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Ágrip 

         

Tilgangur þessa verkefnis er að skoða hvert viðhorf foreldra til samlesturs bóka með 

börnum sínum er ásamt því að skoða kosti þess að nýta lestraraðferðina samræðulestur 

við lesturinn. Lagður var spurningalisti fyrir foreldra barna í 1. og 2. bekk í grunnskóla á 

landsbyggðinni. Niðurstöður gefa til kynna að vilji foreldra til þess að lesa bækur með 

börnum sínum sé til staðar, þeir upplifi lestrarstundina sem gæðastund og séu meðvitaðir 

um kosti þess að lesa fyrir barnið. Jákvætt viðhorf foreldra til lestursins skiptir því 

höfðumáli til þess að kostir lestursins skili sér til barnsins og stundin sé upplifuð á 

jákvæðan hátt fyrir báða aðila. Einnig var rætt við tvo leikskólastjóra í sama bæjarfélagi til 

þess að fá hugmynd um hvort, og þá hvernig, leikskólar gætu séð um fræðslu á slíkri 

lestraraðferð fyrir foreldra. Ég bendi líka á ástæður til að ætla að jákvætt viðhorf foreldra 

til lesturs sé mikilvægt og að aukin samvinna foreldra og skóla um notkun 

lestaraðferarinnar samræðulestur geti stuðlað að framförum íslenskra barna í lestri og 

lesskilningi. 
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1 Inngangur  

Að lesa saman bók getur verið mikil gæðastund bæði fyrir barn og fyrir foreldri. Jákvætt 

viðhorf foreldris til lestursins er þó lykilatriði þess að stundin sé upplifuð á jákvæðan hátt 

af báðum aðilum, að samskiptin gangi vel fyrir sig svo kostir lestursins skili sér til barnsins. 

Við hjónin höfum alla tíð lesið mikið fyrir dætur okkar, þeim og okkur til mikillar ánægju. 

Þegar ég áttaði mig á því að hvati okkar hjóna til lestursins væri af ólíkum toga fór ég að 

velta fyrir mér á hvaða forsendum foreldrar lesi fyrir börnin sín. Í okkar tilfelli þá las hann 

lestursins og samverunnar vegna en ég las af því ég vissi að lesturinn hefur mikla kosti 

fyrir barnið hvað varðar málþroska.  

Kostir þess að lesa bók fyrir barn eru til að mynda aukinn orðaforði hjá barninu, 

tenging barnsins við bókina styrkist ásamt því að barnið upplifir gæðastund með 

foreldrinu (Sutton, Sofka, Bojczyk og Curenton, 2007). Með því að nýta lestraraðferðina 

samræðulestur verða kostirnir enn fleiri og fjölbreyttari. Kostirnir styðja enn frekar við 

málþroska barnsins og leggja því mun betri grunn fyrir komandi lestrarnám. Meðal 

þessara kosta eru fjölbreyttari orðaforði, betri tjáningargeta barnsins og aukinn 

lesskilningur (Brannon og Dauksas, 2012). Lesskilningur íslenskra barna hefur staðið í stað 

undanfarin ár samkvæmt niðurstöðum PISA 2015 (Menntamálastofnun, 2015). Í framhaldi 

af þeim niðurstöðum hefur áhersla á að efla lesskilning barna verið aukin á öllum 

skólastigum með átakinu Þjóðarsáttmáli um læsi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2015).  

Markmið þessa verkefnis er að fá sýn á viðhorf foreldra til lesturs bóka með börnum 

sínum og skoða hvort grundvöllur sé fyrir því að kynna aðferð líkt og samræðulestur fyrir 

þeim. Lagður var spurningalisti fyrir foreldra í 1. og 2. bekk í grunnskóla á landsbyggðinni, 

ásamt því að rætt var við 2 leikskólastjóra í sama bæjarfélagi til þess að móta hugmynd að 

því hvernig best væri að koma fræðslu um lestraraðferðina samræðulestur til foreldra.  



9 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Orðaforði 

Allt frá því að við fæðumst í heiminn erum við að upplifa, sjá og skynja veröldina allt í 

kringum okkur og stöðugt að læra eitthvað nýtt. Tíminn frá fæðingu til þriggja ára aldurs 

er talinn vera sá tími sem er mikilvægastur fyrir málþroska barnsins sem og vitsmuna- og 

tilfinningaþroska. Dickinson, Griffith, Golinkoff, og Hirsh-Pasek (2012) telja að á þessum 

tíma sé heilinn að þroskast mjög hratt og næmni hans fyrir örvun í umhverfinu, eða skorti 

á örvun, sé mikil. Dickinson og Tabors (2002) telja að þessi tími, tími frumbernskunnar, sé 

lykiltími fyrir barnið til að ná góðum grunni fyrir það formlega lestrarnám sem hefst um 6 

ára aldurinn. Niðurstöður rannsóknar þeirra gefa til kynna að umhverfi og athafnir í 

hversdagslífi barnsins gefi því grunninn að fjölbreyttum orðaforða og hvetji það til þess að 

nota tungumálið á fjölbreyttan hátt. Einn liður í að styðja við og auka þann orðaforða er 

að lesa með barninu bók. Við lestur bóka eru orð og myndir markvisst tengd saman og 

skilningur barnsins á tengslum talaðs og ritaðs máls er styrktur.  

Áherslur í lestrinum breytast og þróast samhliða auknum málþroska barnsins. Til að 

byrja með byggist lesturinn á því að skoða með barninu myndir og tengja hverja mynd við 

orð, nafn eða þýðingu þess sem myndin er af. Í framhaldi af því fara bækurnar að 

innihalda fleiri orð, jafnvel setningar. Foreldrið les textann sem er á blaðsíðunni og þannig 

síast táknkerfi texta og mynda inn í huga barnsins þegar lesið er fyrir það og myndir 

skoðaðar um leið (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013). Jafnt og þétt þróast 

skilningur barnsins á því að orðaforði í ritmáli er annar og meiri en í talmáli (Lesvefurinn, 

e.d.). Með lestri bóka skapast þannig aðstæður fyrir foreldrið að styrkja skilning barnsins á 

rituðu máli auk þess að bæta við almenna þekkingu þess og orðaforða.  

2.2 Bernskulæsi 

Fram til sex ára aldurs vex þekking og orðaforði barnsins jafnt og þétt og skilningur þess á 

hugtakinu lestur styrkist í gegnum daglegt líf þrátt fyrir að formleg lestrarkennsla sé ekki 

hafin. Sú lestrarhegðun sem barn á leikskólaaldri sýnir áður en það nær grunnskólaaldri og 

hefur formlegt lestrarnám kallast bernskulæsi (Lesvefurinn, e.d.). Bernskulæsi felur í sér 

skilning á læsistengdum hugtökum og tekur til hefðbundinna læsisþátta svo sem 

hljóðkerfisvitundar, bókstafaþekkingar, umskráningar, orðaforða, málskilnings og ritunar 

(Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013). Að efla bernskulæsi barna á 
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leikskólaaldri á sem fjölbreyttastan hátt, í gegnum alla læsisþættina, styrkir þann grunn 

sem barnið byggir við dag frá degi í ferli sínu að hinu formlega lestrarnámi.  

Að styðja við aukinn orðaforða og tjáningargetu barns er liður í því að efla 

bernskulæsi. Viðhorf barna til læsis mótast í gegnum bernskulæsi sem og vitund þeirra um 

tilgang læsisins (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013). Samkvæmt 

Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls 42) er læsi einn af grunnþáttum menntunar því „læsi í 

leikskóla felur í sér þekkingu, leikni og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun 

sína, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt“. Börn upplifa umhverfi sitt í gegnum líf og 

leik og þannig opnast heimur læsis fyrir þeim smátt og smátt, allt á þeirra eigin forsendum 

(Lesvefurinn, e.d.). Sterkur orðaforði og tjáningargeta barns er því lykilatriði í að styðja við 

læsi barnsins á umhverfi sitt og getu þess til að tjá sig við aðra, ásamt því að styðja við 

eðlilegt ferli málþroska.  

 

2.3 Málþroski 

Umhverfi barns í uppvexti getur stutt við aukinn málþroska þess við skólaskil sem svo 

aftur hefur forspárgildi fyrir námsframvindu þegar lengra er komið í námi. Í grein 

Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2015) um málþroska leikskólabarna, kemur fram að 

fræðimenn séu ekki allir sammála um hvaða þættir hafi forspárgildi fyrir lestrarnám barna 

en Hrafnhildur nefnir þó að rannsóknir hafi leitt það í ljós að ákveðnir þættir, svo sem 

orðaforði, frásagnargeta, hlustunar- og lesskilningur, sjálfsstjórn, hljóðkerfisvitund og 

bókstafaþekking skipta miklu máli í þróun læsis. Þá þurfi að hafa í huga að börn sem búa 

við ríkt og gefandi málumhverfi á heimili og eiga foreldra sem þekkja aðferðir leikskólans 

og „skólamálið“ eru líklegri til þess að ná góðum árangri í málþroska. Slíkt gefi þeim betri 

stöðu þegar kemur að skólaskilum og tekur Hrafnhildur sérstaklega fram í grein sinni að 

það sé ýmislegt sem bendi til þess að sá munur sem mælist á málþroska barna við 

skólaskil breytist lítið þegar lengra er komið í námi ef ekki er brugðist við á markvissan 

hátt strax í leikskóla. 

