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Ágrip 

Tilgangur þessarar rannsóknar var að rýna í og reyna að bæta fræðslu um 

lestrarnám fyrir foreldra barna í Álftanesskóla í Garðabæ. Meginmarkmið 

rannsóknarinnar voru tvö, að kanna hug foreldra og kennara til 

foreldrafræðslu um lestrarnám og hvernig bæta megi fræðsluna svo hún geti 

sem best eflt foreldra í stuðningi við lestrarnám barna sinna. Gerð var tvíþætt 

rannsókn, megindleg meðal foreldra og eigindleg meðal kennara og voru 

niðurstöður settar fram í samhengi við fræði og rannsóknir. Þeir foreldrar sem 

fengu tilboð um fræðslu sama haust og rannsóknin var gerð fengu sendan 

spurningalista á Netinu. Kennararnir sem tóku þátt voru af yngsta stigi 

Álftanesskóla og Flataskóla. Þeir sátu tvo fræðslufundi sem tengdust 

lestrarkennslu og samskiptum heimila og skóla. Í kjölfarið sátu þeir rýnifundi 

og ræddu um þessi sömu atriði út frá gefnum spurningum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru að bæði kennarar og foreldrar eru ánægðir með 

fræðsluna, hafa trú á henni og telja hana hafa jákvæð áhrif bæði á lestrarfærni 

nemenda og samvinnu heimila og skóla. Kennarar komu með ábendingar um 

það sem þeim finnst skipta máli að foreldrar séu fræddir um og telja 

mikilvægt í samstarfinu. Má þar nefna að foreldrar fái fræðslu um fjölbreyttar 

aðferðir við heimalestur og að þeir átti sig á hvað lítil þjálfun getur haft slæm 

áhrif á lestrarframvindu barnanna. Niðurstöður frá foreldrum benda til þess 

að þeir telji sig hafa haft gagn af öllum þáttum fræðslunnar. Svör þeirra 

benda þó til þess að auka þurfi kennslu í hagnýtum aðferðum til að nýta í 

heimalestrinum en minnka hlut fræðilegrar umfjöllunar. Niðurstöður benda 

til þess að gagnlegt gæti verið að auka eftirfylgni eftir fræðslufundina. Þessar 

niðurstöður verða nýttar til að bæta foreldrafræðslu um lestur í Álftanesskóla 

og geta hugsanlega nýst öðrum skólum sem vilja fræða foreldra um 

lestrarnám barna.  



 

Abstract 

The purpose of the study was to review and attempt to improve reading 

instruction education for parents of children in Álftanesskóli in Garðabær. 

The two main objectives of the study were to investigate the attitudes of 

parents and teachers toward parent training programs and examine how the 

education could be improved in order to better enable parents to support the 

reading curriculum of their children. The study was two-fold, quantitative for 

parents and qualitative for teachers, and the results were put in context with 

academic theories and research. Parents who were offered to take part in a 

parent training program in the autumn when the study was conducted 

received an online questionnaire. The participating teachers taught the 

youngest classes in Álftanesskóli and Flataskóli. They attended two training 

meetings revolving around reading instruction and communications between 

the school and the home. They subsequently attended review meetings where 

they discussed these same issues on the basis of set questions. The 

conclusions of the study indicate that both teachers and parents are pleased 

with the parent training program, believe in it and consider it beneficial both 

for students reading skills and school-home collaboration. Teachers pointed 

out what they felt to be important to teach the parents and what they consider 

to be vital aspects of the collaboration. This includes teaching parents a 

variety of methods to encourage reading at home and emphasising to them 

the detrimental effects that lack of training can have on children’s reading 

progress. The results from parents indicate that they believe all aspects of the 

training program to be beneficial, although their answers indicate that 

training in practical methods to use for home reading should be increased at 

the expense of theoretical discussions. Research indicates that it may be 

useful to increase follow-up after the training meetings. These conclusions 

will be used to improve parent training programs for reading instruction in 

Álftanesskóli and may also prove useful for other schools that want to 

educate parents about the matter. 

 

 



 

 

 

 

 

Ritgerðina tileinka ég föður mínum sem las mikið fyrir mig þegar ég var 

barn. Hann kenndi mér að meta bækur og var sú fyrirmynd í lestri sem 

óskandi væri að öll börn hefðu, líklega án þess að gera sér grein fyrir því 

sjálfur. 

 





 

Formáli 

Þessi ritgerð er 40 eininga lokaverkefni til M.A.-prófs í menntavísindum með 

áherslu á lestrarfræði við kennaradeild Háskólans á Akureyri. 

Leiðbeinendur í verkefninu voru Birna María Svanbjörnsdóttir og 

Guðmundur Engilbertsson. Ég er þeim afar þakklát fyrir þolinmæði og góða 

aðstoð. Rannsóknarefnið er þátttaka foreldra í lestrarnámi barna á yngsta stigi 

grunnskóla. Verkefnavalið er beintengt starfi mínu við Álftanesskóla og 

krafðist rannsóknin og allur aðdragandi hennar trausts skólastjórnenda og 

kennara skólans sem ég er þakklát fyrir. Margir hafa lagt mér lið á ýmsan 

hátt, fjölskylda, vinir og fólk bæði úr menntageiranum og ýmsum áttum. 

Þeim er ég öllum afar þakklát, enginn nefndur en sannarlega enginn 

gleymdur. 
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1. Inngangur 

Hæfnin að lesa og nýta sér texta er afar mikilvæg og hefur gildi hennar ekki 

minnkað þrátt fyrir að miklar tækniframfarir hafi orðið og leiðum til að miðla 

upplýsingum hafi fjölgað. Læsi er ein af grunnstoðum gildandi aðalnámskrár 

og hefur fengið töluverða athygli í umræðum um menntamál á Íslandi 

undanfarin ár. Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf árið 2014 út 

Hvítbók um umbætur í menntamálum þar sem settar voru fram áætlanir um 

hvernig bæta mætti lesskilning íslenskra nemenda. Meðal annars er þar 

fjallað um að nauðsynlegt sé að fræða foreldra um lestrarnám og virkja þá til 

að efla áhuga og lestur barna sinna. Rannsóknir gefa til kynna að góð 

samskipti heimila og skóla og stuðningur foreldra við nám barna sinna hafi 

margvísleg jákvæð áhrif (Hornby og Lafaele, 2011, bls. 37).  Í 

þjóðarsáttmála um læsi sem kom í kjölfar Hvítbókar er sérstaklega fjallað um 

mikilvægi foreldra og aðstandenda, að þeir þurfi að taka virkan þátt og fylgja 

eftir námi barna sinna, m.a. með daglegum lestri. Tekið er fram að til að 

foreldrar geti stutt við lestur barna sinna þurfi þeir stuðning og fræðslu 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d.). 

Fyrir nokkrum árum tók ég sem þáverandi fagstjóri í lestri og ritun í 

Álftanesskóla, þátt í að innleiða fræðslu um lestrarnám fyrir foreldra skólans 

að fyrirmynd Holtaskóla í Reykjanesbæ. Fræðslan hefur þróast með tímanum 

og við sem höfum séð um hana í Álftanesskóla sett mark okkar á hana. Þegar 

nokkur reynsla var komin á foreldrafræðsluna þótti mér nauðsynlegt að 

staldra við og skoða hvað foreldrum og kennurum fyndist um fræðsluna til að 

afla vísbendinga um hvort skólinn væri á réttri leið. Jafnframt vildi ég nota 
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tækifærið til að fá hugmyndir um hvernig væri hægt að bæta fræðsluna frá 

sjónarhóli kennara, foreldra og fræða.  

Til þess gerði ég tvískipta rannsókn, megindlega til að fá fram skoðanir 

foreldra og eigindlega til að kanna hug kennara til fræðslunnar og fá 

ábendingar um hvernig mætti bæta hana. Foreldrum var sendur rafrænn 

spurningalisti en gagna frá kennurum var aflað með rýnihópaviðtölum.  

1.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar eru að kanna hug kennara og foreldra til 

fræðslu um lestrarnám og rýna í og bæta þá foreldrafræðslu sem ég hef ásamt 

fleirum staðið fyrir og þróað í Álftanesskóla.  

 Spurningarnar sem liggja til grundvallar rannsókninni eru: 

 Hver er hugur kennara og foreldra til fræðslu um lestrarnám? 

 Hvernig má bæta formlega fræðslu um lestur í Álftanesskóla svo hún 

geti sem best eflt foreldra í stuðningi þeirra við lestrarnám barna 

sinna?  

Til að þrengja síðari spurninguna eru undirspurningarnar: 

 Hvað á að leggja áherslu á í fræðslunni? 

 Hvernig verður best staðið að fræðslunni? 

 

Lykilhugtök rannsóknarinnar eru: læsi (e. literacy), lestrarkennsla (e. 

reading instruction), þátttaka foreldra (e. parental involvement), samstarf 

heimila og skóla (e. school-home collaboration ), foreldrafræðsla (e. parent 

training program) og stýrt heimalestrarskipulag (e. family-based training 

program). 
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1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Ritgerðinni er skipt í sex kafla. Á eftir inngangi er fræðilegur hluti þar sem 

fjallað er um læsi og lestrarkennslu, samstarf við heimili, fræðslu til foreldra 

og skipulagðan heimalestur. Í þriðja kafla er greint frá baksviði 

rannsóknarinnar, aðdraganda hennar og tengingu við þróunarverkefni. 

Jafnframt er þar gerð grein fyrir fræðslunni sem rannsóknin miðar að 

umbótum á, sem og rannsóknaraðferðum, úrtaki, gagnasöfnun og greiningum 

gagna, siðferðilegum atriðum og takmörkunum. Niðurstöðum er lýst í fjórða 

kafla og eru þar fléttaðar saman niðurstöður frá foreldrum úr megindlega 

hluta rannsóknarinnar og niðurstöður beggja rýnihópa kennara úr eigindlega 

hlutanum. Í fimmta kafla eru niðurstöður ræddar, túlkaðar og tengdar við 

fræðilega kaflann. Þá er þeim breytingum sem gerðar voru í kjölfar þessarar 

rannsóknar lýst og næstu skref hugleidd. Í sjötta kafla eru lokaorð, 

hugleiðingar um rannsóknina og rannsóknarefnið. 
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2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Læsi 

Að velja fræðsluefni fyrir foreldra sem gera eigi skil á um 

klukkustundarlöngum fundi er býsna flókið. Læsi og lestrarnám er eitthvað 

sem flestir foreldrar hafa reynt á eigin skólagöngu og hafa því gjarnan 

skoðanir byggðar á eigin reynslu. Hugmyndir um hvað sé best og réttast 

varðandi lestrarkennslu breytast reglulega með nýjum rannsóknum og kröfur 

til nemendanna einnig. 

Hugtakið að vera læs hefur til að mynda breyst með tímanum. Eitt sinn 

merkti það aðeins hæfnina að geta nýtt sér ritaðan texta en nú orðið er 

hugtakið tengt ýmis konar færni og virðist sem það að vera læs á eitthvað 

merki að einstaklingurinn hafi góða færni í því. Sem dæmi má nefna að vera 

læs á félagsleg samskipti eða vera tæknilæs. Gildi þess að vera læs á 

hefðbundinn texta hefur þó síður en svo minnkað og telst samkvæmt 

Menningarmálastofnun Sameinuðu þjóðanna til mannréttinda og lykilatriði 

varðandi þróun og eflingu lífsgæða manna (Unesco, ed).  

 Í aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út árið 2011 var læsi tilgreint 

sem einn af sex grunnþáttum menntunar er fléttast skyldi inn í allt skólastarf 

(Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.16). Í umfjöllun um 

grunnþáttinn læsi er sérstaklega tekið fram að ekki sé eingöngu átt við 

hæfnina að lesa heldur þá merkingu sem hver og einn leggur í texta í 

samfélagi við aðra, auk læsis á ýmsa miðlun aðra en prentað letur (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.18–19). Þrátt fyrir þessa nálgun er 

einnig bent á að þó áherslur í grunnskólum hafi þróast og breyst með 

tímanum og aukinni tækni, hafi gildi lestrar og mikilvægi lestrarkennslu í 
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hefðbundnum skilningi þess orðs ekki minnkað (Mennta og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 19).  

Þegar nemendur hefja nám í grunnskóla er mikil áhersla lögð á 

lestrarkennslu og endurspeglar viðmiðunarstundarskrá aðalnámskrár það. Í 

1.–4. bekk eru ætlaðar fleiri mínútur á viku í íslenskukennslu en í 5.–10. bekk 

(Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 52) og ljóst er að stór hluti 

þeirra fer í lestrarkennslu, sérstaklega fyrsta árið. Í íslenskuhluta 

aðalnámskrár er lögð áhersla á að nemendur verði með tímanum sjálfstæðir í 

lestri og geti beitt fjölbreyttum aðferðum í lestri á ólíkum textum. Lögð er 

áhersla á að grípa verði strax inn í ef nemendur eiga í vanda með lestrarnám 

og leita allra leiða til að bæta stöðu þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 97).   

2.2 Lestrarnám 

Heimili barna skipa stóran sess í lestrarnámi þeirra, bæði fyrir og meðan á 

skólagöngu stendur. Grunnur að lestrarnámi er lagður löngu áður en barn fer í 

skóla og hafa þær aðstæður sem börn búa við áhrif til framtíðar. Samræður á 

heimilum skipta máli því börn sem alast upp við auðugan orðaforða og örvun 

eiga auðveldara með að tileinka sér orð, hugtök og mismunandi 

setningagerðir og eru því betur í stakk búin að takast á við ýmis verkefni í 

skólanum (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010. bls. 66). Fyrstu kynni barna 

af bókum eru iðulega þegar lesið er fyrir þau og ung börn kunna margt um 

lestur þegar þau hefja eiginlegt lestrarnám. Viðhorf þeirra til lestrar er að 

einhverju leyti mótað og þau hafa þróað með sér ýmsa færni og þekkingu 

sem skilar sér í lestrargetu síðar meir, s.s. orðaforða og hljóðkerfisvitund. 

Hugtakið bernskulæsi hefur verið notað yfir þessa þekkingu (Halldóra 

Haraldsdóttir, 2012) og tengist það hugtakinu fjölskyldulæsi, sem nær meðal 

annars til athafna innan heimilisins sem efla bernskulæsi (Tracey og Morrow, 
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2012, bls. 103), t.d. að hafa aðgengilegt lesefni, fara á bókasöfn og lesa fyrir 

barnið. Rannsóknir sýna að börn sem lesið er fyrir þegar þau eru lítil öðlast 

alla jafna betri lestrarfærni síðar en þau sem ekki er lesið fyrir (OECD, 2012, 

bls. 18–19).  

Rannsóknir benda til þess að mikill munur sé á færni nemenda þegar þeir 

hefja grunnskólagöngu sína og virðist sá munur aukast eða haldast frekar en 

minnka (Freyja Birgisdóttir, 2011, bls.15; NRP, 2000, bls. 3.10
1
; Stanovich, 

1986, bls. 381). Rík ástæða er til þess að leggja áherslu á að nemendur nái 

góðri lestrarfærni á yngsta stigi grunnskóla svo þeir geti beitt færni sinni í 

áframhaldandi námi. Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum er 

fylgni milli þess að nemendur hafi náð góðri lestrarfærni við lok 3. bekkjar 

og að þeir ljúki high school á réttum tíma sem er við 18 ára aldur (Hernandez, 

2011, bls. 3). 

Lestrarfærni 

Þegar rýnt er í grunnþætti lestrarnáms getur verið gagnlegt að gera 

greinarmun á færninni að geta lesið orðin og að skilja þau (Gough og 

Tunmer, 1986, bls. 7). Þrátt fyrir að þarna sé um aðskilda þætti að ræða þarf 

færni í báðum þeirra að vera til staðar svo að lestur sé árangursríkur, þ.e. 

bæði þarf að vera hægt að lesa orðin og skilja merkingu þeirra (Oakhill, Cain 

og Elbro, 2015, bls. 3). 

Meginforspárþættir um gengi í lestrarnámi fyrst um sinn eru vitund um 

lestur, bókstafaþekking og hljóðkerfisvitund (e.phonological awareness) 

(Freyja Birgisdóttir, 2011, bls.15; Halldóra Haraldsdóttir, 2013, bls. 39). 

Hljóðkerfisvitund er þekking á því hvernig tungumálið greinist í orð og 

setningar en einnig minni einingar, svo sem atkvæði og einstök málhljóð 

(Browne, 2009, bls. 26–27; Turnbull og Justice, 2014, bls. 87).  

                                                      
1
 Í skýrslu NRP fylgjast kaflanúmer og blaðsíðutöl að. Þannig er 3.10 blaðsíða 10 

í 3. kafla. 
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Í skýrslu NRP (2000, bls. 2.5) kemur fram að hægt er með kennslu og 

þjálfun að efla færni barna fyrir hljóðrænni uppbyggingu tungumálsins og að 

það hefur jákvæð áhrif á lestrarnámið. Nemendur æfa sig að greina atkvæði 

til dæmis með því að klappa, finna einstök hljóð í orði og skoða orðhluta, svo 

sem rím. Með tímanum læra nemendur að þekkja þessa orðhluta í sjón sem er 

mikilvæg færni þegar kemur að því að lesa og stafsetja óþekkt orð.  

Í umskráningu (e. decoding) felst að nemendur læra fyrir hvaða 

málhljóð einstaka bókstafir standa og tengja þau saman. Smátt og smátt eykst 

jálfvirknsetningarnar. Sumir nemendur hreinlega fljúga af stað, eru fljótir að 

tileinka sér tæknina við að umskrá og læra skjótt að tengja saman flóknari 

stafarunur, lesa og stafsetja algeng orð. Öðrum reynist þetta erfitt, þeir þurfa 

mikla kennslu og þjálfun í aðskildum þáttum áður en erfiðleikastigið eykst og 

þeir geta hljóðað sig fram úr einföldum texta (Walpole og McKenna, 2007, 

bls. 51–52).    

Þegar texti þyngist og verður innihaldsríkari eykst krafan á færni 

lesandans. Þegar þar er komið er æskilegt að nemendur séu orðnir tæknilega 

vel læsir svo þeir geti einbeitt sér að innihaldi textans en þurfi ekki að nota 

alla orku sína í að umskrá stafi og orð í setningar og málsgreinar.  

Þetta krefst lesfimi (e. fluency), sem er samkvæmt Walpole og McKenna 

(2007, bls. 70) færnin að lesa þannig að sjálfvirkni, nákvæmni og hrynjandi 

séu eðlileg. Grunnurinn að lesfimi er sjálfvirkni í að þekkja orð sjónrænt, það 

er að bera kennsl á þau án þess að umskrá. Færir lesarar nota sjónrænan 

orðaforða í 99% þess texta sem þeir lesa (Vacca, Vacca og Gove, 2000, bls. 

151). Grunnurinn að þessari sjálfvirkni er kortlagning hugans á hljóðarunum 

bókstafanna í tengslum við merkingu orðanna (Kamhi og Catts, 2012, bls. 30; 

Walpole og McKenna, 2007, bls. 70). Þrátt fyrir að góðri lesfimi hafi verið 

náð er umskráningarfærni áfram mikilvæg því eftir því sem fram vindur í 

námi verður sá texti sem nemendum er ætlað að lesa flóknari og fleiri óþekkt 

orð koma fyrir (Hudson, 2011, bls. 174).  
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Það er þó ekki svo einfalt að um leið og nemendur eru orðnir nokkuð vel 

færir að lesa nýti þeir málskilning sinn til að skilja textann. Lesskilningur er 

flókið hugrænt ferli, sem m.a. krefst minnis og verður að setja í samhengi við 

orðaforða lesarans og ígrundun hans á textanum (NRP, 2000, bls. 4.11; 

Oakhill o.fl., 2015, bls. 5). Lesfimi er  mikilvæg fyrir árangursríkan lestur en 

ekki nægjanleg ein og sér, lesandinn verður að hafa færni í tungumálinu til að 

skilja textann (Gough og Tunmer 1986, bls. 7). Hins vegar getur slök lesfimi 

hindrað skilning með þeim hætti að mikil einbeiting við lesturinn fer í 

tæknilega ferlið á kostnað þess hugræna (Kuhn, Schwanenflugel og 

Meisinger, 2010, bls. 240). Slakur orðaforði er hindrun í námi og getur nægt 

að lesandi þekki ekki 5% orða í texta til að lenda í vanda með skilning á 

efninu í heild sinni (Lundberg, 2006, bls. 71). Útsjónarsamir lesarar geta þó 

oft nýtt sér samhengi texta til að átta sig á merkingu orða sem þeir þekkja 

ekki (Browne, 2009, bls. 34) og því er mikilvægt að kenna nemendum að 

vera meðvitaðir og skipulagðir í lestri sínum (Harvey og Goudvis. 2007, bls. 

23). Lestur og ígrundun eflir orðaforða og mjög mikilvægt er að orð séu 

kynnt fyrir nemendum og að þeir fái tækifæri til að auka ritmálsorðaforða 

sinn með lestri og samræðum (Blachowicz og Fisher, 2011, bls. 226–230).  

Að geta nýtt sér og notið texta krefst fjölbreyttrar færni í ýmsum þáttum 

bæði tengdum því að lesa orðin og að leggja merkingu í þau. Textar eru ólíkir 

og sem dæmi má nefna að ef lesin er skáldsaga þarf að fylgjast með mörgum 

persónum og atburðarás en í fræðitexta eru upplýsingar sem þarf að setja í 

samhengi og jafnvel máta við fyrri þekkingu. Hjá færum lesurum gerist þetta 

að miklu leyti sjálfvirkt (Oakhill o. Fl., 2015, bls. 12) en grunnurinn að þeirri 

sjálfvirkni er býsna flókinn og liggur í þekkingu á tungumálinu og rithætti 

þess. Ritaður texti er flóknari en daglegt talmál og eftir því sem nemendur 

eldast og textar þyngjast eru gerðar auknar kröfur um færni í skilningi. Þegar 

þar er komið hefur orðaforði og skilningur á tungumálinu meira vægi og áhrif 

á lestrarfærnina en vægi umskráningarfærni og að þekkja orð sjónrænt 
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(Oakhill o.fl., 2015, bls. 4). Þannig þarf lestrarkennsla að taka mið af því að 

nemendur efli alla þætti lestrar eftir því hvar þeir eru staddir, upp allan 

grunnskólann en hæfnin til að skilja fjölbreytta texta heldur áfram að þroskast 

eftir því sem við eldumst og lesum meira (Oakhill o.fl., 2015, bls. 4). 

Mikilvægi lestrarþjálfunar 

Þegar nemendur hefja lestrarnám er lögð mikil áhersla á að þeir nái góðri 

umskráningarfærni og lesfimi. Textarnir endurspegla það og eru mjög léttir 

og gera litlar kröfur til djúprar ígrundunar. Þegar þeir þyngjast eykst krafan 

um góðan orðaforða og skilning á uppbyggingu tungumálsins, því þarf lestur 

á fjölbreyttum textum sem stigþyngjast að eiga sér stað öll grunnskólaárin. 

Niðurstöður NRP benda til þess að góð lesfimi náist ekki nema þjálfun eigi 

sér stað (NRP, 2000, bls. 3.1) og að æskilegt sé að lesa mikið magn af 

fjölbreyttu lesefni til að ná þeirri færni að lesa texta upphátt, eins og um talað 

mál sé að ræða (NRP, 2000, bls. 3.10). 

 Þegar rannsókn var gerð á lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum árið 

2009 virtist sem formlegri lestrarkennslu væri að mestu lokið þegar 

nemendur voru komnir á miðstig (Auður Leiknisdóttir, Hrefna 

Guðmundsdóttir, Ágústa Björnsdóttir, Heiður Jónsdóttir og Friðrik Jónsson, 

2009, bls. 11). Ekki skal fullyrt hvort þessir kennsluhættir hafi breyst, en í 

aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi eftir rannsóknina kemur fram í 

hæfniviðmiðum fyrir íslensku hvernig færni nemandans í lestri á að eflast og 

leiða til aukins sjálfstæðis (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

102–103). Ljóst er að kennsla og þjálfun verður að eiga sér stað svo 

nemendur nái þeim hæfniviðmiðum sem sett eru fyrir 10. bekk. Þar kemur 

m.a. fram að nemendur eigi að geta valið á milli ólíkra lestraraðferða og beitt 

þeim (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls.102).  

Í upphafi skólagöngu þegar lestrarnámið miðar einkum að því að 

nemendur nái góðri umskráningarfærni og auki sjónrænan orðaforða sinn 
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hefur hluti nemenda þörf fyrir mikla endurtekningu og stuðning og sýnt hefur 

verið fram á gagnsemi slíkrar þjálfunar (NRP, 2000, bls. 3.20; Walpole og 

McKenna, 2007, bls. 71). Dæmi um slíkar styðjandi aðferðir eru bergmáls- 

og kórlestur. Bergmálslestur (e. echo reading) fer þannig fram að kennari eða 

foreldri les málsgrein upphátt og barnið les sömu málsgrein upphátt strax í 

kjölfarið. Í kórlestri (e. choral reading) lesa kennari eða foreldri og barn 

saman upphátt, í kór (Walpole og McKenna, 2007, bls. 73).  

