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Málþroski og læsi 

færni til framtíðar 
Þróunarverkefni í tengslum við málörvun og undirbúning fyrir lestur ungra barna í 

Húnavatnssýslum og Strandabyggð. 

 

Markmið verkefnisins er að samræma verkferla og vinnu tengda málörvun og 

undirbúningi fyrir lestur ungra barna þar sem lögð er áhersla á snemmtæka íhlutun. 

 

Lykillinn að árangri felst í eftirfarandi þáttum: 

° Fleiri skimunum í leikskóla  

° Mati á árangri 

° Viðeigandi kennsluaðferðum og kennsluefni 

°  Nám í gegnum leik 

° Snemmtækri íhlutun 

° Góðu samstarfi heimilis, skóla og heilsugæslu 

 

Verkefnisstjóri, leiðbeinandi og tengiliður verkefnisins er Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, talmeinafræðingur. 

Ábyrgðarmenn verkefnisins eru Þórdís Hauksdóttir, fræðslustjóri Austur-  

Húnavatnssýslu, og Guðrún Lára Magnúsdóttir, leikskólastjóri í leikskólanum 

Ásgarði, Hvammstanga. 

Leikskólarnir sem tóku þátt eru: 

° Barnaból á Skagaströnd 

° Barnabær á Blönduósi 

° Ásgarður á Hvammstanga 

° Vallaból á Húnavöllum 

° Lækjarbrekka á Hólmavík 

Grunnskólar á svæðinu munu í framhaldinu einnig taka virkan þátt í heildstæðri 

skólastefnu. 
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Verkefnið er tileinkað núverandi og framtíðarnemendum Barnabæjar, foreldrum 

og skólasamfélaginu í heild sinni.  
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Formáli 
Leikskólastjórar leikskólanna í Austur-Húnavatnssýslu, Húnaþingi vestra og Strandabyggð hafa 

hist reglulega á fundum frá árinu 2002 til að ræða málefni tengd leikskólamálum. Árið 2014 

innleiddu grunnskólarnir á svæðinu í þróunarverkefnið „Orð af orði“ sem gerði það að verkum að 

leikskólarnir misstu af námskeiðum sem áður voru haldin á vegum Fræðsluskrifstofu Austur– 

Húnavatnssýslu fyrir grunnskólana en leikskólunum hafði alltaf verið boðið að vera með. Í stað 

námskeiðanna var ákveðið að halda sameiginlegan starfsdag fyrir alla leikskólana sem tóku þátt í 

verkefninu í ágúst 2015. Starfsfólk leikskólanna velti fyrir sér hvað bæri helst að leggja áherslu á 

og voru allir sammála um að mikilvægi málörvunar væri grunnurinn. Einnig hugmyndafræðin að 

baki markvissrar málörvunar, málörvun fjögurra til sex ára barna og undirbúningur fyrir lestur og 

síðast en ekki síst að fræða foreldra um mikilvægi lesturs fyrir börnin. Guðrún Lára Magnúsdóttir, 

leikskólastjóri í leikskólanum Ásgarði á Hvammstanga, hafði samband við Ásthildi Bj. 

Snorradóttur talmeinafræðing, og varð úr að hún kom á starfsdaginn í Ásgarði þann 18. ágúst 2015 

þar sem samankomið var allt starfsfólk þeirra skóla sem tóku þátt í verkefninu. Ásthildur var með 

dagsnámskeið fyrir starfsfólk leikskólanna þar sem hún  kenndi m.a. mikilvægi málörvunar og 

tengsl máls og lesturs. Þetta var upphafið að þróunarverkefninu „Málþroski og læsi, færni til 

framtíðar.“ Ásthildur Bj. Snorradóttir var síðan fengin til þess að vera  verkefnastjóri 

þróunarverkefnisins. 

 

 

Saga leikskólans 

Leikskólinn á Blönduósi var stofnaður árið 1972 og hóf starfsemi sína í húsnæði grunnskólans á 

Blönduósi og var þá einungis starfandi yfir sumartímann. 

Haustið 1975 var ákveðið að hafa barnaheimilið, eins og það var þá kallað, opið allt árið. 

Yfir veturinn var starfsemin í einni kennslustofu í gamla skólanum en á sumrin flutti skólinn yfir í 

nýja skólann þar sem börnunum fjölgaði, þá þurfti meira rými og fengust tvær kennslustofur til 

afnota. Þau börn sem voru allan daginn fóru heim í hádegismat og komu svo aftur en voru með 

nesti með sér fyrir morgun- og síðdegishressingu. Í lok sumars árið 1977 fluttist leikskólinn að 

Árbraut 35. Öll börn komu með nesti og fóru heim í hádegismat en þegar leið á árið var farið að 

bjóða upp á snarl í hádeginu. Skólinn var opinn frá kl. 7.30 – 18.00. Leikskólinn fluttist í 

núverandi húsnæði í júní árið 1981 og voru flestöll börnin hálfan daginn. Börnin héldu áfram að 
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koma með nesti en þau börn sem voru allan daginn fengu snarl í hádeginu en þau voru þá 14. 

