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Svör starfsfólks í frístundastarfi um hvaða leiðir henti best til að efla 

læsi 

 

Aðstaða - umhverfi 
 Að bækur séu aðgengilegar í frístundaheimilinu í góðu úrvali.  

 Sjónrænt skipulag – á áberandi stað. Auðvelda börnum að skilja dagskrá og önnur skilaboð 

með myndrænni framsetningu námsumhverfi. 

 Sjónrænar leiðbeiningar og leikir. Hafa upp sjónrænar leiðbeiningar um bókstafi og merkingu 

þeirra. Myndir af athöfnum og orðum tengdum þeim. 

 Að börn hafi aðgang að rólegu rými til lestrar, nýta heyrnarhlífar til að fá ró. Búa til aðstöðu 

þar sem börn geta verið í ró.  

 Hlutir merktir með heiti eða nafni. Að hlutir séu vel merktir með mynd og texta í 

frístundaheimili. 

 Skapa lifandi umhverfi: Hægt að skapa lifandi umhverfi í herbergi. Leyfa börnum að segja sína 

sögu um hvað sé í gangi, virkja sköpunargáfu námsumhverfi Búa til kósý lesherbergi.  

 Fjármagn til tækjakaupa og endurnýja búnað. 

Ýmsar leiðir 
 Nota leiklist og hlutverkaleiki til að efla tjáningu og framsögn tjáning og hafa faglært / 

sérhæft starfsfólk sem getur farið á milli starfsstaða. 

 Stofna lestrarklúbb, búa til tíma í stundatöflunni fyrir hann. Hittast og lesa saman, æfa sig að 

lesa fyrir framan aðra, finna skemmtilegar bækur. Gæti líka verið bókaklúbbur, allir velja sér 

valbók og hittast einu sinni í viku.  

 Vera með klúbba og smiðjur reglulega þar sem unnið væri með td táknmálsklúbbur, 

smásöguklúbbur, upplestrarklúbbur, ljóða- og leiklistarklúbbur. 

 Hópar fá ákveðna upphæð og eiga að sjá um viðburð frá a-ö. Til að þau átti sig á öllum 

kostnað og með það að markmiði að auka peningalæsi. Útvega hópum pening og leiðarvísi 

um hvað þarf að hafa í huga þegar viðburður er haldinn. Vera þeim til halds og trausts og 

aðstoða þegar á þarf að halda. Fara yfir peningamálin með þeim í gegnum ferlið. Ígrunda með 

hópnum í lokin.  

 Þjálfun í að afla sér upplýsinga, með mismunandi miðlum og vinna úr þeim. Kenna 

heimildarleit og hvernig sé hægt að greina milli réttra og rangra upplýsinga. 

 Vera dugleg að tala við krakkana um það sem er að gerast í heiminum eða umhverfinu. 

Spjallhópur með börnum og starfsfólki. 

 Notum sköpun til þess að virkja krakka og hjálpa þeim að öðlast dýpri skilning á samfélaginu. 

Með því að efla sköpunargáfuna sem kemur að innan, kemst fólk nær sjálfum sér sem gefur 

þeim meira svigrúm til skilnings og túlkunar á samfélaginu (stuttmyndagerð, spunanámskeið, 

leikrit, semja lög og texta, ljósmyndun o.fl.). 

 Aukin áhersla á valbækur / yndislestur: Með því að fá að velja sér bækur sjálfur þá kviknar 

miklu meiri áhugi, gefur krökkum meira frumkvæði. Myndi pottþétt auka áhuga á lestri. Hafa 

fjölbreyttar bækur sem henta öllum, minni áhersla á aðra heimavinnu. 

 Virkja bókasafnið, fá bókakynningu frá rithöfundum og bjóða uppá súpu. Fá fjármagn, virkja 

rithöfund, auglýsa viðburðinn og hafa ákveðinn eisntakling sem heldur utan um kvöldið.  

 Hugmyndakassi og spyrja hvar áhuginn liggur. 
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 Markviss hvatning til að lesa efni tengt áhuga hvers og eins.  

 Leyfa börnum að semja og velja sér sín eigin námsgögn. 

 Fara í ferðir á bókasöfn.  

 Með því að stuðla að lýðræðislegu starfi fáum við krakka og unglinga til að færa rök fyrir máli 

sínu og virkjum samfélagslega ábyrgð. (t.d. Spila Varúlf, kosningar, valkostir, dagskrágerð).  

 Félagsfærnisögur nýttar til að skapa umræður með áherslu á skilning.  