Allir þeir þættir sem styðja við málþroska barns, líkt og orðaforði, frásagnargeta, læsi 

og gott málumhverfi, skipta miklu máli fyrir undirstöðu barns við upphaf grunnskóla. Í 

niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu Einarsdóttur, Ingibjargar Símonardóttur og Amalíu 

Björnsdóttur (2011) kemur fram að málþekking barns við upphaf grunnskóla getur spáð 

fyrir um einkunnir á samræmdum prófum í 10. bekk. Þeir þátttakendur í rannsókn þeirra 

sem voru með góðan málþroska við upphaf grunnskólagöngu voru líklegri til þess að fá 

hærri einkunnir á samræmdum prófum við lok grunnskóla. Þær taka fram að hægt sé að 

leiða líkur að því að barn sem stendur höllum fæti við upphaf lestrarnáms muni einnig 
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eiga erfitt með lesskilning eða að vinna upplýsingar úr texta. Góður málþroski barns við 

upphaf skólagöngu getur þannig haft forspárgildi um þróun læsis og námsframvindu 

þegar frammí sækir og að sama skapi getur skortur á undirstöðu við upphaf lestrarnáms 

sett barnið í meiri hættu á að glíma við erfiðleika seinnameir.  

Til þess að geta greint þau börn sem þurfa auka stuðning í málþroskaferli sínu þurfa 

leikskólakennarar samþætt próf eða aðferð sem gefur glögga mynd af stöðu barnsins. 

Málþroskaprófið HLJÓM-2 er tæki fyrir leikskólakennara til þess að meta hljóðkerfisvitund 

leikskólabarna. Prófið gefur kennurum færi á að finna þau börn sem sýna slaka 

hljóðkerfisvitund og leggja sérstaka áherslu á að aðstoða þau með snemmtækri íhlutun 

(grípa sem fyrst inní ferlið) áður en formlegt lestrarnám hefst (Amalía Björnsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Eftir að hafa komið auga á barn 

sem þarf aukinn stuðning í máþroskaferli sínu er hægt að veita barninu þann stuðning 

sem það þarf. Með því er lagður styrkjandi grunnur að námsferli barnsins og jafnvel komið 

í veg fyrir námsörðugleika seinnameir.  

 Námsörðugleikar í upphafi skólagöngu geta oft reynst barninu erfiðir og haft 

markandi áhrif á námsferil þess seinna. Niðurstöður Amalíu Björnsdóttur Jóhönnu T. 

Einarsdóttur og Ingibjargar Símonardóttur (2016) í Langtímarannsókn á forspárgildi 

málþroskaathugana við 5–6 ára aldur um síðari líðan og reynslu, sýndu marktæk tengsl 

milli árangurs á HLJÓM-2 og margra þátta tengdum reynslu barnanna. Börnum sem höfðu 

sýnt slakan árangur á HLJÓM-2 virðist hafa þótt námið í grunnskóla bæði erfiðara og 

leiðinlegra, þeim hafði frekar verið strítt eða lögð í einelti og þau höfðu frekar verið í 

sérkennslu en þau sem hafði gengið betur á HLJÓM-2. Í hópi þeirra sem gekk vel á HLJÓM-

2 voru hins vegar 12% með greiningu um athyglisbrest og 2% með námsörðugleika. 

Amalía Björnsdóttir og fleiri (2003) komast einnig að þeirri niðurstöðu að árangur á 

HLJÓM-2 spái fyrir um árangur í námi en einnig hefur hann forspárgildi um reynslu úr 

grunnskóla. Þær telja að koma þurfi betur til móts við þarfir nemenda í áhættuhópi og 

mikilvægt sé að draga úr eða koma í veg fyrir neikvæða reynslu þeirra einstaklinga í 

grunnskóla.  

2.4 Samlestur bóka 

Samlestur bóka á sér stað þegar barn eða börn hlusta á vanari einstakling lesa bók fyrir 

þau þar sem sá vanari les textann, heldur á bókinni og flettir blaðsíðunum á meðan barnið 

er kjurt og hlustar (Justice og Kadervak, 2002; Hindman, Skibbe og Foster, 2013). Þá eru 2 

tegundir samlesturs mest áberandi, það er „monologic“ (hefðbuninn) lestur og „dialogic“ 

lestur (samræðulestur). Gormley og Ruhl (2005) skilgreindu monologic lestur þannig; “Þar 

sem texti er lesinn í heild sinni án þess að stoppað sé fyrir spurningar eða orðasamskipti 
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milli barns og fullorðins.“ Almennt nota flestir foreldrar monologic aðferðina þar sem hún 

krefst ekki sérstakrar færni eða þekkingar og er einföld í notkun. Sú hefðbundna aðferð 

við lestur bóka hefur ákveðna kosti í för með sér. Barnið lærir að sitja kjurt og hlusta (þó 

einstaklingsmunur sé þar á) og flest börn ná að njóta þess að upplifa ævintýraheim 

bókarinnar með lesandanum.  

Flestar barnabækur hafa fágaðra orðalag en það sem barnið býr að og styður 

lesturinn þannig við aukinn orðaforða barnsins. Þá hafa rannsóknir gefið til kynna að sterk 

tengsl séu á milli reglulegs lesturs bóka og upplifun barna af lestrinum, orðaforða þeirra 

og bernskulæsi. Einnig að nánd barnsins við bókina, upplifun á prentuðu máli og 

hljómfallið leggur allt grunninn að því bernskulæsi sem lærist á fyrstu árum ævinnar. Þá er 

reglulegur lestur, ásamt samskiptagetu barna, einnig tengd við getu þeirra til þess að læra 

(Sutton og fleiri, 2007). Chou og Cheng, (2015) benda á að ef tengsl barna við bókina eru 

styrkt á sem fjölbreyttastan hátt, mun ást þeirra á lestri vaxa og þar fyrir utan eflist 

könnunarþörf þeirra, lestrarhegðun og hvati til lesturs. Hvort heldur sem á leikskóla eða 

heimafyrir þá er lestur bóka mikilvægur þáttur í tengslamyndum barnsins við bókina og 

komandi velgengni í námi.  

Foreldrar eru eins misjafnir og þeir eru margir og hvati þeirra til þess að lesa bók með 

barni sínu er væntanlega af ýmsum toga. Þó svo að hvert foreldri lesi á sínum eigin 

forsendum þá er hægt er að gera sér í hugarlund að flestir þeirra gera sitt besta. Hver 

lesandi setur sinn svip á lesturinn, hann hefur sína einkennandi rödd og raddbeitingu, 

tilþrif og áherslur sem gefur fjölbreytni í lesturinn. En til að vel takist til þá skiptir öllu máli 

að stundin sé upplifuð á jákvæðan hátt af öllum þátttakendum, í notalegu umhverfi og 

með góð samskipti í fyrirrúmi.  

2.4.1 Hlýlegt umhverfi og jákvæð samskipti 

Til þess að barnið upplifi lestrarstundina á jákvæðan hátt þarf því að líða vel og vera fært 

til þess að meðtaka það sem fer fram við lesturinn. Samskipti foreldris og barns skipta þar 

miklu máli, að þau séu jákæð og uppbyggileg fyrir báða aðila. Því er mikilvægt að foreldi 

sé meðvitað um hegðun og tjáningu barnsins við lesturinn til þess að geta brugðist við 

hegðun þess á viðeigandi hátt (Chou og Cheng, 2015). Að gera söguna meira spennandi 

með líflegri og jákvæðri líkamstjáningu, miklum svipbrigðum og fjölbreyttri raddbeitingu 

við lesturinn er mikilvægt hlutverk foreldrisins til þess að fanga og hvetja áhuga barnsins á 

viðfangsefninu. Hlýtt og notalegt umhverfi skiptir líka miklu máli til þess að barninu líði vel 

og sé afslappað. Gæði samverustundarinnar vegur langt um meira en tíðni hennar því 

jákvæð upplifun barnsins af samlestrinum og samskiptunum við foreldrið leggur grunninn 

að góðri tengingu barnsins við bókina alla tíð (Chou og Cheng, 2015).  
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Við jákvæða upplifun barnsins af lestrarstundinni man það söguþráð bókarinnar og 

samræðurnar sem eiga sér stað með foreldrinu langtum betur (Lawson, 2012). Fjöldi bóka 

sem lesinn er telst ekki vera lykilatriði, heldur frekar með hvaða hætti bókin er lesin og 

hversu mikil fyrirhöfn er lögð í túlkun á efninu og tengingu þess við daglegt líf barnsins 

(Chou og Cheng, 2015). Að þessum þáttum gefnum er lagðu grunnur að gæðastund bæði 

fyrir barn og foreldri sem þau bæði fá að njóta á sinn hátt.  

