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„Í raun þýðir núvitund það að upplifa lífið þegar það er að 

gerast. Að vera andlega til staðar og auka meðvitund sína 

um það sem er að gerast innra með þér og í kringum þig. 

Við þjálfum okkur í því að taka því sem lífið færir okkur með 

forvitni, opnum huga og án þess að dæma það. Við erum í 

raun að þjálfa athygli okkar. Tökum veðrið sem dæmi, þú 

kemur út og það snjóar, í stað þess að bölva kuldanum og 

setja undir þig hausinn þá opnarðu þig fyrir því sem þú finn-

ur fyrir, skynjar kuldann í loftinu, hvernig hann snertir 

húðina, hvernig það er að anda að sér köldu loftinu og tek-

ur því hvernig snjókornin falla. Við erum að virkja skynfærin 

okkar betur. Vera til staðar svo að við missum ekki af lífinu 

líkt og gerist þegar við erum á sjálfsstýringunni og andlega 

fjarverandi,“ 

Bryndís Jóna Jónsdóttir 
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1. SAGA SKÓLANS 

Leikskólinn Smáralundur er fjögurra deilda leikskóli við 

Smárabarð 1 í Hafnarfirði. Deildir leikskólans heita: Þúfa, 

Lundur, Holt og Brekka og draga þær nöfn sín úr umhverfi 

skólans. Í Smáralundi geta allt að 67 nemendur dvalið samtímis 

og starfsfólk skólans er allt að 25 manns. Leikskólinn starfar 

eftir lögum um leikskóla nr. 90/2008 og tekur starfsemi hans 

mið af Aðalnámskrá leikskóla 2011 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011) líkt og lög gera ráð fyrir. 

Leikskólinn er rekinn af Hafnarfjarðarbæ og sér skrifstofa 

Mennta- og lýðheilsusviðs um eftirlit með fag- og 

rekstrarlegum þáttum hans. 

Skólinn horfir til kenningar Vygotsky um nám og félagslega 

hugsmíði ásamt kenningum um hlutverk vitrænnar togstreitu. 

Samkvæmt þeim kenningum er litið á nám sem félagslega 

athöfn þar sem samvinna við aðra einstaklinga gegnir 

lykilhlutverki (Vygotsky, 1978). Við viljum að barnið kynnist leik 

og leikgleði og öðlist færni í samskiptum við önnur börn og 

fullorðna. Eins er lögð áhersla á að skapa vinnuumhverfi sem 

býður upp á ánægju og hreysti, eflir gagnkvæma virðingu, 

sjálfstraust, samkennd og samstöðu allra á vinnustaðnum, 

bæði fullorðinna og barna.  

Árið 2016 varð Smáralundur þátttakandi í verkefninu 

Heilsueflandi leikskóli á vegum Embætti Landlæknis. Megin 

markmið með því að vera heilsueflandi leikskóli er að vinna 

markvisst að heilsueflingu og gera heilsueflingu hluta af 

daglegu skólastarfi.  
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Leiðarljós í skólastarfi Smáralundar er því heilsuefling og 

fléttast hún inn í allt starf og kennsluhætti skólans. Kennarar 

eru fyrirmyndir barnanna og þurfa þar af leiðandi að tileinka 

sér heilbrigðan lífsstíl og jákvætt viðhorf gagnvart heilsu og 

hreysti þar sem það eykur vellíðan þeirra í starfi. Kennarar 

þurfa að vera jákvæðir gagnvart leiðarljósinu og mikilvægi þess 

að temja sér heilbrigðan lífsstíl. 

Síðastliðin þrjú ár hefur skólinn unnið markvisst að því að 

innleiða núvitund í leikskólastarfið. Leikskólinn hefur fengið 

styrk undanfarin ár sem veittur er á vegum lýðheilsusjóðs 

Embættis landlæknis. Tilgangur með innleiðingu núvitundar í 

skólastarfið er meðal annars að stuðla að aukinni einbeitingu, 

ró, betri sjálfsstjórn og meiri samkennd nemenda og 

starfsfólks. 

Helstu markmið skólans eru að stuðla að heilsueflingu með 

áherslu á holla næringu, hreyfingu, núvitund og sköpun í leik. 

Einnig er lögð áhersla á að öll börn leikskólans fái jöfn tækifæri 

til þess að ná hámarksárangri hvað varðar málþroska og 

undirbúning fyrir lestur.  
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Einkunnarorð skólans eru: Hreyfing, Hollusta og Vellíðan 

Hreyfing: Við leggjum áherslu á daglega hreyfingu og 

markvisst hreyfiuppeldi. Með því er lagður grunnur að 

líkamlegri, andlegri og félagslegri velferð til lífstíðar. Við 

eflum hreyfifærni og sköpum öruggt umhverfi sem hvetur 

alla til hreyfingar. 

Hollusta: Stuðlum að heilsusamlegu fæðuvali með, 

fræðslu og góðu framboði á fjölbreyttum mat. 

Vellíðan: Börn og starfsfólk hafi jákvæða sjálfsmynd trú á 

sjálfum sér og eigin getu. Börn og foreldrar komi glöð í 

skólann og fari ánægð heim í lok dags 
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2. INNGANGUR AÐ VERKEFNINU  

Starfsfólk leikskólans Smáralundar vill þakka Ásthildi Bj. Snorradóttur, 

talmeinafræðingi, innilega fyrir einstakan stuðning og öfluga fræðslu 

á viðfangsefninu: Snemmtæk íhlutun í málörvun leikskólabarna og 

undirbúningur fyrir lestur. Þekking og reynsla hennar á faginu hefur 

reynst skólanum gríðarlega vel og án hennar hefði verkefnið ekki 

orðið að veruleika.  

Þróunarverkefnið, Snemmtæk íhlutun í málörvun leikskólabarna og 

undirbúningur fyrir lestur, var unnið í leikskólanum Smáralundi vorið 

2020 í samstarfi við Ásthildi Bj. Snorradóttur. Allir starfsmenn skólans 

voru virkir þátttakendur og öðluðust aukna þekkingu á 

viðfangsefninu og lögðu því sitt að mörkum við innleiðingu á 

verkefninu 

Tilgangur með verkefninu er að búa til handbók sem inniheldur skýra 

og markvissa verkferla fyrir starfsfólk þegar kemur að innleiðingu 

snemmtækrar íhlutunar á málþroska leikskólabarna. Ljóst er að með 

aukinni þekkingu starfsfólks er lagður grunnur að faglegu starfi með 

hag og velferð nemenda að leiðarljósi. Í handbókinni er lögð áhersla á 

samræmi í uppbyggingu á skipulögðum málörvunarstundum og að 

flokkun og nýting á málörvunarefni skólans sé til fyrirmyndar. 

Handbók þessi er því ætluð til að efla þekkingu og starfshætti 

starfsfólks sem nýtist í málörvun sem og öllu öðru starfi í 

leikskólanum Smáralundi.  

 



   

5 
 

3. AÐGERÐARÁÆTLUN 

AÐALMARKMIÐ  

Aðalmarkmið er að öll börn í leikskólanum nái hámarksárangri hvað 

varðar undirbúning fyrir lestur. Stefnt er að því að leikskólagangan 

skili börnunum betur undirbúnum í grunnskólana og að unnið sé í 

anda heildstæðrar skólastefnu. Lögð er áhersla á að hvert barn fái 

íhlutun og kennslu við hæfi og að kennsla í grunnskóla byggi á 

niðurstöðum og kennslu frá leikskólum, þannig að komið verði í veg 

fyrir afturvirkt rof (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). Unnið verður eftir 

hugmyndafræðinni Snemmtæk íhlutun með áherslu á 

hámarksárangur allra nemenda hvað varðar mál og undirbúning fyrir 

lestur.  
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UNDIRMARKMIÐ 

• Að styrkja og efla málþroska allra barna í Smáralundi með 

áherslu á læsi í víðum skilningi.  

• Að nota skilvirkari vinnubrögð hvað varðar málþroska og 

læsi með því að útbúa verkáætlanir sem allir leikskólar 

styðjast við.  

•  Sömu prófanir á máli og læsi verða notaðar í öllum leik– og 

grunnskólum. Aukin áhersla verði lögð á íhlutun og 

uppbyggingu málörvunar-/læsishópa og 

einstaklingsþjálfun, þar sem hvert barn fær íhlutun og 

kennslu við hæfi.  

• Að auka þekkingu, færni og öryggi starfsfólks í vinnu með 

málörvun og læsi í leikskólanum. Að útbúa sérstaka 

móttökuáætlun fyrir börn með íslensku sem annað 

tungumál. Efla íslenskukennslu, viðeigandi málörvun og 

stuðning fyrir þennan hóp barna með sérstaka áherslu á 

grunnorðaforða og akademískan orðaforða  

• Að auka samstarf við sérfræðinga og foreldra hvað varðar 

málörvun og læsi. Auka fræðslu til foreldra.  

•  Að efla samstarf á milli leik- og grunnskóla. Brúa bilið 

þannig að kennsla í grunnskóla byggi á áherslum 

leikskólans.  

• Sameiginlegir fundir með starfsfólki leik- og grunnskóla.  

• Virkja allt samfélagið til samstarfs. Allir taki þátt. (Ásthildur 

Bj. Snorradóttir, 2020). 
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4. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

GRUNNÞÆTTIR MENNTUNAR 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að leikskólum beri að 

skapa umhverfi sem hvetur börnin til að læra að lesa og skrifa. 

Frumreynsla barna af hugtökum eins og vikudögum, tímahugtökum 

og stærðfræði er í leikskólanum. Þar kemur einnig fram að fyrstu 

kynni barna af rituðu máli sé í leik þeirra og að þau læri smám saman á 

undirstöðuatriðin eins og að lestrarátt sé frá vinstri til hægri, að orð 

séu búin til úr hljóðum og að þau fái áhuga á texta og læri að tengja 

hann við talmálið. En líkt og fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

eru grunnþættir menntunar byggðir á sex mismunandi þáttum, þessir 

þættir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og 

sköpun.  

Ljóst er þó að allir 

grunnþættirnir fléttast inn í 

skólastarfið en í þessari 

fræðilegu umfjöllun verður 

einblínt á grunnþáttinn mál 

og læsi. En það hefur 

margsýnt sig að málþroski 

er undirstaða læsis og alls 

náms. Málþroskafrávik 

aftur á móti skapa erfiðleika 

við lestur, ritun og 

textagerð, sem síðar geta 

leitt til námserfiðleika, 

félagslegrar einangrunar og 

hegðunarerfiðleika.   
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MIKILVÆGI ORÐAFORÐA 

Hugtakið orðaforði hefur oft verið notað yfir þau orð sem að 

einstaklingur hefur á málinu sínu, orðaforði tengist menningu og er 

safn orða sem einstaklingur býr yfir (Sigurður Konráðsson, 2000) 

Orðaforði er ein helsta forsenda lesskilnings. Skilgreining á orðaforða 

samkvæmt Snow, Burns og Griffin er að hann sé sá fjöldi orða sem 

hver og einn skilur og getur notað við að hlusta, tala, lesa og skrifa 

(Snow, Burns og Griffin, 1998). Talið er að barn byrji að læra mál strax 

við fæðingu að einhverju leyti í gegnum samskipti við foreldra sína 

(Sigurður Konráðsson, 2000). Það er þó ekki mikið vitað um ferlið sem 

liggur að baki þess hvernig börn bæta orðum við orðaforða sinn. 

Augljóst er að mikið af orðaforðanum lærist áður en börnin verða læs 

og áður en að þau eru farin að lesa bækur sem kynna þeim fyrir nýjum 

orðum. 

Fyrstu árin vex orðaforði barnanna, þegar þau eru um eins og hálfs 

árs gömul er hann um það bil 40 -100 orð, tveggja ára 300 orð og 

þegar börn hafa náð þriggja ára aldri eykst orðaforðinn upp í u.þ.b 

3000 orð. Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að ung börn hljóta mikinn 

ávinning af því að lesið sé fyrir þau 

og þá sérstaklega ef að ný orð í 

textanum eru kynnt vel fyrir þeim 

og útskýrð (Biemiller, 2000). Í grein 

Sigurðar Konráðssonar kemur fram 

að börn læra orðaforða með því að 

nota orð sem þau heyra notuð í 

kringum sig. Flest orðanna læra þau 

í venjulegum samræðum við aðra 

og þegar er lesið fyrir þau (Sigurður 

Konráðsson, 2000, bls. 152-153).  
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Samkvæmt Biemiller (2000) þurfa 

börn að læra, að meðaltali, merkingu 

tveggja nýrra orða á dag frá eins árs 

aldri til að búa til orðaforða upp að 

u.þ.b 6000 grunnorðum til að hafa 

góðan lesskilning í öðrum bekk. 

Grunnorð hjálpa börnum að búa til 

fleiri orð og halda í við jafnaldra og 

þróa orðaforða sem mæta börnum í 

gegnum lestur.  

Það má því álykta að mikið af 

orðunum læra börnin í leikskóla þar 

sem þau dvelja flest allan daginn. 

Það er mikilvægt að starfsfólk 

leikskóla leggi áherslu á talað mál og 

fjölbreyttan orðaforða í gegnum leik 

og samskipti við börn og fullorðna. 

Lesmálið þarf að vera sýnilegt, hillur 

merktar með nöfnum hlutanna sem 

þar eiga að vera, hólf barnanna merkt 

með nöfnum þeirra og svo framvegis. 

Bækur ættu einnig að vera 

aðgengilegar fyrir börnin og starfsfólk 

ætti að lesa fyrir þau eins oft og hægt 

er, að lágmarki einu sinni á dag. 

  



   

10 
 

EFLING ORÐAFORÐA 

Í rannsókn Wayne o.fl. kemur fram 

að það hafa komið upp þær 

áhyggjur með kennslu á orðaforða 

að það sé alltaf verið að leggja 

meiri og meiri lestrarkröfur á börn 

í leikskóla og að kennsla orðaforða 

komi til með að færast of 

neðarlega. Þó er hægt að örva 

orðaforða barna í gegnum leik og með því að vera meðvitaður um þá 

leikmuni sem eru í leikumhverfi þeirra. Margar rannsóknir hafa bent á 

að rétt leikumhverfi hafi mikil áhrif á þroska barna. Leikur sem tengist 

lestri er einnig hagkvæm og góð leið fyrir kennara til að styðja við 

orðaforðaaukningu og lesþroska hjá börnum (Wayne o.fl., 2007). 

Rannsóknir benda til þess að einhver kennsla í orðaforða sé betri en 

engin og því hefur einnig verið haldið fram að kennsla í orðaforða eigi 

að vera stór hluti af daglegu starfi með börnum á öllum aldri 

(Blachowicz o.fl., 2006). Kennarar þurfa þó að passa upp á að bækur 

og orð sem verið er að kynna fyrir börnum séu við hæfi þroska þeirra  

(Vygotsky, 1978). Það getur gerst þegar verið er að kenna börnum of 

erfitt efni þá missa þau fljótt áhuga, eða leggja ranga merkingu í það 

sem verið er að kenna þeim. Til að efla orðaforða barna er best að 

fjalla um það sem börnin þekkja eins og líkamshluta og það sem þau 

geta tengt reynslu sína við. Þá er síðan hægt að bæta orðum hægt og 

rólega við (Sigurður Konráðsson, 2000). 

Börn þurfa að þróa með sér meðvitund um orð, sem felur í sér áhuga, 

forvitni og löngun til að skilja merkingu þeirra. Kennari ætti því að 

vera vakandi fyrir áhugasviði barnanna og nýta sér áhuga þeirra og öll 

tækifæri sem gefast í daglegu starfi til að kynna ný orð fyrir þeim. 
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Nám barna byggist á tungumálinu og því að þau tengi nýja þekkingu 

við þá fyrri. Börn verða að skilja og þekkja það sem þau eru að læra til 

að geta bætt nýrri þekkingu við þá eldri og byggt ofan á hana. Ef börn 

hafa ekki góðan orðaforða í upphafi hafa þau ekki réttu tækin til að 

þeim takist vel til í áframhaldandi námi (Blachowicz o.fl., 2006; Nagy, 

2005). 

