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Fylgiskjal 1 Beiðni um þátttöku í rannsókn 

Akureyri, 13. janúar 2016 
Ágæti skólastjóri, 
Ég undirrituð er í meistaranámi í menntunarfræði til M.Ed.–prófs við 

Háskólann á Akureyri. Leiðsögukennari minn er dr. Rúnar Sigþórsson, 
prófessor við kennaradeild Háskólans á Akureyri.  

Í meistaraprófsverkefni mínu mun ég skoða hversu vel foreldrar barna í 
fyrsta bekk þekkja til lestraraðferða skólans, hvert þeirra mat er á hlutverki 
sínu í lestrarnámi barnanna og hver þeir telji að beri ábyrgð á því námi. Til að 
kanna viðhorf foreldra mun ég nota viðtöl sem tekin hafa verið við foreldra 
barna í fyrsta bekk í þremur skólum á Norðurlandi í rannsókn á Byrjendalæsi 
sem staðið hefur undanfarin ár. Ég hyggst einnig taka viðtöl við kennara í 
fyrsta bekk í þessum sömu skólum til að kanna hvert þeir telja hlutverk 
foreldra vera í lestrarnámi barna, hver þeir telji að beri ábyrgðina og hversu 
vel þeir telji að foreldrar þekki lestraraðferð skólans.  

Ég óska eftir að fá samþykki þitt fyrir að taka viðtal við einn kennara í 
fyrsta bekk í þínum grunnskóla í þessu skyni og óska eftir aðstoð þinni við að 
velja og koma mér í samband við viðmælanda. Við öflun og úrvinnslu gagna 
verður fyllsta trúnaðar gætt.  

 
Virðingarfyllst, 
_____________________________________ 

Elfa Rán Rúnarsdóttir 
Meistaranemi við Háskólann á Akureyri 
ha110198@unak.is, sími: 848–7321.  
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Fylgiskjal 2 Viðtalsrammi – foreldrar 

1. Hvaða hugmynd hefur þú um læsisnám barnsins þíns eins og það fer 
fram í skólanum? 

2. Þekkir þú til Byrjendalæsisaðferðarinnar? 
3. Hvernig kynntist þú aðferðinni?  
4. Finnst þér skólinn hafa þig með í ráðum varðandi læsisnámið? 
5. Hvernig er reglulegu foreldrasamstarfi háttað vegna læsisnáms 

barnsins?  
6. Leitar kennarinn eftir upplýsingum um hvernig barninu gengur með 

heimavinnuna?  
7. Hefur þú heimsótt skólann og fylgst með lestrar- eða læsiskennslunni? 
8. Veitir skólinn þér nauðsynlegar upplýsingar? 
9. Hvert er þitt hlutverk í læsisnámi barnsins?  
10. Hver styður við þig í tengslum við læsisnám barnsins?  
11. Hver er ábyrgð þín miðað við ábyrgð skólans á læsisnáminu? 
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Fylgiskjal 3 Viðtalsrammi – kennarar  

1. Hversu vel telur þú að foreldrar þekki til Byrjendalæsis og hvernig 
skólinn stendur að læsiskennslunni?  

2. Hvaða hátt hefur skólinn á að kynna foreldrum Byrjendalæsi í upphafi 
skólaársins? 

3. Hvernig er heimalestri hjá nemendum háttað? 
4. Lætur þú foreldra vita að þeir eru velkomnir í skólann til að fylgjast 

með? Ef svo er, hafa foreldrar komið í skólann og fylgst með vinnu t.d. 
í Byrjendalæsi? 

5. Hvert telur þú hlutverk foreldra vera í lestrarnámi barna sinna?  
6. Hvert telur þú hlutverk skólans vera í lestrarnámi nemenda?  
7. Hver er ábyrgð þín miðað við ábyrgð foreldra á læsisnáminu? Hvernig 

sérð þú ábyrgð og skyldur þessara aðila? 


