðuatriði, að virkja þau í að ræða um og segja frá því 

sem lesið er og benda þeim á einstaka stafi og einföld orð (Sénéchal og 

LeFevre, 2002). Sýnt hefur verið fram á að flestir foreldrar vilja aðstoða 

börn sín í lestrarferlinu áður en þau hefja grunnskólagöngu (National 

Reading Panel, 2000). 
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Rannsóknir benda á mikilvægi félagslegra samskipta fyrir máltöku og 

lestrarfærni barna, einnig að samband sé á milli málþroska og 

námsárangurs (Sheridan, Knoche, Kupzyk, Edwards og Marvin, 2011). 

Bernskulæsi skiptir miklu máli í undirbúningi læsis og hefur meðal annars 

áhrif á það hvernig börnum nýtist lestrarkennslan við upphaf skólagöngu. 

Burtséð frá lestrargetu fjölskyldna er það áhugi þeirra, þátttaka og 

umhyggja sem skiptir máli í þessu sambandi. Fjölskyldan og aðilar innan 

hennar eru lykilaðilar í þróun læsis hjá börnum og geta börn lært að lesa 

heima og á leikskólanum en megináhersla rannsókna hefur verið að skoða 

hvernig börn læra að lesa í skólanum (Taylor og Pearson, 2004).  

Þetta á þó einungis við þegar ekkert hindrar móttækileika barnsins, það 

er að segja að barnið geti nýtt sér örvun umhverfisins að fullu. 

Langtímarannsókn Torppa, Poikkeus, Laakso, Eklund og Lyytinen (2006) á 

stafaþekkingu sýndi að góð hljóðkerfisvitund og gott hljóðminni væru þeir 

þættir sem veittu sterkustu forspána um erfiðleika við að tileinka sér 

bókstafi í fyrsta bekk. Þessir þættir héldu forspárgildi sínu jafnvel eftir að 

tekið hafði verið tillit til áhrifaþátta. Þessar niðurstöður benda til þess að ef 

veikleikar eru í móttækileika barnsins þá virkar hefðbundin örvun, til dæmis 

frá foreldrum, ekki sem skyldi heldur er það móttækileiki barnsins sem 

ræður úrslitum. Oft er talað um ytri og innri þætti (e. extrinsic- and intrinsic 

factors) í þessu sambandi, samspil þeirra og áhrif á lestrarferlið. Ytri þættir 

vísa til áhrifa í umhverfinu og innri þættir til taugafræðilegrar úrvinnslu 

einstaklingsins. Þegar um taugafræðilega veikleika er að ræða er það 

fagþekking og færni sérfræðinga til dæmis kennara sem skiptir höfuðmáli 

fyrir árangur barna við að ná tökum á lestri og námi (Catts, Kamhi og Adlof, 

2012b, bls. 77–78).  

Sénéchal og LeFevre (2002) tala um tvenns konar lestrarreynslu sem 

börn njóti heima hjá foreldrum og hafa áhrif á ólíka þætti í þróun læsis. 

Annars vegar formlegar athafnir og hins vegar óformlegar. Hlutverk foreldra 

tengist einkum óformlegum athöfnum eins og því að skoða og lesa 

sögubækur saman. Þetta óformlega lestrarnám hefur áhrif á áframhaldandi 

gengi barnsins í lestri. Að barn alist upp í góðu lestrarumhverfi, til dæmis 

með aðgang að bókum og að lesið sé fyrir það getur haft jákvæð áhrif á 

orðaforða og hlustunarskilning. Sem aftur eykur líkur barnsins á að ná 

góðum tökum á lestrinum en tryggir það þó ekki, til dæmis ef veikleikar eru 

til staðar í móttækileika barnsins. 

Svokölluð EPPE (e. Effective Pre–School and Primary Education) áætlun 

(2008) á Englandi sýndi fram á langvarandi og víxlverkandi áhrif fjölskyldu 

og leikskóla á þróun læsis hjá börnum frá 3ja til 11 ára aldurs. Áætlunin 
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sýndi fram á að umhverfisþættir tengdir bernskulæsi, bæði heima og í 

leikskóla, hafa jákvæð áhrif á þróun lestrarfærni hjá börnum. Reynsla barna 

af hvetjandi lestrarumhverfi heima og í leikskóla ýtir ekki aðeins undir betri 

færni í hljóðkerfisþáttum tengdum umskráningu heldur eflir það jafnframt 

málskilning og máltjáningu. Þau börn sem fá góðan undirbúning og örvun til 

að takast á við þessa tvo meginþætti lestrarfærninnar standa öllu jöfnu 

betur að vígi og sýna meiri framfarir í lestrarnámi en jafnaldrar þeirra á 

grunnskólaárunum (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2002; Sylva, Chan, Melhuish, Sammons, Siraj-Blatchford og 

Taggart, 2011, bls. 111–112). Menn telja jafnvel að málþróun 3ja ára barna 

geti spáð fyrir um lestrargetu 16–17 ára unglinga (Amalía Björnsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003; Jóhanna Einarsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011; Morrow, 2012, bls. 

107). 

Hlutverk fjölskyldunnar í lestrarþróun barnsins á ekki að enda þegar 

barnið fer í grunnskóla og hefur sitt formlega lestrarnám. Það er 

áframhaldandi samvinna fjölskyldu, skóla og samfélags sem gerir barninu 

kleift að þróa lestrarferlið sitt á farsælan hátt. Lestrarnám barna er 

þroskaferli sem er samofið málþroska þeirra. Ýmsir þættir í þroska barna 

eru forsenda farsæls lestrarnáms og með góðri örvun þessara þátta eru 

meiri líkur á að barninu farnist vel á þessu sviði. Börn koma í skólann með 

þekkingu, reynslu og móttækileika sem getur bæði greitt eða hindrað leið 

þeirra til læsis. 

Málþroski barna þróast í félagslegum samskiptum og í nánasta umhverfi 

þeirra, á undan og samhliða þróun læsis. Foreldrar og allir sem koma að 

uppeldi barna fyrstu árin gegna veigamiklu hlutverki í að örva mál þeirra og 

búa þau undir að verða læs og skrifandi. 

2.2.2 Umskráning 

Skilvirk umskráning birtist í árangursríkum lestri orða, það er hraðri og 

hindrunarlausri færni við að lesa úr bókstafstáknum og tengja saman staf og 

hljóð í þeim tilgangi að öðlast skilning á innihaldi textans (Catts o.fl., 2012a, 

bls. 60–63). Umskráningin er forsenda þess að ná tökum á lestri. Að lesa úr 

bókstöfum byggir á næmi í hljóðkerfisþætti tungumálsins en við 

umskráningu breytir lesandinn bókstöfum í hljóðrænt form tungumálsins. 

Hljóðkerfið er sá hluti málkerfisins sem lýtur að myndun málhljóða og því 

hvernig breytingar á hljóðum (e. phonemes) geta breytt merkingu (Carroll, 

Bowyer–Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011, bls. 4–6).  



 

23 

Þættir innan hljóðkerfisins, sem tengjast lestrarfærni og sem sjá um 

hljóðkerfisúrvinnslu í lestrarnámi eru hljóðkerfisvitund (e. phonological 

awareness), hljóðavitund (e. phonemic awareness), hljóðræn endurheimt 

(e. phonological retrieval), hljóðrænt minni (e. phonological memory) og 

hæfni til að koma frá sér hljóðrænum upplýsingum (e. phonological 

production) (Catts o.fl., 2012b, bls. 94–99). 

Hljóðkerfis– og hljóðavitund eru undirstaða umskráningar en það er 

færnin í að vinna með hljóð tungumálsins, tengsl þeirra og hvernig hægt er 

að greina talað mál í hljóðeiningar, frá smáum einingum til stærri eininga. 

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á sterk tengsl hljóðkerfis– og 

hljóðavitundar við færni í lestri (Catts o.fl., 2012b, bls. 94; Torppa o.fl., 

2006) meðal annars íslensk rannsókn (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003). 

Dæmi um hversu sterk tengslin eru þá sýna niðurstöður íslenskrar 

rannsóknar að athugun á hljóðkerfisvitund 5 ára barna geta gefið 

vísbendingar um árangur í samræmdum prófum í 4. bekk (Jóhanna 

Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004) og 

meðalsterk tengsl við árangur í samræmdum prófum í 7. og 10. bekk í 

íslensku (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2011). Hljóðkerfisvitund er einn þeirra 

þátta sem talin er gefa besta forspá um það hvernig barni vegnar í 

lestrarnámi sínu (Muter, 2006, bls. 54–55). Fylgnirannsóknir hafa sýnt að 

hljóðavitund ásamt stafaþekkingu hafa mikið forspárgildi varðandi það 

hversu vel lestrarnámið gengur fyrstu tvö skólaárin (Morrow, 2012, bls. 

157–158; National Early Literacy Panel, 2008; National Reading Panel, 

2000). Hljóðræn endurheimt er einnig hluti af úrvinnsluþætti lestrar og felur 

í sér að sækja hljóðrænar upplýsingar í langtímaminni. Hljóðrænt minni 

vísar svo til hljóðrænnar umskráningar eða hvernig hljóðrænar upplýsingar 

eru umskráðar og geymdar í vinnsluminni. Að lokum er það hæfnin til að 

koma frá sér hljóðrænum upplýsingum eða það að mynda hljóð og koma frá 

sér réttum og skiljanlegum upplýsingum sem skipta máli í lestrarferlinu 

(Carroll o.fl., 2011, bls. 6, 67; Catts o.fl., 2012b, bls. 94–98; Torgesen, 2002). 

Þegar einstaklingur hefur náð tökum á góðri og skilvirkri umskráningu þá 

hefur hann náð ákveðinni lesfimi. 

2.2.3 Lesfimi 

Lesfimi (e. fluency) er hæfnin til að lesa texta sjálfvirkt á öruggan hátt 

(Walpole og Mckenna, 2007, bls. 70). Auk nákvæmni og sjálfvirkni þá felur 

nánari skilgreining einnig í sér færni í hrynrænum þáttum tungumálsins. 

Lesfimi samanstendur af þremur meginþáttum; nákvæmni (e. accuracy), 

lestrarnákvæmnin er góður mælikvarði á umskráningafærni nemenda því 
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hún felur í sér hlutfall rétt lesinna orða, sjálfvirkni (e. automaticity) er 

úrvinnsluferli sem felur í sér hraða og fyrirhafnarlausa lestrarfærni og að 

lokum hrynrænum þáttum tungumálsins (e. prosody) sem fela í sér 

hljómfall til dæmis hnig og ris raddar (Helga Sigurmundsdóttir, 2011). 

Nýlegar skilgreiningar hafa lagt áherslu á að skýra tengsl lesfimi við 

lesskilning og hvernig þættir innan lesfiminnar styðja við lesskilning. Einnig 

hefur jöfn áhersla verið lögð á hrynræna þætti til jafns við nákvæmni og 

sjálfvirkni. Ennfremur undirstrika þær mikilvægi lesfimi bæði í hljóð– og 

raddlestri (Helga Sigurmundsdóttir, 2011).  

Sú færni sem góð lesfimi felur í sér er mikilvæg vegna þess að hún 

minnkar álagið á vinnsluminni og býr til rými til þess að einstaklingur geti 

einbeitt sér að því að skilja textann sem hann les (Brownell, Smith, Crockett 

og Griffin, 2012, bls. 26). Lesfimiþjálfun er því mikilvæg fyrir þróun 

lesskilnings (National Reading Panel, 2000). 

2.2.4 Lesskilningur 

Eins og fram kemur í einfalda lestrarlíkaninu þá má í grundvallaratriðum 

segja að umskráning byggi á færni í þáttum sem tilheyra hljóðkerfis-

vitundinni og lesskilningur (e. comprehension) byggi aðallega á málskilningi 

og orðaforða. Lesskilningur er órjúfanlegur hluti af lestrarferlinu og góð 

umskráningarfærni er forsenda þess að lesandinn nái að tileinka sér 

innihald lesefnisins.  

Lesskilningur er ferli sem felur í sér túlkun, úrvinnslu og skilning 

lesandans á því sem hann les og lesandinn mótar hann í gagnvirku sambandi 

við ritmálið (Steinunn Torfadóttir, 2010). Að skilja texta byggir einnig á 

orðaforða, þekkingu á uppbyggingu texta, ályktunarhæfni og 

bakgrunnsþekkingu. Lesfimi er mikilvægur grunnur að góðum lesskilningi. 

Færni í lesskilningi eykst með lestrarreynslu og gagnkvæm tengsl eru á milli 

lesskilnings og málskilnings (Bergljót Vilhelmína, 2010, bls. 28–30; Perfetti, 

Landi og Oakhill, 2005; Steinunn, 2010).  

Málskilningur er einn af undirstöðuþáttum lesturs og því er mikilvægt að 

börn öðlist góðan málskilning. Málskilningur þróast í gegnum talmál en 

lesskilningur í gegnum ritmál. Málskilningur er ekki endilega nákvæmlega 

sama ferlið og lesskilningur en kennsla í málskilningi gagnast vel fyrir 

lesskilning. Gengið er út frá því að lesskilningur sé afrakstur umskráningar 

og málskilnings (Bergljót Vilhelmína, 2010, bls. 28–31).  

Orðaforði (e. vocabulary) er mikilvægur til að skilja það sem lesið er, því 

meiri sem orðaforðinn er því betri er lesskilningurinn, hann hefur jafnframt 

einna stöðugasta spágildi hvað varðar lesskilning (Stuart o.fl., 2008). 
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Perfetti og félagar (2005) hafa sett fram kenningu um ferli lesskilnings og 

byggja kenninguna á einfalda lestrarlíkaninu. Samkvæmt henni hefst 

lesskilningsferlið á sjónrænni móttöku upplýsinga. Augu lesanda nema 

rittákn og orð og skilningur á því sem lesið er á sér stað þegar sá sem les 

notar bakgrunnsþekkingu sína, úrvinnslu og túlkun. Til að skilningur náist 

þarf lesandinn að virkja hljóðkerfisúrvinnsluna og til að það sem lesið er hafi 

einhverja merkingu fyrir lesandann verður hann að tengja innihaldið við 

bakgrunnsþekkingu sína en jafnframt ályktunarhæfni (Bergljót Vilhelmína, 

2010; Perfetti o.fl., 2005). 

Sterk tengsl eru á milli umskráningar og lesskilnings. Börn sem eru góð í 

umskráningu ná oftast góðum lesskilningi en börn sem eru slök í 

umskráningu eiga oft erfitt með lesskilning (Steinunn, 2010). Í byrjun 

lestrarnáms er umskráning hæg, mikil orka fer í að tengja bókstaf og hljóð 

og því minna svigrúm fyrir lesskilning (Perfetti o.fl., 2005).  Rannsóknir sýna 

mikilvægi þess að kenna lesskilning frá byrjun og ekki ætti að bíða með að 

kenna hann þar til umskráningu hefur verið náð (Cain og Oakhill, 2007). 

Mikilvægt er því á fyrstu árum lestrarnámsins og á leikskólaárunum að 

kenna lesskilning gegnum hlustunarskilning, þar til nemandi hefur lært að 

lesa texta sem hafa meira innihald. Því leggur einfalda lestrarlíkanið áherslu 

á lesskilning og hlustunarskilning en nemendur með lesskilningserfiðleika 

sýna gjarnan slakan hlustunarskilning líka. Til að skilningur geti orðið við 

umskráningu þarf orðaforði einstaklingsins að hafa þróast með eðlilegum 

hætti. Að lesa fyrir börn á gagnvirkan hátt auðveldar þróun orðaforða og 

frásagnarhæfni (Stuart o.fl., 2008).  

Mikilvæg forsenda lesskilnings er námsvitund (e. metacognition) en það 

er meðvituð vitneskja um sjálfan sig sem lesanda og þekking á eigin 

hugsunum. Lesandi með góða námsvitund metur skilning sinn á meðan 

hann les (Bergljót Vilhelmína, 2010, bls. 52).  

Ef ofangreind atriði eru dregin saman má segja að það séu annars vegar 

eiginleikar lesandans sjálfs, þekking hans og færni og hins vegar ytri 

aðstæður sem eru megin áhrifaþættir í lesskilningi hvers einstaklings. 

2.2.5 Sjónrænn orðalestur 

Kenning Ehri (2002) um þróun á sjónrænum orðalestri (e. sight word 

reading), fjallar um hvaða ferli þurfi að eiga sér stað við að festa orð í 

sjónminni. Samkvæmt kenningunni læra börn að lesa með því að byggja upp 

sjónrænan orðaforða. Ehri leggur áherslu á að skoða hvernig lestrarferlið 

þróast með aukinni þjálfun og færni. Með markvissri umskráningu gegnum 

tengsl bókstafa og hljóða festast orðin smám saman í sjónminni og barnið 
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les hratt og fyrirhafnarlaust. En ferlið felur í sér að muna hvaða stafir eru í 

orði en þannig eru þau aðgreind hvert frá öðru og við getum þekkt þau. 

Þjálfaður lesari les orð sem hann þekkir sjónrænt út frá heild en ekki sem 

röð stafa sem breytt er í stök hljóð við umskráningu. Leikni í lestri það er að 

segja sjálfvirkni og lesfimi eru grundvallaratriði í þessu sambandi. Að vera 

læs felur í sér að geta lesið orð sjónrænt (Ehri og Snowling, 2004).  

Ehri talar um fjögur stig í þróun sjónræns orðalesturs: 

1. stig er undanfari bókstafsstigs (e. prealphabetic phase), börn beita þá 

ekki tengslum stafs og hljóðs við að þekkja orð. Heldur giska gjarnan á 

orðin út frá myndum eða merkjum tengdum orðunum.  

2. stig er ófullkomið bókstafsstig (e. partial-alphabetic phase), börn 

þekkja nokkra bókstafi og hljóð þeirra og geta nýtt sér það við að giska á 

orð. Töluverða þekkingu enn, þau rugla gjarnan saman líkum orðum og 

lesturinn er ónákvæmur.  

3. stig er fullkomið bókstafsstig (e. full-alphabetic phase), barnið getur 

nú tengt staf og hljóð nákvæmlega saman en þarf að þekkja alla stafi 

orðsins til að það festist í langtímaminni.  

4. stig er heildrænt bókstafsstig (e. consolidated-alphabetic phase), 

barnið les nú orð sem heild, en ekki staf fyrir staf. Orðin festast í 

sjónrænu langtímaminni. Barnið þekkir orðin aftur og þarf ekki að 

umskrá þau. Þjálfaður lesari les beint sjónrænt út frá orðmyndinni og 

þarf ekki lengur að styðjast við hinar aðferðirnar þrjár nema þegar hann 

kemur að nýjum orðum sem hann þekkir ekki. Þetta stig er grunnurinn 

að sjálfvirkum sjónrænum lestri (Ehri og Snowling, 2004, bls. 438–444).  

Að lesa orð sjónrænt gerist ósjálfrátt án meðvitaðrar athygli og hægt er að 

festa öll merkingabær orð í sjónrænu langtímaminni. Sjónræn kennsl á orð 

byggir á þeirri reynslu sem barnið hefur safnað um orðið í langtímaminni og 

að þekkja stafsetningu orðsins sem samstundis vekur upp framburð orðsins 

og merkingu. Að vera fær um að lesa á sjónrænan hátt er skilvirkasta og 

árangursríkasta leiðin til að lesa texta með viðunandi lesskilningi (Ehri og 

Snowling, 2004).  

   Markmið lestrarkennslu ætti að miða að því að barnið læri að þekkja 

orð sjónrænt til að geta lesið hratt og fyrirhafnarlaust en þannig skapast 

lesandanum hagstæðustu möguleikar til að ná góðum lesskilningi. 

Mikilvægt er að taka markvisst á hljóðkerfisvanda barna og er 

hljóðaaðferðin talin góð aðferð því hún gerir okkur kleift að lesa ný, óþekkt 

orð. Hljóðaaðferðin auðveldar leiðina að orðalestri en forsenda fyrir 
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skilvirkum orðalestri byggist á hæfni í að sundurgreina orð í stök hljóð 

(National Reading Panel, 2000).  

Ritun er mjög öflug leið til að festa orð í sjónrænu langtímaminni því 

sundurgreining hljóða þjálfast best í gegnum stafsetningu. Að sjá 

stafsetningu orða hjálpar nemendum að læra framburð og merkingu orða 

betur en ef þau fengju bara að heyra hvernig orðin eru borin fram. 

Mikilvægt er að efla hljóðavitund barna og þau börn sem eiga í erfiðleikum 

þurfa að fá aukaaðstoð eins fljótt og auðið er (Ehri, 2002; Torgesen, 2005). 

2.3 Snemmtæk íhlutun 

Þegar talað er um snemmtæka íhlutun (e. early identification) í tengslum 

við lestrarferlið er átt við inngrip sem á sér stað snemma í lífi barns til að 

koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum lestrarerfiðleika (Torgesen, 2002, bls. 

7). Niðurstöður lestrarrannsókna hafa leitt í ljós að vissir þættir í málþróun 

barna spá fyrir um hvernig þeim muni vegna í lestrarnámi síðar meir 

(Steinunn Torfadóttir, 2011, bls. 27).  

Snemmtæk íhlutun snýst fyrst og fremst um það að grípa inn í með 

skjótum hætti og bregðast fljótt við námsvanda með markvissri 

fyrirbyggjandi kennslu. Fyrirbyggjandi kennsla (e. prevention-based 

instruction) er kennsla sem byggir á niðurstöðum skimunar og mati á 

forspárþáttum lestrar. Hún vísar til aðgerða þar sem gripið er inn í kennslu 

til að þjálfa ákveðna undirstöðuþætti í lestrarkennslu til að koma í veg fyrir 

að nemendur lendi í alvarlegum erfiðleikum með lestur (Steinunn, 2011). 

 Mikilvægt er að nota raunprófaðar kennsluaðferðir og kennsluskipulag 

sem hentar hverjum og einum nemanda. Nauðsynlegt er að huga að 

einstaklingsmun í þessu sambandi og reyna að koma til móts við ólíkar 

þarfir. Rannsóknir á sviði snemmtækrar íhlutunar hafa sýnt fram á mikilvægi 

þess að hefja íhlutun eins snemma og auðið er í lífi barns eða strax og 

grunur vaknar um erfiðleika. Rannsóknir hafa sýnt að snemmtæk íhlutun til 

að efla færni barna í að tengja saman staf og hljóð og þar með auka 

lesskilning getur lækkað grunntíðni lestrarörðugleika úr 10–20% í 5% (Sigrún 

Vilborg Heimisdóttir og Vin Þorsteinsdóttir, 2009, bls. 36). 

Vert er í þessu samhengi að huga að þætti foreldra, leikskóla og 

lestrarumhverfis en í niðurstöðum rannsókna á sviði lestrar má víða sjá 

mikilvægi þátttöku foreldra í því að sýna áhuga á lestrarnámi barns síns og 

veita því hvatningu og stuðning (Manolitsis, Georgiou og Tziraki, 2013). 

Þetta á bæði við á leikskólaaldri sem og grunnskólaaldri. Einnig hefur 

lestrarumhverfi barna verið mikið rannsakað og þau góðu áhrif sem gott 

lestrarumhverfi getur haft á lestrarfærni barna (Villiger, Niggli, Wandeler og 
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Kutzelmann, 2012). Þá má ekki gleyma því mikilvæga starfi sem unnið er í 

undirbúningsvinnu læsis á leikskólum með því að vinna með 

hljóðkerfisvitundina og vekja áhuga barna á lestri, bókstöfum, hljóðum og 

fleira. Í raun má segja að leggja megi grunninn að mikilvægi samstarfs strax 

á leikskólaaldri, ef ekki fyrr, til dæmis í ungbarnaeftirliti með fræðslu til 

foreldra. 

Það gefur því augaleið að þáttur foreldra er stór í því að hlúa að 

undirstöðuþáttum lesturs og mikilvægt er að foreldrar fylgist með málþróun 

og málfærni barna, einnig að þeir leiti eftir aðstoð ef þeir hafa grun um að 

eitthvað sé að. Til þess þurfa þeir að fá aðstoð en rannsóknir hafa sýnt að 

foreldrar vilja fá upplýsingar, fræðslu og jafnvel þjálfun (Áslaug 

Brynjólfsdóttir, 2007; Epstein, Sanders, Simon, Salinas, Jansorn og Voorhis, 

2002, bls. 292). 

Rannsóknir sýna að snemmtæk íhlutun er áhrifaríkasta leiðin til að ná 

tökum á eða koma í veg fyrir lestrarerfiðleika (Carroll o.fl., 2011, bls. 31). Ef 

beðið er með inngrip verður erfiðara að brúa það bil sem myndast milli 

barna sem eiga í erfiðleikum og hinna. Rannsóknir hafa sýnt fram á góðan 

árangur markvissra inngripa fyrir börn sem eiga í erfiðleikum með lestur 

(Torgesen, 2005, bls. 525–528). Jafnframt að þau börn sem eiga í 

erfiðleikum með lestur fyrstu skólaárin eiga ekki mikla möguleika á að ná 

góðum árangri í leshraða en í því sambandi hafa lestrarvenjur og skortur á 

sjónrænum orðaforða mikil áhrif (Torgesen, 2005, bls. 532–534).     

Vegna þess hve mikið rannsóknum hefur fleygt fram á þessu sviði þá 

hefur þekking og skilningur aukist á því hvernig barn lærir að lesa og hægt 

er að segja til um lestrarfærni með skimunum og mælingum (Muter, 2006). 

2.3.1 Skimun 

Lestrarerfiðleikar koma yfirleitt fram snemma á skólagöngu barna. Til þess 

að finna þau börn sem líkleg eru til að lenda í lestrarerfiðleikum er því 

nauðsynlegt að skima með árangursríku skimunartæki fyrir áhættuþáttum 

áður en skólaganga hefst eða við upphaf skólagöngu (Steinunn, 2011). 

Skimun byggir á forspárþáttum í lestri sem fundist hafa með 

langtímafylgnirannsóknum. Markmið með skimunartækjum er eins og áður 

segir að finna þau börn sem hafa ákveðna veikleika í undirstöðuþáttum 

lesturs áður en vandinn verður of mikill (Muter, 2006, bls. 63). Með skimun 

eru styrkleikar og veikleikar nemandans kortlagðir og í kjölfarið er gripið til 

sérhannaðra inngripa í kennslunni sem best þykja koma til móts við stöðu 

barnsins.  
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Skimunarpróf eru mikilvæg tæki til að kanna undirbúning nemenda. 

Einnig til að hjálpa kennurum við að meta stöðu hvers og eins með það að 

markmiði að finna viðeigandi viðfangsefni og ákveða áherslur í kennslu 

(Steinunn, 2011, bls. 29–30). Niðurstaða skimunarprófa veitir hins vegar 

ekki nákvæmar upplýsingar heldur gefur aðeins vísbendingar um vandann 

sem barnið á við að etja, ef þörf er á ítarlegra mati á stöðu barnsins er mælt 

með greiningarprófum (Walpole og McKenna, 2007, bls. 14).  

Rannsóknir á þessu sviði hafa sýnt hvað það er sem skiptir máli og einnig 

að snemma má bera kennsl á þau börn sem eru í áhættu. Með því að beita 

raunprófuðum kennsluaðferðum í kjölfar skimunar má koma í veg fyrir 

alvarlegar afleiðingar lestrarerfiðleika. 

2.3.2 Raunprófaðar kennsluaðferðir 

Raunprófaðar kennsluaðferðir (e. evidence based intervention) eru 

kennsluaðferðir sem sýnt hefur verið fram á með samanburðarrannsóknum 

að virka betur en aðrar aðferðir við að kenna tiltekna færni í lestri. Slíkar 

kennsluaðferðir hafa sýnt að þær bera árangur, hvort sem nemendur eiga 

við lestrarerfiðleika að stríða eða ekki (National Reading Panel, 2000; 

Walpole og McKenna, 2007).  

Undanfarna áratugi hafa verið gerðar rannsóknir á lestri sem hafa aukið 

þekkingu manna á því hvaða aðferðir reynast árangursríkar við að ná tökum 

á ákveðnum þáttum lestrarferlisins. Árið 2000 voru birtar niðurstöður hóps 

sérfræðinga (e. The National Reading Panel) sem gerði ítarlega úttekt á 

lestrarrannsóknum til að koma auga á árangursríkar áherslur og leiðir í 

lestrarkennslu. Voru niðurstöðurnar á þann veg að árangursrík 

lestrarkennsla yrði að byggja á eftirtöldum fimm þáttum, þjálfun hljóðkerfis- 

og hljóðavitundar, umskráningu, lesfimi, orðaforða og lesskilningi. Hver 

þáttur krefst sérstakrar kennsluaðferðar og mælt er með því að þessir 

þættir séu kenndir aðskildir, að minnsta kosti í byrjun lestrarnáms. Að auki 

er talið að skrift, sjálfstæður lestur og hvatning eigi einnig drjúgan þátt í 

árangursríkri lestrarþróun. Bent er á að vinna þurfi samhliða með lestur og 

ritun til að nemendur nái sjálfvirkni í umskráningarferlinu. Á þann hátt 

veitist nemendum einnig auðveldast að tileinka sér lesskilning (Morrow, 

2012, bls. 26; National Reading Panel, 2000). 

