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Útdráttur 
Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.-prófs við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í 
ritgerðinni er fjallað um mikilvægi þátttöku foreldra í læsisnámi barna sinna. 
Foreldrar eru fyrstu kennarar barna og jafnframt þeir aðilar sem fylgja þeim hvað 
lengst eftir. Mikilvægt er að foreldrar leggi góðan grunn og styðji við lestrar- og 
læsisnám barna sinna með virkri þátttöku þar sem það hefur áhrif á námsárangur 
barnanna. Í raun má því segja að foreldrar séu mikilvægustu kennararnir. Markmiðið 
með ritgerðinni er að skoða hvernig foreldrar geta lagt grunn að og stutt við lestrar- og 
læsisnám barna. Í upphafi eru hugtökin lestur og læsi skilgreind og greint frá ólíkum 
lestrarkennsluaðferðum. Þá er fjallað um mikilvægi þátttöku foreldra í námi barna og 
hvernig þeir geta haft áhrif á læsisnám barna sinna. Í kjölfarið er greint frá hlutverki 
skólans í að virkja foreldra til þátttöku í skólastarfinu. Að lokum er sagt frá hugmynd 
að verkefni sem stuðla á að auknum almennum lestri á heimilum barna. 

Abstract 
This thesis is a final assignment for a B.Ed. degree at the faculty of Education at the 
University of Akureyri. The thesis discusses the importance of parents’ participation 
in the literacy education of their children. Parents are children’s first teachers as well 
as those who follow through with them the longest. It is important that parents build a 
good foundation and support their children’s reading and literacy education with 
active participation because it has an effect on children’s academic performance. In 
fact, it can be stated that parents are the most important teachers. The aim of the thesis 
is to scrutinize how parents can have an influence on their children’s literacy 
education. Initially, the terms reading and literacy are defined. Thereafter, different 
literacy teaching methods are described. Next, the importance of parents’ 
participation in their children’s education is discussed and how they can affect their 
literacy education. Subsequently, the school’s role in activating the parents to get 
involved is examined. Finally, an idea of a project that is intended to increase reading 
in children’s households is formulated. 
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1. Inngangur 
Lestur er athöfn sem flestir einstaklingar þekkja til og beita á nánast hverjum degi. 

Læsi er aftur á móti hugtak sem vefst fyrir mörgum. Löngum voru lestur og læsi talin 

vera eitt og hið sama, það er að segja að vera læs merkti að maður gat lesið bókstafi, 

orð og setningar. Læsi er þó víðara hugtak sem nær bæði yfir þá tæknilegu kunnáttu 

og færni sem fólk þarf að hafa á valdi sínu til að geta lesið og skrifað og hæfninni til 

að geta skapað merkingu út frá því sem lesið er.  

Lestur og læsi eru grundvöllurinn að öllu námi og skiptir því miklu máli að 

börn nái fljótt tökum á þessum þáttum. Lengi vel var því haldið fram að skólinn ætti 

að sinna því hlutverki að kenna nemendum að lesa. Eftir því sem rannsóknum um 

lestrarnám barna hefur fjölgað hafa menn hins vegar komist að því að foreldrar gegna 

lykilhlutverki í lestrar- og læsisnámi barna sinna enda eru þeir fyrstu kennarar þeirra 

og jafnframt þeir aðilar sem fylgja þeim hvað lengst eftir. Miklu máli skiptir að 

foreldrar taki virkan þátt í námi barna sinna þar sem það hefur áhrif á námsárangur. 

Hægt er að fara ýmsar leiðir til að leggja góðan grunn og styðja við lestrar- og 

læsisnám barna. Margir foreldrar virðast þó ekki þekkja eða gera sér grein fyrir þeim 

áhrifum sem þeir geta haft á nám barna sinna og skiptir þess vegna miklu máli að 

kennarar og skólar séu duglegir að upplýsa þá og koma á samstarfsverkefnum við 

heimilin.  

Markmiðið með þessu verkefni er að skoða hvernig foreldrar geta lagt grunn 

að og stutt við lestrar- og læsisnám barna sinna. Í upphafi verða settar fram 

skilgreiningar og fjallað um hugtökin lestur og læsi. Því næst verður greint frá ólíkum 

lestrarkennsluaðferðum. Að því búnu verður fjallað um mikilvægi þátttöku foreldra í 

námi barna sinna og sett fram nokkur gagnleg atriði sem foreldrar ættu að þekkja og 

hafa í huga til að styðja við læsisnám barna sinna. Þá verður sagt frá hlutverki skólans 

í að virkja foreldra til þátttöku og að lokum sett fram hugmynd að verkefni sem 

stuðlað getur að auknum almennum lestri á heimilum barna. 

2. Læsi og lestur 
Í gegnum tíðina hefur skilningur á hugtakinu læsi breyst nokkuð. Löngum var litið 

svo á að lestur væri fyrst og fremst tæknileg færni sem byggði á umskráningu, það er 

að segja að þekkja stafi og hljóð og geta umskráð þessi tákn yfir í hljóð. Læsi fólst því 

í að geta lesið og skrifað, það er að geta skilið prentaðan texta og fært hugsanir sínar í 
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letur. Síðar fóru menn að gera sér grein fyrir að læsi er mun víðfeðmara hugtak sem 

krefst þess að menn geti lesið, skilið, greint og túlkað letur og texta, átt í samræðum, 

tjáð skoðanir sínar og hlustað á aðra (Westby, 2014, bls. 189–190; Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 98). Í kenningarramma PISA-rannsóknanna er 

læsi skilgreint sem „færni í að skilja, nota, meta og tileinka sér ritað mál, vera virkur 

lesandi til að ná eigin markmiðum, þróa þekkingu og frama sinn frekar og taka virkan 

þátt í þjóðfélaginu. Lesskilningur á einnig við um túlkun og ígrundun á innihaldi texta 

og framsetningu“ (Almar M. Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson og 

Júlíus K. Björnsson, 2010, bls. 12). Hinn nýi skilningur á hugtakinu læsi felur því í 

sér að tæknileg undirstaða lestrar og ritunar dugir ekki til að einstaklingur geti talist 

læs. Læsi er félagslegt í eðli sínu sem skýrist af því að menn hafa komið sér saman 

um málnotkun og merkingu orða í málsamfélaginu. Læsi er því háð hefð, menningu 

og gildum og ræðst merkingarsköpun einstaklinga af reynslu þeirra og mörgum 

öðrum aðstæðubundnum þáttum. Einnig eru menn sammála um að læsi snúist að 

einhverju leyti um tæknimiðlun og verkkunnáttu þar sem skriffæri, efni til að skrifa á 

og miðill eru nauðsynleg verkfæri til að koma ritsmíðinni á framfæri (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 18–19). Að vissu leyti má því segja að læsi sé 

mannréttindi sem er forsenda persónulegrar valdeflingar, borgaravitundar og virkar 

þátttöku í samfélaginu. Auk þess er læsi tæki til þekkingaröflunar, bæði innan og utan 

skólakerfisins (Rúnar Sigþórsson og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 30).  

Aukin tæknivæðing hefur leitt til þess að menn líta ekki lengur svo á að læsi sé 

bundið við prentmálið heldur einnig stafræna tækni. Stafræn tækni hefur gert 

mönnum kleift að lesa og skrifa í ólíku umhverfi en áður og krefst þess að 

einstaklingar geti lesið og túlkað stafrænt efni, svo sem myndefni, hljóðefni og texta á 

vef. Út frá þessu breytta umhverfi hafa orðið til hugtök á borð við stafrænt læsi, 

miðlamennt og miðlalæsi. Stafrænt læsi felur í sér þá kunnáttu að geta notað tölvu- og 

nettækni til efnissköpunar og í samskiptum við aðra. Hugtakið miðlamennt er notað í 

tengslum við skólastarf þar sem nemendur nota ýmsa miðla í námi sínu. Á sama tíma 

og þeir læra um viðfangsefnið læra þeir einnig um notagildi miðlanna. Miðlalæsi felur 

þess vegna í sér þá færni sem nemendur öðlast við námið (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19). 

Að ofansögðu má ljóst vera að læsi er nokkurs konar yfirhugtak sem nær yfir 

lestur, ritun, tal og hlustun. Í því felst með öðrum orðum hæfni í umskráningu, 
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lesfimi, lesskilningi og að geta greint frá hugsunum sínum og skoðunum bæði 

munnlega og skriflega. Fjallað verður nánar um þessa þætti í næstu köflum. 

2.1 Umskráning, ritháttarlestur og sjónrænn orðaforði 
Þegar talað er um umskráningu í tengslum við lestur er átt við lestækni sem byggir á 

lögmálum stafrófsins þar sem hver bókstafur er notaður sem tákn fyrir eitthvert 

tiltekið hljóð. Umskráning felur í sér að þekkja og geta tengt saman rittákn og hljóð. 

Úr hljóðunum eru myndaðar hljóðakeðjur sem mynda orð. Umskráning er afar 

mikilvæg byrjendum í lestri vegna þess að hún gerir þeim kleift að lesa sig í gegnum 

orð sem þeir hafa aldrei séð áður, frá einum bókstaf til annars. Auk þess er hún 

forsenda orðaforðaöflunar (Otaiba, Kosanovich og Torgesen, 2014, bls. 124–126).  

Samkvæmt Rósu Eggertsdóttur og Þóru Björk Jónsdóttur (2006, bls. 5–7) er 

hægt að fara aðra leið en umskráningarleiðina við lestur, það er að segja sjónrænu 

leiðina eða ritháttarleiðina. Hún byggir á því að í sjónrænu minni einstaklinga verði til 

orðasafn þekktra orða, það er að segja sjónrænn orðaforði. Með öðrum orðum festir 

heilinn í langtímaminninu orð sem lesin eru oft. Orð í orðasafninu þarf ekki að lesa 

frá einum bókstaf til annars heldur nægir að líta á það í heild sinni til að átta sig á 

hvernig það er borið fram og hvað það merkir. Þegar óþekkt orð koma hins vegar fyrir 

dugir þessi leið ekki og þurfa einstaklingar þá að grípa til umskráningar. Það er því 

ekki á færi byrjenda í lestri að beita ritháttarleiðinni en talið er að flestir sem náð hafa 

góðum tökum á lestri beiti henni við almennan lestur.  

Að mati Frith (1985, bls. 306–308) er munur á ritháttarlestri og skiltalestri. 

Samkvæmt henni er skiltalestur fyrsta stigið sem einstaklingar ganga í gegnum þegar 

þeir læra að lesa. Á stiginu getur einstaklingur borið kennsl á kunnugleg orð vegna 

þess að hann þekkir mynd þess. Viðkomandi tekur ekki eftir röð stafa en veit hvernig 

orðið lítur út vegna þess að hann hefur séð það áður. Hafi viðkomandi ekki séð orðið 

áður getur hann ekki vitað hvernig á að bera það fram enda hefur hann ekki náð 

tökum á umskráningu. Eina leiðin er því að giska á hvert orðið sé. Algengt er að 

fjögurra til fimm ára börn þekki ýmsar orðmyndir og beiti því þessari aðferð. 

