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1.Formáli – Saga skólans 

Leikskóli hefur verið starfræktur á Fáskrúðsfirði síðan 21. júní 1978. Fyrst í gamla 

barnaskólahúsinu að Skólavegi 39 og hét þá Leikskóli Búðahrepps. Í apríl 2007 var flutt í 

núverandi húsnæði Skólamiðstöðvar Fáskrúðsfjarðar við Hlíðargötu 56. Í því húsnæði eru 

reknir þrír skólar, leikskóli, grunnskóli og tónlistarskóli ásamt bókasafni staðarins.  

Í upphafi var skólinn tvískiptur frá klukkan átta til tólf og eftir hádegi frá klukkan eitt til fimm 

og allir nestaðir að heiman. Árið 1994  varð skólinn einsetinn og þá um leið var farið að bjóða 

upp á mat.  

Tilurð nafnsins Kæribær kom eftir hugmyndasamkeppni grunnskólabarna árið 1986 og  átti  

drengur í þriðja bekk þessa fallegu hugmynd. 

Nú í dag er Kæribær þriggja deilda leikskóli með að meðaltali 50 nemendur á aldrinum eins til 

sex ára í fjögurra til átta og hálfa klukkustunda vistun. Deildir leikskólans bera þekkt nöfn úr 

himinhvolfinu með tengingu við íverustaði manna þau eru Sólarkot, Stjörnukot og Mánakot. 

Leikskólinn starfar eftir lögum um leikskóla nr. 90/2008 og tekur starfsemi hans mið af 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 líkt og lög gera ráð fyrir (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011). Hann er rekinn af sveitarfélaginu Fjarðabyggð. Allir skólar í Fjarðabyggð vinna eftir 

uppeldisstefnunni Uppeldi til ábyrgðar- uppbygging sjálfsaga. 

Einkunnarorð skólans eru Kunnátta – Kæti – Kærleikur, þau eru okkar leiðarljós í starfinu. 

Ásamt því að vinna eftir stefnunni Uppeldi til ábyrgðar er einnig tekið mið af tveimur 

uppeldisstefnum, þær eru: Stefna bandaríska heimsspekingsins John Dewey (1859-1952) og 

ítalska stefnan frá Reggio Emilia. 

Árið 2011 gerðum við læsisstefnu fyrir leikskólann sem var uppfærð árið 2017. Hún er 

aðgengileg á heimasíðu skólans. 

Á árunum 2005 til 2014 flaggaði Kæribær Umhverfisviðurkenningunni Grænfánanum. Starfað 

er samkvæmt umhverfissáttmála þó að við flöggum ekki Grænfánanum að svo stöddu. 
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2.Tilurð, markmið og eftirfylgni verkefnisins  

2.1 Tilurð og markmið 

Fræðslustjóri Fjarðabyggðar kom á samstarfsverkefni Menntamálastofnunar og Fjarðabyggðar 

með þátttöku Ásthildar Bj. Snorradóttur, talmeinafræðings um að vinna að innleiðingu á 

Snemmtækri íhlutun með áherslu á málþroska og læsi. Tilgangurinn með verkefninu er að 

valdefla starfsfólk leikskólanna til að beita þeim aðferðum sem felast í snemmtækri íhlutun og 

skila hvað bestum árangri í daglegu starfi. Markmið verkefnisins er að öll börn í leikskólum 

Fjarðabyggðar nái hámarksárangri hvað varðar mál, tal, boðskipti og undirbúning fyrir læsi. 

Stefnt er á að þessi undirbúningur skili börnunum betur undirbúnum inn í fyrsta bekk 

grunnskóla og að unnið sé í anda heildstæðrar skólastefnu.  

Einnig að gera alla verkferla og hlutverk kennara skýrari, stuðla að betri og markvissari nýtingu 

á málörvunarefni með skipulagðri flokkun, ásamt því að skoða uppbyggingu málörvunarstunda. 

Okkar handbók rammar inn þessa þætti og tekur mið af hugmyndafræði og skólanámskrá 

Kærabæjar. Tekið skal fram að þegar talað er um starfsfólk er átt við alla starfsmenn skólans. 

 

2.2. Eftirfylgni 

Til þess að þróunarverkefnið Snemmtæk íhlutun með áherslu á mál og læsi leikskólabarna 

festist í sessi og viðhaldist um ókomin ár er afar mikilvægt að hafa skýra og einfalda verkferla 

til að styðjast við. Það hjálpar stjórnendum og starfsfólki við innleiðingu og viðhald stefnunnar. 

Brýnt er að kynna verkefnið með markvissum hætti í upphafi hvers skólaárs, bæði fyrir nýjum 

starfsmönnum en einnig upprifjun fyrir eldri starfsmenn. Með verkferlunum/ gátlistunum 

kemur fram hvað þarf að vinna, hvenær sú vinna skal fara fram og hver ber ábyrgð á hverjum 

þætti. Verkferlarnir innihalda einnig ramma varðandi skimanir og íhlutun. 

 

Yfirmarkmið þróunarverkefnisins er að: 

• Allir starfsmenn tileinki sér vinnubrögð við að efla mál og læsi allra leikskólabarna, 

allan daginn. Með því að grípa allar aðstæður í leik og starfi og skapa þannig aðstæður 

til að eiga í mállegum samskiptum við börnin.  

• Allir starfsmenn eru ábyrgir fyrir að auka færni barna í mál og læsi. 

• Að skima fyrir málþroskaerfiðleikum og setja upp markvissa íhlutun með þeim börnum 

sem þess þurfa. 
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• Að allir séu sérstaklega meðvitaðir um að tala íslensku oft og mikið við tví- og fjöltyngd 

börn, hvetja þau og veita þeim tækifæri til að taka þátt í samræðum. 

• Á hverju skólaári fær starfsfólk fræðslu um þróun málþroska og hvernig efla megi mál 

og læsi allan daginn í öllum aðstæðum 

• Á hverju skólaári fá foreldrar fræðslu um þróun málþroska og hvernig efla megi mál 

og læsi allan daginn í öllum aðstæðum. 

• Til að þessi markmið náist þarf Fjarðabyggð að standa þétt að baki leikskólunum og 

huga vel að mannauðnum sem vinnur í þar. 
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3.Fræðilegur hluti 

3.1. Læsisstefna – Læsi er lykilinn  

Leik- og grunnskólar Fjarðabyggðar eru hluti af læsisstefnunni Læsi er lykillinn sem er 

afrakstur þriggja ára þróunarvinnu skóla á Eyjafjarðarsvæðinu, Miðstöðvar skólaþróunar HA 

og fræðslusviðs Akureyrarbæjar. Stefnunni er ætlað að vera leiðbeinandi um læsiskennslu í 

leik- og grunnskólum. Á síðunni https://lykillinn.akmennt.is/ . er að finna fjölbreytt efni sem 

kennarar geta nýtt til að meta stöðu nemenda og skipuleggja kennslu, leiðbeiningar fyrir 

foreldra o.fl. Sjá nánar um læsisstefnuna á Læri er lykilinn.  

 

3.2. Snemmtæk íhlutun  

Hugmyndafræðin á bakvið Snemmtæka íhlutun er bandarísk að uppruna, en þar hefur átt sér 

stað mesta fræðilega þróunin í rannsóknum og klínísku starfi fyrir ung börn með þroskafrávik 

og foreldra þeirra. Íhlutun beinist ekki eingöngu að barninu sjálfu, heldur að umhverfi þess og 

samspili heimilis og skóla (Tryggvi Sigurðsson, 2003). Þeir þættir sem skipta hvað mestu máli 

þegar gæði snemmtækrar íhlutunar eru metin eru aldur barns við upphaf íhlutunar, þátttaka 

foreldra, magn og gæði íhlutunar. Mikilvægt er að meta stöðu barns og foreldra, setja skýr 

markmið og skilgreina leiðir (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2003).  

Snemmtæk íhlutun er afmarkað fræðasvið. Sérfræðingar hafa gert sér grein fyrir því að hægt sé 

að hafa áhrif á þroskaframvindu barna og undirbúning fyrir nám með ígrunduðum aðferðum 

(Weitzman og Greenberg, 2002; Tryggvi Sigurðsson, 2006). Heilastarfsemin hjá ungum 

börnum er ekki fullmótuð og börn eru næmari fyrir íhlutun á yngri árum. Þetta þýðir að því fyrr 

sem málþroskafrávik eru greind og skilgreind er hægt að draga úr, eða jafnvel koma í veg fyrir, 

námserfiðleika síðar á lífsleiðinni. Það er þó algengt viðhorf að telja að málþroskafrávik barna 

geti lagast af sjálfu sér og að því sé best að bíða og sjá til (Miniscalco, Westerlund og 

Lohmander, 2005). En sé beðið of lengi með íhlutun er hætt við að sá tími fari til spillis sem 

hefði getað nýst til að hjálpa þessum börnum með aukinni örvun og stuðningi á því tímabili þar 

sem skilyrðin fyrir málþroska eru einna best (Rescorla, 1989; Bruce, Kornfält, Radeborg, 

Hansson og Nettelbladt, 2003; Hadley, 2006).  

Rannsóknir á árangri snemmtækrar íhlutunar hafa sýnt fram á að aðgerðin er mikilvæg og að 

árangurinn verður varanlegur hjá þeim sem eru með frávik af einhverju tagi (Tryggvi 

https://lykillinn.akmennt.is/
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Sigurðsson, 2006). Til þess að mögulegt sé að grípa inní er nauðsynlegt að skilja hvernig 

málþroski þróast svo mögulegt sé að greina hvenær þörf er á viðeigandi íhlutun.  

Snemmtæk íhlutun í málörvun felst í því að byrja nógu snemma að greina málþroskafrávik. 

Inngrip þurfi t.d. að hefjast snemma í lífi barna og afar mikilvægt að þau fari fram í náinni 

samvinnu við foreldra. Við skipulagningu á inngripum þurfi því að gera ráð fyrir þátttöku þeirra 

og jafnframt þurfi að huga að stuðningi við þá. Skilgreina þarf í hverju vandinn er fólginn með 

því að fá góðar bakgrunnsupplýsingar um barnið og skoða vel hvaða málþætti þarf að vinna 

með, ásamt því að veita ráðgjöf og markvissa þjálfun til þess að ná árangri.                           

Ásthildur Bj. Snorradóttir og fl. (2014). Annað sem er talið skipta miklu máli er að aðferðir og 

námsefni sem notað er við inngrip sé raunprófað, en með því er átt við að sýnt hafi verið fram 

á með rannsóknum að það virki. Magn og tímalengd íhlutunar eru þættir sem einnig hafa verið 

nefndir í þessu samhengi, ásamt aðstæðum til íhlutunar og reglubundnu mati á árangri 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir 

og Sigurður Sigurjónsson, 2014; Tryggvi Sigurðsson, 2004).  

Í Þróunarverkefninu Snemmtæk íhlutun með áherslu á mál og læsi leikskólabarna í Fjarðabyggð 

er lögð áhersla á snemmtæka íhlutun í leikskólum með eftirfarandi markmið: 

• Að öll börn í leikskólum Fjarðabyggðar nái hámarksárangri hvað varðar mál, tal og 

boðskipti og undirbúning fyrir læsi.  

• Að hvert barn fái íhlutun og kennslu við hæfi.  

• Með því að veita markvissa málörvun í gegnum leik og við daglegar aðstæður sem 

fyrst, er leitast við að draga úr þeim erfiðleikum sem börn geta lent í síðar meir. 

• Markmiðið er að laga málörvunina að þörfum hvers einstaklings með því að skilgreina 

hvaða málþætti þurfi að styrkja. 

• Ef rökstuddur grunur vaknar um málþroskafrávik hjá ungum börnum er strax gripið 

inn í með snemmtækri íhlutun. 

•  Áhersla er lögð á einstaklingsáætlanir, skráningu og mat á árangri. 

• Kennsla í grunnskólum byggi á niðurstöðum frá leikskólum með það að markmiði að 

draga úr þörfum á sérkennslu þegar lengra líður á skólagönguna og koma í veg fyrir 

erfiðleika í námi síðar á lífsleiðinni. 
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3.3 Rökstuðningur 

Öll börn eiga rétt á að fá kennslu við hæfi. Það er mikilvægt að unnið sé að þessu markmiði 

með því að stuðla að auknu samstarfi fagstétta og allra þeirra sem vinna með ung börn. Áhersla 

verður lögð á snemmtæka íhlutun og að brugðist verði við, um leið og rökstuddur grunur vaknar 

um málþroskafrávik, hjá ungum börnum. Með því að veita markvissa málörvun í gegnum leik 

og daglegar aðstæður sem fyrst, er leitast við að draga úr erfiðleikum sem barnið kann að lenda 

í síðar meir. Stefnt er á að aðlaga málörvun að þörfum hvers einstaklings með því að skilgreina 

hvaða málþætti þarf að styrkja. Áhersla er einnig lögð á einstaklingsáætlanir, skráningar og mat 

á árangri. Mikilvægur þáttur í samstarfi fagstétta í málörvun er að skilgreina mismunandi 

hlutverk þeirra innan leikskólans. Það skiptir jafnframt sköpum að efla samstarf við foreldra 

með því að fræða þá og upplýsa um málþroskafrávik og gera þeim grein fyrir stöðu barna sinna 

hvað varðar mál, tal- og boðskipti og vísa þeim til talmeinafræðinga, sálfræðinga og annarra 

sérfræðinga eftir eðli frávika. Með því að upplýsa foreldra gera þeir sér betur grein fyrir 

mikilvægi þess að taka virkan þátt í aðferðum snemmtækrar íhlutunar, til að undirbúa barn sitt 

til þess að takast á við allt nám. Þannig er unnið enn frekar að íhlutun sem mætir þörfum allra 

barna hvað varðar málörvun og kennslu við hæfi. Ásthildur Bj. Snorradóttir og fl. (2014). 

 

3.4. Þróun málþroska 

Málþroski er sú þróun sem á sér stað í máli einstaklings frá einu tímabili til annars. Grunnur að 

eðlilegum málþroska hefst í frumbernsku og heldur síðan áfram það sem eftir er ævinnar 

(Strömqvist, 2003). Meginhluti af þróuninni verður fyrir fimm ára aldur (Álfhildur E. 

Þorsteinsdóttir, 2012). Dæmigert er að málskilningur þróist fyrst og síðan máltjáning. 

Talað hefur verið um að málþroski hafi þrjá þætti og að barn þurfi að öðlast hæfni í þeim öllum 

og að þeir þurfi að tengjast og vinna saman til þess að þróun máls verði eðlileg. Þessir þættir 

eru: merking sem á við um merkingu orða og setninga, form sem skiptast í hljóðkerfisfræði, 

beygingafræði og setningafræði og notkun, sem á við um það hvernig málið er notað við 

mismunandi aðstæður (Ásthildur Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000).  