Vitað er að hæfileiki barna til að lesa og skrifa byrjar að þróast áður en 

að þau hefja grunnskólagöngu (Hart og Risley, 1995; Wayne, DiCarlo, 

Burts og Benedict, 2007). Hins vegar hafa börn sem hafa 

takmarkaðan orðaforða ekki þá getu til að byggja upp rétta mynd af 

því sem verið er að segja eða lesa í grunnskóla (Roskos o.fl., 2008), 

mikilvægt er að byrja sem fyrst að aðstoða börn sem eiga í 

vandamálum með orðaforða, lestur og skrift (Wayne o.fl., 2007). 
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HLJÓÐKERFISVITUND 

Hljóðkerfisvitund er hæfileikinn til að taka eftir, hugsa um og vinna 

með einstaka hljóð eða orð. Áður en börn læra að lesa þurfa þau að 

vera meðvituð um það hvernig hljóð í orðum virka. Þau verða að skilja 

að orð samanstanda af hljóðum sem mynda þau. Börn sem hafa góða 

hljóðkerfisvitund eru líklegri til að eiga auðveldara með að læra að 

lesa og stafa en þau börn sem hvorki heyra né vinna með hljóð í 

orðum. Þau börn eiga erfiðara með að tengja hljóðin við stafina í 

orðum (Ambruster og Osborn, 2001). 

Undanfarin ár hefur verið lögð mikil áhersla á að kenna börnum 

hljóðin en á meðan fleiri börn læra að lesa með því að hljóða sig í 

gegnum orð þá hafa ekki orðið eins miklar framfarir á lesskilningi 

barna. Það sem vantar uppá hjá mörgum börnum, sem ná 

hljóðatækninni en skilja ekki vel það sem þau eru að lesa, er orðaforði. 

Það er, orðin sem þeim vantar að 

kunna til að skilja það sem þau eru 

að lesa (Biemiller, 2000). Börn sem 

vantar upp á, í orðaforða geta 

hljóðað og stafað orð en geta átt í 

erfiðleikum með að skilja textann 

sem þau eru að lesa (Roskos, Ergul, 

Bryan, Burstein, Christie og Han, 

2008). Það er því mikilvægt að börn 

séu kynnt fyrir nýjum orðum og 

getu þeirra sé viðhaldið með því að 

kennarar séu vakandi og útskýri ný 

orð fyrir þeim og lesi fjölbreyttar 

bækur. 
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SNEMMTÆK ÍHLUTUN 

Öll börn eiga rétt á 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 einstaklingsnámsskrár, 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 

talmeinafræðings, sálfræðings 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.  
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Snemmtæk íhlutun er afmarkað fræðasvið. Sérfræðingar gerðu sér 

grein fyrir að hægt er að hafa áhrif á þroskaframvindu barna og 

undirbúning fyrir nám með ígrunduðum aðferðum (Weitszman og 

Greenberg, 2002; Tryggvi Sigurðsson, 2006). Heilastarfsemi 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. Snemmtæk íhlutun í málörvun felst í 

því að byrja nógu snemma að greina málþroskafrávik; skilgreina í 

hverju vandinn er fólginn með því að fá góðar bakgrunnsupplýsingar 

varðandi barnið og skoða vel hvaða málþætti þarf að vinna með, 

ásamt því að veita ráðgjöf og markvissa þjálfun til að ná árangri. Eitt 

af því sem skiptir miklu máli í allri málörvun er að vinna markvisst eftir 

viðeigandi málþáttum. Það er mikilvægt að flokka og skilgreina 

málörvunarefni sem er til í leikskólanum, út frá því hvaða málþætti er 

verið að vinna með hverju sinni. Í framhaldi er hægt að mæta betur 

mismunandi þörfum barna í málörvun, einnig er mikilvægt að skrá og 

skilgreina hvað er gert í málörvun, meta árangur og senda viðeigandi 

málörvunarverkefni heim með þeim börnum sem þess þurfa. Slík 

vinnubrögð stuðla að aukinni samvinnu á milli starfsfólks leikskóla og 

foreldra/forráðamanna. 
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Einn þáttur í snemmtækri íhlutun fyrir börn með málþroskafrávik er 

að kenna þeim viðeigandi notkun máls. Undanfarið hefur áhugi 

fræðimanna í auknum mæli beinst í þessa átt vegna þess hve 

afgerandi áhrif hún hefur á hegðun og líðan barna. Birtingarform 

málþroskafrávika getur komið fram í hegðunarerfiðleikum. Börn með 

slaka boðskiptafærni kunna ekki að vera í hóp. Þau eiga erfitt með að 

lesa í óyrt skilaboð, hlusta, setja sig í spor annarra og gera til skiptis. 

Þetta veldur því að þau fá færri tækifæri til að læra af öðrum börnum í 

hópavinnu. Í bókinni um Bínu bálareiðu (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2006) er unnið markvisst með, að kenna börnum að leggja grunn að 

góðum boðskiptum. Bína kennir börnunum að sitja, passa hendur, 

hlusta, bíða, gera til skiptis og muna. Það sem er skemmtilegt við Bínu 

er að hún er dúkka sem höfðar vel til barna.  

Málskilningur er háþróuð færni sem byggir á heyrnar- og sjónskyni. 

Þegar börn læra að lesa þurfa þau að geta byggt á ákveðnum grunni 

til að geta gert sér í hugarlund aðstæður sem þau lesa um. Börn með 

málþroskafrávik eiga oft erfitt með að þekkja tilfinningar, skilja tengsl, 

orsakir og afleiðingar, sem getur haft áhrif á, að geta túlkað lesin 

texta síðar á ævinni. Þá getur þetta haft áhrif á færnina við að búa til 

skema sem er mikilvægt fyrir mál-og lesskilning (Brinton og Fujiki, 

2006;Westby, 2006). Þessi grunnur er lagður hjá ungum börnum í 

gegnum leik. Í leiknum búa þau til skema sem er eins konar innra 

handrit og er geymt í minni. Það sýnir tengsl hluta og alhæfða 

þekkingu tengda atburðum, aðstæðum, hlutum og texta (Singh og 

Kent, 2000). Táknrænn leikur og ímyndun sem þróast í hlutverkaleik 

byggir upp skema fyrir málskilning. Góður lesskilningur byggir síðan á 

málskilningi og orðaforða (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Mál og 

lestur eru tvær hliðar á sama peningi. Góður málþroski er alger 

undirstaða fyrir lestur. 
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Seinkun í leikþroska og orðaforða getur verið fyrsta vísbending um 

lestrarerfiðleika. Þau börn sem hafa góðan orðforða hafa forskot 

þegar kemur að lestrarferlinu, vegna þess að þau hafa fleiri 

orðmyndir. Samkvæmt túlkun niðurstaðna á orðaforðagátlistanum 

Orðaskil (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998) kemur í ljós að meðaltal virks 

orðaforða stúlkna við 24-25 mánaða aldur er 366 orð, en 268 orð hjá 

drengjum. Þessar niðurstöður gefa mikilvægar upplýsingar sem 

mikilvægt er að byggja á, þegar unnið er með orðaforða ungra barna. 

Hægt er að kortleggja virkan orðaforða hjá börnum, með því að leggja 

fyrir orðaforðagátlista og þroskalista sem meta mál ungra barna (Elín 

Þöll Þórðardóttir 1998; Rosetti, 2005). Talmeinafræðingar geta metið 

frávik í orðaforða hjá tveggja ára gömlum börnum (Mc.Gregor, 2006). 

Það skiptir sköpum að 

vinna markvisst í gegnum 

leikaðstæður og leyfa 

börnum að uppgötva 

málið í gegnum 

skemmtilega málörvun 

sem er útfærð í gegnum 

leik og viðhöfð í 

daglegum aðstæðum í 

leikskólanum. Allt 

starfsfólk leikskólans þarf 

að leggja sig fram við að 

vera góðar fyrirmyndir í 

töluðu máli og gera sér 

grein fyrir mismunandi 

stöðu barna hvað varðar 

málþroska.  
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Annar mikilvægur þáttur í málörvun ungra barna er að styrkja 

hljóðkerfi í gegnum leik og söng. Það er vitað að taktur, söngur og 

hrynjandi eykur áhuga og hjálpar til við nám (Eyrún Í. Gísladóttir og 

Þóra Másdóttir, 2009). Í kringum sex mánaða aldur eru flest börn 

farin að leika og endurtaka hljóðasambönd sem eru búin til af 

samhljóða og sérhljóða. Í kringum eins árs aldur þróa börn síðan 

hæfileikann til þess að segja orð sem hafa merkingu við ákveðnar 

aðstæður (Bryndís Guðmundsdóttir, 2008). Börn með eðlilega heyrn 

tileinka sér hljóðkerfi í viðkomandi tungumáli fyrst og fremst með því 

að hlusta og leika sér með málhljóðin. Þetta gerir það að verkum að 

börn eru virk í þessu ferli, sem á sér stað yfir ákveðinn tíma og 

yfirfæra síðan þessa þekkingu á málhljóðum yfir á aðra þætti, svo sem 

undirbúning fyrir bókstafsþekkingu og lestrarnám. Umskráning 

bókstafa í málhljóð byggir meðal annars á þróun hljóðkerfisins. 

Rannsókn Þóru Másdóttur (2008) sýndi í hvaða röð íslensk börn 

tileinka sér málhljóðin frá tveggja ára aldri. Fyrst koma nefhljóðin /m/ 

og /n/ og síðast sveifluhljóðin /r/ og /hr/. Sérhljóð voru ekki skoðuð 

sérstaklega í rannsókninni, en vísbendingar úr henni bentu á að 

íslensk börn læri fyrst sérhljóðin (/a/, /í/, /e/, /u/, /i/, /o/, /ö/) og síðan 

tvíhljóðin (/á/, /æ/, /ei/, /ó/, /au/). Þessar upplýsingar gefa okkur 

hugmyndir um hvernig best er að haga skemmtilegri vinnu með 

íslensku málhljóðin, sem skemmtilegt er að gera í gegnum leik og 

söng (Eyrún Í. Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009). Það er mikilvægt 

að leika sér með málhljóðin frá unga aldri vegna þess að íslenskar 

rannsóknir sýna að tveggja ára börn geta myndað 67% einstakra 

málhljóða á réttan hátt (Hildigunnur Kristinsdóttir, 2007) og að 

rúmlega þriggja ára gömul börn (3;4 ára) geta myndað 88 % íslenskra 

einstakra málhljóða rétt. Því fer fjarri að það eigi að vinna með beina 

framburðarleiðréttingu hjá svo ungum börnum, heldur er aðeins verið 

að benda á mikilvægi þess að beita aðferðum Snemmtækrar íhlutunar 

þegar unnið er með alla málþætti. Það ætti alltaf að vinna í samráði 

við talmeinafræðinga þegar unnið er með framburð málhljóða.  
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Við gerð þessa þróunarverkefnis er leitast við að skilgreina og flokka 

málörvunarefni eftir viðeigandi málþáttum. Einnig eru útskýrðar 

skimanir/prófanir sem eru notaðar í leikskólanum til að meta 

málþroska og undirbúning fyrir lestur. Sérstök áhersla er lögð á að 

skilgreina hvaða íhlutun fer í gang eftir skimanir/prófanir með yngri og 

eldri börnum leikskólans. Það er ósk okkar að þróunarverkefnið verði 

til þess, að sem flestir sem vinna með ung börn vinni eftir 

hugmyndafræði Snemmtækrar íhlutunar. Einnig er lögð áhersla á að 

vinna eftir gagnreyndum aðferðum á hagnýtan hátt með áherslu á 

íhlutun við hæfi, skráningu á því sem gert er í málörvun, flokkun á 

málörvunarefni, samvinnu og mati á árangri með viðeigandi 

gátlistum, sem byggja á dæmigerðri málþróun ungra barna. Sérstök 

áhersla er lögð á, að mæta þörfum allra barna þ.e. börnum sem eru 

að læra íslensku sem annað tungumál, börnum með málþroskafrávik 

og börnum sem fylgja hefðbundinni þróun í málþroska. Allir sem 

starfa í leikskólanum, taka virkan þátt í að gera þetta þróunarverkefni 

að veruleika með því að taka þátt í innleiðingunni á verkefninu. Byggt 

á bókinni: Snemmtæk íhlutun í málörvun tveggja til þriggja ára barna 

(Ásthildur Bj Snorradóttir o.fl., 2014).  
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HEILSUEFLING OG MIKILVÆGI HREYFINGAR 

Undanfarin ár hefur mikilvægi heilbrigðs líferni og hreyfingar komið 

betur í ljós. Í dag er hreyfiþroski barna talinn einn af mikilvægustu 

þroska ferlunum og ein af undirstöðum þess að barn nái að þróa með 

sér allan annan þroska. Rannsóknir hafa til að mynda sýnt að góður 

hreyfiþroski barna hafi víðtæk áhrif til lengri tíma en því betri 

hreyfifærni, því betra sjálfstraust og sterkari sjálfsmynd sem að lokum 

skilar sér í aukinni almennri vellíðan (Berghildur Erla Bernharðsdóttir, 

2004; Hopkins og Butterworth, 1997). Eins má nefna að það hefur 

sýnt sig að þau börn sem búa yfir góðri hreyfifærni eru líklegri til að 

sýna fram á betri námsárangur og eru sterkari í félagslegum 

samskiptum (Hermundur Sigmundsson, 1999).  

Flokka má börn í tvo flokka eftir hreyfifærni, annars vegar börn sem 

hafa góða hreyfifærni, þau fá ákveðna stöðu innan hópsins auk þess 

að öðlast jákvæða sjálfsmynd, hins vegar eru þau börn sem hafa slaka 

hreyfifærni, þau hafa verri 

stöðu innan hópsins og 

sjálfsmynd þeirra er 

neikvæðari en hjá börnum 

með góða hreyfifærni. Því er 

afar mikilvægt að gripið sé 

snemma inn í og unnið 

markvisst að því, að efla 

hreyfiþroska barna á 

leikskólaaldri en slök 

hreyfifærni getur einnig haft 

slæm áhrif á félagsþroska og 

málþroska (Hermundur 

Sigmundsson, 1999). 
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Það er því verðugt verkefni fyrir alla er standa að uppeldi barna að 

efla hreyfiþroska þeirra eins og kostur er. 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) eru skilgreindir sex 

grunnþættir menntunar, einn af þessum grunnþáttum eru heilbrigði 

og velferð. Þar er fjallað ítarlega um hlutverk og markmið þessara 

grunnþátta í leikskólastarfinu. 

 

Börn eyða stórum hluta dagsins í leikskólanum og því er mikilvægt að 

skólastarfið sé stöðugt að einblína á heilbrigði og velferð nemenda 

með því að huga að andlegri og líkamlegri vellíðan þeirra. Ljóst er þó 

að stefnur og skólabragur eru með ólíkar og fjölbreyttar áherslur 

hvað þetta varðar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Á vegum Embættis landlæknis eru Heilsueflandi leikskólar víða um 

landið. Allir þessir leikskólar hafa sameiginlegt markmið að auka 

heilsueflingu markvisst í skólastarfi þannig að hún verði daglegur hluti 

af starfinu. Þá er lögð sérstök áhersla á átta lykilþætti sem unnið er 

með í tengslum við skólastarfið. Þessir lykilþættir eru eftirfarandi: 

Heilbrigði byggist á andlegri, líkamlegri og félagslegri 

vellíðan. Það ræðst af flóknu samspili einstaklings, 

aðstæðna og umhverfis. Allt skólastarf þarf að efla 

heilbrigði og stuðla markvisst að velferð og vellíðan enda 

verja börn og ungmenni stórum hluta dagsins í skóla. Í 

skólum þarf að skapa jákvæðan skólabrag og heilsueflandi 

umhverfi þar sem markvisst er hlúð að þroska og heilbrigði 

frá ýmsum hliðum. Helstu þættir heilbrigðis sem leggja 

þarf áherslu á eru: jákvæð sjálfsmynd, hreyfing, næring, 

hvíld, andleg vellíðan, góð samskipti, öryggi, hreinlæti, 

kynheilbrigði og skilningur á eigin tilfinningum og annarra. 