Í raun má segja að umskráning sé undirstaða alls lestrarnáms enda er hún 

forsenda þess að einstaklingar komi sér upp orðasafni og geti því beitt ritháttarleiðinni 

við lestur þegar þeir sjá kunnugleg orð. Umskráning og sjónrænn orðaforði eru því 

eins og gefur að skilja forsenda ákveðinnar lesfimi.  
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2.2 Lesfimi 
Lesfimi er færni sem brúar bilið á milli umskráningar og lesskilnings. Eins og nafnið 

gefur til kynna felst lesfimi í áreynslulausum og sjálfvirkum lestri. Þannig getur 

einstaklingur sem náð hefur góðri lesfimi ekki einungis lesið með tiltölulega 

auðveldum hætti heldur skilur hann einnig það sem hann les. Lesfimi byggir þó einnig 

á því að lesið sé í viðeigandi hendingum og með réttu hljómfalli. Lesfimi á þess vegna 

bæði við hljóðlestur og raddlestur (Helga Sigurmundsdóttir, 2011, bls. 93–94; 

Rannveig Oddsdóttir, 2018). 

Lesfimi byggir á þremur megin þáttum. Í fyrsta lagi má nefna lestrarnákvæmni 

sem er hlutfall rétt lesinna orða miðað við heildarfjölda lesinna orða. Nákvæmnin 

segir til um hvort einstaklingur hafi náð tökum á umskráningu. Í öðru lagi byggir 

lesfimi á sjálfvirkni, það er að segja þeirri færni að geta lesið hratt og áreynslulaust, 

ósjálfrátt og ómeðvitað (Rasinski, 2004, bls. 46). Þeir sem hafa góða lesfimi eru taldir 

lesa um 99% texta með sjálfvirkum hætti. Þeir þurfa þess vegna ekki að eyða mikilli 

orku í lestrartæknina heldur geta nær eingöngu einbeitt sér að lesskilningnum. Í þriðja 

og síðasta lagi byggir lesfimi á hrynrænum þáttum tungumálsins eða 

hljóðfalli/hljóðfallsfræði. Sá hluti lesfiminnar snýr að lestrarlagi eða hljómfalli þegar 

lesið er. Hrynrænir þættir eru fyrst og fremst mikilvægir fyrir upplestur en þeir gera 

lesendum kleift að lesa texta af innlifun og með réttu hljómfalli þannig að merkingin 

komist til skila (Helga Sigurmundsdóttir, 2011, bls. 93–94). 

Góð lesfimi er talin geta stuðlað að bættum lesskilningi og jákvæðum 

viðhorfum gagnvart lestri og námi. Þeir sem búa yfir góðri lesfimi fer stöðugt fram í 

lestri því orðaforði eykst með auknum lestri. Aftur á móti þurfa þeir sem ekki búa yfir 

góðri lesfimi að hljóða sig í gegnum orð frá stafi til stafs vegna þess sjónrænn 

orðaforði þeirra er ekki stór (Helga Sigurmundsdóttir, 2011, bls. 93–94; Rannveig 

Oddsdóttir, 2018). Eins og gefur að skilja eiga þeir því erfiðara með að lesa og er 

jafnframt hættara við því að skapa með sér neikvætt viðhorf til lesturs og gefast 

jafnvel upp eða forðast hann (Stanovich, 1986, bls. 382–383). Þess vegna eru 

lestrarfærni þeirra og orðaforði oft og tíðum slakari en hjá jafnöldrum. Lesfimi getur 

því bæði takmarkað og stutt við lesskilning (Helga Sigurmundsdóttir, 2011, bls. 93–

94). 
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2.3 Lesskilningur 
Eins og nafnið gefur til kynna felur lesskilningur í sér túlkun og skilning lesanda á 

texta sem hann les. Í því felst þó ekki að hann velti lengi vöngum yfir innihaldi 

textans heldur er lesskilningur í raun fyrirhafnarlaust, sjálfkrafa og árangursríkt ferli 

(Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 28). Samkvæmt Perfetti, Landi og Oakhill 

(2005, bls. 227–228) felur lesskilningur í sér að lesandi byggi upp mynd af því sem 

hann les út frá eigin bakgrunni, þekkingu og reynslu. Þau segja lesskilningsferlið 

flókið úrvinnsluferli og hafa sett fram kenningu um það sem fram fer. Allt hefst á því 

að lesandi móttekur upplýsingar þegar hann sér rittákn og orð textans. Hefst hann þá 

handa við að reyna að öðlast skilning á innihaldinu með því að sækja upplýsingar í 

hljóðkerfið, orðmyndunarfræði, setningarfræði og orðasafnsmerkingu. Þessar 

upplýsingar þarf lesandinn svo að tengja við eigin reynslu og þekkingu. Þannig getur 

viðkomandi túlkað textann og ályktað um það sem ekki kemur fram með beinum 

hætti í textanum. Ferlinu lýkur loks þegar lesandinn hefur öðlast skilning á textanum 

(Bergljót Vilhelmína Jónsdóttir, 2010, bls. 30; Perfetti, Landi og Oakhill, 2005, bls. 

228). 

2.4 Samræður, tjáning og hlustun  
Læsi byggir ekki einungis á þeim þáttum sem hafa verið listaðir hér að framan heldur 

einnig hæfninni til að geta átt í samræðum, geta tjáð skoðanir sínar og hlustað á aðra. 

Þessi hæfni, að hafa gott vald á máli sínu, framsögn og samræðum, gerir 

einstaklingum kleift að taka þátt í umræðum í lýðræðisþjóðfélagi þar sem 

einstaklingar rökræða um ólík sjónarmið og komast að niðurstöðu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 98).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla er kveðið sérstaklega á um mikilvægi þess að 

„nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að 

skapa eigin merkingu og bregðast við á persónulegan og skapandi hátt við því sem 

þeir lesa“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 19). Í því felst að 

nemendur öðlist hæfni „til að nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að 

leita nýrra lausna og beita gagnrýnni hugsun og röksemdafærslu“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 88). Til þess þurfa þeir að geta tjáð og miðlað 

hugsunum sínum, tilfinningum og skoðunum bæði munnlega og skriflega (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 87).  
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2.5 Ritun og miðlun 
Ritun og miðlun eru ákveðnir grundvallarþættir læsis og forsenda samræðu og 

tjáningar. Ritun felur í sér að rittákn eru notuð til að skrá orð og setningar í þeim 

tilgangi að koma hugmyndum, skoðunum og staðreyndum á framfæri, eiga í 

samskiptum við aðra og hafa áhrif. Með öðrum orðum felur ritun í sér að miðla 

upplýsingum. Ritun byggir á tæknilegri færni eins og umskráningu og stafsetningu en 

einnig textagerð, það er að segja að setja texta saman (Rannveig Oddsdóttir, Baldur 

Sigurðsson og Halldóra Haraldsdóttir, 2017, bls. 93). Ef einstaklingur getur ekki 

miðlað þekkingu sinni eða sagt frá hugsunum sínum og upplifunum getur hann ekki 

átt samskipti við aðra eða haft áhrif á samfélag sitt. Í nútímasamfélagi eru því gerðar 

sífellt meiri kröfur til einstaklinga um að þeir geti tjáð sig með margvíslegum hætti. 

Þannig tengjast lestur og ritun órjúfanlegum böndum og vega hvort annað upp. Það er 

því ekki síður mikilvægt að þjálfa ritun en lestur og best er að gera það samhliða 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 99).  

 Samkvæmt nýjustu skilgreiningum á læsi er ritun ekki bundin við ritaðan texta 

heldur má nota ýmis tákn eins og teikningar, myndir og töflur til að miðla 

upplýsingum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 18; Rannveig 

Oddsdóttir o.fl., 2017, bls. 93). Í raun má segja að ritunarnám hefjist strax á fyrstu 

æviárunum þegar börn byrja að krota. Með æfingunni þróast krotið yfir í teikningar 

sem börnin nota til að tjá sig og koma hugmyndum sínum áleiðis. Við upphaf 

skólagöngu öðlast börn tök á hinu hefðbundna ritmáli sem veitir þeim enn 

fjölbreyttari leiðir til tjáningar og miðlunar (Læsi er lykillinn, e.d.). Ritunarnám felur í 

sér að einstaklingur lærir að tengja saman staf og hljóð til að geta fært mælt mál yfir í 

rituð orð og setningar. Það byggir jafnframt á því að hann lærir að setja texta fram á 

margvíslegan hátt á ólíkum miðlum og nýta ritun til náms- og þekkingarsköpunar 

(Rannveig Oddsdóttir o.fl., 2017, bls. 93). 

2.6 Samantekt 
Að ofansögðu má ljóst vera að læsi er fjölþætt hæfni sem krefst bæði tæknilegrar 

kunnáttu og færni til að skapa merkingu út frá því sem er lesið. Gífurlega mikilvægt 

er að börn nái tökum á þessum hæfniþáttum enda er læsi undirstaða alls náms. 

Lestrargeta barns á fyrstu skólaárunum er til að mynda forsenda frekara lestrarnáms 

og gefur vísbendingar um árangur í lestri síðar meir. Sýnt hefur verið fram á að þeir 

sem hafa góð tök á lestri og góðan grunn í læsi frá upphafi halda áfram að efla 
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lestrarfærni eftir því sem líður á skólagönguna. Hins vegar ná þeir sem hafa lítil sem 

engin tök á lestri og ónógan grunn í læsi síður að efla lestrarfærni sína þegar fram líða 

stundir. Bilið milli þeirra sem hafa góða og slaka lestrarfærni breikkar því stöðugt. Í 

heimi fræðanna er þetta það sem er kallað Matteusareinkenni (Cecil, 2011, bls. 85). 

Það er því ljóst að mikilvægt er að leggja strax frá upphafi áherslu á að efla lestrar- og 

læsisfærni barna. Það má gera á ýmsan hátt, ýmist með eindar-, heildar- eða 

samvirkum aðferðum. Fjallað verður nánar um þessar aðferðir í næsta kafla. 

3. Lestrarkennsluaðferðir 
Löngum hefur mönnum greint á um hvenær eigi að byrja að kenna börnum að lesa og 

hvernig eigi að haga lestrarkennslu. Snemma á sjötta áratug tuttugustu aldar voru uppi 

kenningar um lesþroskann. Samkvæmt fræðimönnum þess tíma þurftu börn að hafa 

öðlast ákveðna þekkingu og færni, til dæmis varðandi sjónræna og hljóðræna 

aðgreiningu, áður en hægt væri að kenna þeim að lesa og skrifa. Meðalaldur barna 

sem náð höfðu þessari færni var rétt rúmlega sex og hálfs árs og átti þá að hefja 

formlega lestrarkennslu. Talið var mikilvægt að skólar sæju um lestrarkennsluna og 

var foreldrum ráðlagt að skipta sér ekki af henni ef þeir vildu ekki að börn þeirra 

lærðu slæmar lestrarvenjur (Cecil, 2011, bls. 41). 

 Árið 1966 greindi Mary Clay frá kenningu sinni um bernskulæsi. Samkvæmt 

henni hefst þróun læsis strax við fæðingu og varir alla ævi. Þessi þroski á sér stað í 

daglegu lífi barna þegar þau eiga í samskiptum við aðra einstaklinga (Cecil, 2011, bls. 

42) og fást við fjölbreyttar athafnir sem reyna á og efla mál, lestur og ritun (Rannveig 

Auður Jóhannsdóttir, 2016, bls. 3). Samkvæmt þessu hafa ung börn mikla og 

fjölbreytta reynslu af tungumálinu. Þau þekkja til að mynda tákn bókstafa og orða 

sem eru áberandi í umhverfi þeirra, til dæmis fyrsta stafinn í nafninu þeirra og 

vörumerki eins og Cheerios. Í raun má segja að börn þurfi ekki að hafa náð tilteknum 

aldri, þekkingu eða færni til að hægt sé að hefja lestrarkennsluna. Það sem skiptir máli 

er að börn hafi áhuga á lestri og læsistengdum athöfnum og hafi trú á eigin hæfni til 

að taka framförum og ná árangri (Cecil, 2011, bls. 42–45). 