Málþroskinn er talinn fylgja svipuðu munstri hjá öllum börnum, þó að um mikinn 

einstaklingsmun geti verið að ræða (Bzoch og League, 1991). Barnið lærir málið allt frá 

fæðingu þegar það á í samskiptum við umhverfið. Fyrstu orð barnsins byrja að heyrast um eins 

árs aldur og eru bundin við ákveðnar/tilteknar og endurteknar aðstæður (Nettelbladt, 2007). Við 

eins og hálfs árs til tveggja ára aldurinn eykst orðaforðinn til muna. Óvirki orðaforðinn þróast 

mun hraðar en hinn virki sem þýðir að barnið skilur mun fleiri orð en það getur sjálft myndað 
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og því dæmigert að málskilningur þróist fyrst og síðan máltjáning (Hakansson, 1998). Í kringum 

tveggja ára aldurinn fara ein- og tvítyngd börn að tengja orð saman í setningar, þessar setningar 

einkennast af svokölluðum skeytastíl og innihalda engar tengingar eða beygingar (Bates og 

Goodman, 1997; Genesee og Nicoladis, 1995; Grosjean, 2010; Siraj Blatchford, 1994; Tabors 

og Snow, 1994). Talið er hinsvegar að flest börn hafi þróað grunnorðaforða og byrjandi 

málfræðigetu við þriggja ára aldur (sbr. að geta notað eintölu/fleirtölu, persónufornöfn og 

eignarfall) Álfhildur E. Þorsteinsdóttir (2012). Við fjögurra til fimm ára aldur eru þau farin að 

geta sagt frá með góðum hætti þar sem þau ná að raða orðum í rétta röð í setningar, hafa aukinn 

áhuga á orðaforða til þess að geta tjáð sig betur, hljóðkerfisvitund til þess að greina í sundur 

hljóð og sagt þau með skýrari hætti og hæfni til þess að geta deilt nægum og nákvæmum 

upplýsingum til hlustanda. Talið er að hæfileiki þeirra til frásagna sé einnig góð forspá fyrir 

gengi þeirra í móðurmálsnámi í grunnskóla (Margrét Anna Huldudóttir og Rósa Lilja 

Thorarensen. (2015). 

Rannsóknir sýna að málþroski leikskólabarna geti spáð fyrir um hvernig þeim muni ganga að 

tileinka sér læsi við upphaf grunnskólagöngu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir 

og Freyja Birgisdóttir, 2009). Því er afar mikilvægt að leikskólakennarar séu vel vakandi fyrir 

frávikum í málþroska, upplýstir um hvað hægt er að gera og grípa strax inn í málþroskafrávik 

með viðeigandi hætti, annars mun bilið breikka eftir því sem árin líða í grunnskólanum.  

 

3.5. Málþroski tví- og fjöltyngdra barna 

Skilgreining á móðurmáli er það mál sem einstaklingur lærir fyrst og er ríkjandi í því samfélagi 

sem hann býr í (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Mikilvægt er að hafa í huga að börn hafa 

tilhneigingu til þess að læra betur það tungumál sem er notað í þeirra nánasta umhverfi og 

tungumálið sem þau nota til þess að eiga í samskiptum vini sína og ættingja (Sigríður Ólafsdóttir 

og Freyja Birgisdóttir, e.d.). 

Þegar börn læra fleiri en eitt tungumál verða þau tvítyngd. Sum börn eiga eitt móðurmál sem 

þau læra hjá foreldrum í heimaranni og bæta síðan öðru tungumáli við, tungumáli samfélagsins. 

Önnur tileinka sér tvö tungumál samhliða og eiga því tvö móðurmál, oftast vegna þess að 

foreldrar eru af sitt hvoru þjóðerni. Svo eru börn sem eiga tvö móðurmál og tungumál 

samfélagsins sem þriðja mál. En oft eru skil á milli tungumála í lífi barna ekki svo skýr. 

Lesvefurinn.hi.is 
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Sumir telja að tvítyngi eigi einungis við um börn sem alist hafa upp við tvö tungumál frá unga 

aldri. Aðrir styðjast við mun víðari skilgreiningu og telja að tvítyngi eigi við um alla sem nota 

tvö tungumál daglega eða búa yfir kunnáttu á tveimur tungumálum, þó svo að þau noti annað 

tungumálið lítið sem ekkert (Grosjean, 1992). Grosjean heldur því fram að flest börn verði 

tvítyngd eftir að hafa lært annað mál, móðurmálið á heimilinu og svo seinna málið úti í 

þjóðfélaginu og þannig hafa þau fyrra málið, þ.e. móðurmál sitt til að byggja upp þekkingu og 

kunnáttu í því seinna. Það getur til dæmis átt við þegar börn flytja búferlum með foreldrum 

sínum. Þá hefur máltöku fyrsta máls verið að mestu lokið (t.d. í Póllandi) í eintyngdu umhverfi. 

Með flutningum til Íslands bætist seinna málið við í tvítyngdu umhverfi, þar sem heimilið er 

eintyngt, en annað mál er tekið úti í samfélaginu. Mikilvægt er einnig að hafa í huga að í 

samfélagi þar sem eitt tungumál er talað getur barn alist upp tvítyngt ef foreldrar þess eiga hvort 

sitt móðurmálið og tala þá við barnið hvort á sínu máli sem þannig elst upp tvítyngt. T.d. 

íslenskur maður sem býr með þýskri konu, börnin læra bæði tungumálin samtímis, íslensku og 

þýsku. Í öðru lagi getur barn alist upp á Íslandi þar sem hvorugt foreldrið talar íslensku, t.d. 

pólsku og ensku og síðan gengur barnið í íslenskum skóla. Í þriðja lagi getur barn alist upp á 

eintyngdu heimili en í tvítyngdu samfélagi og lærir þannig tvö tungumál jöfnum höndum. Talað 

er um að barn sem lærir seinna mál fyrir þriggja til fjögurra ára aldur læri þau samtímis 

(Grosjean, 2010). 

Rannsóknir á eintyngdum og tvítyngdum börnum sýna að börn læra tungumál á svipaðan hátt. 

Börn læra málfræðiatriði í svipaðri röð og bæði eintyngd- og tvítyngd börn ná álíkri færni í 

málunum. Það sem skilur á milli eintyngdra og tvítyngdra er hraði máltökunnar. Börn sem læra 

tvö tungumál samtímis eru töluvert lengur að læra ný orð heldur en börn sem eru einungis að 

tileinka sér eitt mál. Þetta kemur ekki á óvart þar sem börnin þurfa skipta á milli tveggja 

tungumála. Heildarorðaforði tvítyngdra barna er þó meiri heldur en orðaforði eintyngdra barna. 

Börn sem læra móðurmál sitt og bæta síðar á lífsleiðinni við öðru tungumáli virðast fara sömu 

leið í máltöku og önnur tvítyngd börn. Þau virðast glíma við sömu áskoranir og önnur tvítyngd 

börn þegar kemur að því að bæta við sig nýjum orðum, sem skýrist að stórum hluta af því að 

þessi börn hafa styttri tíma en eintyngd börn til þess að tileinka sér nýja tungumálið (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 2007).  
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Auk þess ganga börn í gegnum ákveðið ferli við máltöku annars máls. Þessu ferli hefur verið 

skipt í eftirfarandi stig:  

• Þögla tímabilið: Barn skilur lítið og sýnir skilning með því að kinka kolli.  

• Fyrstu skref: Barn skilur meira, getur notað einföld orðasambönd.  

• Grunnfærni: Barn skilur margt og myndar stuttar setningar.  

• Meðalfærni:  Barn skilur flest og gerir fáar málvillur. 

• Ágætis færni: Barn talar nær reiprennandi og skilur vel.  

• Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010 

 

Hvert tungumál hefur sín sérkenni sem taka þarf tillit til í mati á málþroska. Þegar ætlunin er 

að skoða málþroska barna sem eru með annað móðurmál en íslensku, með málþroskaprófum 

sem eru stöðluð á öðru tungumáli en móðurmáli barnsins, er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

því hvort hlutir eða myndir sem notað er í prófinu sé viðurkennt út frá menningarlegu samhengi. 

Meta þarf hvort barnið hafi þann bakgrunn að það hafi tengsl við myndir, hluti og spurningar 

sem eru notaðar á prófinu. Stundum er gott að taka málsýni og nýta sér túlk þegar verið er að 

skoða málþroska á öðru tungumáli en íslensku og fylgjast með barninu í daglegum aðstæðum.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að það að læra önnur tungumál veldur ekki málþroskaröskun eða 

seinkun í málþroska (Elín Þöll Þórðardóttir, 2004). Öll börn hafa gott af því að læra önnur 

tungumál, burtséð frá því hvaða fötlun eða heilkenni þau hafa. Það skiptir þó sköpum að góður 

grunnur sé lagður fyrir málþroska barnsins með því að rækta vel og nota móðurmál þess. Oft 

blanda börnin saman fleiri en einu tungumáli þegar þau tjá sig. Slíkt er oft eðlilegur hluti af 

málkerfum barnsins (e. code switching). Ásthildur Bj. Snorradóttir og fl. (2014). 

Erfiðleikar ungra barna sem alast upp við tvítyngi eða fjöltyngi geta verið vangreindir eða 

ofgreindir. Oft eru erfiðleikar barnsins einungis útskýrðir út frá því að barnið sé að læra annað 

tungumál sem reynist svo vera frávik í málþroska. Stundum er barnið greint með 

málþroskafrávik, þó að vandinn sé aðallega í því fólginn að barnið þarf meiri tíma til þess að 

tileinka sér nýtt tungumál.  

Mikilvægt er að afla góðra bakgrunnsupplýsinga um hvert barn og nota gátlista, ef þurfa þykir. 

Skrá niður orðaforða barnsins (þau orð sem barnið notar á þeim tungumálum sem það er að 

læra) og hvort það hafi möguleika á því að stunda tómstundir þar sem töluð er íslenska. Leggja 

þarf áherslu á það að skapa möguleika á íslensku málumhverfi fyrir börn sem eru að læra 

íslensku fyrir utan leikskóla svo að þau fái tækifæri til þess að ná góðum tökum á tungumálinu. 

Einnig er mikilvægt að vita hvort móðurmál barnsins sé notað í samskiptum við það og að 

hvetja alla foreldra til þess að rækta móðurmál barnsins. Bakgrunnsupplýsingarnar eru 
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aðgengilegar á þremur tungumálum, þ.e. íslensku, ensku og pólsku. Einnig höfum við aðgang 

að túlki, sé þess óskað. 

Mikilvægt er að greina hvort barnið sé með málþroskafrávik sem kemur þá fyrst fram í eigin 

tungumáli og endurspeglast í öðrum tungumálum sem barnið lærir. Ef málumhverfi barnsins er 

gert mjög flókið getur það haft áhrif á málþroska. Í samtölum við foreldra, frá mismunandi 

menningarheimum, þarf að gera sér grein fyrir því að viðhorf til frávika er mjög mismunandi 

og í sumum löndum er önnur merking lögð í hugtakið að vera með frávik. Í mörgum vestrænum 

þjóðfélögum er algengara að skima fyrir fráviki/um hjá börnum til þess að setja af stað 

markvissa íhlutun sem fyrst. Hjá sumum foreldrum getur hugtakið „frávik“ vakið upp mikla 

hræðslu og óöryggi. Ljóst er að barn með málþroskafrávik eða slaka færni í að tileinka sér 

íslensku þarf viðeigandi íhlutun og inngrip til þess að það hafi jafna möguleika til náms á 

Íslandi.  

 

Þróun málþroska: 

• Barnið er að uppgötva málið (frá fæðingu til átta mánaða). 

• Að geta skipst á boðum (átta til 13 mánaða). 

• Barnið byrjar að segja fyrstu orðin (12 til 18 mánaða). 

• Barnið getur sett saman orð (18 mánaða til tveggja ára). 

• Einföld setningamyndun (2ja til 3ja ára). 

•  Flóknari setningamyndun (3ja til 5 ára).  

• Sjá einnig heimasíðu HTÍ www.hti.is  

 

Ef að barnið fylgir ekki ofangreindum þrepum í málþroska er líklegt að barnið sé með 

málþroskafrávik sem að endurspeglast bæði í móðurmáli og öðrum tungumálum sem að barnið 

lærir. 

Mikilvægt er að allir sem koma að uppeldi og umönnun barna skilji hvernig einstaklingar læra 

tungumál. Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir (2010) segja að tungumálanám snúist um að 

skilja orð og geta notað þau til að gera sig skiljanlegan. 

Jafnframt að tungumál lærist í samskiptum og í samhengi þar sem hlustun, lestur, tal og ritun 

fléttast saman.  

 

 

 

 

http://www.hti.is/
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3.6. Tengsl málþroska og læsisþróunar 

Lestur byggist á tungumálinu og því má segja að lestrarnám hefjist þegar barn fer að veita 

málhljóðum tungumálsins athygli, reyna að tjá sig og skilja það sem sagt er. 

Til að læra að lesa þarf einstaklingur að búa yfir ákveðinni grunnfærni, hljóðkerfisvinnslu, 

vitund um letur, og talmál. Börn sem búa yfir góðri færni á þessum þáttum læra fyrr að lesa og 

lesa jafnframt betur en þau sem ekki hafa þessa færni (Whitehurst og Lonigan, 2003, bls. 12).  

Rannsóknir sýna að börn sem hafa góða hljóðkerfisvitund eiga auðveldara með að læra að lesa. 

Því betri málþroska og orðaforða sem barnið býr yfir, þess betur er það í stakk búið að takast á 

við lestrarnámið en góður orðaforði er einn af grunnþáttum lesskilnings og mikilvægur þáttur í 

öllu námi. Barnið þarf að hafa víðtæka og yfirgripsmikla þekkingu á tungumálinu til að nota 

það á skilvirkan hátt og til að byggja upp árangursrík samskipti þarf það að tileinka sér fimm 

undirstöðuþætti málkerfisins.  

 

Þessi atriði eru: 

• Hljóðkerfi. Hljóðkerfið er samsett af málhljóðum (e. phonemes) og reglum um hvernig 

þau tengjast, ásamt framburði. 

• Setningafræði. Setningafræði felur í sér vitund um orðaröð og reglum um hvernig 

orðin raðast saman í merkingarbærar heildir og hvernig mynda má úr þeim setningar. 

• Orðhlutafræði sem talin eru form tungumálsins. Orðhlutafræðin vísar til eininga í 

myndun orða, t.d. reglur um myndun orða, viðskeyti, forskeyti, eintölu og fleirtölu, 

nútíð og þátíð o.fl. 