2.4.2 Hlutverk foreldra  

Foreldrar eru flestir meðvitaðir um hlutverk sitt í lestrarþroska barna sinna og með hvaða 

hætti þeir geta stutt við það ferli í daglegu lífi, líkt og með lestri bóka. Jafnvel þó slíkt 

framlag af hendi foreldra sé til staðar þá skortir þá oft á tíðum leiðsögn um hvernig hægt 

er að gera lesturinn enn árangursríkari fyrir barnið. Huebner og Meltzoff (2005) vilja 

meina að sá tími sem foreldrar lesa fyrir börnin sín hafi aukist en gæði lestursins eða eðli 

hans hafi ekki gert það. Sjaldnast er foreldrum veitt skýr leiðsögn um hvað sé gagnlegt að 

tala um með börnum sínum við lestur bóka né hvar þær leiðbeiningar sé að finna 

(Hindman og fleiri, 2013) þó svo að þeir séu viljugir til þess að sækja þær leiðbeiningar 

sem í boði eru (Huebner og Meltzoff, 2005). Vilji foreldra til þess að styðja við 

lestrarþroska barna sinna virðist vera til staðar, en til þess að foreldrar geti gert lesturinn 

enn árangursríkari þurfa þeir aukna fræðslu um þær leiðir sem til er í að gera lesturinn 

enn áhrifaríkari fyrir barnið.  

Niðurstöður Huebner og Payne (2010) gefa til kynna að stuttar leiðbeiningar fyrir 

foreldra þar sem þeim er kynntur gagnvirkur lestur hafi viðvarandi áhrif á lestrarstíl þeirra 

í samlestri með barninu. Foreldrar sem kennt var að nota samræðulestur þegar barnið 

þeirra var 2 eða 3 ára notuðu þá tækni enn 2 árum seinna. Þeir foreldrar sem höfðu áður 

öðlast þekkingu á samræðulestri notuðu tæknina enn meira eftir leiðbeiningarnar í seinna 

skiptið í samanburði við þá foreldra sem voru að fá leiðbeiningar í fyrst sinn. Horfa verður 

á foreldra sem mikilvægan hlekk í að hjálpa börnum að undirbúa sig fyrir kröfur hins 

formlega skóla og ferlisins að læra að lesa og styðja við þá í þeim efnum. Leikskólarnir 

geta ekki staðið undir þeirri ábyrgð einir jafnvel þó að námskrá leikskóla sé til staðar og 

ætluð til þess að styðja við ferlið.  

Þáttaka foreldra í mál- og lestrarferli barna er lykilaþáttur í flestum tilfellum, en 

sérstaklega hjá þeim börnum sem greinast með málþroskafrávik. Í rannsókn sem 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra 

Úlfarsdóttir (2012) gerðu fyrir mennta- og menningarmálaráðuneytið kom fram að tæpur 

helmingur foreldra, eða 41%, var óánægt með þá þjónustu sem bæjarfélagið veitti 

börnum og unglingum með málþroskafrávik og töldu hana takmarkaða eða lélega. Þá 
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fannst foreldrum þeir þurfi aukna fræðslu um málþroska og málþroskafrávik barna. 

Vafalaust er víða pottur brotinn innan menntastofnana einhverra bæjarfélaga en átak í 

fræðslu til foreldra um málþroska barna og frávik gæti skilað sér í formi ánægðari og 

ábyrgðafyllri foreldra sem væru meðvitaðir um hlutverk sitt í málþroskaferli barnsins og 

jafnvel með aðferð líkt og samræðulestur sér til stuðnings.  

2.4.3 Hlutverk leikskólakennara 

Að styðja við þroskaferli barns er samvinna margra aðila. Að foreldrunum undanskildum 

eru kennarar oft á tíðum þeir aðilar sem umgangast barnið mest yfir daginn og eru þeir 

einstaklingar sem besta þekkingu hafa á þroskaferli barnsins og með hvaða hætti best er 

að styðja við það. Það er mat Dickinsons og Tabors (2002) að leikskólakennarar þurfi að 

vera meðvitaðir um það lykilhlutverk sem þeir leika í langtíma þroskaferli barnanna til 

þess að geta stutt við ferli tungumálaþroska barnanna á sem bestan hátt. Þeir telja að 

„dýpka verði þekkingu leikskólakennara til þess að þeir séu í stakk búnir til þess að styðja 

á viðeigandi hátt við vaxandi tungumálaþroska barnanna á sama tíma og þeir efla 

hljóðvitund og skriftrargetu þeirra“. Þessi aukna athygli á tungumálaþroska sem 

leikskólakennarar ættu að veita er ekki ætluð til þess að auka álag á kennarana heldur 

hugsuð sem lyftistöng í því ferli sem tungumálaþroskinn er, bæði fyrir börnin og 

kennarana. Að leikskólakennarar séu sérfræðingar í notkun lestraraðferðar líkt og 

samræðulesturs er ekki fjarri lagi. Þeir hafa sérþekkinguna og ekki síður aðstöðuna, bæði 

til þess að nýta aðferðina með börnum í starfi og einnig til þess að fræða foreldra.  

Leikskólakennari og foreldri geta áunnið svo miklu meira í samvinnu en í sitt hvoru 

lagi. Í krafti þekkingar sinnar ættu leikskólakennarar að vera sá aðili sem leiðbeinir 

foreldrunum í ferlinu svo allt sé unnið á þann hátt sem hentar barninu best, menningu 

þess og framtíðarmenntun. Dickinson og Tabors (2002) byggðu rannsókn sína á þeim 

fræðilegu forsendum að sterk upplifun tungumálsins á leikskólaaldri sé grunnur þess að 

börn geti lesið með skilningi þegar þau eru svo byrjuð í grunnskóla. Þeir telja að mikla 

áherslu þurfi að leggja á talað mál og tilgang þess sem grunn að tungumáli og vilja ekki 

blanda bókstöfum og hljóðvitund inn í leikskólastarfið. Ástæðuna fyrir því segja þeir ekki 

vera að bókstafir og hljóðvitund séu síður mikilvæg, heldur að leggja þurfi áherslu á talað 

mál í starfinu, að talað mál fari ekki forgörðum í kappinu við að kenna börnum lestur og 

skrift í frumbernsku.  

2.5 Lestraraðferðin samræðulestur 

Samræðulestur (dialogic reading) er tegund samlesturs þar sem áherslurnar í samskiptum 

barns og foreldris fara frá því að vera leiddar áfram af foreldri í að vera leiddar áfram af 
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barninu. Þessi lestraraðferð hefur það að markmiði að hvetja barnið til þátttöku, fá það til 

þess að gefa svörun og hreinlega kenna því að verða sögumaður í stað þess að sitja 

aðgerðarlaust og hlusta. Huebner og Payne (2010) komust að þeirri niðurstöðu að tengsl 

væru á milli notkunar samræðulesturs og aukinnar þáttöku barnsins í hlutverki 

sögumanns við lesturinn. Foreldrið setur sig í stöðu virks hlustanda sem spyr spurninga, 

bætir við upplýsingum og hvetur barnið til þess að auka fágun sína í frásögn og lýsingum á 

hlutunum í bókinni (Whitehurst og Lonigan, 1998). Einnig er söguþráður bókarinnar 

tengdur við lífsreynslu barnsins og  opnar spurningar eru notaðar til þess að auka 

hugmyndir og sýn barnsins á bókina sem verið er að lesa (Arnold, Lonigan, Whitehurst og 

Epstein, 1994). Þessi aðferð hvetur barnið á fjölbreyttan hátt til þess að vera virkur 

þáttakandi í lestrinum. Lestrarstundin verður markvissari, gleðilegri og áhrifaríkari fyrir 

barnið sem upplifir lesturinn og tenginguna við bókina á annan hátt. Foreldrið eflist í 

hlutverki sínu þar sem aðferðin bíður uppá forskrift fyrir foreldrið til þess að fylgja.  

Þegar lestraraðferðin samræðulestur er nýtt þá getur foreldri fylgt forskrift sem er 

skammtöfuð PEER og CROWD. PEER stendur fyrir að hvetja (prompt), meta (evaluate), 

víkka (expand) og endurtaka (repeat). Þannig eflist barnið í að tala um bókina, foreldrið 

metur viðbrögð barnsins hverju sinni og víkkar svar barnsins með því að endurorða 

setningu barnsins og bæta upplýsingum við hana. Að lokum endurtekur foreldrið 

hvatninguna til þess að vera viss um að barnið hafi lært af þeim upplýsingum sem bætt 

var við. CROWD hlutinn stendur fyrir lok (completion), muna (recall), opnar-spurningar 

(open-ended questions), hv-spurningar (wh-questions) og tengingu (distancing). Barnið er 

hvatt til að klára síðasta orðið í setningunni og muna það sem gerst hafði í sögunni þegar 

foreldri flettir til baka og rifjar upp söguþráðinn með barninu. Með því að spyrja opnar 

spurninga setur foreldrið fram staðhæfingu um söguna/myndirnar og hvetur barnið til 

þess að svara með eigin orðum ásamt því að spyrja hv-spurninga um efni bókarinnar. Að 

lokum er söguþráðurinn bókarinnar tengdur við reynsluheim barnsins (Pillinger and 

Wood, 2014). 