Kenning Ehri sýnir að leiðin til læsis liggur í gegnum tengsl stafs og hljóðs 

til stærri eininga eftir því sem þekking á hljóðum bókstafa eykst. Nýlegar 

rannsóknir gefa til kynna að hljóðaaðferðin sé árangursríkasta leiðin til að 

kenna umskráningu (National Reading Panel, 2000; Stuart o.fl., 2008). 

Kennsla lesskilningsaðferða skilar árangri og kennsla orðaforða eykur 
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lesskilning nemenda, einnig er gagnvirkur lestur talinn skila árangri í 

lesskilningi (National Reading Panel, 2000).  

Nemendur tileinka sér nýja þekkingu fyrr og sýna frekar kunnáttu sína og 

viðhalda henni í hinum ýmsu aðstæðum þegar þeim er kennt með 

raunprófuðum kennsluaðferðum (Sigrún Vilborg og Vin, 2009). En umfram 

allt skiptir fagleg kennsla höfuðmáli fyrir farsælt lestrarnám í upphafi 

skólagöngu (Steinunn, 2010, bls. 33). Þótt snemmtæk íhlutun sé 

árangursríkasta leiðin til að ná tökum á lestrarerfiðleikum er markviss 

íhlutun með gagnreyndum kennsluaðferðum samt sem áður gagnleg aðgerð 

til að bregðast við lestrarvanda. 

Rétt kennsluaðferð er talin vera lykillinn að lausninni á lestrarerfiðleikum 

(Carroll o.fl., 2011, bls. 17). Endurteknar rannsóknir sýna að í boði eru 

kennsluaðferðir sem gagnast við að kenna nánast öllum nemendum að 

umskrá og skilja texta. 

2.4 Samstarf skóla og heimilis 

Frá því að skólaganga var gerð að skyldu í upphafi 20. aldar hafa almenn 

viðhorf verið að skólinn eigi að taka ábyrgð á menntun barna og heimilin 

eigi að annast uppeldið (Nanna Kristín Christiansen, 2007). Síðustu 

áratugina hafa hinsvegar orðið miklar samfélagsbreytingar sem haft hafa 

áhrif bæði á heimilin og skólakerfið. Þær hafa meðal annars gert það að 

verkum að viðhorf og kröfur til hlutverks kennara og foreldra hafa breyst í 

kjölfarið. Samfélag okkar í dag einkennist af fjölbreyttum fjölskylduformum, 

miklum hraða, flestir foreldrar eru útivinnandi langan vinnudag og börn 

dvelja megnið af deginum í skóla eða gæslu. Nemendahópurinn hefur aldrei 

verið fjölbreyttari. Nemendur með sérþarfir eru fleiri nú en áður í skóla án 

aðgreiningar ásamt því að samfélag okkar er orðið fjölmenningarsamfélag 

þar sem nemendum af erlendum uppruna hefur fjölgað mikið í skólum 

landsins (Börkur Hansen og Hanna Ragnarsdóttir, 2010; Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2010).  

Uppeldi og menntun skarast óneitanlega og í aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) er kveðið á um uppeldis- og menntunarhlutverk grunnskóla og í 

grunnskólalögum (2008) kemur það einnig skýrt fram, meðal annars þegar 

rætt er um hlutverk kennara og foreldra. Til að skólar geti sinnt bæði 

uppeldis- og menntunarhlutverki sínu er samstarf við foreldra mikilvægt og 

samræmist um leið bæði aðalnámskránni og lögum um grunnskóla.  

Áhersla á þátttöku foreldra í skólastarfi hefur farið vaxandi undanfarin 

ár, hér á Íslandi sem og víða erlendis. Meiri áhersla er á að menntunar- og 

uppeldishlutverk skólans og foreldra vinnist í samstarfi. Megin áhrifaþættir 
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þess að aukin áhersla hefur verið lögð á slíkt samstarf eru nokkrir. Meðal 

annars rannsóknir á menntun og þroska barna sem sýna að samstarf skóla 

og heimilis sé mikilsverður áhrifaþáttur. Einnig áherslubreytingar yfirvalda 

sem leggja aukna áherslu á styrkari stöðu foreldra í lífi og menntun barna 

sinna og aukin samfélagsleg ábyrgð með styrkingu fjölskyldunnar og bætt 

skólastarf fyrir augum (Gestwicki, 2004, bls. 128–129).  

Þessa áherslubreytingu má til dæmis sjá hér á Íslandi í lögum um 

grunnskóla frá 2008, en þar kemur hugtakið foreldrar tæplega þrisvar 

sinnum oftar fyrir en í lögunum frá 1995 (Nanna Kristín Christiansen, 2010, 

bls. 17). Einnig hefur verið bætt við ákvæði í lögin um að foreldrar eigi rétt á 

að taka þátt í námi barnsins, það er að segja hvað varðar markmiðssetningu, 

mat, framfarir og almenna þátttöku í skólastarfinu, samkvæmt skipulagi 

skólans. Jafnframt er í aðalnámskrá grunnskóla (2011) gert ráð fyrir virku 

samstarfi skóla og heimilis en þar kemur meðal annars fram að menntun og 

velferð nemenda sé sameiginlegt verkefni heimilis og skóla með aðaláherslu 

á samstarf heimilis og skóla um hvern einstakling.    

Flestar rannsóknir, sem gerðar hafa verið á samstarfi skóla og heimilis og 

þátttöku foreldra í skólastarfi, hafa sýnt fram á ótvíræð jákvæð áhrif á nám 

barna og almenna velferð. Áhrifin eru víðtæk en hér ber helst að nefna 

bættan námsárangur (Desforges og Abouchaar, 2003; Hill og Taylor, 2004; 

Hill og Tyson, 2009; Jeynes, 2005), þar með talið í lestri (Fan og Williams, 

2010; Sénéchal og LeFevre, 2002). Ávinningur af þátttöku foreldra í 

skólastarfi er ótvíræður og nær út fyrir mörk námsárangurs. Þegar foreldrar 

taka þátt í námi barna sinna stuðlar það að jákvæðni gagnvart skólanum og 

heimanámi. Þátttakan er einnig talin hafa góð áhrif á hegðun barna bæði 

heima og í skólanum (Turnbull, Turnbull, Erwin, Soodak og Shogren, 2011, 

bls. 258). 

Rannsóknir sýna að börn foreldra, sem taka virkan þátt í námi barna 

sinna, sýna meiri félagslegan og tilfinningalegan þroska. Einnig virkar 

þátttaka foreldra sem verndandi þáttur gegn ýmsu óæskilegu eins og streitu 

og afbrotahegðun (Desforges og Abouchaar, 2003). Ávinningurinn af 

samstarfinu hefur einnig víðtæk áhrif á skólann og skólasamfélagið í heild 

(Olender, Elias og Mastroleo, 2010, bls. 4) og í mörgum tilfellum einnig 

langtímaáhrif (Jeynes, 2005).  

Joyce L. Epstein er fræðimaður sem rannsakað hefur samstarf heimilis og 

skóla í áratugi í Bandaríkjunum en hún telur rannsóknarniðurstöður hafa 

styrkst í þessa átt síðasta áratuginn, þó megi gera enn betur í þessum 

efnum (Epstein, 2011, bls. 52). Í rannsóknum sínum horfir Epstein á þátt 

samfélagsins, hvernig heimili, skóli og samfélag geta bundist traustum 
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böndum og í sameiningu haft veruleg áhrif á nám barna. Hún lítur á 

menntun barna sem sameiginlega ábyrgð heimila, skóla og samfélags og ef 

allir þessir aðilar taka höndum saman þá aukast líkur á góðu gengi hvers 

einstaklings (Epstein, 2011).  

Samstarf (e. partnership) þarf ekki endilega að hafa sömu þýðingu hjá 

öllum og útfærslur geta jafnvel verið eins ólíkar og þær eru margar. 

Samstarf í skólastarfi getur verið af ýmsum toga eins og annað samstarf. Oft 

er um að ræða samstarf milli einstaklinga innan skólans, samstarf milli 

skólastiga eða skóla og svo það samstarf sem er til umræðu hér; samstarf 

skóla og heimilis eða foreldrasamstarf (Fan og Williams, 2010). Nanna 

Kristín (2007) skilgreinir hugtakið samstarf með eftirfarandi hætti: 

„Samstarf á sér stað þegar tveir eða fleiri aðilar eiga sér sameiginlegt 

markmið sem báðir/allir stefna að og taka sameiginlega ábyrgð á.“  

Markmið með foreldrasamstarfi er að tryggja nemendum stuðning bæði 

foreldra og skóla (Desforges og Abouchaar, 2003). Til að samstarf skili 

árangri þá þurfa allir aðilar sem eiga þátt í því að sjá sér hag í samstarfinu. 

Forsenda samstarfs er gagnkvæmt traust, virðing og jafnræði (Nanna 

Kristín, 2010).  

Nám og þroski barna er samábyrgð og samvinna foreldra og kennara en 

misjafnt er hvaða skilning fólk leggur í hugtakið foreldrasamstarf. Sumir 

túlka það þannig að það nái yfir öll samskipti milli skóla og heimila meðan 

aðrir vilja flokka samskiptin eftir eðli þeirra. Nanna Kristín (2010) talar um 

að foreldrasamstarf vísi til þess samstarfs sem foreldrar og starfsmenn 

skólans eiga um ýmis mál tengd nemandanum. Oft er talað um samstarf 

heimilis og skóla en að tala um foreldra og umsjónarkennara er enn 

nákvæmari útskýring á samstarfinu þar sem umsjónarkennarinn er oftast 

tengiliður þessa tveggja stofnana. Mikilvægt er í upphafi að aðilar stefni að 

sama markmiði, séu meðvitaðir um hlutverk sitt og hvað þeir ætlast til hvor 

af öðrum. 

Inntak samstarfs milli skóla og heimilis á að fela í sér upplýsingar, þar 

sem foreldrar og skóli deila sín á milli upplýsingum sem skipta máli varðandi 

barnið. Samræðu, sem felur í sér umræður sem hafa það markmið að báðir 

aðilar viti betur og að þeir komist að sameiginlegri niðurstöðu um lausn í 

tilteknu vandamáli. Að síðustu er það hlutdeild sem felur meðal annars í sér 

sameiginlega ákvörðun, en það er endanlegt markmið. Um er að ræða þrjú 

þrep sem taka við hvert af öðru. Markmið samstarfsins er að skóli og 

foreldrar vinni sameiginlega að því að tryggja hagsmuni nemenda og 

skólasamfélagsins (Nanna Kristín, 2010).  
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Á svipuðum nótum skilgreina Turnbull og félagar (2011, bls. 137) 

foreldrasamstarf en þau tala um að í samstarfinu felist að fjölskylda og 

fagfólk vinni saman að fyrirfram gefnu takmarki í ákveðinn tíma. Aðilarnir 

sammælast um að byggja á sérþekkingu og styrkleikum hvor annars með 

það að markmiði að finna sameiginlega leið til ákvarðanatöku. Afrakstur 

foreldrasamstarfsins hefur þá beinan ávinning í för með sér fyrir 

nemandann en óbeinan ávinning fyrir aðra aðila.  

Hagur nemandans af foreldrasamstarfi er augljós en mikill ávinningur er 

einnig fyrir foreldra og kennara. Gott foreldrasamstarf skilar árangri fyrir 

alla sem koma að skólastarfinu og flestir þeir sem hafa rannsakað nám og 

kennslu eru sammála um að slíkt samstarf sé grundvallaratriði í velgengni 

skóla (Danforth og Smith, 2005, bls. 202; Turnbull o.fl., 2011). Með 

velgengni skóla er átt við aukinn árangur í almennri frammistöðu nemenda í 

skólanum þegar foreldrar taka þátt í skólastarfinu (Danforth og Smith, 2005, 

bls. 202).  

Þó svo margar rannsóknir hafi verið gerðar á þátttöku foreldra í 

skólastarfi almennt þá er ekki alltaf skýrt um hvers konar þátttöku foreldra 

ræðir. Mismunandi þátttaka foreldra hefur til dæmis ólík áhrif á 

námsárangur en komið hefur í ljós að metnaður foreldra fyrir námi barna 

sinna hefur töluverð meiri áhrif á námsárangur en sjálfboðavinna foreldra í 

skólanum (Fan og Williams, 2010). Það skiptir verulegu máli hvað foreldrar 

gera til að styðja við nám heima og í skóla sem hefur svo áhrif á 

námsárangur barna (Harris og Goodall, 2008, bls. 278–279). 

Samkvæmt Desforges og Abouchaar (2003) eru það viðhorf, væntingar 

og stuðningur foreldra við barnið sem vega þyngst í þessu sambandi hvað 

varðar námsárangur, líðan og hegðun barnsins í skólanum. Íslensk rannsókn 

sýndi fram á svipaðar niðurstöður, það er að aukin þátttaka foreldra í 

skólastarfi hefur áhrif á námsárangur nemenda, en mest þegar foreldrar 

sýna barninu áhuga og stuðning (Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007, bls. 108).  

Í þessu sambandi er mikilvægt að skoða og skilgreina hvað felst í 

þátttöku (e. involvement). Með þátttöku foreldra er venjulega átt við 

hlutdeild þeirra og þátttöku í námi barna með það að markmiði að efla 

fræðilega getu og félagslega hæfni barnanna (Fishel og Ramirez, 2005; Elsa 

Sigríður, 2010). Yfirleitt er litið á þátttöku foreldra sem ferli þar sem 

foreldrar og kennarar vinna saman að því að finna leiðir til að auka 

námsárangur og bæta félagslega velferð nemenda (Danforth og Smith, 

2005, bls. 234). Með hlutdeild er átt við að foreldrar fái tækifæri til og taki 

virkan þátt í skólastarfi barna sinna á eigin forsendum. 
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Epstein (2011) talar um sex svið eða þætti (e. six types of parent 

involvement) sem eru mikilvægir þegar kemur að þátttöku foreldra í 

skólastarfi. Þessir þættir geta komið að góðum notum fyrir skóla sem eru að 

byggja upp heildarstefnu eða þróa hugmyndafræði skólans í 

foreldrasamstarfi. Hún leggur til að skólar vinni á öllum þessum sviðum í 

samstarfi sínu við foreldra en þau eru:  Uppeldi (e. parenting), samskipti (e. 

communicating), sjálfboðastörf (e. volunteering), heimanám (e. learning at 

home), ákvarðanataka (e. decision making) og samstarf við samfélagið (e. 

collaborating with the community). Skólinn þarf að bjóða fjölskyldum og 

samfélagi til samstarfs með skýrri samstarfsáætlun sem byggir á öllum 

þessum sex þáttum.  

Dæmi um útfærslu:  

1. Uppeldi 

Fræðsla og upplýsingar. Að foreldrar finni að þeir fái stuðning skólans í 

menntunar- og uppeldishlutverki sínu. Hlutverk skólans er meðal annars 

fólgið í því að veita foreldrum þekkingu og fræðslu til að vera betur í stakk 

búnir til að takast á við hlutverk sitt. 

2. Samskipti 

Gagnkvæm og virk upplýsingagjöf milli skóla og heimilis. Þessu er háttað á 

ýmsan veg eftir skólum en það er í hlutverki skólans að þróa árangursríkar 

samskiptaleiðir sem stuðla að því að foreldrar séu virkir þátttakendur. 

3. Sjálfboðastörf 

Skólastarfið er aðlagað þannig að foreldrar geti tekið þátt eða fylgst með 

því. Skólinn á að leitast við að bæta aðstæður og þjálfa sjálfboðaliða en það 

stuðlar að auknum árangri í kennslu skólans sem getur svo skilað sér í 

auknum árangri nemenda. 

4. Heimanám 

Samstarf við foreldra um heimanám og þátttaka foreldra í heimanámi. 

Kennarar leitast við að koma upplýsingum og leiðbeiningum til foreldra. 

Skólinn vinnur með foreldrum í áætlanagerð og í því að finna leiðir sem 

hentar hverju sinni til að ná ákveðinni færni. 

5. Ákvarðanataka 

Áhrif foreldra og hlutdeild í ákvörðunum getur verið í tengslum við nám 

barna þeirra á ýmsan hátt. Skólinn á að hvetja foreldra til að vera virkir og 

taka þátt í til dæmis foreldraráðum.  
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6. Samstarf við samfélagið 

Skólinn kemur á tengslum við fyrirtæki og stofnanir í samfélaginu með það 

að markmiði að styrkja skólastarfið. Hér gæti verið um að ræða 

samfélagslegar bjargir sem deila ábyrgð á menntun og velferð barna eða 

fjölbreytt þjónusta innan samfélagsins eins og til dæmis viðvera að loknum 

hefðbundnum skóladegi (Epstein, 2011, bls. 394–396). 

Epstein (2011, bls. 393) talar einnig um mynstur í rannsóknar-

niðurstöðum um samstarf kennara og foreldra um nemandann. Meðal 

annars kemur fram að samstarfið eigi á hættu að minnka eftir því sem 

nemandinn eldist ef ekkert er að gert, þetta kemur heim og saman við 

rannsóknarniðurstöður Hornby og Lafaele (2011) sem komust að því sama. 

Samfara því að samstarfið eigi á hættu að minnka hafa rannsóknir sýnt að 

einkunnir lækka oft og tíðum líka (Hill og Taylor, 2004). Athyglisvert er 

hinsvegar að rannsóknir með unglingum gefa til kynna að þeir vilja að 

foreldrar þeirra séu þátttakendur í námi þeirra og það hefur einnig sýnt sig 

að unglingarnir njóta góðs af til dæmis varðandi einbeitingu (Hornby og 

Lafaele, 2011).  

Rannsóknir hafa sýnt að vilji til samstarfs bæði foreldra og skóla er oftast 

til staðar en hinsvegar hefur komið í ljós að foreldrar þrá að fá meiri 

upplýsingar frá skólanum til að geta staðið sig betur í samstarfinu. Skólinn 

hins vegar veit ekki alltaf hvernig hann á að koma á góðu samstarfi við 

foreldra (Epstein o.fl., 2002, bls. 292). Rannsóknir hafa einnig gefið til kynna 

að kennarar vilja gjarnan meiri þátttöku foreldra í skólastarfinu (Hornby og 

Lafaele, 2011). Í ljósi þessa er mikilvægt að ítreka að markmið 

samstarfsaðila séu skýr og nauðsynlegt er að skóli og kennarar hafi 

frumkvæði að því að veita foreldrum hlutdeild í menntun barna sinna og 

leiðbeini foreldrum í því sambandi, eins og fram kemur í aðalnámskrá 

grunnskóla (2011). 

Auðvitað er þetta ekki alltaf einfalt og nýlegar rannsóknir benda í 

auknum mæli til þess að margir þættir og aðilar auk foreldra og skóla hafi 

áhrif á árangur barna og hjálpi til við að gera þá að fullgildum þegnum í 

lýðræðislegu samfélagi (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 12).  

Í því samhengi er áhugavert að skoða vistfræðikenningu (e. ecological 

systems theory) Bronfenbrenner (1994) sem kom út á 8. áratugnum og á 

fyllilega við enn í dag þar sem umhverfið sem barnið lifir í er vissulega 

margþætt og flókið og margir þættir hafa áhrif á það. Í kenningu 

Bronfenbrenner er lögð áhersla á að þroski gerist ekki í tómarúmi heldur er 

nauðsynlegt að skoða og skilja umhverfi eða aðstæður sem þroski á sér stað 

í. Kenning hans byggir á fimm umhverfiskerfum sem öll hafa áhrif á þroska 
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barnsins á einn eða annan hátt. Meginatriði kenningarinnar eru þau að 

áhættuþætti og verndandi þætti sé að finna í öllum kerfum og margir þættir 

spili saman og hafi áhrif á þroska. Ennfremur að þroski eigi sér stað vegna 

gagnkvæmra áhrifa milli barns og nánasta umhverfis, þessi gagnkvæmu 

áhrif móti barnið, reynslu þess, persónueinkenni og þau tækifæri sem því 

bjóðast. Taka þarf tillit til þessara kerfa og áhrifa þeirra á hvert annað. 

Foreldrar og kennarar tilheyra míkrókerfi (e. microsystem) sem er 

nærumhverfi barnsins og hefur þar af leiðandi mikil áhrif. Mikilvægt er að 

horfa ekki einungis á einn þátt í nærumhverfinu því margir þættir hafa áhrif 

hver á annan og á barnið líkt og mesókerfið (e. mesosystem) fjallar um.  

Í því kerfi tengir 

Bronfenbrenner saman 

skóla og heimili eða 

foreldra og kennara. Í 

þessu samhengi má sjá 

mikilvægi samstarfsins um 

barnið. Í hinum kerfunum 

eru svo þættir sem hafa 

óbein áhrif á barnið 

(Kreider og Sheldon, 2010, 

bls. 10–12; Mullis, Mullis, 

Cornille, Ritchson og 

Sullender, 2004, bls. 17–

19).  

 

Mynd 2. Vistfræðikenning Bronfenbrenner. 

 

Í þessu sambandi skiptir móttækileiki barnsins gríðarlega miklu máli. Þegar 

kemur að lestrarnámi þá hefur móttækileiki barnsins fyrir tungumálinu 

mikið að segja. Barnið fæðist með styrkleika og veikleika og þegar upp er 

staðið þá eru það þeir sem ráða úrslitum varðandi árangur í lestrarnámi. 

Einnig hvort barnið nær að nýta sér þá örvun sem umhverfið getur veitt því 

(Torppa o.fl., 2006) en þá er það hlutverk kennara og annarra sérfræðinga 

að aðstoða foreldra til að ná árangri með barni sínu eins og komið verður að 

síðar. 

Líkan Epstein (2001, bls. 27–29) um foreldrasamstarf er á vissan hátt 

keimlíkt vistfræðikenningu Bronfenbrenner. En líkanið horfir á barnið frá 

þremur áhrifaþáttum sem eru heimili, skóli og samfélag. Þarfir barnsins eru í 

brennidepli og uppeldi og ábyrgð þarf að deila á milli þessara þátta.  
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Sagt er að þrír hópar myndi skólasamfélagið í hverjum skóla, en þeir eru: 

Starfsfólk skólans, nemendur og foreldrar. Menntun og velferð nemenda er 

sameiginlegt verkefni skóla og heimila og er því mikilvægt að samstarfið 

byggist á virðingu, trausti, sameiginlegum ákvörðunum og samábyrgð 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 71). Mikilvægt er því að þessir hópar 

skólasamfélagsins vinni vel saman. 

Samstarf skóla og heimila getur verið flókið og hindranir margar (Hornby 

og Lafaele, 2011) en margt bendir til þess að kennarar, foreldrar og 

nemendur hafi mikinn hag af samstarfinu. Hér er ætlunin að beina sjónum 

að því sem vel hefur gengið í  samstarfi kennara og foreldra í lestrarnámi 

nemenda. 

Þegar talað er um foreldrasamstarf hér eftir er átt við það samstarf sem 

heimili og skóli, oftast foreldrar og umsjónarkennari, eiga með það 

sameiginlega markmið að leiðarljósi að efla lestrarfærni barnsins eða að 

barnið nái ákveðinni færni tengdu lestrarnámi sínu. Í foreldrasamstarfi hér 

felst aðallega einstaklingsmiðað samstarf um nemandann í lestrarnámi, þar 

sem báðir aðilar eru meðvitaðir um réttindi sín og skyldur, jafnframt því að 

deila ábyrgð.  

2.5 Foreldrasamstarf í  lestrarnámi 

Gott foreldrasamstarf á skólaárum barnsins er mikilvægt og þau víðtæku 

áhrif sem það getur haft. Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á þátttöku 

foreldra í þróun lestrarfærni barna og ekki hafa verið gerðar margar 

rannsóknir á þætti foreldra í lestrarnámi barna á grunnskólaaldri (Mullis 

o.fl., 2004). Ennfremur hefur lestrarnám í skóla verið mun meira rannsakað 

en lestur heima og þátttaka foreldra þar.  

Í umræðunni um þessi mál er oftar en ekki talað um áhrif 

foreldrasamstarfs á námsárangur almennt og almenna velferð nemandans 

en ekki farið nánar í áhrif á einstaka þætti. Þrátt fyrir skort á rannsóknum á 

þessu sviði er það almennt viðurkennt að þátttaka foreldra og gott 

foreldrasamstarf sé grunnurinn að farsælu lestrarnámi barna. 

Eins og fram hefur komið þá hafa rannsóknir á samstarfi skóla og heimilis 

síðustu ára sýnt skýrt að þátttaka foreldra í námi barna hefur jákvæð áhrif á 

námsgengi þeirra og almenna vellíðan. Jafnframt hafa jákvæð áhrif af 

þátttöku foreldra og foreldrasamstarfi á lestrarnám einnig komið í ljós 

(Desforges og Abouchaar, 2003; Epstein, 2011, bls. 93; Fan og Williams, 

2010, bls. 54; McElvany og Artelt, 2009; Sénéchal og LeFevre, 2002; Taylor 

og Pearson, 2004).  
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Foreldrasamstarf eða þátttaka foreldra með því að sýna áhuga, stuðning 

og hvatningu við lestrarnámið eru þeir þættir sem taldir eru skipta miklu 

máli fyrir árangur barna í lestri (Manolitsis o.fl., 2013; Taylor og Pearson, 

2004; Villiger o.fl., 2012). Því fyrr sem foreldrar verða þátttakendur í 

lestrarnámi barna sinna þeim mun meiri líkur eru á að árangurinn verði 

góður og langtímaáhrif aukist (Mullis o.fl., 2004). Sömu sögu má því segja 

um áhrif foreldraþátttöku á lestrarnám eins og annað nám og almenna 

vellíðan en eins og fram hefur komið skipta viðhorf og væntingar foreldra 

sem og stuðningur við barnið mestu máli (Desforges og Abouchaar, 2003).  

Rannsóknir hafa verið gerðar á íhlutunum og áhrifum þeirra á þætti sem 

tengjast lestrarnámi barna. Íhlutanir þessar fela gjarnan í sér ákveðna, 

tímabundna áætlun eða verkefni sem talin eru geta haft jákvæð áhrif á 

lykilþætti í lestrarþróuninni. Flestar íhlutanirnar eru þó ætlaðar til nota í 

kennslustofu með fámennum nemendahóp og sjaldnast er þátttaka foreldra 

tekin með í reikninginn (McElvany og Artelt, 2009). Þær íhlutanir sem taka 

mið af þátttöku foreldra hafa flestar lagt áherslu á yngri börn eða 

snemmtæka íhlutun áður en börn hefja skólagöngu sína í grunnskóla og þá 

eru skoðuð áhrif á lestrarhæfni í áframhaldandi lestrarnámi (Manolitsis o.fl., 

2013; Sheridan o.fl., 2011). Margar rannsóknirnar eru frá Bandaríkjunum 

með megináherslu á lestrarumhverfi barnsins, mikilvægi góðs lestrar-

umhverfis og áhrif þess á lestrarfærni barna. Gott lestrarumhverfi felur 

meðal annars í sér gott aðgengi að bókum og lestur sögubóka (Taylor og 

Pearson, 2004). Þær rannsóknir hafa til dæmis sýnt að lestur sögubóka á 

leikskólaaldri geti bætt orðaforða og hlustunarskilning barna og auðveldað 

þannig leiðina að lesskilningi (Sénéchal og LeFevre, 2002). Eins að ólíkar 

lestrarathafnir heima hafa áhrif á mismunandi færni lestrarferlisins, þá 

hefur reynsla af lestri sögubóka með foreldrum áhrif til dæmis á þróun 

móttækileika barnsins fyrir tungumálinu (Sénéchal og LeFevre, 2002). Einnig 

skoða margar rannsóknir málin í víðara samhengi og kanna ekki endilega 

áhrif á ákveðna þætti innan lestrarferlisins.  

Þrátt fyrir skýra þörf fyrir að hlúa þurfi að lestrarfærni nemenda og 

mikilvægi þátttöku foreldra í því sambandi þá er skortur á áhrifaríkum og 

markvissum lestrarverkefnum sem ætluð eru fyrir foreldra og börn inni á 

heimilinu. Ekki er til mikið af rannsóknum sem sýna með greinilegum hætti 

skýr áhrif íhlutana með þátttöku foreldra á lestrarnám barna. Þó eru til 

rannsóknir þar sem íhlutanir koma við sögu til að auka lestrarárangur 

nemenda með þátttöku foreldra sem borið hafa árangur (Bailey, Silvern, 

Brabham og Ross, 2004; McElvany og Artelt, 2009). Fjallað verður nánar um 

þær í næsta kafla. 
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Eins og fyrr segir þá geta skólar styrkt foreldrasamstarf með skýrum 

samstarfsáætlunum. Með margskonar verkefnum sem miða að því að 

styrkja alla sex þætti sem taldir eru skipta máli þegar kemur að þátttöku 

foreldra í skólastarfi. Á þann hátt er hægt að ná markmiðum, þar á meðal að 

bæta lestur (Epstein, 2011). Epstein nefnir nokkrar leiðir í þessu sambandi. 