• Merkingarfræði sem er innihald málsins. Merkingarfræði vísar til skilnings á málinu 

og felur í sér merkingu orða og setninga (orðaforða og hugtakaflokkun) 

• Málhegðun (félagsleg tjáning) sem er notkun málsins.  

(Pence og Justice, 2008, bls. 21–24).  

 

Þekking á þessum fimm þáttum er hluti af málhæfninni og því meiri hæfni sem barnið býr yfir 

að þessu leyti, því auðveldar reynist því lestrarnámið.  

Afar brýnt er því að styðja vel við máltöku barna og leggja mikla áherslu á orðaforða og 

hljóðkerfisvitund strax frá upphafi leikskólagöngunnar. Kennarar eru áhrifamiklar fyrirmyndir 

og því mikilvægt að þeir tileinki sér gott og fjölbreytt tungumál. Þeir nýti hverja stund til að 

æfa tungumálið við mismunandi aðstæður s.s. í samskiptum, tjáningu og hlustun. Mikilvægt er 

að þeir veki athygli á nýjum orðum, ræði merkingu þeirra og skapi umræður þar sem málin eru 
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ígrunduð og rædd. Vekja þarf athygli á táknkerfi tungumálsins og skapa aðstæður þar sem 

reynir á þætti hljóðkerfisvitundar. Mikilvægt er að kennarar séu meðvitaðir um frávik og grípi 

inn í með viðeigandi íhlutun strax í upphafi. Markviss vinna í kjölfar skimunar og fjölbreytt og 

vönduð málörvun er nauðsynleg á þessu næmiskeiði sem börn á leikskólaaldri eru. 

Fræðimönnum ber saman um að það geti skipt sköpum fyrir áframhaldandi nám og þroska á 

öllum sviðum, hvernig til tekst á síðustu leikskólaárunum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 
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4.Umgjörð um leikskólastarfið  

Einkunnarorð Kærabæjar eru Kunnátta – kæti – kærleikur, þau eru til að lýsa yfirbragði og 

staðblæ skólans. Þau eru höfð til hliðsjónar í öllu starfi og við allar aðstæður. 

Kunnátta – Að laða fram hæfileika hvers og eins með fjölbreyttum 

viðfangsefnum. Hver og einn fær að njóta sín á eigin forsendum. 

Kæti – Bernskan á að vera gleðitími. Við vinnum saman glöð í bragði, kát 

og hress, hér og nú.  Að vera glaður og geta glaðst með öðrum er góður 

eiginleiki sem ýtir undir vellíðan og velgengni. 

Kærleikur – Að sýna umburðarlyndi og virðingu gangvart mönnum, 

umhverfi og dýrum. Að lifa og þroskast í sátt og samlyndi. 

 

Hugmyndafræði Kærabæjar tekur mið af, tveimur meisturum, annars vegar bandaríska 

heimspekingnum John Dewey (1859-1952) og hins vegar ítölsku stefnunni frá Reggio Emilia. 

John Dewey kom fram með þær hugmyndir að börn lærðu mest og best af því að reyna sjálf og 

uppgötva, leikurinn væri leið til að mennta og þroska börn. John Dewey skilgreindi 

reynsluhugtakið og talaði þar um annars vegar virka þáttinn og hins vegar óvirka þáttinn. Virki 

þátturinn er athöfnin þar sem barn er að vinna úr reynslu sinni, sem dæmi um það er nemandi 

sem er að byggja húsið sem hann á heima í. Óvirki þátturinn er að verða fyrir einhverju og taka 

afleiðingunum. Þá upplifir nemandinn til dæmis að bygging sem hann byggði, hrynur og 

nemandinn tekur þeirri reynslu og gerir aðra tilraun. Á þennan hátt lærir nemandinn af 

reynslunni sem er fólgin í því að taka eftir afleiðingum gjörða sinna og finna orsakatengsl milli 

athafna og afleiðinga. Samkvæmt Dewey felst frummerking hugsunar í því að átta sig á þessum 

tengslum. Kennari þarf að styðja við vinnu nemandans, leyfa honum að þróa eigin hugmyndir 

og verkefni og ljúka sjálfur við verkefni sitt. Hann vildi að nemandinn hugsaði sjálfstætt og að 

kennararnir ættu ekki að svara spurningum heldur að aðstoða við fæðingu nýrra spurninga 

(Dewey, 2000 a; Dewey, 2000 b). 

 

Rauði þráðurinn í hugmyndafræði Reggio Emilia er sjónrænt uppeldi sem hvetur til skapandi 

hugsunar. Mikilvægt er að skilja samhengið að baki því sem nemandinn sér með eigin augum. 

Leiðin til þekkingar er gerð að spennandi ævintýri með því að nota opnar spurningar, hvað, 

hvernig, hvers vegna? og gefinn er tími til að hugsa og leita svara. Sköpunargáfu öðlast 

nemandinn fyrir alla vinnu sína við að athuga umheiminn í gegnum öll sín skilningarvit. Allt 

saman stuðlar þetta að skapandi gagnrýnum einstaklingi. Aðalsteinn Davíðsson  (1988) 
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Uppeldistefna Fjarðabyggðar og þar með Kærabæjar, er 

Uppeldi til ábyrgðar – uppbygging sjálfsaga. 

Uppeldisstefnan er byggð upp á fimm grunnþörfum 

mannsins, þær eru öryggi, að tilheyra, að hafa áhrif, 

frelsi og sýna og upplifa gleði. Megináherslan í 

uppbyggingarstefnunni er á sjálfsuppbyggingu 

gerandans. Ef gerandanum verður á mistök fái hann tækifæri og svigrúm til að byggja sig upp 

til að verða það sem hann vill standa fyrir og að vera heiðarlegur í samskiptum. Að bera virðingu 

fyrir sjálfum sér, öðrum og gagnvart ólíkum skoðunum, menningu og reynslu. Sýna 

umburðarlyndi og kærleika í verki. Jákvæð samskipti er eitt af markmiðum sem við leggjum 

áherslu á að nemendur og starfsmenn tileinki sér. Að nemendur séu glaðir, fái hrós, hvatningu 

og frelsi til góðra verka. Uppbygging fjallar að mestu leyti um að ná aftur jafnvægi og 

sjálfstrausti (Gossen, 2007). Læra að þekkja sinn innri mann og efla sjálfstraust sitt og vera 

hamingjusöm/samur hér og nú. 

Allar stundir dagsins eru jafn veigamiklar í leikskóla. Mikilvægir þættir sem börn þurfa að þróa 

með sér eru góð samskipti og félagsfærni sem fara fram við allar athafnir daglegs lífs. Lögð er 

áhersla á að heilsa öllum í upphafi dags,  mikilvægt að læra slík grundvallaratriði í samskiptum 

auk þess sem það er góður siður að heilsa og kveðja. Einnig veitir það öryggi í upphafi dags að 

eftir manni sé tekið og að vera boðin velkomin í hópinn með fallegri kveðju. Í lok dagsins 

kveðjum við og þökkum gjarnan fyrir samveruna þann daginn, því vissulega njótum við 

samverunnar hvert með öðru. 

Við höfum einnig fyrir venju og leggjum áherslu á að þakka fyrir matinn í matmálstímum ásamt 

því að heilsa og þakka fyrir í upphafi og lok hvers hópastarfstíma. 

Í Kærabæ höfum við umhverfi og umgjörð alla sem notalegasta og að nám barna fari fram í 

gegnum leik þeirra. Þar er leitast við að mæta hverjum nemenda á eigin forsendum og áhersla 

lögð á að finna styrkleika hvers og eins. Starfsfólk er hvatt til að nota allar stundir sem gefast í 

athöfnum daglegs lífs til þess að vinna að þeim markmiðum sem lögð hafa verið til grundvallar 

starfinu. Aðferðir sem mest eru notaðar í leikskólastarfi til að ná markmiðunum sem sett hafa 

verið eru hópastarf, sem er skipulagt starf og val sem er frjáls leikur. Unnið er markvisst með 

elstu börnin í hljóðkerfisvitund og málþroska. Þennan hóp köllum við Snillingahóp. 
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Sjónrænt skipulag.  

Sjónrænar vísbendingar eru mikilvægar til að styðja við 

tungumálið og aðstoða barn í ýmsum aðstæðum í daglegu lífi. Þær 

einfalda nám, breytingar og yfirfærslu og beina athygli að því sem 

skiptir máli. Sjónrænt dagskipulag gagnast þeim vel sem skortir 

eiginleika til þess að skipuleggja hugsanir 

og röð atburða.  

Sjónrænt dagskipulag í Kærabæ hefur 

margskonar tilgang, til að mynda er notast 

við myndir á sjónrænum renningi sem sýnir hvernig dagurinn gengur 

fyrir sig. Öll börn stimpla sig inn með myndrænum hætti. Notað er 

myndrænt skipulag um t.d. veðrið, klæðnað, árstíðir, mánuði og vikudaga.  

 

Víðsvegar á innréttingum og veggjum er ritmál haft sýnilegt,  

nöfn/merkingar á hlutum, hurðum, gluggum, gólfum, skápum, skúffum 

og fleiru. Á veggjum deilda hanga spjöld með bók, tölustöfum, formum 

og litum.  
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Bínureglurnar. 

Á öllum deildum leikskólans er notast við Bínureglurnar, með þeim er börnunum kennd 

viðeigandi boðskipti þar sem það er afar mikilvægur undirstöðuþáttur til að þróa eðlilegan 

málþroska. Á hverri deild eru reglurnar sýnilegar á myndrænu formi, þær eru rifjaðar upp í 

daglegu starfi leikskólans t.d. í upphafi dags, matartímum, fataklefa sem og samveru-og 

málörvunarstundum. 

 

Reglurnar eru eftirfarandi:  

 Að sitja kyrr  

 Að hlusta  

 Að passa hendur  

 Að bíða  

 Að skiptast á  

 Að muna 

 

Bínureglurnar koma upprunalega úr bókunum um Bínu bálreiðu eftir Ásthildi Bj. Snorradóttur 

(2006, 2007, 2008) talmeinafræðing. Sögupersónan Bína, sem er dúkka, veit ekki hvernig á að 

haga sér og verður því stundum reið og kastar sér öskrandi í gólfið. Í framhaldinu lærir hún 

undirstöðuþætti boðskipta og þá fer henni að líða betur. Bækurnar byggja á reynslu höfundar af 

vinnu með börn sem hafa verið greind með málþroskaraskanir, algengt er að þau börn fylgist 

illa með og skilji þess vegna ekki til hvers er ætlast af þeim. Þau geta því átt í erfiðleikum með 

hegðun og eru jafnvel talin óhlýðin og erfið í samskiptum. Sýnt hefur verið fram á að 

hegðunarvandi barna geti hafa þróast vegna þess að þau eru með málþroskaröskun og eiga erfitt 

með að tjá sig með orðum (Ásthildur Bj. Snorradóttir. e.d). 

 

Flokkun námsgagna 

 Í Kærabæ er mjög gott bókasafn sem er flokkað eftir aldri barna. Einnig eru bækur inni á 

deildum sem börnin hafa góðan aðgang að. Það er t.d. alltaf bókastund þegar þau koma inn úr 

útivistinni fyrir hádegi.  

Spila- og námsgagnasafn er nokkuð gott, það er flokkað eftir því hvaða áhersluþætti það býður 

uppá í málörvun, hreyfingu og stærðfræði.  
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Flokkunarkerfi námsgagna byggist upp á eftirfarandi hátt: 

Boðskipti – mannleg samskipti 

Málfræði – setningarfræði  

Hlustun – heyrnarminni 

Orðaforði – málskilningur 

Hljóðkerfisvitund – framburður 

Stærðfræði 

Sjá nánari flokkun í fylgiskjali 1 

 

Leikurinn 

Leikurinn er lífstjáning barna, það form tjáningar sem börnum er 

eðlislæg. Leikurinn er virkasta og besta námsleið barna, hann eykur 

sköpun, virkni og hæfni. Börn fá útrás fyrir tilfinningar sínar og langanir í gegnum leikinn. 

Leikurinn eflir og styrkir félagsþroska, þau læra að taka tillit til hvers annars og vinna úr fyrri 

reynslu og upplifun. Í leiknum þroskast þau og dafna og fá tækifæri til að æfa sig í hinum ýmsu 

hlutverkum. Í raun má segja að leikurinn sé hornsteinn leikskólastarfsins.  

Í Kærabæ er lögð áhersla á frjálsan leik bæði úti og inni. Tvisvar í viku er val um svæði og farið 

út tvisvar á dag ef veður leyfir. Í vali og útivist er frjáls leikur.  

Í Kærabæ er rík hefð að halda upp á dag íslenskrar tungu, þorrablót ásamt vorhátíð. Á þessum 

uppákomum er unnið með íslenskt mál í ljóðum, söngvum og sögum á lifandi hátt og er gestum 

boðið í heimsókn. 

 

Lubbi finnur málbein. 

Í Kærabæ tekur Lubbi þátt í að móta umgjörð um skólastarfið. Námsefnið er eftir þær Eyrúnu 

Ísfold Gísladóttur og Þóru Másdóttur og samanstendur m.a. af bókinni Lubbi finnur málbein, 

hljóðasmiðjum og veggspjöldum. Námsefnið er hugsað til þess að aðstoða nemendur við að 

læra íslensku málhljóðin í þeirri röð sem algengast er að börn tileinki sér hljóðin.  
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Lubbi er ekta íslenskur fjárhundur og er duglegur að gelta. 

Hann langar hins vegar til að læra að tala. Hans leið til þess er 

að bjóða nemendum með sér í ævintýraferð um Ísland. 

Tilgangur ferðalagsins er að leita að málbeinum. Málbeinin eru 

víðsvegar um landið og eru hugsuð til að aðstoða hann við að 

læra íslensku málhljóðin, eitt í einu. Nemendur hjálpa Lubba 

að læra íslensku málhljóðin með söng og ýmsum öðrum 

æfingum.  

Hundar vita fátt betra en að naga bein og þar er Lubbi engin undantekning. Þess vegna líta 

málhljóðin út eins og bein. Lubbi nagar beinin og lærir með því að tala smátt og smátt.  

Í bókinni Lubbi finnur málbein er unnið með nám í þrívídd, þá er átt við nám í gegnum sjónskyn, 

heyrnarskyn og hreyfi- og snertiskyn. Með því að vinna með hljóðanám í þrívídd er verið að 

æfa börnin í að tileinka sér íslensku málhljóðin, það brúar bilið milli stafs og hljóðs og að lokum 

kemur þetta börnum á sporið í lestri og ritun. 