Mikilvægt er að foreldrar hætti ekki að hlusta á börnin sín lesa þó að þeim 

finnist þau orðin ágætlega fær. Í rannsókn á starfsháttum í grunnskólum á 

Íslandi er lestrarþjálfun nefnd sem forgangsverkefni hjá yngri nemendum 

(Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og 

Kristín Jónsdóttir, 2014, bls. 140). Áhugavert er að kennarar yngri barna 

virðast leggja meiri áherslu á heimanám en kennarar eldri nemenda (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 141) og má velta því fyrir sér hvort það 

endurspegli mikilvægi lestrarþjálfunar í augum kennara yngri barna. 

Niðurstöður rannsóknar Price, Meisinger, Louwerse og D’Mello (2015, 

bls. 196) benda til þess að líta eigi á lesfimi þar sem lesið er upphátt og þar 

sem lesið er í hljóði sem mismunandi færni, þar sem báðar aðferðir leggja 

grunn að lesskilningi. Sú ályktun var dregin af rannsókninni að sterkari tengsl 

séu milli góðs lesskilning og góðrar hæfni í að lesa upphátt frekar en í hljóði, 

þ.e. að þeir sem eiga auðvelt með að lesa vel upphátt eigi auðveldara með 

lesskilning en þeir sem eiga auðveldara með að lesa í hljóði. Þetta 

undirstrikar mikilvægi þess að nemendur haldi áfram að þjálfa lesturinn 

upphátt jafnvel þó að þeir séu komnir ágætlega á veg með að ná góðri 

lesfimi. Þetta á við um lesfimiþjálfun allra nemenda, en þeir sem eiga í vanda 

með lestrarnámið þurfa sérstaklega á því að halda að þjálfa lesturinn upphátt. 

Dregið hefur verið í efa að hljóðlestur gagnist þeim eingöngu til að auka 

lesfimi, þeir séu hugsanlega of ónákvæmir í lestri sínum til að fá góða þjálfun 

án stuðnings, auk þess sem þeir geta einfaldlega þóst vera að lesa. Það er 
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mjög mikilvægt fyrir þennan hóp nemenda að hafa einhvern fullorðinn að 

minnsta kosti hluta tímans til að leiðbeina sér (Hudson, 2011, bls. 180).  

Nemendur sem náð hafa góðri lesfærni hafa einnig þörf fyrir að á þá sé 

hlustað og efnið rætt til að hjálpa þeim að rýna í textann (NRP, 2000, bls. 4.6; 

Oakhill o.fl., 2015, bls. 109). Dæmi um aðferð sem er gagnleg við að kenna 

nemendum að rýna í texta er gagnvirkur lestur. Með henni læra þeir að draga 

saman aðalatriði, spyrja sig spurninga, leita skýringa í textanum og spá fyrir 

um framhaldið (Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 7; Palincsar og Brown, 

1984, bls. 120). 

Þegar allt kemur til alls er tilgangur lestrarnáms að nemendur verði færir í 

að nýta sér innihald ólíkra texta og geti tjáð hugsun sína í rituðu máli. Ljóst er 

að til þess þurfa þeir að þjálfa lesturinn og lesa mikið af fjölbreyttu efni 

(NRP, 2000, 3.10). Til að ná þeirri hæfni að geta lesið ýmis konar texta þurfa 

þeir þjálfun og stuðning fullorðinna sem meðal annars fæst með því að lesa 

upphátt og fá endurgjöf og aðstoð þegar þarf (NRP, 2000, bls. 3.20; Walpole 

og McKenna, 2007, bls. 71).  

2.3 Staða lestrarkennslu á Íslandi 

Undanfarin ár hefur umræða í fjölmiðlum um læsismál og lestrarkennslu 

komið í bylgjum. Iðulega í tengslum við niðurstöður samræmdra 

könnunarprófa eða PISA-könnunar (e. Programme for International Student 

Assessment). PISA er alþjóðleg könnun, m.a. tengd árangri í lestri og 

lesskilningi, framkvæmd af OECD (Efnahags- og framfarastofnun Evrópu) 

og lögð fyrir bæði innan og utan aðildarríkja. Kenningarrammi PISA skiptir 

lesskilningi í fimm þrep og er litið á þrep 2 sem lágmarksfærni 

(Menntamálastofnun, 2014, bls. 14). 

 Ýmsir, þar á meðal ráðamenn menntamála á hverjum tíma, hafa lýst 

yfir áhyggjum af slakri niðurstöðu en frá árinu 2000 til 2015 minnkaði 
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lesskilningur um því sem nemur einu skólaári. Árið 2000 náðu 15% nemenda 

ekki þrepi 2 en árið 2015 hafði hlutfall þeirra hækkað í 22% 

(Menntamálastofnun, 2017, bls. 81).  

Samkvæmt úttekt á stöðu lestrarkennslu sem gerð var fyrir 

Menntamálaráðuneytið árið 2009 var lestrarkennsla á þeim tíma talin í 

góðum farvegi á yngsta stigi grunnskóla. Kennslan var skipulögð og miðaði 

einkum að því að efla leshraða nemenda og þjálfa skilning, námsmat var talið 

markvisst og sérkennarar gripu inn í ef nemendur áttu í vanda. Eftir þessi 

fyrstu fjögur ár fór þó að fjara undan lestrarkennslunni og í efstu bekkjum 

grunnskólans var hún óveruleg (Auður Leiknisdóttir o fl. , 2009, bls.17). 

Tveimur árum eftir útgáfu þessarar skýrslu var gefin út ný aðalnámskrá þar 

sem læsi er ein af grunnstoðunum og gert hátt undir höfði. Umfjöllun um læsi 

í aðalnámskránni er þó á almennum nótum og til að mynda ekki sett 

mælanleg viðmið um færni nemenda (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 19, 102–103). 

  Árið 2014 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneytið út Hvítbók um 

umbætur í menntamálum þar sem sett voru fram tvö markmið, að fleiri 

nemendur ljúki framhaldsnámi á tilteknum tíma og að hlutfall nemenda sem 

nái grunnviðmiðum í lesskilningi í PISA fari úr 79% í 90% árið 2018 

(Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 29). Þar segir meðal annars 

að skipulag grunnskólans verði að styðja við aðgerðir til að efla lestur og 

lesskilning (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 34) og að leita 

verði leiða til að auka hæfni nemenda til lestrar jafnt og þétt upp 

grunnskólann (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2014, bls. 29).  

Í kjölfar Hvítbókarinnar gerðu Mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

sveitarfélög landsins með sér þjóðarsáttmála um læsi þar sem helsta 

markmiðið var að öll börn geti við lok grunnskólagöngu lesið sér til 

skilnings.  
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Það er hverjum skóla nauðsynlegt að vera í sífelldri sjálfsskoðun. 

Reglulega koma fram nýjar upplýsingar um stefnur og strauma í 

menntamálum og breytingar samfélagsins skila sér óhjákvæmilega inn í 

skólana. Yfirvöld jafnt sem stjórn skóla og kennarar bera ábyrgð á því að 

endurskoðun og þróun eigi sér stað og sé skipuleg og markviss viðleitni til að 

bæta skólastarfið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 63). Þegar unnið er að 

hvers kyns breytingum og úrbótum á skólastarfi má ekki gleyma mikilvægu 

hlutverki foreldra þeirra nemenda sem stunda námið. 

2.4 Samstarf heimila og skóla  

Jákvæð áhrif samstarfs heimila og skóla hafa komið fram í rannsóknum í yfir 

fjóra áratugi, bæði hvað varðar námsárangur og líðan nemenda (Hornby og 

Lafaele, 2011, bls. 37). John Hattie hefur dregið saman niðurstöður 

yfirlitsrannsókna og sett upp kvarða sem sýnir áhrif ýmissa þátta á 

námsárangur. Áhrif yfir 0 teljast jákvæð en Hattie telur að huga eigi 

sérstaklega að þáttum sem hafa áhrifsstærð d = 0,40 eða meira. (Hattie, 2009, 

bls. 16). Þátttaka foreldra er aðeins yfir meðaltalinu á kvarðanum með d = 

0,49 sem sýnir fram á að áhrifin eru jákvæð þó að þau séu ekki mjög mikil 

(Visible learning, 2017). 

Í bók sinni Skóli og skólaforeldrar fjallar Nanna Kristín Christiansen 

(2010, bls. 21) um að hugtakið samstarf heimilis og skóla sé hugsanlega á 

villigötum. Hún bendir á að ekki eigi að líta á foreldra sem stuðningsaðila 

kennara heldur felist samstarf í því að allir þeir fullorðnu einstaklingar sem 

að námi barns koma taki höndum saman í þágu barnsins.  

Að mörgu er að hyggja í samstarfi sem þessu, það getur verið flókið að 

láta það ganga og álíta Hornby og Lafaele (2011, bls. 38) að oft sé það frekar 

í orði en á borði. Til að foreldrar geti átt virkar samræður um skólagöngu 

barna sinna þurfa þeir að fá tækifæri til að kynnast skólastarfinu og vita hvað 
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gerist innan veggja skólans. Bæði kennarar og foreldrar þurfa að vilja takast á 

við þetta samstarf og horfast í augu við að skil milli menntunar og uppeldis 

eru ekki skýr (Nanna K. Christiansen, 2010, bls. 25–27). Kennsla er starf sem 

aldrei verður hægt að fastmóta fyrirfram, til þess er það of mannlegt. Taka 

verður ákvarðanir út frá hverju barni og foreldrum þess, þó að skipulagi sé 

fylgt í stórum dráttum. En til að samstarf geti staðið undir nafni þurfa 

upplýsingar að berast á báða vegu og bæði heimili og skóli að eiga hlutdeild í 

ákvarðanatöku (Nanna Kristín Christiansen, 2010, bls. 70–72).  

Í umræðunni um hvað sé til ráða vegna hrakandi lesskilnings hefur 

hlutverk foreldra og heimila af og til verið nefnt. Það er talið hafa jákvæð 

áhrif á nám þegar foreldrar sýna virkan stuðning við börn sín og líta á sig sem 

þátttakendur í lífi og menntun þeirra (Nanna K. Christiansen, 2010, bls. 22–

23; OECD, 2012, bls. 30). Sé litið til viðhorfs foreldra til lestrar sérstaklega 

hefur það ekki aðeins áhrif á fjölskyldulæsið og lestrarmenningu heimilisins, 

heldur hefur það bein áhrif á færni nemenda. Unglingar sem eiga foreldra 

sem hafa jákvætt viðhorf til lestrar hafa alla jafna betri lestrarfærni en hinir 

(OECD, 2012, bls. 53).  

Töluvert meira er fjallað um hlutverk foreldra í í grunnskólalögum frá 

2008, en þeim sem giltu á undan frá árinu 1995. Meðal þess sem bættist við í 

lögunum 2008 er áhersla á ábyrgð og skyldur foreldra gagnvart námi og 

námsframvindu barna sinna (Lög um grunnskóla nr. 66/1995; Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Í aðalnámskrá grunnskóla sem út kom 2011 er 

aðeins tæpt á ábyrgð foreldra en ekki með jafn ákveðnum hætti og í 

grunnskólalögum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 70). 

Mikil áhersla er hins vegar lögð á mikilvægi samstarfs heimilis og skóla og 

gagnkvæmrar upplýsingagjafar. Bent er á gildi þess að foreldrar kynnist 

daglegu starfi skólans enda aukist þá líkur á þátttöku þeirra sem getur stuðlað 

að bættum árangri og líðan barnanna (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls.71–72).  
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Athygli vekur að í Hvítbók er nefnt að þeir sem sinni lestrarkennslu beri 

ábyrgð á að nemendur nái undirstöðufærni og eru ekki aðeins kennarar taldir 

til þeirra, heldur einnig annað starfsfólk skóla, foreldrar og stjórnendur 

menntamála. Lögð er áhersla á að þessir aðilar leggist á eitt við að skapa 

jákvætt viðhorf til lestrar, hvetji nemendur til þess að lesa fjölbreytt efni og 

efli trú þeirra á sjálfum sér (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 

29). 

Heimalestur 

Reglulega spretta upp vangaveltur og jafnvel deilur um heimanám og hvort 

það skili nemendum nokkru. Skoðanir eru skiptar en heimanám getur verið af 

fjölbreyttum toga og því erfitt að fullyrða um gagnsemi þess.  

Epstein (2011, bls. 395–396) bendir á að mikilvægt sé að upplýsa 

foreldra um hvernig eigi að hjálpa börnum sínum með heimavinnuna og gera 

þá að þátttakendum til dæmis í gegnum samræður. Ekki sé ætlunin að 

foreldrar kenni námsefni heldur eigi þeir að hlusta, bregðast við og ræða 

efnið (Epstein, 2011, bls. 399). Allir hlutaðeigendur græða á því að 

samstarfið um heimanám sé gott. Epstein (2011, bls. 400–402) nefnir atriði 

eins og að nemendur ljúki þá frekar við heimanámið, foreldrar fái betri mynd 

af námi barna sinna og hvernig námsmenn þau eru. Þeir læra einnig að styðja 

þau og hvetja og bera meiri virðingu fyrir kennslunni. Síðast en ekki síst beri 

kennarar frekar virðingu fyrir tíma fjölskyldumeðlima og eru ánægðari með 

stuðning og aðkomu þeirra. 

Lestrarþjálfun er afar mikilvæg eigi árangur að nást (NRP, 2000, bls. 

3.10) og er yfirleitt ætlast til að nemendur sinni hluta af þessari þjálfun 

heima. Mikilvægt er að líta til þess að komið hefur fram í rannsóknum að 

gildi heimanáms er meira fyrir lestrarþjálfun en annað nám (Epstein, 2001, 

bls. 266–267) og það að kennarar veiti foreldrum leiðsögn og opni augu 

þeirra fyrir mikilvægi aðstoðar heima hefur áhrif á framfarir (Epstein, 2011, 
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bls. 219). Sýnt hefur verið fram á að heimalestur, bæði með skipulagi frá 

skóla og án, hefur jákvæð áhrif á lestrargetu barna (Crosby, Rasinski, Padak 

og Yildirim, 2015, bls. 170; Sénéchal og Young, 2008, bls. 893). Jafnframt 

hefur komið fram í rannsókn að þátttaka foreldra í lestrarnámi yngri barna 

geti haft töluverð áhrif. Börn sem fengu meiri heimaþjálfun bættu lesfimi sína 

meira en þau sem fengu minni eða enga þjálfun (Crosby o. fl. 2015, bls. 170). 

Svo virðist sem heimalestur sé almennt viðurkennd þjálfun hér á landi 

en samkvæmt rannsókn á starfsháttum í grunnskólum á Íslandi var 

lestrarþjálfun langalgengasta heimavinnan hjá yngri nemendum (Ingvar 

Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 140). Heimili barna geta verið heppilegur 

staður fyrir lestrarþjálfun af ýmsum ástæðum. Sem dæmi má nefna að á milli 

foreldra og barna er gjarnan meiri nálægð en milli kennara og barna. Foreldri 

sem hlustar á eitt barn hefur tækifæri til meiri endurgjafar en hægt er að veita 

í skólanum, auk þess sem heimilið getur verið staður þar sem stuðlað er að 

jákvæðri lestrarmenningu og foreldrar verið góðar fyrirmyndir í lestrinum 

(McElvany og Artelt, 2009, bls. 81). Þó má ekki gleyma að líta til mögulegra 

neikvæðra þátta varðandi lestrarþjálfun heima. Foreldrar eru ekki kennarar og 

þá vantar oft þekkingu á lestri og hvernig á að þjálfa hann, samskipti foreldra 

og barna eru oft viðkvæm og þola ekki svona íhlutun af hálfu foreldra. Að 

lokum er dagskrá margra fjölskyldna afar þéttskipuð (McElvany og Artelt, 

2009, bls. 81).  

Í skýrslunni Staða lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum er rýnt í 

lestrarkennslu frá ýmsum sjónarhornum. Þar kemur fram sú skoðun kennara 

að heimalestur skipti mjög miklu máli en einnig nokkrar áhyggjur af að 

lestrinum sé misvel sinnt og því að foreldrar séu ekki virkir hlustendur 

(Auður Leiknisdóttir o.fl., 2009, bls. 115–116). Guðmundur B. 

Kristmundsson (2009, bls. 150) segir í rýni sinni á sömu skýrslu að í 

foreldrum sé sennilega vanmetinn auður þar sem hlutverk þeirra virðist helst 



30 

vera að hlusta og kvitta, nauðsynlegt sé að rannsaka hvort foreldrafræðsla um 

lestur og lestrarnám nýtist börnum.  

Fræðsla til foreldra um lestrarnám  

Í íslenskum grunnskólum er viðtekin venja að yngri nemendur lesi heima 

(Auður Leiknisdóttir o.fl. 2009, bls. 115) en lestrarþjálfun er algengasta 

heimavinnan á yngsta stigi grunnskóla (Ingvar Sigurgeirsson o.fl, 2014, bls. 

140). Sýnt hefur verið fram á að þátttaka foreldra í lestrarnámi barna þeirra 

og heimalestur hefur jákvæð áhrif á árangur (Crosby o. fl. 2015, bls. 170; 

Crosby o.fl., 2015, bls. 170; Sénéchal og Young, 2008, bls. 893). Í því 

sambandi er freistandi að leita leiða til að fræða foreldra og efla þá enn frekar 

í þessu hlutverki.  

Börn búa við mismunandi aðstæður hvað varðar aðstoð við heimanám. 

Niðurstaða rannsóknar Amalíu Björnsdóttur, Baldurs Kristjánssonar og 

Barkar Hansen (2008, bls. 71–72) var sú að þeir nemendur sem eiga 

langskólagengna móður standa sig alla jafna betur á samræmdum prófum en 

þeir sem eiga móður með litla menntun. Þessi munur kom einnig fram í 

erlendum rannsóknum sem þau vísa í. Benda niðurstöður í þessu samhengi til 

að menntun foreldra sé þáttur sem aðeins er hægt að breyta á löngum tíma og 

því sé æskilegt að fræða foreldra og veita þeim ráðgjöf til að auka líkur á 

bættum námsárangri barna þeirra. Höfundar benda jafnframt á að langflestir 

foreldrar vilja börnum sínum vel en hafi mismunandi færni og þekkingu til að 

styðja þau (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2008, bls. 73–74). 

Áhugasamir foreldrar sem vilja sjálfir leita sér upplýsinga geta fundið efni 

um lestur og lestrarkennslu á Netinu til dæmis á Lesvefnum 

(Menntavísindasvið HÍ og Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). Inni 

á vef Reykjavíkurborgar er hægt að nálgast bækling á rafrænu formi sem 

heitir Foreldrar geta hjálpað börnum sínum með lestur og ritun. Þar er 

fjallað um ýmsar leiðir til að styðja við börn á aðgengilegan hátt meðal 
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annars eftir aldri þeirra (Reykjavíkurborg, skóla- og frístundasvið, e.d.). Það 

má leiða líkur að því að foreldrar þurfi að vera mjög áhugasamir og hafa 

skilning á mikilvægi læsis til að þeir leggist sjálfir í leit að þessu efni.  

Í skýrslunni Staða lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum kemur fram sú 

skoðun sérfræðings að foreldrar séu vannýttir, nauðsynlegt sé að fræða þá og 

upplýsa um eigið mikilvægi. Í raun þurfi skólinn að rækja tvöfalt hlutverk, 

kenna börnunum og foreldrum þeirra að aðstoða þau, ekki hafi verið staðið 

nægilega vel að þessu (Auður Leiknisdóttir o.fl., 2009, bls. 119–120).  

Í sömu skýrslu eru vangaveltur sérfræðings um að á einhverjum 

tímapunkti hafi foreldrar fengið þau skilaboð að þeir eigi ekki að skipta sér af 

lestrarkennslu. Kennararnir séu sérfræðingarnir og því hafi samstarfið verið 

óljóst (Auður Leiknisdóttir o.fl., 2009, bls. 117). Hvort sem það er rétt eða 

ekki virðist sem áhersla á samstarf heimila og skóla í aðalnámskrá 

grunnskóla og grunnskólalögum hafi aukist undanfarin ár. Í Hvítbók um 

umbætur í menntamálum (2014, bls. 31) er oft vikið að hlut foreldra og eitt af 

markmiðunum sem sett eru þar fram er að virkja foreldra til að efla áhuga 

barna sinna á lestri og styðja við þau. 

Í þjóðarsáttmála um læsi kemur fram að samið verði við landssamtök 

foreldra, Heimili og skóla um að útbúa efni til að fræða foreldra og styðja við 

þá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið e.d.). Haustið 2016 var sendur út 

bæklingur með heitinu Áttu korter á dag? inn á öll heimili landsins. Í honum 

er gerð grein fyrir mikilvægi þess að foreldrar lesi með börnum sínum, hlusti 

á þau og lesi fyrir þau. Einnig eru hugmyndir fyrir foreldra að lestrartengdum 

athöfnum og slóðir til að finna frekari upplýsingar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og Heimili og skóli, e.d.).  

Ljóst er að ýmislegt hefur verið gert til að vekja foreldra  til vitundar um 

mikilvægi læsis á undanförnum árum en gagnlegt getur verið að 

skólastjórnendur hafi skipulega fræðslu og jafnvel sérstök inngrip fyrir 

foreldra til að auka þekkingu þeirra á daglegu skólastarfi og til hvers er ætlast 
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af þeim varðandi stuðning við nám barna sinna (Paratore og Edwards, 2011, 

bls. 441–442). Í skýrslu OECD, Let´s read them a story, er lagt til að 

kennarar hvetji foreldra til að taka meiri þátt í menntun barna sinna og leggi 

áherslu á að skólinn sé aðeins einn vettvangur af mörgum sem börn læra á. 

Þeir eru einnig hvattir til að kynna sér niðurstöður rannsókna og sýna 

foreldrum fram á hvaða aðferðir séu bestar fyrir þá að nota með börnum 

sínum (OECD, 2012, bls. 26).  

Stýrt skipulag á heimalestri 

Eitt er að fræða foreldra og upplýsa þá, annað að kenna þeim aðferðir með 

skipulegum hætti og enn annað að fá þeim í hendurnar sérstakt efni til 

þjálfunar með leiðbeiningum um notkun. 

Niðurstöður rannsókna á ýmis konar stýrðu skipulagi eru ekki samhljóma 

um gagnsemina. Sénéchal og Young (2008, bls. 893) komust að þeirri 

niðurstöðu í sinni rannsókn að það sé gagnlegra að foreldrum sé kennt að 

þjálfa börnin sín í lestri með skipulagi frá skólanum en að þau einfaldlega lesi 

upphátt fyrir þá. Samkvæmt Vacca o.fl. (2000, bls. 205) hefur paralestur 

foreldra og barna gefið góða raun og börn náð bættri lesfimi með slíkri 

þjálfun.  

 Van Steensel, McElvany, Kurvers og Herppich (2010, bls. 75–76) gerðu 

ítarlega rannsókn á 30 mismunandi lestraráætlunum sem foreldrar áttu að 

framfylgja heima. Þeirra niðurstöður voru að árangurinn væri ekki mjög 

mikill en þó nokkur og því megi segja að lestraráætlanir af þessu tagi hafi lítil 

en jákvæð áhrif á læsi barna (Van Steensel o.fl., 2010, bls. 86–87). 

Niðurstöður rannsóknar Mattingly, Prislin, McKenzie, Rodriguez og Kayzar 

frá 2002 voru mjög svipaðar. Þau treysta sér ekki til að útiloka að skipulag 

sem foreldrar eigi að fylgja heima hafi jákvæð áhrif, en benda á að þau séu þó 

ekki eins mikil og almennt hafi verið talið (Mattingly o.fl., 2002, bls. 571). 

Nýleg rannsókn McConnell og Kubina (2016, bls. 132–134) bendir til þess 
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að nemendur hafi gagn af því að foreldrum séu kenndar aðferðir til að þjálfa 

börn sín heima. Þó er bent á að nauðsynlegt sé að skoða árangur og 

niðurstöður í samhengi við skuldbindingu foreldra við verkefnin, hversu vel 

þeim sé sinnt og hvort þau séu unnin til hlítar. Það er býsna flókið og skortur 

á slíkum rannsóknum. Um þessa skuldbindingu foreldra og hve erfitt er að 

rannsaka áhrif lestraráætlana sem foreldrar eiga að fylgja þegar eftirfylgni og 

hæfni þeirra er ekki tekin með í reikninginn, er einnig fjallað í rannsóknum 

Mattingly og félaga (2002, bls. 571) og van Steensel og félaga (2010, bls.88).  