Að lesa bók fyrir barn, án nokkurrar aðferðar, hefur marga kosti í sjálfu sér en ef 

samræðulestur er nýttur aukast áhrifin margfalt. Brannon og Dauksas (2012) gerðu 

rannsókn á notkun samræðulesturs við lestur bóka þar sem athuga átti hvort hægt væri 

að nota aðferðina til þess að efla samskipti á milli fjölskyldumeðlima. Þátttakendur 

rannsóknarinnar voru fjölskyldur ungra barna sem stóðu höllum fæti fjárhagslega og 

margar þeirra voru þar að auki tvítyngdar. Börnin áttu það öll sameiginlegt að vera eftirá í 

málþroska. Rannsóknin fól í sér að bera saman þessa tilteknu aðferð við hefðbundna 
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fjölskyldustund (e. traditional family time), sem áætlað var að væri korters löng stund þar 

sem foreldri eða eldri fjölskyldumeðlimur læsi fyrir barnið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að börnin öðluðust dýpri skilning, meiri og 

fjölbreyttari orðaforða og aukið öryggi til að tjá sig um bækurnar sem lesnar voru þegar 

samræðulestur var notaður heldur en þegar það var ekki gert. Einnig kom í ljós að ef lesið 

var fyrir börn með þessari aðferð þá gekk þeim betur að læra að lesa seinna á lífsleiðinni. 

Báðir hóparnir upplifðu jákvæð áhrif á viðhorf foreldris gagnvart lestri en þó lögðu 

foreldrar sem notuðu aðferðina meiri áherslu á að gefa sér tíma til að lesa með barninu 

ánægjunnar vegna. Þá upplifðu samræðulesturs foreldrarnir meira öryggi við lesturinn 

sjálfan ásamt því að þeir upplifðu breytingu á hegðun barna sinna á meðan á lestrinum 

stóð, aukinn áhuga barnanna á bókum og ánægju þeirra af lestri almennt.  Þeir foreldrar 

sem fengu fræðslu um samræðulestur nýttu já og nei spurningar betur, auðkenndu 

myndir, þeir voru virkari í endurgjöf og juku þannig við hugmyndir barnsins þegar sagan 

var endurskoðuð. Þá jukust samskipti þeirra við börnin mun meira á meðan á lestrinum 

stóð en hjá foreldrum sem ekki nýttu samtalslestursaðferðina og börnin í þeim hópi tóku 

mun meiri þátt í lestrinum en börnin sem enga aðferð höfðu (Brannon og Dauksas, 2012). 

Niðurstöður Brannon og Dauksas styðja því enn frekar við þá kenningu að notkun 

samræðulesturs í samlestri bóka getur haft jákvæð áhrif á tjáninga- og tungumálaþroska 

barnsins.  

Kostir þess að nota lestraraðferðina samræðulestur eru margir og fjölbreyttir, allt frá 

auknum orðaforða í að gefa foreldrum aukið öryggi við lesturinn. Fleiri rannsakendur hafa 

komist að svipuðum niðurstöðum og greint var frá hér á undan. Simsek og Erdogan (2015) 

sáu í rannsóknum sínum að notkun samræðulesturs við lestur bóka hafði áhrif á 

breytingar á þátttöku barnsins á meðan á lestrinum stóð, bæði varðandi tjáningu og 

meðtöku þess á efni bókarinnar. Þá leiddu niðurstöður þeirra í ljós að samræðulestur 

styrkti alla þætti tungumálaþroska barnsins en þá sérstaklega aukinn orðaforða og 

tjáningargetu barnsins miðað við hefðbundinn lestur þar sem barnið hefur takmörkuð 

tækifæri til þess að tjá sig. Simsek og Erdogan (2015) bentu einnig á að þar sem 

lestraraðferðin sé mjög áhrifarík aðferð til þess að efla tungumálaþroska barna á 

leikskólaaldri ættu bæði foreldrar og leikskólakennarar að vera vel fróð um þessa aðferð 

og nýta sér hana við lestur bóka með börnum. 

Rannsókn  Zevenbergen, Whitehurst og Zevenbergen (2003) sýndi álíka niðurstöður 

varðandi notkun samræðulesturs. Með notkun aðferðarinnar við lestur þá er barnið krafið 

um mikil samskipti sem hefur jákvæð áhrif á tungumálaþroska þess. Samræðulestur er 

lífleg og skemmtileg aðferð sem fær barnið til þess að fyllast áhuga á athöfninni sjálfri, 
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það öðlast meiri orðaforða, ná dýpri skilning á lesefninu og sjálfstraust þess í að tjá sig um 

efnið eflist til muna ásamt því að styðja við foreldrið.  

Að kunna aðferð líkt og samræðulestur og nýta hana til gagns er í sjálfu sér ekki 

sjálfgefinn hlutur. Líkt og áður kom fram nýta flestir foreldrar sé „monologic“ reading þar 

sem foreldrið les texta bókarinnar sleitulaust án þess að gefa færi á samræðum um efni 

eða myndir bókarinnar. Slík aðferð er átakalítil og flestum eðlislæg í notkun. Aðferð líkt og 

samræðulestur gerir vissulega meiri kröfur á foreldrið, það þarf að hafa fyrir því að læra 

aðferðina og nota hana rétt með barninu. Atkinson (2013) segir frá því í grein sinni að 

flestir foreldrar nýta sér ekki aðferð líkt og samræðulestur að fyrra bragði án þess að vera 

upplýst um hana. Það sama upplifðu Huebner og Meltzoff (2005) þar sem foreldrarnir í 

rannsókn þeirra voru í flestum tilfellum jákvæðir og viljugir að læra eitthvað sem 

gagnaðist barninu þeirra en þeir virtust ekki nota samræðulestursaðferðina nema þeim 

væri kynnt aðferðin sérstaklega. Eftir það voru þeir viljugir til þess að sækja sér þær 

leiðbeiningar sem í boði voru um aðferðina án þess að ýta þyrfti við þeim. Hægt er að gera 

ráð fyrir að slíkt eigi einnig við um íslenska foreldra, vilji þeirra til þess að nýta aðferðina 

sé fyrir hendi en það þarf bara að kynna þeim hana.  

Dickinson og Tabors (2002) rannsökuðu áhrif foreldra og kennara á málþroska barna 

og komust að því að kennarar verða að koma foreldrum til aðstoðar með ráðum og 

leiðbeiningum sem geta eflt bernskulæsi barnanna og auðveldað þeim þannig lestrarnám 

síðar. Árið 2016 lagði Hrafnhildur Steinþórsdóttir fram mastersverkefni sitt um 

samræðulestur þar sem hún skoðaði hvernig efla mætti orðaforða og málskilning ungra 

barna með aðferðum samræðulesturs. Þar kemur fram hversu vel aðferðin nýtist til 

eflingar orðaforða og málskilnings meðal barna og furðar Hrafnhildur sig á því hvers vegna 

svo lítið efni sé til á Íslandi um samræðulestur sem raun ber vitni. Hennar skoðun er sú að 

aðferðina ætti að kynna foreldrum sem fyrst, helst áður eða við inngöngu barnsins í 

leikskóla (Hrafnhildur Steinþórsdóttir, 2016). Að kynna foreldra fyrir lestraraðferðinni 

samræðulestur er vissulega vel framkvæmalegt, þá sér í lagi ef sú fræðsla er í höndum 

leikskólanna. Þá þarf fræðslan að hefjast strax á fyrsta ári barnsins í leikskóla og svo þarf 

að bæta við hana á hverju ári samhliða auknum þroska barnsins (sjá nánar í kafla 4.2, 

Viðtöl við leikskólastjóra). 

2.6 Þjóðarsáttmáli um læsi 

Að vera læs felur í sér meira en að þekkja stafina og geta lesið orð og setningar. 

Einstaklingurinn þarf líka að skilja hvað orðin þýða, skilja samhengi þeirra og geta túlkað 

innihald textans. Samkvæmt Aðalnámsskrá grunnskóla (2011) felst læsi einkum í tvennu, 

lestri og ritun. Þar er útskýrt að traust læsi feli meðal annars í sér þá hæfni að geta ráðið í 
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letur, skilið og túlkað það sem texti hefur að geyma, lært af því og geta miðlað þekkingu 

sinni. Að ná svo góðum tökum á læsi er því miður ekki sjálfgefið og ekki allir sem ná að 

vera komnir á þann stað að loknum grunnskóla. Engir tveir einstaklingar eru eins og krefst 

lestrarkennsla því ólíkrar nálgunar og mis mikils tíma eftir þörfum hvers og eins. Að hver 

einstaklingur fái þá nálgun á námsefnið sem honum hentar, á þeim hraða sem honum 

hentar, ætti að vera vel framkvæmanlegt í litlu og vel stæðu samfélagi líkt og Íslandi.  