Í bókinni er hvert hljóð táknað með stórum og litlum bókstaf. Hvert málhljóð er tekið fyrir á 

síðu eða opnu. Hverju málhljóði fylgir ákveðið lag og stutt saga þar sem lögð er sérstök áhersla 

á hvert hljóð fyrir sig. Hvert málhljóð á sér ákveðið tákn, í þeim táknum er oft á tíðum stuðst 

við tákn með tali. Með því að tengja hljóðið við táknræna hreyfingu er auðvelt að læra það og 

muna.  

Vísurnar sem fjalla um hljóðin eru skemmtilegar og auðvelt að læra þær utan bókar, þær eru 

sungnar við gömul og þekkt lög. Einnig eru í bókinni stuttar sögur sem tengjast hverju hljóði. Í 

sögunni má finna hljóðið fremst í orði, inni í orði eða aftast í orði. Sögurnar geyma fjölbreyttan 

orðaforða og hvetja til auðugs málfars. Spurningar í sögulok gefa færi á áhugaverðum 

samræðum, rökræðum og vangaveltum. Inní Lubbastundir fléttast skemmtileg spil og leikir, þar 

sem unnið er að málörvun í allri sinni mynd. Jötunheimar (e.d.). 

 

Lubbi er út um allt og alls staðar í leikskólanum.  

Hann tekur á móti nemendum í fataklefum hverrar deildar fyrir sig. 

Innstimplunarspjöld eru misjöfn eftir deildum, allt eftir aldri og 

þroska nemenda. Grunnupplýsingar, s.s. tákn og upphafsstafur 

nemenda eru á öllum spjöldum, ljósmynd og orð eru meðal þess sem 

síðan bætist á spjöldin með hækkandi aldri og auknum skilningi. 

Allir stólar á yngri deildum eru merktir með upphafsstaf eða nöfnum 

barnanna ásamt Lubbatákni.  
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Í samverustundum á hverri deild sitja börnin við sinn Lubbastaf/tákn.  

Lubbi er sýnilegur á öllum deildum skólans og er virkur þátttakandi í starfinu s.s. í 

sögustundum, söngstundum og hópastarfi.  
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Lubbaveggur: 

Á honum er málhljóðið sem við erum að vinna 

með hverju sinni. Þar er mynd af Íslandi svo 

að börnin geti séð hvert Lubbi fer í heimsókn 

og hvaða staðir byrja á stafnum sem við erum 

að vinna með.  

 

 

 

 

 

Lubbabókafjall:  

Þar skráum við á bein, hvaða bækur búið er að lesa. 

Lubbastafir og orð úr sögunum eru uppi á vegg hjá elstu 

börnunum. 

 

Málhljóð vikunnar 

Unnið er með hvert málhljóð í tvær vikur.  

Í Lubbastundum notum við Lubbakassa en í þeim eru hlutir 

sem byrja á því málhljóði sem við erum að læra.  

Aðra hvora viku fá börnin að koma með einhvern hlut að 

heiman sem byrjar á því málhljóði/staf sem við erum að vinna 

með.  

Eldri nemendur skólans fá að taka Lubba með sér heim eina 

helgi yfir skólaárið. Lubba fylgir bók sem skrifað er í hvað 

gert var. Nemendur í snillingahópi, sem eru elstu börnin í 

skólanum, æfa sig í að skrifa upphafsstafinn sinn, byrja á stóra stafnum og æfa svo litla stafinn. 

Eitt verkefni er að leira staf vikunnar og teikna myndir af 

hlutum sem koma fram í viðkomandi Lubbasögu eða af 

einhverju í þeirra umhverfi sem byrjar á viðkomandi 

máhljóði/staf.  

Þau börn sem eru farin að skrifa merkja sínar myndir og skrifa 

um það sem þau voru að teikna. Námið þróast úr því að í byrjun 

gefur kennari börnunum forskrift í það að þau skrifa sjálf og án 
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fyrirmyndar eða aðstoðar. Þó svo að börnin geti ekki öll lesið orðin, þá æfir þetta fínhreyfingar, 

hljóðtengingu ásamt því að þau læra að þekkja stafina sjónrænt.  

 

Lubbalögin 

Lubbalögin eru mjög mikið sungin. Á yngstu deildinni er 

Lubbasöngstund einu sinni í viku en hjá eldri deildunum eru 

Lubbalögin sungin á hverjum degi í bland við önnur lög.                                               

Öll tækifæri eru nýtt til að nota Lubbatáknin t.d. þegar starfsmenn tala 

við nemendur og þegar þeim vantar einhver málhljóð er lögð áhersla á 

það hljóð, m.a. með því að nota táknið til að auka áhrifamáttinn. Í 

vettvangsferðum er vakin athygli á hlutum/orðum í umhverfinu sem 

byrja á málhljóðunum. 

Á Fáskrúðsfirði eiga flest öll börn á leikskólaaldri bókina Lubbi finnur málbein. Hana fengu 

þau að gjöf frá jólasveininum með aðstoð frá foreldrafélaginu. 

 

Leikur að Læra 

Í Kærabæ er kennsluaðferðin Leikur að læra eftir Kristínu Einarsdóttir notuð í vinnu með elsta 

árganginum. 

Leikur að læra er kennsluaðferð og hugmyndafræði þar sem allir námsþættir eru hugsaðir út frá 

þörfum nemendanna til að leika sér og hreyfa sig. Námsþættirnir eru kenndir í gegnum leik, 

hreyfingu og skynjun á markvissan, einfaldan og árangursríkan hátt Kristín Einarsdóttir (2018). 

 

Tákn með tali 

Tákn með tali (TMT) er tjáskiptaaðferð sem upphaflega var þróuð fyrir nemendur með mál- og 

þroskaröskun. Aðferðin byggir á einföldum hreyfitáknum sem notuð eru á markvissan hátt til 

stuðnings töluðu máli. Um er að ræða náttúruleg tákn svo sem bendingar, látbragð og svipbrigði 

að viðbættum táknum úr táknmáli heyrnarlausra. Áherslan er lögð á að tákna lykilorð hverrar 

setningar. TMT nýtist fólki á öllum aldri sem hefur tal- og málörðugleika af öðrum orsökum en 

heyrnarleysi. Undanfarin ár hefur komið í ljós að aðferðin nýtist vel í fjölmenningarlegu 

umhverfi til dæmis í leik- og grunnskólum. Aðferðin er málörvandi fyrir öll ung börn og því 

óhætt að hvetja foreldra og kennara ungra barna að nota TMT sem skemmtilegt málörvunartæki 

sem um leið hjálpar þeim sérstaklega sem á þurfa að halda. 

  



 

22 
 

SNEMMTÆK ÍHLUTUN – MÁL OG LÆSI – FJARÐABYGGÐ 

   Takk fyrir mig                        Ég vil borða                              Mér er kalt  

   

 

 

 

 

TMT er ávallt notað samhliða tali enda er markmiðið að kenna viðkomandi að tjá sig og skilja 

íslenskt talmál. Táknin gera málið sýnilegt og styðja þannig við töluðu orðin. Táknin vara 

lengur en orðin sem hverfa um leið og þau eru sögð. Það gefur viðkomandi lengri tíma til að 

skilja það sem sagt er. Táknin eru oftast myndræn og lýsandi og því auðskilin. TMT er í raun 

eðlilegt framhald af þeim tjáningarmáta sem flest ung börn hafa og ráða við löngu áður en þau 

hafa þroska til að mynda töluð orð. Greiningastöðin ( 2019). 

Tákn með tali er ekki mikið notað í Kærabæ en þó er það notað þegar við erum að kenna 

börnunum litina og einnig er það töluvert notað í söng. 
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5. Upphaf leikskólagöngu 

5.1 Upplýsinga aflað 

Í fyrsta viðtali ræðir deildastjóri við foreldra/forráðamenn um deildastarfið og skráir 

bakgrunnsupplýsingar á þar til gerð eyðublöð (sjá fylgiskjal 2). Þar kemur fram m.a. almennt 

heilsufar, daglegar venjur, málþroski og leyfi til athugunar á málþroska, hljóðkerfisvitund, 

hreyfi- og félagslegri færni. Einnig eru fengin leyfi fyrir myndbirtingu á heimasíðu og til að 

fara með barnið í rútu/einkabíl. Upplýsingablaðið fylgir gögnum barnsins út skólagönguna. Í 

þessu fyrsta viðtali fá foreldrar afhent skjal sem unnið er af starfsfólki Skólaskrifstofu 

Austurlands um mikilvægi þess að tala, hlusta, og lesa fyrir börn og hvernig við getum notað 

lestur á sem árangursríkastan hátt (sjá fylgiskjal 3). 

Að lokum ræðir leikskólastjóri almennt um leikskólauppeldi, stefnu og strauma í Kærabæ. 

 

5.2 Aðlögunarferli 

Mikilvægt er að börn sem hefja leikskólagöngu fái góða aðlögun. Að þau fái þann tíma sem 

þau þurfa til að aðlagast nýjum húsakynnum, nýju fólki, börnum og nýjum starfsháttum. 

Leikskólinn hefur aðra uppbyggingu en heimili. Börn, foreldrar og kennarar þurfa tíma til að 

kynnast og byggja upp traust. Þegar kemur að því að foreldrar kveðji börn sín og þau dvelji 

daglangt í leikskólanum er þess gætt að börnum og foreldrum líði vel. Í þessum tilgangi er sett 

upp áætlun í samráði við foreldra, um hvernig aðlögun barns skal háttað áður en það hefur 

skólagöngu (sjá fylgiskjal 4). 

Áætlað er að aðlögunin taki 5 daga en hún getur tekið lengri tíma. Fyrsta daginn er viðvera 

barns u.þ.b. ein klukkustund, tíminn er svo lengdur, dag frá degi, þar til fullri vistun er náð. 

Fyrstu dagana eru foreldrar/forráðamenn með barninu en smám saman er tíminn þar sem 

foreldrar eru ekki með aukinn samfara því sem barninu vex ásmegin. 
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6. Fastir málörvunarþættir 
6.1. Málþættir 

Til að börn nái góðu valdi á tungumálinu og undirstöðum fyrir læsisnámið er mikilvægt að 

leikskólakennarar hafi í huga þá fimm þætti sem eru undirstaðan fyrir góðan málþroska. 

- Hlustun 

- Orðaforði og málskilningur 

- Máltjáning og frásögn 

- Hljóðkerfisvitund 

- Ritmál – Stafaþekking og ritun 

 

Með hlustun er átt við að efla virka hlustun í leik og daglegu starfi s.s. að tileinka sér 

hlustunarreglur (Boðskiptareglur Bínu og/eða aðrar). Auk þess að þjálfast í að fara eftir 

fyrirmælum og skerpa athygli, einbeitingu og sjálfsstjórn. Vert er að hafa í huga að hlustun 

þjálfast mikið í lesstundum. Hlustun felst í því að fá barnið til að stoppa, einbeita sér og veita 

hljóðrænum áreitum athygli. 

Orðaforði er grundvallarþáttur í því að skilja talað og ritað mál. Hlustunarskilningur og síðar 

lesskilningur byggir á góðum orðaforða. Börn sem alast upp í ríkulegu málumhverfi þar sem 

málleg samskipti eru mikil og lestur er daglegt brauð heyja sér góðan orðaforða. Í leikskólanum 

er afar mikilvægt að kennarinn setji orð á alla hluti, athafnir, reynslu, upplifun og tilfinningar 

og fylgi því eftir með fjölbreyttum leiðum.  

Orðaforði er safn þeirra orða sem barnið hefur á valdi sínu. Hins vegar er gerður greinarmunur 

á virkum og óvirkum orðaforða. 

 

·         Virkur orðaforði eru þau orð sem barnið notar í daglegu tali. 

·         Óvirkur orðaforði eru þau orð sem barnið þekkir og skilur þegar það heyrir orðin. 

 

Máltjáning er færni til að setja orð á hugsanir á skipulegan hátt. Máltjáningu þarf að efla með 

gagnvirkum samtölum og samræðum þar sem börnin eru hvött til að ræða um málefni er 

tengjast, leik þeirra og áhugamálum, hlusta vel þegar þau tjá sig, svara þeim og leiða áfram 

samtölin. Einnig er gott að nota lestur bóka til að fá þau til að tjá sig. Mikilvægt er að vera ávallt 

vakandi fyrir því að skapa aðstæður í leikskólastarfinu og grípa frumkvæði barna í samtölum. 

Þá þarf að huga vel að formgerð málsins þ.e. setningafræði, málfræði og hljóðkerfisfræði og að 
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vinna með flóknari orðaforða (úr millilaginu og efsta laginu) til að auka og dýpka skilning barna 

í töluðu og rituðu máli. 

Hljóðkerfisvitund er meðvituð færni í að vinna með hljóð málsins, tengsl þeirra og hvernig unnt 

er að greina talað mál niður í einingar (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 

236). Má þar nefna að brjóta setningar í orð, orð í atkvæði, orð í hljóð/hljóðung (e. phoneme[2]) 

og ríma (Rief og Stern, 2010, bls. 60). Góð hljóðkerfisvitund er forsenda þess að einstaklingur 

geti skilið tengsl á milli bókstafstákna og hljóða og geti þ.m. lesið úr bókstafstáknum. 

Söngtextar, þulur, ljóð og vísur eru afar góð verkfæri til að efla hljóðavitund barna. 

Ritmál, stafaþekking er ein af undirstöðuþáttum lesturs en góð þekking á bókstöfum og 

málhljóðum þeirra er forsenda þess að ná árangri í lestri. Mikilvægt er því að ritmál sé sýnilegt 

og börn tengi saman talmál og ritmál smátt og smátt. Lesið í leik (2013). 

  

6.2. Daglegur lestur 

Á síðustu árum hafa sjónir lestrarfræðinga beinst að mikilvægi málþroska fyrir farsælt 

lestrarnám. Því betri málþroska sem barnið býr yfir, þess betur er það í stakk búið að takast á 

við lestrarnámið. Lestur fyrir börn er því nauðsynlegur þáttur við að efla, auka orðaforða og 

orðskilning barna. Í ritmáli er annarskonar og ríkulegra málfar en í talmáli. Auk þess læra þau 

uppbyggingu sögu, skipulag atburðarásar, upphaf, miðju og endi sögu, persónusköpun, orðaröð, 

setningagerð o.fl. Mikilvægt er að huga vel að vali bóka sem hæfir aldri og þroska viðkomandi 

hóps. Lesturinn þarf auk þess að vera skemmtileg upplifun þar sem lesandinn notar mismunandi 

raddblæ, túlkar tilfinningar og aðstæður sögupersóna eftir sem við á. Þannig á barnið auðveldara 

með að lifa sig inn í söguna og halda athygli. Auk þess þarf að staldra annað slagið við og ræða 

um söguna og rifja upp það sem lesið hefur verið. Mikilvægt er einnig að tengja söguna 

bakgrunnsþekkingu barna, t.d. við lestur á sögunni „Geiturnar þrjár“ er hægt að spyrja hvort 

þau hafi séð geitur, hvar þau hafi séð þær, hvernig þær líta út o.fl. 