Crosby, Rasinski, Padak og Yildirim (2015, bls. 166–167) sýndu, með 

þriggja ára rannsókn sinni, fram á góðan árangur af kennarastýrðu skipulagi 

til heimalestrar. Þeir bentu þó á að oft reynist erfitt að festa svona skipulag í 

sessi og ekki hafi verið hægt að sýna fram á langtímaáhrif þeirra þar sem oft 

virðist fjara undan þeim eftir fyrsta árið. Sú ályktun var þó dregin af þessari 

rannsókn að vel sé hægt að koma slíku skipulagi á í skólum, viðhalda því og 

bæta þar með lestur barna (Crosby o.fl., 2015, bls. 170–171). 

Þrátt fyrir að áhrif skipulagðra lestraráætlana virðist ekki vera eins mikil 

og vonast hafði verið eftir virðast þau vera nokkur og ekki ástæða til að 

afskrifa þau. Þó þarf að rannsaka hvaða aðferðir eru heppilegastar (Sénéchal 

og Young, 2008, bls. 899) og eflaust þarf að sníða skipulag af þessu tagi að 

hverjum hópi fyrir sig.  

Þegar gagnsemi áætlananna er skoðuð er yfirleitt horft til áhrifa þeirra á 

lestrargetu nemenda. Morrow, Kuhn og Schwanenflugel (2006, bls. 328) 

rannsökuðu hvort hægt væri að efla vitund foreldra um mikilvægi lesfimi og 

auka þátttöku þeirra í lesfimiþjálfun heima í tengslum við þátttöku í 

foreldraprógramminu „The family fluency program“. Foreldrar höfðu 

tækifæri til að koma á þrjú námskeið þar sem þeir fengu fræðslu um lesfimi, 

lærðu aðferðir s.s. endurtekinn lestur á sögum með bergmáls- og kórlestri 

ásamt félagalestri til að þjálfa lesfimi með börnum sínum og fengu efni til 

þess heim (Morrow o.fl., 2006, bls. 326–328). Af niðurstöðum að dæma 
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sinntu foreldrar sem fóru á námskeið þjálfun heima betur en 

viðmiðunarhópur (Morrow o.fl., 2006, bls. 328) og foreldrar, börn og 

kennarar upplifðu fræðsluna jákvæða og eflandi (Morrow o.fl., 2006, bls. 

329–330).  

Til að auka líkurnar á að skipulag sem sent er heim gagnist verður það 

að vera einfalt í framkvæmd, dagskammturinn má ekki vera of stór og 

mikilvægt er að foreldrum sé kennt að nota efnið (Crosby o.fl., 2015, bls. 

166; Morrow o. fl., 2006, bls. 322) auk þess sem nauðsynlegt getur verið að 

eiga samskipti við heimilin af og til yfir tímabilið sem þjálfunin á að eiga sér 

stað (McConnell og Kubina, 2016, bls. 19). Einnig eru taldar meiri líkur á að 

efnið gagnist ef það er fjölbreytt (Van Steensel o.fl., 2010, bls. 86)  og 

fyrirkomulagið kynnt fyrir börnunum í skólanum svo þau séu því kunnug 

(Morrow o.fl., 2006, bls. 332). 

 Ekki er auðvelt að finna heimildir um stýrt skipulag í heimalestri á 

Íslandi. Fágæti og furðuverk er lestrarhvetjandi verkefni ætlað 4. bekk sem er 

með því sniði að nemendur fá heim poka með þematengdu lesefni fyrir sig og 

fullorðinn auk fylgihluta. Tilgangurinn er að foreldrar lesi með barni sínu, 

séu góðar lestrarfyrirmyndir og að umræður um lesefnið skapist á milli 

foreldris og barns. Markmið verkefnisins voru að efla lestraráhuga nemenda 

og virkja og styðja foreldra. Sérstaklega var litið til áhuga drengja og að 

virkja feður en verkefnið beindist þó ekki eingöngu að þeim (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2013, bls. 116–117).  

  Rannsókn á þessu verkefni var gerð árið 2010–2011 í einum 

grunnskóla á Akureyri, voru gögnin afar fjölbreytt og tóku mið af sjónarhóli 

nemenda, foreldra og kennara. Viðhorf foreldra og nemenda til verkefnisins 

var jákvætt, helsta gagnrýnin var að þeir hefðu ekki tíma og að upplýsingar 

væru ekki nægar en ljóst var að það voru helst foreldrarnir sem ekki mættu á 

kynningarfund sem fannst skorta upplýsingar (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, 

bls. 117–120). 
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Í tengslum við verkefnið voru fjórir fundir, m.a. var boðið upp á svo 

kallaðar smiðjur þar sem foreldrum voru kenndar styðjandi aðferðir, s.s. að 

draga saman texta og minnistækni. Mæting á bæði fundi og í smiðjur var mun 

betri af hálfu foreldra stúlkna sem er áhugavert þó að það sé ekki ætlunin að 

rýna í ástæður þess hér. Foreldrar um helmings stúlkna komu í öll skiptin en 

um það bil helmingur foreldra drengja komu á fyrsta fund, svo hrapaði 

mæting þeirra niður í 18% og í eina smiðjuna mætti ekkert foreldri drengja 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, bls. 122–123). Meðal niðurstaðna 

rannsóknarinnar var að þær aðferðir sem kenndar voru í smiðjum hafi ekki 

skilað sér nægilega vel til foreldra. Því er ástæða að velta fyrir sér hvort efni 

og kynningar hafi ekki höfðað til þeirra eða hvort þeim vaxi í augum 

hlutdeild í lestrarferli barna sinna. Jafnframt kom fram í niðurstöðum sú 

skoðun umsjónarkennara að erfiðara og erfiðara væri að eiga samstarf við 

foreldra um nám barna þeirra, áhersla þeirra væri á gleði og vellíðan 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, bls. 123). 

Á heildina litið var árangur af Fágæti og furðuverki jákvæður, 

foreldrar og börn sem tóku þátt voru ánægð, líkaði vel samstarfið sem 

verkefnið fól í sér og lestur jókst. Tímaskortur foreldra virtist vera helsta 

hindrunin (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, bls. 124–125).  

Í ábendingum sem komu fram um hvernig mætti bæta verkefnið var 

meðal annars nefnt að upplýsingar og allt vinnulag þurfi að vera mjög skýrt 

og leiða þurfi hugann að því hvort þetta verkefni komi í stað hefðbundins 

heimalestrar eða bætist ofan á. Einnig var lögð áhersla á að það þurfi að gera 

foreldrum, sem kjósa að taka þátt, vel grein fyrir hvað skuldbinding við þetta 

verkefni felur í sér og gera við þá skriflegan samning um samstarfið 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, bls. 126). 

 Svo virðist sem niðurstöður af rannsókninni á Fágæti og furðuverki 

séu að nokkru leyti samhljóma niðurstöðum þeirra erlendu rannsókna sem 

fjallað hefur verið um hér. Verkefnin hafa jákvæð áhrif en mikla vinnu og 
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utanumhald þarf til að fá foreldra til að sinna sínum hluta. Kallað er eftir 

mjög skýrum verkferlum og ekki má ætla of mikinn tíma í vinnuna.  

2.5 Samantekt 

Að geta lesið og nýtt sér upplýsingar úr fjölbreyttum texta er afar mikilvægt. 

Lestur hefur mikið vægi í aðalnámskrá grunnskóla sem ein af grunnstoðum 

menntunar (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16) og er þar 

lögð áhersla á að nemendur efli lestrarfærni sína og sjálfstæði í lestri eftir því 

sem líður á skólagönguna (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 

102–103). 

Mikilvægt er að nemendur nái góðri lestrarfærni á yngsta stigi grunnskóla 

svo þeir geti nýtt sér lesturinn til náms. Sá munur sem er á getu nemenda við 

upphaf skólagöngu virðist aukast eða haldast frekar en minnka (Freyja 

Birgisdóttir, 2011, bls. 15; NRP, 2000, bls. 3.10; Stanovich, 1986, bls. 381) 

og því er mikilvægt að leita allra leiða til að aðstoða þá sem standa höllum 

fæti. 

Lestrarfærni er ofin úr mörgum flóknum þráðum, nemendur þurfa bæði að 

geta lesið orðin og skilið merkingu þeirra (Oakhill o.fl., 2015, bls. 3) auk þess 

að ígrunda textann (NRP, 2000, bls. 4.11). Til að hægt sé að einbeita sér 

fullkomlega að innihaldi textans þarf lesturinn að vera sjálfvirkur. 

Grunnurinn að slíkri lesfimi er að þekkja orðin í sjón svo ekki þurfi að hljóða 

sig í gegnum þau. Það krefst aftur þekkingar á stafarunum og ýmsum 

mynstrum ritháttar (Kamhi og Catts, 2012, bls. 30; Walpole og McKenna, 

2007, bls. 70). Að ná góðri lesfimi krefst mikillar þjálfunar (NRP, 2000, bls. 

3.1) og er hefð fyrir því að nemendur æfi sig að lesa heima með aðstoð 

foreldra sinna (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014, bls. 140).  

Misjafnar skoðanir eru á heimanámi en heimalestur hefur sannað gildi sitt 

umfram annað heimanám (Epstein, 2001, bls. 266–267) og sýnt hefur verið 
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fram á jákvæð áhrif hans á lestrargetu barna (Crosby, Rasinski, Padak og 

Yildirim, 2015, bls. 170; Sénéchal og Young, 2008, bls. 893). Sé litið til 

neikvæðra hliða heimalestrar eru margir foreldrar tímabundnir og eins skortir 

þá oft þekkingu á lestrarnámi. Jákvæðu hliðarnar eru þó margar og meðal 

annars sú nálægð sem getur skapast í heimalestrinum og tækifæri til 

endurgjafar (McElvany og Artelt, 2009, bls. 81). Til að auka líkurnar á því að 

heimalestur nýtist vel er hægt að fræða foreldra um lestrarnám og þjálfun 

lestrar og eru skólastjórnendur og kennarar hvattir til þess, m.a. í skýrslu frá 

OECD (2012, bls. 26) og af yfirvöldum menntamála (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 31; Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, e.d.). Ýmis konar skipulagðar áætlanir hafa verið búnar til fyrir 

foreldra til að fylgja eftir í heimalestrinum en erfitt hefur reynst að mæla 

nákvæmlega áhrif þeirra þar sem skuldbinding foreldra og þekking hefur 

áhrif á hvernig þjálfuninni er framfylgt. Af niðurstöðum þeirra rannsókna 

sem skoðaðar voru að dæma eru áhrifin jákvæð en ekki mjög mikil 

(Mattingly o.fl., 2002, bls. 571; Van Steensel o.fl., 2010, bls. 86–88). Crosby 

o.fl. (2015, bls. 170–171) telja út frá sinni rannsókn að vel sé hægt að koma á 

skipulagi sem virkar og rennir rannsókn Morrow o.fl. frá 2006 stoðum undir 

það. Til að auka líkurnar á að skipulag af þessu tagi virki verður það að vera 

einfalt, fjölbreytt, ekki of mikil vinna hvern dag og mikilvægt er að foreldrum 

sé kennt að nota efnið (Crosby o.fl., 2015, bls. 166; Morrow o. fl., 2006, bls. 

322; Van Steensel o.fl., 2010, bls. 86). Niðurstöður íslenskrar rannsóknar á 

verkefninu Fágæti og furðuverk er að nokkru leyti samhljóma þessum 

niðurstöðum. Verkefnið hafði jákvæð áhrif en erfitt getur reynst að fá 

foreldra til að skuldbinda sig m.a. vegna tímaleysis (Ingibjörg Auðunsdóttir, 

2013, bls. 116–126). Í næsta kafla er gerð grein fyrir aðdraganda og 

bakgrunni rannsóknarinnar, aðferðafræði hennar og úrvinnslu. 
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3. Baksvið rannsóknar 

Markmið þessarar rannsóknar var að rannsaka þá foreldrafræðslu um 

lestrarnám sem ég hef ásamt fleirum staðið fyrir í Álftanesskóla undanfarin ár 

og leita leiða til að bæta hana. Reglulegt mat og endurskoðun á skólastarfi er 

forsenda markvissrar þróunar (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón B. 

Hannesson, Ólafur H. Jóhannsson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999, 

bls. 79–80). Að sama skapi er mat sem ekki er nýtt til að stuðla að þróun til 

lítils gagns (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999, bls. 89). Fjölmargir eiga aðkomu 

að skólum, allt frá menntayfirvöldum til nemenda. Allir þurfa að eiga sína 

hlutdeild í skólaþróun og er stuðningur foreldra sérlega mikilvægur ef 

árangur á að nást. Forsenda þess stuðnings er að foreldrar fái tækifæri til að 

kynna sér málin og ræða þau (Ólafur H. Jóhannsson, 2013, bls. 163). 

Að lestrarnámi hvers barns koma bæði skóli og heimili sem þurfa að 

vinna saman að hagsmunum barnsins. Í þessari rannsókn var talið mikilvægt 

að hlusta á raddir kennara og foreldra í viðleitni til að bæta fræðsluna og því 

var gerð tvíþætt rannsókn, önnur með foreldrum en hin með kennurum og 

niðurstöður tengdar saman.  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir annars vegar aðdraganda og 

bakgrunni rannsóknarinnar og hins vegar aðferðafræði hennar. 

3.1 Aðdragandi rannsóknarinnar 

Undanfarin ár hefur átt sér stað mikil þróun í lestrarmálum innan 

Álftanesskóla og er eitt af þeim verkefnum sem þar hafa verið innleidd 

fræðsla fyrir foreldra um lestrarnám barna þeirra. Skilaboð frá skólum 

landsins hafa lengi verið að leggja eigi áherslu á heimalestur nemenda fyrstu 
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bekkjanna en óvíst er hvort tilgangur og markmið með heimalestrinum hafi 

verið útskýrð fyrir foreldrum og rædd við þá. Hluti af þróun grunnskóla er að 

heimsækja aðra skóla og kanna hvað vel hefur tekist og innleiða það besta frá 

hverjum skóla. Í einni slíkri heimsókn í Holtaskóla í Reykjanesbæ, kynntust 

verkefnastjórar Álftanesskóla fræðslufundum fyrir foreldra nemenda í 1. 

bekk. Ákveðið var að taka þetta fyrirkomulag upp til reynslu og var samið 

við Guðbjörgu Rut Þórisdóttur, deildarstjóra í Holtaskóla, um aðstoð við að 

koma fræðslunni af stað. 

      Helsti drifkrafturinn að takast á við þetta verkefni var sú von að þegar 

tilgangur og markmið lestrarkennslu hafa verið kynnt foreldrum yrði samstarf 

heimila og skóla um lestrarnám barnanna enn betra,. Jafnframt var talin von 

til þess að lestrarþjálfun heima myndi skila enn meiru ef foreldrar fengju 

fræðslu og myndu öðlast frekari þekkingu um hvernig best væri staðið að 

henni. 

Árið 2012 voru fyrstu skrefin tekin með fræðslu fyrir foreldra barna í 

1. bekk og var hún algerlega að fyrirmynd fræðslunnar í Holtaskóla. 

Foreldrar fengu fræðslu um: 

• Grunn að lestrarnámi, vísbendingar um lestrarvanda og hvernig er 

brugðist við honum. 

• Þær aðferðir sem skólinn notar við lestrarkennsluna. 

• Til hvers skólinn ætlast af foreldrum varðandi lestrarþjálfun heima. 

• Styðjandi aðferðir til að nýta heima með börnum sínum. 

 

Árið 2014 kom upp sú hugmynd að bæta við fræðslufundi um 

lesskilning fyrir foreldra nemenda í 3. bekk. Ástæðan var sú að kennarar 

upplifðu að oft byrji að fjara undan dugnaði við heimalestur þegar nemendur 

eru komnir vel af stað. Því þótti þörf á að kynna fyrir foreldrum 

lesskilningsaðferðir og minna á að það sé ekki nóg að vera fær um að 

umskrá, lesturinn sé verkfæri sem þurfi að kunna að beita.  
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Foreldrafræðslan í Álftanesskóla 

Frá upphafi hef ég ásamt Önnu Thorlacius sérkennara yngsta stigs 

Álftanesskóla, séð um skipulag fræðslunnar. Við höfum í sameiningu farið 

yfir áherslur á hverju hausti og skipt efni fræðslunnar á milli okkar. 

Umsjónarkennarar hverju sinni eru ávallt viðstaddir fræðslufundina og á 

fundi 1. bekkjar, sjá þeir um að fræða foreldra um hvernig lestrarkennsla fer 

fram í bekkjunum.  

Tilgangur foreldrafræðslunnar er að auka skilning foreldra á mikilvægi 

lestrarkennslu og gera þá hæfari í að þjálfa börn sín í lestri, þar sem þau eru 

stödd í lestrarnáminu. Einnig er mikilvægt að skóli og heimili stilli saman 

strengi við upphaf skólagöngu barnanna. Því hafa foreldrar verið upplýstir 

um hvernig skólinn stendur að lestrarkennslunni, hvaða hlutverk skólinn 

ætlar foreldrunum og til hvaða ráða sé hægt að grípa í sameiningu ef þeir telja 

sig ekki ráða við hlutverk sitt. Sérstaklega hefur verið fjallað um 

stoðþjónustuna og hvernig skólinn vinnur með snemmtæka íhlutun, þ.e. að 

skima út frá forspárþáttum lestrar fyrir hugsanlegum vanda og bregðast strax 

við honum. Foreldrar hafa verið upplýstir um hvernig mat á lestrarfærni fer 

fram og hvaða upplýsingum um framvindu barnsins þeir eiga von á.  

Vorið áður en nemendur hefja nám í 1. bekk. í Álftanesskóla hafa verið 

skoðaðar niðurstöður nemenda úr Hljóm-2, þar sem hljóðkerfis- og málvitund 

elstu barnanna í leikskóla eru könnuð (Menntamálastofnun, 2016a) sem og 

önnur hugsanleg skimunargögn frá leikskólum. Sérkennari hefur strax vinnu 

með þeim nemendum sem eru í áhættuhópi haustið sem þau byrja í 1. bekk. 

Lestrarkennslan er samkvæmt aðferðinni Vörður og vegvísir en þá eru lagðir 

inn að meðaltali þrír stafir og hljóð þeirra á viku, en einnig algengar 

orðmyndir (Auður Björgvinsdóttir, 2016, bls. 3). Skimunin Leið til læsis, sem 

nú heitir Lesferill (Bjartey Sigurðardóttir, e.d.) og greiningarprófið 

Hljóðfærni (Menntamálastofnun, 2016b) hafa verið notaðar frá því að þær 

voru gefnar út til að skima fyrir vanda. Reglan hefur verið sú að sérkennari, í 



42 

samvinnu við umsjónarkennara, styður við öll börn sem sýna minnstu 

vísbendingar um vanda, (Auður Björgvinsdóttir, 2016, bls. 3–4). Í 

framhaldinu var lesfimi áður metin með Leið til læsis prófunum og ýmsum 

öðrum prófum. Frá og með haustinu 2016 hafa ný lesfimipróf 

Menntamálastofnunar verið notuð. Til að meta lesskilning er lesskilnings-

prófið Orðarún lagt fyrir nemendur 3.–8. bekkjar, tvisvar á vetri. 

Í foreldrafræðslunni hefur verið rökstutt fyrir foreldrum hvaða leiðir hafa 

verið valdar í lestrarkennslu og mati á læsi í skólanum. Þeim hefur einnig 

verið gerð grein fyrir störfum sérkennara og lögð áhersla á mikilvægi 

samvinnu um lestrarnám og þjálfunar heima.  

Ekki er hægt að ætlast til að foreldrar hafi fræðilega þekkingu á lestri en 

til að gefa þeim innsýn í fræðin sem liggja að baki því hvernig lestur er 

kenndur og undirstrika mikilvægi þjálfunar var ákveðið að fjalla einkum um 

fimm þætti sem þarf að huga að við lestrarnámið, en þeir eru:  

• Hljóðkerfis- og hljóðavitund. 

•  Umskráning. 

•  Lesfimi. 

•  Orðaforði. 

•  Lesskilningur. 

(NRP, 2000, bls. 2.40, 3.3, 4.3) 

  Þessir þættir hafa haft mismikið vægi eftir því hvort fræðslan er ætluð 

foreldrum barna í 1. eða 3. bekk, en þó er komið inn á alla þættina á báðum 

fræðslufundum, enda vinna þeir allir saman og afar mikill munur getur verið 

á lestrarfærni barnanna. 

Á fræðslufundi fyrir foreldra nemenda í 1. bekk hafa áhersluatriðin 

verið eftirfarandi: 
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• Fræðsla um störf sérkennara, hvaða próf og skimanir eru notuð og 

hvaða vísbendingar geti verið um vanda. 

• Fræðsla um grunnþætti lestrarnáms, svo sem hljóðkerfisvitund, 

umskráningu og orðaforða. Hvernig nemendur þurfa þjálfun til að 

öðlast lesfimi. 

• Hvernig óskað er eftir að heimalestri sé háttað, lengd heimalestrartíma, 

hvernig virk hlustun er og tekin dæmi um styðjandi aðferðir, svo sem 

bergmáls- og kórlestur. 

• Fræðsla um hvernig lestrarkennslu er hagað í 1. bekk. Umsjónar-

kennarar hafa sýnt hvernig þeir leggja inn stafina og gefið foreldrum 

dæmi um verkefnin. 

 Gerð hefur verið grein fyrir því að skólinn ætlist til þess að lesið sé 

heima, að lágmarki 10 mínútur á dag í 1. bekk. Lögð er áhersla á að foreldrar 

sitji við hlið barnsins, styðji við eftir þörfum og sjái til þess að orðin séu rétt 

lesin. Mikil endurtekning er í lestrarbókunum sem notaðar eru fyrir byrjendur 

og því ekki ástæða til að lesa hverja blaðsíðu oftar en einu sinni. Foreldrum 

var þó bent á að ekki ætti að hleypa börnum áfram í bókinni ef þau lesa 

vitlaust, heldur staldra við og skoða þau orð sérstaklega og endurtaka svo 

málsgreinina.  

Á fræðslufundum fyrir foreldra barna í 3. bekk hafa áhersluatriðin verið 

eftirfarandi: 

• Fræðsla um lesskilning í víðu samhengi, til dæmis um virkni lesandans 

og hvernig almenn þekking og áhugi hefur áhrif á túlkun á texta. 

• Upprifjun á grunni að lestrartækni, þróun lestrar og lesfimi. Mikilvægi 

þess að halda áfram að þjálfa lesfimi þó að börnin séu komin í 3. bekk. 

• Fræðsla um lestrar- og lesskilningsvanda. 

• Fræðsla um misdjúpan skilning og tungumálið og hugsunina sem 

forsendu skilnings. Til dæmis er fjallað um ályktunarhæfni og 

orðaforða. 
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• Fræðsla um aðferðir til að efla lesskilning, til dæmis hvað við getum 

gert áður en lesið er, á meðan og eftir lestur til að virkja hugann. 

• Upprifjun á áherslum í heimalestri og fræðsla um aðferðir við hann til 

að efla lesskilning, til dæmis samræða, skoða orð og myndrænn 

stuðningur, svo sem hugtakakort.  

 

Foreldrum hefur verið gerð grein fyrir að ætlast er til að lesið sé heima, að 

lágmarki 15–20 mínútur á dag í 3. bekk og að hluta af þeim tíma sé vel varið 

í samræður og vangaveltur um textann. 

Í fræðslunni hefur verið lögð áhersla á að foreldrar hlusti áfram og ekki 

aðeins með öðru eyranu heldur beiti virkri hlustun, stuðningi og samræðu. 

Foreldrar hafa verið hvattir til að rýna með börnum sínum í textann og 

ræða hann. Útskýrt hefur verið hvernig hægt er að lesa textann bókstaflega, 

lesa milli línanna, þ.e. að draga ályktanir um dulda merkingu í textanum og 

að lesa út fyrir línurnar, þ.e. velta fyrir sér ýmsu tengdu textanum sem ekki 

kemur fram. 

Þróunarverkefni um foreldrafræðslu 

Hluti af rannsókninni tengist þróunarverkefni sem styrkt er af Þróunarsjóði 

grunnskóla í Garðabæ. Hér verður gerð stuttlega grein fyrir umgjörð þess og 

hvernig það tengist rannsókninni í heild.  