 Í ljósi þessara ólíku kenninga hafa verið settar fram hugmyndir um ólíkar 

lestrarkennsluaðferðir, það er að segja eindar-, heildar- og samvirkar aðferðir. 

Eindaraðferðir tengjast kenningum um lesþroskann. Það sem einkennir þær er 

áherslan á tengsl stafs og hljóðs en umskráning er talin vera forsenda lesturs. Minni 
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áhersla er lögð á sköpun merkingar í upphafi en talið er að lesskilningur þróist í 

kjölfar þess að einstaklingur nær tökum á umskráningunni. Ferlinu má því lýsa á þann 

hátt að farið er frá eind til heildar, það er að segja frá bókstaf eða hljóði til merkingar. 

Algengasta lestrarkennsluaðferðin í flokki eindaraðferða er hljóðaaðferðin (Þóra 

Kristinsdóttir, 2009, bls. 7–8; Vacca, Vacca, Gove, Burkey, Lenhart og McKeon, 

2006, bls. 38–39). Hún kom fram um 1930 og byggir á grunneiningum tungumálsins, 

það er stöfum og hljóðum, og þeirri kenningu að lestur feli í sér umskráningu bókstafa 

í hljóð og hljóða í bókstafi. Í kennslu er þess vegna lögð áhersla á vinnu með stafi og 

hljóð. Þegar barn er á byrjunarstigi í lestri hljóðar það sig í gegnum hvern bókstaf og 

hvert orð. Ekkert orð getur því reynst því óyfirstíganlegt. Endurtekning og upprifjun 

eru talin mikilvæg til að festa í minni tengslin á milli bókstafs og hljóðs og 

samsetningu hljóða í atkvæði og orð (Arnheiður Borg, Rannveig Löve og Sigrún 

Löve, 2009, bls. 57; Vacca o.fl., 2006, bls. 38–39). 

 Heildaraðferðir tengjast kenningunni um bernskulæsi. Einkenni þeirra er 

áherslan á sköpun merkingar sem lesandi gerir með því að tengja innihald textans við 

fyrri þekkingu og reynslu. Þegar merking hefur verið sköpuð má greina textann í orð 

sem aftur eru greind í bókstafi og hljóð. Ferlinu má því lýsa á þann hátt að farið er frá 

heild til eindar, það er að segja frá merkingu til bókstafa eða hljóða. Þekktasta 

lestrarkennsluaðferðin í flokki heildaraðferða er LTG-aðferðin (lestur á 

talmálsgrunni) (Þóra Kristinsdóttir, 2009, bls. 7–8; Vacca o.fl., 2006, bls. 38–39). 

Hún mótaðist í Svíþjóð og kom fram í kringum 1970. Höfundur hennar, Ulrika 

Leimar, taldi að lestrarnám þyrfti að falla að hugtakaþroska barna. Í stað þess að 

byggja lestrarkennslu á einni tiltekinni kennslubók lagði Leimar áherslu á að kennslan 

byggði á talmáli barna og sköpunarhæfni þeirra. Þetta sagði hún að væri mikilvægt 

þar sem lesturinn þyrfti að hafa þýðingu fyrir barnið og tákna eða tengjast einhverju 

sem það þekkti eða skildi. Með öðrum orðum þurfti lestrarkennslan að byggja á áhuga 

barna, þörfum þeirra fyrir að læra og reynslu þeirra (Bryndís Gunnarsdóttir, Kristín G. 

Andrésdóttir og Rannveig A. Jóhannsdóttir, 1987, bls. 109, 112).  

 Samvirkar aðferðir sameina eindar- og heildaraðferðir. Þær leggja áherslu á að 

umskráning og sköpun merkingar séu samverkandi þættir sem haldast í hendur. Lestur 

byggir því bæði á tæknikunnáttu lesara til að umskrá bókstafi í hljóð og hljóð í 

bókstafi sem og hæfninni til að skapa merkingu úr textanum sem lesinn er (Þóra 

Kristinsdóttir, 2009, bls. 8; Vacca o.fl., 2006, bls. 38–39). Þekktasta kennsluaðferðin 

hér á landi sem tilheyrir flokki samvirkra kennsluaðferða er Byrjendalæsi. Hún byggir 
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á samþættingu tals, hlustunar, lesturs og ritunar. Lögð er áhersla á að unnið sé jöfnum 

höndum með samband stafs og hljóðs, lesfimi og lesskilning. Góður orðaforði er 

talinn undirstöðuatriði fyrir lestrarnámið þar sem hann eykur skilning. Í kennslunni er 

unnið með gæðatexta. Innihald hans er rætt ítarlega og í kjölfarið unnið með 

tæknilega þætti út frá lykilorðum sem valin eru úr textanum. Að því búnu eru unnin 

verkefni sem stuðla að því að nemendur læri saman um ögrandi viðfangsefni sem þó 

eru við hæfi hvers og eins nemanda. Ferlinu má því lýsa á þann hátt að farið er frá 

heild til eindar og aftur til heildar, það er að segja frá merkingu til stafs eða hljóðs og 

aftur til heildar. Mikið er lagt upp úr félagastuðningi í Byrjendalæsi og eru leikir og 

spil óspart notuð þar sem þau efla samskipti nemenda og vilja þeirra til að ná árangri. 

Auk þess eru leikir og spil líkleg til að vekja áhuga nemenda sem leiðir til þess að þeir 

verði frekar virkir þátttakendur í eigin námi (Rósa Eggertsdóttir, 2007, bls. 18–19). 

 Samkvæmt alþjóðlegum samtökum um lestur (International Reading 

Association) er ekki hægt að beita sömu lestrarkennsluaðferð á öll börn. Börn eru jafn 

ólík og þau eru mörg og þurfa að beita mismunandi leiðum til að læra að lesa. Þess 

vegna er mikilvægt að kennarar og foreldrar kunni að beita ólíkum aðferðum til að 

örva börn í lestrarnáminu (International Reading Association, 1999, bls. 4). Í næsta 

kafla verður fjallað ítarlega um það hvernig foreldrar geta virkjað börn sín í 

lestrarnáminu. 

4. Mikilvægi þátttöku foreldra í lestrarnámi barna 
Þegar skólaskylda var sett á í upphafi 20. aldar varð það almennt viðhorf í íslensku 

samfélagi að skólinn ætti að taka ábyrgð á menntun og fræðslu barna en heimilin ættu 

að annast uppeldið. Menn hafa þó lengi gert sér grein fyrir að menntun og uppeldi séu 

samverkandi þættir sem haldast í hendur (Nanna Kristín Christiansen, 2007). Um það 

ritaði til að mynda Guðmundur Finnbogason, höfundur fræðslulaganna frá 1907 en 

hann sagði „að heimilin og skólarnir vinni saman að hinu sameiginlega takmarki, 

menntun æskulýðsins, er lífsskilyrði góðs árangurs. Að öðrum kosti er hætt við, að 

önnur höndin rífi niður það sem hin byggir upp“ (Guðmundur Finnbogason, 1994, bls. 

128) 

Undanfarin ár hefur aukin áhersla verið lögð á þátttöku foreldra í skólastarfi. 

Jafnframt hefur sú skoðun að menntun og uppeldi sé sameiginlegt verkefni skóla og 

foreldra fengið byr undir báða vængi. Þessar viðhorfsbreytingar má meðal annars 
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rekja til niðurstaðna rannsókna sem sýna að samstarf heimila og skóla beri góðan 

árangur og að aukin þátttaka og virkni foreldra í námi barna hafi jákvæð áhrif á 

námsárangur, einkum læsi (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 4–7; Hattie, 2009, 

bls. 33; Nanna Kristín Christiansen, 2011, bls. 23–24). Námsárangur barna sem fá 

góðan stuðning og aðstoð heima, er að jafnaði betri en hjá öðrum börnum. Einkum 

standa þessi börn betur að vígi þegar kemur að læsi og stærðfræði. Aukin þátttaka 

foreldra er einnig talin stuðla að aukinni jákvæðni barna gagnvart skólanum. 

Jafnframt getur hún haft jákvæð áhrif á hegðun þeirra, bæði heima og í skólanum og 

er mæting nemenda almennt betri þegar foreldrar þeirra fylgjast með og aðstoða þá 

(Turnbull, Turnbull, Erwin og Soodak, 2006, bls. 277). Auk þess hefur verið sýnt 

fram á að börn hafa meiri félagslegan og tilfinningalegan þroska þegar foreldrar þeirra 

taka virkan þátt í námi þeirra. Þá hefur þátttakan einnig forvarnargildi en börn finna 

síður fyrir streitu og eru ólíklegri til að sýna afbrotahegðun þegar foreldrar eru virkir 

þátttakendur í námi þeirra (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 23). 

Þær viðhorfsbreytingar sem orðið hafa má meðal annars rekja til þess að 

yfirvöld hafa á síðustu árum lagt aukna áherslu á samvinnu heimilis og skóla um 

uppeldi og menntun barna. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að „menntun og velferð 

nemenda er sameiginlegt verkefni heimila og skóla“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 71). Um þetta sameiginlega verkefni er fjallað 

nánar en fram kemur að „foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barna sinna. Á þeim hvílir sú 

skylda að börnin sæki skóla og að þau séu móttækileg fyrir þeirri menntun sem 

skólinn býður og framast er unnt. Skólinn aðstoðar foreldra í uppeldishlutverkinu og 

býður fram menntunartækifæri“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 71). 

Þetta er í samræmi við það sem kemur fram í lögum um grunnskóla en í fyrsta kafla 

segir að „hlutverk grunnskóla, í samvinnu við heimilin, er að stuðla að alhliða þroska 

allra nemenda“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Í fimmta kafla segir jafnframt að 

foreldrar hafi þá skyldu að fylgjast með og styðja við nám barna sinna. Auk þess bera 

þeir ábyrgð á námi þeirra og eiga að hafa samráð við skólann um námsframvindu og 

velferð barnanna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Bandaríski fræðimaðurinn Alfie Kohn (2013) segir skipta máli hvernig 

foreldrar sinna hlutverki sínu í námi barna. Samkvæmt honum er munur á árangri eftir 

því hvort foreldrar einblína fyrst og fremst á það sem börn þeirra gera eða það hversu 

vel þeim gengur. Hann bendir á mikilvægi þess að ræða við börn um það sem þau eru 

að fást við og þannig efla með þeim gagnrýna hugsun. Ekki er nóg að velta fyrir sér 
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einkunnum. Það getur leitt til þess að námsáhugi dvínar þegar einkunnir eru lágar og 

börnunum finnst þau ekki ná tilætluðum árangri. Nanna Kristín Christiansen (2011, 

bls. 23–24, 47) tekur í sama streng en samkvæmt henni hefur það áhrif á námsárangur 

hvernig viðhorf og væntingar til skólans og námsins foreldrar móta meðal barna 

sinna. Einnig skiptir máli hvernig þeir sinna hlutverki sínu og styðja og hvetja börn 

sín alla skólagönguna. Í rannsókn Silinskas, Kiuru, Aunola, Lerkkanen og Nurmi 

(2015, bls. 419–420) kemur fram að foreldrar hafa misjöfn afskipti af námi barna 

sinna. Sumir fylgjast með því hvort barnið sinni heimanáminu og athuga jafnvel hvort 

það sé rétt. Aðrir veita börnum sínum aðstoð en það er svo aftur hægt að gera á ólíka 

vegu. Svo eru enn aðrir sem hafa lítil sem engin afskipti af námi barna sinna. Ýmsar 

ástæður geta legið þar að baki. Sumir foreldrar telja sig ekki búa yfir nægilegri hæfni 

til að taka virkan þátt í námi barnsins, aðrir gefa sér ekki tíma til þess og enn aðrir 

hafa ekki áhuga á því. Þá getur einnig haft áhrif hvort og þá hvernig kennarar veita 

foreldrum upplýsingar um það hvernig þeir geta tekið þátt í námi barnsins og hvort 

barnið vilji fá aðstoð (Harris og Goodall, 2007, bls. 52–57). Þættir eins og félagsleg 

staða, efnahagur, stétt, menntun, sálfélagsleg heilsa, þjóðerni og það hvort báðir 

foreldrar búa á heimilinu hafa áhrif á það hvort og þá hvernig foreldrar taka virkan 

þátt í námi barna sinna (Desforges og Abouchaar, 2003, bls. 3–4). 