Hún mælir með smiðjum eða námskeiðum fyrir foreldra til að hjálpa þeim 

að skilja lestrarferlið og lestrarviðmið þar sem lögð er áhersla á 

lestrarþróunina skref fyrir skref. Einnig geta skólar fengið lestrar-

sjálfboðaliða til að hjálpa nemendum að bæta lesturinn. Mælt er með að 

útfæra verkefni sem undirstrika mikilvægi lestrarstefnu skólans og skapa 

tækifæri fyrir foreldra til að ræða við börnin sín um bækur og lestur. 

Rannsóknir á þátttöku foreldra í lestrarnámi barna gefa til kynna, yfir alla 

aldurshópa, að verkefnamiðaðar íhlutanir í lestri með þátttöku foreldra hafi 

jákvæð áhrif á lestrarfærni nemenda og einkunnir (Epstein, 2011, bls. 52–

53). 

 Samstarfsáætlanir sem stuðla að þátttöku foreldra í lestri hafa sýnt 

árangur á Íslandi. Gott dæmi um það er: Fágæti og furðuverk sem er 

þróunar- og rannsóknarverkefni, byggt á enskri fyrirmynd (e. Curiosity kits). 

Verkefnið miðar að því að efla lestraráhuga nemenda, einkum drengja og 

virkja foreldra, þá sérstaklega feður. Verkefnið er ætlað til notkunar á 

heimilinu og vinna nemendur það í samvinnu með fjölskyldu sinni.  

Rannsóknir á verkefninu í Englandi hafa sýnt marktæk jákvæð áhrif á lestur 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2011). 

Rannsóknir eru þó ekki einróma og þær sýna misgóðan árangur íhlutana 

á ólíka þætti lestrarferlisins. Þrátt fyrir skort á rannsóknum á þessu sviði þá 

benda flestar nýlegar rannsóknir til þess að foreldrasamstarf sé mikilvægt 

og ítreka nauðsyn þess að kennarar leggi sig fram um að auka hlutdeild 

foreldra í lestrarnámi barna sinna (Sheridan o.fl., 2011; Villiger o.fl., 2012).  

Taylor og Pearson (2004) tóku saman niðurstöður rannsókna sem 

skoðuðu hvað einkenndi skóla sem gátu státað af árangursríkri 

lestrarkennslu, það er að segja skólar þar sem nemendum vegnaði vel í 

lestri. Megineinkenni þeirra voru meðal annars sterk tengsl við foreldra, 

kerfisbundið mat á framförum nemenda, mikið og gott samstarf á meðal 

starfsfólks og úrræði voru til staðar þegar við átti. Einnig var leitast eftir að 

vinna í minni hópum og unnið var eftir raunprófuðum lestrarkennslu–

aðferðum. Niðurstöður prófa voru aðgengilegar starfsfólki og viðeigandi 

ráðstafanir voru gerðar í samræmi við niðurstöðurnar. Samvinna var mikil 

innan bekkja en einnig á milli bekkja og jafnvel árganga. Áhersla var á 

frjálsan lestur nemenda og mikið var lagt upp úr ritun, til dæmis að 



 

40 

nemendur skrifuðu um hvað þeir voru að lesa. Í þessum skólum kom það 

skýrt fram að lestur var í forgangi í skólanum. Skólarnir höfðu einnig 

stuðning skólastjóra sem og færa, reynslumikla kennara og leiðtoga innan 

sinna raða í lestri sem leiðbeindi öðrum og veitti ráð varðandi lestur. Síðast 

en ekki síst var jákvætt samstarf milli heimilis og skóla talið sérstaklega 

mikilvægt. 

Ávinningur af samstarfinu fyrir nemandann er eins og fyrr segir 

ótvíræður hvað námið varðar en ekki má gleyma öðrum mikilvægum 

þáttum eins og þeirri öryggistilfinningu sem nemandinn finnur fyrir þegar 

hann sér að báðir þessir mikilvægu aðilar í lífi hans vinna saman að 

hagsmunum hans (Olender o.fl., 2010, bls. 3).  

Þátttaka foreldra í námi barnanna, sem á sér stað heima, til dæmis að 

taka virkan þátt í heimalestri, er ekki síður mikilvæg. Ekki aðeins fyrir 

árangur í lestri heldur styrkir þátttaka foreldra heima virðingu fyrir 

skólanum og virkar hvetjandi á nemendur og eykur áhuga þeirra á náminu 

(Turnbull o.fl., 2011).  

2.5.1 Heimanám og heimalestur 

Heimanám (e. homework) er eins og nafnið gefur til kynna nám sem á sér 

stað inni á heimili. Nánari skilgreining felur í sér að heimanám eru verkefni 

sem kennari skipuleggur og úthlutar nemendum. Verkefnin eru oft unnin 

undir leiðsögn foreldris og eru oftast á ábyrgð nemandans. Nemendum er 

gert að vinna þau eftir að hefðbundinni kennslu lýkur, gjarnan á heimili 

nemenda en einnig á bókasafni, í gæslu eftir skóla eða hvar sem nemendur 

kjósa innan ákveðins tímaramma (Cooper, 2007, bls. 4).  

Saga heimanáms hefur þróast mikið á síðastliðnum áratugum. Viðhorf til 

heimanáms hafa meðal annars endurspeglast af samfélagsþróun og 

fylgjendur og andstæðingar heimanáms hafa haft missterka rödd í gegnum 

tíðina (Cooper, 2007, bls. 1–3; Vatterott, 2009, bls. 3). Í lögum um 

grunnskóla (2008) er ekki minnst á heimanám en í aðalnámskrá grunnskóla 

(2011, bls. 72) kemur meðal annars fram að foreldrar beri ábyrgð á 

heimanámi barna sinna.  

Skiptar skoðanir eru á tilgangi og gagnsemi heimanáms en flestir eru 

sammála um að megintilgangur heimanáms sé að auka þekkingu og skilning 

nemenda. Heimanámi er þannig ætlað að vera viðbót við skólanámskrár og 

dýpka innihald þeirra (Cooper, 2007, bls. 6–8;  Vatterott, 2009, bls. 96–98). 

Kennarar setja heimanám fyrir vegna ýmissa ástæðna, venjulega vegna þess 

að þeir trúa því að það bæti námsárangur og námsvenjur nemenda en 

einnig til að auka þátttöku foreldra (Shumow, 2010, bls. 58). 
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Rannsóknarniðurstöður eru ekki á eina leið en flestar gefa til kynna að 

gagnsemi heimanáms sé meiri eftir því sem nemendur eldast (Cooper, 

2007, bls. 8–10, 38–39). 

Að sögn Epstein (2011) er tilgangur heimanáms margskonar eða allt frá 

æfingu til refsingar en flestir kennarar setja fyrir heimanám til að þjálfa 

færni sem nemendur hafa lært í skólanum. Eins og til dæmis lestrarþjálfun 

þar sem áhersla er á að gefa nemendum tækifæri á að þjálfa hæfni sem þeir 

hafa lært í skólanum, auka hraða, ná valdi á leikni og varðveita færni. 

Heimanám sem refsing er ekki talin vera vænleg til árangurs. Að koma á 

samskiptum milli foreldra og barns er líka mikilvægur tilgangur heimanáms 

og gefur kennurum tækifæri til að veita foreldrum hlutdeild í menntun 

barna sinna (Epstein, 2011, bls. 233, 497). Heimanám er ennfremur 

mikilvægur tengiliður milli skóla og heimila og gerir foreldrum meðal annars 

kleift að fylgjast með námi barna sinna (Epstein, 2011, bls. 487). Kennarar 

geta notað heimanám til að brúa bilið á milli heimilis og skóla því 

samkvæmt rannsóknarniðurstöðum Brooker (2002) vilja foreldrar gjarnan 

aðstoða börn sín við heimanám þó þeir kjósi að tengjast skólanum ekki á 

annan hátt.  

Epstein (2011, bls. 395–402) telur ávinning heimanáms víðtækan fyrir 

nemandann, foreldra og kennara. Þar ber helst að nefna bættan 

námsárangur, þar á meðal í lestri, betri námsvenjur og jákvæðari viðhorf 

gagnvart skólanum og námi hjá nemandanum. Fyrir foreldra þá eykst til 

dæmis kunnátta á því hvernig á að styðja við og hvetja í heimanáminu, 

þekking á því hvað nemendur eru að læra og síðast en ekki síst kynnast 

foreldrar barninu sem námsmanni. Fyrir kennarann þá getur heimanám 

auðveldað tengsl við fjölskylduna, aukið virðingu fyrir tíma fjölskyldunnar og 

viðurkenningu á ólíkum fjölskylduformum.  

Í tengslum við umræðuna um áhrif margskonar þátttöku foreldra í 

skólastarfi þá telja Harris og Goodall (2008) að stuðningur foreldra heima 

hafi jákvæðari áhrif á námsárangur en stuðningur þeirra við barnið í 

skólanum. Þannig að með þátttöku foreldra í heimanámi er hægt að auka 

hlutdeild þeirra í námi barna sinna sem getur haft jákvæð áhrif á barnið og 

árangur þess.  

Hinir títt umtöluðu Desforges og Abouchaar (2003) sem skoðað hafa 

fjölmargar rannsóknir með það að markmiði að meta áhrif af samstarfi 

foreldra og skóla fyrir námsárangur barna hafa einnig skoðað hvort 

menntun foreldra og félagsleg staða skipti máli (Desforges og Abouchaar, 

2003, bls. 12–15). Þeir skoðuðu hvort það hefði áhrif á námsárangur þegar 

foreldrar aðstoðuðu barnið við heimanám, sýndu því stuðning, áttu 
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samskipti við kennara og tóku þátt í viðburðum í skólanum (Desforges og 

Abouchaar, 2003, bls. 18). Niðurstöður þeirra sýndu að því betri sem 

félagsleg staða foreldra var, þeim mun meiri voru tengsl þeirra við 

skólastarfið. Þrátt fyrir það sýndu niðurstöðurnar að það sem skipti mestu 

máli var hvernig foreldrar gegndu foreldrahlutverkinu á heimilinu. Það var 

það sem skilaði árangri út í skólakerfið og í auknum námsárangri nemenda. 

Það að foreldrarnir styðji barnið á jákvæðan hátt, samræðan inni á 

heimilinu, hvatning og væntingar til barnsins, það eru þessi atriði sem skipta 

mun meira máli en félagsleg staða foreldranna (Desforges og Abouchaar, 

2003, bls. 21). Aðrar rannsóknir hafa sýnt einnig að félagsleg staða foreldra 

skiptir ekki máli þegar kemur að því að aðstoða börnin með heimanám 

(Shumow, 2010, bls. 58–59). 

Þrátt fyrir að heimanám hafi lengi tíðkast í skólum hafa áratuga 

rannsóknir á heimanámi ekki enn tekist að sýna fram á ótvíræða jákvæða 

fylgni milli heimanáms og námsgetu grunnskólabarna (Kohn, 2006, bls. 38). 

Svona hljóma fullyrðingar andstæðinga heimanáms og eru þær réttmætar í 

ljósi margra rannsóknaniðurstaðna því þær hafa sýnt að heimanám skili ekki 

tilætluðum árangri og að tilgangur þess sé ekki alltaf ljós. Hafa þarf í huga 

að rannsóknir á heimanámi eru víðfeðmt svið, að mörgu er að hyggja í því 

sambandi og áhrifaþættir margir. Einnig er mikilvægt að taka fram að þegar 

talað er um rannsóknir og heimanám þá er í flestum tilfellum verið að 

rannsaka heimanám almennt eða annað heimanám en lestur.  

Athyglisvert er að þrátt fyrir afstöðu Kohn til heimanáms þá telur hann 

að niðurstöður rannsókna á gagnsemi heimalesturs séu jafn sterkar og 

niðurstöður rannsókna um gagnsemi heimanáms eru veikar. Jafnframt, að 

hans mati er ákjósanlegast að heimalestur sé eina heimanám nemenda og 

þá skiptir miklu máli hvernig fyrirkomulag er haft á því. Kohn telur mjög 

mikilvægt að nemendur fái að velja sér lestrarviðfangsefni og fái að lesa 

frjálst. Kennari á ekki að gera kröfu um ákveðinn tíma á dag til lesturs eða 

ákveðinn blaðsíðufjölda. Hann á heldur ekki að fara fram á að foreldrar 

kvitti fyrir lestur barna sinna (Kohn, 2006, bls. 175–177).  

Áður en börn verða læs þá mælir Kohn eindregið með því að foreldrar 

lesi fyrir þau. Markmiðið með því er ekki að kenna þeim að lesa, því það er 

hlutverk kennarans, heldur að hlúa að undirstöðunni fyrir lestrarnámið. 

Kohn hefur eftirfarandi eftir kennara í bókinni sem á vel við hér:  
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Nemendur verða góðir lesarar þegar þeir lesa mikið. Nemendur 

lesa mikið þegar þeir njóta lestursins. Nemendur njóta 

lestursins þegar þeir njóta lestrarefnisins og nemendur njóta 

lestrarefnisins þegar þeir fá að velja og fá tækifæri til að kafa í 

efnið á eigin forsendum (Kohn, 2006, bls. 177).  

Þrátt fyrir skort á rannsóknum sem sýna með óyggjandi hætti bein jákvæð 

áhrif heimanáms á námsárangur þá hafa margar rannsóknir sýnt að 

þátttaka foreldra í heimanámi barna hefur jákvæð áhrif á viðhorf barna til 

heimanáms og náms almennt. Einnig sýna rannsóknir að heimanám stuðli  

að auknu sjálfstrausti barnsins og eykur líkur á því að barnið taki ábyrgð á 

heimanáminu (Turnbull o.fl. 2011, bls. 260). Þessir þættir eru svo líklegir til 

að skila sér í bættum námsárangri.  

Hvaða hlutverki foreldrar gegna í heimanáminu og áhrif þess er 

margþætt, því er erfitt að benda nákvæmlega á áhrifin á einstaka þætti 

námsins. Yfirleitt felst hlutverk foreldra í yngri bekkjum grunnskólans fyrst 

og fremst í beinni aðstoð við skólatengd verkefni. Þegar börnin eru komin í 

eldri bekki felst hlutverk foreldra meira í því að auka sjálfstæði og 

sjálfsstjórn þeirra og styðja þau í því að taka sjálf ábyrgð á heimanáminu 

(Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 35−36). Epstein (2011, bls. 399) telur 

mikilvægt að aðstoð heima feli í sér hvatningu, hlustun, viðbrögð, hrós, 

leiðbeiningu og samræðu en ekki kennslu. 

Þó skoðanir á heimanámi séu skiptar þá sýna kannanir að flestir 

foreldrar, skólafólk og almenningur séu sammála um að heimanám sé 

gagnlegt og búast við að nemendur fái heimanám. Foreldrar reikna einnig 

með að fá hlutdeild í heimanámi barna sinna (Shumow, 2010, bls. 58). 

Ekki er mikið um íslenskar fræðigreinar um heimanám en áhugafólk um 

viðfangsefnið hefur víða sett fram skoðanir sínar, hvort sem þeir teljast 

fylgjendur eða andstæðingar heimanáms. Elín Thorarensen námsráðgjafi og 

fyrrverandi framkvæmdarstjóri Heimilis og skóla skrifar til að mynda um að 

það heyrist mismunandi skoðanir meðal skólafólks og foreldra um mikilvægi 

heimanáms en segir að það sé almennt viðurkennt að lestrarnám sé 

samvinnuverkefni heimilis og skóla (Elín Thorarensen, 2005, bls. 8). 

Það er staðreynd að heimalestur er hluti af heimanámi flestra nemenda 

hér á landi. Þrátt fyrir að ekki sé mikið vitað um bein áhrif heimalesturs á 

lestrarfærni eða einstaka þætti lestrarferlisins vegna fárra rannsókna á því 

sviði. Rannsóknir hafa þó veitt góðar upplýsingar um að íhlutanir hafi 

marktæk góð áhrif á lestrar- og málþróun nemenda. Niðurstöðurnar sýna að 

frekari rannsókna sé þörf (Epstein, 2011, bls. 52–53). 
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Vaughn, Bos og Schumm (2011, bls. 259) tala meðal annars um 

heimanám í sínum skrifum en hægt er að heimfæra þeirra nálgun yfir á 

heimalestur. Þær telja mikilvægt að heimanámsverkefni nemenda hafi 

skýran tilgang og bjóði nemendum upp á tækifæri til að æfa og styrkja það 

sem áður hefur verið kennt í skólanum. Hagur þess að hafa foreldra með í 

heimanáminu einskorðast ekki við námsárangur heldur hefur komið í ljós að 

það hefur einnig víðtækari áhrif til dæmis á jákvæðni gagnvart námi. 

Kennarinn þarf að leggja sitt af mörkum með því að gefa nemendum 

endurgjöf á heimaverkefnin og kanna ástæður þess sé heimaverkefnum 

ekki skilað á réttum tíma (Vaughn o.fl., 2011, bls. 456). Tilgangur 

heimanáms, þar með talinn tilgangur heimalesturs, er mikilvægur en einnig 

væntingar, það er til hvers er ætlast af nemandanum, kennaranum og 

foreldrinu. Þær telja einnig mikilvægt að samstarf foreldra og kennara sé 

gott og að kennarar bjóði foreldrum upp á fræðslu eða þjálfun. Foreldrar 

eru oft og tíðum allir af vilja gerðir að aðstoða börn sín en finna fyrir óöryggi 

og vita ekki alltaf hvernig þeir eiga að fara að (Vaughn o.fl., 2011, bls. 82–

83). Epstein (2011) tekur í sama streng og talar um að foreldrar vilji meiri 

hlutdeild í menntun barna sinna og kalli eftir fræðslu og leiðbeiningum um 

það hvernig þeir geti aðstoðað börn sín heima. 

Niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á heimalestri 

undirstrika flestar mikilvægi þess að nemendur lesi heima með foreldrum 

sínum og að það hafi jákvæð áhrif á lestrarþróun nemenda (Epstein, 2011, 

bls. 93; Hornby og Lafaele, 2011; Shumow, 2010, bls. 60). Áhrifin fara 

hinsvegar eftir því hvernig heimalesturinn fer fram og mismunandi áhrif á 

vissa þætti í lestrarferlinu (McElvany og Artelt, 2009). Niðurstöður 

rannsókna gefa til kynna að ef gagnvirk samskipti foreldris og barns eiga sér 

stað í heimalestri hafi það ekki einungis jákvæð áhrif á lestrarþróun barnsins 

heldur sé það einnig mikilvægur þáttur í því að auka hlutdeild foreldra í 

skólastarfi og þá um leið styrkja foreldrasamstarf (Bailey o.fl., 2004; 

McElvany og Artelt, 2009). 

 Rannsókn Bailey og félaga (2004) sýndi fram á að heimalestur sem er 

hannaður til að virkja gagnvirk samskipti foreldra og barna og ýta um leið 

undir áhuga foreldra, geti átt þátt í betri lestrarfærni og eykur þá um leið 

líkur á bættum námsárangri. Rannsóknin kannaði hvort þátttaka foreldra í 

gagnvirkum heimalestri hefði áhrif á hæfni nemenda í því að draga ályktanir 

út frá lesnum texta og hvort hún hefði áhrif á aukna þátttöku foreldra. Þeir 

sem tóku þátt voru 84 nemendur úr þremur skólum og foreldrar þeirra. 

Hópnum var skipt í þrennt, nemendur og foreldrar úr skóla 1 fengu 20 

gagnvirk heimalestursverkefni og foreldrar þeirra fengu þjálfun og fræðslu 
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um mikilvægi þátttöku þeirra í heimalestri barnsins. Í skóla 2 fengu 

nemendur og foreldrar þeirra samskonar verkefni en án þjálfunar og 

fræðslu fyrir foreldra. Í skóla 3 var samanburðarhópur sem fékk einungis 

þann heimalestur og verkefni sem þau voru vön að fá.  

Niðurstöðurnar sýndu að foreldrar tvöfölduðu þann tíma sem þeir eyddu 

með barninu í heimalestri og nemendur stóðu sig betur á prófi sem kannaði 

ályktunarhæfni í lestri. Það sýndi sig líka að fræðsla og þjálfun var mikilvæg 

því nemendur í skóla 1 stóðu sig best en nemendur í skóla 2 stóðu sig bara 

betur en nemendur í samanburðarhópnum.  

Rannsóknin er talin sýna fram á mikilvægi þess að kennarar setji fyrir 

heimalestur og verkefni sem hafa skýran tilgang og markmið en einnig 

mikilvægi þess að foreldrar hafi skýru hlutverki að gegna. Fræðsla og þjálfun 

foreldra skiptir máli en það kemur heim og saman við þær kröfur sem 

foreldrar gera. Þeir vilja fræðslu og vera upplýstir um skólastarfið, þá 

sérstaklega því sem viðkemur þeirra barni (Epstein o.fl., 2002, bls. 292; 

Áslaug Brynjólfsdóttir, 2007). 

Rannsókn McElvany og Artelt (2009) á lestrarverkefninu, Berlin Parent-

Child Reading Program, byggir á raunprófuðum aðferðum fyrir foreldra og 

börn og er ætlað til framkvæmdar á heimilinu. Metin voru áhrif verkefnisins 

á bætta lestrarfærni en einnig var skoðað hversu framkvæmanlegt 

verkefnið var. Markmið rannsóknarinnar var að hlúa að forsenduþáttum 

lesturs. Þátttakendur voru um 500 nemendur í fjórða bekk og fjölskyldur 

þeirra, þátttakendum var skipt upp í tilraunahóp og samanburðarhóp.  

Verkefnið fólst í reglulegum lestrarstundum þar sem foreldrar hlustuðu á 

lestur barns síns til að styrkja færni í umskráningu, lesfimi og orðaforða. 

Foreldrar spurðu kerfisbundinna spurninga úr textanum til að fylgjast með 

skilningi á því sem barnið las, til að hlúa að þekkingu, athuga notkun á 

aðferðum tengdum námsvitund og aukningu á orðaforða. Foreldri og barn 

fóru nánar í innihald textans í umræðum til að þjálfa lestækni, námsvitund 

og orðaforða. Fjölbreyttir textar voru valdir til að hvetja börnin og lögð var 

áhersla á að fylgja ráðleggingum sérfræðingahóps (National Reading Panel, 

2000), sem leggur áherslu á fjölbreyttar leiðir til að þjálfa ólíka þætti 

lestrarferlisins. Til að koma til móts við þekkingarskort flestra foreldra 

varðandi lestrarferlið þá voru verkefnin stöðluð og vel skipulögð en það 

auðveldaði foreldrum hlutverk sitt. Ennfremur þá unnu foreldri og barn sem 

jafningjar í verkefninu, skiptust á að lesa upphátt, svöruðu spurningum, 

leystu verkefni og gáfu hvort öðru svörun.  

Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá leið að börnin sem tóku þátt í 

verkefninu sýndu meiri framfarir í orðaforða og efldu lestrartengda 
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námsvitund sína meira en nemendur í samanburðarhópnum, einnig þegar 

búið var að taka tillit til áhrifaþátta. Ekki kom þó fram marktækur munur á 

milli hópa í þróun lesfimi. Verkefnið var því ekki árangursríkt á marktækan 

hátt í því að auka fimi í umskráningu orða. Ekki kom heldur fram marktækur 

munur á milli hópa í lestrarhvatningu né á skilningi á texta þó tekið væri tillit 

til áhrifaþátta. Þó niðurstöðurnar sýndu ekki marktæk áhrif á alla þætti 

lestrarfærni þá benda þær þó til þess að verkefnið sé vel framkvæmanlegt á 

heimili og geti lofað góðu. Þær undirstrika einnig mikilvægi þess að hlúa að 

lestri heima fyrir.  

Í rannsókninni kemur skýrt fram að heimilið sé talið heillavænlegur 

menntavettvangur, þegar það er gefið að foreldrar hafi fleiri tækifæri en 

kennari til að vinna með barninu. Lestrarverkefnið leggur áherslu á heimilið 

sem það umhverfi sem getur boðið upp á bein og öflug gagnvirk samskipti 

og þjálfun sem leiðir til markvissari vinnu. Niðurstöður koma heim og saman 

við niðurstöður Villiger og félaga (2012) sem telja einnig að umhverfið 

heima fyrir sé ákjósanlegur vettvangur fyrir lestrarþjálfun en að þeirra mati 

þá veltur árangurinn á aðkomu foreldra og kennara að íhlutuninni. Taka þarf 

með í reikninginn að foreldrar eru ekki kennarar og síðast en ekki síst þá 

hafa foreldrar í dag oft fullbókaða dagskrá sem þarf að aðlaga að 

lestrarverkefni sem þessu. 

Epstein (2011) talar um mikilvægi þeirra lestrarrannsókna sem gerðar 

hafa verið fyrir rannsakendur til að hugsa á nýjan hátt um það hvernig 

íhlutanir, til að auka þátttöku foreldra, eru líklegastar til að hafa jákvæð 

áhrif á einstaka þætti lestrarnáms. Margir skólar eru nú þegar farnir að 

leggja áherslu á aukna þátttöku foreldra til að ná sérstökum náms–

markmiðum nemenda í lestri.  

Samkvæmt Epstein (2011, bls. 395–402) ættu skólar að taka mið af 

öllum sex þáttum foreldraþátttöku og vinna með þá þegar þeir byggja upp 

heildarstefnu í foreldrasamstarfi. Þegar þátttaka foreldra í heimanámi er 

skoðuð þá telur hún að skólinn eigi meðal annars að sjá foreldrum fyrir 

fræðslu um hvernig best sé að aðstoða börnin í heimanámi sínu til að efla 

færni þess. Upplýsingum um heimanámstefnu skólans þarf að koma til 

foreldra og hvernig á að fylgjast með heimanámi. Reglulegar áætlanir 

varðandi heimanám sem krefjast þess að nemendur ræði og eigi í 

gagnvirkum samskiptum við fjölskyldu um hvað þeir séu að læra í skólanum 

eru mikilvægar. 

Ljóst er að framfarir nemenda í lestri velta meðal annars á  frumkvæði 

kennara í að veita foreldrum hlutdeild í námi barna sinna til dæmis með 

leiðsögn um hvernig best sé að aðstoða barn sitt heima (Epstein, 2011, bls. 
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219). Sénéchal og LeFevre (2002) tala um í sinni rannsókn að íhlutun sé 

áhrifamest þegar bæði kennurum og foreldrum er kennt að vinna með 

lestrarviðfangsefnið á viðeigandi hátt. Þá gagnast það nemandanum best. 

Niðurstöður framantalinna rannsókna undirstrika mikilvægi þess að 

nemendur lesi heima með foreldrum sínum. Það getur haft jákvæð áhrif á 

lestrarþróun nemenda, hinsvegar skiptir miklu máli hvernig að því er staðið. 

Eins og áður hefur komið fram er stuðningur foreldra og hvatning þeirra við 

lestrarnámið gríðarlega mikilvægt og skilar jákvæðum árangri. Gott samstarf 

skóla og foreldra ætti því að vera árangursríkasta leiðin til að stuðla að 

farsælu lestrarnámi nemenda (Nanna Kristín, 2010). 

2.5.2 Hlutverk skóla og kennara í samstarfinu 

Eitt meginhlutverk kennara er ásamt skólastjórnendum að skapa tækifæri til 

að auka hlutdeild foreldra í skólastarfi og stuðla að virku samstarfi á 

jafnréttisgrundvelli (Aðalnámskrá grunnskóla 2011). Samkvæmt lögum um 

grunnskóla (nr. 91/2008) er hlutverk kennara stórt og mikið þegar kemur að 

samstarfi við foreldra og eins og fram hefur komið hefur mikilvægi 

samstarfsins aukist frá fyrri lagasetningu (Lög um grunnskóla nr. 63/1974). 

Áhersla er á að það sé fyrst og fremst hlutverk skólans að koma samstarfinu 

á, bera ábyrgð á því og viðhalda. 

Í aðalnámskránni (2011) segir einnig um hlutverk kennara að 

umsjónarkennari gegni lykilhlutverki í farsælu samstarfi heimilis og skóla, sé 

aðaltengiliður og að meginþungi samstarfsins um nemandann hvíli á 

umsjónarkennaranum sem oftast sér um dagleg samskipti. Þar segir 

ennfremur að kennsla og uppeldi verði ekki aðgreind (2011, bls. 44) en með 

þessu kemur skýrt fram að hlutverk kennarans er uppeldisfræðilegt ekki 

síður en kennslufræðilegt.  

Kennarar vilja samstarf og meiri þátttöku foreldra í skólastarfi (Hornby 

og Lafaele, 2011) en mikilvægt er að kennarar líti á foreldra sem 

samstarfsaðila. Það er kennaranna að vinna að því að fá foreldra í lið með 

sér og útskýra hversu stóru hlutverki þeir gegna við að styðja við 

lestrarþróun barns síns (Morrow, 2012, bls. 421). 