Markmið þess að lesa fyrir börn er einnig að þau þrói með sér lestraráhuga og er afar mikilvægt 

að bækurnar höfði til þeirra hvað aldur, þroska og áhuga varðar. Því er brýnt að kennari ígrundi 

vel val á bókum og hafi alltaf lesið bókina áður en lestur fyrir börnin hefst. 

  

https://docs.google.com/document/d/15mQei8pwjnsLaPaMx2kEbmNKNeQ7kwEYAvTjMWg02v0/edit#_ftn2
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Við lestur bóka skal hafa í huga meginstoðirnar fimm: 

• Hlustun: Fara yfir Boðskiptareglur Bínu eða aðrar hlustunarreglur sem leikskólinn 

notar. 

• Orðforði og málskilningur: Orðskilningur – ný orð. Útskýra orð og orðatiltæki. 

• Máltjáning: Gefa barninu tækifæri á að endurtaka orð úr sögunni, finna andheiti, 

samheiti, setja í eintölu, fleirtölu, hvetja þau til að setja orð á atburði í sögunni/myndum 

t.d. Hvað er kindin að gera? Borða, hlaupa, stanga, eða hvernig er vettlingurinn? Rauður, 

blár, blautur, skrítinn, lítill, stór. 

• Hljóðkerfisvitund: S.s. bullrím/rím fyrir þau yngstu, upp í að finna fyrsta og síðasta 

hljóð í orð fyrir þau elstu. 

• Ritmálið – stafaþekking og ritun: Veita bókstöfunum athygli velja t.d. bókstafi sem 

börnin eiga og ræða um þá eða velja orð og sýna rithátt orða (og, ekki). Gera ritmálið 

sýnilegt með því að merkja með orðum algenga hluti í umhverfi barnanna í 

leikskólanum.  

  

6.3. Vísur – Þulur 

Söngur, rímur, þulur og ljóð eru afar góð uppspretta fyrir börn til að æfa sig og þjálfa 

tungumálið. Þekking á rímuðum kveðskap, þulum og söngtextum auðveldar börnum að:  

- Auka orðaforða 

- Æfa framburð  

- Efla hljóðkerfisvitund  

- Þekkja málhljóð 

- Auka málskilning  

- Efla minni og einbeitingu  

 

Mikilvægt er því að vinna markvisst með þulur, vísur og ljóð s.s. að vinna með eina þulu/vísu 

í hverri viku þar sem innihald, orð og orðatiltæki, rím og framburður eru þjálfuð. Val á vísu/þulu 

getur tengst árstíð, vettvangsferð eða áhugamáli barnanna. 

Verkferlar okkar í Snemmtækri íhlutun með áherslu á málþroska og læsi má sjá í fylgiskjali 5. 
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6.4. Tví- og fjöltyngd börn 

Til að auka orðforða og málskilning tví- og fjöltyngdra barna er gott að hafa eftirtalda þætti í 

huga í leikskólastarfinu allan daginn: 

- Brúa bilið með því að læra nokkur lykilorð eða frasa á móðurmáli barnsins. 

- Myndrænar samskiptabækur – með báðum tungumálum. 

- Nota nafn barnsins mikið – upplifi sig sem hluta af hópnum. 

- Upplýsa foreldra um bækur sem verið er að lesa í leikskólanum. 

- Syngja og nota hreyfingar, endurtekningar og tákn. 

- Skapa aðstæður í leik og daglegum venjum sem hvetja til samskipta. 

- Viðurkenna óyrt tjáskipti en setja orð á þau. 

- Halda áfram að tala við barnið þó að það tali ekki. 

- Tala á eðlilegan hátt, án þess að hækka röddina eða einfalda málið. 

- Tala okkur í gegnum dagleg verkefni – Núna ætlar Patrycja að fara í vettlingana, úlpuna 

og húfuna. 

- Nota vísbendingar með orðum og fyrirmælum 

- Segja og lesa sögur með endurtekningum. Skapa tækifæri fyrir barnið til að segja orð inn 

á milli með því að bíða eftir útspili barnsins. 

- Skapa aðstæður sem hvetja barnið til að æfa sig í íslensku, t.d. leira. 

- Veita þeim hlutverk. 

- Gefa skýr og einföld fyrirmæli. 

- Nota hrós, hvatningu og hvert tækifæri til að eiga í samskiptum. 

      Kolbrún Vigfúsdóttir og Fríða Bjarney Jónsdóttir (2015). 
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7. Málörvun Allir starfsmenn – Allan daginn – 

Alls staðar 

Málörvun á sér stað allan liðlangan daginn frá því að barnið kemur í skólann þar til það fer 

heim. Kappkostað er að baða börnin í orðum í öllum kringumstæðum dagsins hvort sem við 

erum í frjálsum eða skipulögðum leikjum, við matarborð, í fataklefa, á salerni eða í útiveru. Orð 

eru sett á athafnir og hverjum og einum er gefið svigrúm til að tjá sig.  

Inni á hverri deild hanga uppi á vegg aldursmiðaðar 

leiðbeiningar um þróun málþroska barna, kennurum til 

stuðnings, einnig er orðaforðalisti sýnilegur og minnir okkur 

á þau hugtök sem æskilegt er að börn á leikskólaaldri hafi á 

valdi sínu.  

Í dagskipulaginu eru ákveðnar stundir kallaðar hópastarf. Í 

hópastarfi er unnið í listsköpun, hreyfingu, tónlist/ tjáningu 

og málörvun/læsi. Börnunum er skipt í hópa eftir aldri og/eða 

getu. Í öllu hópastarfi fer fram mikil málörvun og hvert tækifæri gripið til að nota tungumálið. 

Daglega er lesið fyrir börn, ýmist á morgnana í samverustundum eða í rólegum stundum í lok 

dags. Valdar eru bækur við þeirra hæfi, spjallað um bókina, söguþráður ræddur, orð útskýrð og 

myndir ígrundaðar.  

Börnin hafa frjálsan aðgang að bókum allan daginn 

og lesa oft fyrir hvert annað. Bókarekkar eru á hverri 

deild og eru börnin óspart hvött til að nota þær bækur 

sem þar eru. 

 

Í læsisstund er unnið markvisst að því að efla 

málþroska og læsi barna á sem fjölbreyttastan hátt. 

Lögð er áhersla á hlustun, heyrnarminni, 

hljóðkerfisvitund, (rím, samstöfur/atkvæði, samsett orð, að taka í sundur orð, hljóðgreiningu, 

hljóðtengingu), setningafræði, málfræði, hugtakaskilning og orðaforða. Í tjáningu eru börn 

hvött til að segja frá upplifunum og atburðum svo eitthvað sé nefnt. 
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Bókasafn bæjarins er í sama húsi og Kæribær og 

því er auðvelt fyrir okkur að sækja þangað. Hópar 

frá deildunum fara reglulega á bókasafnið.  

Ríkulegt læsisumhverfi er mikilvægur þáttur í að 

örva áhuga barna á bókum og ritmáli og þar með 

auknum orðaforða og máltjáningu. Skipulagðar 

bókasafnsferðir gefa börnunum tækifæri til að sjá, 

handfjatla og skoða bækur en jafnframt að hlýða á 

upplestur. 

Bókasafnsferðir með leikskólanum gefa auk þess börnum sem ekki fá þessa upplifun með 

foreldrum, tækifæri til að kynnast leyndardómum bókasafnsins, sem leiðir vonandi til þess að 

börnin hvetji foreldrana til bókasafnsferða. 

 

Samverustundir eru eins og nafnið ber með sér, stundir samveru, 

reynt er að hafa ró og frið yfir þessum stundum. Þar eru lesnar 

bækur, sagðar sögur, börnin spurð opinna spurninga (hvað, hvernig, 

hvers vegna), farið með þulur, sungið og farið í leiki. Þar er hverjum 

og einum gefið tækifæri til að tjá sig. Veggspjaldið „Gefðu tíu“ haft 

til hliðsjónar. Segja má að hjarta leikskólans slái í 

samverustundunum, því  þar er farið svolítið inná við og lögð 

áhersla á að sú tjáning sem þar fer fram sé friðsæl um leið og hún 

er örvandi fyrir ímyndunaraflið og hugann. 

 

Söngstundir eru á hverri deild daglega og einu sinni í viku hittast allar deildir og syngja saman. 

Við reynum að hafa lagaval fjölbreytt allt frá einföldum barnagælum yfir í lög sem innihalda 

erfiða og flókna texta og allt þar á milli. 

 

Útivera er fastur liður í dagskipulaginu og fer mikil málörvun þar fram ásamt því að efla alhliða 

þroska barna. Þar er orðaforði tengdur upplifunum, tilfinningum, veðurfari, náttúrunni, litum, 

formum og hljóðum svo eitthvað sé nefnt. Í vettvangsferðum gefst okkur kostur á að víkka enn 

meira orðaforðann og málnotkunina með því að ræða og spjalla um það sem á vegi okkar verður. 

Vettvangsferðir eru gagngert notaðar til að auka orðaforða og tjáningu ásamt því að börn læri 

að njóta og nýta náttúruna sem leiksvæði og efnivið til skapandi starfa og leikja allt árið um 

kring. 
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7.1. Sólarkot 1-3 ára 

Á yngstu deildinni, Sólarkoti, er grunnurinn lagður í allri málörvun 

sem hinar deildirnar byggja svo ofan á. Lögð er áhersla á að leggja 

grunn að samræðum við aðra t.d. að skiptast á að tala og hlusta, stilla 

raddstyrk og svara spurningum til að efla málskilning. Lögð er 

áhersla á að heilsa þegar börnin koma 

og kveðja þegar þau fara. Öll tækifæri 

eru nýtt til að setja orð á athafnir og hluti t.d. við matarborðið og á 

skiptiborðinu, talað er um fatnað, veður, líkamshluta, liti og 

talnagildi (1, 2 vettlingar og fleira) svo eitthvað sé nefnt. Víða eru 

merkingar, nöfnin, stafirnir og táknin þeirra sem þau læra að 

þekkja. Þessar merkingar eru t.d. í fataklefa, á deildarhurð, stólum 

og veggjum. Annað í myndrænu formi er veðurkort, klæðnaður, 

vikudagar, afmælisdagar, vísur/ljóð ásamt dagskipulagi.  

 

Í matartímum er lögð áhersla á kurteisisvenjur eins og að biðja um og þakka fyrir sig. Þar læra 

börnin hugtök meðal annars um stærð og magn. Við notum tækifærið og leikum með stafina á 

umbúðunum og gerum t.d. stafi á brauðið með kavíar. 

  

Í samverustund á hvert barn sitt sæti sem merkt er með Lubbastaf og tákni. Þar er lesið fyrir 

börnin, myndir skoðaðar, þau fá að skoða og læra að umgangast bækur. 

Börnin læra vísur og lög, klappa atkvæði og ríma, einnig læra þau að skoða stafi, myndir og 

tákn. Lubbastafir eru sýnilegir, söngstund er á hverjum degi en sérstök Lubbasöngstund er einu 

sinni í viku. 

 

Leikur gefur tækifæri á að auka orðaforða og tjáningu. 

Í leik efla börn samskiptafærni sína. Þau nota málið til að skipuleggja leikinn og í gegnum 

samskipti við aðra læra þau einnig að komast að samkomulagi og efla félagsfærni. 

 

Í hópastarfi gefst gott tækifæri til málörvunar og samræðna í tengslum við þau verkefni sem 

boðið er upp á hverju sinni t.d. form, litir, samstæður og flokkun. Í hópastarfi erum við að kenna 

grunninn að samræðum við aðra t.d. að skiptast á að tala, hlusta og svara spurningum. 
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Í listsköpun vinna börn oft úr reynslu sinni og því sem þau hafa upplifað. Börn fá tækifæri til 

að tjá sig með orðum, táknum, tónlist og hreyfingu.  

Þarna gefst tækifæri til að vinna með opinn efnivið, málningu og liti, sem örva meðal annars 

skynfærin, málþroska og fínhreyfingar.  

 

Í hvíld hlusta börnin á rólega tónlist vegna þess að í gegnum hlustun eflist málskilningur.  

 

Í útivist/vettvangsferðum gefst tækifæri til að eiga samræður við börn um það sem þau upplifa 

og það sem þau eru að gera. Farið er í leiki og orð sett á athafnir. Unnið er með staðsetningar 

og hugtakaskilning  (undir/yfir, fyrir aftan/framan), form, talnagildi og liti svo eitthvað sé nefnt. 
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7.2. Stjörnukot 3 - 4 ára 

Auk þess að leggja áherslu á ríkulegt málfar í hinu daglega starfi 

eru á Stjörnukoti skipulagðar málörvunarstundir einu sinni í viku. 

Hópnum er skipt eftir aldri og getu. Teknir eru fyrir sem flestir 

málörvunarþættir og fléttað inn í hana hreyfing og tónlist.  

 

 

 

Notað er fjölbreytt námsefni og áhersluþættir eru: 

- Persónufornöfn 

- Rím  

- Klappa atkvæði (samstöfur) 

- Eintala – fleirtala  

- Líkamsheiti og forsetningar  

- O.fl. 

Öll tækifæri eru notuð til að spjalla t.d. við matarborðið, við handþvott, í fataklefanum og í 

útivistinni.  

 

Á Stjörnukoti er samverustund á hverjum degi þar sem er sungið, lesið og spjallað. Unnið er 

með Lubba á hverjum degi t.d. syngjum, lesum Lubbasögur, finnum orð sem byrjar á því 

málhljóði  sem við erum að læra um o.s.frv. 

Hvíldin er einnig notuð til að örva hlustun og málþroska með því að hlýða á sögur og ævintýri. 
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7.3. Mánakot 4-6 ára  

Málörvun fer fram í öllu starfi á deildinni, allan daginn þar sem reynt 

er að nota sem fjölbreyttastan orðaforða í skipulögðu hópastarfi í leik 

og frjálsum stundum. Rætt er við börnin um margvíslega hluti og 

leggjum við okkur fram við að hlusta á frásögn barnanna.  

Á deildinni er samverustund á hverjum degi þar sem er sungið, lesið 

og spjallað.  

Á Mánakoti er unnið markvisst með námsefnið Lubbi finnur málbein. Hvert málhljóð er tekið 

fyrir í tvær vikur í senn.  

 

Í málörvunarstundum er farið í hreyfileiki, notast við bækur og fjölbreytt spil.  

Þeir þættir sem unnið er með: 

- Orðaforði og hugtakaskilningur – ný orð útskýrð. 

- Hlustunarskilningur – láta nemendur endursegja það sem 

lesið hefur verið eða teikna það sem gerist í sögunni. 