Dagheimilisdeildin, eins og hún hét þá, var aldursblönduð en hálfsdagsdeildirnar voru 

aldursskiptar. Árið 1982 skipaði menntamálaráðherra nefnd til að semja starfsáætlun um 

uppeldisstörf á dagheimilum sem gefin var út árið 1985 og heitir „Uppeldisáætlun fyrir 

dagvistarheimili. Markmið og leiðir.“ Þá var leikskólastjóri forstöðumaður og leikskólakennarar 

fóstrur. Árið 1994 breyttist starfsheitið fóstra í leikskólakennara og málefni leikskóla fluttust frá 

Félagsmálaráðuneytinu yfir í Menntamálaráðuneytið. Árið 1995 urðu þær breytingar í 

leikskólanum að farið var að bjóða upp á morgunmat og síðdegishressingu hjá leikskólabörnunum 

í stað nestis sem börnin komu með að heiman. Einnig bættist sex klukkustunda dvöl við það sem 

var í boði áður. Í framhaldi fjölgaði valmöguleikum foreldra á dvalartímum fyrir börn sín, allt frá 

fjórum tímum upp í níu tíma og fleiri börn bættust við í hádegismat. Á þessum árum var 

leikskólinn opinn frá 7.45 – 17.15. Árið 2006 ákváðu bæjaryfirvöld að lækka aldurstakmark í 

skólann niður í sex mánaða gömul börn þar sem eina starfandi dagmamman á svæðinu hætti 

störfum. Anna Margrét Arnardóttir, þáverandi aðstoðarleikskólastjóri, fékk þá frábæru hugmynd 

að nýta íbúð við Félagsheimilið sem áður hýsti bæjarskrifstofurnar fyrir yngstu börnin því ekki var 

pláss í húsnæði leikskólans. Sú deild var opnuð í janúar 2006. Þetta ár hafði nemendum líka 

fækkað sem voru til 17.15 og var ákveðið að skólinn lokaði kl. 16.15 og er svo enn. Í kjölfarið, í 

janúar 2007, var hafist handa við viðbyggingu sem tekin var í notkun í nóvember sama ár. Í 

viðbyggingunni var deild fyrir yngstu börnin, bætt starfsmannaaðstaða og nýtt eldhús. Einnig var 

gamli skólinn endurnýjaður. 

Árið 2013 fjölgaði nemendum mikið og var tekið á það ráð að nýta aftur í búðina við 

Félagsheimilið en í þetta sinn með elsta árganginn. Deildin fékk nafnið Stóri Fjallabær hjá 

nemendunum enda eru þau elsti hópurinn í leikskólanum. 
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Aðalnámskrá leikskóla 

 

 
 

 

 

 

Aðalnámskráin frá 2011 er byggð á lögum um leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Hún er 

rammi utan um skólastarf þessara skólastiga og leiðsögn um tilgang og markmið starfsins. Í 

námskránni birtist heildarsýn um menntun og þar er útfærð nánar sú menntastefna sem felst í 

lögunum. Segja má að námskráin sé samningur sem þjóðin hefur gert við sjálfa sig um 

menntamál. Hún er ætluð stjórnendum, skóla, kennurum og öðru starfsfólki skólakerfisins en 

veitir einnig upplýsingar um tilgang og starfsemi skóla til nemenda, foreldra, opinberra stofnana, 

félagasamtaka, aðila atvinnulífsins og almennings. Aðalnámskráin hefur margþætt hlutverk eins 

og til dæmis að birta menntastefnu stjórnvalda, námsframboð og námskröfur. Hún er helsta 

stjórntæki fræðsluyfirvalda og tryggir að samræmi og samhæfing sé í skólastarfi þar sem útfærð er 

sameiginleg menntastefna. Aðalnámskráin setur ákveðinn starfsramma fyrir stjórnendur, kennara 

og starfsfólk í einstaka skólum við skipulagningu, framkvæmd og mat á skólastarfi sem skylt er að 

útfæra og hún veitir upplýsingar til nemenda og forráðamanna um það gæðakerfi og þau helstu 

viðmið sem starfsemi skóla byggir á (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Leikskólinn er fyrsta stig skólakerfisins og upphaf  formlegrar menntunar. Þar fer fram 

mikilvægur tími náms og þroska á eigin forsendum og með öðrum. Í leikskólum á Íslandi eru 

námssvið unnin eftir grunnþáttum menntunar sem Aðalnámskrá setur fram og eru þessir þættir 

ætlaðir að vera leiðarljós menntunar, uppeldis og umönnunar. Grunnþættir eru settir fram á 

grundvelli markmiða, laga um leikskóla og eru eftirfarandi: Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þessir þættir skulu fléttast inn í allt það leikskólastarf 

sem fram fer. Hugtökin uppeldi, umönnun og menntun mynda eina heild í leikskólastarfinu. 