Í ljósi samfélagsbreytinga hafa ný viðhorf myndast varðandi faglegt 

hlutverk kennara. Fræðimenn hafa lagt aukna áherslu á að kennarar taki að 

sér leiðtogahlutverk í samstarfi við foreldra og efli þá. Kennarinn ætti að 

stuðla að eflingu foreldra með því að líta á það sem eitt mikilvægasta 

hlutverk sitt að finna leiðir sem veita foreldrum aukna hlutdeild í velferð 

barna sinna (Nanna Kristín, 2007).  
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Efling (e. empowerment) er mikilvægt hugtak í þessu samhengi en 

Turnbull og félagar (2011) segja eflingu fela í sér samvinnu eða tengingu 

milli fjölskyldna, fagaðila og annarra kerfa sem veita þjónustu. Um er að 

ræða einskonar ferli til þess að hrinda áætlunum í framkvæmd sem miða að 

því að fagfólk og foreldrar sameini krafta sína og stuðli þannig að jákvæðum 

áhrifum. Markmið eflingar er að auka vald einstaklinga þannig að þeir eigi 

þess kost að bæta aðstöðu sína og geti fyrirbyggt eða breytt aðstæðum sem 

orsaka vandamálin sem þeir glíma við. Efling sem aðferð, leggur áherslu á 

samstarf á jafnræðisgrunni og reynsla og þekking einstaklingsins fær sama 

vægi í vinnuferlinu og fagleg þekking sérfræðingsins (Nanna Kristín, 2011). 

Þegar kennari er í samstarfi við foreldra og hefur áunnið sér traust þeirra á 

hann að stuðla að eflingu þeirra með því til dæmis að leiðbeina til 

sameiginlegrar ákvarðanatöku. Þegar samstarfsaðilar leggja áherslu á 

eflingu eru mun meiri líkur á að allir aðilar finni að þeir séu jafnir hver 

öðrum (Turnbull o.fl., 2011) og þar af leiðandi að samstarfið sé byggt á 

jafnréttisgrunni. Kennurum er ætlað að mæta breyttum þörfum 

samfélagsins með því að taka að sér leiðtogahlutverk í samstarfinu við 

foreldra en markmið þess er að gefa foreldrum aukna hlutdeild í lífi barna 

sinna með eflingu og samræðu (Nanna Kristín, 2011).  

Rannsókn sem skoðaði áhrif þess hvernig kennarar skapa grundvöll fyrir 

þátttöku foreldra í heimanámi, í lestri og stærðfræði, sýndi að forysta 

kennara skipti gríðarlega miklu máli þegar kom að samstarfi foreldra og 

kennara um lestur. Þegar kennari leiðbeindi foreldri varðandi heimalestur 

hafði það jákvæð áhrif á lestrarárangur nemandans (Epstein, 2011, bls. 

219–221). 

Það er ljóst að foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í þroska og menntun 

barna sinna og það hlutverk þarf skólinn að vera meðvitaður um. Epstein 

talar um að viðhorf kennara þurfi og hafi verið að breytast. Ef kennarar líta 

fyrst og fremst á börn sem nemendur, séu þeir líklegri til að líta á 

fjölskylduna sem aðskilda frá skólanum. Að fjölskyldan eigi að gera sitt en 

láta skólann sjá um menntunina. Ef kennarar hins vegar líta á nemendur 

sem börn, séu þeir líklegri til að beina athyglinni einnig að fjölskyldunni sem 

samstarfsaðila í menntun barnanna (2002, bls. 7). 

Kennarar eru fagaðilar í samstarfinu við foreldra og verða að geta boðið 

foreldrum aðstoð eða upplýsingar um þá þætti sem barnið þeirra glímir við 

eða reynir að ná tökum á hverju sinni (Danforth og Smith, 2005, bls. 234; 

Nanna Kristín, 2010). Kennarinn hefur einnig þeim skyldum að gegna að 

upplýsa foreldra reglulega um gang mála og hvernig þeir geta mögulega 

aðstoðað barn sitt (Morrow, 2012, bls. 435).  
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Kennarinn er menntaður í námsþroska barna og hefur reynslu af því að 

kenna með árangursríkum aðferðum. Kennarar, sem kenna nemendum 

lestur, þurfa að þekkja vel til kenninga um þróun lestrar og mikilvægt er að 

kennarar hafi haldgóða þekkingu á kennsluaðferðum sem gefa árangur fyrir 

sem flesta nemendur. 

Eins og fram kemur í niðurstöðum Taylor og Pearson (2004) þá skiptir 

kerfisbundið mat á lestrarframförum nemenda miklu máli. Að meta 

reglulega lestrarfærni nemenda er að mestu leyti í höndum skólans og 

mikilvægt er að það sé unnið faglega. Niðurstöðurnar á að nýta til að taka 

ákvarðanir varðandi áframhaldandi lestrarnám. Einnig að upplýsingum um 

niðurstöður sé komið til foreldra á skiljanlegan hátt þegar við á. 

Foreldrasamstarfið er mjög mikilvægt fyrir kennarann ef ekki 

nauðsynlegt og ólík sjónarmið og þekking aðila sem koma að samstarfinu 

skiptir gríðarlega miklu máli (Turnbull o.fl., 2011, bls. 138). Ávinningur 

samstarfsins fyrir kennarann er einnig mikill, þar má nefna aukið traust og 

sjálfsöryggi, aukin starfsánægja, meiri orka, minna stress og fleira (Olender 

o.fl., 2010, bls. 4). 

Foreldrahópurinn er vissulega fjölbreyttur og því ber að mæta honum 

með einstaklingsmiðuðum hætti. Mikilvægt er að foreldrar finni að þeir 

skipti máli og að hlustað sé á rödd þeirra. Kennarar þurfa því einnig að huga 

vel að fagmennsku sinni og samskiptahæfni en hún þarf að vera góð til að 

geta tekist á við öflugt samstarf með foreldrum (King, 1999; Sapon–Shevin, 

2007).  

Í ljósi umræðunnar er mikilvægt að skoða hugtakið fagmennska (e. 

professionalism) og þá umræðu sem skapast hefur í kjölfar samfélags-

breytinga um endurskoðun á fagmennsku kennara. Í því sambandi hefur 

verið talað um nýja fagmennsku (e. new professionalism). Fagmennska er 

flókið hugtak sem breytist í takt við nýja tíma. Fagmennska kennara byggist 

á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. 

Ennfremur snýst fagmennska um nemendur, menntun þeirra og velferð 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  Aukin þekking og réttur fólks hefur sett 

fagstéttir í nýja stöðu og hefur í kjölfarið ákveðnar breytingar í för með sér. 

Fagmaðurinn lætur af yfirráðum sínum í samskiptum sem hinn óskeikuli 

fræðimaður. Hann afhjúpar óvissu sína og nálgast skjólstæðing sinn á þann 

hátt að þeir eigi það sameiginlega markmið að leita lausna og báðir hafi 

nokkuð til málanna að leggja. Hin nýja fagmennska grundvallast á samstarfi 

kennara, nemenda og foreldra að því markmiði sem aðilar hafa sammælst 

um. Til að styrkja kennara þarf að beina kastljósinu að samstarfi kennara og 

foreldra og leita leiða til breytinga á samskiptamynstri þessara aðila. Aðilar 
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þurfa að vera sammála um með hvaða hætti foreldrar geti orðið 

þátttakendur í námi barna sinna, ásamt ábyrgð og skyldum. Samstarf af því 

tagi kemur í veg fyrir miðstýringu og stuðlar að aukinni virðingu (Trausti 

Þorsteinsson, 2003, bls. 187–194). Almenningur er nú upplýstari en nokkru 

sinni fyrr og auk þess meðvitaðri um rétt sinn. Hann gerir auknar kröfur um 

þjónustu ýmissa stofnana sem áður einkenndust af sérfræðingavaldi. Þetta 

veldur því meðal annars að breyttar kröfur eru gerðar til fagstétta og 

fagmennsku. Áhersla hinnar nýju fagmennsku felst meðal annars í því að 

fagmaðurinn er leiðtogi meðal jafningja. Þessar skoðanir eiga meðal annars 

rætur að rekja til hugmyndar um eflingu og vísa til þess réttar að hafa áhrif 

á eigin velferð (Nanna Kristín, 2007). 

Kennurum ætti að vera mjög umhugað um að vera í góðu samstarfi við 

foreldra því ávinningurinn er mikill. Ekki einungis fyrir nemandann heldur 

alla aðila sem að samstarfinu koma. Einkenni þeirra kennara sem hafa náð 

að tengja lestrarnámið heim til nemenda á árangursríkan hátt eru að þeir 

leggja áherslu á foreldrasamstarf, leita oft og kerfisbundið til foreldra og 

leggja áherslu á fjölbreytni í lestrarverkefnum heima. Þeir ná jafnvel að 

tengja lestrarnámið út í samfélagið með því til dæmis að fá sjálfboðaliða til 

að aðstoða í skólanum (Taylor og Pearson, 2004). 

Skólum sem hefur gengið vel að ná fram góðu samstarfi við foreldra með 

ólíkan bakgrunn eiga þrennt sameiginlegt. Þeir setja markið á traust 

samband milli kennara, fjölskyldu og samfélags sem byggt eru á samvinnu. 

Þeir þekkja, virða og koma til móts við þarfir fjölskyldna og taka tillit til 

ólíkrar menningar og stéttar. Síðast en ekki síst nýta þeir sér hugmynda-

fræði sem byggir á samvinnu og að ábyrgðinni sé deilt (Harris, Andrew-

Power og Goodall, 2009, bls. 2). Skólar sem njóta velgengni hafa lært gildi 

þess að eiga í samstarfi við foreldra sem byggt er á virðingu og gagnvirkum 

samskiptum. Fleiri rannsókna er þó þörf til að hjálpa skólum að leggja 

grunninn að árangursríku samstarfi við foreldra í tengslum við lestrarnám 

(Taylor og Pearson, 2004).  

Til að ná góðu samstarfi við foreldra er meðal annars mikilvægt að 

foreldrar finni að þeir séu metnir að verðleikum og að þeir hafi eitthvað 

mikilvægt til málanna að leggja (Danforth og Smith, 2005, bls. 234). Í skólum 

sem leggja áherslu á mikla aðkomu foreldra eru foreldrar velkomnir hvenær 

sem er og lögð er áhersla á að þiggja aðstoð foreldra við ýmis tækifæri. Í 

þeim skólum er viðurkennt að bæði kennarar og foreldrar hafi 

sérfræðiþekkingu sem nýtist barninu og að báðir aðilar hafi rétt til 

ákvarðanatöku og stefnumótunar um menntun og þroska barnsins (Epstein 

o.fl., 2002, bls. 9–14 og Gestwicki, 2004, bls. 123–134).  
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Víða kemur fram að vilji bæði foreldra og skóla sé til staðar til samstarfs 

en skólinn verður að hafa frumkvæði að samstarfi við foreldra varðandi 

jákvæð atriði sem varðar barnið því það getur haft góð og hvetjandi áhrif á 

barnið (Fan og Williams, 2010). Mikilvægt er að kennarar einblíni ekki um of 

á námserfiðleika og hegðunarvanda í samskiptum sínum við foreldra. 

Samstarfið um nemandann á frekar að snúast um styrkleika nemandans og 

árangur og að hjálpa fjölskyldum að aðstoða börn sín í að verða betri 

námsmenn (Harris o.fl., 2009). Rannsókn Áslaugar (2007) sýndi að tæplega 

70% foreldra töldu að þeir fengju nægjanlegar upplýsingar frá skólanum en 

fannst þó ábótavant að skólinn leitaði ekki nægjanlega mikið til þeirra eftir 

áliti, en þeir lögðu ríka áherslu á gagnkvæm skoðanaskipti. Ennfremur 

fannst foreldrum að þeir ættu að fá meiri hvatningu til að sýna námi barna 

sinna áhuga. Mikilvægt er því að markmið og hlutverk samstarfsaðila séu 

skýr og nauðsynlegt er að skóli og kennarar leiðbeini og upplýsi foreldra í 

þessu sambandi.  

Cooper (2007) varar kennara við því að setja fyrir of mikið heimanám og 

telur nauðsynlegt að þeir þekki til bakgrunns foreldra og möguleika þeirra á 

að aðstoða börn sín. Vissulega kemur það fyrir að foreldrar hafa ekki 

forsendur til að sinna barni sínu í lestrarnáminu og í þeim tilvikum þarf 

skólinn að vera reiðubúinn að grípa inn í með viðeigandi ráðstöfunum eða 

úrræðum. Vitandi að börnum gengur betur í lestri ef fjölskyldur styðja við 

lesturinn heima ættu skólar að koma til móts við þær fjölskyldur sem 

einhverra hluta vegna styðja ekki við nám barna sinna, til dæmis með 

áhrifaríkum íhlutunum til að jafna hlut barna (Epstein, 2011, bls. 57). Eins 

ættu kennarar að varast að taka lítilli þátttöku foreldra illa og túlka það sem 

skort á áhuga á menntun barnsins heldur reyna að skilja hvað býr að baki 

(Turnbull o.fl., 2011, bls. 259). 

Eins og fyrr segir geta hindranir í foreldrasamstarfi verið margar en 

helsta hindrunin er skortur á samskiptum. Þegar samskiptaleiðir eru opnar 

og upplýsingaflæði er gott er líklegra að árangur náist (Taylor og Pearson, 

2004). Tungumálaerfiðleikar geta sett strik í reikninginn en þá þurfa skólar 

að sjá til þess að bjargir séu til staðar. Hafa verður í huga að þó svo að flestir 

foreldrar vilji taka virkan þátt þá geta þættir eins og tímaskortur og 

fjárhagsleg staða haft áhrif á þátttökuna (Desforges og Abouchaar, 2003, 

bls. 43) og til þess þarf skólinn að taka tillit. Fyrstu skrefin eru að viðurkenna 

að foreldrar eru ólíkir og kennarar verða að leggja sig fram um að setja sig í 

þeirra spor og reyna þannig að skilja frekar en að dæma. Nauðsynlegt er 

fyrir kennara að geta átt í farsælu samstarfi við alla foreldra hvaðan sem 

þeir koma og hvernig sem aðstæður þeirra eru. 
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Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) er talað um sameiginlegt hlutverk 

heimilis og skóla, að grunnskólinn skuli stuðla að góðu samstarfi með það 

að markmiði að tryggja farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi 

nemenda. Í lögunum kemur einnig fram að kennari skuli stuðla að því að 

efla samstarf skóla og heimilis en að foreldrar beri ábyrgð á námi barna 

sinna og ber þeim að fylgjast með námsframvindu þeirra í samvinnu við 

skólann og kennara þeirra. Samkvæmt lögum eiga foreldrar að fá tækifæri 

til að taka þátt í námi barnsins sem og skólastarfinu almennt (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Þetta verður kennarinn að hafa í huga þegar 

foreldrasamstarf er skipulagt. Mikilvægt er því að skólar leggi áherslu á 

mikilvægi foreldra og virka þátttöku þeirra til dæmis með stuðningi við 

lestrarnámið. 

2.5.3 Hlutverk foreldra í samstarfinu 

Þátttaka foreldra í námi barna sinna hefur lengi verið talin mikilvæg og hafa 

augu rannsakenda beinst í auknum mæli að þeim góðu áhrifum sem það 

getur haft á nám barna (Fan og Williams, 2010; Sénéchal og LeFevre, 2002). 

Í þessu sambandi skiptir máli hvers konar þátttöku foreldra er um að ræða. 

Eins og fyrr segir þá eru það viðhorf, væntingar og stuðningur foreldra sem 

getur haft mikið um það að segja hvernig nemandanum vegnar í námi. Það 

sem skiptir mestu máli er hvernig foreldrar gegna foreldrahlutverkinu á 

heimilinu. Það er það sem skilar árangri út í skólakerfið og í auknum 

námsárangri nemenda. Það að foreldrarnir styðji börnin á jákvæðan hátt, 

samræðan inni á heimilinu, hvatning og stuðningur foreldra og væntingar til 

barnsins (Desforges og Abouchaar, 2003).  

Hlutverk, skyldur og réttindi foreldra koma skýrt fram í grunnskólalögum 

(nr. 91/2008) og aðalnámskrá grunnskóla (2011) og felast aðallega í að þeir 

veiti barni sínu stuðning og fylgist með námi þess. Ennfremur kemur fram 

að miklu máli skipti að foreldrar gæti hagsmuna barna sinna meðal annars 

með því að láta af hendi upplýsingar sem teljast nauðsynlegar fyrir velferð 

þeirra. Það eru nýmæli í gildandi lögum um að skylda foreldra til að veita 

grunnskóla upplýsingar um barnið sem kunna að skipta máli fyrir 

skólastarfið og velferð barnsins (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) en 

foreldrar eiga að sama skapi rétt á upplýsingum um skólastarfið og 

skólagöngu barna sinna frá skólanum.  

Virk hlutdeild og þátttaka foreldra í námi og starfi barna sinna er ein 

forsenda þess að foreldrar geti axlað þá ábyrgð sem þeir bera á menntun 

barna sinna (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þarna kemur að því mikilvæga 

hlutverki skóla og kennara, að skapa tækifæri til hlutdeildar því foreldrar 
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bera ábyrgð á uppeldi og menntun barna sinna og því verður skólinn að 

tryggja þeim möguleika til hlutdeildar og áhrifa í skólastarfinu innan marka 

gildandi laga. Varðandi vaxandi áherslu á stuðning foreldra við nám barna 

þá samræmist það vel því sem víða kemur fram í rannsóknarniðurstöðum. 

Á meðan kennarinn kemur með mikilvæga sérþekkingu inn í samstarfið 

þá gera foreldrar það einnig með djúpri reynslumikilli þekkingu varðandi 

barnið auk ástar og umhyggju fyrir velferð þess. Báðir aðilar geta lagt sitt af 

mörkum til samstarfsins (Danforth og Smith, 2005, bls. 234). Þegar foreldrar 

finna stuðning skólans eru þeir viljugri til að vinna með skólanum að 

sameiginlegum námsmarkmiðum barna sinna (Taylor og Pearson, 2004). 

Eins og fram hefur komið þá skiptir máli um hvers konar þátttöku 

foreldra ræðir. Að foreldrar taki beinan þátt í skólastarfinu í skólanum hefur 

ekki endilega gefið góða raun samkvæmt rannsóknum. En foreldrar ættu að 

eiga rétt á því að fá tækifæri til að tjá sig um skólann og námið og koma 

með tillögur, til dæmis varðandi heimanám (Morrow, 2012, bls. 435–436).  

Almennt er það viðurkennt hér á Íslandi að algengast sé að foreldrar 

styðji við skólastarf barna sinna án beinnar þátttöku. Þessu er nokkuð 

öðruvísi farið víða erlendis til dæmis í Bandaríkjunum þar sem foreldrar 

koma gjarnan inn í skólann og kennslustofurnar til að aðstoða við hin ýmsu 

störf. Það er þó ekki í takt við það sem rannsóknir telja vænlegt til að bæta 

námsárangur nemenda en hinsvegar er líklegra að með því móti myndist 

þekking og gagnkvæmur skilningur á milli foreldra og kennara á hlutverki 

hvors um sig. Foreldrar komast betur í snertingu við það sem skólinn er að 

fást við og getur það jafnvel auðveldað foreldrum að átta sig betur á því á 

hvern hátt þeir geti aðstoðað við heimanám.  

Ávinningur foreldra af góðu samstarfi við kennara er mikill. Fyrst ber að 

nefna það traust sem myndast en einnig hefur verið sýnt fram á að kvíði 

foreldra minnkar. Samstarfið eflir foreldra og eykur þá tilfinningu að þeir 

eigi hlutdeild í menntun barna sinna. Það leiðir svo til betri samskipta milli 

aðila þegar skipst er á upplýsingum um barnið (Olender o.fl., 2010, bls. 5).  

Samkvæmt Epstein (2011) þá hafa fjöldi rannsóknarniðurstaðna bent til 

þess að foreldrar vilji að börnum sínum vegni vel í skóla og til að þeir geti 

orðið góðir foreldrar sem láta sér annt um menntun barna sinna þrá þeir 

meiri upplýsingar frá skólanum. Rannsókn Áslaugar (2007) sýndi fram á að 

foreldrar vilja taka meiri þátt í samstarfi við skóla barna sinna. Helstu 

áhersluþættir voru að foreldrar vildu upplýsingar frá skólanum varðandi 

skólann og starfið, sérstaklega þegar nemendur hefja skólagöngu sína. 

Foreldrar vilja aðstoða börn sín í náminu og gefa upplýsingar um barnið til 

skólans. Jafnframt kom fram að öllum foreldrum fannst mjög mikilvægt að 
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hafa gott samband við skólann og í þeirra augum var samstarfið mikilvægast 

varðandi þeirra eigin börn. Það samræmist erlendri rannsókn sem sýndi 

fram á svipaðar niðurstöður (Hornby og Lafaele, 2011). 

Eins og fram hefur komið sýna rannsóknarniðurstöður að þátttaka 

foreldra í skólastarfi barna, þá sérstaklega í lestrarnámi, hafi jákvæð áhrif. Í 

ljósi umræðunnar að framan þá eru sjálfsagt engir betur til þess fallnir að 

tryggja velferð barna en góðir foreldrar. Foreldrar sem gera sér fulla grein 

fyrir mikilvægi sínu og líklega er engin stétt betur í stakk búin til að styðja 

foreldra í því verkefni en kennarar sem hafa tileinkað sér ný viðhorf til 

foreldrasamstarfsins (Nanna Kristín, 2007). 

2.6 Skóli án aðgreiningar 

Nemendur og kennarar landsins starfa í skóla án aðgreiningar (e. inclusive 

education). Því er nauðsynlegt að skoða þá menntastefnu og hvað hún 

stendur fyrir meðal annars í tengslum við viðfangsefnið.  

Skóli án aðgreiningar, oft einnig kallaður skóli fyrir alla eða skóli 

margbreytileikans, er opinber menntastefna á Íslandi (Lög um grunnskóla 

nr. 91/2008) og er hluti af þeim samfélagsbreytingum sem átt hafa sér stað 

síðustu áratugi og kallað hafa á breytt viðhorf. Í lögunum kemur fram að 

hinn almenni grunnskóli eigi að taka við öllum börnum og mennta á 

árangursríkan hátt. Einnig ber honum að laga sig að námsþörfum nemenda. 

Í þessum lögum er í fyrsta skipti lagaákvæði sem segir að nemendur eigi 

ekki að aðgreina. Í lögunum segir meðal annars: „Nemendur eiga rétt á að 

komið sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla án 

aðgreiningar, án tillits til líkamlegs eða andlegs atgervis“ (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Hugmyndafræði skóla án aðgreiningar er bundin í alþjóðasamþykktum. Í 

Salamanca yfirlýsingunni (1995) kemur fram að menntun sé grunnréttur 

hvers barns og að öll börn séu mismunandi þannig að mikilvægt sé að 

samfélag án aðgreiningar sé mótað þar sem öll börn fái menntun við hæfi. Í 

yfirlýsingunni kemur einnig fram mikilvægi þess að virkja foreldra til að taka 

þátt í menntun barna sinna og að foreldrar og kennarar þurfi stuðning til að 

vinna á jafnréttisgrundvelli.  

Menntastefnan stendur fyrir góða menntun fyrir alla, lýðræðisleg gildi, 

félagslegt réttlæti og þátttöku (Sapon–Shevin, 2007). Með skóla án 

aðgreiningar er átt við grunnskóla í heimabyggð eða nærumhverfi 

nemenda. Gengið er út frá því að allir hafi rétt til náms og að námið sé á 

forsendum hvers einstaklings (Aðalnámskrá grunnskóla 2011, bls. 43). Í 
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skóla án aðgreiningar er fjölbreytileikanum fagnað (Gretar L. Marinósson, 

2007).  

Framkvæmd hugmyndafræðinnar á bak við skóla án aðgreiningar hefur 

ekki alltaf gengið sem skyldi, stefnan gerir ráð fyrir ýmsu sem ekki endilega 

er auðvelt í framkvæmd. Í rannsókn Hafdísar Guðjónsdóttur og Jóhönnu 

Karlsdóttur (2009) er fjallað um stefnumörkun skóla án aðgreiningar og þar 

kemur meðal annars fram að gagnvirkt samstarf skóla og heimilis sé talið 

mjög mikilvægt. Upplýsingaflæði milli kennara og foreldra er talið 

grundvallaratriði þegar skipuleggja á nám sem tekur mið af einstaklingnum. 

Stuðningur skólayfirvalda er einnig talin ein forsenda þess að markmið um 

skóla án aðgreiningar nái fram að ganga. Með stuðningi er til dæmis átt við 

þann stuðning sem skólastjóri leggur málefninu með góðri forystu, 

skuldbindingu sinni og með því að stuðla að faglegri umræðu í 

skólasamfélaginu.  

Ferguson (2006) hefur í rannsóknum sínum skoðað hvað þurfi til að skóli 

án aðgreiningar virki í raun. Hún nefnir meðal annars að leggja eigi meiri 

áherslu á gagnkvæm tengsl heimila og skóla. En það er í takt við þær kröfur 

sem gerðar eru í dag varðandi samstarf skóla og heimila.  

2.6.1 Einstaklingsmiðað nám 

Einstaklingsmiðað nám (e. differentiated instruction) er hugtak sem einnig 

er gerð grein fyrir hér þar sem það er hluti af hugmyndafræði um skóla án 

aðgreiningar. Grunnskólar landsins starfa samkvæmt grunnskólalögum en 

eins og fyrr segir þá ber hinum almenna grunnskóla að sinna hverjum og 

einum nemanda á eigin forsendum og að þeir eigi rétt á kennslu við hæfi 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008) eða einstaklingsmiðuðu námi. 

Í reglugerð um nemendur með sérþarfir í grunnskóla segir meðal annars: 

,,Stuðningur við nemendur eða nemendahópa felst í sveigjanlegu og 

margbreytilegu námsumhverfi og kennsluháttum sem ætlað er að mæta 

þörfum allra nemenda“ (nr. 585/2010). 

Í skóla án aðgreiningar kappkosta kennarar við að finna menntatækifæri  

fyrir alla nemendur. Þessu er náð með vel skipulagðri áætlun með skýrum 

tilgangi og skilgreindum markmiðum sem byggja á þörfum nemandans 

(Brownell o.fl., 2012, bls. 66).  

Skipulag náms og kennslu sem tekur mið af nemandanum, náms-

umhverfi og kennsluháttum ásamt viðfangsefnum er nálgun sem felur í sér 

einstaklingsmiðaða kennsluhætti (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna 

Karlsdóttir, 2009, bls. 66). Þegar kennari notar einstaklingsmiðaða 

kennsluhætti þá skipuleggur hann kennsluna út frá þörfum nemandans. 
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Kennsluna á að laga að nemandanum frekar en að ætlast sé til þess að 

nemandinn aðlagi sig kennslunni. Kennslan á að vera sveigjanleg og 

kennarar þurfa að vera tilbúnir að breyta henni ef svo ber undir. Einnig er 

mikilvægt að koma til móts við einstaklingsmun milli nemenda og 

áhugasviðs hvers og eins og síðast en ekki síst að koma til móts við getu 

nemandans og námsþarfir (Brownell o.fl., 2012, bls. 78–79; Morrow, 2012, 

bls. 86).  

Á undanförnum áratugum hefur safnast mikil þekking á erfiðleikum 

barna við að ná tökum á lestri og aðferðum til að bregðast við þeim. Gerðar 

hafa verið viðamiklar rannsóknir á því hvernig koma má í veg fyrir 

lestrarerfiðleika með því að miða kennsluna við þarfir hvers og eins með 

áherslu á einstaklingsmiðaða kennslu með árangursríkum raunprófuðum 

aðferðum (Brownell o.fl., 2012; National Reading Panel, 2000). Kennarar 

verða að þekkja námslega styrkleika nemandans um leið og hann kemur 

auga á veikleika hans og hvernig erfiðleikarnir hafa áhrif á nám hans. Fær 

kennari í skóla án aðgreiningar notar reglulega ákveðin matstæki til að 

aðstoða sig við ákvarðanatöku varðandi skipulag kennslu. 

Walpole og Mckenna (2007) skilgreina einstaklingsmiðaða lestrarkennslu 

(e. differentiated reading instruction) á þann veg að öll börn eigi rétt á 

kennslu í bekk sem gerir þeim kleift að nýta hæfileika sína og ná árangri í 

lestri með verkefnum sem eru krefjandi en ekki of erfið fyrir getu þeirra. 

Kennslan þarf að taka mið af hópi nemenda með hliðsjón af mati hverju 

sinni þar sem gert er ráð fyrir að nemendur geti haft sérstakar kennsluþarfir 

varðandi umskráningu, hljóðkerfisvitund, lesfimi, orðaforða, lesskilning og 

ritun. Rannsakendur leggja áherslu á að kennsla þessi sé viðbót við vandaða 

aldursmiðaða bekkjarkennslu.  

Til að beita einstaklingsmiðaðri nálgun í lestrarkennslu hafa kennarar og 

rannsakendur þróað aðferðir til að aðlaga kennsluna að nemendum til 

dæmis með því að hefja hana þar sem þeir eru staddir í lestrarþróuninni. Til 

að þetta sé mögulegt þarf kennarinn að hafa haldgóðar upplýsingar um 

stöðu allra nemenda. Hann þarf að hafa góð matstæki, þekkja hvernig lestur 

þróast með eðlilegum hætti og vita hvaða kennsluaðferðum á að beita til að 

geta gripið inn í á viðeigandi hátt. Mikilvægt er að einstaklingsmiðuð 

lestrarkennsla sé byggð á skimun og mati á stöðu hvers nemanda við 

upphaf lestrarnámsins til þess að geta unnið út frá þörfum og getu hvers og 

eins.  

