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

læsi 

 

Almenn atriði 
 Fjölbreyttir kennsluhættir sem nýtast ólíkum einstaklingum. 

o Hringekjur, hópvinna, samivnnunám, þemavinna, þrautalausnir, klemmusögur, skapandi 

vinna, útikennsla, vettvangsnám. 

 Samþætting námsgreina.  

 Aukin sveigjanleiki. 

 Einstaklingsmiðað nám þar sem viðfangsefni eru m.a. tengd áhugasviði nemenda. 

 Aukið fjármagn þarf að koma til ef að auka á fjölbreytileika í kennslu. 

 Auka lestur eftir öllum leiðum.  

 Öflug lestrarkennsla. Mismunandi aðferðir við lestrarkennslu.  

 Efla lesskilning með markvissum hætti.  

 Skýr stefnumörkun. 

 Efla sjálfstæði skóla.  

Aðferðir 

Lýðræðislegir kennsluhættir 

 Að nemendur séu með í ráðum. 

 Að nemandi sé undirbúinn undir það að vera virkur í lýðræðissamfélagi og læri á reglur 

samfélagsins. Tengja nemendur við það sem er að gerast í þjóðfélaginu, t.d. kosningar. 

 Lýðræði, krakkakosning, dagblaðalestur, nemendaráð, mannréttindi, barnasáttmáli. Skólar 

þurfa að fá fjárveitingu til að hægt sé að koma á stofn virku nemendaráði til þess að rödd 

nemenda fái vægi.   

 Mikilvægt að skapa samráðsvettvang fyrir utanaðkomandi aðila. Gott væri einnig að skapa 

vettvang þar sem nemendur gætu tekið þátt í hjálpar – eða sjálfboðaliðastarfi eða einfaldlega 

að láta gott af sér leiða. 

 Lýðræðisleg þáttaka í samfélaginu. 

 Bekkjarfundir. 

Tengsl við nærumhverfi og samfélag 

 Útikennsla og náttúruskoðun. 

 Virkja þarf grenndarsamfélagið þannig að nemendur geti tekið þátt og séu læs á það. Viti 

hvaða starfsemi fer fram í hverfinu.  

 Fá reglulega rithöfunda í heimsókn í skólana.  

 Að nemendur fá tækifæri til að kynnast menningarviðburðum.  

 Bjóða þarf upp á rútuferðir þegar fara á með nemendur á menningarviðburði og í aðrar 

vettvangsferðir.  

 Ýta undir tækifæri til að færa nám út úr skólanum og auka tengingu nemenda við tækni-, 

atvinnu- og menningarlíf þjóðarinnar.  

 Tengja nám við atburði líðandi stundar.  

 Leggja áherslu á að færa daglegt líf fyrr og nú inn í skólann. 
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 Koma umhverfisvitund inn í námskrá (hvað er matarsóun, hvað er umhverfisvernd, hvað er 

neysla, aukin neysla = aukinn úrgangur). Innleiða Grænfánann í alla leik- og grunnskóla. 

Flokka rusl. Koma á verkefni í sambandi við matarsóun (krakkar skammta sér sjálfir, 

umræður). Meiri umræður um neyslu og umhverfisvernd í náttúrufræðikennslu. Kenna um 

sjálfbærni og hvað ábyrgur neytandi er. 

 Reyna að auka áhuga nemenda á náttúruvernd og hvernig viss atvinnustarfssemi getur haft 

áhrif á náttúruna.  

 Ferðir úti í náttúruna og innan borgarinnar á söfn og fyrirtæki.  

 Nýta fjölmiðla. 

 Gera nemendur læsa á umhverfi sitt þannig að þeir geti átt góð samskipti. Reykjavíkurborg 

gerist áskrifandi að öllum fjölmiðlum svo hægt sé að nýta fræðsluefni í kennslu (samanber 

þætti sem verið er að sýna, t.d. Ný sýn, Fósturbörn, Leitin að upprunanum, Krakkafréttir og 

fleira).  