Börnin fá hvatningu og viðfangsefni við hæfi, þeim er sýnd virðing og umhyggja og á að líta á þau 

sem fullgilda þátttakendur í samfélagi leikskólans. Í annarri grein laga um leikskóla segir að 

velferð og hagur barna skuli vera leiðarljós í öllu starfinu. Börnunum þarf að skapa hollt og 

hvetjandi uppeldisumhverfi og þau þurfa að finna til öryggis í náms-og leikaðstæðum auk þess að 
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veita þeim þá umönnun og menntun sem þau eiga rétt á. Það á að stuðla að því að nám barnanna 

fari fram í gegnum leik og skapandi starf og þannig njóti þau fjölbreyttra uppeldiskosta 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

Auk þess að vinna eftir grunnþáttum Aðalnámskrár leikskóla er leikskólinn Barnabær með 

sína eigin skólanámskrá sem byggir á stefnu John Dewey. Þar er áhersla lögð á nám í gegnum leik 

(e. learning by doing). Í Barnabæ er aðal áherslan á málþroska og læsi með snemmtækri íhlutun og 

lestrarhvetjandi umhverfi. Einkunnarorð leikskólans eru „Leikur, gleði, virðing“. 

Börn: Í leikskólanum Barnabæ mætum við hverju barni eins og það er og berum virðingu fyrir 

hverjum einstaklingi. Starfsfólk leikskólans  leggur áherslu á að gleði sé í fyrirrúmi og að 

börnunum líði vel í leikskólanum. Námsleið barnanna er í gegnum skapandi leik og leikaðstæður. 

Starfsfólk: Í leikskólanum Barnabæ stuðlum við að því að jákvæðni, gleði og kærleikur séu 

ráðandi í samskiptum starfsfólks sem og í samskiptum við börn, foreldra og aðra sem koma að 

málum leikskólans. 

Náttúra og umhverfi: Í leikskólanum  Barnabæ er hver deild sniðin að aldri barnanna, þroska 

og getu. Farið  er í gönguferðir og vettvangsferðir til að upplifa og skoða nánasta umhverfi 

skólans. Þannig tengjast börn umhverfi sínu og menningu, upplifa fjölbreytileika náttúrunnar svo 

sem veður, árstíðarskipti og breytileika gróðurs. Mikilvægt er að kenna börnum að bera virðingu 

fyrir umhverfi sínu og náttúru og skapa þeim tækifæri til að upplifa og njóta. Einnig er börnum 

kennd virðing og umhyggja fyrir fólki, dýrum og  umhverfi. Þessi þáttur er  mikilvægur hluti 

lýðræðismenntunar sem hjálpar börnum að bera virðingu fyrir öllu lífi og leggja sitt af mörkum til 

að bæta samfélagið . 

Efniviður: í leikskólanum Barnabæ er efniviður flokkaður og endurunninn, notaður í leik og 

myndsköpun og lagt er upp úr að nýta allan pappír vel. Notaður er opinn efniviður í bland við 

önnur leikföng. Unnið er með snjó, vatn, sand, steina, skeljar og annað sem finnst í náttúrunni.  

Lýðræði: Í leikskólanum Barnabæ leggjum við áherslu á að borin sé virðing fyrir manngildi 

hvers og eins. Lýðræðis- og mannréttindamenntun byggist á gagnrýninni hugsun og ígrundun um 

grunngildi samfélagsins. Samstarf er á milli leikskólans og grunnskólans,  ásamt samstarfi við 

sjúkrahús og bókasafn bæjarins. Lýðræði innan leikskólans einkennist af vali um leiksvæði, 

efnivið og áhrif á matseðil. Á Stóra Fjallabær er þátttaka barnanna efld með því að spyrja þau 

hvað þau myndu vilja gera í leikskólanum ef þau myndu ráða og eru hugmyndirnar  skrifaðar upp 

og tekið er tillit til þeirra í leikskólastarfinu. Með þessu taka börnin virkan þátt í ákvarðanatöku og 

mótun leikskólastarfsins. 
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Grunnþættir menntunar 

 

                    Læsi                                                   Sköpun                

 

 

 

 

 

     Lýðræði og mannréttindi                     Heilbrigði og velferð 

 

 

 

 

 

 

             Sjálfbærni                                              Jafnrétti 
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Læsi 
            Lesum saman                                     Aukum víðsýni 

 

  

 

 

 

 

     Lestrarvænt umhverfi                              Syngjum saman 

 

 

 

 

 

 

 

          Leikum okkur                                   Virkjum rökhugsun 
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Sköpun 

 

           Myndsköpun                           Nýtum náttúrulegan efnivið 

 

 

 

 

 

   Notum hugmyndaflugið                             Einingakubbar                  

 

 

 

 

 

          Búningaleikur                                      Tónsköpun 
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Lýðræði og mannréttindi 

 

           Hjálpumst að                                     Allir leika saman 

 

 

 

 

 