Í umfjöllun sinni um lestur barna heima og fjölskyldulæsi vitnar Ingibjörg 

Auðunsdóttir (2014, bls. 5) í Larson og Mars sem ítreka nauðsyn þess að foreldrar séu 

meðvitaðir um þau áhrif sem þeir geta haft á nám barna. Það sem fjölskyldan gerir 

eða gerir ekki saman hefur áhrif á nám barna alla skólagönguna, þar með talið læsi. Í 

sömu grein vitnar Ingibjörg í Hannon sem segir að stuðningur sem börn fá inni á 

heimilum hafi áhrif á læsisnám þeirra. Þannig skiptir máli hvernig samræður börn 

eiga við foreldra sína um lesturinn og hvernig þau upplifa viðhorf fjölskyldumeðlima 

til lesturs. 

Þegar litið er til aðstæðna barna og þess stuðnings sem þau fá frá fjölskyldunni 

til náms og þroska er rétt að velta því fyrir sér hvað það er sem foreldrar geta gert til 

að bæta árangur barna sinna í lestri. Clark og Hawkins (2010, bls. 5–6) könnuðu 

meðal 17.089 barna og ungmenna á aldrinum 8–16 ára í 112 skólum í Bretlandi hvaða 

áhrif ólíkar aðstæður barna og mismunandi hvatning foreldra hefðu á áhuga og 

ánægju þeirra af lestri. Niðurstöður sýndu að mestur áhugi fyrir lestri var meðal barna 

og ungmenna sem áttu bækur heima. Viðhorf þeirra til lesturs var jákvæðara en hjá 

öðrum og þau lásu að jafnaði oftar en börn sem ekki áttu bækur heima. Börn og 
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ungmenni sem ræddu daglega við foreldra sína um það sem þau voru að lesa voru 

líkleg til að njóta þess að lesa, lesa reglulega, hafa jákvætt viðhorf til lesturs og trúa 

því að lestur væri mikilvægur til að ná árangri í lífinu. Rannsóknin leiddi einnig í ljós 

að börn sem sáu foreldra sína lesa reglulega voru líklegri en önnur börn til að hafa 

ánægju af lestri, lesa reglulega, vera jákvæð gagnvart lestri og trúa því að lestur væri 

mikilvægur fyrir framtíðina. 

Íslensk rannsókn sem hafði það að markmiði að kanna hvernig lestrarvenjur 

flytjast á milli kynslóða sýndi sambærilegar niðurstöður og rannsókn Clark og 

Hawkins. Í ljós kom að börn voru mun áhugasamari um lestur ef foreldrar þeirra voru 

vanir að lesa jafnt að degi sem kvöldi. Þegar börn sáu foreldra sína lesa urðu þau 

meðvituð um að lesturinn var eitt af áhugamálum þeirra. Þegar foreldrar lásu hins 

vegar þegar börnin sáu ekki til, til dæmis á kvöldin þegar þau voru sofnuð, var 

lestraráhugi þeirra falinn fyrir börnunum. Það leiddi til þess að börnin höfðu síður 

áhuga á lestri. Niðurstöður sýndu jafnframt að foreldrar voru duglegri við að kaupa 

bækur handa börnunum sínum og fara með þau á bókasöfn ef þau höfðu áhuga á 

lestri. Þannig reyndu þeir að vekja og viðhalda áhuga þeirra á lestrinum. Foreldrar 

þeirra barna sem voru áhugalítil um lestur létu aftur á móti oft duga að kaupa eina bók 

handa börnunum í jólagjöf. Ekki reyndust vera tengsl á milli áhuga barnanna fyrir 

lestri og hvort og þá hversu mikið var lesið fyrir þau áður en þau urðu læs. Hins vegar 

reyndust tengsl á milli þess hvort fjölskyldur ræddu saman um lesefni og áhuga barna 

á lestri. Börn voru með öðrum orðum líklegri til að hafa áhuga á lestri þegar rætt var 

um bækur á heimilinu og fjölskyldumeðlimir lásu jafnvel sömu bækurnar (Ágústa 

Pálsdóttir, 1998, bls. 13–15). 

Líkt og áður hefur komið fram eru ótvíræð tengsl á milli námsárangurs og 

þátttöku foreldra í námi barna sinna. Þess vegna er mikilvægt að foreldrar þekki og 

séu meðvitaðir um þau áhrif sem þeir geta haft. Með því að lesa, hlusta og ræða við 

barnið um lesturinn, skapa lestrarhvetjandi umhverfi, nýta hversdagsleg tækifæri til 

lesturs og samræðna og vera góðar lestrarfyrirmyndir geta foreldrar stutt við 

lestrarnám barna sinna. Nánar verður fjallað um þessa þætti í næstu köflum.  

4.1 Að lesa, hlusta og ræða við barnið um lesturinn 
Eitt allra mikilvægasta atriðið sem foreldrar geta gert til að styðja við lestrar- og 

læsisnám barna sinna er að leitast við að móta með þeim jákvætt viðhorf gagnvart 

lestri og læsistengdum athöfnum. Það geta þeir til dæmis gert með því að lesa 
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reglulega fyrir þau eða með þeim, jafnvel þó þau séu orðin læs. Þegar lesið er fyrir 

börn kynnast þau ánægjunni sem fylgir því að lesa (Cecil, 2011, bls. 50). Mikilvægt er 

að ræða við þau um innihald textans og tengja við reynslu þeirra og þekkingu. Þannig 

er hægt að virkja börnin í lestrinum og stuðla að frekari lesskilningi (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2014, bls. 5). Gott er að lesa fjölbreytta texta fyrir börn, svo sem 

skáldsögur, fræðiefni, tímarits- og dagblaðagreinar og myndasögur til að auka 

orðaforða þeirra og skilning á tungumálinu, ritmálinu og hljóðkerfinu sem og 

einkennum ólíkra textategunda. Þegar lesið er um fjölbreytt viðfangsefni öðlast börn 

auk þess breiðari almenna þekkingu (Cecil, 2011, bls. 50, 52). Jafnvel þó mikilvægt 

sé að lesa fjölbreytta texta fyrir börn eru einnig kostir við að lesa sömu textana oft. 

Fyrir utan það að mörg börn hafa ánægju af því að lesa sömu bækurnar aftur og aftur, 

festast betur í minni þeirra fyrrnefnd atriði, það er orðaforði, setningarfræðileg 

uppbygging tungumálsins og einkenni ólíkra textategunda auk þess sem lesskilningur 

þeirra eykst (Cecil, 2011, bls. 50, 52). Mikilvægt er að foreldrar gefi sér tíma til að 

hlusta á barnið sitt lesa. Þannig er hægt að vekja áhuga barna á lestri en sýnt hefur 

verið fram á að áhuginn er þeim mun meiri þegar börn fá tækifæri til að lesa upphátt 

og eiga samræður við aðra um lesturinn (Gambrell, 2011, bls. 175). 

4.2 Lestrarhvetjandi umhverfi 
Gott er að skapa lestrarhvetjandi umhverfi fyrir börn til að efla læsi og koma í veg 

fyrir lestrarörðugleika. Sýnt hefur verið fram á að börn hafa frekar áhuga á að lesa 

þegar aðgengi að lesefni er fjölbreytt og gott (Gambrell, 2011, bls. 173, 176). Með því 

að hafa fjölbreytt úrval af lesefni, svo sem skáldsögum, fræðiefni, myndabókum, 

tímaritum og dagblöðum, veita foreldrar börnum sínum tækifæri til að velja hvað þau 

lesa og vekja því fremur áhuga þeirra fyrir lestri auk þess sem þeir skapa aðstæður 

sem hvetja til frjórrar hugsunar og vinnu. Gott getur verið að skipta lesefni út eða 

bæta við það svo að börn fái tækifæri til að skoða eitthvað nýtt. Lesefni ætti einnig að 

vera af ólíku þyngdarstigi og fjalla um ólík viðfangsefni (Bergljót Vilhelmína 

Jónsdóttir, 2010, bls. 109). Ekki er nauðsynlegt að kaupa sífellt nýjar bækur þó að 

vissulega sé gaman fyrir börn að eiga bækur sem þau halda upp á. Tilvalið er að fara 

reglulega á bókasöfn þar sem börnin geta fundið lesefni sem þau hafa áhuga á og 

tekið með heim (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2014, bls. 5). 

Í lestrarhvetjandi umhverfi er þó ekki einungis nóg af bókum, tímaritum og 

öðru lesefni. Þar eru einnig ýmsir aðrir hlutir sem stuðla að ómeðvituðum lestri meðal 
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barna og fullorðinna. Þar má fyrst og fremst nefna ýmsar umbúðir, til dæmis af 

matvörum, en auk þess eru landakort, ýmis veggspjöld og fleira í þeim dúr sem komið 

er fyrir á heimilinu (Guðrún Björg Ragnarsdóttir og Sif Stefánsdóttir, 2009, bls. 11). 

Börn ættu einnig að hafa gott aðgengi að skriffærum og pappír þannig að þau geti 

leikið sér og æft sig að teikna og skrifa. Þannig læra þau að skapa merkingu og koma 

henni frá sér en ritun snýst að miklu leyti um að koma hugmyndum sínum á blað til að 

deila með öðrum eða safna þekkingu saman á skipulegan hátt. Mikilvægt er, líkt og 

með lesturinn, að rætt sé við börn um það sem þau eru að teikna og skrifa og tengja 

við reynslu þeirra (Cecil, 2011, bls. 184–185). 

4.3 Lestur og læsi við hversdagslegar aðstæður 
Miklu máli skiptir að foreldrar séu hvetjandi og uppörvandi og nýti hversdagsleg 

tækifæri til að lesa og skrifa. Þannig getur reynst vel að lesa með börnum uppskriftir 

þegar verið er að elda, skrifa innkaupalista með þeim og leyfa þeim að lesa af honum í 

búðinni og finna vörur, skrifa orð í snjó eða sand, skrifa nöfn þeirra á hluti sem þau 

eiga, segja þeim sögur í bílferðum, lesa leiðbeiningar með nýjum tækjum og tólum 

sem keypt eru fyrir heimilið, lesa dagskrá sjónvarpsins, skoða vefsíður og tölvuforrit 

og svo framvegis. Með því að nýta slík tækifæri og gera börn að þátttakendum í 

daglegum athöfnum sem fela í sér lestur og skrift, er hægt að stuðla að því að þau læri 

um tilganginn og ánægjuna sem hlýst af því að lesa og skrifa (Ingibjörg Auðunsdóttir, 

2014, bls. 5). Það hefur enda verið sýnt fram á að áhugi barna á lestri er þeim mun 

meiri þegar þau ná að tengja hann við daglegt líf, reynslu, upplifanir og fyrri þekkingu 

(Gambrell, 2011, bls. 173). 