(„Aðalnámskrá leikskóla“, 2011) 
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hreyfing, mataræði, geðrækt, öryggi, tannheilsa, fjölskylda, 

nærsamfélag og starfsfólk (Embætti landlæknis, 2019 ). Til að 

framfylgja viðmiðum Heilsueflandi leikskóla er notast við ákveðin 

viðmið sem innihalda gátlista sem útbúnir voru af Embætti 

landlæknis. Leikskólar þurfa að uppfylla skilyrðin sem sett eru fram í 

gátlistunum til að fá að starfa undir nafnsbótinni Heilsueflandi 

leikskóli. Gátlistarnir byggjast upp á öllum fyrrnefndum lykilþáttum 

sem tengjast skólastarfinu. Mikilvægast er þó að Heilsueflandi 

leikskólar útbúi sína eigin heildrænu stefnu í takt við áherslur 

heilsueflandi skólastarfs (Embætti landlæknis, 2019). 

Smáralundur hefur verið Heilsueflandi leikskóli frá árinu 2016 og þar 

af leiðandi er eitt af megin markmiðum skólans að vinna markvisst að 

heilsueflingu í starfinu. Í því felst að skapa skólaumhverfi sem stuðlar 

að góðri líkamlegri, andlegri og félagslegri heilsu og vellíðan bæði 

nemanda og starfsfólks. Í skólanum er lögð mikil áhersla á að 

nemendur fái tækifæri til þess að stunda fjölbreytta hreyfingu þar 

sem ánægjuleg upplifun og leikurinn eru í fyrirrúmi. Það að börn 

upplifi markvissa hreyfingu á jákvæðan hátt snemma á lífsskeiðinu 

eykur líkurnar á því að þau tileinki sér hreyfingu og heilbrigt líferni 

seinna í framtíðinni (Embætti landlæknis, 2019).  
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NÚVITUND Í LEIKSKÓLASTARFI 

Líkt og fram hefur komið vinnur 

Smáralundur að þróunarverkefni 

sem felur í sér að innleiða núvitund 

í leikskólastarfið. Núvitund í 

leikskólastarfi snýst fyrst og 

fremst um að kennarar séu góðar 

fyrirmyndir sem hafa tileinkað sér 

núvitund í daglegu starfi og lífi. 

Þannig verða meiri líkur á því að 

núvitund einkenni skólabraginn og 

börnin fái tækifæri á að tileinka sér 

núvitund í daglegu lífi.  

Þegar niðurstöður á rannsóknum á 

núvitundarþjálfun í skólastarfi eru 

skoðaðar er ljóst að núvitund hefur jákvæð áhrif bæði fyrir börn og 

starfsfólk. Sem dæmi má nefna að núvitundarþjálfun í skólastarfi 

dregur úr kvíða, streitu, og þunglyndi, eykur sjálfstraust og almenna 

vellíðan og seiglu barna. Niðurstöður rannsókna hafa jafnframt sýnt 

að athygli og einbeiting aukist við núvitundarþjálfun (Kuyken o.fl., 

2013;Zenner og Walach, 2014).  

Þá hafa heilarannsóknir sýnt að þjálfunin bæti heilastarfsemina og 

dragi úr virkni á heilasvæðum sem framleiða streituhormón og eykur 

virkni á þeim svæðum sem bæta líðan og auðveldi nám (Lyons og 

Delange, 2016). Eins hefur það leitt í ljós að markviss 

núvitundarþjálfun í leikskólum hjálpi börnum að hafa betri sjálfstjórn, 

ró og meiri samkennd gagnvart öðrum (Viglas og Perlman,2018). Að 

auki við það sem hefur verið nefnt hér að ofan þá er ávinningurinn af 

núvitundarþjálfun í leikskólastarfi fyrst og fremst mikilvægur þáttur 

fyrir andlegt og líkamlegt heilbrigði hvers barns. 
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5. MÓTTÖKUFERLI OG 

BAKGRUNNSUPPLÝSINGAR 

Þegar barn fær leikskólapláss í Smáralundi fer móttökuferli í gang og 

eru foreldrar boðaðir í viðtal hjá leikskólastjóra/aðstoðaleikskólastjóra 

og deildarstjóra þar sem fyllt eru út öll helstu eyðublöð er varða m.a. 

leikskólagjöld og dvalarsamning barnsins, eins er farið yfir 

fjölskyldusögu, málþroska, trúarbrögð, heilsufar, matarvenjur, o.fl. 

(Sjá viðauka 1). Í móttökuferlinu geta komið fram mikilvægar 

bakgrunnsupplýsingar um málþroska barnanna sem gera 

leikskólanum kleift að gera viðeigandi ráðstafanir strax sem styðja við 

málþroska þeirra. Dæmi um slíkar upplýsingar eru til að mynda 

fjölskyldusaga um lesblindu eða einhverskonar málörðugleika eða 

hvort að barnið hefur verið seint til máls eða er heyrnarskert.   

Ef foreldrar tala ekki íslensku er 

ávallt boðaður túlkur í viðtalið. Gera 

þarf ráð fyrir að þekking foreldra á 

íslensku leikskólastarfi sé misjöfn og 

því nauðsynlegt að upplýsa foreldra 

um þau lög og skyldur sem þeir hafa 

gagnvart börnum sínum og námi 

þeirra. Huga þarf vel að móttöku 

barna með tvítyngi/fjöltyngi og fá 

strax í upphafi góðar 

bakgrunnsupplýsingar frá foreldrum 

hvað varðar málþroska barnsins á 

móðurmáli þess. Mikilvægt er í 

upphafi leikskólagöngu barnsins að 

huga vel að því hvernig skólinn getur 

stuðlað að virku tvítyngi.  
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Smáralundur leggur mikið upp úr því 

að móttaka allra barna og foreldra sé 

vönduð og vel skipulögð þar sem hér 

er lagður grunnur að samstarfi sem 

byggist á virðingu fyrir þekkingu bæði 

foreldra og kennara sem hafa það 

sameiginlega markmið að styðja við 

þroska og menntun barnanna. Því er 

afar mikilvægt að nýta 

móttökusamtalið í að gefa foreldrum 

tækifæri á að veita allar helstu 

upplýsingar um barnið og eins að gefa 

þeim nauðsynlegar upplýsingar um 

stefnur og markmið skólans. 

Ef að í ljós kemur að barn hafi verið 

seint til máls eða er með önnur 

málþroska frávik út frá bakgrunnsupplýsingum er strax farið í að finna 

leiðir til þess að auka málörvun barnsins í daglegu starfi leikskólans. 

Leitast er við að nota úrræði innan leikskólans sem starfsmenn ráða 

yfir og setja af stað íhlutun. Stuðst er við gátlista sem fylltur er út af 

deildarstjóra ásamt öðrum lykilpersónum barnsins (sjá viðauka 2 og 

3).  

Eins er samstarfi komið á við foreldra frá upphafi og próf/skimanir 

lagðar fyrir eftir ákveðnum verkferlum. Þessa verkferla má sjá skref 

fyrir skref í næsta kafla ásamt því hvenær ákveðin próf /skimanir eru 

lagðar fyrir og hvenær er vísað til annarra sérfræðinga, t.d. 

sálfræðinga eða talmeinafræðinga.  
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6. REGLUBUNDNAR SKIMANIR, 

ATHUGANIR OG PRÓF 

Foreldrar í Smáralundi eru hvattir til að fara með börnin sín í 

reglubundið eftirlit sem fara fram á heilsugæslustöðvunum (sjá 

viðauka 4). Ef einhver frávik koma upp í athugunum þar, þá setja 

hjúkrunarfræðingar á heilsugæslunni sig í samband við sérkennslu- 

eða deildarstjóra (að fengnu leyfi frá foreldrum) til þess að fá nánari 

upplýsingar um viðkomandi barn. Niðurstöður eru svo sendar frá 

heilsugæslunni til sérkennsluráðgjafa á Mennta- og lýðheilsusviði 

Hafnarfjarðar, sem áframsendir þær til leikskólans. 

 

Fimm matslistar eru lagðir fyrir eða fylltir út fyrir öll börn í Smáralundi 

í þeim tilgangi að fylgjast með almennum þroska þeirra. Þetta eru 

TRAS, Orðaskil, Gerd Strand, HLJÓM-2, Mot 4-5. Þá eru öllum 

niðurstöðum skilað til foreldra/forráðamanna í foreldraviðtölum eða 

fyrr á formlegum fundi. 
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TRAS 

TRAS er fagleg athugun á málþroska ungra barna í daglegum 

aðstæðum. Tras var þróað af sérfræðingum í sérkennslu og 

talmeinafræðum í Noregi. TRAS er góð leið til að skrá og fylgjast með 

málþroska 2-5 ára barna í leikskólastarfi. Fylgst er með barninu og 

framförum í málþroska. Niðurstöður eru skráðar niður á 

skráningarblað sem fylgir TRAS athuguninni tvisvar á ári með hálfs árs 

millibili. Þeir þættir sem fylgst er með eru: 

• Samleikur/félagsfærni 

• Tjáskipti/samskipti 

• Athygli/einbeiting 

• Málskilningur 

• Málvitund 

• Framburður 

• Orðaforði 

• Setningamyndun 

Með skráningunni fær kennarinn yfirsýn yfir málþroskaframvindu 

barnsins og vísbendingar um hvar barn er statt í málþroska á 

ákveðnum tímapunkti. Unnið er með niðurstöðurnar eftir því hvaða 

þætti barnið þarf að styrkja. Eftir skráningu eru niðurstöður kynntar 

fyrir foreldrum í foreldraviðtölum (Björk Alfreðsdóttir, Hólmfríður 

Árnadóttir, Hrafnhildur Karlsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Margrét Tryggvadóttir, 2013). 
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ORÐASKIL 

Orðaskil er málþroskapróf fyrir börn frá átján mánaða til þriggja ára 

aldurs. Orðaskil metur orðaforða barna og vald þeirra á 

beygingarkerfi og setningagerð. Aldursviðmið fylgja prófinu og með 

samanburði við þau er skorið úr um hvort málþroski barna teljist falla 

innan eðlilegra marka miðað við aldur og kyn. Orðaskil er byggt á 

rannsóknum á máltöku íslenskra barna. Foreldrar fylla út prófið sem 

sérkennslustjóri leikskólans fer svo yfir, vinnur úr niðurstöðum og 

kynnir þær fyrir deildarstjóra viðkomandi deildar og foreldrum. Ef 

þörf þykir er snemmtækri íhlutun beitt með áherslu á að vinna út frá 

niðurstöðum matsins. Í framhaldi af því er metið hvort barnið þurfi 

frekara málþroskamat hjá talmeinafræðingi. (Elín Þöll Þórðardóttir, 

1998).  

Orðaskil er einnig notað sem skimun hjá öllum þriggja ára börnum í 

leikskólum Hafnarfjarðar sem hluti af læsisstefnu Hafnarfjarðar: 

Lestur er lífsins leikur.  
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GERD STRAND 

Gerd Strand matslistinn metur mikilvæga færniþætti sem eru taldir 

hafa áhrif á framvindu barna í leikskólum. Þessum færniþáttum er 

skipt upp í tíu ítarlega spurningaflokka sem eru eftirfarandi: 

• Eftirtekt/einbeiting 

• Fljótfærni/hvatvísi 

• Virkni 

• Samskipti 

• Grófhreyfingar 

• Fínhreyfingar 

• Sértækir erfiðleikar  

• Mál 

• Tal 

• Almennur skilingur og þekking  

Niðurstöður úr Gerd Strand matslistanum geta gefið góða mynd af 

stöðu nemenda á fjórða aldursári. Það á við hvort heldur sem barnið á 

í einhversskonar vanda eða ekki. Þá gefur matslistinn til kynna hvers 

eðlis vandinn er, ef niðurstaðan er á þann veg (Guðjón E. Ólafsson, 

2005). Niðurstöður eru kynntar fyrir foreldrum í foreldraviðtali sem 

fer fram að vori ár hvert. 
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MOT 4-6 HREYFIÞROSKAPRÓF 

MOT 4-6 hreyfiþroskaprófið er upphaflega komið frá Þýskalandi og 

metur hreyfiþroska barna á aldrinum 4 til 6 ára. Prófinu er skipt upp í 

18 mismunandi stöðvar en sumar stöðvar skoða tvo eða fleiri þætti á 

meðan aðrar meta aðeins einn (Zimmer, 1984). Taflan hér að neðan 

sýnir þá þætti sem prófið metur hreyfiþroska barna út frá.  

Á vorönn fara börn á 4. aldursári í MOT 4-6-hreyfiþroskaprófið hjá 

íþróttakennara. Ef barn kemur illa út úr prófinu er niðurstöðum skilað 

til foreldra í viðtali og barninu því næst beint í sértækar hreyfistundir í 

litlum hópi 1-2 sinnum í viku (fyrir utan skipulagðra íþróttatíma með 

hópi af sinni deild) og jafnvel til sjúkaraþjálfara ef þurfa þykir. 
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Matsþáttur: Stöðvar: 

Upphitunarstöð 1 

Grunn-jafnvægisæfing og samhæfing augna og fóta 2 

Hraði í fínhreyfingum og samhæfing augna og handa 3 

Jafnvægi, snertiskyn og samhæfing 4 

Hraði grófhreyfinga, samhæfing og jafnvægi 5 

Viðbragð og samhæfing augna og handa 6 

Viðbragð og hraði í grófhreyfingum 7 

Grunn-jafnvægisæfing og samhæfing augna og fóta 8 

Samhæfing augna og handa 9 

Hraði í fínhreyfingum og samhæfing augna og handa 10 

Rúmskyn og samhæfing 11 

Jafnvægi og samhæfing 12 

Grip og samhæfing augna og handa 13 

Samhæfing handa og fóta 14 

Hopp og stökkkraftur 15 

Styrkur í búk og samhæfing 16-17 

Jafnvægi og samhæfing 18 
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HLJÓM - 2 

HLJÓM-2 er próf í leikjaformi sem kannar hljóðkerfis- og 

málmeðvitund barna í elsta árgangi leikskólans í því skyni að greina 

þau börn sem eru í áhættu fyrir lestrarerfiðleika. Slök hljóðkerfis- og 

málvitund er talin aðalorsök lestrarvanda hjá 88% barna (9 af hverjum 

10 börnum). HLJÓM-2 byggir á sjö mismunandi verkefnum/leikjum sem 

reyna á hjóðkerfis- og málvitund barna en þau eru: 

• Rím 

• Samsett orð 

• Samstöfur 

• Hljóðgreining 

• Margræð orð 

• Orðhlutaeyðing 

• Hljóðtenging 

HLJÓM-2 er lagt fyrir í flestum leikskólum að hausti og gert ráð fyrir að 

endurtaka fyrirlögn að vori eftir íhlutun ef börn koma út með slaka 

eða mjög slaka færni (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003, bls. 14). 
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7. VERKFERLAR 

 Verkferlar í snemmtækri íhlutun  

 

 

  Verkferlar vegna 
snemmtækrar 

íhlutunar

TRAS á 6 
mánaða fresti 
frá tveggja til 

fimm ára 

Orðaskil við 
þriggja ára 

aldur

Gerd-Strand 
við 4 ára 

aldur

Hljóm 2 lagt 
fyrir síðasta 

haust barna í 
leikskóla

Lestrar- eða 
málþroskavandi í 

fjölskyldusögu

Ef þörf er talin 

- Einstaklingnámskrá 

- málörvun inna deil -
íhlutun/sérkennsla

TRAS, Orðaskil, Gerd-
Strand, Hljóm 2 eins og í 

fyrsta dálki. 

Tví- eða 
fjöltyngi

Ef þörf er talin 

- Einstaklingnámskrá 

- málörvun inna deil -
íhlutun/sérkennsla

Lestur á 
móðurmáli ef 

það á við 

TRAS, Orðaskil, 
Gerd-Strand, Hljóm 

2 eins og í fyrsta 
dálki. 
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Mynd 1. Sýnir þá verkferla sem Smáralundur vinnur eftir í tengslum við 

snemmtæka íhlutun.  

Grunur um 
málþroskafrávik

Samstarf við foreldra og 
fylgja verkferlum 

BRÚARINNAR eftir,  
varða 1

Skimanir: Þroskalistinn
og smábarnalistinn

Einstaklingsnámskrá og 
íhlutun

Tilvísun til 
talmeinafræðings

TRAS, Orðaskil, Gerd-
Strand, Hljóm 2 eins og í 

fyrsta dálki. 

Grunur um 
þroskafrávik

Samstarf við foreldra og 
fylgja verkferlum 

BRÚARINNAR eftir,  
varða 1.