Í kjölfar Hvítbókar, aðgerðaráætlunar mennta- og menningarmálaráðuneytisins, 

undirrituðu ráðuneytið, fulltrúar Heimilis og skóla og öll sveitarfélög í landinu sáttmála 

árið 2015. Þessi sáttmáli, Þjóðarsáttmáli um læsi, hefur það markmið að öll börn geti við 

lok grunnskóla lesið sér til gagns. Sáttmálinn er hluti af 5 ára átaki menntamála á Íslandi 

sem hefur það að markmiði að gera menntakerfi okkar enn betra í framtíðinni. Þar er gert 

ráð fyrir því að aukið framlag ráðuneytisins til menntamála verði í formi ráðgjafar, 

stuðnings, lesskimunar og aukins samstarfs við foreldra. Þar kemur einnig fram að ráða 

eigi ráðgjafa um læsi til stuðnings við lærdómssamfélag skóla og sveitarfélaga, halda eigi 

námskeið og leiðbeina skólastjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki skóla um læsi og 

lestrarnám. Markmið Þjóðarsáttmála um læsi er að hann festist í sessi og verði hluti af 

almennu skólastarfi í framtíðinni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015). Átaki líkt 

og Þjóðarsáttmála um læsi þarf vissulega að fylgja vel eftir svo að árangur náist. Mikil 

eftirfylgni af hálfu ráðuneytisins og jákvæðar undirtektir skólastofnana eru mikilvægir 

þættir í því ferli en þáttaka og virkni foreldra er það ekki síður. Áherslan á fræðslu og 

samvinnu við foreldra gæti verið sá þáttur sem skilar bestum árangri í tenglsum við læsi 

barna þegar á hólminn er komið. 

Áhersla á aukið samstarf foreldra og skóla kemur víða fram í umræðu um menntamál 

og áherslur í skólastarfi. Í Þjóðarsáttmálanum er lögð áhersla á mikilvægi virkrar þáttöku 

foreldra og aðstandenda í námi barna sinna sem og að þau fylgist vel með framvindu og 

árangri í námi. Þá er tekið fram að mikilvægt sé að foreldrar fái stuðning og fræðslu frá 

skólum og sérfræðiþjónustu sveitarfélaga til þess að hlúa að lestrarnámi barna sinna, ekki 

síst þeirra barna sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. Þá er það stefna ráðuneytisins 

að semja sérstaklega við Heimli og skóla – landssamtök foreldra, um aðkomu þeirra að því 

að virkja foreldra í stuðningi við læsi barna sinna. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2015). Í hverju sú aukna virkni sé fólgin kemur ekki fram en hægt er að gera sér í hugalund 

að þar séu heilmargir ónýttir möguleikar og ný tækifæri til þess að efla lestrargetu og 

lesskilning barna, strax frá „fyrsta degi“ barns í leikskóla. Kynning og fræðsla fyrir foreldra 

um lestraraðferð líkt og samræðulestur, foreldrunum sjálfum og barninu til góða, er einn 

af þeim möguleikum sem hægt væri að nýta.  
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Fulltrúar samtaka Heimilis og skóla eru aðilar að þjóðarsáttmálanum fyrir hönd 

foreldra og gerðu samtökin samning við mennta- og menningarmálaráðuneytið í janúar 

2016 um gerð Læsissáttmála fyrir foreldra. Einnig er stefnt á að gera læsissáttmála fyrir 

kennara og á að innleiða báða þessa sáttmála inn í skóla landsins. Innleiðing þessara 

sáttmála er liður í samkomulagi ráðuneytisins og Heimilis og skóla. Meðal annarra 

meginmarkmiða samkomulagsins er t.d. að stuðla að aukinni lestrarfærni barna og 

unglinga með þáttöku og stuðningi foreldra við framkvæmd þjóðarsáttmála um læsi, að 

auka vitund foreldra um ábyrgð þeirra gagnvart læsi barna sinna, virkja foreldra í að styðja 

við læsi og lestrarþjálfun barna sinna og auka samstarf skóla og foreldra um læsisnám 

barna (Heimili og skóli, e.d.). 

Á bekkjarfundum foreldra og umsjónarkennara er læsissáttmálanum ætlað að vera 

lesinn og þau sex atriði sem hann inniheldur um lestur og læsi að vera rædd. Þá á efni 

sáttmálans að vera rætt og ítarefni dreift til foreldra þar sem farið er nánar í hvert atriði 

sáttmálans. Að loknum umræðum þar sem foreldrar hafa sammælst um mikilvægustu 

atriði sáttmálans er hann undirritaður og hengdur upp, yfirleitt í skólastofu barnanna. 

Þetta kemur fram á síðu Heimilis og skóla, landssamtaka foreldra, en ekkert segir til um 

tímamörk eða viðmið (Heimili og skóli, e.d.). Mikil áhersla er lögð á gerð sáttmála allra 

þeirra aðila sem koma að lestarnámi barna ásamt aukinni áherslu á samvinnu foreldra og 

skóla. Fræmkvæmd sáttmálanna er svo í höndum hverrar skólastofnunar sem útfærir þá á 

sinn hátt ásamt því að fylgja eftir umræddum fræðsluliðum til foreldra.  

  

2.7 PISA 2015 

Árið 2015 gaf Menntamálastofnun út skýrslu um niðurstöður úr PISA könnuninni fyrir árið 

2015 en það var sjötta skiptið sem könnunin er lögð fyrir íslenska nemendur. PISA er 

alþjóðleg langtímarannsókn þar sem lagt er mat á hæfni og getu 15 ára nemenda í lestri, 

náttúrufræði og stærðfræði. Þær niðurstöður sem koma fram í skýrslunni sýna að 

lestrarkunnátta íslenskra nemenda, sem og kunnátta í náttúrufræði og stærðfræði, hefur 

dalað frá því að fyrstu mælingar komu fram árið 2000. Í samanburði við hin Norðurlöndin 

er Ísland nú neðst í öllum fögunum og hefur staðan aldrei verið verri, en árið 2000 var 

Ísland staðsett í miðjum hópi. Það er bætt staða annarra Norðurlanda sem gerir það að 

verkum að Ísland færist neðar á listann síðan 2006 þó svo að niðurstaðan fyrir Ísland sé 

enn svipuð og hún var þá. Í samanburði við önnur OECD ríki er Ísland núna neðarlega í 

hópnum (Menntamálastofnun, 2015). Þessar niðurstöður PISA hafa vakið umræðu í 

þjóðfélaginu og vakið fólk til umhugsunar um stöðuna og hvernig hægt sé að bæta hana. 
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Auknar áherslur á lestur og lesskilning líkt og í Þjóðarsáttmála um læsi, endurspeglar þá 

umræðu og þær umbætur sem nú þegar hefur verið gripið til.   

Af öllum þrem þáttum skýrslunnar kemur lesskilningur verst út, þá aðallega hjá 

drengjum. Lestrarhluti skýrslunnar vísar til lesskilnings nemenda en samkvæmt 

skilgreiningu PISA á lesskilningi eiga nemendur að geta skilið, notað, íhugað, og fengist við 

ritaðan texta til þess að ná markmiðum sínum, þroska þekkingu sína og hæfileika til þess 

að geta tekið virkan þátt í samfélaginu. Í könnuninni reynir á hæfni til að finna og afla 

upplýsinga í texta, sýna almennan skilning á texta, túlka texta, velta fyrir sér innihaldi, 

formi og einkennum texta (Menntamálastofnun, 2015). Samkvæmt niðurstöðum PISA er 

lesskilningur sá þáttur sem þarfnast aukinnar eftirfylgni í okkar menntakerfi og þá liggur 

ljóst fyrir að horfa þarf á fleiri þætti en á lesskilninginn sjálfan. Líta þarf á undirstöðuþætti 

lesskilnings og hvernig hægt er að efla þá.   

Sigríður Ólafsdóttir og Baldur Sigurðsson skrifuðu þann hluta skýrslunnar sem fjallar 

um lesskilning. Þau segja að engin einföld lausn virðist liggja fyrir hvað helst þurfi að leggja 

áherslur á til úrbóta og til þess að bæta árangur íslensku nemendanna. Þar segir að horfa 

þurfi til margra þátta og vinna þurfi samkvæmt skýrri stefnumörkun til lengri tíma til þess 

að árangur náist og þessari ögugu þróun sé snúið við. Ef horft er til annarra Norðurlanda 

má sjá í niðurstöðum skýrslunnar að þar sem gripið hefur verið til markvissra aðgerða lítur 

út fyrir að tekist hafi að snúa þróuninni við. Það gefur ákveðnar vísbendingar sem hægt er 

að taka mið af (Menntamálastofnun, 2015).  