 Að efla samfélagslæsi með markvissum umræðum og vinnu hvað varðar rökhugsun og 

heimspeki. 

 Málefni líðandi stundar menning og samfélag 

 Samfélagsverkefni – fræðsla – umræður og skoðanaskipti. 

 Nemendur þurfa að vera vel upplýstir. Efla samfélagsumræðu (hvað er að gerast akkúrat 

núna á okkar tímum?). 

 Tengjast samfélaginu opna í báðar áttir. Skapa sameiginlega upplifun, umræður. Gera þarf 

kennurum auðveldara að fara með nemendur í námsferðir. Aðgengi að rútum, auka fjármagn, 

vera í takt við tímann, Fjármagn fyrir rútur. Strætókerfið hentar okkur mjög illa. Þörf á meiri 

aðstoð. Samvinna við vinnumarkaðinn. 

 Lesa á umferðamerki. Þekkja leiðbeiningar í umhverfi. 

 Leggja meiri áherslu á lífsleikni og tengsl við samfélagið. 

 Kannanir nemenda úti í þjóðfélaginu. 

 Útikennsla – vettvangsferðir. Gott skipulag. Meiri möguleikar til að nýta samgöngur. Litlir eða 

minni hópar. Til að nýta útikennslu á sem bestan hátt, skipta fjölbreyttar samgöngur miklu 

máli til að geta jafnað aðgengi allra nemenda í borginni. 

 Nýta mannauðinn til að ýta undir forvitni, áhuga á fjölbreytileika mannlífs og menningar, 

þ.m.t. að gera börn með íslensku sem annað mál læs á skólasamfélagið og umhverfi sitt. 

 Að umfjöllunarefni tengist nærumhverfi og samfélagi nemenda. Fréttir, þjóðfélagsumræða 

o.s.frv. Unnið með fréttatengt efni. Reynt að koma umræðum og rökræðum af stað. Lesa 

fréttir og horfa á fréttatengt efni. Gagnrýna og finna meginatriði. 

 Fá fleiri heimsóknir inn í skólana (fólk frá ólíkum menningarheimum, fulltrúa ólíkra 

trúarbragða (ekki trúboð).  

 Rútuferðir. 

 Skoða á vettvangi, læra að ferðast í hóp og fara á allskonar staði.  

 Heimsóknir á leikskóla, elliheimili, vinnustaði. Finna góðar fyrirmyndir. 

 Fá heimsóknir frá samfélagsþegnum úr hinum ýmsu stéttum.  

 Umhverfis- og samfélagslæsi. Verkefni og nálgun sem fjölbreyttust, tengja áhugasviði 

nemenda.  

 Fleiri vettvangsferðir (Reykjavíkurborg eigi rútur sem skólar í úthverfum geti fengið lánaðar 

endurgjaldslaust). 
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Gagnrýnin hugsun 

 Þjálfa nemendur í gagnrýninni hugsun. Vinna með texta. Skoða gæði þeirra. Vinna með það 

geta rýnt í efni. 

 Barnaheimspeki. Aukin áhersla á gagnrýna hugsun. Heimsspeki kennd og iðkuð í skólanum. 

 Að halda áfram að þjálfa meira gagnrýna hugsun og efla hana enn frekar. Að kenna börnum 

að meta upplýsingar á netinu með því að efla rökhugsun og að greina hvað einkennir réttar 

upplýsingar.  

 Efla lausnaleit og gagnrýna hugsun. 

Tækni 

 Geta notaða tækni sér til gagns og gamans. Fleiri tæki í skólana. Tæknileg aðstoð á vinnustað.  

 Geta nýtt sér tæknina á sem bestan hátt.  

 Persónulegt tæki fyrir hvern nemanda og starfsfólk sem kann á tækið. 

Fjármálalæsi 

 Læsi á fjármál og aðra hagnýta þætti.  

 Bókfærsla, skattakerfið, almenn fjármálahugtök. Lesa í launaseðla. 