Haustið 2014 vaknaði áhugi stjórnenda Flataskóla á að hefja fræðslu 

með svipuðu sniði og í Álftanesskóla fyrir foreldra og var óskað eftir 

samstarfi við Álftanesskóla. Vorið 2015 var samstarfið mótað og ákveðið að 

nota tækifærið til að rýna í bæði efni og fyrirkomulag fræðslunnar. Fengu 

skólarnir sameiginlegan styrk frá Þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar til að 

uppfylla eftirfarandi markmið: 
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• Að efla og bæta fræðslu og stuðning til foreldra til að gera þeim betur 

kleift að styðja við lestrarnám barna sinna.  

• Að fleiri kennarar innan Álftanesskóla geti staðið fyrir samsvarandi 

fræðslu svo hún festist í sessi innan skólans. 

• Að kennarar í Flataskóla hafi kynnt sér kosti þess að halda 

fræðslufundi og komi mögulega upp slíku fyrirkomulagi hjá sér. 

 

Þrátt fyrir að meginmarkmiðið með þróunarverkefninu hafi verið að 

bæta foreldrafræðsluna var valdefling og fræðsla til kennaranna einnig stór 

þáttur, meðal annars til að auka líkur á að fleiri kennarar treysti sér til að sjá 

um fræðslufundi fyrir foreldra. Síðar vaknaði sú hugmynd að tengja 

þróunarverkefnið rannsókninni og meistaraverkefninu, enda geti hvort um sig 

haft hag af hinu. 

  Til að ná markmiðum þróunarverkefnisins sem best var ákveðið að fá 

fræðslu utanaðkomandi sérfræðinga, annars vegar í læsi og hins vegar í 

samskiptum heimila og skóla. Umsjónar- og sérkennarar sem tóku þátt í 

verkefninu fengu fræðslu og sátu svo rýnifundi þar sem þeir ræddu erindi 

sérfræðinganna og tengdu eigin reynslu og viðhorfum. Þeirra samræður voru 

nýttar í rannsókninni og er gerð grein fyrir því í kaflanum um aðferðafræði 

rannsóknar. 

 Þeir sérfræðingar sem fengnir voru til samstarfs eru Steinunn 

Torfadóttir sem fjallaði um lestrarfræði og Nanna Kristín Christiansen sem 

hélt erindi um samskipti heimila og skóla. Báðar voru meðvitaðar um að 

kennarar sætu rýnifundi og ræddu foreldrafræðslu í kjölfar erindanna og voru 

beðnar um að móta fræðslu sína með það í huga. 

Í þessari rannsókn er aðeins gerð grein fyrir þeim hluta þróunar-

verkefnisins er lýtur að skoðunum og hugmyndum kennaranna um samstarf 

við heimilin og foreldrafræðsluna. 
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3.2 Aðferðafræði rannsóknar 

Í þessum hluta verður gerð grein fyrir þátttakendum, rannsóknaraðferðum, 

gagnaöflun og úrvinnslu. 

Rannsóknarsnið 

Megindlegar aðferðir eiga sér langa sögu innan vísindanna. Þær einkennast af 

söfnun gagna á kerfisbundinn hátt og hlutlægri greiningu þeirra (Ragnheiður 

Harpa Arnardóttir, 2013, bls. 377). Með þeim er hægt að öðlast yfirlit yfir 

veruleika rannsóknarefnisins og draga ályktanir um stærri hóp en úrtakið er 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229).  

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru persónulegri og er tilgangur þeirra 

að lýsa og skilja mannleg fyrirbæri (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 239). 

Undir hatti eigindlegra rannsóknaraðferða er fjöldi aðferða, þar með taldir 

rýnihópar sem notaðir eru til að fá betri skilning á reynslu og skoðunum fólks 

gagnvart tilteknu viðfangsefni (Sóley S. Bender, 2013, bls. 300). 

Þátttakendur 

Þátttakendur í megindlega hlutanum voru foreldrar allra 86 barnanna í 1. og 

3. bekk Álftanesskóla haustið 2015. Þetta er sá foreldrahópur sem bauðst 

fræðsla þetta sama haust og var talið áreiðanlegast að leita til þeirra en ekki 

foreldra sem fengið höfðu fræðslu árin á undan. 

Í eigindlega hlutanum voru þátttakendur allir umsjónar- og sérkennarar í 1.–

4. bekk í Álftanesskóla og Flataskóla, alls 22 kennarar. Þessi hópur varð fyrir 

valinu vegna þess að fræðslan er ætluð foreldrum nemenda á yngsta stigi auk 

þess sem lestrarkennsla og utanumhald um heimalestur er stór hluti af starfi 

kennara á yngsta stigi. 
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3.3 Eigindlegur hluti 

Eigindlegi rannsóknarhlutinn lýtur að kennurunum og þróunarverkefni 

Álftanes- og Flataskóla. Rýnifundir sem rannsóknaraðferð voru valdir í þágu 

þróunarverkefnisins en auk þess að sækja rödd kennaranna var samræða 

þeirra, ígrundun og valdefling talinn mikilvægur þáttur verkefnisins. Kostir 

rýnihópa eru m.a. að hægt er að fá fjölbreyttar samræður innan hópsins 

(Sóley S. Bender, 2013, bls. 311). 

Fyrri rýnifundurinn var í október 2015 í Álftanesskóla, daginn eftir 

fræðsluerindi Steinunnar Torfadóttur um lestrarkennslu og lestrarnám á 

yngsta stigi grunnskólans. Seinni rýnifundurinn fór fram í Flataskóla í 

nóvember 2015, daginn eftir fræðsluerindi Nönnu Kristínar Christiansen um 

samstarf og samskipti heimila og skóla.  

Þátttakendur 

Í rýnihópnum voru umsjónar- og sérkennarar sem kenndu í 1.–4. bekk í 

Álftanes- og Flataskóla veturinn 2015–2016, alls 22 kennarar. Heppileg stærð 

fyrir rýnihóp er fjórir til tólf þátttakendur (Sóley S. Bender, 2013, bls. 302) 

og því var nauðsynlegt að skipta hópnum. Ákveðið var að þeir 13 kennarar 

sem kenndu í 1. og 2. bekk yrðu einn hópur (rýnihópur A) og þeir 9 kennarar 

sem kenndu í 3. og 4. bekk yrðu í hinum hópnum (rýnihópur B).  

Fyrirkomulag og gagnasöfnun 

Hóparnir fengu sömu umræðupunkta sem áttu að varða samræðurnar og sjá 

til þess að þær færu ekki of langt út fyrir efnið (sjá fylgiskjal 1). Einn kennari 

var skipaður umræðustjóri í hvorum hópi fyrir sig og hafði það verkefni að 

leiða hópinn áfram í umræðunum. Stjórnendur verkefnisins sátu í sitt hvorum 

hópnum, fylgdust með og lögðu orð í belg þegar þurfa þótti en hlustuðu mest. 

Rýnifundirnir voru á bilinu ein til ein og hálf klukkustund eftir því hvað 
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umræðurnar náðu miklu flugi hvert sinn. Fundirnir voru teknir upp á 

myndband og til vara var gerð hljóðupptaka. 

Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla fór þannig fram að samræður rýnihópanna voru skráðar niður, orð 

fyrir orð og svo þemagreindar í átta þemu til að ná utan um magn samræðna. 

Þessi átta þemu voru flokkuð út frá því sem kennarar litu jákvæðum augum, 

neikvæðum augum og því sem þeir lýstu áhyggjum yfir. Þessi þemu voru svo 

þrengd niður í fimm endanleg þemu sem eru: 

 Samstarf heimila og skóla.  

 Ábyrgð kennara og foreldra. 

 Skuldbinding foreldra. 

 Áherslur í fræðslunni.  

 Hvernig verður best staðið að fræðslunni?  

 

Helga Melsteð sem stýrði þróunarverkefninu fyrir hönd Flataskóla var 

í hlutverki rýnifélaga míns í eigindlega hluta rannsóknarinnar. Hún las yfir 

samræður úr rýnihópum, þemagreiningar og aðra úrvinnslu. 

3.4 Megindlegur hluti 

Rannsóknarsnið 

Upplýsingaöflun frá foreldrum fór fram með spurningalistum. Notað var 

lýsandi rannsóknarsnið en með því er leitast við að fá upplýsingar um 

ákveðin atriði án þess að hafa áhrif á þau (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 

2013, bls. 386). 
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Þátttakendur 

Gerð var svokölluð þýðisrannsókn þar sem aðeins var leitað til foreldra barna 

í 1. og 3. bekk sem höfðu fengið tilboð um fræðslu haustið 2015.  

Þetta haust voru 42 börn í 1. bekk og 44 börn í 3. bekk þannig að 

samtals var þýðið foreldrar 86 barna. Óskað var eftir einu svari frá hverju 

barni, óháð því hvort foreldrarnir höfðu haft tök á að mæta á fræðslufund eða 

ekki. 

Mælitæki 

Sendur var út rafrænn spurningalisti í gegnum vefsíðuna Survey Monkey. 

Tveir mismunandi spurningalistar voru búnir til, annar fyrir 1. bekk og hinn 

fyrir 3. bekk. Nokkrar spurningar sem lúta að almennum skoðunum á 

fræðslunni og skipulagi hennar voru eins fyrir báða árganga en einnig voru 

nokkrar spurningar sem áttu aðeins við um annan þeirra.  

      Spurningalisti fyrir 1. bekk innihélt níu spurningar, þar af tvær opnar þar 

sem svarendur gátu komið með ábendingar tengdar fræðslunni (sjá fylgiskjal 

2). Spurningalisti fyrir 3. bekk innihélt tíu spurningar, þar af tvær opnar (sjá 

fylgiskjal 3). Foreldrar voru m.a. spurðir hvort þeir teldu mikilvægt að skólar 

bjóði upp á fræðslu af þessu tagi, hvort þeim fyndist líklegt að hún skili sér í 

aukinni lestrarfærni barna þeirra og hve gagnlegir þeim hefðu þótt 

mismunandi þættir fræðslunnar. 

Framkvæmd og úrvinnsla 

Forprófun á spurningalistanum var framkvæmd í byrjun nóvember 2015. Til 

verksins voru fengnir þrír kennarar í Álftanesskóla sem jafnframt voru 

foreldrar nemenda í 2. bekk. Þessir einstaklingar áttu það sammerkt að hafa 

fengið sambærilega fræðslu árið áður þegar börn þeirra voru í 1. bekk. Að 

auki höfðu þeir nokkra innsýn í fræðsluna verandi starfandi kennarar við 
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skólann. Komu þeir með ábendingar varðandi uppsetningu og orðalag 

spurninga. Í lok nóvember 2015 var hlekkur á spurningalistann sendur út til 

foreldra í viðeigandi árgöngum. Óskað var eftir að þeir foreldrar sem áttu 

börn í báðum árgöngunum myndu svara annaðhvort báðum 

spurningalistunum eða aðeins þeim sem ætlaður var 3. bekk.  

Úrvinnsla á svarhlutfalli og lýsandi tölfræði fór fram í Excel og búnar 

voru til myndir og töflur sem sýna niðurstöður. 

3.5 Siðfræðileg atriði og öflun tilskilinna leyfa 

Í rannsóknum verður að virða siðferðilega stöðu og hagsmuni þátttakenda og 

ber að hafa í huga fjórar höfuðreglur í siðfræði: sjálfræðisregluna, 

skaðleysisregluna, velgjörðarregluna og réttlætisregluna.  

Í sjálfræðisreglunni felst að bera virðingu fyrir sjálfræði hverrar 

manneskju og er upplýst samþykki í rannsóknum dæmi um það. 

Skaðleysisreglan kveður á um að rannsóknir feli ekki í sér hættu fyrir 

þátttakendur Samkvæmt velgjörðarreglunni skal aðeins framkvæma 

rannsóknir sem eru fólki til hagsbóta og réttlætisreglan á að tryggja að allir 

njóti ávinnings, einnig þeir sem standa höllum fæti (Sigurður Kristinsson, 

2013, bls. 73–74).  

     Hvað varðar megindlega hluta þessarar rannsóknar, spurningar til foreldra, 

var engra persónu- eða bakgrunnsupplýsinga aflað í spurningalistunum. 

Spurningar voru sendar foreldrum með leyfi skólastjórnenda og þeim sent 

ítarlegt kynningarbréf (sjá fylgiskjöl 4 og 5). 

      Eigindlegi hlutinn er sem áður sagði tengdur þróunarverkefni sem 

Þróunarsjóður grunnskóla í Garðabæ styrkti. Því var leyfis aflað frá 

forstöðumanni fræðslu- og menningarsviðs Garðabæjar til að nýta 

þróunarverkefnið í þessa rannsókn (sjá fylgiskjal 6). Einnig var leyfa aflað frá 

skólastjórnendum Álftanes- og Flataskóla, meðal annars fyrir því að nöfn 
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skólanna væru opinber í rannsókninni (sjá fylgiskjöl 7 og 8). Kennarar sem 

tóku þátt í þróunarverkefninu fengu sérstakt kynningarbréf um hvernig það 

yrði notað í rannsókninni og þess óskað að þeir gæfu leyfi sitt fyrir að rödd 

þeirra væri notuð. Þeir voru jafnframt fullvissaðir um að ummæli þeirra yrðu 

ekki rekjanleg og að neikvætt svar við þátttöku í rannsókninni útilokaði þá 

ekki frá þróunarverkefninu (sjá fylgiskjal 9). Persónuvernd var upplýst um 

rannsóknina (sjá fylgiskjal 10). 

3.6 Réttmæti, áreiðanleiki og takmörk 

rannsóknarinnar 

Tilgangur hvers kyns rannsókna er að auka þekkingu og til að þær séu 

trúverðugar verður að byggja á góðum vinnubrögðum og gögnum.  

Þrátt fyrir að eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir séu um 

margt ólíkar gera þær jafnmiklar kröfur til áreiðanleika og réttmætis (Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211). Í skilgreiningu á 

réttmæti er meðal annars talað um innra og ytra réttmæti. Í megindlegum 

rannsóknum lýtur innra réttmæti að því hve trúverðugar niðurstöðurnar eru en 

ytra réttmæti hvort hægt sé að nýta niðurstöðurnar til að alhæfa um stærri hóp 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 211). Með 

þessari rannsókn er ekki fyrirhugað að draga ályktanir um aðra hópa og var 

hlutverk megindlegs hluta hennar aðeins að fá fram skoðanir eins margra 

foreldra og hægt var varðandi fræðsluna. Réttmæti felst einnig í því að 

mælitækið mæli það sem því er ætlað (Sigríður Halldórsdóttir o.fl., 2013, bls. 

212) og var reynt að hafa spurningalistann í megindlega hlutanum þannig að 

foreldrar gætu komið skoðunum sínum á fræðslunni skýrt á framfæri án þess 

að svörin væru rekjanleg. Til að auka líkurnar á að fræðslan væri 

foreldrunum í fersku minni voru aðeins í úrtakinu þeir sem höfðu fengið 

fræðslu þetta sama haust.  
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Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013, bls. 223) 

benda á að mikilvægast varðandi réttmæti í rannsóknum sé að rannsakandi 

spyrji sig hvort hann sé að mæla það sem hann telur sig vera að mæla og 

verður að huga að því að úrtakið, spurningarnar og aðferðin séu trúverðug. Í 

þessari rannsókn varð fyrir valinu að nota rýnihópasamtöl enda hentar sú 

aðferð við að skilja viðhorf og reynslu viss hóps sem hefur sameiginleg 

einkenni eða reynslu (Sóley S. Bender, 2013, bls. 300–301), í þessu tilfelli 

viðhorf og reynslu grunnskólakennara á yngsta stigi af lestrarkennslu og 

heimalestri. Þess var gætt að hóparnir væru af hæfilegri stærð og 

viðtalsrammi væri til staðar sem allir þátttakendur fengu í hendur. Til að 

tryggja að samræðurnar kæmust til skila voru þær teknar upp á myndband og 

einnig var gerð hljóðupptaka. Stjórnendur sátu í sitt hvorum hópnum og gripu 

inn í ef þeim fannst samræðan komin of langt út fyrir rammann eða til að fá 

nánari skýringar, að öðru leyti fengu kennararnir að ræða mjög frjálslega út 

frá viðtalsrammanum. 

    Eins og hefur komið fram er þetta lítil rannsókn með litlu og einsleitu þýði, 

þar sem tilgangurinn er aðeins að rýna í og bæta foreldrafræðslu í 

Álftanesskóla. Ekki er ætlunin að alhæfa út frá niðurstöðunum eða nýta þær 

til neins annars en til þessara umbóta. 
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4. Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar í heild sinni. 

Bakgrunnur þátttakenda í eigindlega hlutanum er ólíkur að því leyti að 

kennarar úr Álftanesskóla hafa reynslu í störfum sínum af foreldrafræðslunni 

sem um ræðir, en kennarar Flataskóla ekki. Vegna þessa er í niðurstöðum 

stundum gerð grein fyrir því í hvorum skólanum kennararnir starfa. Einn 

kennari gaf ekki leyfi fyrir því að rödd hans kæmi fram í rannsókninni og var 

þess gætt við úrvinnslu. 

Í megindlega hlutanum, spurningalistum til foreldra, verður aðeins greint 

frá niðurstöðum þeirra sem svöruðu. Í 1. bekk var svörun góð, haustið 2015 

voru skráðir 42 nemendur, svör bárust frá foreldrum 36 þeirra og var 

svarhlutfallið því 86%. Í 3. bekk voru haustið 2015 skráðir 44 nemendur. Þar 

var svörun lakari, svör bárust frá foreldrum 32 en færri svöruðu einstaka 

spurningum. Svarhlutfall var því á bilinu 46%–73%, misjafnt eftir 

spurningum.  

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir bæði niðurstöðum eigindlegs og 

megindlegs hluta. Niðurstöðurnar eru settar fram í undirköflum sem þóttu 

heppilegir til að draga saman efnið og svara rannsóknarspurningunum sem 

eiga að leiða til umbóta. Kaflarnir sem unnir voru út frá þemagreiningu 

eigindlega hluta rannsóknarinnar eru eftirfarandi: 

 Mikilvægi samvinnu heimila og skóla í lestrarkennslu 

 Mikilvægi og áhrif fræðslunnar 

 Hlutverk og ábyrgð kennara og foreldra 

 Markmið með fræðslunni 

 Fyrirkomulag fræðslunnar og hagnýt atriði 

 Samantekt 
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4.1 Mikilvægi samvinnu heimila og skóla í 

lestrarkennslu 

Kennarar voru sammála um að hlutverk þeirra þegar kemur að því að 

leiðbeina foreldrum við heimalesturinn skipti miklu máli en einnig að 

hlutverk foreldra skipti ekki síður máli. Eða eins og kennari í rýnihópi A 

komst að orði:- „Við erum auðvitað sérfræðingar en við þurfum náttúrlega að 

vinna þetta í samstarfi við foreldrana, er það ekki?“ 

Margir kennaranna töldu að algengt væri að foreldrar gerðu sér ekki grein 

fyrir mikilvægi sínu og nauðsynlegt væri að upplýsa þá um það, eða eins og 

einn kennari í rýnihópi B sagði:- Ég held að við kennarar, eins og áður hefur 

komið fram, þurfum að vera ótrúlega skýrir, foreldrar hafa ekki forsendur til 

að vita sumt, við þurfum aðeins að muna að við erum kennarar, sumt er svo 

rosalega augljóst fyrir okkur kennurum sem okkur finnst að eigi að vera 

almenn vitneskja en það er það ekki.“ 

Nokkuð var fjallað um mikilvægi þess að kennarar tali ekki undir rós eða 

fegri hlutina heldur séu hreinskilnir og tali skýrt við foreldra.  

Kennararnir töldu að foreldrar gegni lykilhlutverki í lestrarnámi barna 

sinna. Það væri ekki mögulegt að lestrarnámið færi fram eingöngu í 

skólanum, heimilin yrðu að sinna þjálfuninni. Enginn kennari gæti látið alla 

nemendur sína lesa í 10–15 mínútur á dag. Kennari í rýnihópi A orðaði það 

sem svo:- „Ég segi bara að ef ég ætlaði að láta alla lesa á hverjum degi þá 

gerði ég voða lítið annað.“ Eins var nefnt að þrátt fyrir að kennari næði að 

láta hvern nemanda lesa oft í skólanum væri það aldrei nema einstaka 

blaðsíða sem væri engan veginn fullnægjandi þjálfun.  

Í rýnihópi B voru viðraðar töluverðar áhyggjur af að of margir foreldrar 

hefðu ekki tíma eða hreinlega gæfu sér ekki tíma fyrir börnin sín. Sami 

rýnihópur ræddi um að börn foreldra sem ekki væru látin lesa heima liðu fyrir 

það og skömmuðust sín fyrir að hafa ekki lesið. Eins voru nefnd dæmi um 
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börn sem viðurkenndu að það væri aldrei hlustað á þau, aðeins kvittað fyrir 

eftir lestur í hljóði. Í rýnihópi A var talað um þegar foreldrar notuðu ekki 

virka hlustun og sagði einn kennarinn í þeim hópi:-„Við erum búnar að heyra 

það nokkrum sinnum að börnin segja, mamma er ekki að hlusta á mig, hún er 

bara eitthvað í símanum á meðan.“ 

Kennarar beggja hópa voru meðvitaðir um að mikið væri að gera hjá 

flestum fjölskyldum og dagurinn langur. Þeir töldu þó að yfirleitt snerist þetta 

um skipulag og forgangsröðun. Nefnd voru dæmi um að það væri ekki 

endilega minna að gera á þeim heimilum þar sem vel væri haldið utan um 

heimalesturinn, þar væri einfaldlega mikið og gott skipulag. Eftirfylgni var 

nokkuð rædd og voru kennarar sammála um að það væri mikilvægt að 

foreldrar sæju að kennarar fylgdust með heimalestrinum og gott væri að 

skrifa stutt skilaboð í kvittanahefti til að hvetja eða hrósa.  

Kennarar voru sammála um að mismunandi leiðir þyrfti fyrir ólík heimili 

og það væri nauðsynlegt að taka tillit til þess ef foreldrar réðu af einhverjum 

ástæðum ekki við hlutverk sitt í lestrarþjálfun. Þá sé hlutverk skólans að grípa 

inn í og leita leiða með þeim, t.d. að aðlaga heimalesturinn að getu bæði 

foreldra og barna eða að hluti heimalestrar fari fram innan skólans. Þrátt fyrir 

töluverðar umræður um áhyggjur af þeim sem ekki standa sig var niðurstaða 

beggja hópa sú að kennararnir upplifðu að foreldrar væru jákvæðir gagnvart 

því hlutverki að láta börnin lesa og mikill meirihluti þeirra standi sig vel. Á 

það beri að leggja áherslu og hrósa fyrir.  

4.2 Mikilvægi og áhrif fræðslunnar 

Kennarar voru sammála um að mjög áríðandi væri að fræða foreldra um 

mikilvægi lestrarþjálfunar. Af samræðum beggja rýnihópa að dæma töldu 

kennararnir að fræðsla til foreldra og þar með aukin þekking þeirra væri 

líkleg til að auka skuldbindingu þeirra við lestrarnám barna sinna. Kennarar í 
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rýnihópi B nefndu sem dæmi um mikilvægi fræðslu til foreldra, að þeir teldu 

að ef foreldrar væru meðvitaðir, t.d. um mikilvægi þess að lesa yfir 

sumartímann, myndu fleiri gera það.  

Foreldrar voru spurðir hve mikilvægt þeim þætti að boðið væri upp á 

fræðslu um lestrarnámið í skólum og taldi meirihluti að það væri mjög eða 

frekar mikilvægt. Nokkur munur var milli árganga en 89% foreldra barna í 1. 

bekk og 71% foreldra barna í 3. bekk töldu fræðsluna mjög eða frekar 

mikilvæga. Aðeins 3% í hvorum árgangi töldu fræðsluna ekki mikilvæga (sjá 

mynd 1). 

 

 

Mynd 1. Hversu mikilvægt telur þú það vera að grunnskólar hafi fræðslufundi 

um lestrarnám barna? 1.b. (n=36), 3.b. (n=31). 

 

Kennarar beggja rýnihópa töldu viðhorf innan heimila til lestrar hafa mikil 

áhrif á það hvernig lestrarnámið gengi. Kennarar í rýnihópi A sögðu að þeim 

fyndist líklegt að foreldrar sem fengju fræðslu hefðu jákvæðara viðhorf til 

þess hlutverks sem þeim væri ætlað í lestrarnáminu, áttuðu sig betur á 

72 

17 

8 
3 

58 

13 

26 

3 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Mjög mikilvægt Frekar mikilvægt Nokkuð mikilvægt Ekki mikilvægt

Sv
ö

r 
fo

re
ld

ra
 í 

%
 

1.b. 3.b.



57 

hlutverki sínu og að hugsanlegt væri að fræðslan yki innri hvöt þeirra til að 

sinna lestrarþjálfun vel. 