Skimanir: Þroskalistinn
og smábarnalistinn

Einstaklingsnámskrá og 
íhlutun

Tilvísun til sálfræðings

TRAS, Orðaskil, Gerd-
Strand, Hljóm 2 eins og í 

fyrsta dálki. 
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Mynd 2. Sýnir þá verkferla sem unnið er eftir þegar TRAS 

skráningarlistinn er lagður fyrir. Listinn er lagður fyrir öll börn á 

aldrinum 2,2 ára til 4,8 ára og fylltur út á 6 mánaða fresti. 

TRAS

Öll börn 2,2 ára til 4,8 ára. Fyllt út á 6 
mán. fresti

Eðlileg niðurstaða

Foreldraviðtöl um 
niðurstöðurnar

Frávik

Foreldrasamtal, 
fræðsla og úrræði

Smábarnalistinn/ Ísl. 
þroskalistinn, Orðaskil

Vinnuáætlun/ 
Einstaklingsnámskrá

Staðan endurmetin 
eftir 3 mánuði

Inngrip og úrræði 
sniðin eftir þörfum, 

t.d. vísað í Brúarteymi, 
talmeinafr.
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Mynd 3. Sýnir þá verkferla sem unnið er eftir þegar niðurstöður úr 
Orðaskil liggja fyrir.  

Orðaskil

Eðlileg niðurstaða

Foreldraviðtöl um 
niðurstöðurnar

Frávik í málþroska

Foreldrasamtal, fræðsla 
og úrræði

Vinnuáætlun/ 
Einstaklingsnámskrá

Staðan endurmetin 
eftir 3 mánuði

Inngrip og úrræði 
sniðin eftir þörfum, t.d. 

vísað í Brúarteymi, 
talmeinafr.
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Mynd 4. Sýnir þá verkferla sem unnið er eftir þegar niðurstöður úr 
Gerd Strand liggur fyrir. 

Gerd Strand

Eðlileg niðurstaða

Foreldraviðtöl um 
niðurstöðurnar

Frávik

Foreldrasamtal, 
fræðsla og úrræði

Einstaklingsnámskrá

Staða endurmetin 
eftir 3 mánuði

Inngrip og úrræði 
sniðin eftir þörfum, 

t.d. vísað í Brúarteymi, 
talmeinafr. 
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Mynd 5. Sýnir þá verkferla sem unnið er eftir þegar niðurstöður úr 
HLJÓM 2 liggja fyrir.  

 

HLJÓM 2

Góð færni og 
meðalfærni

Foreldraviðtöl um 
niðurstöðurnar

Niðurstöðum 
skilað í grunnskóla 

að vori

Slök eða mjög slök 
útkoma í HLJÓM 2 
í einstaka þáttum

Foreldrasamtal, 
fræðsla og úrræði

Unnið með slaka 
þætti úr prófinu á 

deild barnsins

Heildarniðurstaða 
úr HLJÓM 2 slök 

eða mjög slök

Foreldrasamtal, 
fræðsla og úrræði

Íslenski 
þroskalistinn

Vinnuáætlun/ 
einstaklings-

námskrá

Hljóm 2 lagt fyrir 
aftur að þremur 

mánuðum liðnum

Foreldrasamtal, 
fræðsla og úrræði

Niðurstöðum 
skilað í grunnskóla
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8. VIÐBRÖGÐ VIÐ FRÁVIKUM 

Ef niðurstöður úr áður nefndum athugunum, prófum eða skimunum 

eru fyrir neðan meðaltal er Smábarnalistinn eða Íslenski þroskalistinn 

lagður fyrir, en það eru staðlaðir þroskalistar sem ætlaðir eru til þess 

að meta mál- og hreyfiþroska barna. Aldur barnanna ræður því hvor 

listinn er lagður fyrir hverju sinni. Mæður barnanna svara listunum og 

meta með því þroska barna sinna (Einar Guðmundsson og Sigurður J. 

Grétarsson, 2005, 1997), en sérkennslustjóri reiknar út niðurstöður. 

Þegar þær liggja fyrir er tekin ákvörðun um hvað gert verður í 

framhaldinu og er það ávallt gert í samvinnu við foreldra. 

Ef frávik koma í ljós eru næstu skref að gera einstaklingsnámskrá fyrir 

viðkomandi barn, þar er staða þess kortlögð og skráð. Í 

einstaklingsnámskránni koma fram markmið varðandi þá þætti sem 

þarf að vinna með og áætlun til þess að markmiðunum sé náð. 

Foreldrar eru virkjaðir með til samstarfs í slíkum tilvikum, því afar 

mikilvægt er að unnið sé með börnin bæði heima og í leikskólanum 

svo bestur árangur náist. Foreldrum/forráðamönnum er veitt ráðgjöf 

um það hvernig þeir geti staðið að málörvun barnanna heima fyrir og 

komið er á reglulegum samskiptum milli leikskólans og foreldra 

þeirra, þar sem upplýsingar ganga á milli. Það er svo í höndum 

deildarstjóra að kynna einstaklingsnámskrá fyrir starfsfólki 

deildarinnar, upplýsa þá um eðli vandans og hvernig eigi að vinna með 

barnið.  
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Einstaklingsnámskrá gildir í u.þ.b. þrjá mánuði og eftir þann tíma er 

staða barnsins endurmetin. Ef framfarir eru ekki í samræmi við það 

sem stefnt var að er send inn beiðni til talmeinafræðings hjá Mennta- 

og lýðheilsusviði til nánari greiningar á vandanum. 

 

Eftir málþroskamat hjá talmeinafræðingi hjá Mennta- og lýðheilsusviði 

er haldinn skilafundur með foreldrum, deildarstjóra og 

sérkennslustjóra. Þar kemur talmeinafræðingurinn með ráðgjöf og 

áætlun varðandi þætti sem þarf að vinna með heima og í 

leikskólanum. Þessar ráðleggingar eru svo settar inn í 

einstaklingsnámskrá barnsins. Ef í ljós kemur að barn þarf á nánari 

þjálfun hjá talmeinafræðing að halda, þá sækja foreldrar um hjá 

sjálfstætt starfandi talmeinafræðing. 
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SMÁRBARNALISTINN OG ÍSLENSKI ÞROSKALISTINN 

Íslenski þroskalistinn er staðlaður íslenskur matslisti sem er ætlaður til 

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. Íslenska 

þroskalistanum er skipt niður á sex undirpróf: grófhreyfingar, 

fínhreyfingar, sjálfsbjörg, hlustun, tal og nám. Með hverju undirprófi 

er tiltekið þroskasvið metið. Undirprófunum sex á Íslenska 

þroskalistanum er deilt niður á tvo prófþætti, hreyfiþátt og málþátt. 

Hreyfiþáttur er settur saman úr undirprófunum grófhreyfingar, 

fínhreyfingar og sjálfsbjörg. Málþáttur er settur saman úr 

undirprófunum hlustun, tal og nám. 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 (Einar 

Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 2005). 

Smábarnalistinn er sambærilegur 

Íslenska þroskalistanum nema hann 

er ætlaður fyrir börn á aldrinum 15 til 

38 mánaða (Einar Guðmundsson og 

Sigurður J. Grétarsson, 2005). 

Smábarnalistinn er eina staðlaða 

matstækið hérlendis til að meta mál- 

og hreyfiþroska barna yngri en 

þriggja ára. Hann hefur því nokkra 

sérstöðu á meðal þeirra matstækja 

sem hægt er að nota við þroskamat á 

ungum börnum (Einar Guðmundsson og 

Sigurður J. Grétarsson, 2005).  
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AEPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AEPS matskerfið                   

(e. Assessment, evaluation 

and programming system 

for infants and children) er 

ætlað að meta getu barna 

frá fæðingu til sex ára. 

Niðurstöður AEPS sýna 

okkur hvaða þroskaþætti 

þarf að þjálfa betur og er 

góð undirstaða þegar verið 

er að skipuleggja íhlutun og 

gerð 

einstaklingsnámsskráa. 

Matskerfið er byggt upp 

með áherslu á gott samstarf 

milli foreldra og leikskóla 

(Bricker, 2002). 
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KENNSLUAÐFERÐIR FYRIR BÖRN                                        

Á EINHVERFURÓFI 

Börn sem greinast á einhverfurófi þurfa oft á tíðum sérhæfðari 

aðferðir til þess að byggja upp margvíslega færni. Í Smáralundi er 

notast við atferlisþjálfun sem byggir á hagnýtri atferlisgreiningu 

(applied behaviour analysis). 

HAGNÝT ATFERLISGREINING 

Atferlisþjálfun er markviss, árangursrík og viðurkennd leið sem hefur 

verið þróuð til þess að hafa áhrif á hegðun og byggja upp margvíslega 

færni. Markmið atferlisþjálfunar er að barnið öðlist meira sjálfstæði, 

geti nýtt hæfileika sína, átt í samskiptum við aðra og sinnt daglegum 

athöfnum. Þegar byrjað er að vinna með barn út frá atferlisþjálfun 

þarf að útbúa einstaklingsnámskrá þar sem markmið eru skilgreind í 

samvinnu við foreldra. Markmið eru sett fyrir daglegar athafnir og 

fyrir þá færni sem æskilegt er að barnið nái. Mikilvægt er að taka tillit 

til aðstæðna hverju sinni eins og hverjar eru þarfir barnsins á þeim 

tímapunkti, hvað geta jafnaldrar gert, hver eru áhugasvið barnsins og 

óskir foreldra. 

Unnið er með barnið í daglegum vinnustundum þar sem kennd er ný 

og flókin færni sem krefst mikillar athygli frá barninu. Þá er notast við 

beina kennslu. Færnin er brotin niður í lítil skref sem kennd eru á 

kerfisbundinn hátt. Þessi skref eru svo tengd saman í flóknari 

athafnir. Þegar kennd er ný færni er mikilvægt að byrja með stýringu, 

þannig að barnið átti sig á því til hvers er ætlast af því en svo er dregið 

úr stýringu þegar barnið fer að ná betri tökum á færninni. Fyrir rétta 

hegðun fær barnið styrkingu en ef það sýnir ranga hegðun eða enga 

er barnið aðstoðað með stýringu. Að lokum hefur barnið lært færnina 

án stýringar. 
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Einnig fer kennsla fram í daglegum aðstæðum barnsins eins og inni á 

deild, í útiveru, fataklefa eða matartíma. Þá er notast við náttúrulega 

kennslu þar sem barni er kennd viðeigandi hegðun í ákveðnum 

aðstæðum með styrkingu (Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins, 2006). 
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9. UMGJÖRÐ UM LEIKSKÓLASTARFIÐ 

HREYFING  

Öllum nemendum í Smáralundi er boðið upp á skipulagða hreyfingu 

tvisvar sinnum í viku. Íþróttatímarnir fara ýmist fram inn í íþróttasal, á 

útisvæði eða í nærumhverfi skólans. Skipulag íþróttatímanna er 

fjölbreytt og markvisst þar sem það skiptist niður eftir vikum og hefur 

hver vika sitt þema. Innihald hvers þema er sniðið eftir þroska þætti 

sem unnið er með hverju sinni. Eins er lögð áhersla á að samtvinna 

málörvun við íþróttatímana út frá því starfi sem verið er að vinna með 

inni á deild líkt og bókstafi, orðaforða og fleira.  
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Skipulagðar gönguferðir einu sinni í viku eru settar inn á stundarskrá 

deildanna sem hluti af hreyfingu og námi barnanna. Þar fá bæði börn 

og kennarar tækifæri til þess að njóta útiverunnar saman á 

fjölbreyttan hátt og tilvalið að nota þessar gönguferðir sem hluta af 

málörvun barnanna. 

Í íþróttatímum í Smáralundi ættu börn að fá tækifæri til að ná 

eftirfarandi markmiðum í tengslum við hreyfingu og heilbrigðs lífstíls: 

 

• Fá markvissa þjálfun á öllum helstu grunnhreyfingum.  

• Læra að fara eftir fyrirmælum og skilja einfaldar reglur í 

fjölbreyttum leikjum.  

• Að börnin taki þátt í æfingum sem reyna á samspil skynfæra 

líkamans. 

• Að hreyfing verði hluti að 

daglegu lífi barnanna.  

• Að barnið hafi gaman af 

hreyfingunni og taki virkan 

þátt. 
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NÚVITUNDARÞJÁLFUN  

í Smáralundi er lagt upp með að hvert og eitt barn fái fjölbreytta 

núvitundarþjálfun til að takast á við dagleg verkefni og njóti betur 

líðandi stundar. Flest starfsfólk skólans hefur sótt 8 vikna 

núvitundarnámskeið sem og kennsluþjálfun í námsefninu Gjöfin í 

núinu sem er ætlað fyrir börn á leikskólaaldri. Eins hefur verið útbúin 

sérstök námskrá sem sýnir hvernig skal vinna með núvitund á 

markvissan og fjölbreyttan hátt. Núvitundarþjálfunin á fyrst og fremst 

að vera einkennandi og hluti af öllu námi sem fer fram í Smáralundi. 

Þá getur þjálfunin farið til dæmis fram í fataklefanum, við 

matarborðið, í útiveru, málörvunarstundum, lífsleiknistundum eða 

öðru hópastarfi. Þá er einnig unnið með skipulagðar 

núvitundarstundir á öllum deildum þar sem börnin eru yfirleitt saman 

í litlum hópum. Í þeim stundum er unnið með námsefnið Gjöfin í núinu 

sem byggir á fjölbreyttum æfingum sem reyna meðal annars á öndun, 

skynjun, umræður um tilfinningar og fleira. 
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Í núvitundarstundum í Smáralundi er lögð áhersla á að öll börn tileinki 

sér núvitund og þar af leiðandi fá fjölbreytt tækifæri til þess að:  

 

• Auka einbeitningu, minni og athygli. 

• Auka sjálfstraust og minnka kvíða. 

• Sýna meiri samkennd gagnvart öðrum.  

• Auka sjálfsstjórn og ró.  

• Að börnin taki virkan þátt í æfingunum og hafi gaman af.  

• Að núvitund verði hluti af daglegu lífi barnanna.  

Ljóst er að núvitundarþjálfun tengist vel snemmtækri íhlutun á 

málþroska og læsi þar sem ávinningurinn með námsefninu er afar 

fjölbreytt og reynir mikið á orðaforða og málskilning barnanna.  
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TÓNLIST OG TÓNMÁL  

TÓNLIST OG SÖNGUR 

Í Smáralundi fer hvert barn í tónlistartíma einu sinni í viku. Áhersla er 

lögð á að hafa tímana fjölbreytta og eru námsþættirnir söngur, 

hreyfing, hlustun og hljóðfæraleikur. Mikil málörvun fer jafnframt 

fram í tónlistartímunum og er þá mesta áherslan á orðaforða, 

samstöfur, rím, fyrsta hljóð í orði, heyrnarminni og heyrnræna 

úrvinnslu. Yfirleitt er unnið með alla þessa þætti í gegnum leikinn 

nema þegar kemur að hlustuninni þá læra þau líka að einbeita sér að 

tónlistinni með því að gera ekkert annað á meðan. 

Einu sinni í viku, er síðan haldin sameiginleg söngstund fyrir allar 

deildir leikskólans. Þá eru sungin lög mánaðarins, sunginn 

afmælissöngur fyrir þau börn sem áttu afmæli í vikunni og eins er 

öllum deildum frjálst að vera með skemmtiatriði fyrir hinar deildirnar.  
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TÓNMÁL 

TónMál er námsefni í tónlist og málörvun fyrir þriggja til fjögurra ára 

gömul börn. Markmið TónMáls er að efla forlestrarfærni barna í 

gegnum leik og tónlist. Nýlegar rannsóknir benda til þess að 

tónlistarþjálfun hafi marktæk áhrif á heyrnræna úrvinnslu, ekki aðeins 

tónlistar, heldur einnig málhljóða. Þar sem góð málhljóðagreining er 

undirstaða lestrarfærni og ung börn eru afar móttækileg fyrir þjálfun í 

gegnum tónlist, var ákveðið að þróa kennsluefni sem myndi þjálfa 

þriggja og fjögurra ára börn bæði í tónlist og málhljóðagreiningu og 

þannig byggja grunn sem myndi auðvelda lestrarnám áður en 

eiginlegt lestrarnám hæfist. Höfundar námsefnisins eru þær Helga 

Rut Guðmundsdóttir og Hildur Halldórsdóttir. 