Sigríður og Baldur leggja til í skýrslunni að endurskoða þurfi Aðalnámsskrá og leggja 

þurfi frekari áherslu á þá þætti sem snúa að grundvallarþáttum læsis, á öllum 

aldursstigum. Slíkt felur meðal annars í sér áherslu á hljóðkerfisvitund og orðaforða, þá 

helst hærra stigs orðaforða og þjálfun nemenda í tjáningu í ræðu og riti. Þá telja þau 

einnig mikilvægt að leggja áherslu á að markvissar aðgerðir til þess að efla námsaðferðir 

nemenda sem hafa það að markmiði að draga fram skilning á texta. Þá telja Sigríður og 

Baldur að mikilvægt sé að allir kennarar hafi þekkingu á undirstöðuþáttum læsis því aukin 

færni kennara ætti að skila sér í framförum nemenda. Þetta eigi við um allar námsgreinar. 

Þá taka þau fram að fræða þurfi foreldra um mikilvægi málörvunar og tengsl málþroska og 

námshæfni. Mikilvægt sé að foreldrar séu upplýst um það hvernig þau geti á sem bestan 

hátt eflt málþroska barna sinna. Slík upplýsingaveita eigi að fara fram í samskiptum 

foreldra og skóla annarsvegar og með því að bjóða foreldrum aðgengilegt fræðsluefni í 

máli og myndum hinsvegar (Menntamálastofnun, 2015). 

Í framhaldi af PISA skýrslunni 2012 leitaði Freyja Birgisdóttir (2016) skýringa á slakri 

frammistöðu íslenskra nemenda í þeirri könnun. Helstu niðurstöður hennar voru þær að 
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orðaforði veitti langsterkustu forspána um þá nemendur sem lentu í neðri hluta 

viðmiðunarskalans, jafnvel eftir að tekið var tillit til annarra áhrifsbreyta. Niðurstöður 

Freyju undirstrika að góður orðaforði er mikilvægur grunnur grunn að sterkum lesskilningi 

nemenda og þar leika foreldrar lykilhlutverk. Það gefur líka augaleið að einstaklingur getur 

ekki með góðu móti unnið með texta og sótt réttar upplýsingar úr honum ef skilningi á 

orðum er ábótavant.  

Þær niðurstöður sem PISA gefa okkur eru sterkar vísbendingar um það hvaða árangri 

kennsluskipulagið er að skila okkur eins og það er notað í dag, en mikilvægt er að hafa í 

huga að PISA könnunin má ekki vera okkar eina leiðsögn, líta þarf á dæmið í heild sinni og 

frá sem flestum hliðum til þess að víðtæk sýn og markviss stefna í breytingum náist. 

Áhersla á gott samstarf við foreldra og fræðslu til þeirra skiptir líka meginmáli því hjá 

foreldrum liggur svo stór þáttur undirstöðumenntunar barnanna.  
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3 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Fyrir verkefni mitt gerði ég megindlega rannsókn þar sem ég sendi út spurningalista til 

foreldra barna í 1. og 2. bekk grunnskóla á landsbyggðinni. Lagt var upp með 

rannsóknarspurninguna „Hvert er viðhorf foreldra til samlesturs bóka með börnum 

sínum?“. Ætlunin var að skoða hvata foreldra til lestrastunda með börnum sínum, viðhorf 

þeirra til stundarinnar, á hvaða aldri barnið var þegar lestrarstundirnar hófust og hversu 

oft væri lesið fyrir/með barninu. Þá var einnig spurst fyrir um hvort foreldrar hefðu sótt 

sér upplýsingar um lestraraðferð til þess að nýta við lesturinn.  

Tveimur mánuðum fyrir framkvæmd könnunarinnar mætti ég á fund skólastjóra 

skólans þar sem ég hugðist leggja könnunina fyrir. Það var auðsótt af skólastjórans hálfu 

að fá að framkvæma slíka könnun og vorum við sammála um að ég mundi láta í mér heyra 

þegar nær drægi. Skólastjórinn varaði mig þó við að mikið væri um rafrænar kannanir og 

oft á tíðum bærist lítil svörun.  

Eftir að hafa sett upp spurningalista í samráði við leiðbeinanda minn sótti ég um 

aðgang að rafrænu könnunarforriti, http://surveymonkey.com, og setti könnunina upp 

þar. Næst sendi ég tilkynningu um könnunina til Persónuverndar sem og formlega umsókn 

um framkvæmd könnunarinnar til skólastjórans (viðauki 1). Þegar staðfesting barst frá 

Persónuvernd sendi ég krækju að könnuninni ásamt bréfi til foreldra (viðauki 2) með 

tölvupósti til skólastjórans sem svo áframsendi póstinn til foreldranna. Könnunin var send 

út til foreldra 68 barna og svör fengust frá 48 einstaklingum, 34 konum og 14 körlum. 

(Spurningarnar eru í viðauka 3). Svörin skiluðu sér inná aðgang minn hjá 

spurningaforritinu þar sem ég gat skoðað þau og unnið úr þeim og því var ekki hægt að 

rekja þau til þátttakenda. Við úrvinnslu gagnanna voru niðurstöður settar í reikniforritið 

Excel og þar voru útbúin skífurit með niðurstöðum flestra spurninganna. Fimm af 

spurningunum innihéldu fimm svarmöguleika, fimm þeirra innhéldu fjóra svarmöguleika 

en tvær þeirra innihéldu tvo svarmöguleika. Niðurstöður könnunarinnar komu ekki beint á 

óvart en þó er hægt að túlka úr þeim ákveðna sýn foreldra á samlestur bóka með börnum 

sínum.  

Einnig tók ég viðtal við tvo leikskólastjóra í sama bæjarfélagi eftir að ég vann úr 

niðurstöðum könnunarinnar. Það kom í ljós við úrvinnslu niðustaðnanna að ég þurfti að 

afla mér frekari upplýsinga til þess að styðja við túlkun mína á þeim. Ég hringdi í 

skólastjórana og óskaði eftir viðtali. Eins og vænta mátti þá var það auðsótt og báðar tóku 

þeir vel á móti mér á skrifstofum sínum. Viðtölin voru stutt en markviss, tóku ekki nema 
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um það bil 15 mínútur hvert en þau gáfu mér góða innsýn inn í hvernig leikskólinn gæti 

frætt foreldra um lestraraðferðina samræðulestur.  
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4 Niðurstöður 

Eftir að hafa lesið úr niðurstöðum kom í ljós að foreldrar eru alla jafna mjög jákvæðir í 

garð samlesturs bóka með börnum sínum, þeir upplifa þær stundir á jákvæðan hátt og eru 

meðvitaðir um kosti lestursins fyrir barnið. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 

foreldrar byrja snemma að lesa fyrir börn sín og virðast lesa fyrir þau reglulega, óháð eigin 

lestrarvenjum nú og úr bernsku. Foreldrar virðast upplifa lestrarstundina á jákvæðan hátt 

og telja stundirnar gæðastundir og lesturinn mikilvægan fyrir barnið. Ekkert foreldri hafði 

leitað sér fræðslu um lestraraðferð til að nýta við lesturinn. 

4.1 Niðurstöður rannsóknar 

Spurning 1 var um kyn svarenda, alls svöruðu 34 konur og 14 karlar könnuninni.  

Til þess að fá vísbendingu um hvort lestraruppeldi og núverandi lestrarvenjur foreldra 

hafi einhver tengsl við tíðni samlestrar þeirra með barninu sínu var ákveðið að spyrja þess 

efnis. Niðurstöður sýndu að allur gangur er á því hversu títt bækur voru lesnar fyrir 

foreldrana á þeirra bernskuárum.  

 

Mynd 1: Hversu oft var lesið fyrir foreldana á þeirra æskuárum. 

Þá virðist sem minnihluti foreldra gefi sér tíma til þess að lesa sér til yndisauka, en 

61,7 prósent svarenda sögðust frekar og mjög sjaldan lesa og 38,3 prósent svöruðu frekar 

eða mjög oft.  
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Mynd 2: Hversu oft lesa foreldrar sér til yndisauka. 

Þrátt fyrir það virðast flestir foreldrar leggja mikið uppúr því að lesa fyrir börnin sín. 

36 einstaklingar, eða 75%, sögðust lesa mjög eða frekar oft fyrir barn sitt, fjórum sinnum í 

viku eða oftar. 25% sögðust lesa mjög eða frekar sjaldan fyrir barn sitt, sjaldnar en 

vikulega.  

 

Mynd 3: Hversu oft foreldrar lesa með barni sínu, þeim báðum til yndisauka. 

Í spurningu 5 var spurt hvort aðrir aðilar á heimilinu en svarandinn lesi fyrir barnið. Í 

flestum tilfellum virðist svo vera eða 81,25% en hjá 18,75% svarenda er enginn annar sem 

les fyrir barnið.  

Flestir foreldrar hófu samlestur með börnum sínum áður en barnið náði 2 ára aldri, 

eða 85,42%, en hjá 14,58% svarenda var barnið eldra en 2 ára.  
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Mynd 4: Aldur barns þegar samlestur bóka með foreldri hófst. 

Festir foreldrar upplifa samskipti milli sín og barnsins sem mjög góð eða góð á meðan 

á samlestrinum stendur, eða 76,6%. Þokkalega upplifa 17,02% svarenda en brösótt og 

frekar slæm upplifa 6%. 