Í báðum rýnihópum kom fram að þeir foreldrar sem sinntu lestrarþjálfun 

vel voru taldir meðvitaðri um stöðu barna sinna og líklegir til að skilja betur 

vangaveltur kennarans um stöðu barnsins, sem auðveldi samvinnu og 

samskipti. 

Eins og áður kom fram voru í rýnihópunum bæði kennarar sem höfðu 

þegar reynslu af fræðslunni og þeir sem höfðu hana ekki. Þeir kennarar 

Álftanesskóla sem höfðu reynslu voru sannfærðir um gildi hennar og sagði 

einn þeirra:- „Það sem hefur áunnist með því að halda þetta lestrarnámskeið 

er að það eru allir að láta lesa heima. Það var ekki þannig, þar sjáum við 

muninn, að foreldrar eru miklu duglegri að láta lesa heima“ (kennari í 

rýnihópi A).  

 Frá því að foreldrafræðslan hófst hefur verið lögð rík áhersla á að einhver 

taki þátt fyrir hönd hvers barns og hefur mæting verið um 85–90%. Nefndu 

kennarar Álftanesskóla, sem reynslu hafa af fræðslunni, að þeir finni mun á 

utanumhaldi á lestri barna eftir því hvort foreldrarnir komu á fræðslufund eða 

ekki, að betur væri haldið utan um heimalestur hjá þeim sem mættu. Eða eins 

og einn úr rýnihópi A sagði:- „Svo finnur maður líka muninn þú veist, af því 

að við erum með 1. bekk og vorum með svona námskeið mjög snemma í 

haust og það var mætt frá öllum nema þremur börnum, og ég finn að 

eftirfylgnin, tvö af þeim eru hjá mér, eftirfylgnin er ekki eins og hjá öllum 

hinum.“  

Foreldrar beggja árganga voru spurðir hvort þeir teldu líklegt að fræðslan 

myndi skila sér í bættum árangri barna í lestri. Greint er frá niðurstöðum í 

mynd 3 og eins og sjá má taldi meirihluti beggja hópa, eða yfir 90% mjög eða 

frekar líklegt að svo væri. Nokkur munur var þó á milli árganga þar sem 

töluvert fleiri foreldrar barna í 1. bekk en barna í 3. bekk töldu mjög líklegt 

að fræðslan skilaði sér í bættum árangri. 
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Mynd 2. Hversu líklegt telur þú að fræðsla til foreldra skili sér í bættum árangri barna 

í lestri? 1.b. (n = 36), 3.b. (n = 31).  

4.3 Hlutverk og ábyrgð kennara og foreldra 

Hjá báðum rýnihópum fór töluverður tími í að ræða áhyggjur af þeim 

foreldrum sem ekki mæta og þiggja fræðslu, sýna samskiptum við skólann 

lítinn áhuga og firra sig ábyrgð á heimalestri barna sinna.  

Kennararnir voru sammála um að lykilatriðin varðandi samstarf um 

lestrarnám væru opin samskipti og upplýsingar, hreinskilni yrði að einkenna 

samskipti á báða bóga. Nefnt var að mikilvægt væri að byggja upp traust 

samskipti frá upphafi, þá væri auðveldara að hringja heim og ræða vanda, svo 

sem skort á heimalestri þegar þyrfti. Almennt fannst kennurum mikilvægt að 

foreldrar hefðu samband og létu vita ef heimalesturinn gengi illa, þá væri 

hægt að leita leiða til að aðstoða heimilið.  

Í rýnihópi B var nefnt að þátttaka á fræðslufundi og utanumhald á 

heimalestri væri yfirleitt í takt við almennt utanumhald foreldra og því miður 
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væru það yfirleitt þeir sem kennarar teldu mest þurfa á fræðslu að halda sem 

ekki mættu, eða eins og einn kennarinn í hópnum sagði:- „En það er samt 

pottþétt þeir sem mættu sem líka lesa tölvupóstinn, sem láta líka lesa heima, 

sem sinna líka heimavinnu, og líka lúsakemba, en ekki bara, ég kíkti… þetta 

er bara svolítið sama grúppan.“  

Rætt var um þær kröfur sem gerðar væru í Álftanesskóla til foreldra að 

sækja fræðslufundi um lestrarkennslu og þótti kennurum í rýnihópi A að vel 

væri hægt að ætla foreldrum að sækja svona fræðslu. Mæting snúist meðal 

annars um að bera virðingu fyrir starfi skólans. Afstaða kennara í rýnihópi B 

var ekki eins afdráttarlaus hvað þetta varðaði, þeir töldu fræðsluna mjög 

mikilvæga og ræddu um það að skylda foreldra til að koma frá ýmsum 

hliðum en voru óvissir um gildi þess. Kennarar í Álftanesskóla sem hafa 

reynslu af fræðslufundum í sínum umsjónarhópum sögðust yfirleitt ekki hafa 

upplifað að foreldrar væru ósáttir við að þeim væri ætlað að taka þátt. 

Foreldrar beggja árganga voru spurðir hvort þeir væru hlynntir því að 

þeim væri ætlað að mæta á fræðslufundina. Meirihluti svarenda var mjög 

hlynntur því, eða rétt um 80% í báðum árgöngum. Tæplega 20% þeirra voru 

frekar hlynntir og 3% voru ekki sammála. Þess ber þó að gæta að svörun í 

1.bekk var mun betri eða 79% en í 3. bekk svöruðu rétt tæplega helmingur 

þessari spurningu (sjá mynd 4). 
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Mynd 3. Hversu hlynnt/ur ertu því að Álftanesskóli ætli að minnsta kosti einum 

fulltrúa frá hverju barni að mæta á fræðslufundina? 1.b. (n=33), 3.b. (n=21). 

 

Upp kom sú umræða hjá kennurum hvernig ætti að nálgast þá foreldra 

sem vildu ekki koma og hvað valdi því. Hræðsla eða andstaða við skóla eftir 

slæma reynslu af eigin skólagöngu eða vanmáttur vegna eigin 

námsörðugleika voru nefndar sem hugsanlegar ástæður. Kennarar töldu sig 

vita fyrirfram hvaða foreldrar væru líklegir til að mæta ekki og til að ná til 

þeirra sérstaklega var ræddur sá möguleiki að hringja heim til þeirra, kynna 

efni fundarins og höfða til ábyrgðar þeirra. Eins var nefnd sú hugmynd í 

rýnihópi B að nauðsynlegt gæti reynst að halda sérstaka fundi með foreldrum 

barna þar sem heimalestri væri ekki sinnt. Kennarar beggja hópa voru þó 

sammála um að það væru takmörk fyrir því hvað hægt væri að gera ef 

foreldrar vildu ekki samstarf og sagði einn kennarinn í rýnihópi A:„ Ef við 

bjóðum upp á fræðsluna og þeir vilja ekki fá hana, þá er það svolítið þeirra.“ 

Kennarar í báðum hópum voru sammála um það að einhvers staðar verði 

að draga mörkin á þeirri ábyrgð sem kennarar taka á sig varðandi það að 

79 

18 

3 
0 

81 

19 

0 0 
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Mjög hlynnt/ur Frekar hlynnt/ur Ekki hlynnt/ur Alls ekki hlynnt/ur

Sv
ö

r 
fo

re
ld

ra
 í 

%
 

1.b. 3.b.



61 

draga vagninn í samstarfinu. Kennarar í rýnihópi B nefndu að skólinn gæti 

ekki einn borið ábyrgð á menntun barnanna og einhvern tíma kæmi að því að 

kennarar yrðu að sleppa tökum jafnvel þótt heimilin standi sig ekki. Þannig 

sagði einn kennaranna: „Já, á einhverjum tímapunkti verðum við náttúrlega 

bara að fela heimilunum menntun barnanna, eða þið vitið, það er ekki 

endalaust hægt að bera þessa ábyrgð að það sé okkar að koma, að mennta 

börnin, þið vitið, ábyrgðin er svo mikil heima, einhvers staðar verðum við að 

sleppa bara, er það ekki?“ 

Kennurum var tíðrætt um hver væri þeirra ábyrgð og stjórnenda, 

mikilvægt væri að upplýsa foreldra um að skólinn myndi bregðast við væri 

lestrinum ekki sinnt. Kennarar kölluðu jafnframt eftir vinnuferlum sem væri 

hægt að fara eftir þegar samstarfið um heimalestur gengi illa, rétt eins og 

þegar farið væri eftir skipulögðum vinnuferlum í eineltismálum. Kennarar í 

rýnihópi A nefndu að gott væri ef slíkir vinnuferlar væru samræmdir í 

Garðabæ enda hafi kennarar mismikla þolinmæði gagnvart því þegar 

lestrinum væri illa sinnt og gripu til ólíkra úrræða gagnvart því. Einnig var 

nefnt í þessu samhengi að í Garðabæ veldu fjölskyldur skóla óháð hverfum 

og því væru dæmi um að börn úr sömu fjölskyldum gengu í sitt hvorn 

skólann, mikilvægt væri að skilaboð um heimalestur væru þau sömu óháð 

því. 

4.4 Markmið með fræðslunni 

Í umræðum rýnihópanna komu fram mörg atriði sem kennurum þótti 

mikilvægt að upplýsa foreldra um. 

Eins og áður var nefnt töldu kennarar mjög brýnt að gera foreldrum ljóst 

að þeir væru í lykilstöðu varðandi árangur barna sinna. Lestrarnámið væri 

samvinnuverkefni og þjálfun verði að fara fram heima því lestur í skólanum 

dygði ekki til. Kennari í rýnihópi A orðaði það sem svo:- „Þess vegna held ég 
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að það sé mikilvægast af öllu að gera foreldrum grein fyrir, að þau átti sig á 

hversu rosalega mikilvægt þetta er, þetta er jafn mikilvægt og að muna að 

senda á fótboltaæfingu eða senda annað, þetta er bara hluti af því sem við 

verðum að gera.“  

Kennarar töldu ekki víst að foreldrar áttuðu sig á að lestur í skólum væri 

takmörkunum háður, hve mikilvægur heimalesturinn væri í ljósi þess að 

kennarar gætu ekki leyft sér að eiga góða stund með hverju og einu barni, eða 

eins og kennari í rýnihópi A sagði:- „Ef maður ætlar að láta lesa, eins og hjá 

mér í 1. bekk, þetta eru engar gæðastundir.“ 

Kennarar beggja skólanna voru sammála um að nauðsynlegt væri að láta 

nemendur lesa upphátt fyrir kennara á skólatíma eins og hægt væri, en skiptar 

skoðanir voru um hversu oft væri hæfilegt. Upp kom sú umræða hvort 

kennarar létu nemendur stundum lesa einungis til að geta kvittað fyrir. 

Meginniðurstaða umræðunnar var sú að foreldrar þyrftu að vita hvers vegna 

lestur í skólanum væri ekki nægileg þjálfun. 

Reynsla kennaranna var sú að börnin sem lásu lítið heima drógust alltaf 

meira og meira aftur úr þeim sem lásu reglulega, bilið breikkaði stöðugt og 

þetta þyrfti að upplýsa foreldra um. Kennari í rýnihópi B komst svo að orði:- 

„En þá sér maður líka bara þú veist, mun á, eða tökum bara tvö börn sem eru 

jafnvíg og barninu sem fær ótrúlega mikla þjálfun heima og barni sem er illa 

sinnt, við sjáum bara hvernig bil breikkar.“ Kennurum þótti afar mikilvægt að 

gera foreldrum grein fyrir því að heimalestur þyrfti að fara fram fimm sinnum 

í viku og ekki væri nóg að lesa einungis í tvær til þrjár mínútur. Dæmi voru 

nefnd um að stundum sæju kennarar að kvittað væri fyrir svipuðum fjölda 

blaðsíðna og nemandinn gat lesið hjá kennara á tveimur mínútum, sem sé 

engan veginn nægileg þjálfun. Kennari í rýnihópi B sagði sem svo:- „Þetta er 

bara þjálfun og aftur þjálfun til þess að ná árangri.“ 

Nokkuð var rætt um áhyggjur af þröngum reynsluheimi sumra barna og 

litlum samræðum inni á sumum heimilum og áhrif þess á námið sem verði að 
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gera foreldrum grein fyrir. Kennari í rýnihópi B sagði til dæmis:- „…En það 

sem ég hef verulegar áhyggjur af er þessi bakgrunnsþekking barna, þá 

endurspeglar það oft hvernig samræður eru á heimili, hvernig er orðaforðinn, 

hvað gerir barnið?“ Annar kennari í sama rýnihópi tók undir og sagði:-„Það 

er kannski alvarlegast þegar er ekki verið að ræða við börnin, það eru bara 

lítil tjáskipti heima fyrir, lítill tími til þess og svo kannski bara enginn 

hvati…“ 

Að sama skapi þótti kennurum mikilvægt að hvetja foreldra til að lesa 

áfram fyrir börn sín og efla þar með hlustunarskilning, orðaforða og 

hugtakaskilning þeirra. Kennari í rýnihópi A sagði:- „Maður heyrir það alveg 

á krökkum sem hefur verið lesið mikið fyrir, alltaf sömu börnin sem þekkja 

öll þessi orð, og rétta alltaf upp hönd og hafa á takteinunum svör.“ 

Kennurum þótti afar mikilvægt að foreldrar áttuðu sig á því að lestur væri 

undirstaða alls náms og að björninn væri ekki unninn þó að nemendum gengi 

vel í lestrinum í yngri bekkjunum, þjálfunin yrði að halda áfram. Nefnd voru 

dæmi um að sumum foreldrum þættu börnin sín það dugleg þegar þau næðu 

góðum árangri í yngstu bekkjunum að þeir teldu óþarfa að standa í 

heimalestri eftir 3. eða 4. bekk, eða eins og einn kennarinn í rýnihópi B 

sagði:-„Við höfum almennt foreldra svolítið með okkur í liði þegar börnin 

eru svona ung, svo virðist sem þau sleppi tökunum, þeim finnst eins og þetta 

sé bara komin einhver rútina, þau eru komin af stað- og fylgja þessu þar af 

leiðandi ekki jafn vel eftir eins og fyrstu skrefunum.“. 

Einstaklingsmiðun í lestrarnámi var nokkuð rædd og töldu kennarar að 

það þyrfti að útskýra fyrir foreldrum að hver nemandi væri staddur á sínum 

stað og þyrfti þjálfun samkvæmt því.  

Hvað varðar fræðslu um framkvæmd lestrarþjálfunar þótti kennurum 

mikilvægt að reynt væri að hjálpa foreldrum að láta heimalesturinn verða að 

gæðastundum og kenna þeim fjölbreyttar aðferðir til að auka líkurnar á því, 
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sem dæmi voru nefnd skiptilestur, samlestur, paralestur og gagnvirkur lestur, 

þar sem fram fara samræður tengdar lestrinum.  

Virk hlustun foreldra var töluvert rædd og þótti kennurum mjög mikilvægt 

að þeim væri bent á að einbeita sér að lestri barna sinna, það ætti ekki við að 

elda á meðan, horfa á sjónvarp eða vera í snjalltæki, enda sé það ekki 

ásættanlegur heimalestur. Kenna þyrfti foreldrum að sýna virka hlustun, 

spyrja börn sín um textann, ekki einungis spyrja staðreyndaspurninga heldur 

ræða hann af dýpt þannig að börnin lesi milli lína, dragi ályktanir og geri 

forspá. Kennarar í rýnihópi A ræddu sérstaklega mikilvægi þess að foreldrar 

sætu alveg með börnum sínum, sæju til þess að þau hefðu fingur undir texta 

og létu þau leiðrétta ónákvæmni. Sú hugmynd kom upp að það gæti verið góð 

leið að kenna börnunum hvernig heimalesturinn eigi að fara fram því þau 

væru líkleg til að hafa áhrif á að foreldrarnir gerðu þetta vel. 

Frá upphafi hafa markmiðin með fræðslunni verið að upplýsa foreldra um 

mikilvægi góðrar lestrarfærni, auka þekkingu þeirra á lestrarnáminu, kenna 

þeim aðferðir til að nota í heimalestri, útskýra þær aðferðir sem notaðar eru í 

skólanum og styðja við samvinnu heimils og skóla um lestrarnámið. 

Foreldrar beggja árganga voru spurðir hversu vel þessi markmið hafi náðst. Í 

töflu 1 eru niðurstöður frá foreldrum barna í 1. bekk en mikill meirihluti, um 

90%, taldi öll markmið hafa tekist vel eða mjög vel, enginn taldi það hafa 

mistekist. 
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Tafla 1. Hversu vel hafa einstök markmið fræðslunnar náðst í 1. bekk? 
 

Hversu vel hafa einstök markmið 

fræðslunnar náðst? (n= 35) 

Hefur 

tekist 

mjög 

vel 

Hefur 

tekist 

vel 

Hefur 

tekist að 

einhverju 

leyti 

Hefur 

ekki tekist 

nógu vel 

Hefur 

mistekist 

Að auka þekkingu foreldra og 

gera þá betur í stakk búna til að 

styðja börnin sín við lestrarnámið 

50% 40% 3% 7% 0% 

Að kenna foreldrum aðferðir til 

að þeir geti stutt við 

heimalesturinn á markvissan hátt 

38% 50% 9% 3% 0% 

Að upplýsa foreldra um 

mikilvægi þess að börn nái 

góðum tökum á lestri 

62% 29% 9% 0% 0% 

Að gera foreldra meðvitaðri um 

þær aðferðir sem er beitt við 

lestrarkennslu í skólanum 

49% 43% 9% 0% 0% 

Að styðja við samvinnu heimila 

og skóla um lestrarkennslu 

barnanna 

40% 49% 11% 0% 0% 
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Í töflu 2 er gerð grein fyrir svörum foreldra barna í 3. bekk um árangur 

hvers og eins markmiðs. Eins og sjá má töldu um 80–100% þeirra sem 

svöruðu að markmiðin hafi náðst vel eða mjög vel. Enginn taldi það hafa 

mistekist. Þess ber þó að gæta að aðeins rúmlega helmingur svaraði þessari 

spurningu. 

 

Tafla 2. Hversu vel hafa einstök markmið fræðslunnar náðst í 3. bekk? 
 

Hversu vel hafa einstök markmið 

fræðslunnar náðst (n= 25). 

Hefur 

tekist 

mjög 

vel 

Hefur 

tekist 

vel 

Hefur 

tekist að 

einhverju 

leyti 

Hefur 

ekki 

tekist 

nógu 

vel 

Hefur 

mistekist 

Að auka þekkingu foreldra og 

gera þá betur í stakk búna til að 

styðja börnin sín við lestrarnámið 

44% 36% 20% 0% 0% 

Að kenna foreldrum aðferðir til að 

þeir geti stutt við heimalesturinn á 

markvissan hátt 

32% 48% 20% 0% 0% 

Að upplýsa foreldra um 

mikilvægi þess að börn nái góðum 

tökum á lestri 

52% 48% 0% 0% 0% 

Að gera foreldra meðvitaðri um 

þær aðferðir sem er beitt við 

lestrarkennslu í skólanum 

40% 48% 8% 4% 0% 

Að styðja við samvinnu heimila 

og skóla um lestrarkennslu 

barnanna 

40% 48% 8% 4% 0% 
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Foreldrar voru beðnir um að svara því hversu mikið gagn þeir teldu sig 

hafa haft af einstaka þáttum fræðslunnar. Spurningarnar voru ólíkar milli 

árganga enda fræðslan miðuð að hvorum árgangi fyrir sig. Svör foreldra 

barna í 1. bekk hafa verið dregin saman í töflu 3. Eins og sjá má þótti miklum 

meirihluta svarenda allir þættirnir mjög eða frekar gagnlegir. Þeir þættir sem 

virtust þykja gagnlegastir voru fræðsla umsjónarkennara um hvernig þeir 

kenndu lestur og upplýsingar um hvernig ætti að haga heimalestri, en yfir 

60% töldu þá mjög gagnlega. Þess ber þó að geta að úrtakið er lítið og því er 

þetta ekki mikill munur. Einu þættirnir sem merkt var við að væru óþarfi voru 

fræðsla frá sérkennara um vanda og myndband með kór- og bergmálslestri en 

3% töldu svo vera. 

 

Tafla 3. Gagnsemi einstakra þátta fræðslunnar. Svör foreldra barna í 1. 

bekk. 

 

Gagnsemi einstakra þátta 

fræðslunnar (n=35) 

Mjög 

gagnlegt 

Frekar 

gagnlegt 

Ekki 

gagnlegt 
Óþarfi 

Fræðsla um störf sérkennara, 

skimanir og vísbendingar um 

vanda 

38% 53% 6% 3% 

Fræðsla um grunnþætti 

lestrarnáms, svo sem 

hljóðkerfisvitund, umskráningu og 

orðaforða 

37% 63% 0% 0% 

Fræðsla um hvernig skólinn óskar 

eftir að heimalestri sé háttað (hve 

lengi skal lesið, virk hlustun og 

fleira) 

69% 26% 6% 0% 

Myndband með kórlestri og 

bergmálslestri 
47% 41% 9% 3% 

Fræðsla um hvernig lestrarkennslu 

er hagað í 1. bekk (innlegg 

umsjónarkennara) 

61% 33% 6% 0% 
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Í töflu 4 er gerð grein fyrir svörum foreldra barna í 3. bekk við þeirri 

spurningu hvaða gagn þeir hafi haft af einstaka þáttum fræðslunnar. Eins og í 

1. bekk þykir meirihluta eða yfir 90%, allir þættir gagnlegir. Þess ber að gæta 

að svarhlutfall var lágt eða 55%. 

 

Tafla 4. Gagnsemi einstakra þátta fræðslunnar. Svör foreldra barna í 3. 

bekk. 
 

Gagnsemi einstakra þátta 

fræðslunnar (n= 24). 

Mjög 

gagnlegt 

Frekar 

gagnlegt 

Ekki 

gagnlegt 
Óþarfi 

Fræðsla um lesskilning, svo sem 

túlkun, virkni og áhugahvöt 

lesenda 

30% 65% 4% 0% 

Upprifjun á grunni að lestrartækni, 

þróun lestrar og lesfimi 
29% 62% 10% 0% 

Fræðsla um lestrar- og 

lesskilningsvanda 
38% 57% 5% 0% 

Fræðsla um mismunandi stig 

skilnings og tungumálið og 

hugsunina sem forsendu skilnings 

(til dæmis ályktunarhæfni, 

orðaforði og vinnsluminni) 

26% 70% 4% 0% 

Fræðsla um aðferðir til að efla 

lesskilning (til dæmis hvað við 

getum gert áður en lesið er, á 

meðan og eftir lestur) 

43% 52% 4% 0% 

Upprifjun á áherslum í heimalestri 

og fræðsla um aðferðir við 

heimalestur til að efla lesskilning 

(til dæmis samræða, skoða orð og 

myndrænn stuðningur) 

30% 70% 0% 0% 

 

Foreldrar höfðu tækifæri til að koma með ábendingar um fræðsluna í 

opnum svarmöguleika en fáir nýttu sér það. Þrjár ábendingar komu frá 

foreldrum nemenda í 1. bekk, ein ósk um frekari fræðslu um hvernig 
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lestrarkennsla færi fram í skólanum og tvær ábendingar um að efnið væri 

áhugavert en of fræðilegt. Hugtökin sem væru notuð væru flókin og það væri 

betra að fá dæmi úr daglegu starfi. Frá foreldrum barna í 3. bekk komu einnig 

þrjár ábendingar, ein ósk um fræðslu um öpp sem hægt væri að nota og tvær 

ábendingar í sama anda og frá 1. bekk, að efnið væri of fræðilegt. 

4.5 Fyrirkomulag fræðslunnar og hagnýt atriði 

Kennarar voru almennt ánægðir með það fyrirkomulag að bjóða upp á tvo 

mismunandi fundartíma, að kvöldi og að morgni, fannst það góð þjónusta og 

töldu að það ætti að duga til að koma til móts við foreldra og auðvelda þeim 

mætingu. Kennarar í rýnihópi B töluðu um að mikilvægt væri að hvetja 

ömmur og afa eða aðra einstaklinga sem tækju þátt í lestraruppeldi barnanna 

til að mæta líka. Nefnt var að mjög mikilvægt væri að senda skýr skilaboð 

um fundartíma án þess þó að vera með forræðishyggju, foreldrar ættu að axla 

ábyrgð og mæta. Sú hugmynd kom þó upp að senda sms-skilaboð daginn 

fyrir fræðslu til að minna fólk á, enda stóli margir á áminningar af þeim toga. 

Hvað varðar tímasetningar og fjölda fræðslufunda voru kennarar í öllum 

bekkjum sammála um að fundurinn fyrir foreldra barna í 1. bekk væri 

sérstaklega mikilvægur. Þá séu börnin að hefja lestrarnám sitt og foreldrar 

yfirleitt áhugasamir og móttækilegir fyrir fræðslu, mikilvægt væri að nýta 

áhuga foreldra. Kennarar í rýnihópi A nefndu að gott væri að tímasetning 

fræðslunnar passaði við þann tíma þegar nemendur fengju fyrstu 

lestrarbókina og byrjað væri að vinna með stafi.  