- Ritun – skrifa stafinn sinn og nafnið sitt. Þekkja og skrifa 

stafi hjá fjölskyldumeðlimum.  

- Stór og lítill stafur. 

- Greina fyrsta hljóð í orði. 

- Rím. 

- Eintala-fleirtala. 

- Klappa samstöfur/atkvæði. 

- Samsett orð – setja saman og taka í sundur. 

- Unnið með form og stærðir. 

- Efla frásagnarfærni barna. Ræða hvað þau hafa gert og hvað þau ætla að gera. 
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7.4. Uppbygging málörvunarstunda.  

Hver deild undirbýr sínar málörvunarstundir og leggur áherslu á ákveðna þætti hverju sinni. 

Unnið er með undirstöðuþætti fyrir boðskipti (sitja, passa hendur, hlusta, bíða, gera til skiptis, 

horfa og muna) ásamt verkefnum tengdum málþroska/læsi. Málörvunarstundir í Kærabæ eru 

alltaf eins uppbyggðar. Við notumst við ákveðið form (Reggio Emilia) og skráum niður hvernig 

stundirnar ganga.  

 

Málörvunarstund: 

• Markmið 

• Námsgögn 

• Mætt 

• Umsjón stundar  

• Upphaf/heilsast 

• Upphitun 

• Innlögn/tilraun 

• Aðalþáttur 

• Úrvinnsla/tjáning/tiltekt 

• Lok stundar/kvatt 

Sjá fylgiskjal 6.  

 

7.5. Snillingastarf - Samstarf við grunnskóla 

Elsti árgangur skólans, sem við köllum Snillingahóp, fer einu sinni 

í viku í sérstök verkefni. Markmið með þessu starfi er að undirbúa 

nemendurna sem best fyrir grunnskólanámið. Lögð er áhersla á 

verkefni sem reyna á félagsfærni, samvinnu, að fara eftir 

fyrirmælum, sjálfshjálp, samhæfingu hreyfinga, þjálfun 

fínhreyfinga ásamt verkefnum í málþroska/læsi og stærðfræði. 

Í snillingastarfi veljum við eitt smáorð í hverri viku. Orðið er rætt 

og hvaða hljóð eru í því. Hvað það þýðir og hvernig það er notað í 

setningu. Nemendur finna orðið í bókum og æfa sig í að skrifa það, bæði með litlum og stórum 

stöfum. 
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Farið er í fjölbreytta leiki og spil þar sem unnið er með 

sömu þætti og í málörvunarstundunum. Eins er æft að 

skrifa lengri orð, hljóða okkur gegnum stutt orð og 

nýtum Lubba táknin okkur til stuðnings.  

Unnið er með tölur bæði háar og lágar, lærum að skrifa 

tölustafi og þekkja þá frá bókstöfum. Leggjum saman 

lágar tölur. Vinnum með talnaskilning, þ.e. hvað liggur 

á bakvið töluna. 

Snillingahópurinn fer í málörvunarstund þar sem eingöngu 

er unnið með hljóðkerfisvitund. Valið er í hópa eftir útkomu úr Hljóm-2 og eru fjórir til fimm 

saman í hópi.  

 

Uppbygging stundanna:  

- Heilsa 

- Farið yfir tímann framundan 

- Saga lesin og rædd 

- Verkefni 

- Upprifjun 

- Kveðja  

 

Skólaárið er skipulagt þannig að farið er skipulega yfir verkefni tengd rími, samstöfum, 

samsettum orðum, orðhlutaeyðingu, hljóðgreiningu og hljóðtengingu allt frá sex til tíu 

verkefnum í hverjum flokki. Hver nemandi fær að meðaltali þrjár stundir í viku. 

Tímarnir hjá snillingahóp eru oft byggðir upp á kennsluaðferðinni Leikur að læra. 

 

Skólaskipti er hluti af vinnu með elsta árganginn. Tveir til þrír nemendur í snillingahópi fara í 

heimsókn í fyrsta bekk og fyrstu bekkingar koma í heimsókn til okkar, þessar heimsóknir eru 

einu sinni í viku. Auk skólaskiptanna hafa þessir tveir hópar boðið hvor öðrum á uppákomur 

sem þeir standa fyrir s,s. útivistardag, árshátíðir, dag íslenskra tungu, þorrablót og vorhátíðir. 

 

Samstarf við grunnskóla 

Mikilvægt er að gott og gagnvirkt upplýsingastreymi sé á milli leik- og grunnskóla varðandi 

niðurstöður skimana. Markmið þess er að bæði leik- og grunnskólar hafi tök á að endurmeta 

árangur/vinnu sína og geti unnið enn markvissara að eflingu máls- og læsi. 
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• Leikskólinn skilar niðurstöðum úr HLJÓM-2 ásamt matsblaði varðandi alhliða þroska 

nemandans til grunnskóla í síðasta lagi í maí eða áður en grunnskólaganga viðkomandi 

nemenda hefst. 

• Deildastjóri bera ábyrgð á þessum skilum og boðar deildarstjóra sérkennslu ásamt 

verðandi kennara til fundar. 

• Grunnskólinn skilar niðurstöðum Læsisskimana (Leið til læsis og LÆSI) nemenda 1. 

bekkjar til leikskólans í desember. 

• Grunnskólinn ber ábyrgð á þessum skilum og sendir deildarstjóri sérkennslu fundarboð 

til leikskólastjóra, fundinn sitja leikskólakennarar fyrrverandi nemendahóps og kennarar 

fimm ár barna. 

 

Leikskóli Grunnskóli 

HLJÓM-2  

Frá leikskóla til grunnskóla 

Skilar til grunnskólans í – maí. 

 

Skilar til leikskólans í desember. 

 

Leið til læsis + LÆSI-skimanir 
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8. Reglubundnar skimanir – Matstæki  

8.1. Tras 

TRAS-skráningalistinn (n. Tidlig registrering af språkudvikling) er fylltur út á sex mánaða 

fresti fyrir öll börn á aldrinum tveggja til fimm ára. Með honum er hægt að skima eftir 

frávikum í félags- og málþroska barna með fyrirbyggjandi íhlutun í huga. TRAS kemur 

upprunalega frá norskum sérkennslustofnunum og háskólafólki og er víða notaður á 

Norðurlöndunum (Námsmatstofnun, e.d.). 

 

Þar eru kannaðir eftirfarandi þættir: 

• Samleikur/félagsfærni 

• Tjáskipti/samskipti 

• Athygli/einbeiting 

• Málskilningur 

• Málvitund 

• Framburður 

• Orðaforði 

• Setningarmyndun 

 

Listinn er svo notaður til þess að sýna foreldrum niðurstöðu barna sinna í árlegum 

foreldrasamtölum. Norðurberg (e.d.) 

(Sjá fylgiskjal 7). 

 

8.2. Efi-2 

EFI-2 er málþroskaskimun fyrir börn á fjórða ári. Henni er ætlað að finna þau börn sem víkja 

mest frá meðalfærni jafnaldra í málskilningi og máltjáningu og þurfa á stuðningi að halda. Með 

skimuninni gefst okkur tækifæri til að gefa foreldrum hugmynd um hver staða barnsins er miðað 

við jafnaldra, veita þeim ráðgjöf og leiðbeiningar og fá þau í samstarf til að styrkja málþroska 

barnsins. Með því að finna börn með málþroskafrávik er hægt að draga úr og jafnvel koma í 

veg fyrir námsörðugleika með snemmtækri íhlutun. 

Magnea S. Einarsdóttir. Halla B. Sæbjörnsdóttir (2019). 

(Sjá fylgiskjal 7). 
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8.3. Hljóm-2. Hvað er HLJÓM-2 og hvað er það að meta? 

HLJÓM-2 er aldursbundið próf í leikjaformi til að athuga hljóð og málvitund elsta árgangs 

leikskólabarna. Þegar það er lagt fyrir þurfa börnin að vera orðin 4 ára, 9 mánaða og 16 daga 

og ekki eldri en 6 ára, 1 mánaða og 15 daga. Niðurstöður eru reiknaðar út frá nákvæmum aldri 

barnsins og gefa til kynna; góða færni, meðalfærni, slaka færni eða mjög slaka færni. 

Aðaltilgangur HLJÓM-2 er að finna sem fyrst þau börn sem eru með frávik í málþroska svo 

hægt sé að grípa inn í með snemmtækri íhlutun og draga þannig úr áhættu á lestrarerfiðleikum 

síðar meir. Með þjálfun hljóðkerfisvitundar byggjum við góðan grunn fyrir lestrarnám og 

almennt námsgengi og því er mikilvægt að fylgjast vel með framvindu hvers og eins. 

Þættirnir sem metnir eru í HLJÓM-2 eru: 

• Rím – þar sem barnið á að ríma orð sem það heyrir við eina af þremur myndum sem því 

hafa áður verið kynntar. Dæmi: ás – úr – ól, hvaða mynd rímar við hás? (ás). 

• Samstöfur – barnið hlustar og klappar atkvæðin í orðunum. Dæmi: Sæ – mund – ur. (3 

atkvæði). Samsett orð – barnið heyrir tvö orð og á að setja orðin saman í eitt. Dæmi: Hvaða 

orð býrð þú til ef þú setur saman rúm og teppi? (rúmteppi). 

• Hljóðgreining – barnið er beðið að hlusta eftir hljóðum í orði. Dæmi: Segja nafn 

barnsins hægt og skýrt og spyrja síðan heyrist s (hljóðið) í nafninu þínu? 

• Margræð orð – hér á barnið að greina hvaða tvær myndir af fjórum nota orð sem hljóma 

hljóðfræðilega eins eða næstum eins. Dæmi: Hér eru fjórar myndir; pera (ávöxtur), belti, 

pakki og ljósa-pera, hvaða tvær myndir nota sama orðið? (pera/ljósapera). 

• Orðhlutaeyðing – barnið á að segja hvaða orð verður eftir ef fyrri hluta samsetts orð er 

sleppt. Dæmi: Hvaða orð verður eftir ef þú tekur rúm burt af rúmteppi? (teppi). 

• Hljóðtenging – hér tengir barnið tvö til þrjú málhljóð heyrnrænt saman í orð. Dæmi: 

Hvaða orð er þetta ú – r (segja hljóðin með u.þ.b. sekúndu millibili) (úr). 

Tvítyngd börn eru að ná tökum á hljóðkerfisvitund á fleiri en einu tungumáli og því getur það 

tekið lengri tíma en hjá þeim sem eru eingöngu að tileinka sér eitt tungumál. Ef barn kemur út 

með slaka eða mjög slaka færni þarf að skoða nánar hvað liggur að baki og hvernig staðan er á 

þeirra eigin tungumáli ef það er annað en íslenska. Börn sem mælast með slaka eða mjög slaka 

færni þurfa auka þjálfun í hljóðkerfisvitund ýmist einstaklingslega eða í hópi. Dagleg þjálfun, 

heima og í leikskóla, hjálpar börnum að ná tökum á þessum þáttum.  

Niðurstöður eru sendar til Skólaskrifstofu Austurlands þar eru þær yfirfarnar og álit sent til 

grunnskólans. Menntamálastofnun (e.d.). 

(Sjá fylgiskjal 7). 
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8.4. Íslenski þroskalistinn 

Íslenska þroskalistanum er ætlað að meta þroska þriggja til sex ára barna með því að afla 

upplýsinga frá mæðrum þeirra. Mæður svara stöðluðum spurningum um mál- og hreyfifærni 

barna sinna á þeim tíma þegar listinn er fylltur út. Íslenski þroskalistinn er staðlaður hérlendis 

í úrtaki 1120 mæðra barna á aldrinum þriggja til sex ára. Þeir sem hafa lokið réttindanámskeiði 

um Íslenska þroskalistann mega nota listann. 

Undirprófunum sex á Íslenska þroskalistanum er deilt niður á tvo prófþætti, Hreyfiþátt og 

Málþátt. Hreyfiþáttur er settur saman úr undirprófunum Grófhreyfingar, Fínhreyfingar og 

Sjálfsbjörg. Hreyfiþáttur er mælikvarði á almenna hreyfifærni barns að mati móður. Málþáttur 

er settur saman úr undirprófunum Hlustun, Tal og Nám. Málþáttur er mælikvarði á almenna 

færni barns á málsviði að mati móður. Meðaltal hreyfi- og málþáttar er 100 og staðalfrávik 15. 

Þroskatala er mælikvarði á almennan þroska barns. Þessi tala er sett saman úr öllum 

undirprófum þroskalistans og er því samantekt á mati móður á þroska barns. Þroskatala er 

yfirgripsmesta mælitala listans. Meðaltal þroskatölu er 100 og staðalfrávik 15. 

Menntamálastofnun (e.d.).  

(Sjá fylgiskjal 7). 
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8.5. Sérfræðiþjónusta 

Ef niðurstöður skimana gefa til kynna erfiðleika barns í málþáttum er hægt að vísa barninu til 

sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofu Austurlands. Þar starfar talmeinafræðingur sem sér um að 

meta börnin nánar hvað varðar málþroska þ.e. málskilning, máltjáningu og framburð. 

 

Helstu prófgögn sem notuð eru: 

• Told 2p, er málþroskapróf fyrir börn á aldrinum 4-8,11 ára 

• MUB er málþroskapróf fyrir 2-4 ára börn. 

• Málhljóðapróf ÞM metur framburð. 

• BO Ege 1 kannar orðaforða 3-7ára barna. 

• Ringsted materialet er athugun á setningamyndun barna. 

Þegar greining talmeinafræðings liggur fyrir er niðurstöðum skilað til foreldra og starfsmanna 

skólans og veitt ráðgjöf um framhald. Það geta verið inngrip eins og aukin einstaklingsþjálfun, 

þjálfunartímar hjá talmeinafræðingi eða önnur úrræði sem nýtast barninu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Skólastig  Skimanir  Hvenær skimað  Hver skimar  Hvenær skilað  

Leikskóli  EFI-2  Aldursbundið  Skóli   / (SKA) 1. okt. + 1. apríl til SKA  

  HLJÓM-2  15. sept – 15. okt.  Skóli   / (SKA) 1. nóv til SKA  

  HLJÓM-2  15. feb – 1. mars  Skóli   / (SKA) 15. mars til SKA  

 TRAS Tvisvar á ári Skóli Í foreldraviðtölum 
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8.5.1 TRAPPA.IS 

Samstarf Leikskólans Kærabæjar við fyrirtækið Tröppu hófst veturinn 2018. Fjarðabyggð gerði 

svo samning við fyrirtækið Tröppu veturinn 2019. Kæribær hefur átt þrjá fasta tíma á viku fyrir 

nemendur, hjá Agnesi Steinu Óskarsdóttur, talmeinafræðingi. Trappa sérhæfir sig í fjarþjálfun. 