Foreldrar ættu að vera duglegir að hvetja börn til að leika sér en fjölmargir 

hafa bent á gildi leiks í námi barna og á það líka við um lestrarnám. Í grein sinni 

vitnar Halldóra Haraldsdóttir (2012, bls. 5–6) í Miller og sem segja að málkunnátta 

barna styrkist í gegnum félags- og þykjustuleiki. Þeir segja leikinn betur til þess 

fallinn að kynna fyrir börnum bókmenntir og læsistengda þætti en hefðbundnar 

aðferðir þar sem hann fangar frekar áhuga barna fyrir viðfangsefninu. Halldóra vitnar 

einnig í Kennedy og Surman sem segja að í gegnum leikinn geti börn eflt mál- og 

hlustunarfærni, orðaforða og frásagnarhæfni, skilning á söguuppbyggingu og 

persónusköpun, vitund um ritmál og skilning á læsi í félagslegu samhengi, sjón- og 

hljóðrænt minni, endurþekkingu orða, bókstafa og tákna, rökhugsun og 

ályktunarfærni. 
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4.4 Foreldrar sem lestrarfyrirmyndir 
Ein besta leiðin til að móta með börnum jákvætt viðhorf gagnvart lestri og 

læsistengdum athöfnum er að sýna gott fordæmi og vera þeim góð fyrirmynd. 

Foreldrar ættu því að gefa sér tíma til að lesa og skrifa. Þegar börn sjá fullorðna fólkið 

í kringum sig lesa öðlast þau aukinn skilning á tilgangi lesturs. Þau sjá að hægt er að 

lesa sér til ánægju eða til að afla sér upplýsinga og öðlast aukna þekkingu. Ráðlegt er 

að foreldrar ræði við börn sín um það sem þeir eru að lesa til að deila áhuga og efla 

með þeim skilning á tilgangi lesturs (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2014, bls. 5). Þannig er 

barn líklegra til að vilja lesa ef það sér foreldra sína eða aðra fullorðna einstaklinga 

lesa sér til gagns eða ánægju (Halldóra Haraldsdóttir, 2012, bls. 15). Sýnt hefur verið 

fram á að lestrarvenjur foreldra, einkum feðra, hafa áhrif á áhuga barna fyrir lestri og 

vali þeirra á lesefni (Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, bls. 115). 

4.5 Samantekt 
Eins og komið hefur fram geta foreldrar gert margt til að leggja góðan grunn og stuðla 

að framförum í lestri og læsi barna sinna. Miklu máli skiptir að foreldrar taki virkan 

þátt í námi barna sinna þar sem það hefur áhrif á námsárangur. Misjafnt er þó hversu 

virkir þátttakendur foreldrar eru og geta verið ýmsar ástæður fyrir því. Þess vegna er 

mikilvægt að kennarar og skólar séu duglegir við að upplýsa foreldra um mikilvægi 

þátttöku þeirra og koma á samstarfsverkefnum við heimilin. Um þetta hlutverk 

kennara og skóla verður fjallað í næsta kafla.  

5. Hlutverk skólans að virkja foreldra 
Til að foreldrar geti tekið virkan þátt og lagt sitt að mörkum til að efla lestur og læsi 

barna sinna þurfa þeir að vera vel upplýstir um starfið sem fram fer í skólanum og vita 

til hvers er ætlast af þeim. Þess vegna er mikilvægt að kennarar og skólar hvetji 

foreldra áfram, veiti þeim fræðslu og fjölgi samstarfsverkefnum við heimilin (Elísabet 

Svavarsdóttir og Ólafur Guðmundsson, 1996, bls. 18–19). Um þetta er fjallað í 

fimmta kafla í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) en þar segir að foreldrar eigi rétt á 

að fá upplýsingar um skólastarfið og nám barna sinna. Í Aðalnámskrá grunnskóla er 

jafnframt hnykkt á skyldum skólans til að koma á foreldrasamstarfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 45). Ingibjörg Auðunsdóttir (2013, bls. 114–115) 

segir jafnframt mikilvægt að skólar skapi tækifæri fyrir foreldra til náms, það er að 
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segja að þeir fái fræðslu sem hefur það að markmiði að þeir læri hvernig þeir geta 

stutt börn sín í lestrarnáminu. 

 Í næsta kafla verður rætt stuttlega um nokkur verkefni sem hrint hefur verið í 

framkvæmd í þeim tilgangi að efla þátttöku foreldra í námi barna þeirra. Síðar verða 

viðhorf foreldra til foreldrasamstarfs skoðuð. 

5.1 Hvað hefur verið gert?  
Haustið 2015 skrifuðu fulltrúar allra sveitarfélaga landsins, mennta- og 

menningarmálaráðherra og Heimila og skóla undir þjóðarsáttmála um læsi. 

Markmiðið með sáttmálanum var að öll börn gætu lesið sér til gagns við lok 

grunnskólans. Um langvarandi átak var að ræða sem hafði þann tilgang að gera 

umbætur í menntakerfinu með hag nemenda að leiðarljósi. Í kjölfar undirritunar 

sáttmálans gerðu Heimili og skóli samning við mennta- og menningarmálaráðuneyti í 

janúar árið 2016 um að útbúinn skyldi Læsissáttmáli fyrir foreldra. Markmiðin með 

sáttmálanum voru að 

• stuðla að aukinni lestrarfærni barna og unglinga með þátttöku og stuðningi 

foreldra við framkvæmd þjóðarsáttmála um læsi. 

• útbúa Læsissáttmála fyrir foreldra og kennara og innleiða hann í skóla 

landsins.  

• auka vitund foreldra um ábyrgð þeirra gagnvart læsi barna sinna. 

• virkja foreldra í að styðja við læsi og lestrarþjálfun barna sinna. 

• auka samstarf skóla og foreldra um læsisnám barna. 

(Heimili og skóli: Landssamtök foreldra, e.d.-a). 

Settur var saman rýnihópur fagfólks til að setja Læsissáttmálann saman en í hópnum 

sátu fulltrúar frá Kennarasambandi Íslands, Menntavísindasviði Háskóla Íslands, 

menntasviði Reykjavíkurborgar, Menntamálastofnun og Heimila og skóla. Í 

Læsissáttmálanum má finna sex atriði um lestur og læsi sem foreldrar og 

umsjónarkennarar eiga að ræða um á fundi (Heimili og skóli: Landssamtök foreldra, 

e.d.-a). Í sáttmálanum segir í fyrsta lagi að foreldrar eiga að lesa fyrir börnin sín og 

vera þeim góðar fyrirmyndir. Í öðru lagi eiga þeir að hlusta á börnin sín lesa. Í þriðja 

lagi þurfa þeir að viðhalda og efla færni barnanna í lestri með því að sjá til þess að 

þau lesi heima á hverjum degi, helst í fimmtán mínútur. Í fjórða lagi eiga foreldrar að 

hafa lesefni aðgengilegt og bjóða börnunum val um það hvað lesið er. Í fimmta lagi 

eiga foreldrar að leita hjálpar ef barnið virðist eiga í lestrarerfiðleikum. Miklu máli 
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skiptir að grípa sem fyrst inn í og koma upp markvissri þjálfun til að hjálpa barninu að 

ná undirstöðuatriðum lestrarnáms. Í sjötta lagi eru foreldrar tvítyngdra barna hvattir til 

að lesa fyrir börn sín á báðum tungumálum. Þannig má styrkja lesskilning þeirra og 

efla orðaforða en tvítyngi hefur jákvæð áhrif á nám ef báðum tungumálum er 

viðhaldið (Heimili og skóli: Landssamtök foreldra, e.d.-b). Að umræðum loknum, 

þegar foreldrar hafa tjáð skoðanir sínar um hvað þeim finnst mikilvægt í þessu 

samhengi, skrifa þeir undir sáttmálann. Hann er svo hengdur upp í skólastofunni þar 

sem hann er sýnilegur börnunum. Tilgangurinn með Læsissáttmálanum er að efla læsi 

barna á Íslandi og stuðla að auknu samstarfi heimila og skóla (Heimili og skóli: 

Landssamtök foreldra, e.d.-a). 

Árið 2008 hófst á Akureyri undirbúningur fyrir verkefnið Fágæti og 

furðuverk. Rósa Eggertsdóttir, sérfræðingur á miðstöð skólaþróunar við Háskólann á 

Akureyri, hafði frumkvæði að verkefninu en það var byggt á breska 

þróunarverkefninu Curiosity Kits. Markmiðin með verkefninu voru að 

• efla lestraráhuga nemenda í 4. bekk, einkum drengja, sem annað hvort eiga 

erfitt með lestur eða eru áhugalausir um lestur þótt þeir geti lesið, 

• átta sig á hversu vel Fágæti og furðuverk hentar við íslenskar aðstæður til að 

ná ofangreindu markmiði, 

• virkja og styðja foreldra, einkum feður eða aðra karla í fjölskyldunni, til að 

lesa með börnum og skapa þannig jákvæða lestrarfyrirmynd á heimilum. 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2013, bls. 116–117). 

Verkefnið fólst í því að útbúnir voru pokar með bókum og ýmsum lestrarhvetjandi 

fylgihlutum. Pokana tóku nemendur með sér heim og unnu að verkefnum í samvinnu 

við foreldra sína í fjórar vikur, tvisvar sinnum á einu skólaári. Í hverjum poka var að 

finna bók eða fræðilegt efni um tiltekið þema, tímarit eða bók fyrir fullorðna sem 

tengdist þemanu, ýmsa fylgihluti, svo sem leikfangadýr, legokubba, mynddiska og 

galdradót, teikniverkefni sem tengdist þemanu og samskiptabók, en bæði foreldrar og 

nemendur áttu að skrá í hana athugasemdir um verkefnin og innihald pokanna. Með 

verkefninu voru foreldrar virkjaðir til að lesa með börnunum sínum heima, hlusta á þá 

lesa og lesa sjálfir til að skapa jákvæðar lestrarfyrirmyndir. Fylgihlutunum og 

verkefnunum sem finna mátti í pokunum var ætlað að hvetja til samræðna milli barna 

og fullorðinna. Verkefnið vakti mikla lukku en af þeim 130 færslum sem foreldrar 

færðu í samskiptabækurnar voru 122 jákvæðar og 8 neikvæðar. Færslur nemenda voru 
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einnig mjög jákvæðar en orð eins og skemmtilegt, gaman, fróðlegt og áhugavert 

komu oft fyrir þegar verkefnin voru metin. Verklegu æfingarnar vöktu sérstaka lukku 

sem og teikniæfingarnar. Kennarar létu einnig vel af verkefninu en samkvæmt þeim 

náði það að vekja lestraráhuga hjá mörgum nemendum. Þeir voru spenntir að fá að 

velja sér poka og gátu allir fundið eitthvað sem hentaði þeirra áhugasviði (Ingibjörg 

Auðunsdóttir, 2013, bls. 119–120).  

Veturinn 2013 fór Dalvíkurbyggð af stað með verkefni í tveimur leikskólum 

og einum grunnskóla sveitarfélagsins sem nefnist Söguskjóður. Ástæður þess að farið 

var af stað með verkefnið voru einkum þær að börnum af erlendum uppruna hafði þá 

þegar fjölgað mikið í skólum sveitarfélagsins og vildu skólarnir jafnframt efla tengslin 

á milli skóla og foreldra. Verkefnið var unnið að hollenskri fyrirmynd og voru 

markmiðin með því margþætt: 

• það eykur tengsl foreldra við leikskóla/grunnskóla og eflir öryggi foreldra í 

sambandi við starf skólanna 

• það ýtir undir að foreldrar kynnist sín á milli, uppgötvi nýjar hliðar hvers 

annars og að þeir blómstri í starfi með leikskólanum óháð tungumáli 

• það styður við íslenskukunnáttu erlendra foreldra 

• það verða til góð málörvandi gögn í skólunum sem öllum foreldrum er síðar 

boðið að fá lánuð heim til að vinna með börnum sínum 

• það ýtir undir bóklestur barna og skemmtilegar samverustundir barna og 

foreldra við lestur, leik og spil 

(Dalvíkurbyggð, e.d., bls. 2). 