Þegar foreldrar barna í 1. bekk voru spurðir hve heppileg tímasetning 

fræðslunnar 3. og 5. september hefði verið í ljósi þess hvenær barnið byrjaði 

að lesa taldi meirihluti eða 81% hana hafa verið á heppilegum tíma, 16% 

hefðu viljað hafa hana örlítið síðar þegar smá reynsla væri komin á 
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heimalesturinn og 3% hefðu viljað hafa fræðsluna þremur til fjórum vikum 

síðar. Svarhlutfall við spurningunni var 76%. 

Varðandi næsta fræðslufund eftir 1. bekkjar fundinn voru kennarar 

yfirleitt sammála um að haustið, þegar nemendur byrja í 3. bekk, væri 

heppileg tímasetning fyrir næsta fræðslufund, eða eins og einn kennarinn í 

rýnihópi A sagði:- „Mér fannst þetta mjög fínt í 3. bekk því þá voru þau 

komin vel af stað, þá þarf maður að fara að huga að lesskilningnum.“ Annar 

kennari í sama rýnihópi sagði:- „En í rauninni mætti kannski alveg gera þetta 

í 2. bekk, þá eru þau flest komin vel af stað, komin með leshraðann, búin að 

vera í þessari orðaskrift og svona.“ Ekki fékkst nein ákveðin niðurstaða í það 

hvort 2. eða 3. bekkur væri heppilegri en kennarar voru sammála um að ávallt 

verði að skoða lesfimi og lesskilning í samhengi, ekki einblína aðeins á annað 

í einu. 

Foreldrar barna í 3. bekk voru spurðir út í bæði tímasetningu fræðslunnar 

við upphaf 3. bekkjar og eins hversu rökrétt framhald fræðslan í 3. bekk væri 

af fræðslu 1. bekkjar. 

Svörun var 46% og þótti meirihluta, eða 85% svarenda tímasetningin vera 

heppileg. Um 15% fannst að fundurinn hefði mátt vera þegar börnin voru í 2. 

bekk en engum fannst hann mega bíða þar til í 4. bekk. 

Þegar spurt var hvort fræðslufundurinn í 3. bekk hefði verið í rökréttu 

framhaldi af fræðslufundinum í 1. bekk, svöruðu 75% því að svo hefði verið. 

Alls 5% þótti hann vera alveg úr takti við 1. bekkjarfræðsluna en 20% 

sögðust ekki hafa verið með barn í 1. bekk skólans eða ekki hafa komið á 

fundinn. Svarhlutfall við þessari spurningu var einnig 46%.  

Nokkuð var rætt um það í rýnihópi B hvort gott væri að hafa fræðslufund 

aftur um það leyti sem börnin eru í 6. eða 7. bekk þar sem foreldrar hefðu 

iðulega sleppt tökum á lestrarþjálfun barna sinna um það leyti. Í rýnihópi A 

kom upp sú hugmynd að sniðugt gæti verið að nýta haustfundi annarra 

árganga en þeirra sem fá fræðslu, til að hvetja foreldra til dáða og fræða þá 
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um eitthvað örlítið tengt lestrinum og vera þá með skipulag um hvað eigi að 

fjalla um í hverjum árgangi.  

Aðeins var rætt um hvernig ætti að taka á því þegar foreldrar ættu börn í 

nokkrum árgöngum og þyrftu að mæta oft á fræðslufundi, ekki fékkst nein 

sérstök niðurstaða en þó nefndi kennari úr Álftanesskóla, sem var í rýnihópi 

A, að bæði væru dæmi um að foreldrar nefndu að þeir hefðu farið í fyrra og 

ætluðu því ekki að koma núna og eins að foreldrar nefndu þetta ekki á nafn 

og mættu á alla fundi. 

Flestum kennurum þótti eðlilegt að foreldrar sæktu fræðslu fyrir öll börnin 

sín en voru þó sammála um að mikilvægt væri að nýta fundina vel og virða 

tíma foreldra, passa þyrfti að hafa fundi ekki of marga því þá væri hætta á að 

mætingin versnaði.  

Þegar rætt var um hvort hægt væri að nýta fleiri leiðir en fræðslufundi til 

að koma upplýsingum til foreldra voru myndbönd nefnd og töldu kennarar í 

rýnihópi B það vænlegan kost. Kennarar í rýnihópi A nefndu að mikilvægur 

ávinningur væri fyrir foreldra að mæta á fræðslufundi, hitta aðra foreldra og 

heyra umræðuna sem skapaðist. 

Málefni foreldra með annað tungumál en íslensku voru ekki mikið rædd 

en kennarar töldu að best væri að halda sérstaka fundi með túlki fyrir þessa 

einstaklinga en einnig væri möguleiki að bjóða upp á túlk á almenna 

fræðslufundinum. 

4.6 Samantekt 

Kennarar voru sammála um að mikilvægt væri að fræða foreldra um 

lestrarnámið og töldu það geta haft jákvæð áhrif á viðhorf þeirra til 

lestrarnámsins, skuldbindingu þeirra og gera þá meðvitaðri um nám barna 

sinna. Foreldrum þótti einnig mikilvægt að fá fræðslu um lestrarnám barna 

sinna en aðeins 3% svöruðu að það væri ekki mikilvægt. Foreldrar töldu 
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mjög líklegt að fræðsla til þeirra skilaði sér í bættum árangri barna þeirra í 

lestri og þeir kennarar sem reynslu höfðu af fræðslunni voru sannfærðir um 

gildi hennar. Ætlast hefur verið til að foreldrar mæti á fræðsluna í 

Álftanesskóla og töldu kennarar sem reynslu höfðu af fræðslunni að þeir 

væru yfirleitt ekki ósáttir við það. Sama kom fram í könnun til foreldra en 

mikill meirihluti var hlynntur því að þeim væri ætlað að mæta. Svörun í 1. 

bekk var góð en hún var töluvert lakari í 3. bekk og verður að meta 

niðurstöður út frá því.  

Foreldrar voru beðnir um að svara því hversu vel hefði tekist að ná 

einstaka markmiðum með fræðslunni. Um og yfir 80% þeirra foreldra sem 

svöruðu töldu að tekist hefði að ná markmiðunum en taka þarf tillit til lágs 

svarhlutfalls í 3. bekk. Spurning þar sem foreldrar voru beðnir um að meta 

gagnsemi einstakra þátta fræðslunnar leiddi í ljós að af þeim sem svöruðu 

þótti yfirgnæfandi meirihluta allir þættir mjög eða frekar gagnlegir. Sem áður 

verður þó að taka tillit til lágs svarhlutfalls í 3. bekk. Í opnum svarmöguleika 

sem fáir nýttu sér komu fram ábendingar um að fræðslan væri áhugaverð en 

of fræðileg og flókin. 

Meirihluta kennara og foreldra bar saman um að tímasetningar 

fræðslufunda beggja árganga væru heppilegar, eins og þær hafa verið. 

Kennarar voru sammála um að það væri góð þjónusta að bjóða foreldrum að 

velja á milli kvöld- og morgunfundar. Í rýnihópum komu upp hugmyndir, 

eins og að bæta við fræðslufundum í lok miðstigs, nýta haustfundi til að 

fræða foreldra um atriði tengd lestri og að hvetja ömmur og afa til að koma. 

Varðandi foreldra með annað tungumál en íslensku var talið best að halda 

sérstaka fundi þar sem túlkur væri til staðar. 

 Kennarar lýstu töluverðum áhyggjum af þeim foreldrum sem ekki 

mættu á fræðslufundi eða sinntu ekki menntun barna sinna, en voru samt sem 

áður þeirrar skoðunar að ábyrgð þeirra og skólans hljóti að enda einhvers 

staðar. Töldu þeir gagnlegt að gerðir yrðu samræmdir verkferlar til að taka á 
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slíkum málum. Kennarar voru þó sammála um að mikilvægt væri að 

samskipti milli heimila og skóla væru opin og hreinskiptin og foreldrar gætu 

leitað til skólans með vanda sinn. Á heildina litið voru kennarar þó sammála 

um að langstærstur hluti foreldra stæði sig vel og þeim bæri að hrósa. 

Ýmislegt kom upp þegar tekin voru saman þau atriði sem kennurum þótti 

mikilvægt að fræða foreldra um.  

Orðaforði, bakgrunnsþekking og þröngur reynsluheimur sumra barna var 

kennurum ofarlega í huga. Nauðsynlegt væri að útskýra mikilvægi þessara 

þátta fyrir foreldrum og hvetja þá til að lesa áfram fyrir börnin sín og ræða 

við þau. 

Kennarar töldu foreldra skorta skilning á því að þjálfun verði að halda 

áfram þegar nemendur eldast, enda þyngist lesefnið. Jafnframt fannst 

kennurum afar mikilvægt að foreldrum væri gerð grein fyrir því hvernig bilið 

breikki milli þeirra sem fái góða þjálfun og ekki. Einnig þyrfti að útskýra 

stöðuna út frá hverjum nemanda sem þyrfti þjálfun við sitt hæfi, óháð stöðu 

félaganna. 

Kennarar vildu að áhersla væri lögð á að kenna foreldrum styðjandi 

aðferðir og nauðsynlegt væri að gera þeim grein fyrir mikilvægi virkrar 

hlustunar. Varðandi yngstu nemendurna þyrfti að útskýra fyrir foreldrum 

mikilvægi þess að þeir leiðrétti ónákvæmni og styðji við lesturinn.
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5. Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna hug kennara og foreldra til 

fræðslu fyrir foreldra um lestrarnám og bæta þá fræðslu sem fyrir var í 

Álftanesskóla. Rannsóknarspurningarnar eru: 

 Hver er hugur kennara og foreldra til fræðslu um lestrarnám? 

 Hvernig má bæta formlega fræðslu um lestur í Álftanesskóla svo hún 

geti sem best eflt foreldra í stuðningi þeirra við lestrarnám barna 

sinna? 

Undirspurningar eru tvær:  

 Hvað á að leggja áherslu á í fræðslunni?  

 Hvernig verður best staðið að fræðslunni? 

Í þessum kafla verður leitast við að svara þeim spurningum sem lagt 

var upp með í rannsókninni, túlka niðurstöður og setja þær í samhengi við 

fræðin. Gerð verður grein fyrir því hvernig niðurstöðurnar voru nýttar til að 

rýna í fræðsluna og bæta hana fyrir haustið 2016 og litið til þess hver næstu 

skref í fræðslunni gætu verið. 

5.1 Hver er hugur kennara og foreldra til 

fræðslu um lestrarnám? 

Samkvæmt niðurstöðum taldi yfirgnæfandi meirihluti foreldra fræðsluna vera 

mikilvæga, aðeins 3% beggja árganga sögðu ekki mikilvægt að skólar hefðu 

fræðslufundi af þessum toga og yfir 90% töldu mjög eða frekar líklegt að 
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fræðsla til þeirra myndi skila sér í bættum árangri barna þeirra í lestri. Svörun 

foreldra við báðum spurningunum var góð og eru þessar niðurstöður túlkaðar 

sem eindreginn vilji af hálfu þeirra að fá fræðslu og jafnframt er freistandi að 

túlka þær á þá leið að foreldrarnir telji sig betur í stakk búna að aðstoða 

börnin sín og efla færni þeirra eftir að hafa fengið fræðslu. Það kemur heim 

og saman við niðurstöður Epstein (2011, bls. 219) um að leiðsögn kennara 

um heimalestur til foreldra hafi áhrif á framfarir barna þeirra sem og 

niðurstöður Paratore og Edwards (2011, bls. 441–442) um að skipulögð 

fræðsla fyrir foreldra, m.a. um til hvers er ætlast af þeim varðandi stuðning 

við nám barna sinna sé gagnleg.  

Kennurum í rýnihópunum fannst skipta miklu að fræða foreldra um 

lestrarnámið og bundu vonir við að það myndi auka skilning foreldra á því 

hve mikilvæg lestrarþjálfunin er. Sú þekking myndi svo vonandi hafa áhrif á 

innri hvöt þeirra og skuldbindingu til að sinna lestrinum vel. Kennarar úr 

Álftanesskóla sem hafa reynslu af því að vera umsjónarkennarar í bekk þar 

sem foreldrar fá fræðslu, eru sannfærðir um gildi hennar. Þeir sögðust finna 

mun á því hve foreldrar sem setið höfðu fræðslufundi sinntu heimalestri 

miklu betur, og má af því draga þá ályktun að fræðslan geti aukið 

skuldbindingu foreldra gagnvart heimalestrinum. Þetta rímar við niðurstöður 

úr rannsókn Morrow o.fl. (2006, bls. 328), þar sem í ljós kom að foreldrar 

sem fengu lesfiminámskeið sinntu heimalestri betur en viðmiðunarhópur auk 

þess sem foreldrar, börn og kennarar upplifðu fræðsluna jákvæða og eflandi. 

Það má þó velta fyrir sér hvort þeir foreldrar sem ekki tóku þátt í 

fræðslufundi hefðu sinnt lestri barna sinna betur ef þeir hefðu mætt. Eða 

hvort ástæðan fyrir að þeir komu ekki væri sú að þeir teldu það ekki sitt 

hlutverk að sinna lestrinum og hefðu því ekki gert það þrátt fyrir 

fræðslufundinn. Því verður ekki svarað hér. 

Kennarar voru algerlega sammála um að ekki væri hægt að sinna 

lestrarkennslu eingöngu í skólanum, þjálfunin yrði að fara fram heima. 



77 

Foreldrar væru lykilmenn í lestrarnámi barna sinna og það væri nauðsynlegt 

að gera þeim grein fyrir því. Þessi skoðun kom einnig fram hjá kennurum í 

skýrslunni Staða lestrarkennslu í íslenskum grunnskólum (Auður 

Leiknisdóttir o.fl., 2009, bls. 115–116). Í rýnihópunum var þessi skoðun 

rökstudd með því að mikill munur væri á lestrarfærni barna þar sem 

lestrarþjálfun væri vel sinnt og þar sem hún væri í ólagi. Bilið milli þessara 

nemenda virtist breikka og nemendur sem fái litla þjálfun dragist sífellt meira 

aftur úr, engin spurning væri um að lestrarþjálfun sé nauðsynleg. Þetta 

samræmist einnig rannsóknum sem sýna fram á jákvæð áhrif lestrarþjálfunar 

heima og þátttöku foreldra (Crosby o. fl. 2015, bls. 170; Epstein. 2001, bls. 

266–267; NRP, 2000, 3.10; Oakhill o.fl. 2015, bls. 109).  

Að mati kennara var töluvert um að foreldrar gerðu sér ekki grein fyrir 

því hvað þeir væru mikilvægir í sambandi við læsisnám barna sinna. 

Áhugavert var að sjá hvað kennurum var mikið í mun að koma þeim í 

skilning um hversu gríðarlega miklu máli þeir skipta. Jafnframt fannst þeim 

mikilvægt að foreldrar væru upplýstir um ástæður þess að lestrarþjálfun verði 

að fara fram heima. Stundum örlaði á vonleysi í umræðu kennara um 

samstarf við áhugalausa foreldra. Þetta er áhugavert í ljósi þess að erlendar 

rannsóknir hafa sýnt að sumir kennarar séu svo sannfærðir um áhugaleysi 

foreldra að þeir reyna ekki að stofna til samstarfs við þá (Paratore og 

Edwards, 2011, bls. 438). Þetta þarf vissulega að varast en jákvætt er að í 

báðum rýnihópum varð niðurstaðan ávallt sú að meirihluti foreldra standi sig 

vel og að gott samstarf við alla sé mikilvægt. Þó voru kennarar sammála um 

að ekki sé endalaust hægt að reyna að stofna til samstarfs og fræða foreldra 

sem ekki vilja það. 

Í rannsókninni á Fágæti og furðuverki var ein af niðurstöðunum sú að 

tímaleysi foreldra háði þeim í stuðningi við börnin sín (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2013, bls. 124–125). Kennarar í rýnihópunum töldu að vandinn 

lægi ekki endilega í tímaleysi heldur væri frekar um skipulagsvanda og 
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forgangsröðun að ræða, allir foreldrar ættu að eiga korter á dag fyrir hvert 

barna sinna í heimalestur. Það eru einmitt skilaboðin sem menntayfirvöld og 

Heimili og skóli sendu frá sér, skilaboðin í þjóðarátaki um læsi „áttu korter á 

dag?“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið og Heimili og skóli, e.d.).  

Það eru skýr skilaboð frá menntayfirvöldum í tengslum við Hvítbók um 

umbætur í menntamálum og þjóðarsáttmála um læsi, að virkja skuli foreldra í 

tengslum við lestrarnám barna þeirra. Þeir þurfi bæði stuðning og fræðslu til 

að geta sinnt hlutverki sínu sem best (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2014, bls. 31; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d.). Í skýrslu frá OECD 

er lagt til að kennarar hvetji foreldra til að taka meiri þátt í menntun 

barnanna, kynna þurfi fyrir þeim niðurstöður rannsókna og sýna foreldrum 

fram á hvaða aðferðir séu bestar til að nota með börnunum (OECD, 2012, bls. 

26). Í rýnihópunum lögðu kennararnir einmitt áherslu á að þeir væru 

sérfræðingar og hefðu þekkingu á ýmsu sem ekki væri hægt að ætlast til að 

foreldrar hefðu þekkingu á, en þeir væru sammála um að hlusta þyrfti á raddir 

foreldra. Af umræðunum að dæma er kennurunum mikið í mun að á þá sé 

litið sem fagmenn og þeim treyst. Kennararnir töldu eitt af hlutverkum sínum 

vera að leiðbeina foreldrum, vera leiðandi aðilar í samstarfinu og viðhalda 

því. Það er greinilegt að kennararnir vilja að foreldrar leiti til þeirra og óski 

eftir aðstoð frekar en að láta reka á reiðann. Þeir voru sammála um að 

stundum þyrfti að leita sérstakra leiða fyrir sumar fjölskyldur og það beri að 

gera. Kennararnir kölluðu eftir skýrari línum frá skólastjórnendum um hvar 

ábyrgðin lægi og jafnvel verkferlum af hálfu Garðabæjar. Svo virðist sem það 

liggi þungt á mörgum þeirra þegar samstarfið um heimalesturinn gengur ekki 

vel og þeir taka nærri sér að vita hve þungur róður er fram undan í námi hjá 

börnum sem eiga erfitt með lestur. 

Af niðurstöðum að dæma virðast bæði kennarar og foreldrar telja fræðslu 

um lestrarnám mikilvæga og líklega til að hafa jákvæð áhrif á lestrarfærni 

nemenda. Það er virkilega ánægjulegt að sjá hvað foreldrar eru jákvæðir í 

garð fræðslunnar og hafa mikla trú á henni. Það er hins vegar ekki annað 

hægt en að staldra við og velta fyrir sér þeim mikla mun sem var á svörun 



79 

foreldra barna í 1. bekk og 3. bekk. Svörun í 1. bekk var mjög góð eða 86% 

en í 3. bekk var hún þegar best lét 73% en í mörgum spurningum aðeins í 

46%. Mynstrið var á þann veg að flestir svöruðu fyrstu spurningunum en 

luku ekki við spurningalistann. Þetta sást ekki í 1. bekk en spurningalistarnir 

voru nánast alveg eins og spurningarnar, eins upp settar. Það var því ekki um 

að ræða einhvern galla í spurningalista til 3. bekkjar.  

Það er ekki hægt að verjast þeirri hugsun að svörunin endurspegli á 

einhvern hátt minni áhuga hjá foreldrum barna í 3. bekk. Það er tilfinning 

sem kennarar í rýnihópi B nefndu að þeir hefðu, að það sé eins og þeir hafi 

foreldra frekar með sér í lestrarþjálfuninni meðan börnin eru yngri svo sleppi 

þeir tökunum af því að þeim finnst börnin vera orðin svo dugleg og fylgja þá 

lestrinum ekki jafn vel eftir og þeir gerðu fyrstu skrefin.  

Það eru einmitt breytur eins og skuldbinding forelda sem hafa gert það að 

verkum að erfitt er að rannsaka árangur barna af stýrðu heimalestrarskipulagi 

því erfitt er að vita hvort farið er eftir leiðbeiningum eða ekki (Mattingly o.fl., 

2002, bls. 571;Van Steensel o.fl., 2010, bls. 86–87).  

5.2 Hvað á að leggja áherslu á í fræðslunni?  

Það þarf að nýta tíma foreldra vel og því þarf að velja fræðsluefnið vandlega. 

Lítill tilgangur er með því að kalla inn foreldra ef þeir ganga út klukkustund 

síðar litlu vísari. Sjónarhorn kennara og foreldra eru ólík auk þess sem 

mismunandi rannsóknaraðferðir voru notaðar til að kalla eftir upplýsingum 

frá þeim. Til að kanna hvað eigi helst að leggja áherslu á í fræðslunni var 

skoðað hvort foreldrar teldu markmið með henni hafa náðst og hvaða gagn 

þeir hefðu haft af ólíkum þáttum hennar. Einnig bauðst þeim að koma með 

ábendingar í opinn svarmöguleika. Lögð var áhersla á tvo umræðupunkta 

kennara sérstaklega hvað þetta varðaði auk þess sem þetta málefni bar oft á 

góma tengt annarri umræðu. 
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Náðust upphafleg markmið? 

Markmið fræðslunnar hefur í stuttu máli verið að upplýsa foreldra um 

mikilvægi góðrar lestrarfærni, auka þekkingu þeirra á lestrarnáminu, kenna 

þeim aðferðir til að nota í heimalestri, útskýra þær aðferðir sem notaðar eru í 

skólanum og að styðja við samvinnu heimilis og skóla um lestrarnámið. 

 Niðurstöðurnar úr 1. bekk eru skýrar, svörun var góð og því hægt að 

draga þær ályktanir að öll sett markmið hafi náðst þar sem milli 88 og 90% 

foreldra segja það hafa tekist vel eða mjög vel. Enginn telur að það hafi 

mistekist að ná fram einhverju af markmiðunum og eru þetta ánægjulegar 

niðurstöður.  

Reynt var að rýna í hvort foreldrar teldu hafa gengið betur að ná fram 

einhverjum ákveðnum markmiðum frekar en öðrum með því að skoða mun á 

milli valmöguleikanna „hefur tekist mjög vel“ og „hefur tekist vel“. Það 

verður þó að setja þann fyrirvara við þetta atriði að úrtakið var mjög lítið og 

því fáir einstaklingar sem skilja á milli. Það markmið sem flestir sögðu að 

hefði tekist mjög vel var að upplýsa foreldra um mikilvægi þess að börn nái 

góðum tökum á lestri. Það markmið sem fæstir sögðu að hefði tekist mjög vel 

var að kenna foreldrum aðferðir til að þeir gætu stutt við heimalesturinn á 

markvissan hátt. Þannig er sá möguleiki fyrir hendi að betur hafi tekist að 

gera foreldra meðvitaða en færa þeim í hendur verkfæri til að bregðast við 

þessum upplýsingum.  

 Niðurstöður úr 3. bekk eru ekki alveg jafn augljósar af þeirri ástæðu að 

svarhlutfall var mjög lágt en þrátt fyrir það er rétt að rýna í skoðanir þeirra 

foreldra sem svöruðu. Eins og í 1. bekk þykir miklum meirihluta svarenda vel 

hafa til tekist eða mjög vel að ná fram markmiðum og engum þykir það hafa 

mistekist.  

Óhjákvæmilega vaknar sú hugsun að mögulegt sé að þeir sem hafi á 

annað borð svarað séu jákvæðir gagnvart fræðslunni en þeir neikvæðu hafi 

sleppt að svara og því er erfiðara að taka mark á niðurstöðum 3. bekkjar en 1. 
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bekkjar. Þrátt fyrir það er afar áhugavert að það eru sömu markmið og í 1. 

bekk sem flestir og fæstir segja að hafi tekist mjög vel. Það er að segja að í 

báðum árgöngum töldu flestir að mjög vel hafi tekist að upplýsa foreldra um 

mikilvægi þess að börn nái góðum tökum á lestri og í báðum árgöngum töldu 

fæstir að mjög vel hafi tekist að kenna foreldrum aðferðir til að þeir geti stutt 

við heimalesturinn á markvissan hátt. 

 Í meginatriðum sýna niðurstöður að foreldrar telja að vel hafi til tekist 

að ná markmiðum fræðslunnar en vissulega verður að taka niðurstöðum úr 3. 

bekk með fyrirvara vegna lágs svarhlutfalls. Það er erfitt að fullyrða um 

niðurstöður vegna lítils úrtaks en svo virðist sem foreldrum beggja árganga 

þyki að betur hafi tekist að upplýsa um mikilvægi þess að börn nái góðum 

tökum á lestri en að kenna þeim aðferðir til að styðja markvisst við 

heimalesturinn.  