 Fjármálalæsi, stærðfræðilæsi: Vinna með hagnýt verkefni sem tengjast daglegu lífi. 

 Að nemandi geti bjargað sér fjárhagslega í nútíma samfélagi. 

Upplýsinga- og miðlalæsi 

 Upplýsingalæsi: Læra að flokka efni sem er hollt og gott. 

 Miðla og tæknilæsi aukið og í samræmi við þróun á því sviði. 

 Nýta samfélagsmiðla og tækni í lestrarþjálfun (snjallsíma, ipad ofl).  

 Efla tæknilæsi (hvernig má nýta tækni í almenna kennslu, koma forritunarkennslu inn í 

námskrá, hvernig virka tölvur (hvernig eru þær settar saman), hvernig má nýta tæknina á 

réttan hátt, hvernig á að finna upplýsingar, hvernig á að meta hvaða upplýsingar eru 

raunsannar?). 

 Miðlalæsi: Umræður um efni í fréttum og tækifæri til að tjá skoðanir og hlusta á aðra. Nota 

kvikmynda- og sjónvarpsefni til að rýna í og túlka.  

 Nýta sem flesta miðla og forrit í úrvinnslu verkefna. 

 Áhersla á að kenna nemendum að afla upplýsinga og vinna úr þeim á skipulegan hátt. Gera 

grein fyrir niðurstöðum sínum. Skil á öllum verkefnum fyrir foreldra og aðra nemendur.  

 Ábyrg hegðun á netinu. Netorðin. kurteisi. Hvað má setja inn? 

 Læra að umgangast tölvur á réttan hátt og misnota þær ekki. 

 Nemendur læri að leita sér upplýsinga. Nýta sér tæknnina. 

 Kenna heimildaleit. Hvað er áreiðanleg heimild?  

 Forritun. 

Læsi á tilfinningar - lífsleikni 

 Tilfinningalæsi. Kenna börnum að þekkja tilfinningar og setja sig í spor annarra. 

 Efla læsi á eigin líðan og annarra. Hlutverkaleikir.  

 Lífsleikni og skapandi starf, lífskoðanir, siðfræði og tilfinningar og tjáning. 

Ýmsar leiðir 

 Að efla lestur í skólum til að þjálfa börn í hlustun og skilningi, t.d. nestissögur, samlestur og 

paralestur, nestissögur, paralestur, hlusta á framsögur annara, leiklist o. fl. 
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 Hvatning til að nemendur lesi heima. 

 Lesa fyrir börnin, kenna áhuga á bókum. 

 Lesa bækur og segja sögur. 

 Leshópar og umræðu til að auka þekkingu og skilning. 

 Meiri áhersla á lesskilning en lestrarhraða 

 Auka vinnu með lesskilning. Dæmi: PALS, lesa úr súluritum og töflum, endursögn, yndislestur. 

 Bernskulæsi. Fjölbreytt lestrarefni – mismunandi tegundir af lestir (t.d. skima texta, glósa...).  

 Hugtakavinna til að efla skilning á merkingu orða og tákna í stærðfræði. t.d. hugtakakortum, 

orðavinnu, o.fl. stærðfræðilæsi Að greina orð (t.d. með hugtaka korti og finna lykilhugtök í 

texta. 

 Orðaforðavinna: Nemendur lesa fyrirmæli, ræða við nemendur reglulega og nota reglulega 

hugtök. 

 Vinna með orðaforða, upplestur. 

 Reynslunám. 

 Tjáning:  

o Sýna og sjá - æfa sig að koma upp á púlt. 

o Nemendur fái fleiri tækifæri til að tjá sig.  

 Orðadæmi og stærðfræðikennsla. 

 Stærðfræðikennsla sem byggist á skilningi barna. Ýmsar þrautir sem nemendur leysa.  

 Of mikill tími fer í stafsetningarkennslu, það ætti að verja meiri tíma í læsi og lesskilning. 