Kennarinn stendur frammi fyrir miklum fjölda kennsluaðferða sem í boði 

eru. Hann þarf fyrst að ákveða hvað á að kenna og svo hvaða aðferðir henta 

(Brownell o.fl., 2012, bls. 95). Þegar kemur að lestrarnámi er mikilvægt að 
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nota raunprófaðar kennsluaðferðir til að bæta lesskilning og færni í 

umskráningu. Þær aðferðir sem taldar eru árangursríkar til að bæta 

lesskilning eru meðal annars hæfnin til að spá fyrir um ókomið atriði með 

því að virkja bakgrunnsþekkingu sína. Hugsa upphátt og spyrja sjálfan sig 

spurninga, búa til myndir í huga sér á meðan lesið er til að fylgjast með 

skilningi sínum. Einnig er mikilvægt að skilja uppbyggingu texta, geta dregið 

saman aðalatriði þess sem lesið er og geta svarað spurningum sem eru ekki 

endilega að finna orðrétt í textanum. Til að öðlast meiri færni í umskráningu 

þurfa nemendur að læra aðferðir til að umskrá óþekkt orð því erfiðleikar í 

að þekkja lykilorð í setningu getur haft veruleg áhrif á skilning. Flestar 

þessara aðferða fela í sér að þekkja atkvæði, orðamynstur eða lesa út frá 

samhengi til að bera kennsl á óþekkta orðið (Brownell o.fl., 2012, bls. 114–

118).
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir rannsókninni og aðferðafræði hennar. 

Farið yfir undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar, rannsóknarsnið 

kynnt, rannsóknarspurningar og þátttakendur. Gerð er grein fyrir hvernig 

gagnaöflun fór fram og greining og úrvinnsla gagna. Réttmæti og veikleikum 

rannsóknarinnar eru einnig gerð skil. Að lokum er fjallað um siðferðileg 

atriði og farið í helstu takmörk rannsóknarinnar.  

3.1 Undirbúningur og framkvæmd 

Undirbúningur hófst árið 2013 og vinnan við rannsóknina hófst þá um 

haustið. Samhliða vinnu við rannsóknaráætlun fór mikil vinna í lestur og 

undirbúningsvinnu áður en rannsókn hófst. Við vinnu rannsóknaráætlunar 

var stór hluti af fræðilega kaflanum unninn og rannsóknarspurningar voru í 

mótun megnið af rannsóknartímanum. Þegar rannsóknaráætlunin hafði 

verið samþykkt og tilskilinna leyfa aflað var hafist handa við rannsóknina 

sjálfa. Einn skóli varð fyrir valinu og átta viðmælendur, fjórir kennarar og 

fjórir foreldrar. Viðtölin voru tekin í febrúar 2014 og úrvinnsla þeirra fór 

fram strax í kjölfarið.  

3.2 Rannsóknarsnið 

Ákveðið var að nota eigindlega rannsóknaraðferð í þessari rannsókn því hún 

þjónar best markmiðum rannsóknarinnar. Eigindleg rannsóknarhefð byggir 

á túlkunarfræði þar sem áhersla er á aðstæður og að skoða viðfangsefnið í 

heild sinni. Með því er vonast til að ná betur til þátttakenda og 

persónulegrar reynslu þeirra og skoðana. Eigindleg rannsóknaraðferð fæst 

við manneskjur og samskipti í félagslegum aðstæðum og safnar 

upplýsingum um hvernig manneskjur sjá sig sjálfar eða eitthvað í þeirra 

umhverfi. Aðferðin notar síður staðlaðar aðferðir og sveigjanleiki er gjarnan 

í rannsóknarsniði og framsetningu. Yfirleitt eru fá tilvik rannsökuð en kafað 

dýpra í efnið (Lichtman, 2010). Í eigindlegum rannsóknum er farið eftir 

ákveðnum leiðbeiningum en ekki reglum við framkvæmdina. 

Í eigindlegum rannsóknum aflar rannsakandi gagna, greinir þau og túlkar 
út frá upplýsingum sem hann hefur fengið frá einstaklingum með til dæmis 
viðtölum. Rannsakandinn notar þannig augu og eyru sem síu við 
upplýsingaöflun. Aðferðin inniheldur oft ítarleg viðtöl og/eða athugun á 
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einstaklingum í þeirra náttúrulega og félagslega umhverfi (Lichtman, 2010, 
bls. 5). 

Eigindlegar rannsóknir einkennast gjarnan af því að þróast í 

rannsóknarferlinu um leið og rannsóknarefnið skýrist smátt og smátt. Ekki 

er alltaf vitað hvert eigindleg rannsókn leiðir og því þarf rannsakandinn ætíð 

að vera tilbúinn til að endurskoða fræðilega hlið viðfangsefnisins hvenær 

sem er í rannsóknarferlinu (Guðrún Kristinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 

2005).  

3.3 Rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig samstarf heimilis og 

skóla í Langaskóla getur stuðlað að árangri í lestrarnámi nemenda. Hvaða 

leiðir hafa reynst árangursríkar og hvert hlutverk kennara og foreldra í því 

sambandi er. 

Með þessu er sjónum beint að mikilvægi þess að lestrarnám byggi á 

góðu samstarfi og áhersla er lögð á að horfa á lestrarnámið sem 

samstarfsverkefni skólasamfélagsins.   

Rannsóknarspurningar eru þessar: 

Hvernig stuðlar samstarf skóla og heimilis að árangursríku 

lestrarnámi nemenda í Langaskóla? 

Hvaða hlutverki gegna kennarar og foreldrar í samstarfinu? 

3.4 Þátttakendur 

Í þessari rannsókn var ætlunin að skoða, lýsa, skilja og túlka en ekki alhæfa, 

því er ekki þörf á að úrtakið sé stórt. Einn skóli var markvisst valin vegna 

góðs árangurs í lestrarnámi nemenda. Markmiðsúrtak (e. purposive sample) 

var valið með tilgang rannsóknarinnar í huga, valdir voru þátttakendur sem 

taldir voru geta gefið miklar og góðar upplýsingar um rannsóknarefnið. 

Einnig var notast við snjóboltaúrtak (e. snowball sample) þar sem einn 

þátttakandi benti á annan (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003, 

bls. 62–63). Rannsóknarskólinn og hans lestrarstefna er kynnt nokkuð vel 

því það skiptir máli fyrir rannsóknina en varðandi viðmælendur þá var 

bakgrunnur þeirra ekki skoðaður sérstaklega. Bakgrunnsupplýsingar 

viðmælenda þjóna ekki tilgangi fyrir rannsóknina aðrar en þær að þeir eru 

foreldrar barna í Langaskóla. Langiskóli er tilbúið nafn á hinum raunverulega 

skóla sem rannsakaður var og viðmælendur fengu einnig tilbúin nöfn, K1, 

K2, K3 og K4 fyrir kennarana og F1, F2, F3 og F4 fyrir foreldrana. Þegar orð 
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viðmælenda eru notuð beint í niðurstöðum þá er notaður bókstafurinn X í 

stað nafn barnsins ef það kemur fram í orðum viðmælanda. 

3.4.1 Langiskóli 

Langiskóli er grunnskóli Í Reykjanesbæ með nemendur frá 1.–10. bekk. 

Skólinn hefur síðustu ár lagt aukna áherslu á lestur með ríka áherslu á 

lestrarkennslu allan grunnskólann. Haustið 2011 var tekin í notkun vel 

skilgreind lestrarstefna sem markvisst er unnið eftir og mikil áhersla er lögð 

á foreldrasamstarf í tengslum við lestrarnám nemenda. Árangurinn hefur 

ekki látið á sér standa og hafa nemendur skólans sýnt miklar framfarir í 

lestri frá tímum áherslubreytinganna. Í skólanum er litið á lestur sem ferli 

sem er í sífelldri þróun. Skólinn telur áframhaldandi lestrarþjálfun mjög 

mikilvæga þó svo nemendur hafi náð grunntækni í lestri.  

Lestrarstefna skólans er mjög aðgengileg og ítarleg. Lögð er áhersla á 

skimanir, snemmtæka íhlutun, raunprófaðar lestrarkennsluaðferðir og 

öflugt foreldrasamstarf. Aðalmarkmið lestrarstefnunnar er markviss og skýr 

kennsla og áhersla er lögð á að þjálfun lesturs eigi að vera sameiginlegt 

verkefni skóla og heimila og taka eigi mið af stöðu nemenda hverju sinni.  

Áhersla er á heimalestur alla daga vikunnar í öllum árgöngum skólans 

auk þess sem nemendur lesa daglega í skólanum. Markmið með 

heimalestrinum eru skýr en í lestrarstefnunni segir: „Markmið með 

heimalestri er að börn auki leshraða sinn og bæti við orðaforða og 

málskilning.“ 

Viðeigandi upplýsingum varðandi heimalestur og verkefni er komið til 

foreldra, til hvers er ætlast í hvert skipti, markmið, tilgangur, lestraraðferðir 

og annað foreldrum til stuðnings. Eftirfylgni er mikil með heimalestri og 

vinna umsjónarkennarar eftir ákveðnum verklagsreglum í því sambandi. Þá 

er markviss skráning á heimalestri mikilvægur þáttur í samstarfi skóla og 

heimila í Langaskóla og veitir það meðal annars innsýn í skipulag, virkni og 

viðhorf nemandans til lestrar. Einstaklingsáætlanir fá þeir nemendur sem 

ekki ná tilsettum viðmiðum fyrir sinn árgang. Þetta á bæði við um erfiðleika 

sem rekja má til umskráningar og skilnings.  

Í stefnunni kemur einnig fram hvaða skimanir og próf eru lögð fyrir í 

hverjum árgangi fyrir sig. Grannt er fylgst með framvindu lestrarnáms hvers 

og eins nemanda og eru notuð til þess hin ýmsu matstæki en þau eru: Leið 

til læsis, Tove Krogh, Læsi, Logos, samræmd próf, Orðarún, framsagnapróf, 

hraðapróf og próf samið af kennara skólans. Niðurstöður eru skráðar á 

kerfisbundinn hátt á tölvutækt form fyrir hvern og einn nemanda. 
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Í Langaskóla er ekki unnið eftir einni kennsluaðferð í lestri, heldur þær 

aðferðir notaðar sem rannsóknir hafa sýnt að beri árangur á ákveðna þætti 

lestrarferlisins, það er raunprófaðar lestrarkennsluaðferðir. Helstu kennslu-

aðferðirnar eru: Hljóðaaðferð, LTG-aðferð, hugtakakort, samlestur, 

paralestur, sögugerð og endursögn, einnig er mikið notast við spil og leiki 

sem og hin ýmsu kennsluforrit til dæmis af vef Námsgagnastofnunnar.  

Auk lestrarstefnunnar sem er aðgengileg á heimasíðu skólans má meðal 

annars finna upplýsingar um almennt heimanám. Þar kemur meðal annars 

fram áætlaður tími sem fer í heimanám og hlutverk kennara, nemenda og 

foreldra koma einnig skýrt fram. Þar segir meðal annars um hlutverk 

foreldra að þeir styðji við barnið sitt og hvetji það áfram, ennfremur eru 

foreldrar hvattir til að láta kennara vita ef heimanám er ekki við hæfi 

nemandans (Deildarstjóri Langaskóla, munnleg heimild, 7. nóvember 2013 

og 4. febrúar 2014). 

3.4.2 Viðmælendur 

Tekin voru átta einstaklingsviðtöl við fjóra kennara Langaskóla (tvo frá yngri 

deild og tvo frá eldri deild) og fjóra foreldra Langaskóla (tvo frá yngri deild 

og tvo frá eldri deild). Þrátt fyrir að viðmælendur væru fáir var leitast eftir 

því að ná fram fjölbreytni í viðmælendavalinu en handahófskennt var á 

hvern viðkomandi benti sem næsta viðmælanda í snjóboltaúrtakinu. 

3.5 Gagnaöflun 

Viðtöl sem rannsóknaraðferð er algengasta aðferðin til gagnaöflunar í 

eigindlegum rannsóknum. Einstaklingsviðtöl urðu hér fyrir valinu því sú 

aðferð hentar best miðað við rannsóknarspurningar og markmið 

rannsóknarinnar en verið er að leita eftir reynslu og upplifunum í tengslum 

við viðfangsefnið. Viðtöl eru félagsleg athöfn og samskipti á milli 

viðmælanda og rannsakanda er flókið samspil hegðunar, skynjunar, 

hugsunar og tilfinninga (Lichtman, 2010). Miðað við markmið 

rannsóknarinnar og rannsóknarspurningarnar voru notuð svokölluð opin 

viðtöl (e. in–depth interviewing) við gagnaöflun en sú aðferð gerir 

rannsakanda kleift að taka viðtal með ákveðið markmið í huga en síðan 

þróast viðtalið í gagnvirku sambandi á milli rannsakanda og viðmælanda. 

Viðtölin fóru fram í samtalsformi og spurningar voru opnar og lítil stýring 

var.  

Rannsakandinn þarf þó að vera meðvitaður um að nýta sér það sem 

fram kemur hjá viðmælanda með því til dæmis að spyrja nánar til að fá 

ítarlegri svör (Lichtman, 2010; Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 
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Ein forsenda þess að viðtöl verða árangursrík er virk hlustun. Virka 

hlustun er hægt að skilgreina sem færni til að skilja bæði tilfinningar 

viðmælanda og það hvað hann tjáir. Í virkri hlustun felst margt gagnlegt en 

aðeins orðin. Yfir helmingur samskipta fer fram án orða en yfirleitt styðja 

samskipti án orða það sem sagt er með orðum. Ef vel er hlustað er líklegra 

að kjarna málsins sé náð, kjarninn segir okkur hvað viðmælandinn er að 

reyna að segja, en þegar við náum því þá getum við öðlast skilning á 

undirliggjandi tilfinningum viðmælanda okkar. Rannsakandi túlkar þannig 

tjáningu með og án orða. Hann aðstoðar viðmælanda sinn við að tjá sig 

skýrar og sýnir honum skilning sinn á tjáningu hans. Í virkri hlustun þarf að 

sýna hlýju og einlægni, áhuga og virðingu (Helga Jónsdóttir, 2003; King, 

1999). Í viðtölum var notast við virka hlustun og spurt var nánar út í nokkur 

atriði til að fylla í eyður sem mynduðust eða til að fá nánari útskýringu.  

Viðtölin fóru öll fram í Langaskóla fyrir utan eitt sem fór fram á vinnustað 

viðmælanda að hans ósk. Annars var rætt við viðmælendur í fundarherbergi 

í skólanum. Eins og fyrr segir þá fóru viðtölin fram í febrúar 2014 og lengd 

viðtalanna var frá þrjátíu mínútum til fimmtíu mínútna.  

3.5.1 Viðtalsrammi 

Viðtalsrammi (e. interview framework) var hafður til hliðsjónar til að tryggja 

að gott flæði myndaðist í viðtalinu. Viðtalsramminn var ákveðinn fyrirfram 

og ákveðnar spurningar hafðar til viðmiðunar. Vel var hugað að fyrstu 

spurningunni því hún getur gefið tóninn fyrir framhaldið. Með þessu var 

reynt að halda utan um viðtalið, festast ekki í spurningum og forðast með 

því stýrandi orðalag (Lichtman, 2010).  

Rannsakandi þarf að gæta þess að vera ekki of formfastur svo 

viðmælendur fái það frelsi sem þeir þurfa. Jafnframt þarf rannsakandi að 

vera meðvitaður um að leyfa viðmælendum ekki að fara um víðan völl, 

heldur reyna að halda sig að mestu innan viðtalsrammans (Lichtman, 2010).  

Til að tryggja að skoðun og upplifun viðmælanda sé komið á framfæri var 

hann spurður í lok viðtals hvort hann hafi einhverju við að bæta. Ennfremur 

voru rannsóknarspurningarnar hafðar að leiðarljósi í öllum viðtölunum til að 

missa ekki sjónar á tilgangi og markmiði rannsóknarinnar. 

3.6 Skráning, greining og úrvinnsla gagna 

Til að skráning og úrvinnsla gagna yrði sem nákvæmust voru öll viðtölin 

tekin upp á upptökutæki með leyfi viðmælanda. Strax að loknu viðtali voru 

athugasemdir rannsakanda teknar upp ef einhverjar voru. Að viðtölunum 
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loknum voru þau skrásett orðrétt á tölvutækt form og skoðanir og upplifanir 

viðmælenda greind.  

Við greiningu gagna var notast við aðleiðsluaðferð (e. inductive 

reasoning) eða greinandi aðleiðslu (Lichtman, 2010). Áður en gagnagreining 

hófst voru gögnin marglesin vel og vandlega yfir. Við gagnagreininguna var 

rýnt í gögnin og meginþættir og sambærileg atriði voru flokkuð saman og 

gefið heiti. Þemu voru búin til út frá gögnunum sem unnið var með í 

greiningunni. Þemun útskýra og lýsa rannsóknarefninu og veita upplýsingar 

er svara rannsóknarspurningum. Þessi þemu eru grunnurinn að 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Einnig voru skráð nokkur atriði sem þóttu 

áhugaverð þó þau væru ekki endilega sameiginleg milli viðtala. Koma þau 

að einhverjum hluta fram í niðurstöðukafla. Niðurstöður greiningarinnar er 

að finna í niðurstöðukaflanum. 

Umfang eigindlegra gagna er oft og tíðum mjög mikið og oft flókið að 

draga gögnin i skiljanlegar niðurstöður. Því verður lesandinn að treysta á að 

rannsakandinn hafi fundið það markverðasta í gögnunum og setji það fram 

á sem trúverðugasta hátt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

3.7 Réttmæti og veikleikar  

Eigindlegar rannsóknir leggja mikla áherslu á réttmæti (e. validity). Með 

hugtakinu réttmæti er átt við að rannsakandinn geti sýnt fram á að 

niðurstöðurnar byggi á traustum grunni, lýsi því sem þeim er ætlað að lýsa 

og að það sé stutt með því að vísa í gögnin (Lichtman, 2010). Til að tryggja 

réttmæti rannsóknarinnar við gagnaöflun og til að fá víðari sýn á 

rannsóknarefnið voru tekin viðtöl bæði við kennara og foreldra. Einnig var 

haft samband við flesta viðmælendur aftur eftir að viðtali lauk þegar 

spurningar vöknuðu við gagnaúrvinnsluna, til dæmis til að fá staðfestingu á 

óljósum atriðum.  

Veikleikar eigindlegra rannsókna eru meðal annars að ekki er hægt að 

búast við því að niðurstöðurnar yfirfærist á aðra einstaklinga þar sem 

úrtakið er oftast lítið og verið er að skoða upplifun hvers einstaklings. 

Rannsakandi hefur einnig óumflýjanlega áhrif á þátttakendur, hann þarf að 

gera sér grein fyrir því að hann er alltaf með eigin fyrirfram gefnar 

hugmyndir þegar hann fer af stað í rannsóknina. Mikilvægt er því að 

viðurkenna þessar hugmyndir en þá minnka líkurnar á áhrifum þeirra á 

gagnaöflunina (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Helstu ókostir viðtala eru að 

fólk segir stundum eitt og gerir svo annað. Fólk talar og hegðar sér ólíkt eftir 

aðstæðum og upplýsingar eru fengnar frá annarri hendi.  
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Þar sem um eigindlega rannsókn er að ræða hefur hún ekki 
yfirfærslugildi hvað varðar upplifun einstaklinganna. Í eðli eigindlegra 
rannsókna felst að  þær verða ekki endurteknar til að sýna fram á 
áreiðanleika þeirra (Lichtman 2010). Ekki er því hægt að alhæfa út frá 
niðurstöðum rannsóknarinnar. 

3.8  Siðferðileg atriði, öflun leyfa og fleira 

Mikilvægt er í allri rannsóknarvinnu að huga að siðferðilegum atriðum því 

rannsókn þarf að standast siðferðilegar kröfur og á ekki að brjóta á rétti 

neins. Við undirbúning viðtalanna var lögð áhersla á að afla tilskilinna leyfa 

og viðmælendum greint frá tilgangi og markmiðum rannsóknarinnar. 

Skólastjóri gaf leyfi fyrir því að rannsaka skólann og leyfi var fengið hjá 

fræðslustjóra Reykjanesbæjar til að nota nafn bæjarins í þessu rannsóknar-

verkefni. 

Í rannsókninni var lögð megináhersla á að virða einstaklinginn og 
sjálfræði hans. Farið var eftir svokallaðri sjálfræðisreglu sem kveður á um að 
nauðsynlegt sé að veita nægjanlega vitneskju um rannsóknina þannig að 
þátttakendur geti tekið meðvitaða og upplýsta ákvörðun um þátttöku sína 
(Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 163). Rannsóknarefnið og markmið 
rannsóknarinnar var vel kynnt áður en leitað var eftir upplýstu samþykki frá 
viðmælendum. Einnig var gætt að því að allt væri skýrt fyrir þátttakendum 
og þeim gert ljóst að í boði væri að hætta þátttöku hvenær sem er í ferlinu. 
Viðmælendur fengu eyðublað um upplýst samþykki og upplýsingar um 
rannsóknina í netpósti nokkru áður en viðtöl fóru fram og var upplýst 
samþykki undirritað þegar viðtölin voru framkvæmd. Samþykkið er 
mikilvægt því með því er rannsakandinn að koma upplýsingum og áformum 
sínum til viðmælenda á heiðarlegan hátt og stuðla að trausti (Sigurður 
Kristinsson, 2003). 

Gætt var að því að engar persónulegar upplýsingar kæmu fram. 
Þagnarskylda var virt og öllum gögnum eytt að rannsókn lokinni. Nöfn 
viðmælenda koma hvergi fram og notuð eru tilbúin nöfn til að gæta 
nafnleyndar. Það er gert til að vernda viðmælendur og tryggja að ummæli 
þeirra séu ekki rekjanleg. Þátttakendur þurfa að geta treyst því að 
rannsakandinn fari vel með upplýsingar sem þeir veita honum. Mikilvægt er 
í þessu sambandi að rannsakandinn hafi raunverulegan áhuga fyrir 
rannsóknarviðfangsefninu og þar með velferð þátttakenda. Virðing fyrir 
þátttakendum, samræða á jafnréttisgrundvelli, heiðarleiki og einlægni eru 
afar mikilvægir þættir í rannsóknarferlinu (Helga Jónsdóttir, 2003). 
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3.9 Takmörk rannsóknar 

Eins og fram hefur komið eru veikleikar eigindlegra rannsókna nokkrir og 
rannsóknir almennt hafa yfirleitt sín takmörk og því er ekki öðruvísi farið 
með þessa rannsókn.  

Ekki er ætlunin að yfirfæra eða alhæfa út frá niðurstöðum 

rannsóknarinnar, skoðaður var einn grunnskóli og hvernig samstarf heimilis 

og skóla getur stuðlað að árangri í lestrarnámi nemenda í þeim skóla. 

Niðurstöðurnar byggjast á átta viðtölum við viðmælendur og aðeins er verið 

að skoða upplifun og reynslu þeirra til rannsóknarefnisins. Erfitt reyndist að 

ná fram fjölbreytni með svo fáa viðmælendur og þar af leiðandi er hætta á 

að niðurstöðurnar verði einsleitar og ekki eins marktækar. Dæmi um það 

eru til dæmis niðurstöðurnar varðandi verklagsreglur en þær einskorðast 

aðeins við upplifun og reynslu kennara því ekkert foreldri í rannsókninni 

hafði reynslu af því ferli. 

Viðtöl sem rannsóknaraðferð eru vandmeðfarin og áhrif rannsakanda 

geta verið mikil, mikilvægt er því að vera meðvitaður um það og hvaða áhrif 

það getur haft á rannsóknarniðurstöður. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Niðurstöðurnar byggjast á gagnagreiningu á viðtölum við kennara og 

foreldra í Langaskóla. Gögnin eru látin svara þeim rannsóknarspurningum 

sem lagt var upp með í upphafi rannsóknarverkefnisins. Einnig koma fram 

aðrar gagnlegar upplýsingar um hvernig foreldrasamstarfi er háttað í 

árangursríku lestrarnámi nemenda í Langaskóla, út frá reynslu og upplifun 

kennara og foreldra.  

Niðurstöðunum er skipt í tvö meginþemu sem hafa hvort um sig 

undirþemu. Fyrra meginþemað kallast lestur í forgang, undirþemu þar eru 

mikilvægi lestrar, lestrarstefna, heimalestur og verklagsreglur. Seinna 

meginþemað kallast áhersla á samstarf, undirþemu þar eru upplýsingar og 

fræðsla, stuðningur og samstarfsáætlun. Kaflaskipting byggist á þeim 

þemum sem gagnagreining leiddi í ljós. Þemun endurspegla niðurstöður 

rannsóknarinnar og veita svör við rannsóknarspurningunum. Fjallað er um 

þessi þemu í almennri greinargerð niðurstaðna og orð viðmælenda koma 

fram í framsetningunni eins og mögulegt er til að gefa sem skýrasta mynd af 

rannsóknarefninu. Í umræðukaflanum á eftir er síðan gerð nánari grein fyrir 

niðurstöðunum. 

4.1 Lestur í forgang 

Í fræðilega hluta verkefnisins kemur skýrt fram mikilvægi þess að ná góðum 

tökum á lestri og gildi þess fyrir einstaklinginn. Nauðsynlegt er að bæði 

kennarar og foreldrar séu sammála um að lestur skipti miklu máli. Að báðir 

þessir mikilvægu aðilar í lífi barnsins sammælist um að setja lestur í forgang 

í þágu þess, hvort sem er í skólanum eða á heimilinu. Með eftirfarandi 

atriðum, sem nefnd verða hér, hefur Langaskóla tekist að setja lestur í 

forgang í skólanum og lagt sitt af mörkum til að koma þeirri vitneskju til 

skólasamfélagsins. 

4.1.1 Mikilvægi lestrar 

Við greiningu gagna kom skýrt fram að lestur í augum viðmælenda skiptir 

miklu máli. Í því sambandi var læsi talið mikilvægt bæði hvað varðar grunn 

að því sem koma skal varðandi áframhaldandi nám og almenna velgengni í 

lífinu. Greinilegt er að foreldrar jafnt sem kennarar gera sér vel grein fyrir 
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gildi læsis í lífi einstaklingsins. Vegna þessa voru viðmælendur sammála um 

að lestur ætti að setja í forgang, í skólanum sem og heima.  

Mikilvægi lestrar endurspeglaðist vel í orðum kennara á margan hátt, þar 

með talið í áhuga þeirra á viðfangsefninu og augljóst er að mikil áhersla er á 

lestur í skólanum sökum mikilvægis hans. Áhersla í skólanum á mikilvægi 

lestrar kemur meðal annars fram í þeirri faglegu vinnu sem þar fer fram. 

Lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun með skimunum, einstaklingsmiðað 

nám og unnið er eftir raunprófuðum lestrarkennsluaðferðum. Haldið er vel 

utan um árangur hvers og eins nemanda og unnið er markvisst með 

niðurstöður til að auðvelda ákvarðanatöku og markmiðssetningu í 

áframhaldandi lestrarnámi nemenda. Snemmtæk íhlutun er mikilvæg, að 

skima við upphaf skólagöngu og síðan reglulega alla grunnskólagönguna. 

Þetta er gert til að finna þau börn, sem líkleg eru til að lenda í 

lestrarerfiðleikum, til að grípa inn í nógu snemma með viðeigandi úrræðum.  

Með nákvæmu skráningarkerfi má einnig sjá mikilvægi lestrar í skólanum 

en mikil vinna hefur verið lögð í að búa til kerfi sem heldur utan um 

niðurstöður skimana og prófa allra nemenda skólans. Kennarar sjá um að 

skrá markvisst og deildarstjórar hvors stigs fylgjast vel með að það sé gert. 

Um er að ræða mjög mikilvægan gagnagrunn sem kennarar skólans nýta sér 

og hefur margsannað gildi sitt að mati kennara. 

Til að koma til móts við þau börn, sem búa ekki við gott lestrarumhverfi 

heima og heimalestrinum er jafnvel ekki vel sinnt vegna ýmissa ástæðna, 

hefur skólinn úrræði sem kennarar geta nýtt sér. Svokallaðar lestrarömmur 

koma í bekki til aðstoðar kennurum og leyfa nemendum að lesa fyrir sig. 

Kennarar voru samt þeirrar skoðunar að betur mætti ef duga skyldi í 

þessum efnum og þá langaði gjarnan að gera betur með fleiri og 

fjölbreyttari úrræðum, til dæmis í samstarfi við foreldra. 

Í svörum kennara mátti greina að lestur er sjálfsagður í skólanum, sem 

og það að fylgjast markvisst með lestrarárangri nemenda: 

K2: 

Já, lestur er einhvern veginn hérna hjá okkur, partur af lífinu, 

hugmyndin að lesa...þau eru alltaf með bók bara eins og þau 

eru með nesti eða eitthvað. 