   Höfum áhrif á matseðil                Bjóðum foreldrum í heimsókn 

 

 

 

 

 

       Sýnum umhyggju                        Fögnum fjölbreytileikanum 

 

 

 

 

 



13 
 

Heilbrigði og velferð 

 

         Leikum okkur úti                         Förum í vettvangsferðir 

 

 

 
 

             Hvílum okkur                                 Stundum íþróttir 

 

 

 
    

              Hugleiðum                                 Borðum hollan mat 
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Sjálfbærni 
           Ræktum plöntur                         Ígrundum endurvinnslu 

 

 
 

 

 

         Könnum umhverfið                    Endurnýtum umbúðir í leik 

 

 

 
 
    Söfnum matarafgöngum                    Flokkum og endurvinnum 
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Jafnrétti 
     Jöfn tækifæri til náms                        Nám án aðgreiningar 

 

 

 

 

 

          Allir taka þátt                                            Fræðsla 

 

 

 

 

 

 

             Við erum vinir                                     Skiptumst á 
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Málörvun 
Almenn málörvun í daglegu starfi er eitt af því mikilvægasta sem leikskólinn getur lagt af mörkum 

í læsisþróun barna. Mál og lestur eru tveir samtvinnaðir þættir. Mikilvægt er að hafa umhverfi á 

leikskólum mál- og læsisörvandi og þurfa börnin að hafa aðgang að málörvunarefni við hæfi hvar 

og hvenær sem er. Málörvunin þarf að vera fléttuð inn í allt starf leikskólans og huga þarf að 

þáttum eins og orðaforða, máltjáningu, hlustun og ritun. Kennarar þurfa að vera vel undirbúnir til 

að grípa tækifæri til málörvunar þegar þau gefast (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Til að 

árangur náist í málörvun þurfa leikskólar að hafa skýr markmið og markvissa skráningu yfir það 

sem gert er í þjálfunarstundum. Ef málörvun gengur vel kemur það fram í aukinni lífsleikni, bættri 

líðan og betri námsárangri (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2004). 

Börn hafa almennt gaman af því að leika sér og því er kjörið að nýta leikinn markvisst til 

málörvunar, til dæmis að læra hljóð dýra í dýraleik, heiti líkamshluta við klæðnað og heiti 

mismunandi hluta við að skoða bækur (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1996). Einnig er kjörið að nýta 

matartíma til þess að skapa þörf fyrir boðskipti, læra hugtök tengd mat og til þess að hvetja börnin 

til að eiga samskipti. Á sama hátt er mikilvægt að nýta útiveru til þess að kenna börnum ný hugtök 

og kenna þeim hugtök tengd nánasta umhverfi. Það þarf að skapa börnunum uppbyggilegar 

leikaðstæður þar sem stefnt er að því að allir geti tekið þátt á sínum forsendum. Samvinna heimilis 

og skóla er einn mikilvægasti þátturinn í allri vinnu með börnum. Foreldrar þurfa að vera virkir 

þátttakendur í málörvun, til dæmis með því að byrja eins fljótt og mögulegt er að auka 

málskilning, bæta boðskiptafærni og máltjáningu barnanna (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2004). 

Fullorðnir, til að mynda foreldrar og starfsfólk skóla, geta stuðlað að auknum málþroska barna 

með því að setja orð á allar athafnir daglegs lífs. Til að byrja með ætti að nota einfaldar og stuttar 

setningar sem síðar væri hægt að lengja og flækja út frá aldri og skilningi barnanna 

(Christophersen og Mortweet, 2004, bls.32-33) 

Umhverfið sem börnin alast upp í hefur áhrif á þroska þeirra. Þegar þau fá ýmiss konar 

örvun, til dæmis með því að hlusta á sögufrásögn, söng, tónlist, skoða myndir og ræða málin, er 

verið að auka líkur á því að sú reynsla komi þeim að notum í ýmsum athöfnum síðar meir (Hallen 

og Evershaug, 1993, bls.106)
 

Til að örva börn til tals þarf að tala við þau og ekki síður að hlusta á hvað þau hafa að 

segja. Þeir einstaklingar sem eru í umhverfi barnanna þurfa að vera góðar fyrirmyndir og huga að 

því hvað barnið segir frekar en hvernig það talar (Valdís B. Guðjónsdóttir, 2007). 

Mál-, hreyfi- og vitsmunaþroski tvinnast saman og hafa áhrif hver á annan. Leggja þarf grunn að 

málþroska snemma í lífi barns. Allt frá fæðingu þarf að hafa góð samskipti við barnið í gegnum 
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talað mál, þar sem raddblær, hrynjandi og endurtekning skipta miklu máli. Þroski barna eykst og 

þau verða betur undirbúin í að tileinka sér lestur og skrift ef þau hafa átt í góðum mállegum 

samskiptum og fengið góða málörvun frá fæðingu og upphafi skólagöngu. 