Verkefnið fólst í því að foreldrar nokkurra leik- og grunnskólabarna hittust reglulega í 

tvo mánuði til að búa til hinar svokölluðu Söguskjóður. Foreldrarnir unnu saman í 

hópum við að útbúa skjóðu í tengslum við barnabók sem hver hópur valdi sjálfur. 

Hver skjóða þurfti að innihalda bókina sjálfa, fræðibók, fjögur spil, leikföng eða 

búninga og sönglög sem tengdust barnabókinni, auk leiðbeininga um notkun 

skjóðunnar. Foreldrar fengu ítarlegar leiðbeiningar um það hvernig ætti að búa til 

skjóðurnar en þeir voru þó einnig hvattir til að leyfa hugmyndafluginu og 

sköpunargáfunni að njóta sín. Þegar Söguskjóðurnar höfðu verið útbúnar gátu 

nemendur fengið þær lánaðar og farið með heim. Þar gátu þeir lesið með foreldrum 

sínum það sem finna mátti í skjóðunni og leikið sér og lært um viðfangsefnið. Ánægja 

reyndist vera með verkefnið, bæði meðal nemenda og foreldra, þar sem það stuðlaði 
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að fleiri gæðastundum foreldra og barna í kringum lestur og læsi. Auk þess urðu 

samskipti á milli skóla og heimila betri en verkefnið gerði starfsmönnum kleift að 

kynnast foreldrum betur, einkennum þeirra og hæfileikum. Með því að efla tengslin á 

milli heimila og skóla urðu foreldrar jákvæðari gagnvart skólanum og meðvitaðri um 

nám barna sinna. Jafnframt hélt starfsfólk skólanna því fram að foreldrar af erlendum 

uppruna hefðu aukið íslenskunotkun og lært meira í tungumálinu með því að taka þátt 

í verkefninu (Dalvíkurbyggð, e.d., bls. 2–5).  

 Sambærilegu verkefni var hrint í framkvæmd í Seljaskóla í Reykjavík vorið 

2014 og fékk það heitið Bókaskjóður. Við undirbúning verkefnisins var stofnað 

félagið Bókavinir Seljaskóla. Leitað var til íbúa í hverfinu og fyrrverandi nemenda 

skólans til að fjármagna það. Líkt og í skólum Dalvíkurbyggðar voru útbúnar skjóður 

sem innihéldu eina bók og lestrarhvetjandi hluti sem tengdust henni. Með 

matreiðslubók fylgdu til að mynda bökunarform, svunta og mæliglös. Með 

fótboltabók fylgdu fótbolti, dómaraflauta og gult og rautt spjald, svo dæmi séu tekin. 

Þá var einnig að finna lesbretti í rafbókarformi með barna- og unglingabókum í 

þremur Bókaskjóðum sem bókaútgáfan Bókabeitan gaf. Samkvæmt Dröfn 

Vilhjálmsdóttur, bókasafnsfræðingi í Seljaskóla, voru nemendur mjög spenntir að fá 

bókaskjóðurnar heim en meginmarkmið verkefnisins var einmitt að hvetja nemendur 

til lestrar og gera lesturinn spennandi og áhugaverðan fyrir þeim. Að hennar sögn jók 

verkefnið áhuga nemenda á lestri bóka og voru þeir duglegri að heimsækja bókasafnið 

og taka bækur til láns eftir að byrjað var á verkefninu. Þá reyndust lesbrettin vel, 

einkum þeim sem áttu við einhvers konar lestrarerfiðleika að etja, og náðu einhverjir 

nemendur í fyrsta skipti á ævinni að klára heila skáldsögu með aðstoð þeirra (Björn 

Jóhann Björnsson, 2015). 

 Þann 1. október 2014 fór Ævar Þór Benediktsson af stað með Lestrarátak 

Ævars vísindamanns. Verkefnið var ætlað nemendum 1.–7. bekkjar og var 

tilgangurinn með því að kveikja áhuga þeirra á lestri. Fyrirkomulagið var með þeim 

hætti að börn lásu eins mikið og þau gátu og vildu. Lesa mátti hvernig bók sem var; 

alfræðiorðabækur, teiknimyndasögur, ævintýrabækur, lestrarbækur, þykkar bækur eða 

þunnar, íslenskar eða erlendar. Fyrir hverjar þrjár bækur sem börnin lásu fylltu þau út 

sérstaka miða og skiluðu á skólabókasafnið sem sá um að senda þá til Heimilis og 

skóla. Í febrúar 2015 dró Ævar út fimm einstaklinga úr pottinum sem fengu í verðlaun 

að fá að verða persónur í skáldsögunni Risaeðlur í Reykjavík! sem kom út vorið 2015. 

Átakið lukkaðist vel og voru alls lesnar yfir 60 þúsund bækur af krökkum í 1.–7. bekk 
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(Ævar vísindamaður, e.d.-a). Veturinn 2015–2016 var átakið endurtekið og fór 

þátttaka fram úr björtustu vonum. Lestrarmiðar bárust úr flestum grunnskólum 

landsins sem og Gladsaxeskóla í Danmörku þar sem íslenskir krakkar stunda nám. 

Þann veturinn voru lesnar í kringum 54 þúsund bækur (Ævar vísindamaður, e.d.-b). 

Veturinn 2016–2017 voru yfir 63 þúsund bækur lesnar (Ævar vísindamaður, e.d.-c) 

og nú í vetur yfir 53 þúsund bækur. Lestrarátak Ævars vísindamanns verður 

endurtekið í fjórða og síðasta sinn veturinn 2018–2019 (Ævar vísindamaður, e.d.-d).  

Skólaárið 2017–2018 standa Menntamálastofnun, KrakkaRÚV og SÍUNG 

fyrir verkefni sem nefnist Sögur. Verkefnið er ætlað sex til tólf ára börnum og eru 

markmiðin með því 

• að auka lestur barna 

• að auka menningarlæsi barna 

• að hvetja börn til sköpunar 

• að styðja við íslenska barnamenningu 

• að hvetja til þess að fleiri sögur verði sagðar 

(KrakkaRÚV, e.d.). 

Með verkefninu er leitast við að brúa bilið á milli heimila og skóla með því að fá börn 

til að taka þátt í fjölbreyttum læsisverkefnum. Á vefsvæði Söguverðlaunanna hjá 

KrakkaRÚV eru birt fjölbreytt myndbönd, þar á meðal frásagnir þekktra íslendinga 

um áhrifamiklar sögur og viðtöl við krakka, rithöfunda, íþróttamenn og forsetann. Þá 

geta börn tekið þátt í ýmsum sögusamkeppnum hjá KrakkaRÚV, til dæmis í lestri, 

stuttmyndagerð og smásagnagerð. Í kjölfarið framleiðir KrakkaRÚV tíu örmyndir 

eftir börn, Útvarpsleikhúsið framleiðir tíu stutt útvarpsleikrit og rafbók með 

smásögum eftir börn verður gefin út af Menntamálastofnun. Verkefninu lýkur með 

verðlaunahátíð í lok apríl 2018 og verður hún sýnd í beinni útsendingu á RÚV. Þar 

verða Söguverðlaunin veitt í þremur flokkum; bókmenntir, leikið/sjónvarp og tónlist. 

Veitt verða verðlaun fyrir útgefið og frumsamið efni eftir börn sem og ýmis 

fagverðlaun. Þá verða jafnframt ýmsar sögur verðlaunaðar sem krakkarnir hafa þá 

þegar kosið í sérstökum kosningum (KrakkaRÚV, e.d.). 

 Á vef Heimilis og skóla: Landsamtaka foreldra má finna lestrarbingó sem 

krakkar geta leikið í jóla-, páska- og sumarfríum. Tilgangurinn með bingóinu er að 

vekja áhuga og gera lestur í fríum meira spennandi en mikilvægt er að börn lesi allt 
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árið, ekki síst í skólafríum (Heimili og skóli: Landssamtök foreldra, e.d.-c). Fleiri 

útgáfur af lestrarbingói má finna á vefnum, til að mynda á 123skoli.is og kennarinn.is. 

5.2 Upplifun foreldra af samstarfinu  
Að ofansögðu má ljóst vera að verkefni sem stuðla eiga að aukinni þátttöku foreldra í 

námi barna eru ekki ýkja mörg. Það skýrir ef til vill þá upplifun foreldra að 

foreldrasamstarfi sé ábótavant og að skólinn hindri þá til þátttöku. Þessi viðhorf komu 

fram á Skólaþingi sem haldið var 12. október 2005 í Seltjarnarnesbæ þar sem rætt var 

um þátttöku foreldra í skólastarfi. Umræðan leiddi í ljós að samskipti foreldra við 

kennara og þátttaka þeirra í námi barna sinna færu minnkandi eftir því sem börnin 

verða eldri. Foreldrar sem tóku þátt í Skólaþinginu sögðu að upplýsingaflæði milli 

heimila og skóla væri ábótavant. Skólinn væri of lokaður gagnvart foreldrum og gæfi 

of takmarkaðar upplýsingar til foreldra. Jafnframt væri óljóst hvernig hann vildi að 

foreldrasamstarfi yrði háttað. Þar af leiðandi væru foreldrar óöryggir um það hvert 

hlutverk þeirra væri og hræddir við að taka þátt. Í ljós kom að foreldrar höfðu vantrú á 

að þeir gætu komið nokkru til leiðar og fundu fyrir vanmáttarkennd gagnvart fagsviði 

kennara. Einnig kom fram að foreldrar upplifðu að þeir væru ekki velkomnir í 

skólastofur barna sinna og sögðu að of sjaldan væri leitað til þeirra þegar upp kæmu 

vandamál eins og hegðunarvandamál, einelti, skemmdarverk, vímuefnaneysla og svo 

framvegis. Í stað þess að kalla eftir aðstoð foreldra til að leysa vandamálin upplifðu 

foreldrar að skólinn lokaði sig af og reyndi að leysa þau einn síns liðs 

(Seltjarnarnesbær, 2005).  

 Í meistaraverkefni sínu greindi Erna Ingvarsdóttir (2010, bls. 39–40) frá 

niðurstöðum rannsóknar sinnar sem hafði það að markmiði að kanna viðhorf foreldra 

til kennslu og skólastarfs í 1. bekk í Grunnskólanum í Hveragerði. Í rannsókninni 

skoðaði Erna meðal annars hvernig foreldrar litu á samstarfið á milli skólans og 

heimila. Samkvæmt niðurstöðum rýnihópa virtust foreldrar ekki hafa orðið varir við 

mikið foreldrastarf í skólanum. Meirihluti foreldra sem tók þátt í rannsókninni sagðist 

þó gjarnan vilja taka meiri þátt í skólastarfinu.  