Talþjálfun fer fram í gegnum tölvu og aðstoðarmaður situr með nemandanum í tíma og tekur 

þátt eins og þurfa þykir og flytur upplýsingar til kennara og annarra innan skólans. Hann fylgir 

einnig eftir heimaverkefnum á milli þjálfunartíma. Aðstoðarmaður getur verið stuðningur 

barnsins, deildarstjóri eða sérkennari.  

 

9. Heilsugæsla – Upplýsingar til leikskóla 

Ungbarnaeftirlit heilsugæslunnar hefst strax við fæðingu og fer fram allt fyrsta árið. Þegar 

barnið er 12 og 18 mánaða, tveggja og ½ árs og fjögurra ára. Ef grunur vaknar um einhver 

frávik við 12 og 18 mánaða skoðun fylgja hjúkrunarfræðingar/ljósmæður málinu eftir til 

viðkomandi sérfræðinga. 

Ef einhver frávik koma upp í seinni skoðununum hvetja hjúkrunarfræðingar/ljósmæður 

foreldra til að hafa samband við viðkomandi leikskóla, deildarstjóra sékennslu, sem sendir 

beiðni (með samþykki foreldra) til viðkomandi aðila s.s. Skólaskrifstofu Austurlands, þar sem 

eru starfandi talmeinafræðingur og sálfræðingur. Í framhaldi af athugun talmeinafræðings 

og/eða sálfræðings er málum vísað áfram til viðkomandi sérfræðinga, ef þörf þykir. 

 

10. Sérkennsla 

Öll börn eiga rétt á leikskólagöngu, þar af leiðandi eru þar einstaklingar með ólíkar þarfir og 

frá mismunandi menningarheimum. Hverjum nemenda er veitt viðfangsefni við hæfi svo að 

hver og einn geti þroskast og eflst á eigin forsendum. 

Nemendur með þroskafrávik fá einstaklingskennslu, kennslu í fámennum hópum utan deilda 

og kennslu inni á deildum eða á þeim svæðum sem þeir dvelja á s.s. í listakoti, kubbakoti, í 

hreyfingu og í vettvangsferðum.  
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Hlutverk sérkennarans: 

• Að halda utan um öll þau mál er lúta að sérkennslu nemenda. 

• Ber ábyrgð á að nemendur fái sérkennslu og verkefni við hæfi. 

• Er í samskiptum við sérfræðinga og ber ábyrgð á að leiðbeiningum frá þeim sé 

framfylgt. 

• Er stuðningur við deildastjóra og starfsfólk deilda og útdeilir verkefnum. 

• Er í samstarfi og situr fundi með foreldrum / forráðamönnum nemenda og veitir 

þeim ráðgjöf. 

Þau verkfæri sem við notum til að gera okkur sem best grein fyrir þroskaframvindu nemendanna 

eru: skráningablöð um bakgrunnsupplýsingar nemenda sem skráð eru í upphafi leikskólagöngu, 

TRAS, EFI-2, HLJÓM-2 og Íslenski þroskalistinn ef þurfa þykir. 

Niðurstöður úr matslistum eru kynntar foreldrum á skilafundum eða í foreldraviðtölum. 

Ef niðurstöður málþroskamats sýna að nemandinn eigi rétt á niðurgreiðslum frá 

Tryggingastofnun ríkisins fyrir talkennslu hjá talmeinafræðingi eru foreldrar/forráðamenn 

hvattir til að sækja um slíkt. Varðandi málþroska og framburðarfrávik er alltaf leitað til 

talmeinafræðings. Hann veitir ráðleggingar bæði til foreldra/forráðamanna og leikskólans 

hvernig best er að vinna með nemandann. Unnið er síðan í nánu samstarfi við talmeinafræðing 

sem veitir góða leiðbeiningu.  
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11. Foreldrasamstarf – Fræðsla til foreldra 

Afar mikilvægt er að vera í góðu samstarfi við foreldra og veita þeim góða fræðslu um 

snemmtæka íhlutun, þróun málþroska, tengsl málþroska og læsisþróunar og hve stórt og 

ábyrgðamikið hlutverk þeirra er í eflingu málskilnings- og máltjáningu barna. 

Mikilvægt er að foreldrar fái markvissa fræðslu um þróun málþroska, hvernig þeir geta eflt 

hann, undirstöðuþættir læsisnáms, umgengni við snjalltæki og áhrif þeirra á máltöku. 

Skólaskrifstofa Austurlands mun vera með markvissa fræðslu fyrir foreldra (og starfsfólk) sem 

hér segir: 

• 1 – 2ja ára, almenn fræðsla um máltöku og þróun málþroska 1 – 2ja ára barna, mikilvægi 

þess að vera góð málfyrirmynd, að tala við barnið á móðurmáli þess og að lesa fyrir 

barnið á hverjum degi.  

• 3ja ára, almenn fræðsla um máltöku og þróun málþroska 3ja ára barna, mikilvægi þess 

að vera góð málfyrirmynd, að tala við barnið á móðurmáli þess, mikilvægi þess að lesa 

fyrir barnið á hverjum degi og góð ráð um hvernig lesið er fyrir börn og þjónustu 

bókasafnanna. Fjallað um áhrif snjalltækja og áhrif erlends málaumhverfis á netinu. 

• Fjögurra ára, almenn fræðsla um máltöku og þróun málþroska fjögurra ára barna, 

mikilvægi þess að vera góð málfyrirmynd, að tala við barnið á móðurmáli þess, 

mikilvægi þess að lesa fyrir barnið á hverjum degi og góð ráð um hvernig lesið er fyrir 

börn og þjónustu bókasafnanna. Undirstaða læsisnáms: hljóðkerfisvitund, bókstafir og 

málþroski. Fjallað um áhrif snjalltækja og áhrif erlends málaumhverfis á netinu. 

• Fimm ára, almenn fræðsla um máltöku og þróun málþroska fimm ára barna, mikilvægi 

þess að vera góð málfyrirmynd, að tala við barnið á móðurmáli þess, mikilvægi þess að 

lesa fyrir barnið á hverjum degi og góð ráð um hvernig lesið er fyrir börn, 

lesskilningspersónurnar kynntar og þjónustu bókasafnanna. Undirstaða læsisnáms: 

hljóðkerfisvitund, bókstafir og málþroski. Fjallað um áhrif snjalltækja og áhrif erlends 

málaumhverfis á netinu. 

• Mikilvægt er einnig að senda foreldrum reglulega upplýsingar með hvatningarorðum, 

fræðslumolum og hugmyndum um hvernig þeir geta best stuðlað að bættum málþroska 

barna sinna (sjá fylgiskjöl 13.10.1-3 / 13.11). 

• Þessir fræðslumolar geta t.d. tengst ákveðnum dögum s.s. Alþjóðlegur dagur læsis 8. 

september og Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember. 
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• Foreldrar eru sérstaklega hvattir til að lesa á hverjum degi fyrir börnin sín og minntir á 

mikilvægi sumarlestrar áður en börnin fara í sumarfrí, þar sem mikilvægt er að viðhalda 

lestrinum allt árið um kring.  

• Þá er foreldrum bent á að öll börn eigi rétt á að nýta sér bókasöfnin ókeypis og eru þeir 

hvattir til reglulegra bókasafnsferða með börnum sínum  til þess að fá bækur að láni.  

• Bent er á ýmsar heimasíður á netinu og/eða inni á facebook: 

 Babbl og spjall – Málþroski barna. Facebook. 

Málefli. 

 Fjölbreyttar kennsluaðferðir fyrir fjöruga krakka. 
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12. Lokaorð 

Þegar ákveðið var að taka þátt í þróunarverkefninu Snemmtæk íhlutun með áherslu á 

málþroska og læsi í tengslum við verkefnið Leið til læsis, bættur námsárangur á Austurlandi 

sem hófst í janúar 2015. Umræða hófst á meðal starfsfólks, til að sem bestur árangur náist í 

starfi með ungum börnum þurfa allir að vinna að skýrum og sameiginlegum markmiðum.  

Unnið hefur verið eftir læsisáætlun skólans sem gerð var árið 2011 og endurskoðuð 2017. Nú 

var kafað dýpra og markvissara í verkefnin. Allt starfsfólk fékk góða fræðslu um málþroska 

og hvernig hægt væri að efla hann sem best hjá börnunum. Fræðslan gaf starfsfólkinu 

innspýtingu og varð það meðvitaðra um mikilvægi málörvunar og hversu sterkar fyrirmyndir 

það er í þessum efnum. Því fyrr sem gripið er inn í, því meiri líkur á að árangur náist. Útbúnir 

voru verkferlar um hvernig skuli unnið í málörvunarstundum sem varð til þess að starfsfólk 

varð örugga og faglegri í starfi. Allt starfsfólk tók þátt í verkefninu og farið var í sjálfsskoðun 

með spurningunni „hvernig efli ég málþroska og læsi í minni vinnu“? Starfsfólkið  hjálpast að 

og studdi hvert annað og ekki annað að sjá en að allir hafi eflst í starfi.  

Allt námsefni var yfirfarið og ígrundað hvernig hægt er að nota það til kennslu. Námsefnið 

var flokkað og gert sýni- og aðgengilegra. Þetta auðveldar starfsfólki allan undirbúning fyrir 

starfið. 

Foreldrar hafa fengið fræðslu og eru mjög jákvæðir gagnvart verkefninu, hafa þeir stutt við 

það með góðum bókagjöfum. 

Það er trú okkar að þegar fram líða stundir muni þessi vinna og afrakstur hennar skila 

öruggari og metnaðarfyllra starfsfólki ásamt kunnáttumiklum, kátum og kærleiksríkum 

krílum. 
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13. Fylgiskjöl 
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13.1. Flokkun námsgagna 

Flokkun á málörvunarefni 

Málfræði, setningafræði  (bækur, spil þar sem krafan er að not 

setningar, réttar beygingar, eintala/fleirtala, t.d. samstæðuspil, 

andstæðuspil, bingó, söguspil). 

Hlustun, heyrnarminni ( bækur,  bingó, hljóðabingó). 

 

Orðaforði, almennur málskilningur ( bækur, spilin hver notar ? og 

hver býr ?, bingó, samstæðu/andstæðuspil, flokkunarspil). 

Hljóðkerfisvitund, framburður ( að klappa samstöfur ( atkvæði ) rím, 

samsett orð, orðhlutaeyðing (að taka í sundur orð), hljóðgreining (að 

heyra hljóð í orði),hljóðtenging (að tengja hljóð í orð). Lubbi, Lærum 

og leikum með hljóðin. 

Viðeigandi boðskipti (boðskiptareglur Bínu, Bínubækur og spil, 

Félagsfærnisögur, mannleg samskipti, að heilsa, kveðja, að þakka fyrir 

sig, almenn kurteisi). 

Stærðfræði ( bækur, tölustafir, tölubingó, teningar, form,  spil sem þarf 

að telja, kubbar tölustafir/punktar, púsl). 

            

Bókaflokkun 

    Sólarkot  1-3 ára 

    Stjörnukot  3-4 ára 

    Mánakot  4-6 ára   

    Erfiðar 

    Ljóðabækur 
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13.2 Námsefni 
• Læsisstefna Kærabæjar / heimasíða 

• Ljáðu mér eyra 

• Bína bálreiða 

• Lubbi finnur málbein 

• Lærum og leikum með hljóðin 

• Tölum saman 

• Markviss málörvun 

• Orðagull 

• Orðaforðalisti  

• Segðu sögu 

• Sögukubbar  

• Hugur og fluga 

• Orðasjóður 

• Íslenski málhljóðakassinn 

• Litla sól 

• Photo libary (myndasafn) 

• Sól 

• Spjaldtölva 

• Smáforrit 

• Námsefni á netinu: MMS.is, modurmal.com, tungumalatorg.is, allirmed.is, babbl og 

spjall, malefli, fjölbreyttar kennsluaðferðir fyrir fjöruga krakka. 
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13.3. Bakgrunnsupplýsingar  

 
 Leikskólinn Kæribær 
 Hlíðargötu 56 
 750 Fáskrúðsfirði 

 

Bakgrunnsupplýsingar við upphaf skólagöngu: 

 

Nafn:_______________________________________________________________________ 

Fæðingardagur/ár:______________ Byrjar:________________________________________ 

Hverjir eru nánustu ættingjar/vinir sem barnið þekkir/talar um: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Systkini/hálfsystkini:  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Er gæludýr á heimilinu?________________________________________________________ 

Skapgerð barnsins: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hvað finnst barninu skemmtilegt? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hvað veitir barninu öryggi/róar það? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Er eitthvað sem barnið hræðist eða veldur því kvíða? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Eru einhverjir aðrir en foreldrar sem munu koma til með að sækja barnið? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Almennt heilsufar og daglegar venjur: 

 

Má barnið borða allan mat? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Ofnæmi eða óþol fyrir einhverju? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hefur barnið astma? __________________________________________________________ 

Hefur barnið verið með eyrnabólgu/rör? __________________________________________ 

Hefur barnið farið í heyrnarmælingu? _____________________________________________ 

Tekur barnið lyf reglulega? _____________________________________________________ 

Hreinlætisvenjur: Bleyja/koppur/klósett? __________________________________________ 

Hvíld/slökun. Öll börn fara í hlé frá amstri dagsins. Hve lengi hentar barninu að sofa? 

___________________________________________________________________________ 

Sérstakar svefnvenjur: Snuð/bangsi? 

___________________________________________________________________________ 
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Málþróun/málþroski/boðskipti: 

Byrjaði barnið að babbla/tala á eðlilegum tíma? ____________________________________ 

Bregst barnið við nafninu sínu? __________________________________________________ 

Sýnir barnið þörf fyrir samskipti? ________________________________________________ 

Á barnið auðvelt með augnsamband? ____________________________________________ 

Fer barnið eftir einföldum fyrirmælum? ___________________________________________ 

Réttir barnið hluti samkvæmt beiðni? _____________________________________________ 

Hefur barnið áhuga á bókum? ___________________________________________________ 

Getur barnið nefnt hluti á myndum? _____________________________________________ 

Sýnir barnið áhuga á fólki og spennandi dóti? ______________________________________ 

Sýnir barnið áhuga á öðrum börnum? ____________________________________________ 

Sýnir barnið vanvirkni/lítinn áhuga á umhverfinu? ___________________________________ 

Notar barnið leikföng á viðeigandi hátt? ___________________________________________ 

Er barnið byrjað að tengja saman tvö-þrjú orð? _____________________________________ 

Hefur barnið farið í aldurssvarandi skoðanir á vegum heilsugæslunnar? 

___________________________________________________________________________ 

Hefur málþróun stoppað hjá barninu á einhverjum tíma? 