 

Uppbygging málörvunarstunda í leikskólanum Barnabæ 
 

Markmið málörvunarstunda er að undirbúa nemendur fyrir lestrarnám ásamt því að efla málþroska 

og hljóðkerfisvitund þeirra. Grunnurinn að námsaðferðum er sá sami í öllum deildum en þær eru 

mismunandi útfærðar eftir þroska og getu barnanna. 

 

Mánasel/Þúfubær (8 mánaða – 2,5 ára gömul börn)  

Málörvunarstundir byggja á litlum hópum þannig að sem mest ró og einbeiting náist í hópunum. 

Stundirnar byggja á: 

° Lestri bóka og loðtöflusögum þar sem áhersla lögð á að 

benda og spjalla um myndirnar og mikið er um 

endurtekningar.   

° Söng þar sem áhersla er lögð á einfalda texta, hreyfingar 

og tákn. 

° Innlögn og æfingum þar sem áhersla er á að klappa 

atkvæði orða, telja, segja nöfnin okkar og líkamsheiti. 

 

Umgjörð málörvunarstunda - skref fyrir skref: 

Börnin setjast á litlar mottur til að afmarka það svæði sem þau eiga að vera á. þetta hentar mjög 

vel fyrir ung börn sem þurfa að læra að vera á sínu svæði í hópatíma. Allir tímar byrja á því að 

farið er yfir Bínureglurnar sem byggja á bókinni um Bínu bálreiðu (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2006). Þau læra þannig grunnreglurnar í samskiptum, sbr. að sitja, hlusta, bíða, passa hendur, 

skiptast á og muna. Því næst er farið í verkefni tímans sem eru yfirleitt tvö mismunandi verkefni. 

Það getur til dæmis verið lestur bókar eða loðtöflusaga, æfingar í spjaldtölvu, dýr eða hlutir 

dregnir upp úr poka og nefndir á nafn, söngur, æfingar í að telja eða segja nöfnin okkar og 

svoleiðis mætti lengi telja. Í lokin er farið í síðustu Bínuregluna sem er að muna. Börnin æfa sig 

þannig að muna hvað þau voru að gera  og  kalla úr minni það sem var  gert í málörvunartímanum.  
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Hólabær (2–4 ára gömul börn) 

Málörvunarstundir eru fjórum sinnum í viku 15 mínútur í senn. Allir eru saman bæði  börn og 

kennarar.  Stundirnar byggja á: 

 Hljóðasmiðju Lubba 

 Hlustun  

 Söng  

 Unnið með hljóðkerfisvitund 

 Tákn með tali 

 Jóga 

 Lestri 

 

 

Umgjörð málörvunarstunda - skref fyrir skref: 

Börnin setjast öll á sitt pláss sem er merkt með nafninu þeirra og mynd af tákninu þeirra. Tveir 

kennarar sjá um stundina. Allir tímar byrja á því að farið er yfir Bínureglurnar sem byggja á 

bókinni um Bínu bálreiðu (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2006). Þau  læra  þannig grunnreglurnar í 

samskiptum, að sitja, hlusta, bíða, passa hendur, skiptast á og muna. Bókstafur er kynntur og farið 

yfir hvað hann segir. Börnin herma eftir hljóði stafsins. Börnin hlusta á lagið um bókstafinn úr 

lagalista Lubbi finnur málbein.  Unnið er með sama bókstafinn í hálfan mánuð. Þrjú til fjögur lög 

eru sungin jafnhliða, þar af eitt Lubbalag og síðan önnur lög. Lagavalið fer eftir hvaða þema er í 

gangi hverju sinni í leikskólanum. Notað er tákn með tali með söngnum ef hægt er. Tákn vikunnar 

er rætt ásamt tákni mánaðarins. Unnið er markvisst með hljóðkerfisvitund með því að klappa nöfn 

barnanna og önnur orð í atkvæði. Lögð er áhersla á að börnin læri að þekkja rím með því að fara 

með vísur og þulur ásamt myndrænu efni sem vinnur með rím.  Í lok tímans eru gerðar  

jógaæfingar.  Hver æfing hefur sitt heiti sem að börnin læra. 

Lestur fer fram í hóptímum þar sem lesnar eru sögubækur, spjallað um myndirnar og söguna í 

þeim tilgangi að auka orðaforða. Grunnur að góðri færni í lestri er lagður á fyrstu æviárum 

barnsins. Því betri málþroska sem barn hefur, því betur er það í stakk búið til að takast á við 

lestrarnám. Einnig er sérstök áhersla lögð á að vekja áhuga barnanna á bókum og sögulestri.  
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Fjallabær (4–5 ára gömul börn): 

Málörvunarstundir eru 5 sinnum í viku í 10–20 mínútur í senn. Stundunum er stjórnað af kennara 

og eru þær fjölbreyttar til að ná fram sem flestum atriðum sem tengjast málörvun. Stundirnar 

byggjast á:  

 Rími 

 Atkvæðum í orðum 

 Samsettum orðum  

 Orðhlutaeyðingu 

 Lestri bóka  

 Úrtöluþulum eins og Ugla sat á kvisti. 