 Í flestum tilfellum fara samskipti á milli heimila og skóla fram á milli foreldra 

og umsjónarkennara. Það hvílir þess vegna mikil ábyrgð á umsjónarkennara að koma 

á virku foreldrasamstarfi. Ef til vill má því skýra fyrrnefndar upplifanir og viðhorf 

foreldra til foreldrasamstarfs út frá niðurstöðum rannsóknar Kristínar Jónsdóttur og 

Amalíu Björnsdóttur (2014, bls. 213) sem sýndu að umsjónarkennurum finnst erfiðara 
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að eiga samstarf við foreldra en foreldrum við þá. Aldur kennarans spilar þar stórt 

hlutverk en eftir því sem kennarar eru yngri, þeim mun erfiðara þykir þeim að eiga 

samstarf við foreldra. Því er ljóst að umsjónarkennarar þurfa stuðning frá skólanum 

og reyndari kennurum til að geta sinnt því hlutverki að koma á öflugu samstarfi. 

5.3 Samantekt 
Eins og áður hefur komið fram skiptir miklu máli að foreldrar taki virkan þátt í námi 

barna sinna og séu þeim góðar fyrirmyndir þegar kemur að lestri og læsi. Því miður 

virðast foreldrar ekki alltaf átta sig á mikilvægi þess að þeir taki þátt eða telja sig ekki 

búa yfir nægilegri hæfni til að geta aðstoðað börn sín með námið. Þess vegna skiptir 

miklu máli að kennarar og skóli séu duglegir að upplýsa þá og virkja til þátttöku. 

Hægt er að gera það á ýmsa vegu, til að mynda með því að leggja fyrir verkefni eins 

og Fágæti og furðuverk, Söguskjóður eða lestrarbingó. Svo virðist þó vera sem 

skortur sé á slíkum verkefnum og verður þess vegna sett fram tillaga að verkefni í 

næsta kafla sem stuðla á að auknum almennum lestri á heimilum barna. 

6. Fjölskylduverkefni til að efla læsi 
Ljóst er að verkefni sem stuðla eiga að aukinni þátttöku foreldra í læsisnámi barna eru 

af skornum skammti. Þess vegna hefur höfundur þessa rits útbúið fjölskylduverkefni í 

ljósi þeirra fræða sem hann hefur lesið um málefnið. Verkefnið sem áætlað er að 

standi yfir alla önnina er ætlað foreldrum og börnum í 1. bekk. Markmið verkefnisins 

eru fyrst og fremst að: 

• vekja lestraráhuga barna 

• efla læsi og lestrarfærni barna  

• efla öryggi foreldra, upplýsa þá og virkja til þátttöku í læsisnámi barna sinna 

• auka tengsl og samstarf heimila og skóla um læsisnám 

Í upphafi annar fá foreldrar afhentar upplýsingar um mikilvægi þátttöku þeirra og 

leiðbeiningar um það hvernig þeir geta eflt lestrarfærni barna sinna. Þessar 

upplýsingar má finna í viðauka 1. Einnig fá foreldrar í hendurnar upplýsingar um 

fyrirkomulag verkefnisins en þær má finna í viðauka 2. 

Verkefnið er tvíþætt. Fyrri hlutinn byggir á því að börn og foreldrar nýti 

hversdagsleg tilefni til lesturs. Þegar verkefnið er lagt fyrir í upphafi annar fá börn og 
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foreldrar þeirra lista með hugmyndum að því hvað sé hægt að gera. Á listanum eru 

eftirfarandi atriði:  

• Kvöldmaturinn – Elda saman kvöldmatinn. Lesa uppskriftir og ræða saman 

um innihald og aðferðir. 

• Innkaupalistinn – Skrifa innkaupalista, lesa af honum í búðinni og finna 

vörurnar. 

• Leiðbeiningarnar – Lesa leiðbeiningar með nýju heimilistæki. 

• Bílasögur – Búa til eða segja sögur í stuttum sem löngum bílferðum. 

• Kósýkvöld – Lesa saman bók undir teppi og gæða sér á gómsætu snarli. 

• Bókasafnsferð – Fara á bókasafn, lesa og taka út áhugaverðar bækur. 

• Innihaldslýsingar – Lesa innihaldslýsingar á matvörum. 

• Söngtextar – Hlusta á skemmtilega tónlist og finna textana. Skoða þá og 

syngja með. 

• Bíómyndir/þættir – Horfa á skemmtilegar bíómyndir eða þáttaraðir með 

íslenskum texta. 

• Spil – Spila skemmtileg spil saman. Flest spil örva og þroska en dæmi um spil 

sem efla orðaforða eru Alias og Scrabble. 

• Á biðstofunni – Skoða tímarit og upplýsingabæklinga á biðstofum. 

• Skrýtnar aðstæður – Lesa við óhefðbundnar aðstæður; undir borði, inni í skáp, 

á bak við sófann, í sturtunni/baðinu, hvar sem ykkur dettur í hug. 

• Upplýsingaöflun – Lesa sér til og afa upplýsinga á netinu. 

• Bókakaffi – Ræða saman um uppáhaldsbók hvers fjölskyldumeðlims í 

kaffitímanum. 

• Lestrarhvetjandi umhverfi – Leyfa tímaritum og bókum að liggja á borðum í 

íbúðinni og glugga í þau við tækifæri. 

• Matseðillinn – Lesa matseðilinn ef þið farið út að borða eða búa til matseðil 

heima. 

• Skiltin – Lesa á skilti í göngutúrum eða bílferðum. 

• Póstkort – Skrifa og senda bréf eða póstkort til vinar eða ættingja. 

• Snjó- eða sandsögur – Skrifa orð og stuttar sögur í snjóinn eða sandinn. 

• Fyrirmyndir – foreldrar og aðrir fullorðnir á heimilinu grípa í bók eða blað 

þegar börnin sjá til. 
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Í hverri viku eru foreldrar og börn hvött til að velja að minnsta kosti tvö atriði á 

listanum og hrinda þeim í framkvæmd. Lögð er áhersla á að ekki þarf að gera allt á 

listanum og má gera sama hlutinn oft. Mikilvægt er að börn og foreldrar finni að þau 

hafi val um það hvað þau gera en þannig er reynt að viðhalda áhuga bæði barnanna 

sjálfra og foreldra þeirra. Taka skal fram að fjölskyldum er velkomið að bæta við 

nýjum atriðum á listann. Eina skilyrðið er að athöfnin tengist lestri eða læsi á einhvern 

hátt.  

 Í hvert sinn sem eitthvað á listanum er framkvæmt er gott að skrá það. 

Foreldrar og börn þeirra hafa val um það hvernig skráningu er háttað. Annars vegar er 

hægt að taka myndir af lestrarstundum við hversdagslegar aðstæður og safna þeim 

saman, annað hvort á rafrænu formi eða í albúmi. Myndunum er svo skilað til kennara 

í lok hvers mánaðar. Með því móti fær umsjónarkennari betri yfirsýn yfir verkefnið 

og getur veitt fjölskyldum ráðgjöf og aðstoð ef þarf. Mælt er með því að fjölskyldan 

haldi myndunum til haga til minningar um góðar samverustundir. Hins vegar geta 

foreldrar skráð lesturinn á eyðublað sem finna má í viðauka 2. Líkt og með myndirnar 

er skráningunni skilað í lok hvers mánaðar.  

 Seinni hluti verkefnisins snýr að því að börn og foreldrar beiti ólíkum 

aðferðum við heimalesturinn til að gera hann áhugaverðari og koma í veg fyrir leiða. Í 

upphafi annar fá börn og foreldrar lista með hugmyndum að leiðum til að krydda 

lesturinn. Á listanum eru eftirfarandi atriði: 

• Barn les og foreldri hlustar. 

• Foreldri les og barn hlustar. 

• Barn og foreldri lesa til skiptis eina málsgrein, efnisgrein eða blaðsíðu. 

• Barn les og foreldri endurles. 

• Foreldri les og barn endurles. 

• Tímataka 1 – Barn les ákveðinn hluta úr bókinni og foreldri tekur tímann. 

Barnið endurles textann og athugar hvort það hafi bætt tímann. 

• Tímataka 2 – Foreldri tekur tímann og barn les í eina mínútu. Barnið og 

foreldrið athuga hvað það nær að lesa langt. Barnið les aftur sama texta í eina 

mínútu og athugar hvort það komist lengra. 

• Barn les í hljóði – yndislestur. 

• Foreldri les í hljóði – yndislestur. 

• Umræða um bók út frá titli bókarinnar – um hvað gæti sagan fjallað? 
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• Umræða um söguþráð – hvað gerðist í bókinni? 

• Umræða um sögulok – hvernig endaði sagan? Hefði hún getað endað 

öðruvísi? 

• Umræða um einstök orð eða orðhluta – erfið orð, ný orð, skrýtin orð, kunnuleg 

orð. 

• Umræða um orðtök og málshætti – voru einhver orðtök eða málshættir? Hvað 

þýða þeir? 

Í hvert sinn sem heimalestrinum hefur verið sinnt skráir foreldri á eyðublað sem finna 

má í viðauka 2 hvernig honum var háttað. Með því móti fær umsjónarkennari yfirsýn 

yfir heimalestur barnsins. 

7. Lokaorð 
Hér hefur verið rætt um mikilvægi lesturs og læsis og þátttöku foreldra í læsisnámi 

barna. Komið hefur fram að læsi sé undirstöðuatriði í öllu námi og daglegu lífi og 

skiptir því miklu máli að allir nái tökum á hæfninni sem felst í því að lesa og skapa 

merkingu úr texta. Einblínt hefur verið á þátt foreldra í læsisnáminu en eins og komið 

hefur fram hefur það áhrif á námsárangur barna hvort foreldar séu virkir þátttakendur 

í námi þeirra. Það sem skiptir hvað mestu máli er að foreldrar séu duglegir að lesa 

fyrir börn sín og tala við þau um innihald texta. Auk þess ættu foreldrar að leitast við 

að gera umhverfi barna lestrarhvetjandi með því til dæmis að hafa gott og fjölbreytt 

aðgengi að lesefni á heimilinu. Þeir ættu einnig að vera vakandi fyrir og nýta tækifæri 

sem gefast í daglegu lífi til læsistengdra athafna og sýna gott fordæmi með því að vera 

duglegir að lesa og skrifa þannig að barnið sjái til. 

 Ekki eru allir foreldrar sem átta sig á eða vita hversu mikilvægt er að þeir taki 

þátt í lestrarnámi barna sinna. Samkvæmt lögum og reglugerðum er það á ábyrgð 

skóla að virkja foreldra til þátttöku og benda þeim á leiðir sem hjálpa þeim að styðja 

við læsisnám barna sinna. Það sem skiptir hvað mestu máli í þessu samhengi er að 

kennarar og foreldrar eigi samtal um læsisnám barna þannig að samhengi sé í því sem 

gert er í skólanum og heima fyrir. Þegar allir leggjast á eitt, ræða saman og leggja sig 

fram við að aðstoða barnið við að ná tökum á lestri, eru mestar líkur á að árangur náist 

og börn verði vel læs.  
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Viðauki 1 – Hvað getur þú gert til að efla lestrarfærni 

barnsins þíns? 
Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar leika lykilhlutverk í lestrarnámi barna. Þeir eru 

fyrstu kennarar barna sinna og jafnframt þeir aðilar sem fylgja þeim hvað lengst eftir, 

bæði í námi og lífinu almennt. Foreldrar geta bæði lagt grunninn að lestrarfærni barna 

sinna og fylgt honum eftir. En hvað er það nákvæmlega sem þú, sem foreldri, getur 

gert til að efla lestrarfærni barnsins þíns? 