___________________________________________________________________________ 

Hefur barnið sýnt erfiða hegðun tengda málhömlun? ________________________________ 

Er saga um frávik í málþroska í fjölskyldunni? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Er saga um lestrarörðugleika/lesblindu í fjölskyldunni?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hverjar eru væntingar foreldra til leikskólans? (vettvangur menntunar og uppeldis) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Annað sem foreldrar vilja taka fram til að gera leikskóladvöl barnsins sem besta? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Fyrir nemendur af erlendum uppruna: 

Hversu lengi hefur fjölskyldan búið á Íslandi? _______________________________________ 

Er barnið fætt á Íslandi? _______________________________________________________ 

Hvaða tungumál talar barnið? ___________________________________________________ 

Hvaða tungumál talar móðir við barnið? __________________________________________ 

Hvaða tungumál talar faðir við barnið? ____________________________________________ 

Hvaða tungumál tala foreldrar hvort við annað? ____________________________________ 

Hefur barnið tök á að dvelja í íslensku málumhverfi utan leikskóla? 

___________________________________________________________________________ 

Á barnið í erfiðleikum með málskilning eða máltjáningu á eigin tungumáli? 

___________________________________________________________________________ 

Hafa foreldrar áhyggjur af málþroska barnsins? _____________________________________ 

 

Sérstakir siðir tengdir menningur og / eða trú? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Eru einhverjir hátíðisdagar sem tengjast menningu upprunalandsins sem foreldrar kjósa að 

verði minnst í leikskólanum? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Vilja foreldrar túlk í viðtölum? __________________________________________________ 

Vilja foreldrar ákveða sjálfir túlk í viðtölum?   Já ___      Nei ___ 

Sími túlks: ____________________________ Netfang: _______________________________ 
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13.4. Lengi býr að fyrstu gerð 
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55 
 

SNEMMTÆK ÍHLUTUN – MÁL OG LÆSI – FJARÐABYGGÐ 

13.5. Aðlögun  
Leikskólinn Kæribær 

AÐLÖGUN 

Gert er ráð fyrir 5 dögum í aðlögun og eru þeir skipulagðir á eftirfarandi hátt. 

 

Foreldri/forráðamaður koma í heimsókn í leikskólann og skoða hann að utan og innan og 

mæta í viðtal hjá leikskólastjóra og viðkomandi leikskólakennara. 

 

1. dagur: Barnið og foreldri/forráðamaður eru í leikskólanum  

       frá kl:__________ - ____________. 

 

2. dagur: Barnið og foreldri/forráðamaður eru í leikskólanum  

       frá kl:____________ - __________. 

 

3. dagur: Barnið og foreldri/forráðamaður eru í leikskólanum  

       frá kl:___________ - ___________.                                    

        Gott að foreldri/forráðamaður fari frá skamma stund. 

 

4. dagur: Barnið og foreldri/forráðamaður eru í leikskólanum  

       frá kl:____________ - _____________. 

       Gott að foreldri/forráðamaður fari frá nokkra stund. 

5. dagur: Barnið er fullan tíma í leikskólanum. 

 

Athygli er vakin á því að ekki hentar öllum börnum það sama og það er einstaklingsbundið 

hversu langan tíma aðlögun að leikskólavist tekur.  Hér að ofan er því um almenna lágmarks 

aðlögun barns að ræða. 

Hvenær byrjar barnið:_________________________________ 

Nafn barns:_____________________Fæðingard/ár__________ 

Heimilsifang____________________Símanúmer___________ 

Nafn föður:_____________________Vinnusími____________ 

Nafn móður:____________________Vinnusími___________ 
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Snemmtæk íhlutun í málþroska og læsi 
leikskólabarna í Fjarðabyggð

Allir starfsmenn - Allan 
daginn - Allstaðar

Sérkennari

Skimunarpróf

Erfiðleikar

Nánari 
skoðun

Foreldra-
fræðsla

Einstaklingsn
ámsskrá

Markviss 
íhlutun

Endurmat

Ekki 
erfiðleikar

Grípa allar aðstæður

Móttaka

Morgun
matur

Leikur

Fata-
klefinn

Útivera

Söng-
stund

Hádegis
matur

Nón-
hressing

Fastir málörvunarþættir

Orð dagsins 
vikunnar

Lestur -
Orðaspjall

Gefðu Tíu

Málörvunar-
stundir

Bókasafns-

ferðir

Undirþættir 
HLJÓM 

Rím

September

Margræð orð 
Febrúar

Samstöfur
Október

Orðhlutaeyðing
Mars

Samsett orð 
Nóvember

Hljóðtenging
Apríl

Hljóðgreining
Janúar

13.6. Verkferlar 
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Verkferlar í "Snemmtækri íhlutun með áherslu á 
málþroska og læsi leikskólabarna í Fjarðabyggð"

HVAÐ

Verkefnið kynnt á starfsdegi.

Tilurð framkvæmd og markmið

Fræðslufundur fyrir allt 
starfsfólk um málþroska og 

íhlutun

Hver starfsmaður les 
Handbókina ítarlega 

Fræðslufundur fyrir
nýja starfsmenn 

Fræðslufundur fyrir 
foreldra - Hver deild

Orð dagsins

Daglegur lestur Orðaspjall

Gefðu tíu

Málörvunarstundir

Bókasafnsferðir

HLJÓM-2 mánaðarvinna

HVER ber ábyrgð? 

SKÓLASTJÓRI

Skólastjóri í samráði við 
Skólaskrifstofu 

Austurlands

Skólastjóri og 
Starfsmaður

Skólastjóri í samráði 
við Skólaskrifstofu 

Austurlands

Skólastjóri í samráði við 
Skólaskrifstofu Austurlands

HVENÆR

Ágúst

September

September

September - nóvember

Október - desember
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Snemmtæk íhlutun í 
málþroska og læsi 

leikskólabarna í Fjarðabyggð

Fræðsluáætlun til að 
viðhalda stefnunni

Foreldrar

Fræðslufundur í 
upphafi skólaárs um 
málþroska og læsi 

Skyldumæting

Bókasafnsferðir 
1x ári Ýmiskonar 

fræðsla send 
heim í 

tölvupósti

Starfsmenn

Kynning á stefnunni 
í upphafi hvers 

skólaárs 

Hver starfsmaður 
les handbókina 
vel og ítarlega

Fræðsla um 
málþroska og læsi í 

upphafi skólaárs

Fræðsla um lestur 
bóka + Orðagull

Fræðsla og 
uppbygging 

málörvunarstunda

Fræðsla og flokkun 
málörvunarefnis

Fræðsla um HLJÓM-2 
og mánaðarplan
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13.7. Málörvunarstund 
 

 

 

• Læsisstefna Kærabæjar / heimasíða 

• Ljáðu mér eyra 

• Bína bálreiða 

• Lubbi finnur málbein 

• Lærum og leikum með hljóðin 

• Tölum saman 

• Markviss málörvun 

• Orðagull 

• Orðaforðalisti  

• Segðu sögu 

• Sögukubbar  

• Hugur og fluga 

• Orðasjóður 

• Íslenski málhljóðakassinn 

• Litla sól 

• Photo libary (myndasafn) 

• Sól 

• Spjaldtölva 

• Smáforrit 

• Námsefni á netinu: MMS.is, modurmal.com, tungumalatorg.is, allirmed.is, babbl og 

spjall, malefli, fjölbreyttar kennsluaðferðir fyrir fjöruga krakka. 
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13.8. Skil á milli skólastiga 
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13.9. Skimanir 

13.9.1. TRAS
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13.9.2. EFI - 2 

EFI-2 

Málþroskaskimun 

er lögð fyrir öll börn á fjórða ári, í leikskóla. Þessi skimun er hluti af 

verkefninu Bættur námsárangur á Austurlandi sem öll sveitarfélög á 

Austurlandi taka þátt í. 

EFI-2  er staðlað á Íslandi og er ætlað til notkunar í leikskólum. Prófið er myndabók sem barnið skoðar og svarar ýmsum 

spurningum. Svör barnsins gefa vísbendingar um hvar það er statt í málþroskaferlinu.  Út frá niðurstöðum er svo gripið til 

mismunandi úrræða. Það getur verið nánari greining  hjá talmeinafræðingi til að kortleggja stöðuna betur  eða  þjálfun í 

ákveðnum málþroskaþáttum, allt eftir því hver niðurstaðan er.  

 

Niðurstöður eru flokkaðar eftir aldri (yngri og eldri) og frammistöðu barnanna i málskilningi 

og máltjáningu (tali), sem þýða eftirfarandi:  A*=góð geta,     A=meðalgeta,     B=slök geta,   

C= mjög slök geta.  

Skimunin var lögð fyrir:         Nafn og dagsetning  

Niðurstöður eru eftirfarandi: 

Nafn: 

13.  

 

 

Athugasemdir: 

 

___________________________________ 

Undirskrift: nafn og stsrfsheiti. 

 

  

Skilningur    stig = A meðal geta 

Tjáning           stig = A meðal geta 
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Leikskólinn Kæribær 

Hlíðargötu 56, 750 Fáskrúðsfirði 

     

Skráningarblað fyrir niðurstöður EFI 2 

                  

Kennari:____________________________________ 

 

NAFN Skilningur 

Stig/geta 

Tjáning 

Stig/geta 

Aldursbil 

(yngri/eldri) 

Niðurstöður      

(ABC) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

A* = góð geta 

A = meðalgeta 

B = Slök geta 

C = mjög slök geta 
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13.9.3. Hljóm – 2 
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Skráningarblað fyrir niðurstöður úr Hljómi-2 

Nafn  

 

 
 

 

  
 

 
  

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

  

  

                    

 

HLJÓM-2  

  

Athugun á hljóð- og 

málvitund  

leikskólabarna  

  

  

Ingibjörg Símonardóttir    

 Jóhanna Einarsdóttir    

 Amalía Björnsdóttir    

Skóli: __________________________________  

  

Kennari: ________________________________  
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 13.9.4. Íslenski þroskalistinn 
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13.10. Fræðslubæklingar til foreldra  

13.10.1. Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund byggist upp á að tileinka sér mismunandi færni, sem einstaklingurinn nær 

tökum á í ákveðinni röð.  

• 1. Rím 

• 2. Þekkja löng og stutt orð 

• 3. Samtenging 

• 4. Sundurgreining 

• 5. Hljóðgreining 

• 6. Eyðing  

1. Rím 

 

 Venjulegt rím 

Foreldri segir orð og barnið á að finna 

rímorð. Í fyrstu má það vera bullorð en 

síðan að gera kröfur um að finna orð með 

merkingu. Reynið að finna eins mörg orð og 

hægt er. bíll, fíll, díll 

 Rímar  - Rímar ekki 

Segið tvö orð, sem ríma eða ekki. Barnið á 

að segja hvort þau ríma eða ekki.  

sól—jól , fíll—selur, tala—mala 

 Ósamræmi í rími 

Hvaða orð rímar ekki? kaka, fata, baka 

2. Þekkja löng og stutt orð 

 

Bera saman tvö orð og finna út hvort er 

styttra/lengra. 

 

Hvort orðið er lengra? Bíll eða kónguló? 

Hvort orðið er styttra?  Ananas eða rófa? 

 

 

 

 

 

 

 

3. Samtenging 

 

 Samsett orð 

Setja saman orð: hundur + kofi = hundakofi 

 Samstöfur 

Tengja samstöfur saman í orð: ko-fi = kofi, 

bak-po-ki =  

4. Sundurgreining 

 

 Orð í setningum 

Telja orð í setningu. Hvað eru þetta mörg 

orð? 

„Það er fiskur í matinn” 
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bakpoki 

 Tengja hljóð saman í orð 

Hlusta á einstök hljóð og tengja saman í orð:  

/s/-/ó/-/l /= sól  

 Hljóði bætt framan við orð 

Breyta orði með því að bæta hljóði fyrir 

framan orð. Bættu s fyrir framan ól = sól, l 

fyrir framan ás = lás 

 

Búa til setningar út frá daglega lífinu og 

teljið orðin. Veljið stuttar setningar í byrjun. 

„Ég  á bolta”. „Pabbi er að elda” 

 Sundurgreining samsettra orða 

Taka í sundur samsett orð. Úr hvaða orðum 

er hundakofi búið til? Hundur og  kofi 

 Samstöfur - Atkvæði 

Hér á að telja (klappa) atkvæðin í orði 

(sérhljóðin). 

Hvað eru mörg atkvæði í sól? 1 atkvæði (ó) 

Hvað eru mörg atkvæði í kisa? 2 atkvæði ki-

sa (i og a) 

Notið orð úr daglega lífinu t.d. í búðinni, 

bílnum 

 Sundurgreining orða í hljóð 

Orð sundurgreint í hljóð.  

Hvaða hljóð eru í orðinu sól? (s-ó-l) 3 hljóð  

Hvaða hljóð eru í orðinu sófi? (s-ó-f-i) 4 

hljóð  

5. Hljóðgreining 

 

 Að greina forhljóð orðs 

Finna fyrsta/fremsta hljóð í orði. 

Hvaða hljóð er fyrst/fremst? sól (s), epli (e),  

úlpa (ú) 

Gætið þess að nota ekki strax orð með 

samhljóðasamböndum s.s. sk, sl, bl, kr 

 Að greina endahljóð orðs 

Finna síðasta hljóð í orði. 

Hvaða hljóð er síðast? úlpa (a), úti (i), ís (s) 

 Að greina miðjuhljóð orðs 

6. Eyðing  

 

 Orðhlutaeyðing og atkvæðaeyðing 

Segja orð en sleppa orðhluta/atkvæði. 

Segðu sandkassi án þess að segja kassi = 

sand. Segðu  hæna án þess að segja  hæ = 

na 

 

 Eyðing hljóðs 

Taka fyrsta hljóð úr orði: taktu  r úr raka = 

aka 

Taka fyrsta hljóð úr samhljóðasambandi: 
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Finna miðjuhljóð í orði. 

 

Hvaða hljóð er í miðjunni? kál (á), melur (l). 

 Finna orð með sama forhljóði 

Finna orð með sama forhljóði. m = mús, 

matur, mamma, málning 

 Máta hljóð við orð 

Heyrist ákveðið hljóð í orði? Heyrist  p í 

pípa? Heyrist p í bíll? Heyrist á í sól. Heyrist t 

í úti? 

 

taktu s úr staka = taka 

Taka síðasta hljóð úr orði: taktu  i úr Óli  = ól 
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13.10.2. Lestrarráð 
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77 
 

SNEMMTÆK ÍHLUTUN – MÁL OG LÆSI – FJARÐABYGGÐ 
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 13.10.3. Að efla orðaforða, málskilning og máltjáningu  
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13.11. Bókamerki 
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