 Í samráði við nemendur þarf að setja skýr markmið um það sem nemendur ættu að vera vel 

upplýstir um.  

 Skýrar reglur um viðeigandi hegðun á mismunandi stöðum. Þannig ýtum við undir 

samfélagslega samkennd og virðingu fyrir fólki og umhverfi.Virkjað nærsamfélagið til fræðslu, 

bekkjarfundir og samtal um fjölbreytileika lífríkis jarðar. 

 Markmið þurfa að vera skýr. Nemendur þurfa að vita til hvers er ætlast til af þeim.  

 Leiklist, hlutverkaleikir, samvinnuleikir, samskipti, íþróttakennsla. 

 Fjölbreytt ritunarverkefni sem styöðja og auka lestrarhæfni. Samráðstímar kennarahóps sem 

skipuleggur og stýrir ritunarkennslu.  

 Kennarar meiri leiðbeinendur en stjórar. Ekki mata nemendur. Gefa nemendum tækifæri á að 

bera meiri ábyrgð á eigin námi.  

 Tónlist og myndir til að læra texta. 

 .Nýta kvikmyndagerð í námi. 

 Meiri yndislestur ásamt heimalestri.  

 Markvisst samvinnunám: Þjálfa samvinnu og vinnulag (t.d. Clim). 

 Auka val nemenda.  

 Þjálfun í skráningu og umræðustjórnun. 

 Hlustun- lestur - söngleikur. 

 Hafa merkingar í skólastofunni. Myndrænar leiðbeiningar. 

 Nota Byrjendalæsi og Orð af orði, Læsi til náms. 

 Leiðsagnarnám. 

 Pals.  

 Gestakennarar- námskeið fyrir nemendur. 

 Áhugasviðsverkefni: Tengja nám áhugasviði nemenda og málefnum líðandi stundar. 

o Nemendur velja efni út frá áhuga á hverjum degi.  
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 Aukin áhersla á læsi- og lesskilning - verkefnamiðað nám.  

 Nemendur velja hvernig þeir koma efninu frá sér – leiklist – stuttmynd – fyrirlestrar – 

sýndarveruleiki / hermir. 

 Upplestur á framhaldssögum daglega í nestistímum eða í lok dags.  

 Leitarnám. 

 Öflug tónmenntakennsla. Nemendur syngja ljóð.  

 Margviss kennsla bæði frá kennara skólans og gestakennurum. Gefa nemendum tíma til að 

segja frá.  

 Gera áætlun með nemendum.  

 Kenna samhygð, klípusögur. Kenna viðbrögð og bjargir við alls konar áföllum. 

 Gera nemendur meðvitaða um þau átakamál sem eru í gangi. Kynningar, umræður og 

greinaskrif. 

 Kynningar um verknám (fá iðnarmenn eða jafnvel foreldra inn til að kynna sín störf).  

Inntak – fræðsla – námsefni   
 Fræðsla um lýðræði. 

 Efla skilning á hugtökum, nota fjölbreytt orð / hugtök. 

 Auka útgáfu vandaðs efnis um samfélagsmál. 

 Að samfélag og umhverfi nemenda sé borið saman við samfélag og menningu annarra landa. 

Aðrir menningarheimar skoðaðir og þeirra menning spegluð. 

 Námsefni f. nýbúa verði aðgengilegt. 

 Kenna siðfræði – lög og reglur. 

 Áhrif mannsins á umhverfið, ábyrgð og skyldur.  

 Jafnrétti og kynjafræði kennd. 

 Menningarmót (fljúgandi teppi). Kenna mismunandi siði og venjur annarra og viðringu fyrir 

þeim.  

 Áhrif mannsins á umhverfið, ábyrgð og skyldur.  

Námsgögn 

 Námsgögn taki tillit til fjölbreytts nemendahóps. Betri aðgangur að nútímavæddum 

námsgögnum eins og t.d. rafbókum, hljóðbókum og gera tækni til að nota svona hluti 

aðgengilega fyrir nemendur.  