K4: 

Samræmdu prófin eru ágæt finnst mér, en það vantar 

einhverjar vörður á leiðinni. Við erum með vörður í öllum 
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árgöngum, mest á yngra stigi en ég myndi vilja leggja áherslu á 

að hafa vörður allan skólann, þú getur þá gripið inní, því það er 

alltaf eitthvað sem getur farið úrskeiðis. 

Í orðum foreldra mátti einnig greina mikilvægi lestrar en þeir töluðu gjarnan 

um lestur í víðara samhengi í tengslum við lestur heima og hvernig honum 

væri háttað. Í ljós kom að þrír af fjórum foreldrum höfðu lagt áherslu á að 

lesa fyrir barn sitt áður en það hóf grunnskólanám. Eitt foreldri hafði 

markvisst verið að kenna sínu barni að lesa frá fimm ára aldri. Þetta höfðu 

foreldrar að segja: 

F1: 

...lestur, þú veist, þetta er ekki bara eitthvað aukaatriði, þetta 

skiptir verulegu máli, bara fyrir allt. 

F3: 

... lesturinn er grunnurinn að öllu. Fara í stærðfræði og skilja 

svo kannski ekki fyrirmælin eða hugtök...það er bara allt 

jákvætt við lesturinn.  

Þrír af fjórum foreldrum töluðu um mikilvægi þess að eiga lestrarstund 

heima með barninu sínu á hverjum degi, að gefa barninu tíma og óskipta 

athygli frá amstri heimilisstarfa. Lestrarstundin væri ekki bara til að hlusta á 

barnið lesa heldur líka til að lesa fyrir það. Aðalatriðið að þeirra mati var að 

eiga stund saman með bók og sýna því áhuga. 

F2: 

Að gefa barninu tíma skiptir svo miklu máli...að X sé að lesa 

fyrir mig en ekki bara út í loftið. Ég finn það alveg að þegar X er 

að lesa og ég er á einhverju flakki þá truflar það mjög...áhuginn 

hjá X er það að fá mann í þessar mínútur. 

F4: 

Það skiptir svo miklu máli að sýna barninu áhuga varðandi 

lesturinn...hvaða bók er þetta, er hún skemmtileg? 

Bæði foreldrar og kennarar töluðu um mikilvægi lestrar í tengslum við líðan 

nemenda. Allir viðmælendur töluðu í því samhengi um að ef lesturinn gengi 
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sem skyldi þá gengi allt annað vel. Þannig væri mikilvægt að kennarar og 

foreldrar gerðu allt sem þeir gætu til að auðvelda leið nemenda til læsis. 

K4: 

Bara lestur 1, 2 og 3, þetta er grunnurinn að öllu. Maður sér að 

um leið og þau eru búin að ná markmiðum í lestri, þá verða þau 

svo glöð, þau sjá að þau geta og allt gengur þá vel, þannig að 

lestur 1, 2 og 3. 

F1: 

Þetta er bara allt annað líf, núna er X að lesa sér til gagns og 

biður um að fá að fara á bókasafnið, loksins...við erum öll svo 

glöð. 

Einnig kom fram mikilvægi þess að nemendur geti lesið sér til gagns og 

ánægju og flestir viðmælendur töldu það vera meginmarkmið lesturs. Í 

þessu sambandi minntust bæði kennarar og foreldrar á áhugasvið nemenda 

og mikilvægi þess að reyna að höfða til þess til að ná markmiðunum. Í 

sameiningu finna foreldrar og kennarar lestrarefni sem hentar hverjum og 

einum. Í þessu sambandi hafði eitt foreldri barns á eldra stigi þetta að segja: 

F2: 

Þú verður að fara eftir áhugasviði nemandans, að reyna að 

höfða til barnsins. Kennarinn er með fullt af bókum og þær eru 

allskonar, ég veit hvað X vill og saman finnum við út úr því, X 

skilar stundum bókum því þær eru leiðinlegar, það er líka bara 

allt í lagi. 

4.1.2 Lestrarstefna 

Greinilegt er að kennarar og foreldrar töldu skýra stefnu í lestrarmálum 

Langaskóla vera veigamikið atriði ef árangur ætti að nást. Með innleiðingu 

lestrarstefnu skólans hefur verið mótaður rammi utan um lestur og 

veigamiklar breytingar hafa átt sér stað. Stefnan nýtist ekki einungis 

kennurum í skólanum heldur er henni komið til foreldra. Hún er einnig 

aðgengileg á heimasíðu skólans og nýtist því líka á heimilum. Í 

lestrarstefnunni er að finna ítarlegar upplýsingar um lestur sem bæði 

kennarar og foreldrar geta nýtt sér. Þar er meðal annars skýrt kveðið á um 

hvaða skimanir og próf skulu lögð fyrir hverju sinni. Skóli og heimili vinna 
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eftir sömu stefnu og báðir aðilar eru vel upplýstir og vita að hverju þeir 

ganga varðandi lestur í skólanum og heima. 

Veigamestu breytingarnar eru þær að nú eru allir að vinna eftir sömu 

stefnu og lestur er kenndur allan grunnskólann, frá 1. – 10. bekk. Með 

lestrarstefnunni varð allt lestrarnám skólans samræmt alla grunnskóla-

gönguna. Til að undirstrika markvissa virkni stefnunnar innan skólans þá 

hafði kennari þetta að segja: 

K4: 

Örugglega eru allir skólar með lestrarstefnu og eineltisáætlanir 

og svoleiðis en það er ekkert sama og að fara í alvöru eftir 

henni. Við erum í alvöru að fara eftir hverjum einasta staf í 

þessari lestrarstefnu. 

Þegar spurt var nánar út í ástæðu þess að skólinn hefði ráðist í að innleiða 

svo ítarlega lestrarstefnu þá kom í ljós að meginástæða þess var vilji til að 

bæta námsárangur nemenda í lestri. Af gefnu tilefni þótti ástæða til að 

vinna á markvissari hátt með lestur, meðal annars með því að gera lestur að 

mikilvægari þætti í augum skólasamfélagsins. Ennfremur að veita foreldrum 

aukna hlutdeild í lestrarnáminu með áherslu á samstarf og virkja þannig 

foreldra í lestrarnámi barna sinna. Á þann hátt var vonast til að hafa jákvæð 

áhrif á námsárangur nemenda.  

Reynslan hafði sýnt að lesturinn í skóla og heima átti það til að detta 

niður þegar nemendur komu á eldra stig og hendinni var sleppt af þeim í 

lestrarferlinu. Að sögn kennara er því rík ástæða til að halda vel utan um 

lesturinn alla grunnskólagönguna og hafa ferlið í kringum það starf vel 

innrammað og skýrt. 

Þrír af fjórum kennurum höfðu reynslu af breytingunum, það er að segja 

höfðu verið kennarar fyrir og eftir innleiðingu lestrarstefnunnar og 

helmingur foreldra, það er að segja höfðu reynslu af því að vera foreldrar 

nemanda fyrir og eftir innleiðingu lestrarstefnunnar. Kennarar voru allir 

mjög ánægðir með lestrarstefnuna og af eftirfarandi svörum foreldra má 

glöggt sjá almenna ánægju með áhrif breytinganna sem fylgdu í kjölfar 

stefnunnar: 

F1: 

Það er alveg skýr stefna, þeir láta mann fá bækling og þessu á 

að fylgja eftir. Maður sér það svo greinilega að þetta er skýr 

stefna skólans og það hefur áhrif á mig. Það ýtir við manni, 



 

72 

þetta helst allt saman í hendur. Þrátt fyrir að maður viti að 

lestur er mikilvægur og ég hef alltaf vitað það, þá er það þannig 

að þegar tíminn er alltaf takmarkaður þá er það þetta sem 

dettur oftast út. Þannig að þegar maður veit að skólinn er með 

allt á hreinu og fylgist svona vel með...það hjálpar mjög. 

F3:  

Ég er mjög hrifin af þessu, sérstaklega að þetta sé svona alla 

leið upp í 10. bekk en ekki stoppað einhvers staðar í 6. eða 7. 

bekk. Það skiptir svo miklu máli að við pössum upp á að þau 

lesi, þau þurfa að æfa sig. 

F4: 

Það er miklu harðara tekið á lestrinum nú. Mikið lagt á foreldra 

varðandi lesturinn, að láta lesa, hlusta, vera með þeim og 

kvitta. Maður er gerður miklu meira ábyrgur fyrir lestrinum 

eftir að lestrarstefnan byrjaði. Mér finnst það frábært því 

maður veit að góður árangur í lestri er góður undirbúningur 

fyrir framtíðina. Ég er mjög ánægður með hvað skólinn er 

harður á þessu, það er alveg pikkað í mann ef maður er ekki að 

standa sig. 

4.1.3 Heimalestur 

Aukin áhersla var lögð á mikilvægi lestrar með lestrarstefnunni og meðal 

annars kom fram aukin krafa um heimalestur nemenda með þátttöku 

foreldra. Með lestrarstefnunni voru reglur innleiddar varðandi heimalestur, 

svokallaðar verklagsreglur, sem komið verður nánar að í næsta kafla. Mikið 

samstarf er í kringum heimalestur nemenda og upplýsingum og fræðslu er 

komið til foreldra um mikilvæg atriði er varða heimalesturinn. Kennarar 

hafa lagt sig fram um að bjóða foreldrum upp á nánari leiðbeiningar 

varðandi heimalestur ef þess er óskað, það er þá gert á einstaklingsmiðaðan 

hátt og hafa foreldrar í Langaskóla verið duglegir við að nýta sér það að 

sögn kennara. 

Að sögn kennara er lögð rík áhersla á að hafa skýrar reglur varðandi 

heimanám og heimalestur og sett hafa verið fram ákveðin tímaviðmið. En 

þrátt fyrir að gert sé ráð fyrir ákveðnum tíma í heimanám þá tóku kennarar 

það skýrt fram að það væri mjög einstaklingsbundið hve lengi nemendur 
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geta einbeitt sér í einu og hversu hratt þeir vinna. Kennararnir ítrekuðu að 

ef foreldrum finnst óeðlilega mikill tími fara í heimanám, hvort sem það er 

lestur eða annað, þá væri mjög mikilvægt að ræða málin strax við kennara 

og leita lausna. 

Af gögnum að dæma þá ríkir almenn ánægja kennara og foreldra með 

samstarfið í kringum heimalesturinn og þykir viðmælendum sjálfsagt að 

nemendur lesi heima á hverjum degi, eins og sjá má hér: 

K4:  

Það er mjög mikið samstarf við foreldrana, allir foreldrar taka 

þátt í heimalestrinum, þeim finnst það bara sjálfsagður hlutur 

að þau eigi að lesa heima. 

Eins og fyrr segir er heimalestur í Langaskóla liður í því að bæta lestrarfærni 

nemenda og um leið auka samstarf við foreldra. Reynslan sýnir að meiri 

þjálfunar er þörf hjá nemendum og er heimalesturinn einn liður í því að 

bæta árangur þeirra. Mikil eftirfylgni er með heimalestrinum og markvisst 

er farið eftir verklagsreglunum í því sambandi. Varðandi upplifun og reynslu 

foreldra af aukinni kröfu um heimalestur og af eftirfylgninni þá höfðu þeir 

þetta að segja: 

F1: 

Ég sé að það er mjög vel fylgt eftir hvort og hvað er lesið 

heima. Eins og í 10. bekk þá eiga þau að lesa eitthvað ákveðið, 

þau vita það og það er mjög vel fylgst með því. Þau eiga að skila 

kvittun frá foreldri þannig að foreldrar eiga að fylgjast  með 

þannig að ... ég er mjög hrifinn af þessu. 

F3: 

Í dag er það þannig að þú þarft að taka þátt í námi barna þinna, 

mér finnst það sjálfsagt, þú þarft að gera þitt til að koma því til 

manns, sérstaklega varðandi lesturinn, þau þurfa að æfa 

lesturinn líka heima. Skólinn fylgist með og...skiptir máli ef það 

á að nást árangur. 

F3: 

Það er mjög mikilvægt að skólinn haldi svona vel utan um 

lesturinn, vegna þess að ef hann gerði það ekki þá væri ég 
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örugglega ekki svona duglegur að sinna þessu. Þú kemst ekki 

upp með neitt, því skólinn er með þetta aðhald, það skiptir svo 

miklu máli. Það er virkilega fylgst með að barnið lesi heima. Það 

er bara gott fyrir okkur foreldra og auðvitað barnið. 

Í kjölfar umræðunnar um heimalestur kom fram hjá meirihluta foreldra, 

sem rætt var við, að vert væri að huga að því að minnka annað heimanám 

samhliða kröfunni um aukinn heimalestur. Þessi svör endurspegla þeirra 

viðhorf til þess: 

F1: 

Ég veit að það hefur verið töluverð umræða í foreldrahópnum 

um að heimanámið sé of mikið. Lesturinn skiptir það miklu máli 

að mér finnst alveg í lagi að minnka annað heimanám, allavega 

meðan þau eru minni og lestrarmálin eru að komast á gott ról. 

Það er líka annað heimanám og það er mikið. Við erum 

stundum alveg að kafna. Það eru líka fótboltaæfingar og það er 

alveg nóg að gera hjá öllum. 

F2: 

...stundum finnst mér að það mætti draga úr öðrum 

heimaverkefnum og auka aðeins meira lesturinn, gera hann 

mikilvægari, hann er auðvitað undirstaðan. Lesturinn er líka 

eitthvað sem allir foreldrar geta hjálpað með, þeir geta ekki 

endilega hjálpað með allt hitt. Mér finnst að heimanámið megi 

bara vera mikill lestur og eftirfylgni á því. 

4.1.4 Verklagsreglur 

Í kjölfar lestrarstefnunnar og í tengslum við heimalestur hefur Langiskóli 

sett sér skýrar verklagsreglur. Umsjónarkennarar fara eftir þessum reglum 

til að fylgja því eftir að nemendur lesi heima. En markviss skráning á 

heimalestri er mikilvægur þáttur í samstarfi skóla og heimila í Langaskóla. 

Hér lýsir kennari hvernig þessu er háttað: 

K1: 

Samkvæmt lestrarstefnu okkar þá ætlumst við til að hver og 

einn nemandi í skólanum lesi heima á hverjum einasta degi og 

að það sé kvittað fyrir af foreldri. Ef það gengur ekki eftir, að 

ekki sé kvittað, þá erum við með ákveðna verkferla sem við 
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vinnum eftir, verklagsreglur varðandi heimalestur og það er 

það sama fyrir 1.–10. bekk. Ef ekki er kvittað fyrir heimalestur 

þá sendir kennari póst á foreldra, svona gengur þetta í þrjá 

daga og síðan á fjórða degi ef ekki hefur enn verið kvittað þá er 

sendur tölvupóstur og það er líka skráð í Mentor. Á fimmta 

degi hringir kennarinn heim og spyr af hverju þessu hefur ekki 

verið sinnt. Eftir það eru foreldrar boðaðir á fund með 

skólastjóra og ef ekkert af þessu virkar þá er þessu vísað til 

fræðsluskrifstofu og þá þarf foreldri og kennari að kvitta undir 

verklagseyðublað þess efnis að þessu hafi ekki verið sinnt. 

Fram kom í rannsókninni að kennararnir eru mjög sáttir við þetta ferli sem 

verklagsreglurnar fela í sér og eru sammála um að þær virki vel. Í því 

sambandi vísa þeir til aukins námsárangurs nemenda í lestri og ánægju 

foreldra eins og hér kemur fram: 

K2: 

Þeim hefur fækkað gríðarlega sem þurfa á einstaklings-

áætlunum í lestri að halda. Það hefur orðið fækkun frá ári til 

árs eftir að lestrarstefnan var tekin í notkun. 

K4: 

Við höfum nánast bara fengið mjög jákvæð viðbrögð frá 

foreldrum, þeir sko...margir segjast finna fyrir jákvæðri 

breytingu, metnaði...þeir eru stoltir af sínu barni að lesa.  

K2: 

...og þetta sko með unglingastigið...þá tókum við upp á því að 

láta foreldra kvitta fyrir, það var ekkert auðvelt að vera vön því 

að þurfa ekki að láta kvitta fyrir og svo allt í einu í 10. bekk þarf 

að láta kvitta fyrir. Þetta var erfitt en það er ekkert kvartað í 

dag, þetta er eðlilegasti hluti í dag. 

Kennarar voru spurðir nánar út í framkvæmd reglnanna og eftirfylgni og þá 

hvort tekið væri tillit til ástæðna ef nemandi les ekki heima. Þá kom fram að 

um væri að ræða örfá heimili sem ekki sinntu heimalestrinum og foreldrar 

væru duglegir að láta vita, meðal annars með tölvupósti, um ástæðu þess 

að ekki var lesið heima þann daginn, þá er tillit tekið til þess. Kennarar töldu 
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þó brýnt að láta ekki af kröfum vegna örfárra einstaklinga og töldu 

mikilvægt að hart væri tekið á því ef nemendur læsu ekki heima. Sem dæmi 

má nefna að sú skýring sem kannski oftast heyrist í þessu sambandi, það er 

tímaleysi, er ekki tekin gild sem ástæða fyrir því að ekki var lesið heima. 

Ekki var rætt við foreldra um verklagsreglurnar því enginn 

viðmælendanna hafði reynslu af því ferli. 

4.2 Áhersla á samstarf 

Gildi samstarfs í skólastarfi hefur komið skýrt fram í fræðilega hluta verksins 

og sérstaklega var fjallað um áhrif samstarfs heimila og skóla á lestrarnám 

nemenda.  

Í Langaskóla hefur tekist að mynda einingu innan skólasamfélagsins 

varðandi mikilvægi lestrar, meðal annars með góðu samstarfi við foreldra 

og góðu upplýsingaflæði. Til að samstarfið um lestrarnámið gangi sem skyldi 

þurfa samstarfsaðilar að hafa sömu sýn á samstarfið jafnframt því að 

sammælast um mikilvægi lesturs.  

Við greiningu gagna kom í ljós að samstarf skóla og heimilis um 

lestrarnám barna skipti viðmælendur miklu máli, það er að kennari og 

foreldrar vinni saman að því markmiði að barnið nái ákveðinni færni í 

lestrarnámi sínu og að þessir aðilar deili jafnframt ábyrgð. Allir kennararnir 

voru sammála því að samstarf við foreldrana skipti mjög miklu máli og voru 

þeir í góðum samskiptum við foreldra nemenda sinna. Foreldrar töluðu 

einnig um að það væri grundvallaratriði að vinna með kennurum til að 

árangur næðist og án samstarfsins yrði árangur mun minni eða hægari.   

Mikilvægi samstarfs í augum skólans endurspeglast einnig í því að 

kennarar leggja sig fram um að hafa skólann opinn og að foreldrar upplifi að 

þeir séu alltaf velkomnir í skólann. Að sögn kennara eru dyr að skólastofu 

mjög sjaldan lokaðar því foreldrar eiga að geta gengið inn þegar þeim 

hentar og verið þátttakendur í skólastarfinu þegar þá langar til. Þetta atriði 

kemur einnig skýrt fram í svörum foreldra en þeir töluðu um að þeir fyndu 

fyrir því að skólinn byði þá velkomna hvenær sem væri. Eitt foreldri talaði 

um að það hikaði ekki við að leita til skólans eða kennarans ef ástæða væri 

til, ekki ætti að bíða eftir foreldraviðtölum eða öðru slíku. Áhersluna á 

foreldrasamstarf og árangurinn, sem af því hefur hlotist, má greina í 

eftirfarandi orðum:  

K1: 

Við verðum auðvitað að vera í sama liði svo einhver árangur 

náist. Það er bara þannig og foreldrar eru rosalega ánægðir 
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með þetta og það sýnir líka árangurinn sem nemendur eru að 

ná í lestri.  

K3: 

Allir eru að vinna að sama markmiði í skólanum, í 1.–10. bekk. 

Allir eru með sömu áherslur og allir vita að hverju þeir ganga. 

Fyrir kennarana sem og aðra. Það sést á niðurstöðum prófa, 

þau eru alltaf að hækka sig, þannig viljum við hafa það. Þetta er 

samstarf kennara, samstarf allra, það er lykilatriði. Það eru allir 

í sama liði og foreldrarnir eru í þessu liði. 

K2: 

Reynsla okkar hefur verið rosalega góð af samstarfi við 

foreldra. Þegar við gerðum kröfu á foreldra þá voru þeir alveg 

tilbúnir að leggja sitt af mörkum. Það eina sem ég get sagt þér 

er bara að hafa trúna á því að foreldrar vilji gera þetta vegna 

þess að þeir vilja það. Þeir vilja, allavega mikill, mikill meirihluti 

vera með okkur í þessu.  

F4: 

...ef þú vilt framtíð fyrir barnið þitt þá skiptir gríðarlega miklu 

máli að vera í góðum samskiptum við skólann. Þá verður þú að 

sinna þínu hlutverki, ekki sleppa takinu í lestrinum, ekki einu 

sinni í fjölbraut, alltaf að sýna að þetta skipti máli, að veita 

þeim stuðning. Það skiptir máli að skila sínu og að þau finni að 

þú sýnir áhuga og þá gera þau það líka og sinna þessu betur.  

K1: 

Foreldrar þurfa að finna að þeir séu velkomnir hvenær sem er, 

við viljum fá þá í skólann. Þeir finna það hérna, þeim er þakkað 

mikið fyrir allt sem þeir gera og ... þetta er svona eins og opinn 

faðmur. 

Foreldrasamstarfinu í tengslum við lestrarnám nemenda er komið á af 

skólanum áður en nemendur hefja nám í 1. bekk. Foreldrum er þá boðið á 

fund þar sem ítarlega er farið yfir lestrarstefnu skólans. Foreldrum er gerð 
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grein fyrir hversu mikilvægu hlutverki þeir gegna í lestrarnámi barna sinna. 

Einnig er farið vel yfir hlutverk skólans í þessu sambandi. Þegar kennarar 

voru spurðir nánar um þetta þá hafði einn þetta að segja: 

K1: 

Eins og í 1. bekk þá störtum við þessu með góðu 

upplýsingaflæði til foreldra. Við viljum að foreldrar séu vel 

upplýstir, alls staðar sem foreldrar koma þar eru upplýsingar, 

það eru mjög góðar upplýsingar til foreldra, við erum mjög 

dugleg að miðla öllu heim. 

4.2.1 Upplýsingar og fræðsla 

Eins og fram hefur komið er gott upplýsingaflæði og fræðsla eitt af mörgum 

mikilvægum atriðum í samstarfi foreldra og kennara. Mikilvægt er að koma 

á gagnvirku upplýsingaflæði í samstarfinu um lestrarnámið. Báðir aðilar 

samstarfsins geta lagt sitt að mörkum í þessu sambandi. Upplýsingar um 

hvaða hlutverki hver gegnir í samstarfinu svo og nauðsynlegar upplýsingar 

varðandi lestrarferlið eru mikilvægar. Foreldrar virðast kalla eftir 

upplýsingum og fræðslu, þeir vilja eiga hlutdeild í lestrarnámi barna sinna. 

Ljóst er að það er hlutverk skólans og kennara að sinna því að veita 

foreldrum hlutdeild í lestrarnámi barna sinna og námi almennt. 

Af gögnunum að dæma virðist upplýsingaflæðið gott en töluvert vantar 

þó upp á að það sé gagnvirkt. Skólinn kemur upplýsingum til foreldra 

varðandi lestur, meðal annars með lestrarstefnunni. Þau atriði sem talin eru 

skipta mestu máli fyrir foreldra eru kynnt sérstaklega, þannig hefst 

foreldrasamstarfið gjarnan af hálfu skólans. Með þessum hætti reynir 

skólinn að virkja foreldra til þátttöku og veita þeim hlutdeild í lestrarnámi 

barna sinna. Þegar foreldrar eru með allar upplýsingar sem til þarf og eiga 

auðvelt með að nálgast upplýsingar frá skólanum eru þeir allir af vilja gerðir 

til að vera þátttakendur í skólastarfinu að sögn kennara. Upplýsingar frá 

foreldrum til skólans eru helst þær upplýsingar sem foreldrar veita í upphafi 

1. bekkjar og svo þegar skólinn leitar eftir upplýsingum frá þeim. Auðséð er 

að foreldrar vilja taka þátt í lestrarnámi barna sinna og taka vel á móti þeim 

upplýsingum sem til þeirra berast frá skólanum.  

Eins og sjá má af þessum svörum viðmælenda er upplýsingaflæði frá 

skólanum til foreldra talið mjög gott: 
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F4: 

Það fer ekkert framhjá okkur að lesturinn er í forgangi í 

skólanum. Það er hamrað inní okkur hversu mikilvægt þetta er 

og að þau nái þessari tækni og að fá lesturinn í gang. Það fer 

ekkert framhjá okkur að lesturinn er í forgangi. Það skiptir öllu 

máli. 

K3: 

Við erum mjög dugleg að presentera lesturinn fyrir foreldra, til 

dæmis í gegnum lestrarstefnuna og í foreldraviðtölum og 

námsefniskynningum.  

K1: 

...maður finnur að foreldrar eru mjög ánægðir með allt 

samstarf í skólanum, þeir eru svo miklir þátttakendur. Við erum 

svo ánægð hvað foreldrar eru duglegir að vera með okkur í 

öllu. Þeir sjá að við erum að leggja okkar að mörkum og þeir 

eru svo sannarlega til í það líka, allavega þegar það viðkemur 

lestrarnámi barnsins. 

F2: 

Á fyrsta fundinum um haustið þá var mjög góð kynning fyrir 

okkur foreldra, farið var vel í gegnum lestrarstefnuna og mér 

fannst það mjög góðar upplýsingar. Við fengum líka bækling og 

allskyns ráð þegar barn vill til dæmis ekki lesa. Það var gott, 

það er nefnilega svo margt sem manni dettur ekki í hug sem 

foreldri.  

Þegar kemur að samstarfinu um heimalesturinn í Langaskóla þá vita allir 

aðilar að hverju þeir ganga. Tilgangur og markmið þess eru skýr sem og 

hlutverk kennara og foreldra. Upplýsingaflæði frá skólanum er mikið 

varðandi heimalestur og áhersla er lögð á að allir aðilar samstarfsins viti til 

hvers er ætlast. Bæði kennarar og foreldrar töluðu um að samstarfið væri 

gott í kringum heimalesturinn og var almenn ánægja með fyrirkomulagið á 

því.  
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Tveir foreldrar minntust á ánægju sína með að samræmi væri varðandi 

heimalestur yfir allan skólann, það er að jöfn áhersla væri á að kenna lestur 

í öllum árgöngum skólans. Hérna má sjá atriði tengd þessu í orðum kennara: 

K1: 

Allir foreldrar eru að gera það sama, það er stefna skólans og  

foreldrar þekkja þetta. Það skiptir ekki máli hvort barnið er í 2. 

eða 8. bekk, þú átt kannski tvö börn í skólanum og það sama 

gildir hjá þeim báðum. 

Þegar skoðaðar voru þær samskiptaleiðir sem skólinn og kennarar nota í 

samskiptum sínum við foreldra þá kom í ljós að það voru ekki leiðirnar sem 

skiptu öllu máli þegar upp var staðið heldur hvernig samskiptin fóru fram, til 

dæmis á hvaða hátt kennarar og foreldrar tala saman. Kennarar lögðu 

áherslu á að þeir hikuðu ekki við að hringja í foreldra, sérstaklega ef erindið 

væri brýnt eða viðkvæmt, einnig væru foreldrar gjarnan boðaðir á fund til 

að ræða málin augliti til auglitis. Einn kennari orðaði það svona:  

K1: 

...við hringjum, köllum foreldra á fund sérstaklega ef það er 

eitthvað sem er að...við tölum bara persónulega við fólk. Það er 

það sem skiptir máli.  

Foreldrar voru sammála því að upplýsingaflæði væri gott og töluðu í því 

sambandi um þær fjölmörgu leiðir sem í boði væru í samskiptum nú til dags. 

Til viðbótar við þær augljósu samskiptaleiðir, sem í boði eru, nefndu flestir 

foreldrar lestrardagbækur nemenda sem gott tæki til samskipta við 

kennara. Í gegnum lestrardagbækur nemenda fara fram mikil dagleg 

samskipti og með þeim gefst foreldrum tækifæri til að koma með 

athugasemdir eða annað til kennara. Þetta hafði eitt foreldri að segja í 

þessu sambandi: 

F4: 

Það er aðallega netpóstur en svo erum við hvött til að koma í 

kennslustofuna í heimsókn og ræða ef það er eitthvað. Ég held 

að flestir hljóti að leita til skólans ef eitthvað er.  
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4.2.2 Stuðningur 

Til að mögulegt sé að skólinn setji lestur í forgang og aukna áherslu á 

foreldrasamstarf í því sambandi er nauðsynlegt að hann njóti stuðnings. 

Langiskóli nýtur stuðnings Reykjanesbæjar og vinnur þar að auki með 

öðrum skólum í tengslum við læsi.  

Það kom skýrt í ljós út frá gögnum að unnið er í skólanum að 

lestrarmálum heildstætt í samstarfi við Reykjanesbæ og aðra skóla bæjarins. 

Í þessu sambandi ræddu kennarar um að sameiginleg sýn bæjarins í 

lestrarmálum væri góður stuðningur. Einnig kom fram að sá góði árangur, 

sem náðst hefur í lestrarfærni nemenda, væri mjög svo hvetjandi og mætti 

meðal annars rekja til þessarar sameiginlegu sýnar.  