TónMáls-tímar eru kenndir á haust- og vorönn en tímarnir eru 12 

talsins og eru kenndir vikulega af fagstjóra í tónlist. Viðfangsefnunum 

er raðað í fjóra flokka: taktur – fyrsta hljóð í orði – 

tónvísi/tónhermifærni – máltilfinning, málhljóð og taktur 

tungumálsins. Að sjálfsögðu er kennt í gegnum leik og er allt 

kennsluefnið í gamalli töfratösku sem er mjög spennandi og dularfull 

en þar leynist dreki og stundum páfagaukur sem þurfa á aðstoð 

barnanna að halda við að læra námsefnið.  
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SMT SKÓLAFÆRNI 

Í Hafnarfirði hefur PMTO (e. Parent Management 

Training) aðferðin verið innleidd og aðlöguð að 

íslenskum aðstæðum frá árinu 2000. Hún hefur verið 

innleidd í alla grunnskóla Hafnarfjarðar og átta 

leikskóla en þar kallast aðferðin SMT- skólafærni (e. 

School Managment Training) (Miðstöð PMTO 

foreldrafærni, e.d.). Meginmarkmið SMT-skólafærni 

„er að skapa gott andrúmsloft í skólum og tryggja 

öryggi og velferð nemenda og starfsfólks.“ Með 

aðferðinni er reynt að koma í veg fyrir og/eða draga 

úr óæskilegri hegðun nemenda með því að kenna og 

þjálfa félagsfærni. Um leið og kennsla og þjálfun fer 

fram er mikilvægt að vera vakandi fyrir jákvæðri 

hegðun og veita markvissa umbun. Áhersla er lögð á 

að starfsfólk sýni samræmd vinnubrögð (Miðstöð 

PMTO foreldrafærni, e.d.). Notast er við SMT-reglur 

sem eru eins í öllum skólum. Sérstök aðferð er notuð 

til þess að innleiða reglurnar og allir starfsmenn 

þurfa að notast við þær. Markviss umbun fer fram á 

hverri deild varðandi þjálfun á reglum og fá börnin 

„bros“ þegar þau hafa verið dugleg að æfa sig. 

Þegar börnin á deildinni hafa safnað sameiginlega 

nógu mörgum brosum fá þau umbun sem þau velja 

sjálf. Umbun þessi er valin í samráði við börnin um 

leið og umbun hefur farið fram. Mikið er lagt upp úr 

viðeigandi samskiptum starfsfólks og leikskólabarna. 

Áhersla er lögð á skýr skilaboð; að fara niður þegar 

talað er við börnin, ná augnsambandi, tala skýrt og 

gefa börnunum alltaf tíma til að meðtaka. SMT er 

notað í einfaldari mynd á yngri deildunum. 
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BRÚIN 

Í Brúarteymum sitja fagaðilar á vegum skólans, ásamt ráðgjöfum frá 

mennta- og lýðheilsusviði og fjölskyldu- og skólaþjónustu 

BRÚARINNAR. Hlutverk brúarteymisins er að kortleggja stöðu barns 

og leita sameiginlegra lausna, barni og fjölskyldu þess til stuðnings. Í 

brúarteymi er nám, hegðun, þroski og/eða líðan barns rædd með 

samþykki foreldra og viðunandi úrræði virkjuð til að bregðast fyrr við 

erfiðleikum eða aðstæðum barnsins (sjá viðauka 3, 5 ,6 og 7). 
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BÍNU REGLURNAR 

Bína Bálreiða er dúkka sem Ásthildur Bj. Snorradóttir skrifar um í 

bókum sínum um Bínu. Bækurnar fjalla um Bínu sem er að læra 

nokkrar félagslegar leikreglur, sjálfsstjórn og viðeigandi boðskipti. 

Það sem Bína lærir er meðal annars að sitja kyrr, passa hendur, hlusta, 

gera til skiptis, muna og bíða. Bína kann ekki reglurnar og er því oft að 

haga sér illa og verður reið. Hún kann ekki viðeigandi boðskipti og 

þess vegna líður henni illa. En smátt og smátt lærir Bína reglurnar og 

rétt boðskipti. Það gerir það að verkum að Bínu fer að líða mun betur 

og á auðveldara með að læra í leikskólanum og taka þátt með hinum 

börnunum.  

Með Bínu reglunum er verið að 

leggja grunn að góðum 

boðskiptum fyrir öll börn. Í 

Smáralundi hefur verið unnið 

með Bínu reglurnar í mörg ár í 

sérkennslunni. Einnig er farið yfir 

Bínu reglurnar í upphafi stunda 

eins og í lífsleikni og 

málörvunarstundum inni á 

deildum. Bínureglurnar eru 

sýnilegar upp á vegg á öllum 

deildum skólans og hjá 

sérkennslustjóra.   
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BLÆR VINÁTTUVERKEFNI 

Blær er forvarnarverkefni sem byggir á rannsóknum á einelti en það 

er mikilvægt að hugmyndafræðin og gildin sem verkefnið byggir á sé 

samofið inni í daglegt starf skólans. Hugmyndafræðin endurspeglar 

fjögur gildi en þau eru: 

• Umburðarlyndi - að viðurkenna og skilja 

mikilvægi og gildi fjölbreytileikans og að 

koma fram við alla aðra af virðingu. 

• Virðing - að viðurkenna og taka tillit til allra 

barnanna í hópnum, að vera öllum góður 

félagi og að virða margbreytileikann innan 

hópsins. 

• Umhyggja - að sýna öllum börnum áhuga, 

samkennd, samlíðan og hjálpsemi. Að hafa skilning á stöðu 

annarra. 

• Hugrekki - Að þora að láta til sína heyra og geta sett sér mörk. 

Að vera hugrakkur og góður félagi sem bregst við óréttlæti. 

Markmið með verkefninu er að fyrirbyggja einelti með því að móta 

góðan skólabrag, eiga góð samskipti og hafa jákvætt viðhorf til allra í 

hópnum. Námsefnið er ætlað börnum, foreldrum, kennurum og öðru 

starfsfólki og inniheldur skemmtileg og fjölbreytt verkefni sem byggja 

á gildunum fjórum. Í verkefninu kynnumst við bangsanum Blæ sem 

kemur að heimsækja krakkana á Íslandi frá Ástralíu. Öll börnin fá sinn 

eiginn litla Blæ í upphafi skólagöngu í Smáralundi, sem þau eiga í 

leikskólanum. Þau geta alltaf leitað til Blæs þegar þau vilja knúsa hann 

eða spjalla við hann. Einnig er einn stór Blær á hverri deild sem hjálpar 

börnunum með verkefnin. Í lok leikskólagöngu fá þau svo að taka sinn 

Blæ með sér heim.  
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TÁKN MEÐ TALI 

Tákn með tali (TMT) er tjáskiptaaðferð sem var þróuð fyrir nemendur 

með mál- og þroskaröskun. Aðferðin er notuð sem tjáningarform fyrir 

heyrandi börn sem eiga í mál- og talörðuleikum. TMT örvar málvitund 

og málskilning barna og því óhætt að hvetja alla til að nota TMT sem 

skemmtilegt málörvunartæki sem hjálpar sérstaklega þeim börnum 

sem þurfa á því að halda. 

Aðferðin byggir á einföldum hreyfitáknum sem eru notuð á 

markvissan hátt samhliða töluðu máli. Táknin gera málið sýnilegt og 

styðja þannig við töluðu orðin. Táknin skiptast í tvo flokka, náttúruleg 

tákn og eiginleg/samræmd tákn. 

• Náttúruleg tákn byggjast á því að athöfn er leikin eða 

eiginleikum lýst. 

• Eiginleg/samræmd tákn eru flest fengin að láni úr 

táknmáli heyrnarlausra. 

Þegar notast er við TMT er mikilvægt að sá sem talar við barnið láti 

hvert atkvæði koma skýrt fram samhliða notkun táknanna. Það hægir 

sjálfkrafa á talinu og auðveldar barninu að skilja hvað sagt er um leið 

og það nýtir sér táknin til að skilja betur hvað sagt er.  

Í Smáralundi er notast við Tákn með tali í ýmsum aðstæðum fyrir öll 

börn. Til dæmis í matartímum, með söngvum, í fataklefanum og í 

lubbastundum. Einnig er Tákn með tali notað fyrir börn með mál - og 

þroskaraskanir til að styðja við talað mál og ýta undir skilning og auka 

tjáningu barnanna.  
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MYNDRÆNT DAGSKIPULAG  

Í Smáralundi er unnið með myndrænt 

dagskipulag á öllum deildum. Myndrænt 

skipulag veitir börnum meira sjálfsöryggi 

og sjálfstraust auk þess sem þau geta 

haft yfirsýn yfir hvað er framundan. 

Dagskipulag er sett upp í byrjun dags og 

er þá rætt um hvernig dagurinn verður. 

Lýsandi myndir eru fyrir hverja stund dagsins og er skipulagið unnið 

eftir stundarskrá hverrar deildar fyrir sig. Sum börn þurfa að fá 

sérsniðið dagskipulag sem er þá nákvæmara heldur en hið 

hefðbundna dagskipulag og sýnir nákvæmlega hvernig þeirra dagur 

verður.  

Myndrænt skipulag er notað víða í skólanum eins 

og inni á salernum, en þar er sýnt hvernig eigi að 

þvo hendur og í fataklefanum er sýnt hvaða útiföt 

eigi að klæða sig í. Í tónlistar- og málörvunartímum 

eru tímarnir settir upp með myndrænu skipulagi í 

byrjun tímans. Eftir hvert verkefni er myndin af því 

færð niður þannig þau sjá hvað er búið og hvað er 

eftir. Í lok tímans er svo farið yfir hvað var gert í 

tímanum.  

Víðsvegar um skólann eru einnig myndir af SMT 

reglum sem börnin fara eftir. Þær sýna til dæmis að 

það eigi að hafa hendur og fætur hjá sér, nota 

inniröddina og að inni í leikskólanum eigi að ganga.   
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SÝNILEGT RITMÁL 

Reynt er að hafa ritmál sýnilegt á sem 

flestum stöðum innan skólans. Inn á 

deildum og í fataklefum eru bein úr 

málörvunarefninu ,,Lubbi finnur 

málbein” þar sem nöfn barnanna 

standa en þar er oft höfð mynd af 

þeim með eða tákn fyrir bókstafinn 

þeirra. Sem dæmi um það eru allir 

stólar inni á deildum merktir með 

nöfnum barnanna og er húsbúnaður 

og aðrir hlutir í umhverfi barnanna 

jafnframt merktir. Á deildum eru 

einnig dótakassar og körfur merktir 

með mynd og nafni á því sem er að finna í kassanum. Til dæmis 

stendur ,,Bílar” á kassanum með bílunum og mynd af bílum utan á. Þá 

læra börnin að þekkja ritmálið með því að tengja bókstafina við 

merkingar á dótinu.  

Ýmislegt dót er í boði í skólanum sem tengist bókstöfunum og hjálpar 

börnunum að læra stafina. Þar má nefna stafakubba, stafasegla, púsl 

og stafamottur.  

Í hverri viku læra börnin nýjan 

bókstaf og hljóð stafsins en það 

er misjafnt eftir deildum hvaða 

bókstaf/hljóð er unnið með 

hverju sinni. Bókstafur vikunnar 

er sýnilegur inni á öllum 

deildum og plakat með Lubba 

stafrófinu og táknunum sem 

fylgja hverju málhljóði.  
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BÓKASAFN  

Leikskólinn býr yfir bókasafni þar sem flestar bækurnar eru geymdar 

en auk þess eru bækur aðgengilegar inni á hverri deild. Bækurnar eru 

flokkaðar eftir mismunandi efnisflokkum og lestrarstigum. Þannig er 

hægt að velja hvaða málþætti/þema er verið að vinna með hverju 

sinni í starfinu. Hver bók á sína merktu hillu og er hún einnig skráð í 

ákveðið flokkunarkerfi sem er aðgengilegt á innri vef skólans. 

Lögð er áhersla á að kennarar séu duglegir að skipta út bókum eftir 

þörfum fyrir sína deild og að börnin séu virkir þátttakendur í vali á 

bókum fyrir lestrar- og málörvunarstundir.  

Allar deildir leikskólans eiga bókasafnskort á Bókasafni Hafnarfjarðar 

þangað er farið reglulega með litla hópa og börnin fá að skoða og 

velja sér bækur. Auk þess hafa bókasafnsfræðingar komið í heimsókn 

í leikskólann og haldið skemmtilegar sögustundir fyrir börnin inni í sal.  
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SPILASAFN 

Leikskólinn á mikið af spilum, flest eru geymd í sameiginlegu rými 

skólans. Einnig má finna töluvert af spilum inni á öllum deildum 

skólans. Í Smáralundi er lögð áhersla á að það sé spilað við börnin 

reglulega bæði í lífsleikni og í frjálsu vali. Spilin eru valin eftir aldri, 

flokkum/áherslum og áhugasviði barnanna. Spilin eru flokkuð eftir 

litakerfi og námsþáttum(sjá viðauka 8)   
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NÁM OG LEIKUR 

Samkvæmt lögum um leikskóla er markmið leikskólastarfs að nám fari 

fram í gegnum leik og skapandi starf (Lög um leikskóla nr. 90, 2008). 

Leikur er börnum eðlislægur og stór partur af þroskaferli þeirra. 

Gegnum leik öðlast börn ýmsa fjölbreytta færni og stuðlar leikur að 

auknum vitsmunaþroska barna auk félags-, tilfinninga- og 

hreyfiþroska (Broadhead, P., 2006). Leikurinn gerir þá kröfu að börnin 

læri að sameina athygli við önnur börn, hlusta, bíða og bregðast við 

hegðun annarra og skiptast á. Ýmsar tilfinningar koma fram í leik eins 

og gleði, eftirvænting, spenna, reiði og alvarleiki sem gerir leikinn enn 

skemmtilegri (Nordenho, M.S., og Gammeltoft, L., 2007). 

Kennarar í Smáralundi leggja sig fram við að gefa öllum börnum jöfn 

tækifæri á að taka þátt í leik og hlúa vel að leik barnanna. Sum börn 

eiga erfitt með að taka þátt í leik þar sem þeirra vandi liggur í að erfitt 

er fyrir þau að lesa í aðstæður og eiga í félagslegum samskiptum. 

Leikurinn er hraður og 

síbreytilegur og mikið um yrt og 

óyrt látbragð sem gerir það að 

verkum að erfitt er fyrir þessi börn 

að taka þátt. Það er þá á ábyrgð 

kennara að aðstoða þessi börn og 

skapa fyrir þau aðstæður þar sem 

barnið getur tekið þátt og upplifað 

árangur. Til þess þarf að útbúa 

sérstaka áætlun út frá stöðu hvers 

barns og vinna markvisst eftir því. 

Þannig er stuðlað að jöfnum 

tækifærum fyrir öll börn að taka 

þátt í leik.   
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Í Smáralundi er unnið bæði með frjálsan leik og skipulagðan leik. Í 

frjálsum leik er engin stýring frá kennurum og fá börnin þar frjálsar 

hendur að búa til og móta sinn leik eftir eigin höfði. Í skipulögðum leik 

er unnið með ákveðin þemu þar sem kennari aðstoðar börn að skapa 

leikaðstæður þar sem hægt er að kenna börnum markvisst að skiptast 

á, hvernig á að haga sér í mismunandi aðstæðum, málörvun, 

samskipti og fleira. Dæmi um slík þemu getur verið búðarleikur eða 

veitingastaður. Þó að leikur sé skipulagður af kennara þá er rými fyrir 

sköpunargleði barnanna og mikilvægt að þau fái að koma með 

hugmyndir og hafa áhrif á leikinn. Smám saman getur svo kennari 

dregið sig út úr leiknum og leyft börnunum að taka yfir. Hér fyrir 

neðan má sjá nánari umfjöllun um svokallaða þemakassa sem eru 

nýttir í skipulögðum leik í Smáralundi. 
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ÞEMAKASSAR 

Í skipulögðum leik í Smáralundi er 

unnið með þemakassa þar sem 

kennari aðstoðar börnin við að skapa 

fyrirfram ákveðnar leikaðstæður. 