 Koma upp sameiginlegum gagnabanka skólanna í lífsleikni (og öðru námsefni).  

 Að nemendur hafi aðgang að fjölbreyttu lesefni / námsefni. Námsefni / lesefni þarf að vera 

fjölbreytt og taka mið af öllum þáttum. 

 Auka og bæta þarf lesefni fyrir yngstu nemendurna. 

 Safna bókum á þeim tungumálum sem nemendur skólans tala.  

 Gagnvirkt kennsluefni á netinu. 

Lestrar- og námsörðugleikar 
 Setja í forgang að þjóna nemendum með lestrarerfiðleika.  

 Aukin mannafli til að sinna nemendum með námsörðugleika. Fjölga kennarastöðum. Færri 

nemendur í bekk. Auka fjölda stuðningsfólks inn í skólum. 
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Skóli án aðgreiningar 
 Einstaklingsmiðað nám, menntun án aðgreiningar.  

 Aukinn stuðningur, minni hópar, fleiri sérfræðinga. 

 Ipad og rafrænt efni til að aðstoða nemendur með t.d. lesblindu og nemendur sem eru að 

læra íslensku.  

 Nýbúakennslu verður að efla. 

 Meiri aðstoð við nýbúa og þá sem eiga í einhverjumu örðugleikum. 

Áhugavert lestrarefni: 
 Vekja áhuga nemenda á lestri með efni sem höfðar til þeirra. 

 Meira gagnvirkt efni (þýða erlent efni sem er til).  

 Mikið af bókum. Efni til að efla hlustun og áhorf. 

Starfsmenn 
 Fleira kennara – fleira starfsfólk. Í skóla án aðgreiningar þarf meira af sérhæfðu starfsfólki.  

o Fleiri sérhæfða starfsmenn. Sálfræðingar – þroskaþjálfar –  sérkennarar –  lærðir 

stuðningsfulltrúar –  námsráðgjafar – iðjuþjálfar – talmeinafræðingar – annað fagfólk. 

 Fleiri faggreinakennara, textílkennara, tónmenntakennara, smíðakennara, 

myndmenntakennara, heimilisfræðikennara og danskennara. 

 Vera góðar fyrirmyndir. 

 Aukinn mannauður.  

 Kennarar þurfa að taka áhættu í starfi. 

 Fagstjóra í íslensku og símentun. 

 Fleira fólk. Meiri tími til samráðs. 

 Auka undirbúningstíma kennara. 

 Ef halda á áfram með skóla án aðgreiningar þarf fleira sérmenntað starfsfólk og aukið 

fjármagn inn í skólana. Það þarf viðurkenningu á að skóli án aðgreiningar kosti peninga. 

Einnig þarf að minnka álag á það starfsfólk sem starfar í skólum nú, m.a. með sveiganlegum 

vinnutíma og styttingu vinnuviku og lækkun kennsluskyldu. Við teljum þetta brýnt miðað við 

nýjustu fréttir frá sjúkrasjóði KÍ, að sjóðurinnn sé að tæmast vegna aukins álags á kennara 

undanfarin ár.  

 Meiri sérþekkingu til að mæta fjölbreyttum námshópum. Meiri stuðningur við börnin.  

 100% staða leiklistarkennara og námsráðgjafa í öllum skólum.  

 Menntaðir kennarar og starfsfólk. Gera störfin við skóla samkeppnishæf og eftirsóknarverð,  

t.d. með hærri launum og frábæru starfsumhverfi. Auka þátt sérfræðinga við skólana t.d. 

sálfræðinga, námsráðgjafa, þroskaþjálfa. 

 Tölvukennsla á höndum sérfróðra. 

Samstarf 
 Auka samstarf kennara á hverju stigi (yngsta-mið og unglingastigi). 

 Samstarf við starfsfólk / fagfólk í menningu og listum og stofnanir (skóla) sem tengjast 

menningu og listun.  

 Læra að vinna með öðrum. Að nemendur vinni saman, að kennarar vinni saman, að skóli og 

heimili vinni saman.  

