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Útdráttur 
 
Eftirfarandi verkefni er lokaverkefni til B.Ed.- prófs við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri, vormisseri 2004. Þegar börn byrja í skóla hefst nýr kafli í lífi þeirra. Þau 
koma í nýtt umhverfi, kynnast nýjum félögum og fullorðnu fólki sem fer með umsjón 
þeirra. Kennari sem tekur á móti börnum sem eru að hefja skólagöngu sína stendur 
frammi fyrir ögrandi verkefni. Hann þarf að skoða hver reynsla barnanna er, hvernig 
þroski þeirra hefur þróast og hvernig beri að búa þau sem best undir framtíðina. Hver 
kennari býr yfir eigin starfskenningu sem skiptist í faglegan- og persónulegan hluta. 
Faglegi hlutinn inniheldur þá faglegu þekkingu, reynslu og þær væntingar sem til 
hans eru gerðar. Persónulegi hlutinn stjórnast af viðhorfum hans, lífssýn og 
gildismati. Allt hefur þetta áhrif á þær aðferðir sem kennarinn tileinkar sér í starfi og 
það viðmót og skilning sem hann sýnir öðrum í umhverfi sínu. Málþroski barna er 
mikilvægur þegar kemur að lestrarnáminu. Því er mikilvægt að kennarar hafi 
þekkingu á því þroskaferli og viti hvað getur farið úrskeiðis og hvaða lausnir og 
fyrirbyggjandi atriði eru til staðar ef frávik finnast hjá börnum.  

 

Abstract 
 

The following project is a disseration for a B.Ed degree  from The University of 
Akureyri, Faculty of Education, spring 2004.  When the education of children begins 
they enter a new chapter in their lives.  Their surroundings are new, they meet new 
friends and  adults that supervise them.  A teacher receiveing primary or first graders 
is faced with an enormous challenge. He needs to examine his students experiences, 
how the have developed  and find the best way to prepare them for the future.  Each 
teacher has his working theories  divided into professional and personal parts.  The 
professional part includes his professional knowledge, experiences  and the 
expectations made to him as a teacher. The personal part consists of his aspects, 
values and view of life.  All this influences the methods the teacher applies in his 
work  and the attitude and understanding he demonstrates in his working 
environment.  Childrens language development is of great relevance when it comes to 
learning to read. Therefore it is important tha the teacher knows how the language 
and the reading process developes and is aware of what can possibly go wrong  and 
have a preventive programe and solutions if a student has difficulties. 
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