
Útdráttur
Í  lokaverkefni  þessu  verður  fjallað  um forsendur  til  lesturs,  greint  verður  frá 

lestrarferlinu frá upphafi náms til læsis og nokkrar aðferðir til lestrarkennslu skoðaðar. 

Aðferðin LTG, eða lestur á talmálsgrunni verður skoðuð ítarlega og kennsluáætlun gerð 

eftir henni. Einnig verður fjallað um rannsókn sem höfundur ritgerðarinnar framkvæmdi í 

leikskólum á Akureyri. Tilgangurinn með þessari rannsókn var að skoða hvaða áherslur 

væru helstar  á  undirbúningi  fyrir  grunnskólanám í leikskólunum á Akureyri.  Langaði 

rannsakanda að kanna hvort og hvernig starfsfólk leikskólanna undirbýr nemendur sína 

fyrir lestrarnám í grunnskóla og fyrir hvaða nemendur undirbúningurinn er. Einnig var 

spurt  um samstarf  við  grunnskólana,  hvernig  því  væri  háttað  og  hvort  það  samstarf 

miðaði að undirbúningi fyrir elsta árgang leikskólanna og/eða einnig fyrir aðra. Að lokum 

var spurt  um viðhorf þátttakenda til  undirbúnings leikskólabarna fyrir  grunnskólanám, 

hver  þeir  telji  að eigi  að sjá  um það og hvaða skoðun þátttakendur hafa á  því hvort 

aðalnámskrá  leikskóla  eigi  að kveða nánar  á  um skipulagða lestrarkennslu  fyrir  elstu 

nemendur sína.  

Af  niðurstöðum  rannsóknarinnar  má  sjá  að  um  sjötíu  prósent  af  leikskólum 

bæjarins  leggja  upp  úr  því  að  auðvelda  nemendum  sínum  skiptin  milli  leik-  og 

grunnskóla. Starfsfólk leikskólanna virðist almennt leggja mikið upp úr því að skipulegga 

hópastarf á eldri deildunum með skólaundirbúning í huga þar sem börnin fá tækifæri til 

að  kynnast  grunnskólabörnum,  heimsækja  og  skoða  vistarverur  grunnskólanna  og 

aðlagast  tilhugsuninni  um  skólaskiptin.  í  langflestum  leikskólum  er  þátt  tóku  í 

rannsókninni var stuðlað að lestri á fjölbreyttan og markvissan hátt og víða metnaðarfullt 

lestrarstarf í gangi. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu líka í ljós að leikskólakennararnir 

sem tóku þátt í rannsókninni eru almennt á þeirri skoðun að undirbúningur barna fyrir 

grunnskólanám eigi að vera samstarf skólanna og foreldra. Flestir þeirra eru þó á móti því 

að setja eigi ákvæði um formlegan lestrarundirbúning fyrir elstu börn leikskólanna inn í 

aðalnámskrá. 

.

iii



Abstract
This Essay is a final project for the authors B.Ed. degree at the educational department at 

Háskólinn á Akureyri. The essay covers the basics of reading, the depelopment of literacy 

from it´s early stage of emergent reading to the final stage of refinement. Discussion 

about methods in teaching reading is also to be found in the essay. 

The author of the essay made a research in all the pre-schools of his hometown, 

Akureyri. The main goal of the research was to explore if and how pre-school teachers 

prepare their students for their upcoming primary education and, if so than to find out if 

this preparation is meant only for the oldest class of children or for all the pre-school 

children regardless of their  age. In the research the preschool teachers were asked to 

answer  questions about  collaboration between the pre-schools and the neighbourhood 

primary schools. They were also asked about their personal  opinions regarding primary 

school preparation, whether they feel that the preparation should be the responsibility of 

the pre-school teachers, the parents or the primary school teachers. Finally the pre-school 

teachers  were asked if  they think that  teaching reading to the oldest  class  should be 

compulsary in pre-school. 

The results of the research show that a majority of 70 percent of all pre-schools in 

Akureyri work alongside primary schools to help make the changes from pre-school to 

primary school easier for the students. These schools also offer their students a learning 

environment that is set out to stimulate them intellectually, encourage them to learn about 

letters and their sounds and in many cases learn the basics of reading. The pre-school 

teachers seem to put a lot of effort into organizing group lessons for the oldest class with 

primary school preparation in mind. In these group lessons the pre-school children get a 

chance to visit primary schools, get to know the youngest students in the primary schools 

and  and adjust to the thought of changing from pre-school to primary school. 
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