Hvað er mikilvægast að fræða foreldra um? 

Sú leið var farin að kanna hvaða skilaboð kennurum fannst mikilvægast að 

foreldrar fengju með því að hafa umræðupunkta um það sérstaklega auk þess 

sem eitt þemað í gagnagreiningunni var áhersla á fræðsluna.  

Foreldrarnir voru beðnir að meta hve mikið gagn þeir hefðu haft af 

ólíkum þáttum fræðslunnar, auk þess bauðst þeim að koma með ábendingar í 

opnum svarmöguleika.  

Það er samhljómur í niðurstöðum beggja árganga, almennt virðist álit 

foreldra að allir þættir séu mjög eða frekar gagnlegir. Til að reyna að sjá hvað 

þótti gagnlegast var ákveðið að skoða hvað flestum foreldrum þótti mjög 

gagnlegt. 

 Í 1. bekk eru það þau atriði sem snúa að hagnýtum atriðum 

lestrarnámsins og framkvæmd, þ.e. hvernig lestrarþjálfunin á að fara fram 

heima og hvernig lesturinn er kenndur í skólanum. Foreldrar virðast ekki telja 
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fræðslu um störf sérkennara og fræðilega umfjöllun um grunnþætti 

lestrarnáms alveg jafn gagnleg, en þó ekki að hún sé óþörf.  

Í 3. bekk þykir flestum fræðsla um aðferðir til að efla lesskilning mjög 

gagnleg. Fræðileg umfjöllun um lesskilning og lesfimi virðist ekki þykja 

alveg jafn gagnleg. 

Foreldrar gátu komið með ábendingar um fræðsluna í opnum 

svarmöguleika en aðeins þrjár ábendingar komu frá hvorum árgangi. Frá 

foreldrum nemenda í 1. bekk kom ein ósk um frekari fræðslu um hvernig 

lestrarkennsla færi fram í skólanum og tvær ábendingar um að efnið væri 

áhugavert en of fræðilegt. Hugtökin sem væru notuð væru flókin og það væri 

betra að fá dæmi úr daglegu starfi. Frá foreldrum barna í 3. bekk kom ein ósk 

um fræðslu um öpp sem hægt væri að nota og tvær ábendingar í sama anda 

og frá 1. bekk, að efnið væri of fræðilegt. 

Það er gott til þess að vita að foreldrar telji efni fræðslufundanna að mestu 

leyti gagnlegt. Þar sem tilgangur rannsóknarinnar er að bæta fræðsluna þótti 

nauðsynlegt að reyna að skilja hvað foreldrar vildu helst af öllu fá fræðslu 

um. Það verður að segja að viss samhljómur ríki milli árganganna þar sem 

flestir foreldrar telja mjög gagnlegt að fá leiðbeiningar um aðferðir til að 

styðja við lestrarþjálfunina. Þó að ábendingar í opnum svarmöguleikum hafi 

verið fáar styðja þær við þetta. 

Þegar þessar niðurstöður eru settar í samhengi við niðurstöður kaflans hér 

á undan, hvort markmið hafi náðst, kemur frekari samhljómur í ljós. Þar 

kemur fram að foreldrar beggja árganga telja að betur hafi gengið að fræða 

um mikilvægi lestrarnámsins en kenna aðferðir við það. 

Í ljósi niðurstaðna, sem hér hafa komið fram má telja að foreldrar beggja 

árganga óski eftir minna af fræðsluefni en kalli frekar á gagnlegar aðferðir. 

Kannski mætti jafnvel orða það á þann veg að þeir vilji fá að vita hvaða leiðir 

eru bestar í heimalestrinum, en telji sig ekki endilega þurfa að fá mikinn 

fræðilegan rökstuðning fyrir því hvers vegna þessar leiðir eru heppilegar. 



83 

Kennarar í báðum rýnihópum voru sammála um að mikilvægt sé að 

útskýra fyrir foreldrum hvernig eigi að bera sig að við heimalesturinn og 

kenna ýmsar styðjandi aðferðir, ekki sé hægt að reikna með að þeir kunni 

þetta. 

Þessar niðurstöður eru í takt við það sem Paratore og Edwards (2011, bls. 

441–442) telja gagnlegast til að heimili og skólar vinni vel saman. Þær koma 

m.a. inn á aðferðir við fræðslu til foreldra sem þóttu takast sérlega vel og er 

ein þeirra The family fluency program (Morrow o.fl., 2006, bls. 322–333). Í 

þeirri fræðslu var megináherslan lögð á að kenna foreldrum hagnýtar aðferðir 

svo sem paralestur og endurtekinn lestur gegnum bergmáls- og kórlestur, og 

auka skilning þeirra á hvað góð lesfimi er. Foreldrar æfðu aðferðirnar með 

börnunum sínum og fengu að heyra hvernig lestur barna með ólíka færni 

hljómar og voru hvattir til að taka upp lestur barna sinna til að heyra muninn 

eftir því sem þau bættu sig (Paratore og Edwards, 2011, bls. 444–445). Í öðru 

dæmi um vel heppnaða fræðslu var áherslan lögð á að útskýra fyrir foreldrum 

hvert hlutverk þeirra í menntun barnanna væri. Útskýrt var fyrir þeim hvað 

væri gert í skólanum og þeim kennt hvernig þeir gætu sem best aðstoðað 

börnin sín heima (Paratore og Edwards, 2011, bls. 445).  

Rannsóknir styðja það að mikilvægt sé að kenna foreldrum aðferðir, hvort 

sem um er að ræða almennt fyrir heimalesturinn eða ef á að senda heim 

sérstakt skipulag til að fara eftir (Crosby o.fl., 2015, bls. 166; Morrow o. fl., 

2006, bls. 322). 

 Þemagreining á umræðu rýnihópanna leiddi í ljós að hóparnir voru 

nokkuð sammála hvað væri mikilvægast að fræða foreldra um. Hér að neðan 

eru þau atriði sem kennurum fannst að ætti að leggja áherslu á og þarf að hafa 

í huga þegar leitast er við að bæta fræðsluna.  Þeim er skipt í tvennt, annars 

vegar það sem kennurunum þykir að upplýsa þurfi foreldra um til að auka 

skilning þeirra á lestrarnáminu og hins vegar hvað þarf að kenna foreldrum til 

að heimalesturinn verði árangursríkari.  
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Upplýsa þarf foreldra um að: 

 Þeir eru lykilmenn í námi barna sinna. 

 Ekki er hægt að sinna lestrarþjálfun eingöngu í skólanum, útskýra 

þarf fyrir foreldrum hvers vegna. 

 Foreldrar verða að leita til skólans eftir aðstoð þegar illa gengur 

frekar en gefast upp. 

 Þjálfun verður að halda áfram þegar nemendur eldast, lesefnið 

þyngist og það er ekki nóg að geta lesið texta ætlaðan yngsta stigi. 

 Kennarar skynja mikinn mun á orðaforða og reynsluheimi þeirra 

barna sem mikið er talað við og lesið er fyrir. Mikilvægt er að lesa 

áfram fyrir börnin og ræða við þau. 

 Af hverju lestrarþjálfun er svona mikilvæg og hvaða afleiðingar 

lítil þjálfun getur haft. Að kennarar upplifi að bilið milli þeirra 

sem fá góða þjálfun og þeirra sem fá hana ekki breikki. 

 Að lestrarkennsla er einstaklingsmiðuð. Hver nemandi er á sínum 

stað og þarf þjálfun og efni við sitt hæfi, óháð stöðu félaga sinna. 

Kenna þarf foreldrum að: 

 Sitja með börnum sínum, leiðrétta ónákvæmni, beita virkri 

hlustun og ræða efnið. Ekki vera að gera eitthvað annað, svo sem 

húsverk eða nota snjalltæki. 

 Beita aðferðum til að styðja börnin sín í heimalestrinum, hvort 

sem er varðandi lesfimi- eða lesskilningsþjálfun. Dæmi um 

aðferðir sem kennarar nefndu voru skiptilestur, samlestur, 

paralestur og gagnvirkur lestur þar sem fram fara samræður 

tengdar lestrinum. 

Áherslur kennaranna eru byggðar bæði á reynslu þeirra og þekkingu og 

þegar litið er til fræðanna er ljóst að niðurstöður rannsókna styðja þær. 



85 

Foreldrar eru vissulega lykilmenn í námi barna sinna, jákvæð áhrif af góðu 

samstarfi heimila og skóla hafa lengi komið fram í rannsóknum (Hornby og 

Lafaele, 2011, bls. 37). Rannsóknir benda til þess að það hafi góð áhrif á nám 

þegar foreldrar taka þátt í lífi og menntun barna sinna og sýna þeim stuðning 

(Nanna K. Christiansen, 2010, bls. 22–23; OECD, 2012, bls. 30). 

Rannsóknir sýna einnig að lestrarþjálfun er mikilvæg, svo færni í að lesa 

fjölbreytta texta náist. Þjálfunin þarf m.a. að felast í því að lesa upphátt og fá 

stuðning og endurgjöf fullorðins einstaklings (NRP, 2000, bls. 3.20, 3.10; 

Walpole og McKenna, 2007, bls. 71). Sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif 

heimalestrar á lestrarfærni barna (Crosby o.fl., 2015, bls. 170; Sénéchal og 

Young, 2008, bls. 893). Ekki ætti að hætta lestrarþjálfun þótt börnin hafi náð 

ágætis færni í lestri texta sem ætlaður er þeirra aldri, þau hafa samt sem áður 

þörf fyrir að á þau sé hlustað og efnið rætt til að hjálpa þeim að skilja betur 

textann (NRP, 2000, bls. 4.6; Oakhill o.fl., 2015, bls. 109). 

 Hvað varðar mismunandi orðaforða barna og mikilvægi þess að lesið 

sé fyrir börn koma niðurstöður hér heim og saman við aðrar rannsóknir. 

Mikilvægur hluti af því að efla orðaforða er að lesa og ræða textann 

(Blachowicz og Fisher, 2011, bls. 226–230) og mikilvægt er að lesið sé fyrir 

börn og spjallað um efnið þar til þau ná sjálf þeirri færni að lesa texta sem 

ögrar þeim og eflir orðaforða. Slakur orðaforði er hindrun í námi, börn sem 

alast upp við auðugan orðaforða eiga auðveldara með að tileinka sér orð, 

hugtök og mismunandi setningagerðir og eru því betur í stakk búin að takast 

á við ýmis verkefni í skólanum (Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 

66).  

 Sú tilfinning kennara að bil milli þeirra sem sinna lestrarþjálfun vel og 

þeirra sem gera það ekki breikki stöðugt á við rök að styðjast. Samkvæmt 

niðurstöðum Crosby o.fl. (2015, bls. 170) var fylgni milli aukinnar þjálfunar 

og bættrar lesfimi. Eins benda rannsóknir til þess að sá munur sem er á færni 

barna við upphaf skólagöngu haldist eða aukist frekar en minnki (Freyja 
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Birgisdóttir, 2011, bls. 15; NRP, 2000, bls. 3.10) og hefur þetta verið kallað 

Mattheusar-áhrif, þ.e. hinir ríku verða ríkari en þeir fátæku fátækari 

(Stanovich, 1986, bls. 381). Þetta tengist að nokkru leyti síðasta atriðinu, að 

lestrarnám sé einstaklingsmiðað. Nemendur hefja lestrarnámið með 

mismunandi móttækileika og ólíka þekkingu og færni í farteskinu, sem m.a. 

heimili þeirra og leikskóli hefur mótað. Sum börn virðast lítið þurfa að hafa 

fyrir lestrarnáminu, a.m.k. fyrst um sinn og tileinka sér lestrartæknina hratt á 

meðan önnur þurfa mikið að hafa fyrir náminu, t.d. vegna hljóðkerfisvanda 

(Walpole og McKenna, 2007, bls. 51–52). Eftir því sem lesefnið þyngist eru 

gerðar frekari kröfur á nemandann um lesfimi, góðan orðaforða og ýmsa 

flókna vitsmunastarfsemi (Oakhill o.fl., 2015, bls. 4). Lestrarkennslan og 

lesefnið verður því ávallt að taka mið af því hvar nemandinn er staddur og að 

hann efli sína hæfni og geti lesið fjölbreyttari og flóknari texta (Oakhill o.fl., 

2015, bls. 4). 

 Kennarar töldu mikilvægt að kenna foreldrum hvernig ætti að haga 

heimalestrinum og styðja niðurstöður Sénéchal og Young (2008, bls. 893) og 

Epstein (2011, bls. 219) það að gagnlegra sé að foreldrum sé kennt að þjálfa 

lestur barna sinna með skipulagi frá skóla, en að þau einfaldlega lesi upphátt. 

Styðjandi aðferðir í lestrarþjálfun, s.s. bergmáls- og kórlestur hafa sannað 

gildi sitt hjá byrjendum í lestri og þeim sem eiga erfitt með að ná lesfimi 

(NRP, 2000, bls. 3.20; Walpole og McKenna, 2007, bls. 71). Jafnframt hefur 

verið sýnt fram á gagnsemi paralesturs foreldris og barns (Vacca o.fl., 2000, 

bls. 205) og er gagnvirkur lestur (Anna Guðmundsdóttir, 2007, bls. 7; 

Palincsar og Brown, 1984, bls. 120) dæmi um aðferð sem hægt er að kenna 

foreldrum að nota í lestri með börnum sínum og styðja þannig við þau. 

Erfitt reyndist að fá kennarana til að ræða hvort hægt væri að kenna 

foreldrum aðferðirnar með því að senda heim sérstakt heimalestrarefni og 

fyrirmæli með því. Umræðan snerist yfir í eitthvað annað þrátt fyrir að 

stjórnendur verkefnisins hafi gert tilraun til að ítreka spurninguna. Samkvæmt 
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samræðum rýnihópanna virðist sem kennarar líti á fræðslufundi og 

kennslumyndbönd sem heppilegustu fræðsluleiðirnar.  

Samkvæmt niðurstöðum virðast foreldrar kalla eftir því að vera kenndar 

hagnýtar aðferðir til að aðstoða börnin sín við heimalesturinn. Kennarar telja 

það einnig mjög mikilvægt og leggja til að slíkt verði gert. Kennarar leggja 

jafnframt áherslu á að foreldrar séu upplýstir um hvað þeir eru gríðarlega 

mikilvægir og hvaða áhrif lítil þjálfun getur haft. Fræðin benda einnig til þess 

að heppilegt sé að kenna foreldrum hagnýt atriði (Crosby o.fl., 2015, bls. 

166; Morrow o. fl., 2006, bls. 322; Paratore og Edwards, 2011, bls. 444–

445). Þess utan benda niðurstöður rannsókna til þess að ef senda á heim 

sérstakt lestrarskipulag þurfi það að vera einfalt í framkvæmd, ekki of mikið í 

einu og gjarnan fjölbreytt (Crosby o.fl., 2015, bls. 166; Morrow o. fl., 2006, 

bls. 322; Van Steensel o.fl., 2010, bls. 86). 

5.3 Hvernig verður best staðið að fræðslunni? 

Í þessum hluta er litið til umgjarðar fræðslunnar, atriða eins og tímasetningar 

funda og boðunar.  

Foreldrar barna í 1. bekk voru spurðir hve heppileg tímasetning fundanna 

hefði verið miðað við hvenær heimalestur hófst og foreldrar barna í 3. bekk 

út frá stöðu barna sinna í lestri. Yfirgnæfandi meirihluti svarenda var sáttur 

við þær tímasetningar sem notast hafði verið við.  

Kennarar voru sammála um að haustið í 1. bekk væri mjög heppilegur 

tími fyrir fræðslufund enda nemendur að hefja sitt lestrarnám. Flestir 

kennaranna töldu haustönn í 3. bekk góðan tíma fyrir næsta fræðslufund en 

einhverjir veltu fyrir sér hvort hægt væri að hafa fundinn í 2. bekk þar sem 

flestir nemendur væru komnir ágætlega af stað þá. Engin afgerandi afstaða 

var tekin til þess að færa fræðsluna úr 3. bekk niður í 2. bekk. Foreldrar barna 

í 3. bekk voru einnig spurðir hvort þeim hefði þótt fræðslan í 3. bekk í 
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rökréttu framhaldi af fræðslu 1. bekkjar og taldi mikill meirihluti þeirra sem 

tóku afstöðu svo vera.  

Hugmyndir komu frá kennurum um hvort væri heppilegt að bæta við 

fræðslufundi þegar nemendur hefja nám í 6. bekk, þá væru líklega flestir 

foreldrar búnir eða við það að sleppa tökum á lestrarþjálfun. Eins kom fram 

hugmynd um að nýta almenna haustfundi annarra árganga en 1. og 3. bekkjar 

til að fræða foreldra örlítið um einhvern þátt tengdan læsi. 

Frá upphafi hefur fræðslufundum verið háttað á þann veg að foreldrar geta 

valið á milli þess að koma að kvöldi til eða að morgni á svipuðum tíma og 

skóli hefst hjá börnunum. Kennarar voru ánægðir með það fyrirkomulag og 

töldu það gera foreldrum kleift að mæta og bendir mæting þeirra fram að 

þessu til að svo sé. 

Kennarar voru inntir eftir því hvort aðrar leiðir en fundir gætu verið 

heppilegar til að fræða foreldra en eina hugmyndin sem kom upp var að góð 

aðferð gæti verið að gera kennslumyndbönd fyrir foreldra. Kennarar í 

rýnihópi A, þ.e. úr 1. og 2. bekk, töldu mjög mikilvægt að hafa fundi til að 

foreldrar hittust og heyrðu umræðuna sem skapaðist. 

Hugmyndir komu frá kennurum um að það væri gott að hvetja fleiri en 

foreldra til að mæta, til dæmis ömmur og afa. Varðandi fundarboðun kom sú 

hugmynd upp að senda sms-skilaboð til foreldra daginn fyrir fund til að 

minna á. 

Ekkert í þessum niðurstöðum virðist gefa tilefni til þess að gera breytingar 

á umgjörð fræðslunnar, en vert er að skoða þær hugmyndir sem komu fram, 

um t.d. fræðslu á haustfundum. 

5.4 Breytingar haustið 2016 

Haustið 2016 var búið að vinna að nokkru leyti úr gögnum þessarar 

rannsóknar og var ákveðið að gera nokkrar breytingar á fræðslunni í takt við 
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það sem hafði komið í ljós og út frá hugmyndum kennara. Ákveðið var að 

gera tilraun til að minnka fræðilega hlutann og leggja áherslu á hagnýtar 

aðferðir. Hér á eftir verður gerð stuttlega grein fyrir þessum breytingum.  

Á fræðslufundi fyrir foreldra barna í 1. bekk var að miklu leyti fjallað 

um sömu atriði og áður en hlutur fræðilegrar umfjöllunar var minnkaður og 

reynt að tengja þau fræði sem fjallað var um við dæmi úr lestrarkennslunni 

sem börnin fá. Meiri áhersla var lögð á kennslu í styðjandi aðferðum og til 

dæmis var útbúið stutt myndband þar sem barn las í bergmáls- og kórlestri 

með kennara. Myndbandið sem sýnt var árið áður hafði ekki virst henta mjög 

vel, hugsanlega vegna þess að það var erlent og tekið af Youtube. Aðeins var 

fjallað um að verið væri að rýna í fræðsluna og foreldrum sagt örlítið frá hvað 

kennarar í rýnihópum hefðu sagt um mikilvægi þess að lesa heima og hvað 

foreldrar skiptu miklu máli. 

Töluvert meiri breytingar voru gerðar á fræðslu fyrir foreldra barna í 3. 

bekk. Erfiðara var að meta skoðanir foreldra þar vegna lítillar svörunar en 

ákveðið var að líta á það sem hugsanlega ábendingu um að breytinga væri 

þörf.  

Áfram var fjallað um lesskilning á fræðilegan hátt en þó mun minna en 

áður auk þess sem umfjöllunin var skýrð með ýmsum dæmum. Helsta 

breytingin var að ákveðið var að kenna foreldrunum frekar einfalda útgáfu af 

gagnvirkum lestri og svokölluðum paralestri. Hann felur í sér að lesið er til 

skiptis og efnið dregið saman, hjálpast að við að skýra út það sem er óljóst, 

annar lesarinn spyr hinn spurninga úr textanum og spáð er fyrir um 

framhaldið. Nemendum 3. bekkjar hafði verið kennd sama aðferð fyrr í 

vikunni og þeim sagt að foreldrarnir myndu læra þetta á fræðslufundinum. 

Að sama skapi var foreldrunum sagt frá því hvað krakkarnir höfðu verið 

duglegir að lesa með þessum hætti í skólanum og að heimalesturinn yrði að 

nokkru leyti með þessu sniði. Foreldrarnir fengu texta og æfðu sig að lesa í 

pörum og fengu tilsögn og leiðbeiningar eftir þörfum.  
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Eins og kennarar í rýnihópi rannsóknarinnar höfðu óskað eftir var útskýrt 

fyrir foreldrum beggja árganga hvers vegna ekki dygði að lestrarþjálfun gæti 

einungis átt sér stað í skólanum,.  

Gerð var tilraun með að senda út sms til foreldra daginn fyrir þann 

fræðsludag sem þeir voru skráðir á, eins og kennarar í rýnihópi höfðu stungið 

upp á og mæltist það mjög vel fyrir. 

5.5 Næstu skref 

Í ljósi niðurstaðna er full ástæða til að halda fræðslunni í báðum árgöngum 

áfram og halda umgjörðinni óbreyttri að mestu leyti.  

Þarft væri að bæta við fræðsluna morgunsamveru þar sem foreldrar gætu 

komið og þjálfað aðferðirnar sem eru kenndar á fræðslufundunum með 

börnum sínum. Morgunsamverur þar sem foreldrar koma og skoða verk 

barnanna eða sjá þau flytja efni eru af og til yfir veturinn hjá yngri 

nemendum og yfirleitt vel sóttar af foreldrum. 

Nauðsynlegt er að gera könnun á meðal foreldra hvernig gengur að nota 

gagnvirka lesturinn þar sem foreldri og barn lesa til skiptis heima til að geta 

brugðist við ef það gengur ekki nógu vel. 

Fara þarf vandlega yfir fræðilegar útskýringar fræðslunnar fyrir báða 

árganga og ígrunda hvað er talið nauðsynlegt og hvað mætti missa sín eða 

útskýra með öðrum hætti. 

Myndbandið sem var gert fyrir fræðsluna haustið 2016 og sýnir bergmáls- 

og kórlestur var gert í nokkrum flýti og er ekki nægilega vandað. Gott væri 

að gera betra myndband, sýna það á fræðslufundi en vista jafnframt á 

heimasíðu skólans, svo foreldrar geti nálgast það eftir hentisemi. 

Þegar litið er til þess sem kennurum fannst að þyrfti að upplýsa foreldra 

um virðist helst vanta góðar útskýringar á því hvers vegna þurfi að þjálfa 

lestur áfram jafnvel þó að barn standi vel að vígi í lestri miðað við 
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aldurssvarandi texta. Aðeins hefur verið fjallað um nauðsyn þess að það þurfi 

að lesa áfram því textar þyngist en hugsanlega væri gagnlegt að sýna 

foreldrum mun á textum. Hvernig orðin verða erfiðari, setningar og 

málsgreinar lengri og flóknari, meiri þörf sé á að lesa milli lína og erfiðara að 

halda utan um söguþráðinn.  

Skoða þarf í samstarfi við aðra kennara skólans hvort ástæða sé til að bæta 

inn fræðslu um lestur á haustfundi einhverra árganga. Eins hvort eigi að hafa 

fræðslufund fyrir foreldra barna í 6. bekk og hvað hann eigi þá að innihalda. 

Fræðin kalla á að foreldrum sé veitt meiri hlutdeild í ákvarðanatöku. 

Nanna K. Christiansen (2010, bls. 21) segir að ekki ætti að líta á samstarf 

þannig að foreldrar séu stuðningsaðilar kennara, heldur að allir fullorðnir 

einstaklingar sem að námi barns koma taki höndum saman í þágu þess. 