 Hlustun eftir hljóðum úr umhverfinu.  

 Vísum og sungnum lögum.  

 Framsögn þar sem nemendur standa upp og segja frá liðnum atburðum utan og innan 

skólastarfsins.  

 Bókstöfum/hljóðum. Nemendur leika með stafi, segulstafi, svampastafi og fleira. Þeir finna 

sinn staf, æfa hvað hann segir og sjá hvernig nöfnin sín eru skrifuð.  Nemendur eru hvattir 

til að skrifa stafinn sinn og er hjálpað eftir þörfum.  

 

Umgjörð málörvunarstunda – skref fyrir skref: 

Nemendur setjast í hálfhring og passa sig að hafa hendur og fætur hjá sér. Kennarinn segir  orð 

fyrir framan hópinn og þau finna orð sem rímar við orðið sem að kennarinn sagði. Kennarinn er 

myndir sem ríma og nemendurnir eru hvattir til að reyna að finna fleiri orð sem ríma við 

myndirnar. Nemendurnir finna einnig önnur orð sem ríma og stundum eru rímuð bullorð. 

Kennarinn velur orð til að klappa í atkvæði, stundum af handahófi, einnig eftir flokkum 

eins og grænmeti, ávextir, fatnaður, nöfn á foreldrum og fleira. Nemendurnir fá einnig að velja 

hvaða orð eru klöppuð. Atkvæðin eru líka stundum talin og rætt  hvað eru mismunandi mörg 

klöpp/atkvæði í orði. Stundum eru aðrar aðferðir við að vinna með atkvæði notaðar eins og að 

stappa, slá á læri o.s.frv . 

Kennarinn les bók og byrjar á því að kynna sérstaklega titil bókarinnar, höfund, 

myndskreyti, útgáfu, þýðanda og hvar  hún var fyrst gefin út. Vakin er athygli barnanna á þessum 

þáttum sem tengist viðeigandi bók.  Að því loknu hefst lesturinn þar sem börnin eru  síðan spurð 

eftir lesturinn opinna spurninga úr textanum. Ef upp koma orð sem ekki eru notuð í daglegu tali 
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við börnin eða þykja á einhvern hátt sérstök eru þau spurð hvort þau viti hvað þau þýða.  Ef þau 

þekkja ekki orðin þá útskýrir kennarinn orðin fyrir þeim.  

 

Stóri Fjallabær (5–6 ára gömul börn) 

Málörvunarstundir eru u.þ.b. tvisvar til þrisvar sinnum í viku, 20–40 mínútur í senn. Annað hvort 

eru öll börnin saman með kennara eða að þeim er skipt niður í tvo hópa þar sem þau vinna 

verkefni með kennara. 

Í þessum stundum eru unnin ýmis fjölbreytt verkefni, þar á meðal að ríma, fara með vísur 

og kvæði, orðhlutaeyðing, samsetning orða, sögukubbar, klappa orð í atkvæði, ýmsar umræður, 

sögur, bókalestur, söngur, stafainnlögn, vinna með málhljóð, þjálfa minni, þjálfun í framsögn, 

eintala/fleirtala. Unnið er sérstaklega með spil sem eru ætluð til þess að efla málþroska. 

 

Hugmyndir í málörvun:  

 Lesa sögur og hafa ákveðnar spurningar tilbúnar sem börnin svara eftir lestur. 

 Stafalottó: Segja hljóðið sem stafurinn á. 

 Samsetning orða: Tvö börn hafa sitt hvort orðið og saman mynda þau samsett orð byggt á 

þeim orðum sem þau fengu í upphafi. Orðhlutaeyðing: Segja samsett orð og spyrja barnið 

hvað standi eftir af orðinu þegar hluti af því er tekinn í burtu. 

 Börnin læra að búa til sögu. Þau eru nokkur saman í hóp eða vinna hvert fyrir sig. Lögð er 

áhersla á að kenna þeim byrjun, miðju og endi í frásögn og sögugerð. 

 Sögukubbar: Börnin kasta tengingum með myndum og búa til sögu út frá myndunum.  

 Klappa hugtök. Börnunum er leyft  að velja orð til þess að klappa. 

 Söngur. Hægt að velja lög eftir árstíðum. Lögð er 

áhersla á að kanna áhuga barnanna á því hvaða 

söngva þau vilja syngja. 

 Lesa bækur. Hægt að hafa val á bókum tengt ákveðnu 

þema og tengja síðan við önnur verkefni í 

leikskólanum. 

 Kennarinn býr til sögur til að segja börnunum.  Hægt 

að tengja sögurnar við það sem þau eru sjálf búin að vera að gera eða við þeirra áhugasvið. 

