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Útdráttur 
Þessi ritgerð er lokaverkefni til B.Ed. gráðu við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í 
ritgerðinni er leitast við að svara rannsóknarspurningunni; Hvernig þróast læsi í 
leikskóla? Á hvern hátt er unnið með þessa þætti hjá elstu börnum í leikskólum 
Reykjanesbæjar? Við leituðum svara við því á hvern hátt bernskulæsi þróast hjá 
börnum á leikskólaaldri og skoðum hvort það sé misjafnt eftir leikskólum hvernig 
unnið er með þessa þætti í Reykjanesbæ. 

Þar sem mál og lestur eru tengd fjöllum við um þrjár meginkenningar í 
máltöku, atferliskenningu, erfðakenningu og vitsmunakenningu og síðan nýrri tíma 
kenningar og rannsóknir er lúta að starfsemi heilans. 

Þá er greint frá ýmsum þáttum er varða forsendu læsis en fjölmargar 
rannsóknir hafa verið gerðar í því skyni að rannsaka hvaða þættir málþroskans segja 
mest fyrir um árangur í lestrarnámi. 

Til að kanna á hvern hátt er unnið með læsi hjá elstu börnum í leikskólum 
Reykjanesbæjar var tekið viðtal við hópstjóra elstubarna í þremur leikskólum, sem við 
nefnum A, B og C, leikskólarnir heimsóttir og námskrár textagreindar. 

Helstu niðurstöður könnunar okkar eru að ólíkar leiðir eru farnar í þessum 
málum. 

Allir leikskólarnir leggja áherslu á að styrkja og undirbúa börnin undir næsta 
skólastig með því að styrkja sjálfsmynd, sjálfstraust og sjálfstæð vinnubrögð 
barnanna, leiðirnar sem þeir velja eru nátengdar þeirri hugmyndafræði og stefnum 
sem leikskólarnir annars vinna eftir. 
 

Abstract 
This thesis is a final assignment of a B.Ed degree at the University of Akureyri, 
faculty of education. The thesis tries to answer the question: What methods are used 
as part of literacy education in three preschools in Reykjanesbær? If different methods 
are used, what are they?  

A description of three main theories in language acquisition are given: 
behaviourism, heredity and cognition as well as modern theories and researches of 
brain activity. 

The essay discuss various factors concerning the presumption of literacy, since 
many researches has been performed to study what elements of the language 
development predict success in literacy. 

To answer the question a qualitative study was conducted: Interview with 
reading project leaders in three preschools in Reykjanesbær, which we call A, B and 
C, field observation in the preschools was conducted and official documents and text 
analyzed.  

Main conclusion of the study are that all preschools main objectives is to 
strengthen and prepare the children self-confidence, self-esteem and independents in 
activity. They choose different ways to achieve these goals. 

The ways that the preschools go preparing literacy are incident to the 
preschools ideology and directional.  