Þetta má meðal annars sjá af þeim stuðningi sem skólinn fær frá 

fræðsluskrifstofunni í því að fylgja eftir verklagsreglum sem í gildi eru um 

heimalestur í skólanum. Að sögn kennara er líka mikið samstarf við aðra 

skóla og góðum hugmyndum og verkefnum er óhikað deilt á milli. Því sem 

vel hefur gengið er gjarnan komið á framfæri við aðra skóla þannig að fleiri 

geti notið. 

Kennarar njóta einnig stuðnings skólastjóra og stjórnar skólans. Þeir leita 

mikið til tveggja deildarstjóra sem halda utan um lestrarstefnu skólans og 

það sem henni viðkemur svo sem skimanir, eftirfylgni, skráningu, 

einstaklingsáætlanir, verkefnapakka og fleira. Til þeirra leita kennarar 

reglulega til að fá leiðbeiningar og ráð. Af viðtölum við viðmælendur mátti 

greina margs konar annan stuðning, ekki aðeins í stóra samhenginu heldur 

mátti greina stuðning foreldra til kennara og stuðning kennara til foreldra. 

Til dæmis kom fram gagnkvæmur skilningur kennara og foreldra á uppeldis- 

og menntunarhlutverki hvorra annarra. Greina mátti virðingu og skilning á 

því að báðir aðilar væru oft í kappi við tímann í sínum daglegu störfum.  

Spurður um hlutverk kennara þá hafði foreldri þetta að segja: 

F2: 

...þetta að hlusta, að þau lesi fyrir kennarann á hverjum degi. 

En ég tek alveg eftir því að það er ekkert á hverjum degi, ég 

væri til í að það væri á hverjum degi. En þær komast ekkert yfir 

allt á hverjum degi, ég skil það vel. 

 



 

82 

4.2.3 Samstarfsáætlun 

Eins og komið hefur fram þá vinnur skólinn eftir skýrri lestrarstefnu. Með 

hana að vopni er gott lestrarstarf skólans leitt í samstarfi við foreldra. Þegar  

kemur hinsvegar að stefnu skólans í samstarfi við heimilin eða í 

foreldrasamstarfi þá er sú stefna ekki til í Langaskóla. Skólinn er ekki með 

sýnilega stefna eða samstarfsáætlun sem unnið er eftir. Hinsvegar má sjá á 

heimasíðu skólans, í skólanámskránni og í lestrarstefnunni, atriði sem 

almennt eru talin skipta máli í samstarfi skóla við foreldra eða atriði sem 

eiga heima í góðri samstarfsáætlun.  

Skólinn vinnur að hluta til í anda þess sem talið er vera vænlegt til 

árangurs í samstarfi við foreldra. Í svörum viðmælenda komu fram fjölmörg 

greinileg atriði varðandi samstarf kennara og foreldra sem samræmast þeim 

hugmyndum sem taldar eru æskilegar þegar byggja á upp gott 

foreldrasamstarf í skólum (Epstein, 2011). Sem dæmi má nefna 

uppeldisþáttinn sem meðal annars felur í sér fræðslu og upplýsingagjöf en í 

Langaskóla er mikil áhersla lögð á þann þátt.  

4.2.4 Önnur atriði 

Margt áhugavert kom í ljós við greiningu gagna rannsóknarinnar, atriði sem 

þjóna ekki beinum tilgangi til að svara rannsóknarspurningunum, en skipta 

þó máli. Hér verður nefnt eitt atriði. 

Athyglisvert er að allir foreldrar í rannsókninni töluðu um leikskólann í 

hverfinu og dásömuðu starf hans í þágu læsis og gott samstarf á milli 

leikskólans og heimila. Þegar kennarar voru spurðir út í þetta atriði kom í 

ljós að þeir voru mjög svo sammála foreldrum og töluðu um að gott 

samstarf ríkti einnig á milli Langaskóla og leikskólans.  

Þetta hafði eitt foreldri að segja sem dæmi um það góða starf sem fer 

fram í leikskólanum: 

F3: 

Lestur er ekki kenndur í leikskólanum heldur fer undirbúningur 

lestrarnáms fram í leik. Eitt sem mér finnst mjög sniðugt hjá 

þeim er að þeir eru með stóra bókakistu með fullt af bókum og 

krakkarnir geta fengið lánaða bók heim...foreldrar eru hvattir 

til að skoða eða lesa bókina með sínu barni. Barnið með aðstoð 

foreldra ber ábyrgð á því að skila henni eftir ákveðinn 

tíma...svona eins og á bókasafni en þetta ýtir undir áhuga.  



 

83 

4.3 Samantekt 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru dregnar saman benda þær til þess 

að áherslubreytingarnar, sem átt hafa sér stað í Langaskóla, eigi þátt í því að 

stuðla að bættum árangri nemenda í lestri. Þegar skólasamfélagið er 

sammála um að lestur sé settur í forgang og leggur ríka áherslu á samstarf í 

lestrarnáminu þá eru meiri líkur á að árangur náist. Greina má út frá 

gögnum að viðmælendur voru sammála um að þau atriði, sem nefnd hafa 

verið hér á undan, eigi þátt í því að stuðla að árangursríku lestrarnámi 

nemenda.
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5 Umræður 

Í þessum kafla eru helstu niðurstöður dregnar saman og skoðaðar nánar 

með tilliti til rannsóknarspurninganna. Niðurstöðurnar verða meðal annars 

ræddar í tengslum við fræðilega hluta verksins og hvernig þær falla að stöðu 

þekkingar á fræðasviðinu, meðal annars með tilliti til fyrri rannsókna. 

Mikilvægi lesturs og samstarfs er skoðað í ljósi samfélagsbreytinga sem 

kallað hafa á breytt viðhorf. Fjallað er um mikilvægi rannsóknarinnar, hvaða 

þekkingu og skilning hún veitir og hvað þýðingu hún getur haft. 

Markmiðið með rannsókninni er að varpa ljósi á hvernig samstarf 

heimilis og skóla getur stuðlað að árangri í lestrarnámi nemenda, hvaða 

leiðir hafa verið farnar og hver þáttur kennara og foreldra er í því sambandi. 

Áhersla var lögð á að skoða hvernig skólar geta aukið hlutdeild foreldra í 

lestrarnámi barna sinna á árangursríkan hátt. 

Í umræðum er tekið til allra þátta í niðurstöðum. Umræðukaflinn skiptist 

í tvennt samkvæmt meginþemum, lestur í forgang og áhersla á samstarf.  

5.1 Lestur í forgang 

Almennt eru menn sammála því að það að vera læs sé mikilvæg færni í 

nútímasamfélagi, að geta lesið sé grunnurinn að öðru námi og almennri 

velgengni í lífinu. Þekking og skilningur á mikilvægi lesturs í nútímasamfélagi 

er alltaf að aukast. Mikilvægt er að þeir aðilar, sem koma að lestrar–

samstarfinu, hafi sömu sýn á lestur og hafi skilning á mikilvægi hans fyrir 

almenna velferð einstaklingsins. Mikilvægi þess að setja lestur í forgang 

kemur heim og saman við rannsóknarniðurstöður Taylor og Pearson (2004) 

en megineinkenni þeirra skóla, sem gátu státað af árangursríkri 

lestrarkennslu, var að lesturinn var settur í algeran forgang í skólanum. 

Í Langaskóla er greinilegt að mikið er lagt upp úr lestrarnámi nemenda 

og áhersla er lögð á að koma því á framfæri til foreldra. Þannig er 

kappkostað að tryggja að lestur sé settur í forgang og að allir aðilar 

skólasamfélagsins hafi sömu markmið að leiðarljósi þegar kemur að 

lestrarnáminu. Forsenda þess er að þekking og skilningur skólasamfélagsins 

á mikilvægi lestrar sé til staðar svo að árangur náist.  

Augljóst er að vandað er til verka þegar kemur að lestrarkennslu í 

Langaskóla og unnið er á faglegan hátt. Þetta endurspeglast meðal annars í 
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áherslu skólans á snemmtæka íhlutun og markvissa notkun á raunprófuðum 

lestrarkennsluaðferðum sem undirstrika jafnframt mikilvægi lesturs í 

skólanum. Mikið er lagt upp úr allri skráningu með skráningarkerfi sem 

heldur utan um niðurstöður skimana og prófa, sem gerir alla vinnu 

markvissari og nýtist kennurum vel. Þetta vinnulag er einnig líklegt til að 

auka traust foreldra til skólans en traust er afar mikilvægt í samstarfi. 

Samkvæmt Taylor og Pearson (2004) skiptir kerfisbundið mat á 

lestrarframförum nemenda miklu máli í árangursríku lestrarnámi. 

Eins og fram hefur komið þá hefst undirbúningur lestrarnáms löngu áður 

en í grunnskóla er komið og foreldrar geta ýmislegt gert til að stuðla að 

velgengni í lestrarnámi barns síns. Að foreldrar jafnt sem kennarar séu 

meðvitaðir um mikilvægi lesturs skiptir öllu máli því foreldrar gegna 

mikilvægu hlutverki í lestrarþróun barnsins, fyrst í gegnum óformlegt 

lestrarnám með svokölluðu bernskulæsi.  

Flestir foreldranna í rannsókninni höfðu lagt áherslu á gott 

lestrarumhverfi á fyrstu árum barnsins, meðal annars með því að lesa fyrir 

það. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi bernskulæsis og jákvæð áhrif 

þess á lestrarþróun barnsins (Sénéchal og LeFevre, 2002). Einnig töluðu 

viðmælendur um ánægju með samstarfið við leikskólann í hverfinu og þá 

vinnu sem þar fer fram við eflingu bernskulæsis. Flestir foreldrarnir töluðu 

um mikilvægi lestrarstundar heima og mátu það mikils, einnig ræddu þeir 

um mikilvægi þess að styðja við lestrarnám barna sinna með því að sýna 

náminu áhuga og hvetja þau áfram. Í nýlegum rannsóknum má víða sjá 

mikilvægi þess að foreldrar sýni áhuga á lestrarnámi barns síns og veita því 

hvatningu og stuðning (Hornby og Lafaele, 2011; Manolitsis o.fl., 2013).  

Viðmælendur töldu mikilvægt að nemendur gætu lesið sér til gagns og 

töldu það vera meginmarkmið lesturs. Í því samhengi var minnst á mikilvægi 

þess að höfða til áhugasviðs barnsins. Báðir aðilar samstarfsins leggja sitt af 

mörkum til að ná því markmiði, kennarar með sína fagþekkingu og foreldrar 

með mikilvæga vitneskju um áhugasvið barnsins. Skólinn vinnur eftir skýrri 

lestrarstefnu sem stuðlar að því að allir nemendur nái tökum á lestri meðal 

annars með því að beita raunprófuðum aðferðum og markvissri eftirfylgni 

upp alla skólagönguna. Þetta er mikilvægt því í skóla án aðgreiningar eiga 

allir nemendur rétt á einstaklingsmiðuðu námi eins og kemur skýrt fram í 

lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og í reglugerð um nemendur með 

sérþarfir (nr. 585/2010).  

Þetta er áhugavert í ljósi umræðna síðustu missera um niðurstöður PISA 

en þar kemur meðal annars fram að um 30% drengja geti ekki lesið sér til 

gagns við lok grunnskólagöngu (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, 
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Júlíus K. Björnsson, 2013). Það er verulegt áhyggjuefni, sérstaklega vegna 

þess að lestur og góð lestrarfærni er gríðarlega mikilvæg í nútímasamfélagi, 

grunnurinn að öðru námi, lykillinn að frelsi og sjálfstæði (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 97–99). 

Vegna skilnings á mikilvægi lestrar og nauðsyn þess að ná færni í því að 

lesa hefur Langiskóli úrræði fyrir þau börn sem ekki búa við gott 

lestrarumhverfi og/eða njóta ekki stuðnings við lesturinn á heimilinu. 

Áhersla er lögð á að þessir nemendur fái auka tíma í skólanum til lesturs 

með til dæmis lestrarömmum. Þetta er mikilvægt því samkvæmt 

grunnskólalögum (nr. 91/2008) eiga allir rétt á menntun. 

Út frá gögnum rannsóknarinnar má sjá að kennarar og foreldrar í 

Langaskóla hafa sameiginlega sýn og stefna að því sama, að nemandinn 

öðlist ákveðna færni í tengslum við lestrarnám sitt. Niðurstöðurnar benda til 

þess að lestur sé orðinn sjálfsagður hluti af skólamenningunni og 

heimilislífinu. Ef kennarar og foreldrar eru samtaka um að leggja áherslu á 

mikilvægi lestrar hefur það án efa áhrif á nemandann, ekki aðeins 

námsárangur hans heldur einnig á víðtækari hátt. Samkvæmt Desforges og 

Abouchaar (2003) vega viðhorf, væntingar og stuðningur foreldra við barnið 

þyngst hvað varðar námsárangur, líðan og hegðun barnsins. Eins og kemur 

fram í niðurstöðum þá má að mati viðmælenda greina tengsl árangurs í 

lestri við líðan nemenda.  

Vegna vilja til að bæta námsárangur nemenda í lestri og til að virkja 

foreldra í lestrarnámi barna sinna þá var ráðist í að innleiða ítarlega 

lestrarstefnu. Lestrarstefna Langaskóla og þær breytingar sem fylgdu í 

kjölfarið hafa átt mikinn þátt í því að undirstrika mikilvægi lestrar og læsis 

fyrir allt skólasamfélagið. Með henni varð öll lestrarkennsla í skólanum 

markvissari því nú vinna allir kennarar eftir sömu stefnu. Hún er einnig gott 

stuðningstæki fyrir foreldra til dæmis við heimalestur en einnig til að skilja 

betur lestrarferlið og mikilvægi þess. Með lestrarstefnunni varð lestrarnám 

samræmt í skólanum og áhersla lögð á að kenna lestur alla grunnskóla-

gönguna. Þetta er mikilvægt atriði sérstaklega í ljósi þess að reynslan hafði 

sýnt það í Langaskóla að lestrarþjálfun átti það til að detta niður eftir að 

nemendur eltust og sleppt var af þeim hendinni varðandi lesturinn.  

Deildarstjórar Langaskóla eiga heiðurinn af því að semja stefnuna og 

hafa tekið að sér það hlutverk að kynna hana fyrir öðrum í 

skólasamfélaginu. Þetta vinnulag samræmist hins vegar ekki þeirri 

hugmyndafræði sem Epstein (2011) telur einkenna farsælt samstarf við 

foreldra en hugmyndafræðin gengur út á það að aðilar samstarfsins vinni á 

jafnréttisgrundvelli og að ákvarðanir séu sameiginlegar. Foreldrar í 
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Langaskóla koma ekki að gerð lestrarstefnu skólans en taka þó þátt í því að 

ná markmiðum sem sett eru fram í samvinnu við kennara.   

Afar mikilvægt er að skólar móti sér skýra stefnu um lestur í skólanum og 

vinni þannig á faglegan hátt. Flest bæjarfélög og margir skólar hafa 

lestrarstefnu þar sem oftar en ekki er minnst á þátttöku foreldra í 

lestrarnámi en hvort unnið er markvisst eftir henni er svo annað mál. Margt 

hefur breyst til batnaðar síðustu ár og krafan um aukna fagmennsku og 

skýra stefnumótun hefur gert það að verkum að margir skólar eru að 

endurskoða sín mál meðal annars varðandi lestrarkennslu og þá gjarnan 

með áherslu á þátttöku foreldra. Þessi krafa kemur einnig heim og saman 

við lög um grunnskóla (nr. 91/2008) og aðalnámskrá (2011).  

Rannsakendur hafa lengi rannsakað tengsl heimanáms við námsárangur 

og áhrifin af þátttöku foreldra í heimanámi en niðurstöðurnar eru flóknar og 

oft og tíðum misvísandi. Þrátt fyrir það hefur það sýnt sig að foreldrar vilja 

gjarnan taka þátt í heimanámi barna sinna þó að þeir kjósi að tengjast ekki 

skólanum á annan hátt. Þannig er hægt að nota heimanám til að tengja 

skóla og heimili og byggja upp víðtækari tengsl milli þessa mikilvægu 

stofnana í lífi barnsins (Brooker, 2002).  

Mjög skiptar skoðanir eru í tengslum við heimanám en flestir eru 

sammála um tilgang og gagnsemi heimalesturs. Rannsóknir hafa sýnt fram á 

að heimalestur skiptir máli (Hornby og Lafaele, 2011; Shumow, 2010). 

Árangurinn fer hins vegar eftir því hvernig heimalesturinn fer fram með 

þátttöku foreldra og mismunandi áhrif þess á ákveðna þætti í lestrarferlinu 

(McElvany og Artelt, 2009).  

Meginmarkmið heimalesturs í Langaskóla er að nemendur auki leshraða 

sinn. Til að ná því markmiði þarf meðal annars mikla æfingu og skólinn 

leggur áherslu á að unnið sé að því markmiði í samstarfi við foreldra. 

Leshraði er einn þáttur lesfimi og hafa rannsóknir sýnt að lesfimiþjálfun er 

mikilvæg í þróun lesskilnings (National Reading Panel, 2000) og til að ná 

tökum á sjónrænum orðalestri (Ehri og Snowling, 2004). Miklu máli skiptir 

því að leggja áherslu á þjálfun leshraða og mikilvægt er að bæði kennari og 

foreldrar vinni saman að settu markmiði og auki þannig líkur á að því sé 

náð.  

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á lestri og þátttöku fjölskyldunnar 

benda til að nemendur bæti lestrarárangur sinn þegar foreldrar eru 

þátttakendur í heimalestri (Epstein, 2011; Hornby og Lafaele, 2011). 

Gagnsemi heimalesturs kemur meðal annars fram í niðurstöðum þessarar 

rannsóknar þar sem bæði kennarar og foreldrar tala um bættan árangur 

nemenda skólans. Kennarar tala um mikla fækkun þeirra nemenda sem 
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þurfa á einstaklingsáætlun í lestri að halda. Foreldrar tala út frá sinni reynslu 

og sínu barni varðandi bættan lestrarárangur. Viðmælendum þykir sjálfsagt 

að nemendur lesi heima á hverjum degi og fagna auknum kröfum um 

heimalestur. Foreldrar búast einnig við því að nemendur fái lestrarverkefni 

heim og gera ráð fyrir að þurfa að aðstoða börn sín við lesturinn.  

Auk lestrarstefnunnar, sem er aðgengileg á heimasíðu skólans, má þar 

einnig finna upplýsingar um heimanám og hlutverk kennara, nemenda og 

foreldra í því sambandi. Þar segir meðal annars um hlutverk foreldra að þeir 

styðji við barn sitt og hvetji það áfram en það kemur heim og saman við það 

sem rannsóknir hafa sýnt að skili sér til að bæta námsárangur (Desforges og 

Abouchaar, 2003).  

Stefna Langaskóla er að setja fyrir heimavinnu og auk þess er gert ráð 

fyrir að nemendur lesi daglega í skóla og heima. Með því er lögð áhersla á 

aukin kynni foreldra af daglegu starfi í skólanum og samvinnu um 

skólastarfið með það að markmiði að auka líkur á vellíðan nemenda og 

bættum árangri. Þetta samræmist vel hugmyndum Epstein (2011) en hún 

telur heimanám vera mikilvægan tengilið milli skóla og heimila og geri 

foreldrum meðal annars kleift að fylgjast með námi barna sinna. Um tilgang 

heimanáms segir hún að heimanám geti komið á samskiptum milli foreldra 

og barns og einnig að heimanám geri kennurum kleift að veita foreldrum 

hlutdeild í menntun barna sinna.  

Eins og fyrr segir þá telur Epstein (2011) að skólar ættu að taka mið af 

öllum sex þáttum foreldraþátttöku og vinna með þá þegar þeir byggja upp 

stefnu í foreldrasamstarfi eða samstarfsáætlun. Þegar sá þáttur sem felur í 

sér þátttöku foreldra í heimanámi er skoðaður nánar þá telur Epstein að 

skólinn eigi að sjá foreldrum fyrir fræðslu um hvernig best sé að aðstoða 

börnin í heimanáminu til að efla færni þeirra. Það er atriði sem kennarar 

Langaskóla leggja mikla áherslu á. 

Varðandi tímaviðmið sem sett eru í sambandi við heimalestur í 

Langaskóla, kom skýrt fram hjá kennurum að foreldrar eru hvattir til að hafa 

samband ef óvenjumikill tími fer í heimalestur og þá er leitað lausna í 

sameiningu. Með þessu móti er meðal annars stuðlað að eflingu foreldra.  

Vert er í þessu sambandi að huga að skoðunum foreldra í rannsókninni á 

heimanámi, en þeir töldu flestir að minnka ætti heimanám samhliða aukinni 

áherslu á heimalestur, að minnsta kosti á meðan nemendur væru enn að ná 

tökum á lestrarfærninni. Þessi sýn foreldranna er áhugaverð og gæti bent til 

þess að ákveðin vakning sé á meðal foreldra varðandi sérstöðu lesturs, að 

skólinn eigi erfitt með að sinna lestrarþjálfuninni einn eða jafnvel að 

foreldrum finnist of mikið á sig lagt. Þetta er í samræmi við skoðun Kohn 
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(2006) en hann telur heimalestur gagnlegan og ákjósanlegast að 

heimalestur sé eina heimanám nemenda. Þetta er atriði sem vert er að 

skoða nánar meðal annars í ljósi þess að niðurstöður rannsókna gefa til 

kynna að gagnsemi heimanáms sé meira eftir því sem nemendur eldast 

(Cooper, 2007).  

Í ljósi umræðunnar má ef til vill segja að lestur njóti vissrar sérstöðu sem 

heimanám meðal annars vegna mikilvægis hans við öflun þekkingar og 

miðlunar hennar og þeirrar þjálfunar sem færni í lestri krefst. Í aðalnámskrá 

(2013, bls. 97) segir að námsgreinin íslenska hafi ákveðna sérstöðu meðal 

annarra námsgreina skólans. Skólinn verður í upphafi virkur þátttakandi í 

máluppeldi barnsins ásamt heimili þess því barnið kemur í skólann talandi á 

móðurmáli sínu. 

Þó heimalestur og áhrif hans á lestrarárangur hafi ekki verið mikið 

rannsökuð, þá er það almennt viðurkennt að heimalestur skiptir máli, það 

eru kennarar og foreldrar í Langaskóla sammála um. Þegar vel tekst til um 

fyrirkomulag heimalesturs eins og í Langaskóla þá skapast gullið tækifæri til 

að treysta og víkka sambandið á milli foreldra og barns annars vegar og 

kennara og foreldra hins vegar. Þá má ekki gleyma því að heimalestur og 

fyrirkomulag hans er einn þeirra þátta sem viðmælendur telja eigi 

veigamikinn þátt í góðu gengi nemenda í lestri. 

Markviss skráning á heimalestri nemenda er mikilvægur þáttur í 

samstarfi heimilis og skóla í Langaskóla og notast er við svokallaðar 

verklagsreglur í því sambandi. Auðséð er að kennarar telja verklagsreglur í 

sambandi við heimalestur gagnlegar og að þær komi að góðum notum 

þegar tryggja á að nemendur lesi heima. Sömuleiðis verður ekki annað séð 

af niðurstöðum en að foreldrarnir fagni ábyrgðinni og markvissri eftirfylgni 

skólans. Samkvæmt rannsókn Áslaugar (2007) þá fannst foreldrum að þeir 

ættu að fá meiri hvatningu frá skólanum til að sýna námi barna sinna áhuga, 

þetta má túlka sem svo að þarna séu foreldrar að biðja um aðhald. 

Þegar kemur að eftirfylgni kennara varðandi verklagsreglurnar þá eru 

kennarar almennt samkvæmir sjálfum sér og fylgja eftir því sem þeir segja. 

Kennarar koma til móts við foreldra ef ekki er lesið heima og reyna að skilja 

hvað býr að baki. Tillit er tekið til ástæðna þótt tímaleysi sé ekki tekið sem 

gild ástæða í Langaskóla. Það er einmitt talið mikilvægt að kennarar taki 

dræmri þátttöku foreldra ekki illa heldur skoði og reyni að skilja hvað býr að 

baki (Turnbull o.fl., 2011; Vaughn o.fl., 2011). 

Þrátt fyrir að reynslan sýni að verklagsreglur Langaskóla hafi nýst vel við 

eftirfylgni varðandi heimalestur og að almenn ánægja ríki með þær að mati 

kennaranna þá eru þær ekki í samræmi við skoðanir Kohn (2006). Hann 
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telur að kennarar eigi ekki að fara fram á að foreldrar kvitti fyrir lestur barna 

sinna, það er að hans mati ekki leið sem vænleg sé til árangurs. 

Ef verklagsreglur skólans eru skoðaðar út frá hugmyndafræði samstarfs 

má glöggt sjá að reglurnar bera ekki einkenni góðs samstarfs sem 

grundvallast fyrst og fremst á jafnrétti. Þvert á móti er um að ræða reglur 

sem skólinn hefur komið sér upp, þar sem gerðar eru ákveðnar kröfur til 

foreldra er varða heimalestur og kröfur á kennara um aukið eftirlit. Út frá 

niðurstöðum má sjá að kennarar Langaskóla eru sammála því að reglurnar 

virka sem skyldi en upplýsingar um reynslu og upplifun foreldra vantar í 

niðurstöðurnar þar sem enginn viðmælanda hafði reynslu af beitingu þeirra. 

Því verður umræðan fremur einsleit. Ekki verður þó komist hjá því að skoða 

verklagsreglurnar nánar í ljósi valds en til eru ólík form valds. Til er vald sem 

leitt getur til hindrana í samskiptum. Ein birtingamynd þess felur í sér vald 

yfir öðru fólki með því að taka ákvarðanir fyrir aðra og neyða þá til þess að 

láta undan í krafti valdsins sem viðkomandi hefur (Turnbull o.fl., 2011). Ekki 

er hægt að segja að um slíkt vald sé að ræða út frá gögnum rannsóknarinnar 

en vert er að ítreka að samstarf snýst fyrst og fremst um að starfa saman á 

jafnréttisgrundvelli.  

Mikilvægt er að kennarar hugi betur að fagmennsku sinni og gefi eflingu 

foreldra meiri gaum. Kennarar eru fagaðilar og leiðtogar í samstarfinu við 

foreldra. Með eflingu er hægt að hrinda áætlunum í framkvæmd sem miða 

að því að kennari og foreldrar sameini krafta sína og stuðla þannig að 

jákvæðum áhrifum. Með eflingu er lögð áhersla á samstarf á 

jafnræðisgrunni og reynsla og þekking foreldra fær sama vægi í vinnuferlinu 

og fagleg þekking kennarans. 

5.2 Áhersla á samstarf 

Almennt er talið að samstarf skóla og heimilis hafi jákvæð áhrif á nám og 

almenna velferð barna. Rannsóknir sýna að samstarf og þátttaka foreldra, til 

dæmis í heimalestri, geti haft jákvæð áhrif á árangur barna í lestri (Epstein, 

2011; Hornby og Lafaele, 2011; Kohn, 2006). Ljóst er að nemendur þurfa á 

stuðningi beggja aðila að halda í sínu lestrarnámi, bæði kennara og foreldra. 

Mikilvægt er að aðilar samstarfs hafi sama skilning á því hvað felst í því og í 

samstarfi foreldra og kennara þurfa aðilar að setja fram sameiginleg 

markmið og bera sameiginlega ábyrgð (Nanna Kristín, 2010).  

Í niðurstöðum rannsóknar Taylor og Pearson (2004) kemur fram að 

einkenni þeirra skóla, sem gátu státað af góðum árangri nemenda í lestri, 

voru meðal annars þau að þar var lögð rík áhersla á jákvætt samstarf 

heimilis og skóla og mikil tengsl við foreldra. 
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Niðurstöður rannsóknarinnar í Langaskóla gefa til kynna að bæði 

foreldrar og kennarar telja samstarf mikilvægt í lestrarnámi barna og eru 

sammála því að leggja eigi áherslu á gott foreldrasamstarf. Fram kemur að 

kennarar og foreldrar eru ánægðir með samstarfið um lestrarnámið, eins og 

það er, og telja hlutverk sín skýr. Í þessu samhengi töluðu foreldrar um 

mikilvægi þess að eiga lestrarstund með barni sínu og að sýna því stuðning 

og áhuga í lestrarnáminu. Þetta kemur heim og saman við rannsóknar–

niðurstöður sem benda til þess að það sem skili sér í námsárangri barna er 

meðal annars jákvæður stuðningur foreldra, hvatning og væntingar til 

barnsins (Desforges og Abouchaar, 2003). Rannsóknir hafa enn fremur sýnt 

að foreldrar vilja taka þátt í skólastarfi á ýmsan hátt, sérstaklega þegar um 

er að ræða þeirra barn (Áslaug, 2007). Það er í takt við niðurstöður þessarar 

rannsóknar en þar kemur meðal annars fram að foreldrum finnst sjálfsagt 

að vera þátttakendur í lestrarnámi barna sinna og vilja það gjarnan.  