Markmið þemakassa eru meðal 

annars að kenna börnum að leika 

táknrænan leik, skiptast á,  eiga góð 

samskipti, auka orðaforða, örva ritmál 

og er þessum markmiðum náð í gegnum leik barnanna. 

Hlutverkaleikurinn byggir á þeim efnivið sem er í boði hverju sinni 

þegar valinn er þemakassi. Hlutverk kennara í leiknum er að hjálpa 

börnunum að skapa aðstæður, setja orð á athafnir, vera fyrirmynd í 

leik og hlusta á hugmyndir barnanna og aðstoða þau við að þróa 

leikinn eftir eigin höfði. 

Hversu flókinn leikurinn er fer eftir aldri barnanna. Byggt er ofan á 

getu og færni barnanna eftir því sem þau verða eldri og hægt að bæta 

við flóknari þemum. Hugmyndir af þemum sem unnið er með er til 

dæmis heimilisleikur, hárgreiðslustofa, búðarleikur og veitingastaður 

en hugmyndirnar eru endalausar og hægt að útfæra á ýmsa vegu.  
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10. MÁLÖRVUN  

Málörvun barna er mikilvæg fyrstu árin í lífi þess og því skiptir miklu 

máli að börn fái daglega málörvun í leikskólanum. Þegar börn byrja 

skólagöngu sína í leikskóla er strax byrjað að þjálfa alla þætti 

tungumálsins. Nokkrir af mikilvægustu þáttum í málörvun í leikskóla 

er að tala við börn, setja orð á athafnir, lesa fyrir þau, skapa þörf fyrir 

boðskipti og sýna þeim fjölbreyttar bækur.  

Í Smáralundi er lögð áhersla á að málörvun fari fram daglega í öllum 

aðstæðum og að kennarar grípi sem flest tækifæri til að efla hana í 

leik og starfi. Þetta á til að mynda við um aðstæður eins og í frjálsum 

leik bæði úti og inni, við matarborðið, á salerni, við bleiuskipti, í 

fataklefa o.þ.h. Tíminn er þá nýttur vel til þess að fara í málörvandi 

leiki líkt og ríma, klappa atkvæði, spjalla saman, spyrja opinna 

spurninga og fleira.  

Miðað er við að öll börn fái daglega málörvun og jafnvel oft á dag ef 

talið er þörf á aukinni og sérhæfðari málörvun. Þá er unnið eftir 

markvissum verkferlum líkt og 

fram hefur komið hér að ofan í 

köflunum verkferlar og viðbrögð 

við frávikum.  

Hér að neðan verður ítarleg 

umfjöllun um hvernig unnið er 

markvisst að því að örva mál 

barnanna í Smáralundi, hvernig 

samstarfi við foreldra/forráðamenn 

er háttað, en mikilvægt er að 

foreldrar séu virkir þátttakendur í 

málörvun barna sinna.   
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LESTUR ALLA DAGA  

Lestur fyrir börn er mikilvægur og er best að 

byrja að lesa fyrir börn frá unga aldri en með 

því að lesa fyrir þau snemma erum við að 

leggja góðan grunn að námi og 

lestrarkunnáttu þeirra síðar á lífsleiðinni. Þá 

hefur það sýnt sig að þau börn sem fá 

daglegan lestur gengur markvisst betur að 

lesa sjálf og sinna námi almennt þegar þau 

eldast.  

Í Smáralundi er lesið fyrir öll börn að minnsta kosti einu sinni á dag, ef 

ekki oftar. Sérstök áhersla er lögð á að hafa lesturinn líflegan og 

fjölbreyttan fyrir börnin. Við teljum fjölbreyttan lestur vera 

mikilvægan en ýmist er notast við hefðbundnar sögubækur, 

loðtöflusögur og bókakassa þar sem sögur eru sagðar með 

leikmunum tengda sögunni. Tæknin er einnig nýtt þar sem sögu er 

varpað upp á vegg með skjávarpa og lesið fyrir börnin.  

Reynt er að skipta börnunum í smærri hópa þegar lesið er fyrir þau 

svo auðveldara sé að spjalla um bókina, spyrja þau spurninga og heyra 

þeirra hugmyndir varðandi 

lesturinn. Yfirleitt er lesið í 

sérstökum sögustundum, í 

lífsleikni og eins eru 

samverustundir inni á 

deildum oft nýttar til 

lesturs. Á öllum deildum 

eru bækur í boði sem 

börnin geta skoðað sjálf og 

nálgast þær í rólegum 

frjálsum leik.  
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Við hvetjum foreldra/forráðamenn til 

að lesa daglega heima fyrir börnin og 

setja deildarnar upp sérstakt 

lestrarátak einu sinni yfir skólaárið. 

Átakið felst í því að hver deild útbýr 

bókaorm eða lestrar köngulóavef 

upp á vegg. Börnin fá síðan með sér 

heim litla miða og er bókarheitið á 

þeirri bók sem lesin var heima skráð 

niður á miðann. Daginn eftir koma 

börnin með miðana sína og fá að 

bæta í bókaorminn/köngluóarvefinn. 

En ormurinn eða vefurinn stækkar 

síðan eftir því sem meira er lesið heima.  
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SAMVERUSTUNDIR 

Samverustundir eru á öllum deildum að jafnaði einu sinni til tvisvar á 

dag. Á öllum deildum hefst samveran á því að slegið er í 

núvitundarskálina eða bjöllur og hlustað í þögn á óminn þar til hann 

deyr út. Eftir það eru allir boðnir velkomnir í samverustund. Í 

samverustundum er kjörið tækifæri fyrir kennara að vinna markvisst 

með málörvun á fjölbreyttan hátt. Á öllum deildum er farið yfir 

dagsskipulagið með sjónrænu skipulagi, rætt er um hvaða dagur er, 

mánuður og ár, veðrið, matseðill dagsins og hvernig þurfi að klæða 

sig í útiverunni. Allt er þetta gert með myndrænum hætti og Tákn 

með tali notað jafnhliða. Eftir það er unnið með ýmis verkefni en það 

gæti verið til dæmis að syngja, sögugerð, lestur, Lubbastundir, 

núvitundaræfingar, Blær, ýmsir leikir o.s.frv. Tilfinningar, 

umhverfismál, siði og venjur og ýmis málefni líðandi stundar eru 

rædd. Stundirnar standa yfir í 15 til 30 mínútur í senn, allt eftir aldri, 

þroska og úthaldi barnanna hverju sinni. 
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LÍFSLEIKNISTUNDIR OG MÁLÖRVUN 

Á öllum deildum er barnahópnum skipt upp í smærri hópa í lífsleikni- 

og málörvunarstundum. Þessar stundir fara fram inni á hverri deild að 

jafnaði tvo til fjóra daga í viku.  

Í lífsleikni er unnið með ýmis konar verkefni eins og málörvun, Blæ 

vináttuverkefni, listsköpun, núvitund, hlutverkaleiki, tónlist, söng, 

félagsfærni o.fl.  

Í málörvunarstundum er unnið með þá námsþætti og verkfæri sem 

Smáralundur vinnur eftir. Við vinnum einnig eftir sérstökum 

hópanámskrám sem eru unnar út frá orðaforðalista 

Menntamálastofununar, TRAS og Orðaskil. Námskránum er skipt eftir 

aldurshópum (yngstu, mið og elstu) og hafa það megin markmið að 

efla málþroska barnanna.  

Þessar hópanámskrár sem kennarar vinna eftir eru byggðar á 

hópanámskrám málörvunar, frá leikskólanum Norðurbergi í 

Hafnarfirði. Við í leikskólanum Smáralundi erum þeim afar þakklát 

fyrir að vilja deila með okkur svona dýrmætu verkfæri. 
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MÁLÖRVUNARSTUNDIR INN Á DEILDUM 

Uppbygging, markmið og áherslur á málörvunarstundum eru 

mismunandi eftir deildum en allar deildir hafa það sameiginlegt að 

fylgja og vinna vel eftir eftirfarandi þáttum/atriðum:  

• Passað upp á að hóparnir séu hæfilega stórir 

• Hegðun innan hópsins skoðuð. Stundum þarf að taka þá út úr 

hópnum sem ráða ekki við stærðina og verkefnin í hópnum. 

Sérkennarar geta tekið einstaklinga út (1-3) og unnið með þeim 

verkefni við hæfi 

• Vinna eftir markmiðum 

út frá hópanámskrá.  

• Velja verkefni og 

bækur við hæfi (Skoða 

t.d. Niðurstöður TRAS 

eða greiningar) 

• Velja málörvunarefni 

eftir viðeigandi 

málþáttum 

• Skrá og meta árangur 

• Leggja áherslu á 

samvinnu við 

foreldra/forráðamenn  
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HVER STUND RÖMMUÐ INN 

Á öllum deildum er byrjað á því að slá í núvitundarskál eða bjöllur þar 

sem hlustað er á óminn þangað til hann deyr út. Starfsfólk leikskólans 

leggur áherslu á að allir komi sér vel fyrir og einbeiti sér að því að vera 

hér og nú. Því næst er farið yfir þær SMT reglur sem er verið að vinna 

með hverju sinni inn á deildunum og einnig er farið yfir allar helstu 

boðskiptareglur Bínu.  

Þá leggur starfafólk mikla áherslu á að upphaf hverrar 

málörvunarstundar sé eins á öllum deildum og að hver stund sé 

römmuð inn á markvissan og skipulagðan hátt. En með því að ramma 

málörvunarstundina inn erum við að veita börnunum verkfæri til þess 

að auka sjálfstjórn, einbeitingu/athygli, seiglu og úthald. 
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ÁHERSLUR OG SKIPULAG Í LÍFSLEIKNI OG MÁLÖRVUN                                   

Á ÞÚFU OG LUNDI – YNGRI DEILDIR 

Á Þúfu og Lundi eru helstu markmiðin í lífsleikni- og 

málörvunarstundum að auka málskilning og orðaforða, kenna 

börnunum að hlusta, fara eftir fyrirmælum og gera til skiptis. 

Kennarar leggja áherslu á að vera duglegir að nota setningar við 

börnin eins og: Voðalega ertu dugleg/ur að bíða… 

skiptast….þolinmóð/ur…einbeita sér…Hlusta… muna...horfa.   

Á þessum deildum er barnahópnum skipt niður í smærri hópa eftir 

aldri og er hver stund þannig uppbyggð að börnunum er sýnt skipulag 

tímans með myndrænum hætti og einnig er notast við 

boðskiptareglur Bínu. Í lok hverrar stundar er síðan sungið kveðjulag 

með börnunum þar sem þakkað er fyrir tímann.  

Dæmi um málörvunarefni sem unnið er með á Þúfu og Lundi í 

markvissum málörvunarstundum: 

• Stuttar og einfaldar sögubækur. 

• Lubbi/ bókstafir og málhljóðin og lögin úr Lubbabókinni. 

• Blær verkefni og tónlist. 

• Á Þúfu og Lundi er efniviðurinn/námsefni geymt í 

plastkassa og er skipt um efni í kassanum á sex vikna fresti. 

 



   

70 
 

 



   

71 
 

ÁHERSLUR OG SKIPULAG Í LÍFSLEIKNI OG 

MÁLÖRVUNARSTUNDUM Á HOLTI 

Á Holti, þar sem börn eru á aldrinum þriggja til fjögurra ára, er skipt í 

hópa eftir aldri og getu. Hver hópur er ekki með neinn ákveðinn 

hópstjóra heldur fara hóparnir á milli kennara í starfinu. Með þessu er 

verið að stuðla að því að tengsl geti myndast milli allra barna og þeirra 

kennara sem starfa inni á deildinni. Einnig gerir þetta það að verkum 

að meira samræmi myndast í kennslu milli hópa þar sem öll börn fá 

eins kennslu í sama efni.  

Áður en lífsleikni/málörvun hefst eru börnin boðin velkomin, slegið í 

skálina og farið í gegnum stutta núvitundaræfingu, þar sem hópurinn 

kemur sér vel fyrir og einbeitir sér að því að vera hér og nú. Síðan er 

farið vel yfir þær SMT reglur sem er verið að vinna með á deildinni og 

eins er farið yfir boðskiptareglur Bínu. Því næst fer kennarinn yfir það 

námsefni sem vinna skal með á stöðinni. Hver stöð er í um það bil 15 

til 20 mínútur (fer eftir námsefni, hópum og fleira), en eftir þann tíma 

er skipt um stöð og nýtt krefjandi og skemmtilegt verkefni bíður 

hópsins á næstu stöð. Þetta gefur börnunum færi á að hreyfa sig 

aðeins á milli og breyta um umhverfi. Með því að brjóta 

kennslustundirnar svona upp er verið að stytta tímann sem þau þurfa 

að sitja kyrr á sama stað og hægt að bjóða uppá fjölbreytt og 

skemmtileg verkefni.  
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Á síðustu stöðinni þakka börnin fyrir og ljúka lífsleikni eða 

málörvunarstundinni formlega með kennara. Í markvissum 

málörvunarstundum er málörvunarefni fyrir hverja stöð ávallt valið út 

frá markmiðum úr hópanámskrá sem leikskólinn vinnur eftir.  

Dæmi um málörvunarefni sem unnið er með á Holti í markvissum 

málörvunarstundum: 

• Orðaforði, þar sem ákveðinn orðaforði er kenndur. Leikið er 

með orðin t.d í spilum og söngvum.   

• Málhljóð/Bókstafur, Lubbi finnur málbein. Nefna málhljóð og 

bókstaf vikunnar og verkefni unnin tengt því.  
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ÁHERSLUR OG SKIPULAG Í LÍFSLEIKNI OG 

MÁLÖRVUNARSTUNDUM Á BREKKU 

Á Brekku eru elstu börn leikskólans, þau eru á aldrinum fjögurra til 

fimm ára. Barnahópnum er skipt niður í smærri hópa eftir aldri og er 

umgjörð lífsleikni/málörvunarstundarinnar þannig að börnin koma 

saman í hring ásamt hópstjóra sínum sem bíður hópinn velkomin og 

slegið er í núvitundarskálina. Því næst er sýnt á myndrænan hátt hvað 

á að gera í lífsleikni/málörvunarstundinni og í lokin er svo þakkað fyrir 

stundina saman í hring.  

Lögð er áhersla á að börnin á Brekku vinni með ýmis konar fjölbreytt 

og krefjandi verkefni sem auka markvisst málþroska þeirra líkt og 

skrift, bókstafa-og hljóðaverkefni, sögugerðir, rím, stærðfræði og 

fleira.  

Á þessari deild er unnið markvisst að því að brúa bilið á milli leik-og 

grunnskóla en Smáralundur leggur áherslu á það að stuðla að vellíðan 

og öryggi barnanna við að flytjast af fyrsta skólastiginu yfir á það 

næsta. Við viljum að börnin upplifi grunnskólann sem eðlilegt 

framhald leikskólans.  

Dæmi um málörvunarefni sem unnið er með á Brekku í markvissum 

málörvunarstundum: 

• Orðaforði, þar sem ákveðinn orðaforði er kenndur. Leikið er 

með orðin t.d í spilum og söngvum.  

• Hljóðkerfisvitund, syngja rímvísur, rímleikir, leika með hljóðin 

t.d fyrsta og síðasta hljóð í orði. Einnig unnið með samsett orð 

og orðhlutaeyðingu.  

Málhljóð/bókstafur, Lubbi finnur málbein. Nefna málhljóð og 

bókstaf vikunnar og verkefni unnin tengt því. 
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MÁLÖRVUN TVÍTYNGDRA BARNA 

Tvítyngd/fjöltyngd börn fara einu sinni til tvisvar í viku í sérstaka 

málörvunartíma með sérkennara/sérkennslustjóra til þess að ýta undir 

málþroska í íslensku. Lögð er áhersla á orðaforða, setningarmyndun 

og framburð. Kennslan fer fram á fjölbreyttan hátt ýmist inn á deild 

eða í sérkennslurými skólans.  

FORELDRASAMSTARF  

Í skólanum er mikið lagt upp úr góðu foreldrasamstarfi. 

Foreldrum/forráðamönnum er alltaf velkomið að taka þátt í starfinu. 

Tvisvar á ári er foreldrum boðið í viðtal þar sem meðal annars er farið 

yfir athuganir og skimanir líkt og TRAS listann, þroska, framfarir og 

fleira.  