 Hvert barn fær að draga miða og á miðanum stendur hvað þau ætla að starfa við þegar þau 

verða stór. Orðið á miðanum sem barnið dregur er svo rætt sérstaklega. 
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 Eintala og fleirtala: Þá er til dæmis sýnd mynd af  bók og barnið er spurt hvað þetta sé og 

svo er því sýnt mynd af nokkrum bókum og aftur spurt hvað þetta sé (dæmi: bók/bækur). 

Börnin leika sér síðan að því að mynda eintölu og fleirtölu af orðum sem kennarinn er 

búinn að finna. Þau fá líka tækifæri til þess að stinga upp á orðum til að leika með.  

 Búðarleikur: Kennari biður hvert barn fyrir sig  að fara í  „búðina“ og nefnir þrjá hluti sem 

barnið á að kaupa. Börnin geta valið úr mörgum hlutum sem að liggja á borði í ákveðinni 

fjarlægð frá þeim. Þau þurfa síðan að muna hvað þau áttu að kaupa og telja það upp  þegar 

þau koma til baka úr búðinni til kennarans. 

 

Dagleg málörvun 
 

Morgunstund: Starfsmaður tekur á móti hverju barni og heilsar því með nafni á hverjum 

morgni. Lögð er áhersla á rólega stund og spjall. 

Matmálstímar: Stuðlað er að því að hafa ró í matmálstímum og starfsfólkið grípur öll tækifæri 

sem skapast til umræðna og til þess að fræða börnin. 

Samverustundir: Samverustundir eru á öllum deildum þar sem safnast er saman, sungið, lesið, 

spjallað og börnin æfa sig í að koma fram fyrir framan allan hópinn. Æfð eru sérstaklega  jákvæð 

samskipti og að hrósa börnunum ásamt því að kenna þeim að þiggja hrós. Sönglögin í 

leikskólanum Barnabæ eru árstíðabundin í bland við hefðbundin leikskólalög. 

Hópatími: Í hópastarfi er unnið eftir grunnþáttum menntunar í aðalnámskrá. Unnið er með 

fjölbreyttan efnivið til að nálgast þau viðfangsefni sem unnið er með hverju sinni. Inn í þetta 

fléttast söngur, málrækt, hreyfing og sköpun og er það hópstjóra að útfæra leiðir í samvinnu við 

sinn hóp. Verkefni sem eru notuð eru til dæmis Lubbi finnur mábein, Bína bálreiða, Ljáðu mér 

eyra, Leggðu við hlustir og Tölum saman. Einnig er unnið með leikskólalæsi, markvissa málörvun, 

og málörvun í gegnum hreyfingu ( leikur að læra).  

Valtímar: Börnin fá tækifæri til þess að velja sér viðfangsefni daglega. Í daglegu vali velja börnin 

sér svæði eftir áhugasviði hvers og eins á lýðræðislegan hátt. Á valsvæðum fá þau tækifæri til 

samskipta við önnur börn með svipuð áhugamál og kennara. Með því að gefa börnunum tækifæri á 

því að velja sjálf á milli verkefna þjálfast þau í samskiptahæfni um leið og þau læra  að takast á 

við mótlæti. Í félagslegum samskiptum æfa þau m.a. framsögn, orðaforða, málskilning og 

viðeigandi boðskipti. 
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Málörvun og lestur 
 

Mál-, hreyfi- og vitsmunaþroski tvinnast saman og hafa áhrif hvor á annan. Slakur málþroski getur 

haft áhrif á vitsmunaþroska og einnig getur slakur vitsmunaþroski haft áhrif á málþroska. Þess 

vegna er mikilvægt að leggja áherslu á þverfaglega nálgun bæði 

hvað varðar greiningar og íhlutun sem tengist málörvun og læsi. 

Leggja þarf grunn að málþroska snemma í lífi barns. Allt frá 

fæðingu þarf að hafa góð samskipti við barnið í gegnum talað mál 

þar sem raddblær, hrynjandi og endurtekning skipta miklu máli. 

Þroski barna eykst og þau verða betur undirbúin í því að tileinka 

sér lestur og skrift ef þau hafa átt í góðum mállegum samskiptum 

og fengið góða málörvun frá því þau fæddust. Það skiptir líka miklu 

máli að vinna í anda snemmtækrar íhlutunar eftir þörfum þannig að öll börn fái jöfn tækifæri til 

náms. Mál og lestur eru samtvinnaðir þættir sem mikilvægt er að vinna með á öllum aldri. Einnig 

þarf markvisst að styrkja undirstöðuþætti fyrir lestur eins og orðaforða, málskilning, 

hljóðkerfisvitund, bókstafi og hljóð. Það er líka mikilvægt að afla góðra bakgrunnsupplýsinga frá 

foreldrum til þess að mæta þörfum barnanna í leikskólanum sem allra best. Leikskólinn er fyrsta 

skólastigið og það hefur verið sýnt fram á með rannsóknum að það er hægt að draga úr og jafnvel 

koma í veg fyrir lestrarörðugleika ef rétt er staðið að íhlutun í leikskólanum. 