 

Mynd 5: Upplifun foreldra af samskiptum sínum við barnið á meðan að á 

lestrinum stendur. 

Upplifun langflestra foreldra, eða 93,75%, af samlestrarstundunum er mjög eða 

fremur ánægjuleg, 2,08 % upplifa hana hvorki ánægjulega né leiðinlega en 4,16% upplifa 

hana ekki svo ánægjulega eða mjög óánægjulega.   
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Mynd 6: Upplifun foreldra af lestrarstundunum. 

Helsti hvati 66.67% foreldranna til samlestrarstundanna virðist vera sú upplifun að 

stundin sé gæðastund, bæði fyrir þau og barnið. Þá eru ríflega 29% foreldranna sem telja 

hag barnsins af lestrinum vera sinn helsta hvata. Rétt um 4% svarendanna töldu sinn 

helsta hvata vera til þess að róa barnið niður en enginn svarenda taldi skyldurækni sína 

eða hlýðni við aðra vera sinn helsta hvata.  

 

Mynd 7: Hvati foreldra til lestrarstundanna. 

Flestir foreldranna, eða rúmlega 58% sögðust stundum ræða söguþráð bókarinnar við 

barnið en rúmlega 33% sögðust gera það oft. 8,33% þeirra sögðust sjaldan ræða 

söguþráðinn en enginn svarenda sagðist aldrei gera það.  
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Mynd 8: Hvort foreldrar ræði söguþráð og myndir bókarinnar við barnið. 

Tæplega 71% foreldra sögðust stundum tengja það sem lesið er um við reynsluheim 

barnsins og tæp 17% sögðust gera það oft. Rúmlega 10% sögðust sjaldan tengja 

reynsluheim barnsins við það sem lesið er um og 2% sögðust gera það aldrei. 

 

Mynd 9: Hvort foreldrar tengi það efni sem lesið er um við reynsluheim 

barnsins. 

Aðeins 3 einstaklingar höfðu leitað sér leiðbeingar varðandi samlestur en lang flestir, 

eða tæp 93% svöruðu spurningunni hvorki né sem gefur sterklega til kynna að þau hafi 

ekki leitað sér leiðbeininga varðandi lestraraðferðir.  
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Mynd 10: Hvort foreldrar hafi leitað sér leiðbeininga um lestraraðferð til að nýta 

við lesturinn. 

Fleiri mæður en feður svöruðu spurningalistanum en ekki er hægt að segja um útfrá 

því hvort mæður lesi almennt oftar fyrir börnin en feður. Niðurstöður þessarar könnunar 

gefa til kynna að bæði mæður og feður lesi almennt fyrir börnin sín. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum þá eru foreldrar almennt viljugir til þess að lesa fyrir börn sín óháð því 

hversu oft var lesið fyrir þau sjálf sem barn eða hversu mikið þau lesa sér til yndisauka 

sem fullorðnir einstaklingar í dag. Meðvitund foreldra um kosti samlesturs virðist vera til 

staðar og skilar sér í aukinni tíðni lestrarstunda með börnunum sem byrja flestar þegar 

barnið er í kringum tveggja ára aldurinn. Samskipti foreldris og barns er í flestum tilfellum 

góð ásamt því að foreldrar upplifa stundina  á jákvæðan hátt. Hvati þeirra til lestursins er 

annarsvegar sá að þau upplifa stundina sem gæðastund og hinsvegar sá að þau vita að 

lesturinn geri barninu gott. Flestir foreldrarnir ræða stundum söguþráð bókarinnar við 

barnið og tengja hann stundum við reynsluheim barnsins. Nærri ekkert foreldranna hafði 

leitað sér upplýsinga um lestraraðferðir sem hægt væri að nota við lesturinn.  

4.2 Viðtöl við leikskólastjóra 

Í viðtali mínu við leikskólastjórana tvo spurði ég hvort fræðsla til foreldra um lestraraðferð 

líkt og samræðulestur gæti farið fram í gegnum leikskólana og þá með hvaða hætti. Einnig 

hvenær hægt væri að byrja slíka fræðslu og hvernig væri best að fylgja henni eftir.  

Það stóð ekki á svörum. Báðum leist mjög vel þá hugmynd að fræða foreldra um 

lestraraðferð og sögðu það góða viðbót við þá miklu áherslu á samlestur bóka sem væri 

nú þegar í þeirra starfi.  
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Annar viðmælandinn greindi frá því að á sínum leikskóla væri mikið lagt upp úr lestri 

bóka fyrir börnin. Þá væri í gangi átak til þess að fjölga lestrarstundum fyrir börnin heima 

hjá þeim. Börn og foreldrar skrá þá niður öll þau skipti sem fyrir þau er lesið, sama hvaða 

fjölskyldumeðlimur les fyrir þau. Hún segir átakið hafa gengið vonum framar, mikið væri 

lagt uppúr því að hvetja foreldra til að lesa með börnunum og viðbrögðin stæðu ekki á sér. 

Hvað fræðslu til foreldra um lestraraðferðina varðar taldi hún það vel framkvæmanlegt í 

gegnum leikskólann og í raun væri það tilvalið í framhaldi af lestrarátakinu. Hún sá fyrir 

sér að strax á fyrsta kynningardegi foreldra í leikskólanum væri þeim kynnt aðferðin með 

upplýsingabæklingi. Á fyrsta foreldrafundinum væri svo sérstök upplýsingagjöf þar sem 

aðferðin er kynnt nánar og foreldrar upplýstir hvernig þau geta sjálf nálgast nánari 

upplýsingar og notkunarleiðbeiningar. Í framhaldinu væru fyrirlestrar á foreldrakvöldum á 

hverju hausti, markviss fræðsla sem þróaðist samhliða auknum þroska barnsins. Þá væri 

það einstaklingur sem væri vel kunnugur aðferðinni sem sæi um kynninguna. Jafnvel þó 

að ávinningur af slíkri vinnu sæist ekki strax þá myndi hann sjást seinnameir, í síðasta lagi 

þegar barnið væri byrjað í formlegu námi.  

Seinni viðmælandi minn var á sömu skoðun og sá fyrri um mikilvægi þess að fræða 

foreldra og fylgja því svo markvisst eftir. „Ekkert gott viðhelst að sjálfu sér, eins og blómið 

sem þarf að vökva, þarf að fylgja eftir góðum hlutum“, sagði hún máli sínu til stuðnings. 

Hún taldi að fræða þyrfti foreldra frá fyrsta degi um hlutverk þeirra í lestrarþroska 

barnsins, um lestur bóka og hvernig hægt er að stuðla að árangursríkum lestri. Þannig 

væri grunnurinn lagður strax í byrjun leikskólagöngu barnsins og þær upplýsingar 

uppfærðar á hverju ári samhliða vaxandi þroska þess. Auk þess að láta foreldra hafa 

fræðslubréf á fyrsta foreldrafundi væri hægt að fylgja því eftir með myndbandsbrotum 

sem send væru til foreldra í gegnum þann samskiptamiðil sem leikskólinn notar, í þeirra 

tilfelli facebook. Þá var hugmyndin sú að slík myndbrot væru af barni þess tiltekna 

foreldris þar sem til dæmis leikskólakennari væri að lesa bók með barninu og nýtti 

samræðulestur til þess. Viðmælandi minn taldi foreldra líklegri til þess að horfa á 

myndbrot frekar en lesa heimsendan texta og enn líklegri til þess að horfa á myndbrotið 

ef það er af barninu þeirra. Þannig er athygli foreldrisins fönguð og líkurnar á að 

upplýsingarnar komist til skila aukast. „Það eru allir svo uppteknir og við verðum að finna 

leiðir til þess að ná til foreldranna“ bætti hún við.  

Líkt og leikskólastjórarnir útskýra þá væri fræðsla til foreldra um lestraraðferð líkt og 

samræðulestur vel fræmkvæmanleg í gegnum starf leikskólanna. Fræðslan kæmist 

örugglega og markvisst til skila, henni væri fylgt eftir samhliða auknum þroska barnsins og 

væri á höndum fagaðila.  
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5 Umræður 

Niðurstöður þessa verkefnis gefa til kynna að viðhorf foreldra þess hóps sem ég 

kannaði, til samlesturs bóka með börnum sínum sé almennt jákvætt. Þeir lesa reglulega 

með börnum sínum bækur og byrja flestir á því áður en barnið nær tveggja ára aldri. Hvati 

þeirra til lestursins er af jákvæðum toga og samskiptin ganga almennt vel fyrir sig. Þó 

virðast fæstir foreldrar kunnugir lestraraðferð og fátítt virðist að þeir hafi fyrir því að leita 

sér upplýsinga um slíka aðferð að fyrra bragði.  

Foreldrar virðast vera meðvitaðir um hlutverk sitt í lestrarnámi barna sinna og tel ég 

líklegt að þeir myndu taka fræðslu um lestraraðferð líkt og samræðulestur fagnandi. 