Með samræmingu í öllu lestrarnámi og áherslu á öflugt foreldrasamstarf 

alla grunnskólagönguna eins og gert er í Langaskóla er reynt að koma í veg 

fyrir að samstarfið um nemandann minnki eftir því sem hann eldist eins og 

rannsóknir hafa gjarnan sýnt fram á (Epstein, 2011). Rannsóknir gefa til 

kynna að mikilvægt sé að leggja áherslu á foreldrasamstarf alla 

grunnskólagönguna (Hornby og Lafaele, 2011). 

Samstarf gerist sjaldnast af sjálfu sér og það er því mikilvægt að skólinn 

eigi frumkvæði að því eins og kemur fram í grunnskólalögum (nr. 91/2008) 

og í aðalnámskrá grunnskóla (2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

foreldra skorti upplýsingar og þeir vilja fá fræðslu og leiðbeiningar, til dæmis 

varðandi heimalesturinn, foreldrar vilja fá að vita til hvers er ætlast af þeim 

(Epstein, 2011). Þessu er ekki öðruvísi farið í Langaskóla og hafa kennarar 

tekið eftir að foreldra vantar skýr viðmið varðandi hlutverk þeirra í 

lestrarnáminu. Skólinn hefur því tekið að sér forystuhlutverk í þeim efnum. 

Kennarar leggja sig meðal annars fram um að kynna lestrarstefnu skólans og 

hlutverk samstarfsaðila í lestrarferlinu. Kennararnir, sem talað var við, 

virtust gera sér vel grein fyrir hlutverki sínu og töldu það mikilvægt. 

Í tengslum við heimalestur þá heyrist stundum að illa gangi á sumum 

heimilum að fá börn til að lesa og það geti valdið togstreitu. Ástæðuna má 

ef til vill rekja til þess að foreldra skorti fræðslu og upplýsingar um hvernig 

best sé að aðstoða við heimalesturinn eða jafnvel að foreldrar séu ekki 

meðvitaðir um mikilvægi heimalesturs fyrir árangur barnsins. Ekki er hægt 

að gera ráð fyrir að allir foreldrar hafi fagþekkingu á lestrarferlinu og viti 

hvaða leiðir henta til árangurs. Aðstoða þarf foreldra við að hjálpa börnum 

sínum og virkja þannig foreldra á jákvæðan hátt. Mikilvægt er að skólinn 
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komi í þessum efnum til móts við foreldra og veiti þeim þannig tækifæri til 

aukinnar hlutdeildar í námi barna sinna, meðal annars með upplýsingum og 

fræðslu. Kennarar Langaskóla leiðbeina foreldrum varðandi heimalestur en 

rannsóknir hafa sýnt að fræðsla og leiðbeiningar til foreldra skipta máli og 

geta gert gæfumuninn þegar kemur að lestrarárangri nemenda (Bailey o.fl., 

2004; Epstein, 2011). 

Í niðurstöðum rannsóknarinnar má skýrt sjá þær auknu kröfur sem 

gerðar hafa verið til foreldra í sambandi við heimalestur í kjölfar 

innleiðingar lestrarstefnunnar. Auk stuðnings og hvatningu af hálfu foreldra, 

eins og fram kemur á heimasíðu skólans, þá eru gerðar þær kröfur til þeirra 

að þeir séu virkir þátttakendur í heimalestrinum og sjái til þess að 

heimalestrinum sé sinnt. Virtust foreldrar vera vel meðvitaðir um hlutverk 

sitt og ekki hægt að greina annað en almenna ánægju meðal viðmælenda. 

Einnig sýna niðurstöður að foreldrar gera vissar kröfur til skólans hvað 

lestrarnámið varðar, þeir treysta skólanum til að vinna á faglegan hátt að 

lestrarkennslunni og búast við því að heimalestrinum sé vel fylgt eftir. Enn 

fremur kom fram að foreldrar vænta þess meðal annars að nemendur lesi í 

skólanum á hverjum degi. Kröfur eða væntingar beggja aðila í þessu 

sambandi eru í samræmi við lög þar sem skýrt kemur fram hvaða hlutverki 

kennarar og foreldrar gegna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008).  

Í Langaskóla er litið svo á að menntun og uppeldi barna fari fram bæði 

heima og í skólanum, Langiskóli telur heimilin góðan kost til lestrarþjálfunar 

en það er í samræmi við rannsóknarniðurstöður sem gefa til kynna að 

heimilin séu ákjósanlegur menntavettvangur (McElvany og Artelt, 2009; 

Villiger o.fl. 2012). Niðurstöðurnar samræmast einnig því viðhorfi að 

uppeldis- og menntunarhlutverkum kennara og foreldra sé sinnt í samstarfi. 

Af þessu má draga þá ályktun að aðilar samstarfsins beri sameiginlega 

ábyrgð á gengi nemandans í lestrarnáminu, með megináherslu á að skólinn 

gegni forystuhlutverki í að koma samstarfinu á og viðhalda því, eins og 

kemur fram í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og aðalnámskrá 

grunnskóla (2011). Vegna þess að uppeldi og menntun verða ekki skilin að 

er það óumdeilt að samstarf heimilis og skóla er mikilvægur þáttur í 

lestrarnámi nemenda. 

Foreldrar verða aðeins þátttakendur í menntun barna sinna ef þeir sjá að 

þeir geta stutt við árangur barnsins og líti á það sem sitt hlutverk. Eins og 

kemur fram hjá Desforges og Abouchaar (2003) er nauðsynlegt að foreldrar 

upplifi að þeir hafi getu til að hafa áhrif á gang mála og geti breytt einhverju 

með þátttöku sinni. Forsenda þess er að foreldrar viti hvaða væntingar 

skólinn gerir í þessu sambandi. Mikilvægt er að aðilar samstarfsins séu 
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meðvitaðir um hlutverk sitt og að kennarar veiti foreldrum hlutdeild í námi 

barna sinna með aukinni áherslu á eflingu foreldra þar sem megináhersla sé 

lögð á að vinna saman á jafnréttisgrunni. Þannig vinna kennarar af 

fagmennsku í þágu nemandans. 

Greið og örugg boðskipti milli skóla og heimilis er einn af 

grundvallarþáttum nútímaskólastarfs og mikilvægur liður í árangursríku 

samstarfi. Skólinn þarf og honum er skylt samkvæmt grunnskólalögum (nr. 

91/2008) að veita foreldrum upplýsingar um starfsemi sína og gengi 

nemenda, enn fremur að afla upplýsinga frá foreldrum til að geta mætt 

þörfum nemenda sem best. Það er því nauðsynlegt að á milli þessara aðila 

sé gott upplýsingaflæði, sérstaklega mikilvægt við upphaf skólagöngu þegar 

foreldrum er boðið til samstarfs. Höfuðatriði er að skólinn geri sér grein fyrir 

mismunandi þörfum foreldra, sumir eru að koma með sitt fyrsta barn í 

skólann og þekkja lítið til starfshátta skólans meðan aðrir hafa meiri reynslu 

og þekkingu. Þar gæti til dæmis foreldrafélag skólans komið til skjalanna og 

kynnt starfsemi sína og boðið nýja foreldra velkomna. Það er mjög í anda 

Epstein (2011) þegar hún talar um sex mikilvæga þætti sem þurfa að vera til 

staðar í góðu samstarfi skóla og heimila. 

Greina mátti út frá niðurstöðunum gagnkvæma virðingu og traust milli 

kennara og foreldra, en þeir þættir eru nauðsynlegir í farsælu samstarfi 

(Nanna Kristín, 2010). Skólar, sem njóta velgengni, hafa lært gildi þess að 

hafa samstarf við foreldra þar sem byggt er á virðingu og gagnvirkum 

samskiptum (Taylor og Pearson, 2004). Til að tryggja hagsmuni barna þarf 

að stuðla að virku upplýsingaflæði milli heimilis og skóla því foreldrar og 

kennarar sjá barnið sjaldnast við sömu aðstæður. Skortur á skilningi milli 

aðila getur myndast ef upplýsingaflæði er ábótavant. 

Eins og fram hefur komið er gagnvirk upplýsingagjöf síður en svo eini 

mikilvægi þátturinn í samstarfi, farsælt samstarf snýst um mun meira. Þegar 

niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar í ljósi skilgreininga á samstarfi og 

hvað felst í árangursríku samstarfi skóla og heimila þá má sjá að ýmislegt 

má betur fara í Langaskóla. Stór hluti samstarfsins í Langaskóla snýst um 

upplýsingagjöf. Af gögnum að dæma er skortur á gagnkvæmri upplýsinga-

gjöf því megin áherslan er á upplýsingaflæði frá skólanum til foreldra. Þetta 

er í samræmi við íslenska rannsókn sem sýndi að meirihluti foreldra töldu 

upplýsingaflæði frá skólanum vera nægjanlegt en fannst ábótavant hversu 

lítið skólinn leitaði til þeirra eftir upplýsingum (Áslaug, 2007). 

Þegar gögn rannsóknarinnar eru skoðuð nánar með tilliti til 

þrepaskiptingar samstarfs samkvæmt Nönnu Kristínu (2010) má greina að 

samstarfið um lestrarnám í Langaskóla er að mestu leyti á fyrsta þrepi, 



 

95 

upplýsingaþrepi. Það er aðallega skólinn sem veitir foreldrum upplýsingar 

en foreldrar veita skólanum helst upplýsingar þegar þess er sérstaklega 

óskað. Af niðurstöðunum að dæma má því segja að upplýsingaflæði sé 

fremur einhliða í samstarfinu. Hins vegar má sjá út frá gögnum dæmi um að 

samstarfið sé á öðru þrepi, samræðuþrepi, en þar eiga sér stað umræður 

foreldra og kennara um það sem snýr að nemandanum. Dæmi um það er 

heimalestur nemenda. Lögð er áhersla á að líta á lestrarnámið sem 

samstarfsverkefni og framlag beggja aðila skipti miklu máli. Foreldrar og 

kennari hafa komið sér saman um markmið þess efnis að nemandinn öðlist 

ákveðna þjálfun. Báðir aðilar samstarfsins leggja sitt af mörkum og hafa 

skýrum skyldum að gegna. Umfram allt vinna báðir aðilar saman í þágu 

barnsins og stefna að sameiginlegu markmiði. Foreldrar töluðu einnig um 

lestrardagbækur, sem notaðar eru í heimalestri, sem gott tæki til samskipta 

við kennarann. Í Langaskóla er einnig lögð áhersla á að hafa skólann opinn 

fyrir foreldra og auðvelda þannig leið og aðgang foreldra að starfsfólki 

skólans. Foreldrar og kennarar eiga því auðvelt með að eiga samræðu um 

það sem snýr að nemandanum. Varðandi þriðja þrep samstarfsins, hlutdeild 

með sameiginlegum ákvörðunum, þar sem samstarfið nær endanlegu 

markmiði sínu, má segja að Langiskóli eigi töluvert í land enn. Kennarar sjá 

að mestu um ákvarðanatöku og að setja markmið í tengslum við lestrarnám 

nemenda, foreldrar koma almennt ekki með beinum hætti að því. Greina 

mátti þó út frá gögnum að bæði foreldrar og kennarar stefna að sama 

markmiði og taka sameiginlega ábyrgð á að því markmiði sé náð.  

Í þessu samhengi er vert að velta fyrir sér hvaða hlutverki hver aðili 

samstarfsins gegnir og hvers vegna. Kennarar hafa augljóslega það hlutverk 

að kenna lestur sökum fagþekkingar sinnar. Foreldrar hafa meðal annars því 

hlutverki að gegna að veita barninu stuðning í lestrarnáminu. Áhugavert er 

að velta fyrir sér hvort foreldrar hafi forsendu til að koma að 

markmiðssetningu í lestrarnámi og hvort það þyki ekki eðlilegra að kennarar 

sjái um þann hluta vegna sérþekkingar sinnar, til dæmis á því hvað felst í 

lestrarferlinu og hvaða leiðir eru vænlegar til árangurs. Foreldrar geta lagt 

margt mikilvægt af mörkum, sem sérfræðingar um eigin börn, til dæmis 

þekkingu á áhugamálum barnsins en hún skiptir verulegu máli þegar koma á 

til móts við einstaklingsþarfir nemenda. Með þessu móti má segja að aðilar 

sammælist um að byggja á sérþekkingu og styrkleikum hvors annars með 

það að markmiði að finna sameiginlega leið til ákvarðanatöku í þágu 

barnsins (Turnbull o.fl., 2011). Með þessum hætti er nemendum jafnframt 

tryggður stuðningur bæði skóla og foreldra. 

Stuðningur er oftast af hinu góða en í samstarfi er hann nauðsynlegur. 

Skólastjóri gegnir lykilhlutverki um hvernig málum er háttað innan skólans 
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sem hann stjórnar en hlutverk hans er einnig að framkvæma stefnu 

yfirvalda og fylgja löggjöf. Stuðningur bæjarfélagsins gagnvart Langaskóla 

skiptir hér miklu máli og styrkir allt samstarf sem á sér stað innan 

skólasamfélagsins. Eitt af einkennum þeirra skóla, sem gátu státað af 

árangursríkri lestrarkennslu, er að þeir höfðu stuðning skólastjóra, færa, 

reynslumikla kennara og leiðtoga innan sinna raða sem leiðbeindu öðrum 

varðandi lestur (Taylor og Pearson, 2004). Einnig mátti greina af viðtölum 

mikinn stuðning í skólanum en mikill styrkur er í þeim stuðningi sem 

kennarar finna frá stjórn skólans og samstarfsfólki. Ljóst er að bæði 

foreldrar og kennarar þurfa á stuðningi að halda til að læra að vinna saman 

á jafnréttisgrundvelli en það kemur skýrt fram í Salamanca-yfirlýsingunni 

(1995).  

Við greiningu gagna kom í ljós að Langiskóli starfar ekki eftir sérstakri 

hugmyndafræði eða ákveðinni samstarfsáætlun hvað varðar samstarf 

skólans við heimilin. En samstarfsáætlun er mjög mikilvæg þegar byggja á 

upp samstarf við foreldra, að skóli móti stefnu um það hvernig samstarfi 

heimilis og skóla skuli háttað (Epstein, 2011). Áætlunin myndar einskonar 

ramma utan um samstarfið og býður upp á ferli til að leysa vandamál. 

Skólar þurfa að bjóða til samstarfs með skýrri samstarfsáætlun sem byggir á 

öllum þeim sex þáttum sem skipta höfuðmáli í foreldrasamstarfi að mati 

Epstein (2011). Þegar samstarfið nær til allra þátta þá næst bestur árangur í 

samstarfi skóla, fjölskyldna og samfélags. Á Íslandi eru dæmi um að 

samstarfsáætlanir, sem stuðla að þátttöku foreldra í lestri, hafi sýnt góðan 

árangur (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2011). 

Langiskóli er þó að vinna með þá þætti sem taldir eru skipta máli þegar 

samstarf skóla og heimila er annars vegar (Epstein, 2011). Út frá gögnum 

má greina að megináherslan er á þrjá þætti þeir eru uppeldi, heimanám og 

samskipti. Hér má sjá hvernig Langiskóli leggur áherslu á þessa þætti: 

Uppeldi: Mikið og gott upplýsingaflæði frá skóla til foreldra varðandi 

atriði sem skipta máli í lestrarferlinu. Upplýsingaþátturinn er veigamikill 

þáttur í samstarfinu. Foreldrar finna að þeir fá stuðning skólans í 

menntunar- og uppeldishlutverki sínu. Skólinn er heimilinu til stuðnings og 

aðstoðar til dæmis með fræðslufundum um hvað felst í lestrarferlinu.  

Heimanám: Foreldrar taka virkan þátt í heimalestri barna sinna í 

samstarfi við kennarann. Í lestrarstefnunni og á heimasíðu skólans kemur 

skýrt fram hvernig þátttöku aðila innan samstarfsins skuli háttað. 

Samskipti: Virk upplýsingagjöf er á milli skóla og heimilis. Töluvert vantar 

þó upp á að upplýsingaflæðið sé gagnkvæmt eins og fram hefur komið. Nú á 

dögum gerir tæknin mönnum kleift að vera í meiri og fjölbreyttari 
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samskiptum. Í Langaskóla er Mentor og sími mikið notað til samskipta en 

umfram allt er mikil áhersla lögð á persónuleg samskipti við foreldra. 

Meðal annars í ljósi samfélagsbreytinga hafa ný viðhorf mótast til 

hlutverks kennara og foreldra í samstarfi um nemandann og aukin krafa er 

gerð um gott samstarf heimilis og skóla. Samstarf heimilis og skóla þarf því 

að aðlaga breyttum aðstæðum og öðlast nýja merkingu og tilgang, í þá veru 

að kennari vinni í samstarfi með foreldrum sem leiðtogi á jafnréttisgrunni. 

Þetta nýja samstarf byggir á hugmyndum um eflingu og samræðu (Nanna 

Kristín, 2010). Efling er eins konar ferli til þess að hrinda áætlunum í 

framkvæmd sem miða að því að fagfólk og foreldrar sameini krafta sína og 

stuðla þannig að jákvæðum áhrifum. Í ferlinu er lögð áhersla á samstarf á 

jafnræðisgrunni og reynsla og þekking aðila samstarfsins fær sama vægi í 

vinnuferlinu. Kennarinn er sá aðili sem á að stuðla að eflingu foreldra 

(Nanna Kristín, 2010; Turnbull o.fl., 2011). Þegar samstarfsaðilar leggja 

áherslu á eflingu eru mun meiri líkur á að aðilarnir finni að þeir séu jafnir. 

Langiskóli gæti í þessu sambandi tekið skoðun foreldra varðandi of mikið 

heimanám og opnað fyrir frekari umræður, á þennan hátt getur Langiskóli 

stuðlað að eflingu foreldra.  

Kennarar nú á dögum þurfa að huga að fagmennsku sinni en hin nýja 

fagmennska grundvallast á samstarfi kennara, nemenda og foreldra að því 

markmiði sem aðilar hafa sammælst um. Aðilar þurfa að vera sammála um 

með hvaða hætti foreldrar geta orðið þátttakendur í námi barna sinna, 

ásamt því að bera ábyrgð og skyldur. Samstarf af því tagi kemur í veg fyrir 

miðstýringu og stuðlar að aukinni virðingu (Trausti Þorsteinsson, 2003).  

Í ljósi þeirrar hugmyndafræði sem skóli án aðgreiningar byggir á, ber að 

fagna margbreytileikanum. Auk þess að starfa eftir menntastefnunni verða 

skólar einnig að leggja sig fram um að geta unnið í samstarfi með öllum 

foreldrum. Rannsókn Harris og félaga (2009) bendir til að greina megi 

einkenni þeirra skóla sem gengið hefur vel í samstarfi við ólíkar fjölskyldur. 

Þeir skólar setja markið á traust samband milli kennara, fjölskyldu og 

samfélags sem byggir á samvinnu. Þeir þekkja, virða og koma til móts við 

þarfir fjölskyldna og taka tillit til ólíkrar menningar og stétta. Síðast en ekki 

síst nýta þeir sér hugmyndafræði sem byggir á samvinnu og að ábyrgðinni 

sé deilt. 

Hlutverk skólans í samstarfinu er augljóslega meira ráðandi. Gera má ráð 

fyrir því að ráðandi hlutverk skólans ýti undir ójöfnuð en samkvæmt lögum 

er það hlutverk skólans en ekki foreldra að koma samstarfinu á og viðhalda 

því. Foreldrar eiga að koma til samstarfsins á eigin forsendum en erfitt er að 

alhæfa um að foreldrar komi að samstarfinu sjálfviljugir því grunnskólanám 
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er skylda. Bein þátttaka foreldra í skólastarfi hefur heldur ekki sýnt fram á 

bættan námsárangur nemenda (Fan og Williams, 2010).  

Í Langaskóla er mikil áhersla lögð á öfluga upplýsingagjöf skólans til 

foreldra. Gagnkvæmt upplýsingaflæði er nauðsynlegt í samstarfi en langt frá 

því það eina sem farsælt samstarf skóla og heimilis byggir á. Farsælt 

samstarf snýst um meira en upplýsingagjöf til foreldra og hlutverk kennara 

er meira en svo.  

Þó að nokkuð vanti upp á að samstarfið um lestrarnámið í Langaskóla sé 

eins og best verður á kosið, til dæmis samkvæmt Epstein, þá bendir 

ýmislegt til að Langiskóli sé að vinna á árangursríkan hátt í samstarfi við 

foreldra að lestrarnámi nemenda. Út frá gögnum rannsóknarinnar má lesa 

að Langiskóli er að gera marga góða hluti þegar kemur að samstarfi við 

heimilin. Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur fram almenn ánægja 

viðmælenda með samstarfið um lestur nemenda í Langaskóla. Það bendir til 

þess að Langaskóla hafi tekist að mynda gott samstarf við heimilin um lestur 

og hefur það samstarf borið árangur að mati viðmælenda. Viðmælendur 

telja að samstarf heimilis og skóla í Langaskóla eigi þátt í árangursríku 

lestrarnámi nemenda undanfarin ár.  

Mikilvægt er að skólinn leggi meiri áherslu á eflingu foreldra þegar 

kemur að því að veita þeim hlutdeild í lestrarnámi barna sinna. Á þann hátt 

eru meiri möguleikar á að aðilar samstarfsins upplifi sig sem jafningja og 

líkur á árangri aukast.  

5.3 Önnur atriði 

Hér skal nefna umræðuna um leikskólann því hún sýnir vel það öfluga starf 

sem Reykjanesbær hefur unnið í þágu læsis í öllu bæjarfélaginu og 

undirstrikar mikilvægi lestrar og samstarfs. Þegar um ferli eins og 

lestrarnám er að ræða, þá skiptir máli að horft sé á samstarf í víðu samhengi 

og til lengri tíma. Ef lestrarferlið og samstarfið um það er skoðað á þann 

hátt er líklegra að árangur náist. Skólar ættu því að leggja áherslu á að vera í 

samstarfi við leikskóla í hverfinu. Með því er hægt að brúa bilið á milli 

skólastiga og auka enn samræmingu í lestrarnámi. Í aðalnámskránni segir 

meðal annars um tengsl skólastiga:  

Tengsl leikskóla og grunnskóla er samstarfsverkefni foreldra og 

kennara beggja skólastiga þar sem velferð barnsins er í 

brennidepli. Kennarar á báðum skólastigum þurfa að kynna sér 

nám og starfsaðferðir hvers annars þannig að börn upplifi 
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samfellu milli leikskóla og grunnskóla (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 75). 

Í þessu samhengi kemur máttur bernskulæsis einnig fram og mikilvægi þess 

að hlúa að undirstöðuþáttum lestrar en miklu máli skiptir að allir þeir sem 

koma að uppeldi og menntun barna skilji að lestur er ferli sem þróast frá 

unga aldri. Strax í leikskóla er lagður grunnur að mikilvægi lestrar í augum 

skólasamfélagsins, meðal annars með góðu samstarfi skóla og foreldra. 

5.4 Samantekt 

Niðurstöðurnar benda til þess að gott og markvisst samstarf heimilis og 

skóla geti stuðlað að árangri í lestrarnámi nemenda. Miklu máli skiptir 

hvernig því er háttað og hvaða hlutverki samstarfsaðilarnir gegna. Forsenda 

árangurs í Langaskóla er að bæði kennarar og foreldrar telji lestur vera 

forgangsatriði í námi barna og samstarf skipta sköpum í lestrarnámi 

nemenda. Þó ýmislegt megi gera betur í samstarfi Langaskóla og heimila þá 

má hins vegar greina að þær leiðir, sem skólinn hefur valið að fara í þessu 

sambandi, skili sér í bættum árangri nemenda í lestri. 

Auðvelt ætti að vera fyrir Langaskóla að móta skýra, sýnilega stefna um 

foreldrasamstarf sem tekur til allra þeirra þátta sem Epstein (2011) telur 

mikilvæga. Með því yrði gott samstarf skólans við heimilin í lestrarnámi 

nemenda eflaust enn betra. Í ljósi breyttra tíma þurfa kennarar að huga að 

nýrri fagmennsku í samstarfi sínu við foreldra. Viðhorf kennara til faglegs 

hlutverk síns skipta miklu máli og mikilvægt er að þeir leggi meiri áherslu á 

eflingu í samstarfi sínu við foreldra til að auka hlutdeild þeirra í námi barna 

sinna á farsælan hátt. 
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6 Lokaorð 

Foreldrar eru mestu áhrifavaldar í lífi barns og í raun fyrstu kennarar 

barnsins. Sú þekking og reynsla, sem barnið býr að þegar það hefur nám í 

grunnskóla, getur skipt sköpum fyrir komandi lestrarnám þeirra. Áhrif 

foreldra eru enn mikil þegar kemur að skólagöngu barnsins og því mikilvæga 

verkefni sem bíður þess þar, að ná tökum á því að verða læs. Kennarar 

gegna ekki síður veigamiklu hlutverki á leið barnsins til læsis. Ljóst er að 

lestrarkennsla er ábyrgðarmikið starf og ætti enginn að gegna því starfi 

nema hafa til þess menntun, góða reynslu og víðtæka þekkingu. Lestrarnám 

er ferli og því er um samstarfsverkefni allra sem koma að uppeldi barna að 

ræða, því má segja að læsi sé á allra ábyrgð, alls skólasamfélagsins. 

Menntun og uppeldi verða ekki skilin að. Kennarar og foreldrar deila 

sameiginlegri ábyrgð í uppeldis- og menntunarhlutverki sínu. Þegar um 

velferð barna er að ræða kemur enginn í stað góðra foreldra sem gera sér 

grein fyrir hlutverki sínu og mikilvægi þess. Virkja og styrkja þarf foreldra í 

hlutverki sínu eigi lestrarnám að vera árangursríkt. Viðhorf og stuðningur 

foreldra getur gert gæfumuninn hvað varðar árangur í lestrarnámi. Lestur 

þarfnast þjálfunar og þátttaka foreldra í heimalestri er talin hafa góð áhrif. 

Því er mikilvægt að lestrarþjálfun barna sé samstarfsverkefni heimilis og 

skóla. 

Með breyttu samfélagsmynstri hafa viðhorf og kröfur breyst til hlutverks 

kennara og foreldra í uppeldi og menntun barna. Enn fremur er krafan um 

aukið samstarf skóla og heimila staðreynd. Skólinn og sérstaklega kennarar 

þurfa að endurskoða hlutverk sín í ljósi nýrra og breyttra tíma. Afar 

mikilvægt er að vinna saman í þágu barna, foreldrar og kennarar í samstarfi, 

það er vænlegast til árangurs. Kennarar eiga að líta á samstarfið við foreldra 

sem veigamikinn þátt í velferð nemenda og í faglegu hlutverki sínu þar sem 

hann er leiðtogi meðal jafningja (Nanna Kristín, 2007). Kennarar þurfa að 

stuðla að eflingu foreldra með því að leita leiða sem veita þeim aukna 

hlutdeild í námi barna sinna. Á þann hátt finna foreldrar fyrir stuðningi frá 

skólanum til að taka þátt í námi barnanna. 

Í umræðunni undanfarið hafa vaxandi áhyggjur af læsi íslenskra barna 

komið fram en niðurstöður PISA benda til þess að frammistöðu íslenskra 

nemenda, í alþjóðlegum samanburði, hafi hrakað á þessum áratug. 

Niðurstöðurnar gefa okkur þó tækifæri til að líta í eigin barm og koma auga 
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á það sem borið hefur árangur í lestrarnámi nemenda, eins og þær leiðir 

sem Langiskóli er að fara í þeim efnum, með mikilvægi þess að setja lestur í 

forgang og aukna áherslu á foreldrasamstarf í því sambandi. 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að skoða árangursríkt lestrarnám í 

Langaskóla. Hér var aðeins einn áhrifaþáttur af mörgum mikilvægum í 

lestrarnámi nemenda tekinn til athugunar. Skoðað var samstarf heimilis og 

skóla og hvernig það samstarf getur stuðlað að árangri í lestrarnámi.  

Niðurstöðurnar benda til þess að með þeim leiðum sem Langiskóli hefur 

valið að fara hafi honum tekist að byggja upp farsælt foreldrasamstarf sem 

stuðlað hefur að árangri í lestrarnámi nemenda.  

Að ná tökum á lestri er stórt og mikilvægt verkefni sem öll börn á Íslandi 

standa frammi fyrir. Að mörgu er að hyggja í þeim efnum og margir þættir 

sem hafa áhrif en með því að vinna það verkefni í sameiningu eru meiri líkur 

á að árangur náist. Mikilvægt er að aðilar skólasamfélagsins upplifi að þeir 

séu í sama liði þar sem allir leggja sitt af mörkum í góðu samstarfi sem byggt 

er á jafnréttisgrunni. 

Því má með sanni segja að árangursríkt lestrarnám byggi á góðu 

samstarfi skóla og heimilis. 

Það er von mín að þetta litla rannsóknarverkefni og niðurstöður þess 

varpi ljósi á hvaða þættir skipta máli í farsælu samstarfi og hvaða leiðir eru 

vænlegar til árangurs í lestrarnáminu. Jafnframt að rannsóknin geti nýst 

skólasamfélaginu þegar byggja á upp öflugt samstarf skóla og heimilis um 

lestrarnám nemenda. 
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