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Útdráttur 
 
Í þessari ritgerð, sem er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri, verður gerð grein fyrir nokkrum þroskaþáttum sem eru taldir einkenna börn 
á þessum aldri sem og hugmyndum um læsi og þróun þess. 

 Síðastliðin ár hefur höfundur starfað í leikskólanum Gimli þar sem hann hefur 
unnið við hin svo kölluðu elstu barna verkefni, en markmið þeirra er að brúa bilið 
milli grunnskólan og leikskóla á sem þægilegastan hátt fyrir börnin. Í vetur hefur það 
starf meðal annars falist í að kenna lestur eftir aðferðum sem Helga Sigurjónsdóttir 
hefur þróað. Helga stendur fyrir lestrarskóla í Kópavogi fyrir 4-5 ára börn. Skoðað var 
hvernig aðferðir Helgu féllu að kenningum nokkurra fræðimanna um þroska og nám 
barna, hvernig fræðin telja að lestur þróist og einnig var skoðuð innleiðsla aðferða 
Helgu í leikskólanum Gimli og sá ávinningur sem leikskólinn Tjarnarsel telur sig hafa 
haft af  þeim aðferðum sem teknar voru upp þar árið 2004.  

Til að undirbúa verkið fór höfundur á námskeið hjá Helgu og kynnti sér aðferð 
hennar. Tekin voru viðtöl við leikskólastjóra Tjarnasels sem og leikskólastjóra og 
aðstoðarleikskólastjóra á Gimli en þeir tóku þátt í þróunarverkefninu á Tjarnarseli, 
sem deildarstjóri og verkefnastjóri.  

Viðfangsefni höfundar var að skoða hvernig þessir tveir skólar fletta 
lestrarkennslu inn í dagskipulagið og hvernig lestrarkennslan fellur að því starfi sem 
fyrir er. Jafnframt er ætlunin að skoða aðrar aðferðir eins og hljóm, markvissa 
málörvun, ljáðu mér eyra og tengja þær verkefninu. Til stuðnings við greininguna 
skoðaði ég sýn fræðimanna á barnið á leikskólaaldrinum og má þar nefna Piaget, 
Dewey og Vigotsky. Niðurstöðurnar voru í megindráttum þær að Tjarnarsel heldur 
áfram með lestrarkennsluna óbreytta á meðan Gimli hefur hugsað sér að sleppa 
bókunum og kenna börnunum frekar stafina í gegnum leikinn og nýta til þess 
umhverfið og náttúruna.  
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Abstract 
 

In this B.Ed. thesis from Department of teacher education at the University of 
Akureyri I will try to point out few of the items that are thought to characterize 
children at this age. Ideas regarding reading and its development will be discussed. 

 For the past few years the author has worked at the preschool Gimli on a 
project called “ The oldest children project”  The goal there is to bridge the gap  
between the daycare and preschool in the easiest way for the children. This winter the 
work has among other things been teaching reading in accordance with method that 
Helga Sigurjónsdóttir has promoted and developed. Helga is the manager for a 
reading school in Kópavogur for 4-5 year old children.  The author observed how 
Helga’s technique would fall under the principal theory of few scholars  regarding the 
children’s development and learning ability how the  “theory“ say that  the reading 
should develop and also  looked at adopting Helga’s method for the daycare center at 
Gimli. 

To prepare this project the author took a course at Helga’s school. Interviews 
where taken with the director of the daycare center Tjarnarsel which adopted Helga’s 
method in her preschool last year and the director and assistant director of the 
preschool r Gimli which took part in a development trial project at Tjarnarsel as a 
supervisor and a project manager there. The author’s main objective was to see how 
these two preschools implemented this reading project into the daily routine of the 
children. Also it is the intention to see if other reading awareness methods can connect 
to the project.  

 As a support for the analysis the views put forward by scholars such as Piaget, 
Dewey and Vigotsky were used.  

My main  results are that Tjarnasel vill continue to use Helgus metods in 
reading, but Gimli will not use the books and fokus on using the invirement and the 
nature to teach the children to read and write.  

 