Deildarstjórar hvetja foreldra með því að gefa þeim hugmyndir um 

hvernig hægt er að vinna með málörvun heima þannig að hún skili 

árangri. Í skólanum eru haldnir teymisfundir vegna barna sem hafa 

úthlutaða sérkennslutíma eða eru í greiningarferli. Slíkir teymisfundir 

eru haldnir með lausnarteymi hjá BRÚNNI eftir að ákveðnum 

verkferlum hefur verið fylgt eftir. 

Í öllu þroskaferli barns eru foreldrar/forráðamenn alltaf lykilpersónur 

og fyrirmyndir barna sinna, því skiptir hvatning og stuðningur frá 

foreldrum/forráðamönnum gríðarlega miklu máli .  

Töfrar í þroska barna gerast þegar allir leggjast á eitt, heimili og skóli.  

 

 



   

76 
 

NÁMSEFNI 

Athuga skal að allt málörvunarefni skólans er flokkað og litamerkt 

eftir þeim námsþáttum sem hafa verið skilgreindir hér að ofan (sjá 

nánar í viðauka 8) . Hér að neðan má sjá námsefni sem unnið er 

markvisst með í málörvunarstundum. 

 

Litaflokkun á málörvunarefni: 

•  Litir 

Stærðfræði/form 

Frásögn/sögugerð 

Hljóðkerfisvitund 

Orðaforði 

Hlustun/heyrnarminni 

 Athygli/minni/einbeiting 

Málfræði/málfræðivitund  
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LUBBI FINNUR MÁLBEIN 

Lubbi finnur málbein er málörvunarefni sem 

er aðlagað að leikskólabörnum eftir aldri og 

getu en megináhersla með námsefninu er 

brúarsmíð milli málhljóða og bókstafa með 

stuðningi táknrænna hreyfinga. Lubbi er 

íslenskur fjárhundur sem þarf að læra öll 

íslensku málhljóðin og er markmiðið með 

námsefninu að kenna Lubba að læra íslensku 

málhljóðin með söng og táknrænum 

hreyfingum.  

Allar deildir í Smáralundi eiga tuskudýr sem heitir Lubbi og klæðist 

hann íslenskri lopapeysu. Inni á öllum deildum er einnig unnið með 

svokölluð „lubbabein“ þar sem unnið er með tákn málhljóðanna og 

bókstafina. Þegar unnið er með málhljóðin og bókstafina fær Lubbi að 

vera með barnahópnum og notast er við kennslubókina „Lubbi finnur 

málbein“. Segja má að Lubba námsefnið sé nokkuð einkennandi á 

öllum deildum Smáralundar þar sem merkingar á hólfum, 

afmælisdagar og kassar fyrir efnivið eru merktir með „lubbabeinum“.  

Á tveimur elstu deildunum fær Lubbi einnig að ferðast um landið en 

notast er við Íslandskort og fá börnin að fylgjast með ferðalagi hans. 

Markmiðið með ferðalagi Lubba er að kenna börnunum hin ýmsu 

staðarheiti á Íslandi og að hafa landið okkar sýnilegt á landakorti. 

Lubbastundir geta bæði farið fram í samverustundum með öllum 

barnahópnum eða í lífsleikni þar sem unnið er í litlum hópum.  
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ÉG GET LESIÐ 

Ég get lesið er handbók um fyrstu skrefin í 

lestrarnámi ungra barna. Handbókin er sett 

upp líkt og uppskriftabók og ætluð þeim sem 

leiða börnin fyrstu skrefin í lestrarnámi. Hver 

blaðsíða er sjálfstæð eining þar sem kynnt er 

hugmynd að leik eða æfingu sem þjálfar 

tiltekið atriði. Leikgleði og sköpunarkraftur 

barnsins er virkjaður til hins ýtrasta. Með 

bókinni fylgja einstök hjálpargögn; 

stafabangsar, bangsabíll, dreki sem spýtir út 

bókstöfum og orðum og bókstafahús. Kostur námsefnisins er að 

hægt er að aðlaga það öllum aldurshópum og veitir það kennurum 

tækifæri að nota sköpunargleði sína við innleiðingu á efninu.  

  

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.forlagid.is%2Fvara%2Feg-get-lesid%2F&psig=AOvVaw3lTNhg6W5j83gPYBH-FG3n&ust=1600896549132000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC0uMLa_esCFQAAAAAdAAAAABAD
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LJÁÐU MÉR EYRA  

Unnið er með bókina „Ljáðu mér eyra“ undirbúningur fyrir lestur á 

tveimur elstu deildum leikskólans. Námsefnið hentar vel fyrir 

skólahópa í leikskólanum sem undirbúningur fyrir lestur. Bókinni 

fylgja einnig sjö spilastokkar sem vinna með mismunandi þætti 

hljóðkerfisvitundar. Í námsefninu eru alls 10 kaflar sem einblína á 

eftirfarandi atriði: 

• Rím 

• Sundurgreining, setningar í orð 

• Sundurgreining, orð í atkvæði/orðhluta 

• Hljóðgreining, fyrsta hljóð 

• Hljóðgreining, síðasta 

hljóð 

• Hljóðflokkun 

• Orðhlutaeyðing 

• Sundurgreining, orð í 

hljóð 

• Hljóðtenging 

• Bókstafir og hljóð 

• Skráningarblöð 
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ORÐAGULL  

Unnið er með málörvunarefnið 

„Orðagull“ í málörvunarstundum á 

tveimur elstu deildunum en það er 

málörvunarefni sem styrkir 

vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, 

orðaforða og endursögn. 

Námsefnið er verkefnabók sem 

skiptist í tvo mismunandi flokka 

eftir erfiðleika stigi A og B. Í A-flokki er unnið með úrvinnslu einfaldra 

fyrirmæla en í B-flokki er unnið með flóknari þætti. Námsefnið er 

einnig fáanlegt sem smáforrit.  

Markmið með námsefninu er að: 

• Hlusta á heyrnræn fyrirmæli og vinna úr þeim. 

• Skilja og muna það sem sagt er. 

• Auka orðaforða. 

• Halda fyrirmælum í vinnsluminni á meðan framkvæmd 

stendur. 

• Kalla úr minni og endursegja. 
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TÖLUM SAMAN  

Tölum saman- málörvunarkerfi er eftir talmeinafræðingana Ásthildi Bj. 

Snorradóttur og Bjarteyju Sigurðardóttur 

(2005) og inniheldur það margs konar málörvandi verkefni sem hafa 

það til dæmis að markmiði að: þjálfa hlustun, heyrnarminni, 

heyrnræna úrvinnslu, auka orðaforða, æfa/ kenna hugtök tengd 

stærðfræði og náttúru og þá inniheldur hún fræðsluefni um form og 

liti. Ellefu kaflar eru í bókinni og í hverjum kafla eru skilgreiningar á 

verkefnunum, markmið þeirra og lýsing á því hvernig best sé að vinna 

efnið. Bókin var sérstaklega hugsuð fyrir börn með málþroskafrávik 

og tví- eða fjöltyngd börn en hentar þó vel fyrir öll börn. 

Hugmyndir af notkun: sjá 

möppu og verkefnablöð sem 

þar eru. Það er einnig 

aðgengilegt að útbúa 

vinnubækur til þess að senda 

heim með börnunum út frá 

málörvunarkerfinu Tölum 

saman. Ýmist er hægt að 

ljósrita verkefnin eða nota á 

annan hátt. Ef blað er tekið 

úr möppunni til ljósritunar er 

nauðsynlegt að setja það aftur á sinn stað.  
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SPJALDTÖLVUR 

Allar deildir hafa aðgang að 

spjaldtölvum sem eru notaðar sem 

kennslutæki. Einnig er sérkennslustjóri 

með afnot af spjaldtölvum inn í 

sérkennslurýminu og er hún ýmist 

notuð fyrir börn með tvítyngi eða börn 

með slakan málþroska og er þá unnið í 

sérvöldum forritum. Spjaldtölvurnar 

sem eru inn á deild eru meðal annars 

notaðar í sögustundum, 

samverustundum og lífsleikni. 

Mikilvægt er að kennarar vandi vel valið á þeim smáforritum sem 

unnið er með hverju sinni og gæta þess að þau passi inn í þær áherslur 

sem er verið að vinna með í málörvun á deildinni.  

Dæmi um forrit sem unnið er með eru: Georg og félagar, Orðagull og 

Lærum og leikum með hljóðin.  
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NUMICON  

Numicon er hlutbundin námsgögn og eru 

fyrst og fremst hjálpartæki ætluð 

börnum sem eru að byrja að læra 

stærðfræði og börnum sem eiga við 

stærðfræðiörðugleika að stríða. Með því 

að nota Numicon-gögnin má setja upp 

stærðfræðidæmi án þess að búa yfir 

sérstakri stærðfræðikunnáttu. Á þann 

hátt eykur Numicon möguleika allra 

barna til að læra stærðfræði. Með 

tilraunum sínum öðlast þau vísindalega 

reynslu sem hvetur augað til að sjá og 

greina samhengi út frá hlutbundinni og 

sjónrænni upplifun. 

Numicon er hægt að nota til að örva 

stærðfræðilæsi hjá börnum, jafnt þeim 

sem eru lengra komnir og þeim sem eru 

skemur á veg komnir í talnaskilningi. Börn 

sem eiga í erfiðleikum með minni eru 

sérstaklega vel studdir í gegnum sjónrænt myndmál og lítil skref við 

verkefnavinnu. 

Numicon eru frábær námsgögn fyrir börn á aldrinum 3-10 ára sem 

almennt námsefni og fyrir alla á hvaða aldri sem er, þökk sé frábærri 

uppbyggingu námsefnis og námsgagna. 
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11. NÁMSEFNI OG VERKFÆRI FYRIR 

KENNARA 

Í Smáralundi hefur námsefni verið flokkað eftir ákveðnum 

námsþáttum til þess að það sé auðvelt fyrir kennara að velja efni sem 

hæfir barnahópnum sem unnið er með hverju sinni. Þeir námsþættir 

sem um er að ræða eru: orðaforði, málskilningur, málnotkun, 

setningar, framburður, málfræði, hljóðkerfi, félagsfærni og 

tilfinningar, hreyfing/skynjun, stærðfræði. Hér að neðan má sjá 

skilgreiningar á hverjum námsþætti og hvernig má vinna með þá í leik 

og starfi með börnum.  
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ORÐAFORÐI 

Orðaforði er nokkuð víðtækt hugtak og um leið mikilvægur þáttur í 

námi barna þar sem hann leggur grunn að félagslegum samskiptum 

og skilning þeirra á rituðu máli. Skilgreina má orðaforða sem safn 

orða sem hver einstaklingur hefur á valdi sínu. Orðaforða má skipta í 

tvo flokka, virkan og óvirkan orðaforða. Virkur er sá orðaforði sem 

börnin þekkja vel og nota í daglegum samskiptum, það er að segja 

orð sem eru notuð á hverjum degi í talmáli þeirra. Óvirkur orðaforði er 

aftur á móti sá orðaforði sem börn skilja en nota ekki í daglegu máli.  

Í orðaforðaþjálfun skiptir máli að leggja áherslu á ákveðin orðaforða 

yfir ákveðinn tíma og huga vel að því hvaða orð á að kenna og ræða 

um. Þau mega ekki vera of óalgeng eða erfið, en heldur ekki orð sem 

allir þekkja. Þá er einnig mikilvægt að orðaforðinn sé kynntur fyrir 

barninu í ólíkum aðstæðum með mismunandi áherslur. Orðaforði er 

grunnurinn að barnið öðlist góðan lesskilning seinna meir og því 

mikilvægt að orðforðaþjálfun í leikskólakennslu sé markviss og 

vönduð. 

DÆMI UM AÐFERÐIR TIL AÐ EFLA ORÐAFORÐA 

• Lesa fjölbreyttar sögubækur- ræða orð sem koma upp í 

sögunni. 

• Spila spil sem auka orðaforða. 

• Vinna með ,,ég get lesið námsefnið“ á fjölbreyttan hátt. 

• Tala um orð, hvað þau þýða, hvort það séu önnur orð sem 

hafa sömu þýðingu eða hefur orðið margar merkingar.  

• Setja orð á hluti í umhverfinu. 
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MÁLFRÆÐI  

Málfræði byggist á reglum sem einkenna málnotkun, það er að þekkja 

rétta málfræði tungumálsins. Rétt röð orðanotkunar, fallbeygingar, 

sagnbeygingar, eintölu og fleirtölu eru dæmi um málfræði. Flestar 

kenningar gera ráð fyrir að rétt málfræðinotkun gerist nokkurn vegin 

ómeðvitað hjá börnum. Til að mynda geta börn myndað setningar í 

réttri röð með beygingum en geta ekki útskýrt hvaða málfræðireglur 

liggja að baki. 

  

DÆMI UM AÐFERÐIR SEM ÞJÁLFA MÁLFRÆÐI 

• Lesa bækur og ræða innihald sögunnar. 

• Tala í heilum setningum og endurtaka það sem börnin 

segja í heilum setningum. 

• Vinna með frásögn 

• Vinna með spil og leiki sem styrkja málfræðivitund 
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MÁLSKILINGUR 

Málskilingur er samtvinnaður með orðaforðatileinkun og skiptir máli 

þegar kemur að lesskilningi. Þegar unnið er með málskilning er meðal 

annars hægt að hvetja börn til þess að endursegja það sem þau hafa 

heyrt eða útskýra orð/orðatiltæki. Ýmis önnur verkefni reyna á 

málskilning barna og byggjast þau oft á því hvort börn skilji fyrirmæli 

og geti fylgt þeim. 

  

DÆMI UM AÐFERÐIR TIL AÐ EFLA MÁLSKILNING:  

• Vinna með námsefnið ,,tölum saman- málörvunarkerfi“. 

• Lesa sögubækur og útskýra texta. 

• Spila spil sem efla málskilning.  
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MÁLNOKTUN 

Málnotkun vísar til þekkingar á samskiptum og hvernig málið er notað 

í félagslegum aðstæðum. Færni í málnotkun hjálpar okkur að skilja 

merkinguna sem liggur undir yfirborði orðanna. Leikskólakennarar 

gegna því lykil hlutverki í því að kenna börnunum viðeigandi 

málnotkun, með því að vera góðar fyrirmyndir í samskiptum, skapa 

fjölbreytt tækifæri fyrir börnin í leik og starfi og nota boðskipti og 

tjáningu á réttan hátt. Dæmi um málnotkun í mismunandi aðstæðum 

er til að mynda hvernig á að heilsa, kveðja, tjá tilfinningar og sýna 

kurteisi í samskiptum.  

 

  

DÆMI UM LEIÐIR TIL AÐ EFLA MÁLNOTKUN: 

• Vinna með þemakassa (hlutverkaleikir). 

• Lesa Bínu bækurnar, vinna markvisst með Bínu bálreiðu.  

• Vinna með SMT reglurnar. 
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SETNINGAR  

Setningauppbygging byggir á málfræðireglum sem segja til um 

hvernig orð eiga að raðast í setningar. Öll tungumál byggja á 

málfræðireglum sem gera fólki mögulegt að tengja saman orð í 

mismunandi langar setningar. Til að kenna börnunum að tengja 

saman orð í mismunandi löngum setningum getum við til dæmis talað 

í heilum setningum, lesið sögur og rætt innihald sögunnar og unnið 

með spil sem reyna á frásögn og setningaruppbyggingu.  

  

Dæmi um aðferðir til að vinna með setningar: 

• Lesa sögubækur og ræða innihald sögunnar, þannig er 

verið að dýpka orðaforða og þjálfa upp málvitund þeirra. 

• Endurtaka það sem börn segja í heilum setningum og leyfa 

þeim að fá næg tækifæri til að æfa sig í að tala í 

setningum. 

• Spila spil sem reyna á frásögn og setningaruppbyggingu. 
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FRAMBURÐUR 

Framburður er það hvernig orð eru borin fram (sögð) í töluðu máli, 

venjulega með vísun til hljóðfræðinnar og hljóðkerfis hvers 

tungumáls. Þegar börn byrja að tala er framburður þeirra ekki 

fullkominn en smám saman eiga flest börnin auðveldara með að bera 

orð rétt fram. Börn sem eiga í vandræðum með framburð þurfa 

aðstoð.  