Aðstæður og aðbúnaður 
 Minni bekki.  
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 Fáir nemendur í hóp. 

 Breytt húsnæði.  

 Upplýsingatækni og tæki til notkunar. Aðgangur að tölvubúnaði. 

 Bætt aðgengi að tækni og nútímavæddum kennslugögnum.  

 Fleiri tölvur. Efla tölvukost skólans og að kennarar fái kennslu á tækin.  

 Gott aðgengi að upplýsingum. 

 Hafa úrval af bókum.  

 Fjölbreytt námsefni. 

 Gagnabanki að verkefnum fyrir nemendur með annað móðurmál en ísl. 

 Bætt tækni og aðgengi 

 Fleiri tæki, eitt tæki á nemanda.  

 Meira fjármagn inn í skólana, fleira sérmenntað starfsfólk, skiptitíma, að umsjónarkennari 

hafi möguleika á að hafa hálfan bekk tvisvar i viku.  

 Nútímavædd skólasöfn sem eru opin allan skóladaginn.  

 Tæknin aðgengileg. Tölvuver/tölvukennsla, regluleg uppfærsla á tækjum og tólum. 

 Bóka - og tækjakostur þarf að vera góður og vel aðgengilegur. Mikilvægt að hafa bókasafns- 

og upplýsingatækni í fullu starfi.   

 Tölvur fyrir alla - úrval bóka. Skapandi námsumhverfi.  

 Bæta tölvukost skóla, möguleika á kennarar á að tileinka sér nýja tækni og  nýjungar. 

Námsgagnastofnun uppfæri námsefni sitt á nútímalegan hátt. 

Skólasafnið - upplýsingaverið 

 Aukinn safnkostur (nýjar bækur á skólabókasöfn). 

 Aukið fjármagn til skólabókasafns. 

 Nauðsyn á góðu upplýsingaveri með góðu starfsfólki sem veitir góða þjónustu með því að  

aðstoða við verkefnavinnu. 

 Bókasafn opinn vettvangur þar sem þægileg húsgögn og aðbúnaður er til staðar til 

yndislesturs og annars náms. 

 Auka aðgengi nemenda að bókasafni / upplýsingaveri.   

 Gera bókasafn skólans að stað sem nemendur geta lesið bækur t.d. ef þau hafa frístund.  

 Öflugt bókasafn; Auka bókakost og fjölga bókasafnstímum. 

 Mikilvægt að bókasöfnin í skólunum hafi gott úrval af lesefni fyrir nemendur. 

 Gott bókasafn og tími til lesturs og umræðna heima og í skóla.  

Viðhorf og áherslur 
 Bóklegt læsi, góð lestrarkennsla og þjálfun í lestri í gegnum áhugavert efni, vinna markvisst 

með tungumálið. 

 Samábyrgð og samkennd.  

 Efla sjálfstæði og frumkvæði  

 Leiðsagnarnám og aukin ábyrgð nemenda á eigin námi. 

 Gefa skýr fyrirmæli og skilaboð / vera fyrirmyndir  

 Vera sjálfum okkur samkvæm í leik og starfi. 

 Verum meðvituð um fjölbreytileikann. 

 Höfða til fjölgreindar og gæta að hvort verið sé að öðlast aukið bókvit, verkvit eða siðvit. 

 Meiri áhersla á fólk og umræðu, minni á bókina.  

 Efla ábyrgð í starfi og lífi.  
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 Auka kröfur. 

 Læsi í víðum skilningi er samvinnuverkefni heimilis og skóla.  

 Góði miðlungsnemandinn fær ekki þá þjónustu sem hann þarf og dregst því aftur úr.  

 Treysta fagmennsku kennara.  

 Efla áhuga nemenda og foreldra á lestri og tilgangi /mikilvægi lesturs. 

 Samskipta og vináttufærni þyrfti að vera hluti af aðalnámsskrá grunnskóla í minni hópum.  