Aðferðin veitir foreldrunum ákveðið öryggi og leiðsögn í hlutverki sínu og styður enn 

frekar við jákvæða upplifun foreldris og barns af lestrinum. Með aðferðinni er sterkur 

grunnur orðaforða, tjáningagetu og lesskilnings lagður strax með fyrstu bókinni sem nýtist 

barninu á svo fjölmargan hátt í daglegu lífi. Slíkur grunnur frá daglegu lífi styður við aðra 

þætti líkt og bernskulæsi, læsi, lesskilning og ekki síst hið formlega nám sem hefst við 

fyrstu skólaskil. Sókn er besta vörnin og á það svo sannarlega við í þessu tilfelli þar sem 

lesskilningur íslenskra barna hefur staðið í stað.  

Í Þjóðarsáttmála um læsi er lögð áhersla á mikilvægi virkrar þáttöku foreldra í námi 

barna sinna og mikilvægi þess að fræða og styðja foreldra í þeim efnum. Ásamt því er lögð 

sérstök áhersla á styrkt samstarf foreldra og skóla alla skólagöngu barnsins. Það er auðvelt 

að gera sér í hugarlund að fræðsla til foreldra um samræðulestur sé vel til þess fallin að 

vera á höndum leikskólanna. Líkt og áður hefur verið greint frá þá ætti slík viðbót að vera 

vel framkvæmanleg og í takt við það starf sem nú þegar er innt af hendi innan 

leikskólanna.  

Við upphaf leikskólagöngu barnsins væri aðferðin útskýrð fyrir foreldrum og 

fyrirkomulag upplýsingaveitu leikskólans kynnt. Á fyrsta foreldrafundi fyrstu annar væri 

aðferðin útskýrð enn frekar og foreldrum afhent gögn með leiðbeiningum til þess að 

styðjast við. Einu sinni á ári, á foreldrafundi, er rætt við foreldra um þær 

áherslubreytingar sem eiga sér stað við lesturinn samhliða auknum málþroska barnsins. Í 

daglegu starfi eru samskipti á milli foreldra og kennara í gegnum þann samskiptamiðil sem 

leikskólinn notar og þar getur foreldri leitað upplýsinga eða ráðlegginga til kennarans. Þar 

getur kennarinn líka sent skilaboð til foreldris í formi texta eða myndbrots.  
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Að nýta lestraraðferðina samræðulestur innan veggja heimilis og skóla gefur færi á 

efldu samstarfi á milli foreldra og skóla strax frá fyrsta skóladegi barns auk þess að leggja 

grunninn að bættri lestrargetu og lesskilningi íslenskra barna til framtíðar.  
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Lokaorð 

Kostir þess að nota lestraraðferðina samræðulestur eru margir og fjölbreyttir og margt 

sem mælir með því að slík lestraraðferð sé notuð jafnt í leikskólastarfi sem og heimafyrir. 

Foreldrar virðast vera duglegir við að lesa fyrir börn sín og því liggur vel við að færa þeim 

tækni eins og samræðulestur í hendurnar, foreldrum og börnum til góða.  

Við gerð þessa verkefnis höfum við hjónin mikið rætt um okkar venjur við lestur bóka 

með stúlkunum okkar og hefðum við bæði viljað kynnast þessari aðferð mikið fyrr. Við 

breyttum ósjálfrátt aðferð okkar við lestur með yngstu stúlkunni í framhaldinu því nú 

höfum við meiri hugmynd um hvernig við getum nýtt okkur lesturinn á annan hátt en 

„bara að lesa upphátt“. Yngsta stúlkan fær meiri hvatningu til þess að tjá sig og taka þátt í 

lestrinum og sjáum við það endurspeglast í samskipum okkar við hana í daglegu lífi. Bæði 

hefur tjáningarhæfni hennar aukist mikið sem og orðaforði, ásamt því að nú sækir hún 

meira í bækur og ræðir efni þeirra af fyrra bragði við okkur, til dæmis við matarborðið. 

Það er nokkuð ljóst að á þessu heimili er núna lesið við með stúlkunum, ekki bara fyrir 

þær.  
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Viðauki 1: Bréf til skólastjóra 

 

Kynning á rannsókn  

Kæra XXXX 

Ég heiti Bryndís Gylfadóttir  og er nemandi í Uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla 

Íslands. Nú vinn ég að lokaverkefni mínu til BA gráðu og óska því eftir samvinnu við þig.  Í 

rannsóknarverkefni mínu ætla ég að fjalla um upplifun foreldra barna í 1. og 2. bekk af 

samlestri með börnum sínum.  

Rannsóknin er megindleg og bið ég hérmeð um leyfi til þess að fá að senda þér 

póst með hlekk sem svo áframsendist til foreldra þessara árganga. Þáttaka er valfrjáls og 

þáttakanda heimilt að hætta þáttöku hvenær sem er kjósi þeir það. Hvergi mun koma 

fram neinar persónulegar upplýsingar um einstaklingana í niðurstöðunum og ekki hægt að 

rekja svör til einstaklinga. Fyllsta trúnaðar er heitið og gögnum eytt að úrvinnslu lokinni. 

Tilkynning hefur verið send til persónuverndar um framkvæmd rannsóknarinnar.  

 

Með fyrirfram þökk  

Bryndís Gylfadóttir 

866-5809, brg36@hi.is 

Leiðbeinandi: Atli Harðarson, lektor við Háskóla Íslands.  

mailto:brg36@hi.is
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Viðauki 2: Bréf til foreldra 

Kæra foreldri barns í 1. /2. bekk  

Ég heiti Bryndís Gylfadóttir 

Ég er að vinna að verkefni í Háskóla Íslands sem fjallar um viðhorf foreldra til samlesturs 

með börnum sínum og ég bið þig að leggja mér lið með því að svara 12 krossaspurningum.  

Spurningarnar eiga ekki við um lestur vegna heimalærdóms eða einhvers sem skólinn 

setur barninu fyrir að gera, heldur eiga þær við um valda samverustund foreldris og barns 

þar sem foreldri les fyrir barnið (barnið má lesa líka) og frjálst val er um bók (má vera 

skólalestrarbókin).  

Könnunin er nafnlaus og engar persónuupplýsingar koma fram. 

Bestu þakkir 

Bryndís Gylfadóttir 
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Viðauki 3: Spurningalisti 

 

1. Ég er  

Móðir eða kvenkyns forráðamaður barns í 1. eða 2. bekk 

Faðir eða karlskyns forráðamaður barns í 1. eða 2. bekk 

 

2. Var lesið fyrir þig sem barn? 

Mjög sjaldan (minna en einu sinni í mánuði) 

Frekar sjaldan (vikulega eða sjaldnar) 

Frekar oft   (allt að 4 sinnum í viku) 

Mjög oft    (4 sinnum í viku eða oftar) 

 

3. Lestu sjálf/sjálfur þér til yndisauka? 

Mjög sjaldan (minna en einu sinni í mánuði) 

Frekar sjaldan (vikulega eða sjaldnar) 

Frekar oft   (allt að 4 sinnum í viku) 

Mjög oft    (4 sinnum í viku eða oftar) 

 

4. Lestu fyrir/með barninu þínu (sem er í 1./2. bekk)? 

Mjög sjaldan (minna en einu sinni í mánuði) 

Frekar sjaldan (vikulega eða sjaldnar) 

Frekar oft   (allt að 4 sinnum í viku) 

Mjög oft    (4 sinnum í viku eða oftar) 

 

5. Eru aðrir á heimilinu sem lesa fyrir/með barninu? 

Já 

Nei  
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6. Hvað var barnið gamalt þegar samlestur byrjaði? 

1 árs eða yngra  

1 – 2 ára 

2 – 3 ára 

3 – 4 ára 

4 ára eða eldra  

 

7. Hvernig eru samskipti ykkar barnsins á meðan á lestrarstundinni stendur? 

Mjög góð 

Góð 

Þokkaleg 

Brösótt 

Frekar slæm 

 

8. Hvernig upplifir þú samlestrarstundirnar? 

Mér þykja þær mjög ánægjulegar 

Mér þykja þær fremur ánægjulegar 

Mér þykja þær hvorki ánægjulegar né leiðinlegar 

Mér þykja þær ekki svo ánægjulegar 

Mér þykja þær mjög óánægjulegar 

 

9. Hver er helsti hvati þinn til þessara samverustunda? 

Gæðastund, gert bæði fyrir mig og barnið 

Veit að lestur er góður fyrir barnið 

Góð leið til að róa barnið niður 

Skyldurækni, finnst ég þurfa að gera þetta 

Sagt að gera þetta af öðrum aðila 
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10. Ræðið þið söguþráðinn og myndirnar? 

Oft 

Stundum 

Sjaldan  

Aldrei 

 

11. Tengir þú það sem lesið er um við reynsluheim barnsins? 

Oft 

Stundum 

Sjaldan  

Aldrei 

 

12. Hefur þú leitað þér leiðbeininga varðandi samlestur? Ef svo er, finnst þér auðvelt 

að nágast þær?  

Mjög auðvelt  

Frekar auðvelt  

Hvorki né  

Frekar erfitt  

Mjög erfit 

 

 

 

 

 