 

Lestu fyrir barnið þitt 
Eitt það besta sem þú getur gert til að stuðla að auknum þroska hjá barninu þínu er að 

lesa reglulega fyrir það strax frá upphafi og ræða við það um lesturinn. Mikilvægt er 

að lesa fjölbreytta texta fyrir barnið, svo sem skáldsögur, myndasögur, fræðiefni og 

tímarits- og dagblaðagreinar. Þannig öðlast barnið fjölbreyttan orðaforða sem aftur 

leiðir til betri lesskilnings, auk þess sem almenn þekking eykst. Ef barnið þitt vill að 

þú lesir sömu bókina aftur og aftur skaltu þó gjarnan gera það. Þannig viðheldur þú 

áhuga barnsins fyrir lestri og getur jafnframt stuðlað að því að ýmis atriði festist betur 

í minni þess, svo sem orðaforði, setningarfræðileg uppbygging tungumálsins og 

einkenni ólíkra textategunda. Með öðrum orðum er allur lestur fyrir barnið af hinu 

góða. 

 

Gerðu umhverfi barnsins lestrarhvetjandi 
Sýnt hefur verið fram á að börn hafa frekar áhuga á að lesa þegar umhverfið er 

lestrarhvetjandi. Í lestrarhvetjandi umhverfi er lesefni fjölbreytt og sýnilegt barninu. 

Þú ættir því að leitast við að hafa gott úrval af ólíkum textum á heimilinu og gera það 

sýnilegt og/eða aðgengilegt barninu. Með því móti veitir þú barninu tækifæri til að 

velja lesefni sem leiðir til þess að áhugi fyrir lestri er líklegri til að kvikna. Gott er að 

skipta lesefninu út reglulega eða bæta við það svo barnið fái tækifæri til að skoða 

eitthvað nýtt. Ef þú hefur tækifæri til að fara með barnið á bókasafn reglulega skaltu 

ekki hika við að gera það. 
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Nýttu hversdagslegar athafnir til að lesa og ræða við barnið 
Textar eru allt í kringum okkur og á hverjum degi skapast ótal tækifæri til lesturs og 

samræðna á milli foreldra og barna. Til að mynda er hægt að lesa með börnum 

uppskriftir þegar verið er að elda, skrifa innkaupalista saman og leyfa þeim að lesa af 

honum í búðinni og finna vörur, skrifa orð í snjó eða sand, skrifa nöfn þeirra á hluti 

sem þau eiga, segja þeim sögur í bílferðum, lesa leiðbeiningar með nýjum 

heimilistækjum, lesa dagskrá sjónvarpsins og svo framvegis. Með því að nýta slík 

tækifæri og gera barnið að þátttakanda í daglegum athöfnum sem fela í sér lestur og 

skrift getur þú stuðlað að því að barnið þitt læri um tilganginn og ánægjuna sem hlýst 

af því að lesa og skrifa. Það hefur enda verið sýnt fram á að áhugi barna á lestri er 

þeim mun meiri þegar þau ná að tengja hann við daglegt líf, reynslu, upplifanir og 

fyrri þekkingu. 

 

Vertu góð fyrirmynd 
Eitt það allra áhrifaríkasta sem þú getur gert til að styðja við lestrar- og læsisnám 

barnsins þíns er að vera því góð lestrarfyrirmynd. Það gerir þú með því að gefa þér 

tíma til að lesa og skrifa. Þegar börn sjá fullorðna fólkið í kringum sig lesa eru þau 

ekki einungis líklegri til að vilja lesa sjálf heldur öðlast þau aukinn skilning á tilgangi 

lesturs. Þau sjá að fólk getur lesið sér til ánægju eða til að afla sér upplýsinga og 

öðlast aukna þekkingu. Ráðlegt er að þú ræðir jafnframt við barnið þitt um það sem 

þú ert að lesa til að deila áhuga þínum og efla með því skilninginn á tilgangi lesturs. 

 

Hlustaðu á barnið þitt lesa og ræddu við það um lesturinn 
Rannsóknir hafa sýnt að áhugi barna á lestri er þeim mun meiri þegar þau fá tækifæri 

til að lesa upphátt og eiga í samræðum við aðra um það sem þau eru að lesa. Þess 

vegna er mikilvægt að þú gefir þér tíma til að hlusta á barnið þitt lesa og ræðir við það 

um innihald lesefnisins. Í gegnum samræðurnar eflist ekki einungis orðaforði barnsins 

og lesskilningur heldur fær það tækifæri til að gefa hugmyndafluginu lausan tauminn 

og þar með efla hugsun og vitsmunalega færni. Samræðurnar ættu að einkennast af 

hlýju, hvatningu og gleði en þannig geta þær styrkt tengsl þín við barnið þitt og örvað 

félagslegan þroska þess.   
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Viðauki 2 – Fyrirkomulag fjölskylduverkefnis um lestur 
Verkefnið gengur út á að fjölskyldan nýti hversdagslegar athafnir og aðstæður sem 

gefast til að lesa og ræða saman. Einnig felur það í sér að beita fjölbreyttum aðferðum 

við heimalesturinn til að gera hann áhugaverðari og skemmtilegri.  

 

Markmið 

• Að vekja lestraráhuga barna. 

• Að efla læsi og lestrarfærni barna. 

• Að efla öryggi foreldra, upplýsa þá og virkja til þátttöku í læsisnámi barna 

sinna. 

• Að auka tengsl og samstarf heimila og skóla um læsisnám. 

 

Framkvæmd 

Fyrri hluti 

Meðfylgjandi er listi yfir atriði sem fjölskyldan getur gert til að efla læsi á heimilinu. Í 

hverri viku veljið þið að minnsta kosti tvö atriði af listanum og komið þeim í 

framkvæmd. Ekki þarf að gera allt sem er á listanum og er ykkur heimilt að gera sama 

hlutinn oft. Einnig er ykkur velkomið að bæta nýjum atriðum við listann ef ykkur 

dettur eitthvað sniðugt í hug. Eina skilyrðið er að athöfnin tengist lestri og læsi á 

einhvern hátt. Í lok hvers mánaðar skilið þið skráningu um lesturinn til kennara. 

Tvíþætt val er um það hvernig lesturinn er skráður. Annars vegar getið þið tekið mynd 

í hvert sinn sem eitthvert atriði af listanum er framkvæmt. Myndunum safnið þið 

saman, annað hvort á rafrænu formi eða í albúmi, og skilið til kennara í lok hvers 

mánaðar. Mælt er með því að þið haldið myndunum til haga til minningar um góðar 

samverustundir. Hins vegar getið þið skilað skriflegri skráningu í lok hvers mánaðar. 

Meðfylgjandi er eyðublað sem þið getið nýtt ykkur.  
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Hugmyndalisti 

• Kvöldmaturinn – Elda saman kvöldmatinn. Lesa uppskriftir og ræða saman 

um innihald og aðferðir. 

• Innkaupalistinn – Skrifa innkaupalista, lesa af honum í búðinni og finna 

vörurnar. 

• Leiðbeiningarnar – Lesa leiðbeiningar með nýju heimilistæki. 

• Bílasögur – Búa til eða segja sögur í stuttum sem löngum bílferðum. 

• Kósýkvöld – Lesa saman bók undir teppi og gæða sér á gómsætu snarli. 

• Bókasafnsferð – Fara á bókasafn, lesa og taka út áhugaverðar bækur. 

• Innihaldslýsingar – Lesa innihaldslýsingar á matvörum. 

• Söngtextar – Hlusta á skemmtilega tónlist og finna textana. Skoða þá og 

syngja með. 

• Bíómyndir/þættir – Horfa á skemmtilegar bíómyndir eða þáttaraðir með 

íslenskum texta. 

• Spil – Spila skemmtileg spil saman. Flest spil örva og þroska en dæmi um spil 

sem efla orðaforða eru Alias og Scrabble. 

• Á biðstofunni – Skoða tímarit og upplýsingabæklinga á biðstofum. 

• Skrýtnar aðstæður – Lesa við óhefðbundnar aðstæður; undir borði, inni í skáp, 

á bak við sófann, í sturtunni/baðinu, hvar sem ykkur dettur í hug. 

• Upplýsingaöflun – Lesa sér til og afa upplýsinga á netinu. 

• Bókakaffi – Ræða saman um uppáhaldsbók hvers fjölskyldumeðlims í 

kaffitímanum. 

• Lestrarhvetjandi umhverfi – Leyfa tímaritum og bókum að liggja á borðum í 

íbúðinni og glugga í þau við tækifæri. 

• Matseðillinn – Lesa matseðilinn ef þið farið út að borða eða búa til matseðil 

heima. 

• Skiltin – Lesa á skilti í göngutúrum eða bílferðum. 

• Póstkort – Skrifa og senda bréf eða póstkort til vinar eða ættingja. 

• Snjó- eða sandsögur – Skrifa orð og stuttar sögur í snjóinn eða sandinn. 

• Fyrirmyndir – foreldrar og aðrir fullorðnir á heimilinu grípa í bók eða blað 

þegar börnin sjá til. 
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Skráningarblað fyrir lestur við hversdagslegar aðstæður 
Hakið við þau atriði sem hafa verið framkvæmd í vikunni. 

 Vika 1 Vika 2 Vika 3 Vika 4 

Kvöldmaturinn     

Innkaupalistinn     

Leiðbeiningarnar     

Bílasögur     

Kósýkvöld     

Bókasafnsferð     

Innihaldslýsingar     

Söngtextar     

Bíómyndir/þættir     

Spil     

Á biðstofunni     

Skrýtnar aðstæður     

Upplýsingaöflun     

Bókakaffi     

Lestrarhvetjandi umhverfi     

Matseðillinn     

Skiltin     

Póstkort     

Snjósögur     

Annað     
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Seinni hluti 
Seinni hluti verkefnisins felst í því að reyna að gera heimalesturinn áhugaverðari og 

koma í veg fyrir leiða. Það gerið þið með því að fara fjölbreyttar leiðir við lesturinn. 

Meðfylgjandi er hugmyndalisti um það hvernig hægt er að krydda lesturinn. Saman 

komist þið að því hvaða aðferð þið viljið beita í hvert skipti. Að lestrinum loknum 

skráið þið niður á meðfylgjandi skráningarblað hvernig lestrinum var hagað. Haka má 

við fleiri en einn reit hverju sinni.  

 

Hugmyndalisti 

• Barn les og foreldri hlustar. 

• Foreldri les og barn hlustar. 

• Barn og foreldri lesa til skiptis eina málsgrein, efnisgrein eða blaðsíðu. 

• Barn les og foreldri endurles. 

• Foreldri les og barn endurles. 

• Tímataka 1 – Barn les ákveðinn hluta úr bókinni og foreldri tekur tímann. 

Barnið endurles textann og athugar hvort það hafi bætt tímann. 

• Tímataka 2 – Foreldri tekur tímann og barn les í eina mínútu. Barnið og 

foreldrið athuga hvað það nær að lesa langt. Barnið les aftur sama texta í eina 

mínútu og athugar hvort það komist lengra. 

• Barn les í hljóði – yndislestur. 

• Foreldri les í hljóði – yndislestur. 

• Umræða um bók út frá titli bókarinnar – um hvað gæti sagan fjallað? 

• Umræða um söguþráð – hvað gerðist í bókinni? 

• Umræða um sögulok – hvernig endaði sagan? Hefði hún getað endað 

öðruvísi? 

• Umræða um einstök orð eða orðhluta – erfið orð, ný orð, skrýtin orð, kunnuleg 

orð. 

• Umræða um orðtök og málshætti – voru einhver orðtök eða málshættir? Hvað 

þýða þeir? 

 



 

38 

Skráningarblað fyrir heimalestur 

Haka má við fleiri en einn reit hverju sinni. 
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