Íþróttakennsla er mikilvæg í þessu tiliti til þess að læra að vinna, tapa, og gráta og gefast ekki 

upp. 

 Mjúku málin í forgang. Efla samkennd, virðingu, jafnrétti, mannréttindi og siðferði. 

 Styrkja sjálfsmynd – við erum öll hluti af samfélaginu.  

 Virðing fyrir öllu, hvort öðru, umhverfi, vinnunni, samstarfsfólki, byrjar heima. 

 Efla menningarlæsi (aukin fræðsla um ólíka menningu, aukin tungumálakennsla, aukin 

trúarbragðafræðsla, hvað eru forréttindi, hvað eru staðalmyndir, auka áherslu á fjölbreytni í 

námi, t.a.m. að iðnnám og stúdentspróf sé jafnt metið). 

 Efla tvítyngda nemendur, t.d. yndislestur á móðurmáli.   

 Víkka út námssvæði learning by doing.  

 Ábyrgð nemenda – skýr markmið í námi og kennslu.  

 Meiri fræðsla og umræða um ólíka menningarheima. Sameiginleg sýn á góð gildi. 

 Efla virðingu og samkennd fyrir sjálfum sér, öðrum og umhverfi.  

Skipulag 
 Gott skipulag sem allir þekkja; nemendur, foreldrar og kennarar. Sjónrænt skipulag. Það er 

mikilvægt að hver skóli hafi vel skipulagt innra skipulag sem nemendur, foreldrar og allir 

starfsmenn skólans þekkja vel. Mikilvægt að veita fræðslu um það til heimilanna og 

sérstaklega þeirra sem þurfa mest á því að halda. Nemendaviðtöl eru mikilvæg til að byggja 

upp traust og kynnast öðrum nemendum.  

 Lesskilningur settur inn í stundatöflu.  

Foreldrar 
 Samvinna heimilis og skóla, gera foreldra að virkum þátttakendum í þjálfun læsis. 

 Lestur allra heima fyrir. 

 Skýra út ábyrgð heimilis í skólastarfi. 

 Auka ábyrgð foreldra á námi barna sinna. 

 Efla foreldra – læsi byrjar heima. Fræða foreldra. 

 Fá erlenda foreldra í skólann. 

 Virkja þarf foreldra í námi barna sinna (einkum í heimalestri á skólaárunum). 

 Góð samvinna heimilis og skóla.  

 Foreldrafræðsla um mikilvægi lestrarnáms og þátttöku heimilanna í náminu bæði hvað 

varðar þjálfun tals og hlustunar. 

 Setja skýrari markmið. Hlutverk skóla – hlutverk heimilis. 

Endurmenntun - starfsþróun 
 Aukin endurmenntun, faggreinakennarar / meiri sérhæfing,  

 Fjölbreytni í endurmenntun. Aukið fjármagn. 

 Auka sérþekkingu almennra kennara. 

 Gera kennurum kleift að fara út úr skólanum og sækja viðburði og þekkingu út í samfélagið. 
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 Markvisst námskeið fyrir almenna kennara sem vill kenna upplýsingatækni / forritun.  

Ýmislegt 
 Til að kennari geti haft góða yfirsýn yfir nemendur sína þá þarf að hafa hópastærðir 

viðráðanlegar. Fyrirmæli skýr, einföld og myndræn. Markviss endurgjöf/hvatning og allir viti 

til hvers er ætlast af þeim. Efla tölvukost, koma á námskeiðum fyrir kennara varðandi 

tölvulæsi (og forritun), þarna á Reykjavík að vera í fararbroddi. Nýta síma í kennslu (kenna 

börnum að bera virðingu fyrir tækninni og fyrir kennslustundinni/náminu). 

 Viðhorf samfélags til menntunar og náms almennt. Samfélagið þarf að vinna með þeim sem 

koma að þessum málum. Ábyrgð stjórnvalds og samtaka kennara að breyta ímynd 

kennarastarfsins. 

 