  

DÆMI UM NÁMSEFNI TIL AÐ EFLA FRAMBURÐ:  

• Lubbi finnur málbein, ýmis verkefni.   

• Lærum og leikum með hljóðin.  
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HLJÓÐKERFI 

Þroskuð hljóðkerfisvitund er nauðsynleg undirstaða fyrir lestrarnám. 

Hljóðkerfisvitund er tilfinning og næmi einstaklings fyrir uppbyggingu 

tungumálsins, hvernig hægt er að greina talmál niður í smærri 

hljóðeiningar og hvernig vinna má með einingarnar á mismunandi 

vegu. 

 

  

Dæmi um aðferðir til að auka hljóðkerfisvitund: 

• Hlusta eftir ákveðnum hljóðum í orðum.  

• Klappa atkvæði orða.  

• Tengja saman atkvæði orða. 

• Tengja saman hljóð orða eftir heyrn.  

• Vinna með rím. 
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FÉLAGSFÆRNI OG TILFINNINGAR 

Félagsfærni er hæfileiki barnsins til þess að eiga viðeigandi samskipti 

við aðra, bæði börn og fullorðna. Mikilvægt er að börnin fá fjölbreytt 

tækifæri í leik og starfi til þess að þjálfa félagsfærni sína. Þættir sem 

hafa áhrif á félagsfærni barna eru til að mynda, sjálfstraust, 

samskiptahæfni og trú á eigin getu. Börn læra félagslega færni á 

óformlegan hátt með því að horfa á fyrirmyndir sínar og læra af þeim. 

Þá hefur félagfærni verið tengd við námsárangur en þau börn sem 

hafa góða félagsfærni gengur betur og eru virkari í skólastarfi.   

Dæmi um aðferðir sem efla félagsfærni: 

• Núvitundarþjálfun- ræða tilfinningar, vinna með 

sjálfstjórn og samkennd. 

• Ýmis spil og verkefni þar sem unnið er í litlum hópum.  

• Blær, vináttuverkefni.  
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HREYFING/SKYNJUN 

Þessi flokkur vísar til þess efnis sem ætlað er að efla hreyfiþroska og 

skynfæri barna. Hreyfingu má vinna með á fjölbreyttan hátt, bæði 

innan- og utandyra. Börn eyða stórum hluta dagsins í leikskólanum og 

því er mikilvægt að skólastarfið sé stöðugt að einblína á heilbrigði og 

velferð nemenda með því að huga að andlegri og líkamlegri vellíðan 

þeirra. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dæmi um leiðir til að efla hreyfifærni og skynjun: 

• Íþróttatímar inn í sal 

• Vettvangsferðir 

• Útivera/útikennsla 

• Núvitundarþjálfun 
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TÖLUR OG FORM 

Til að læra stærðfræði og hugtök tengdri henni er upplagt að spila spil 

þar sem börnin þurfa að telja, flokka eftir litum/ stærð/ formi og nota 

teninga. Nota kubba til að skoða mismunandi form, telja skoða 

stærðarmun og vinna með tölustafi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dæmi um aðferðir til að vinna með tölur og form: 

• Numicon-kubbar og námsefni. 

• Spil sem vinna með tölur og form. 

• Verkefnabókin „Í talnalandi“ 

• Ýmsar þulur og söngvar. 

• Þemakassar, t.d búðarleikur. 
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12. LOKAORÐ 

Þróunarverkefnið Snemmtæk íhlutun í málörvun í leikskólanum 

Smáralundi hefur markað starf skólans og leitt til þess að skólinn 

beitir markvissari og faglegri vinnubrögðum. Þá hefur verkefnið verið 

mikil valdefling fyrir starfsfólk og eflt lærdómssamfélagið í skólanum. 

Það sjáum við í faglegum vinnubrögðum innan skólans þar sem 

aðferðum snemmtækrar íhlutunar er nú beitt á markvissan hátt. 

Starfsfólk skólans vinnur nú eftir skýrum verkferlum sem hafa aukið 

starfsánægju og árangur í starfi með börnunum. Þá er námsefni 

skólans aðgengilegra og markmiðin skýrari hvað varðar uppbyggingu 

og skipulag á kennslu. 

Frá upphafi var lögð áhersla á að virkja allt starfsfólk skólans við 

þátttöku á verkefninu. Í byrjun var komið inn með öfluga og 

yfirgripsmikla fræðslu um málþroska og kennslu frá Ásthildi Bj. 

Snorradóttur, leiðbeinenda verkefnisins, sem og fjölbreytt tækifæri til 

að ræða og  ígrunda árangursríkar leiðir í kennslu sem nýtast í 

innleiðingu á verkefninu. Útkoman var þar af leiðandi góð handbók 

sem kemur til með að nýtast í áframhaldandi starfi innan 

Smáralundar. 

Sérstaða Smáralundar er heilsuefling og núvitund og þar af leiðandi 

var ákveðið að leggja áherslu á að þessir þættir fengu að njóta sín í 

handbókinni. Ávinningur þeirra eru fjölþættir og geta jafnvel skipt 

sköpum fyrir allan þroska barns, þar á meðal málþroska.   

Í nútíma samfélagi eru góð tök á lestri og ritun nauðsynleg undirstaða 

til þess að vera virkur þátttakandi í samfélaginu. Málþroski þróast 

hratt á leikskólaárunum og erum við því að leggja mikilvægan grunn 

að þroska barna sem undirbýr þau til að vera virkir þátttakendur í 

samfélaginu.  Út frá því er nokkuð ljóst að þátttaka Smáralundar í 
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Leikskólinn Smáralundur 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hreyfing – Hollusta - Vellíðan 

verkefninu hefur verið einstakt tækifæri til að hlúa enn betur að 

þessum þáttum. Við vinnslu á handbókinni er starfsfólk skólans 

sammála um að hún muni veita öllu starfsfólki, nemendum og 

foreldrum þau verkfæri sem þarf til að viðhalda faglegu starfi og efla 

þroska barna. 

Handbókin verður nýtt sem leiðarvísir í framtíðinni og eins verður hún 

kynnt vel fyrir öllum foreldrum skólans. Handbókin verður aðgengileg 

á heimasíðu leikskólans og öllum er frjálst að nýta sér hana. Mikilvægt 

er að hafa í huga að verkefnið er lifandi og mun halda áfram að þróast 

og dafna samhliða leikskólastarfinu. 
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VIÐAUKI 1  

Foreldrasamtal 

Upplýsingar um barn sem er að hefja leikskólagöngu 

 

Nafn barns:_____________________________________ 

Fæð.dagur/ár:______________________ 

Hvað er barnið kallað heima?_______________________________________ 

Þjóðerni barns:__________________________________________________ 

Dvalartími barns:___________________________________________ 

Forræði/skipulag 

umgengnisréttar:________________________________________________

__ 

Hefur barnið farið í 18. Mánaða skoðun :______ 

Hefur barnið farið í 2 ½ árs skoðun : ______ 

Er barnið með barnasjúkdóm:______ 

Hefur barnið verið bólusett:________ 

Hefur barnið ofnæmi:_______ 

Hefur barnið farið til tannlæknis:_______ 

Hefur barnið farið í sjónmælingu eða heyrn mæld:_______ 

Matarvenjur: 

 Er barnið á sérfæði?______________________________________ 

 Má barnið borða allan mat?_____________________________________ 

Notar barnið bleyju?_______________________________________ 
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Hvíld barnsins: 

 Sefur barnið? Ef já, hve lengi?_____________________________ 

 Notar barnið snuð eða 

mjúkdýr?__________________________________ 

 Sefur barnið í vagni eða inni?__________________________________ 

 Hvernig er barnið þegar það fer að sofa? 

(rólegt/órólegt)_______________ 

Málþróun/málþroski og boðskiptibarna 

Finnst þér málþroski barnsins vera eðlilegur: ________ 

Finnst þér orðaforði barnsins vera aldurssvarandi:________ 

Hefur barnið sýnt erfiða hegðun:________ 

Hefur greinst ADHD í fjölskyldunni:_______ 

Hefur greinst lesblinda í fjölskyldunni:_______ 

 

Er eitthvað annað sem forráðamenn vilja koma á framfæri? 

______________________________________________________________

____________________________________________________ 

Aðlögun hefst:__________________________________ 
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Foreldrasamtal fyrir erlenda foreldra 

Upplýsingar um barn sem er að hefja leikskólagöngu 

 

Nafn barns:_____________________________________ 

Fæð.dagur/ár:______________________ 

Hvað er barnið kallað heima?_______________________________________  

Þjóðerni barns:_________________________________________________ 

Dvalartími barns:_____________________________________________ 

Hve lengi hefur barnið búið á Íslandi?________________________________ 

Forráðamaður 1:___________________________________________ 

 Upprunaland:______________________________ 

Tungumál:___________________________ 

 Ríkisfang:_________________________________  

 Vinnustaður:_______________________________  

Forráðamaður 2:_________________________________________ 

 Upprunaland:______________________________ 

Tungumál:___________________________ 

 Ríkisfang:_________________________________  

 Vinnustaður:_______________________________  

Tala forráðamenn íslensku?______________________________________ 

Hvaða tungumál talar barnið?_________________________________ 
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Hvaða tungumál talar forráðamaður 1 við barnið?_______________________ 

Hvaða tungumál talar forráðamaður 2 við barnið?_______________________ 

Hvaða tungumál tala forráðamenn sín á milli?________________________ 

Vilja forráðamenn túlk í viðtölum:               Já [   ]           Nei [   ] 

 Ef já, einhvern sérstakan?________________________________ 

Forræði/skipulag umgengnisréttar:________________________________ 

Hefur barnið farið í 18. Mánaða skoðun :______ 

Hefur barnið farið í 2 ½ árs skoðun : ______ 

Er barnið með barnasjúkdóm:______ 

Hefur barnið verið bólusett:________ 

Hefur barnið ofnæmi:_______ 

Hefur barnið farið til tannlæknis:_______ 

Hefur barnið farið í sjónmælingu eða heyrn mæld:_______ 

Matarvenjur: 

 Er barnið á sérfæði?_____________________________________ 

 Má barnið borða allan mat?______________________________________ 

Notar barnið bleyju?______________________________________ 

Hvíld barnsins: 

 Sefur barnið? Ef já, hve lengi?_______________________________ 

 Notar barnið snuð eða mjúkdýr?__________________________________ 

 Sefur barnið í vagni eða inni?_____________________________________ 
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 Hvernig er barnið þegar það fer að sofa? 

(rólegt/órólegt)________________ 

Málþróun/málþroski og boðskiptibarna 

Finnst þér málþroski barnsins vera eðlilegur: ________ 

Finnst þér orðaforði barnsins vera aldurssvarandi:________ 

Hefur barnið sýnt erfiða hegðun:________ 

Hefur greinst ADHD í fjölskyldunni:_______ 

Hefur greinst lesblinda í fjölskyldunni:_______ 

 

Er eitthvað annað sem forráðamenn vilja koma á framfæri? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

___________________________________________________ 

Aðlögun hefst:__________________________________ 
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VIÐAUKI 2 

Yfirlit verkferla   
 

Er búið að:    

Fara yfir bakgrunnsupplýsingar frá foreldrum?    

Fylla út gátlista til frumkönnunar varðandi málskilning, 
máltjáningu, leik og boðskipti?  

  

Fara með barnið í 2 og hálfs árs skoðun 
heilsugæslunnar?  

  

Fá bréf varðandi niðurstöður úr 2 og hálfs árs skoðun 
heilsugæslunnar?  

  

Gera foreldrum grein fyrir grunsemdum um stöðu 
barnsins hvað varðar mál, tal og boðskipti?  

  

Fá leyfi foreldra til þess að leggja fyrir viðeigandi 
athugunarlista/gátlista?  

  

Leggja fyrir viðeigandi athugunarlista?    

Fara yfir niðurstöður athugunarlista/gátlista með 
foreldrum?  

  

Fá leyfi frá foreldrum til að taka mál barnsins upp í 
Brúarteymi?  

  

Útbúa skilgreinda málörvunaráætlun út frá þörfum 
barnsins?  

  

Veita foreldrum fræðslu?    

Skrá hvað er gert í málörvunartímum?    

Senda verkefni heim?    

Meta árangur?    
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VIÐAUKI 3  
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VIÐAUKI 4  

1. Heilsugæslan 

Heilsugæslan leggur fyrir eftirfarandi lista frá eins árs aldri: PEDS, sem 

er mat foreldra á þroska barna og BRIGANCE-þroskaskimun 

(Heilsugæsla Höfðuborgasvæðisins, 2015). Hér fyrir neðan eru 

upplýsingar um hvenær börn eiga að fara í ungbarnaeftirlit og hvað 

felst í hverri skoðun fyrir sig. Þar fyrir neðan eru nánari lýsingar á þeim 

mál- og þroskaprófum sem lögð eru fyrir á heilsugæslunni. 

  

Ungbarnaeftirlit á heilsugæslunni

12 
mánaða

Hjúkrunarfr
.

Skoðun og 
bólusetning

18 
mánaða

Hjúkrunarfr
. og læknir

Skoðun og 
bólusetning,

PEDS

2  1/2 árs

Hjúkrunarfr
. og læknir

Skoðun, PEDS 
og Brigance 

þroskaskimun

3 ára

Tannlæknir

Tanneftirlit, 
forvarnarskoðun

4 ára

Hjúkrunarfr
. 

Skoðun, 
sjónpróf, 

bólusetning, 
PEDS og 
Brigance
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VIÐAUKI 5 
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VIÐAUKI 6 
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VIÐAUKI 7  
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VIÐAUKI 8 

Málörvunarefni – flokkun 

•  Litir  

o Flokka liti  
o Nefna litina 
o Benda á litina 

 
 

Stærðfræði/form 

o Telja í runu 
o Telja hluti 
o Flokka 
o Þekkja tölustafi 
o Þekkja formin 
o Lýsa formunum 

 
 

Frásögn/sögugerð 

o Verkefni þar sem unnið er með uppbyggingu frásagna, 
að byrja og enda frásögn, rétta röðun í atburðarás og 
að nota samfellu og samloðun í frásögn 

o Segja frá 
o Segja sögu 
o Lýsa aðstæðum 

 
 

 Athygli/minni/einbeiting 

o Sjónrænt minni 
o Flokka og para 
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Orðaforði 

o Orðaforði eru öll þau orð sem við notum í tungumálinu 
til þess að sýna hugtakaþekkingu. Orðaforði þróast 
fyrst út frá barninu sjálfu með því að það lærir að 
þekkja helstu líkamshluta, nánustu fjölskyldu, 
tilfinningar og hluti úr nánasta umhverfi.  

o Andheiti 
o Föt, matur, dýr, líkamshlutar og fleira 

 
 

Málfræði/málfræðivitund 

o Málfræði er samansafn af reglum sem einkenna 
hefðbundna málnotkun 

o Forsetningar 
o Lýsingarorð 
o Persónufornöfn 
o Setja orð á athafnir 
o Eintala – fleirtala  
o Hugtök  

 
 

Hljóðkerfisvitund 

o Hljóðkerfisvitund er hæfileikinn til að geta hugsað og 
talað um málhljóð og hljóðkerfi málsins 

o Framburður 
o Bókstafir 
o Lestur 
o Skrift 
o Ríma 
o Klappa atkvæði 
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Hlustun/heyrnarminni 

o Hlustun er að geta staldrað við, hlustað eftir og einbeitt 
sér að því að túlka umhverfishljóð og talmál. Hlustun er 
undirstaða málskilnings, máltjáningar og viðeigandi 
boðskipta. 

o Heyrnarminni er að tileinka sér, geyma og geta kallað 
fram heyrnrænt hljóðamynstur, bæði úr lang- og 
skammtímaminni. Þetta felur í sér að geta endurtekið 
orð og farið eftir fyrirmælum. 

o Heyrnræn úrvinnsla er að bera saman heyrnræn áreiti 
við almenna þekkingu einstaklingsins og málvitund. 
Heyrnræn úrvinnsla varðar líffræðilegr samspil margra 
þatta mannslíkamans og tengist því hvernig heilinn 
vinnur úr mismunandi áreitum sem berast til hans í 
gegnum eyrun.  

o Hlusta – muna – framkvæma 
 