 Skólablað, fá nemendur til að halda úti skólablaði (einnig á netinu). 

 Í dag á íslenskan undir högg að sækja og þá tilvalið að reyna að kynna börnum og unglingum 

fyrir íslenskri tónlist, bókmenntum, kvikmyndum o.fl. 

 Virkja áhugasama nemendur, koma þessu inn sem valfagi í skólanum. Hvatning frá skóla.  

 Orðaforðavinna. Segja frá, fara á bókasafn, lesa og skrifa sögur. 

 Vettvangsferðir. Fara með krakka á tónleika / leikhús. Lesa umhverfið, öðlast skilning á 

störfum og aðstöðu. 

 Hvetja til hlustunar heima. 

 Auka samstarf við foreldra barna og unglinga og skóla. 

 Nýta dagopnanir félagsmiðstöðva til að ná til þessa hóps. 

 Rækta menningararfinn. 

 Lesblinda: Þarf að huga að þeim sem eru lesblindir. Gefa þeim meiri tíma, finna úrræði og 

setja ekki sömu kröfur. Hafa aukna fræðslu um lesblindu. 

 Hvetja krakka að leika utan síns vinahóps og stuðla að skapandi leik. 

 Hafa fjölbreytt og skemmtileg viðfangsefni í starfinu til þess að auka læsi og miðlalæsi. 

 Útikennsla, útileikir, nota efnivið náttúrunar. 

 Að lesa bók fyrir börnin og láta þau túlka söguna á sinn hátt með því að teikna á blað t.d. 

myndasögur. 

 Vinna útfrá sögum og ljóðum, lesklúbbur lesa bækur og segja sögur.  

 Félagsmiðstöð þarf að vera staður þar sem allar umræður eru opnar og gaman er að losa um 

málbeinið. 

 Greiða aðgengi barna og unglinga með annað móðurmál en íslensku að frístundastarfi, t.d. 

með gjaldfrjálsri þátttöku  

 Fréttakvöld, hengja upp nokkrar fréttir þar sem einhverjar eru uppspuni og fá þau til að finna 

út hvaða fréttir það eru.  

 Hvatning – út fyrir þægindaramma. 

 Kunna að koma hugmyndum sínum á framfæri tjáning.  

 Aukin kennsla og þjálfun í mismunandi aðferðum við úrlausnir verkefna, t.d. í tónlist , leiiklist, 

myndlist og kvikmyndir. 

 Fjölbreytt og hentugt kennsluefni. 

 Mismunandi bækur, myndabækur, tilraunabækur, bækur á mörgum tungumálum 

 Tjáning - leiklist, tónlist og önnur framsaga.  

Upplýsingatækni 
 Fræðsla um netnotkun, á hvaða hátt er hægt að nota netið rétt og á hvaða hátt á ekki að 

nota það. 

 Nýta þá tækni, miðla og forrit sem börnin og unglingarnir þekkja í þeim tilgangi að auka 

upplýsinga- og miðlalæsi og félagsfærni. Gefa börnum tækifæri til að vinna með læsi í 

gegnum tækni. Nýta iPada og tölvur til að vinna með teiknimyndasögur, smásögur og 

orðaleiki. 
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 Sporna gegn óhóflegri notkun samfélagsmiðla og beina snjalltækjanotkun að uppbyggjandi 

hætti.  

Skipulag 
 Skapa svigrúm í vinnutíma til undirbúnings með og án hlutastarfsmanna. 

Starfsfólk 
 Faglært / sérhæft starfsfólk sem getur farið á milli starfsstaða. 

 Auðvelda starfsfólki að sækja sér aukna (sér)þekkingu í gegnum námskeið / endurmenntun. 

 Starfsfólk sé með puttann á púlsinum og fylgist með hvar áhugi barna og unglinga liggur 

hverju sinni. 

 Aukið sviðrúm og fleira starfsfólk. 

 Aukið samstarf við sérfræðinga / fagaðila 

Viðhorf og áherslur 
 Mikilvægt að gefast ekki upp á þeim börnum sem eiga erfitt með að lesa. Leyfa krökkum að 

gera þetta á sínum hraða. Ekki flokka eftir getu. Sýna þolinmæði og skilning. Alltaf að muna 

hrósa. Sama hvort framfarirnar eru smáar eða stórar! 

 Fræðileg kennsla taki mið af vitsmunalegum þroska. 

Foreldrar 
 Skilaboð til foreldra á fleiri tungumálum en íslensku. Að öllum skilaboðum / póstun sé snarað 

yfir á ensku þannig að foreldrar geti nýtt sér google translate. 