Upplýsingar þurfi að berast á báða vegu og bæði heimili og skóli eigi hlut í 

ákvarðanatöku (Nanna K. Christiansen, 2010, bls. 70–72). Ljóst er að 

samstarf heimila og skóla um lestrarnám skiptir miklu máli og afar jákvætt er 

að kennarar séu sammála um það. Greinilegur vilji er af þeirra hálfu að koma 

til móts við ólíkar þarfir foreldra eins og unnt er. Það virðist þó sem samstarf 

um lestrarnám sé skipulagt af hálfu skólans og því má spyrja sig hvort um 

samstarf sé að ræða. Foreldrum er ætlað hlutverk og virðast ekki hafa mikið 

um það að segja, nema kannski helst þegar um slíkan vanda er að ræða, að 

skipulag fyrir einstaka nemendur víkur frá því hefðbundna sem gildir fyrir 

heildina. Hvort og þá hvernig eigi að auka hlut foreldra í ákvarðanatöku 

varðandi lestrarnám er verðugt rannsóknarefni út af fyrir sig. 
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6. Lokaorð 

Af framangreindri umræðu er ljóst að fræðsla til foreldra um lestrarnám 

barna þeirra getur verið afar gagnleg og haft jákvæð áhrif á lestrarþjálfunina.  

Það var orðið tímabært að rýna í fræðsluna og kanna hvað betur mætti fara 

enda var í upphafi haldið af stað af hugsjón meira en þekkingu. Tækifærið að 

fá kennara frá Flataskóla inn í rýnihópana víkkaði sjóndeildarhringinn og afar 

mikilvægt var að fá sjónarhorn stjórnanda þaðan í greiningu á niðurstöðum 

því betur sjá augu en auga.  

Jákvæð afstaða kennara til fræðslunnar og vilji þeirra til góðs samstarfs 

við foreldrana gefur góð fyrirheit um að vel muni ganga að þróa fræðsluna 

áfram. Áhyggjuefni er að kennarar upplifa sig vanmáttuga gagnvart samstarfi 

við foreldra þegar illa gengur og væri þörf á að skoða hvort hægt sé að setja 

einhver mörk um það hve langt kennarar eiga að ganga í að reyna að fá 

foreldra í samstarf, eða útbúa verkferla fyrir þá að fara eftir. Í hugum kennara 

er enginn vafi á mikilvægi heimalestrar, því ekki sé hægt að sinna þjálfun í 

skólanum.  

Niðurstöður frá foreldrum nemenda í 1. bekk eru afar jákvæðar og er það 

mikið ánægjuefni. Lítil svörun hjá foreldrum nemenda í 3. bekk er hins vegar 

áhyggjuefni því hugsanlega bendir það til minni áhuga af þeirra hálfu á 

lestrarnámi barna þeirra eða minni trú á fræðslunni. Kennarar í rýnihópi 

nefndu einmitt það sem eitt af áhyggjuefnum sínum, að foreldrar sleppi 

hendinni of fljótt af börnum sínum og hætti að hlusta á þau og lesa með þeim. 

Samkvæmt rannsóknum er mikilvægt að þjálfa lestur áfram þó að grunnfærni 

sé náð enda þyngist texti og verður flóknari eftir því sem hann er ætlaður 

eldri lesendum. 
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Þær breytingar sem voru gerðar haustið 2016 voru einkum í 3. bekk til að 

bregðast við þessum hugsanlega vanda og væri virkilega þarft og áhugavert 

að kanna hug foreldra til þeirrar fræðslu sem þeir fengu um gagnvirkan 

lestur. Eins væri gaman að vita hvernig hefur gengið að nota hann í 

heimalestrinum. 

Þegar niðurstöður eru á heildina litið jákvæðar og ábendingar um 

breytingar ekki mjög afgerandi getur verið flókið að gera breytingar. Þá er 

gagnlegt að rýna í rannsóknir og kanna hvað hefur gefist vel. Stefnt er að því 

að skoða fræðsluna sem foreldrar fengu haustið 2016 vel í ljósi þessara 

niðurstaðna en einnig í ljósi annarra rannsókna. Að fylgja fræðslunni betur 

eftir og bjóða foreldrum inn í skólann að æfa heimalestraraðferðir með 

börnum sínum er mér efst í huga núna og yrði mjög áhugavert að gera tilraun 

með það haustið 2017. 

Hvernig sem foreldrafræðsla um lestur mun þróast er mikilvægt að hafa í 

huga niðurstöðu rýnihópa kennara, að langflestir foreldrar standi sig vel og 

ekki megi gleyma að hrósa þeim. Varðandi þá sem ekki gengur eins vel hjá 

þarf að finna leiðir til að koma til móts við foreldra og auka líkurnar á að vel 

gangi. 

Þátttaka foreldra í lífi og námi barna sinna er afskaplega mikilvæg. Það er 

vonandi að samstarf heimila og skóla muni aukast og eflast, sýnt hefur verið 

fram á að fræðsla til foreldra getur haft jákvæð áhrif og það ætti skólafólk að 

nýta sér. 
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Fylgiskjal 1 umræðupunktar á rýnifundum kennara 

Umræðupunktar á fyrri rýnifundi eftir fræðslu Steinunnar Torfadóttur 

voru: 

 Hversu stórt á hlutverk foreldra í lestrarþjálfun á yngsta stigi að vera? 

 Eru fræðslufundir fyrir foreldra heppileg leið til að miðla 

upplýsingum um læsi og þá hvers vegna eða hvers vegna ekki? 

 Hvaða aðrar leiðir væri hægt að nota til að miðla upplýsingum um 

læsi til foreldra?  

 Hvað finnst ykkur um hugmyndina að kenna foreldrum smátt og 

smátt gegnum heimaverkefni? Hvaða möguleika sjáið þið varðandi 

það? 

 Ef þið hugsið út frá kennslunni, á hvaða tímapunktum er mikilvægt 

að fræða foreldra? Ef á að nota fræðslufundi, hvenær væru bestu 

tímasetningarnar fyrir þá og hver ætti tíðnin að vera? 

 Hverju eigum við að miðla? Hvaða skilaboð til foreldra eru 

mikilvægust? 

 

Umræðupunktar á seinni rýnifundi eftir fræðslu Nönnu Christiansen voru: 

 Hvaða leiðir hafa reynst best til að ná til foreldra og hvaða nýju leiðir 

gætum við farið í samstarfi um heimalestur? Hafið í huga bæði 

heimalestrarefni, miðlun upplýsinga o.fl. 

 Hversu langt viljum við teygja samstarfið? Þ.e. hvað finnst okkur að 

foreldrar eigi að hafa um að segja og hvenær er kennaranna/skólans 

að ráða ferðinni? 

 Hversu einstaklingsmiðaður getur heimalestur og utanumhald um 

hann verið? 

 Ef allir eiga að segja eitthvað eitt sem við ættum að leggja 

höfuðáherslu á varðandi fræðslu til foreldra og heimalestur, hvað yrði 

það? 

Hvað stendur út af? - Almenn umræða um umfjöllun Nönnu Kristínar og 

tenging við þróunarverkefnið okkar. 
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 Fylgiskjal 2 spurningar til foreldra nemenda í 1. bekk 

1. Hversu mikilvægt telur þú það vera að grunnskólar hafi fræðslufundi 

um lestrarnám barna? 

2. Hversu líklegt telur þú vera að fræðsla til foreldra skili sér í bættum 

árangri barna í lestri? 

 

3. Tilgangur fræðslufundanna er margþættur, vinsamlegast merktu við 

hvernig þér finnst hafa tekist til með einstaka þætti (valmöguleikar: hefur 

tekist mjög vel, hefur tekist vel, hefur tekist að einhverju leyti, hefur ekki 

tekist nógu vel, hefur mistekist). 

Að auka þekkingu foreldra og gera þá betur í stakk búna til að styðja börnin 

sín við lestrarnámið. 

Að kenna foreldrum aðferðir til að þeir geti stutt við heimalesturinn á 

markvissan hátt. 

Að upplýsa foreldra um mikilvægi þess að börn nái góðum tökum á lestri. 

Að gera foreldra meðvitaðri um þær aðferðir sem er beitt við lestrarkennslu í 

skólanum. 

Að leggja drög að samvinnu heimila og skóla um lestrarkennslu barnanna. 

4. Hversu gagnlegir fannst þér einstaka þættir í fræðslunni? 

(valmöguleikar: mjög gagnlegt, frekar gagnlegt, ekki gagnlegt, óþarfi). 

Fræðsla um störf sérkennara, skimanir og vísbendingar um vanda. 

Fræðsla um grunnþætti lestrarnáms, svo sem hljóðkerfisvitund, umskráningu 

og orðaforða. 

Fræðsla um hvernig skólinn óskar eftir að heimalestri sé háttað (hve lengi 

skal lesið, virk hlustun og fleira.) 

Myndband með kynningu á bergmáls- og kórlestri 

Fræðsla um hvernig lestrarkennslu er hagað í 1. bekk (innlegg 

umsjónarkennara) 

5. Opin spurning: Hvað hefðir þú viljað fá ítarlegri fræðslu um eða fannst 

vanta í fræðsluna? 

 

6. Var tímasetning fræðslunnar 3. og 5. september heppileg, ef litið er til 

þess hvenær barnið byrjaði að lesa heima? 

Fræðslan var á heppilegum tíma, rétt áður en börnin komu heim með 

lestrarbækur. 
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Fræðslan hefði mátt vera örlítið seinna, þegar nokkur reynsla var komin á 

heimalestur. 

Fræðslan hefði mátt vera töluvert seinna, þegar heimalestur hafði staðið yfir í 

a.m.k. 3 - 4 vikur. 

7. Hversu hlynnt/ur ertu því að Álftanesskóli ætli að minnsta kosti einum 

fulltrúa frá hverju barni að mæta á fræðslufundinn? 

Mjög hlynnt/ur 

Frekar hlynnt/ur 

Ekki hlynnt/ur 

Alls ekki hlynnt/ur 

8. Hvaða leiðir telur þú að séu heppilegastar til að fræða foreldra um 

lestrarkennsluna? Veldu 1 fyrir það sem þú telur vænlegast og svo koll af 

kolli (val á milli: Fræðslufundur með því sniði sem er í Álftanesskóla, 

upplýsingar á heimasíðu skólans, reglulegir tölvupóstar með skilaboðum og 

hugmyndum um lestrarkennsluna, mismunandi heimaverkefni tengd 

lestrinum þar sem foreldrar eru hvattir til að prófa ólíkar aðferðir.
2
   

 

Opin spurning: Annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi fræðsluna og 

umbætur á henni.  

                                                      
2
 Þessi spurning reyndist vera rangt sett upp í forritinu og því gölluð. Niðurstöður 

töldust ekki marktækar í rannsókninni og var ekki gerð grein fyrir þeim. 
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Fylgiskjal 3 spurningar til foreldra nemenda í 3. Bekk 

 

1. Hversu mikilvægt telur þú það vera að grunnskólar hafi fræðslufundi 

um lestrarnám barna? 

2. Hversu líklegt telur þú vera að fræðsla til foreldra skili sér í bættum 

árangri barna í lestri. 

3. Tilgangur fræðslufundanna er margþættur, vinsamlegast merktu við 

hvernig þér finnst hafa tekist til með einstaka þætti (valmöguleikar: hefur 

tekist mjög vel, hefur tekist vel, hefur tekist að einhverju leyti, hefur ekki 

tekist nógu vel, hefur mistekist). 

Að auka þekkingu foreldra og gera þá betur í stakk búna til að styðja börnin 

sín við lestrarnámið. 

Að kenna foreldrum aðferðir til að þeir geti stutt við heimalesturinn á 

markvissan hátt. 

Að upplýsa foreldra um mikilvægi þess að börn nái góðum tökum á lestri. 

Að gera foreldra meðvitaðri um þær aðferðir sem er beitt við lestrarkennslu í 

skólanum. 

Að styðja við samvinnu heimila og skóla um lestrarkennslu barnanna. 

4. Hversu gagnlegir fannst þér einstaka þættir í fræðslunni? 

(valmöguleikar: mjög gagnlegt, frekar gagnlegt, ekki gagnlegt, óþarfi). 

Fræðsla um lesskilning svo sem túlkun, virkni og áhugahvöt lesenda. 

Upprifjun á grunni að lestrartækni, þróun lestrar og lesfimi. 

Fræðsla um lestrar- og lesskilningsvanda. 

Fræðsla um mismunandi stig skilnings og tungumálið og hugsunina sem 

forsendu skilnings (til dæmis ályktunarhæfni, orðaforði og vinnsluminni). 

Fræðsla um aðferðir til að efla lesskilning (til dæmis hvað við getum gert 

áður en lesið er, á meðan og eftir lestur). 

Upprifjun á áherslum í heimalestri og fræðsla um aðferðir við heimalestur til 

að efla lesskilning (til dæmis samræða, skoða orð og myndrænn stuðningur). 

5. Opin spurning: Hvað hefðir þú viljað fá ítarlegri fræðslu um eða fannst 

vanta í fræðsluna? 

6. Fræðslufundurinn í 3. bekk var: 

Í rökréttu framhaldi af fræðslunni í 1. bekk. 

Ekki nægilega vel tengdur við fræðsluna í 1. bekk. 

Alveg úr takti við fræðsluna í 1. bekk. 
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7. Sé litið til samhengis við fræðsluna sem var þegar börnin voru í 1. bekk og 

stöðu þíns barns í lestri, hversu heppileg tímasetning finnst þér haustið þegar 

börnin byrja í 3. bekk vera fyrir næsta fræðslufund? 

Fræðslufundurinn var á heppilegum tíma. 

Fræðslufundurinn hefði mátt vera fyrr, þegar börnin voru í 2. bekk. 

Fræðslufundurinn var of snemma, hefði mátt bíða þar til börnin fara í 4. bekk. 

7. Hversu hlynnt/ur ertu því að Álftanesskóli ætli að minnsta kosti einum 

fulltrúa frá hverju barni að mæta á fræðslufundinn? 

Mjög hlynnt/ur 

Frekar hlynnt/ur 

Ekki hlynnt/ur 

Alls ekki hlynnt/ur 

8. Hvaða leiðir telur þú að séu heppilegastar til að fræða foreldra um 

lestrarkennsluna? Veldu 1 fyrir það sem þú telur vænlegast og svo koll af 

kolli (val á milli: fræðslufundur með því sniði sem er í Álftanesskóla, 

upplýsingar á heimasíðu skólans, reglulegir tölvupóstar með skilaboðum og 

hugmyndum um lestrarkennsluna, mismunandi heimaverkefni tengd 

lestrinum þar sem foreldrar eru hvattir til að prófa ólíkar aðferðir.    

 

9. Opin spurning: Annað sem þú vilt koma á framfæri varðandi fræðsluna og 

umbætur á henni.  
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Fylgiskjal 4 kynningarbréf til foreldra nemenda í 1. bekk 

 

 

Kynningarbréf vegna könnunar á viðhorfi foreldra til fræðslufunda um 

lestur. 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn barna í 1. bekk Álftanesskóla. 

Síðan haustið 2012 hefur farið fram fræðsla fyrir foreldra um lestur og 

lestrarnám í 3. og 4. bekk í Álftanesskóla. Veturinn 2015–2016 mun fara 

fram endurskoðun á þessari fræðslu til umbóta. Verkefnið er tvíþætt, annars 

vegar þróunarverkefni sem yngsta stig Álftanesskóla vinnur að með yngsta 

stigi Flataskóla og hins vegar könnun á viðhorfi foreldra.  

Tilgangur könnunarinnar sem ykkur er send núna er að skoða viðhorf og hug 

foreldra til fræðslunnar og er það liður í því að bæta hana. Könnunin er 

jafnframt hluti af lokaverkefni mínu til meistaragráðu í menntavísindum við 

Háskólann á Akureyri. Leiðbeinendur mínir í verkefninu eru Birna María 

Svanbjörnsdóttir og Guðmundur Engilbertsson, lektorar við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. 

Könnunin er send með leyfi skólastjórnenda Álftanesskóla og hún hefur 

einnig verið tilkynnt til Persónuverndar. Spurningalistinn er nafnlaus og ekki 

verður hægt að tengja þátttakendur við svör þeirra. Óskað er eftir því að það 

foreldri sem kom á fræðslufundinn svari könnuninni, ef báðir foreldrar komu 

á fundinn má svara í sameiningu eða annað foreldrið tekur að sér að svara, 

aðeins er óskað eftir einu svari frá hverju barni.  

Þeir foreldrar sem eiga börn bæði í 1. og 3. bekk geta valið að svara báðum 

könnununum eða bara fyrir 3. bekk. 

Könnunin er stutt og ætti aðeinsbara að taka nokkrar mínútur. Meðfylgjandi 

slóð vísar á könnunina https://www.surveymonkey.com/r/5XCSJZB 

Ef frekari upplýsinga um könnunina er óskað má senda tölvupóst á 

audur@alftanesskoli.is 

 

Með von um góðar undirtektir 

Auður Björgvinsdóttir, 

sérkennari og verkefnastjóri læsi við Álftanesskóla. 

 

 

https://www.surveymonkey.com/r/5XCSJZB
mailto:audur@alftanesskoli.is


111 

Fylgiskjal 5 kynningarbréf til foreldra nemenda í 3. bekk 

 

 

Kynningarbréf vegna könnunar á viðhorfi foreldra til fræðslufunda um 

lestur. 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn barna í 3. bekk Álftanesskóla. 

Síðan haustið 2012 hefur farið fram fræðsla fyrir foreldra um lestur og 

lestrarnám í 3. og 4. bekk í Álftanesskóla. Veturinn 2015–2016 mun fara 

fram endurskoðun á þessari fræðslu til umbóta. Verkefnið er tvíþætt, annars 

vegar þróunarverkefni sem yngsta stig Álftanesskóla vinnur að með yngsta 

stigi Flataskóla og hins vegar könnun á viðhorfi foreldra.  

Tilgangur könnunarinnar sem ykkur er send núna er að skoða viðhorf og hug 

foreldra til fræðslunnar og er það liður í því að bæta hana. Könnunin er 

jafnframt hluti af lokaverkefni mínu til meistaragráðu í menntavísindum við 

Háskólann á Akureyri. Leiðbeinendur mínir í verkefninu eru Birna María 

Svanbjörnsdóttir og Guðmundur Engilbertsson, lektorar við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. 

Könnunin er send með leyfi skólastjórnenda Álftanesskóla og hún hefur 

einnig verið tilkynnt til Persónuverndar. Spurningalistinn er nafnlaus og ekki 

verður hægt að tengja þátttakendur við svör þeirra. Óskað er eftir því að það 

foreldri sem kom á fræðslufundinn svari könnuninni, ef báðir foreldrar komu 

á fundinn má svara í sameiningu eða annað foreldrið tekur að sér að svara, 

aðeins er óskað eftir einu svari frá hverju barni.  

Þeir foreldrar sem eiga börn bæði í 1. og 3. bekk geta valið að svara báðum 

könnununum eða bara fyrir 3. bekk. 

Könnunin er stutt og ætti bara að taka nokkrar mínútur. Meðfylgjandi slóð 

vísar á könnunina https://www.surveymonkey.com/r/HSJ7F27 

 

Ef frekari upplýsinga um könnunina er óskað má senda tölvupóst á 

audur@alftanesskoli.is 

 

Með von um góðar undirtektir 

Auður Björgvinsdóttir,  

sérkennari og verkefnastjóri læsi við Álftanesskóla. 

 
  

https://www.surveymonkey.com/r/HSJ7F27
mailto:audur@alftanesskoli.is
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Fylgiskjal 6 kynningarbréf til fræðslu- og menningarsviðs Garðabæjar 

 

Ágæti forstöðumaður fræðslu- og menningarsviðs Garðabæjar 

 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir leyfi þínu til þess að nota þróunarverkefni 

Álftanesskóla og Flataskóla Læsi – Jafningjafræðsla kennara og fræðsla til 

foreldra sem er styrkt af Þróunarsjóði grunnskóla Garðabæjar, sem hluta af 

meistaraprófsverkefni mínu við Háskólann á Akureyri. Leiðbeinendur mínir í 

verkefninu eru Birna María Svanbjörnsdóttir og Guðmundur Engilbertsson. 

Í verkefninu mun ég leitast við að lýsa umbótaferlinu og tengja það við 

viðeigandi fræði. Gögn af rýnifundum kennara verða nýtt og verða 

meðhöndluð samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið 

að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. 

Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að kennurum er heimilt að óska eftir að framlag þeirra í 

þróunarverkefninu verði ekki nýtt í rannsóknina.  

Sé frekari upplýsinga óskað er hægt að hafa samband í tölvupósti audur 

@alftanesskoli.is. 

Með von um góðar undirtektir 

Auður Björgvinsdóttir,  

meistaranemi í menntavísindum við Háskólann á Akureyri. 
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Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn Auðar 

Björgvinsdóttur og veiti leyfi fyrir rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Virðingarfyllst 

 

Nafn og dagsetning 

___________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 7 kynningarbréf til skólastjóra Álftanesskóla 

 

Ágæti skólastjóri Álftanesskóla. 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir leyfi þínu til þess að nota þróunarverkefni 

Álftanesskóla og Flataskóla sem miðar að því að bæta fræðslu um læsi til 

foreldra, sem hluta af meistaraprófsverkefni mínu við Háskólann á Akureyri. 

Leiðbeinendur mínir í verkefninu eru Birna María Svanbjörnsdóttir og 

Guðmundur Engilbertsson. Jafnframt óska ég eftir að nafn skólans verði 

opinbert í rannsókninni. 

Í verkefninu mun ég leitast við að lýsa því umbótaferli sem á sér stað og 

tengja það við viðeigandi fræði. Gögn af rýnifundum kennara verða nýtt og 

meðhöndluð samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið 

að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. 

Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Niðurstöður verða allar ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að kennurum er heimilt að óska eftir að framlag þeirra í 

þróunarverkefninu verði ekki nýtt í rannsóknina.  

Jafnframt óska ég eftir leyfi til að senda foreldrum, sem setið hafa námskeið 

haustið 2015, spurningalista. 

 

Með von um góðar undirtektir 

Auður Björgvinsdóttir,  

meistaranemi í menntavísindum við Háskólann á Akureyri. 
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Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn Auðar 

Björgvinsdóttur og samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Virðingarfyllst 

 

Nafn og dagsetning 

___________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 8 kynningarbréf til skólastjóra Flataskóla 

 

Ágæti skólastjóri Flataskóla. 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir leyfi þínu til þess að nota þróunarverkefni 

Álftanesskóla og Flataskóla sem miðar að því að bæta fræðslu um læsi til 

foreldra, sem hluta af meistaraprófsverkefni mínu við Háskólann á Akureyri. 

Leiðbeinendur mínir í verkefninu eru Birna María Svanbjörnsdóttir og 

Guðmundur Engilbertsson. Jafnframt óska ég eftir að nafn skólans verði 

opinbert í rannsókninni. 

Í verkefninu mun ég leitast við að lýsa því umbótaferli sem á sér stað og 

tengja það við viðeigandi fræði. Gögn af rýnifundum kennara verða nýtt og 

verða meðhöndluð samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og 

farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu 

frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á 

rannsókn stendur. Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum 

verður eytt að rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að kennurum er heimilt að óska eftir að framlag þeirra í 

þróunarverkefninu verði ekki nýtt í rannsóknina.  

Með von um góðar undirtektir 

Auður Björgvinsdóttir,  

meistaranemi í menntunarfræðum við Háskólann á Akureyri. 
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Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn Auðar 

Björgvinsdóttur og samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Virðingarfyllst 

 

Nafn og dagsetning 

___________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 9 kynningarbréf til þátttakenda í rýnihópum 

 

 Ágæti kennari 

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir leyfi þínu til þess að nota rýnigögn úr 

þróunarverkefni Álftanesskóla og Flataskóla sem miðar að því að bæta 

fræðslu um læsi til foreldra, í meistaraverkefnið mitt við Háskólann á 

Akureyri. Leiðbeinendur mínir í verkefninu eru Birna María Svanbjörnsdóttir 

og Guðmundur Engilbertsson. 

Í verkefninu mun ég leitast við að lýsa því umbótaferli sem á sér stað og 

tengja það við viðeigandi fræði. Eins og fram kemur í kynningarbréfi felst 

þátttaka þín í að sitja tvo fræðslufundi og tvo rýnifundi, auk kynningarfundar 

á niðurstöðum á vorönn. Rýnifundirnir verða teknir upp á myndband í því 

skyni að vinna úr gögnum og nýta til umbóta.  

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita á rýnifundi, verða meðhöndlaðar 

samkvæmt ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum 

lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu frumgagna. 

Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stendur. 

Frumgögnum, ljósritum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að 

rannsókn lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar 

ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þátttakendum er heimilt að óska eftir að framlag þeirra í 

þróunarverkefninu verði ekki nýtt í rannsóknina.  

Með von um góðar undirtektir 

Auður Björgvinsdóttir,  

meistaranemi í menntavísindum við Háskólann á Akureyri. 
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Samþykkisyfirlýsing 

 

Ég undirrituð/undirritaður hef lesið kynningu á ofangreindri rannsókn Auðar 

Björgvinsdóttur og samþykki að taka þátt í rannsókninni eins og henni er lýst. 

 

Virðingarfyllst 

 

Nafn og dagsetning 

___________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 10 staðfesting frá Persónuvernd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