 Í leikskólanum Barnabæ er lögð rík áhersla á lestur á öllum deildum og að börnin læri að 

umgangast bækur frá unga aldri.  Lesið er fyrir börnin í málörvunarstundum, samverustundum og 

þegar tími gefst til yfir daginn. Börnin hafa góðan aðgang að bókum og geta bæði skoðað sjálf og 

komið með þær til kennara og beðið um að láta lesa 

fyrir sig í frjálsum tíma. Á eldri deildum eru börnin 

farin að leika sér með bókstafi og hljóð ásamt því að 

vinna verkefni sem hvetja til lesturs þó svo að bein 

lestrarkennsla sé ekki viðhöfð í leikskólanum. Einnig er 

sérstök áhersla lögð á að styrkja hljóðkerfisvitund og 

aðra mikilvæga undirstöðuþætti fyrir lestur. 

Málörvunarefni er sérstaklega flokkað eftir málþáttum þannig að auðveldara sé að mæta 

mismunandi þörfum barna í málörvun. 
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Námsefni 
Í leikskólanum Barnabæ er notast við ýmis konar námsefni til stuðnings við kennsluna.  
Bækurnar um Bínu bálreiðu: Bækurnar um Bínu bálreiðu eru samdar af 

Ásthildi Bj. Snorradóttur, talmeinafræðingi. Markmiðið með Bínubókunum 

er að efla orðaforða og að leggja áherslu á að  börnin læri ný hugtök,  

orðasambönd og styrki hljóðkerfisvitund sína. Höfundur vinnur markvisst að 

því að auka  meðvitund um hvers konar hegðun, bæði jákvæða og neikvæða. 

Með Bínu læra börnin m.a. undirstöðuþætti fyrir boðskipti eins og  að sitja, 

passa hendur, hlusta, bíða, gera til skiptis og muna, heilsa og kveðja. 

Hljóðasmiðja Lubba: Hljóðasmiðja Lubba er kennsluefni sem gefið er út af Eyrúnu Ísfold 

Gísladóttur og Þóru Másdóttur talmeinafræðingum. Námsefnið hentar 

börnum frá fyrsta aldursári í formi snemmtækrar íhlutunar. Einnig er 

hægt að nota efnið á sveigjanlegan hátt fyrir öll leikskólabörn og 

nemendur í yngri bekkjum grunnskólans. Hljóðasmiðju Lubba er 

ætlað að ýta undir snemmbúið læsi með því að skapa börnum 

fjölbreytt og nýstárleg tækifæri til að æfa undirstöðuleikni fyrir 

lestrarnám og ritun. Börn þurfa fjölmörg tækifæri til að tileinka sér 

íslensku málhljóðin og æfa framburð orða og setninga. Börnin fá 

endurtekin tækifæri til að efla sig í hinum ýmsu færniþáttum.  

Leikur að læra: Í gegnum kennsluaðferðina Leikur að læra er hægt að kenna börnum á aldrinum 

tveggja til tíu ára öll bókleg fög í gegnum leik, hreyfingu og skynjun á skipulagðan, líflegan og 

árangursríkan hátt. Öll kennslan er hugsuð út frá þörfum barna til að leika og hreyfa sig og upplifa 

námsefnið í gegnum mismunandi skynfæri. Leikur að læra er að mestu kennarastýrður leikur en 

frjálsi leikurinn fær líka að njóta sín. Með kennsluaðferðinni hafa kennarar áhrif á líkamlega og 

andlega heilsu nemenda  og þeir venjast því að standa upp og hreyfa sig reglulega. Kristín 

Einarsdóttir er stofnandi og eigandi kennsluaðferðarinnar Leikur að læra.  

Kátt er í Kynjadal: Námsefnið Kátt er í Kynjadal er ætlað til byrjendakennslu í 

stærðfræði. Námsefnið er sett upp sem ævintýri og skapar það ramma utanum vinnu 

nemenda þar sem megin viðfangsefnin eru greining, flokkun, talnaskilningur (0–9), 

formskoðun og rökleiðsla. Viðfangsefnið hvetur til mikillar umræðu og samskipta á 

milli nemenda. Tenging er við málörvun í námsefninu en lesin er saga jafnhliða 

verkefnunum. Kátt er í Kynjadal er notað á elstu deild leikskólans sem, eins og áður 

hefur komið fram, heitir Stóri Fjallabær.  

Lærum og leikum með hljóðin: Lærum og leikum með hljóðin er 

málörvunarefni eftir Bryndísi Guðmundsdóttur, talmeinafræðing. Það er ætlað 

til æfinga á framburði á fjölbreyttan hátt. Efnið er ætlað börnum, foreldrum og 

fagfólki til að undirbúa rétta hljóðmyndun og styrkja undirbúningsfærni fyrir 

lestur. Íslensku málhljóðin eru kynnt í þeirri röð sem barnið tileinkar sér 

hljóðin og um leið eru settar fram skemmtilegar æfingar og hugmyndir til að 

vinna markvisst með framburð. Hægt er að nálgast efnið einnig sem smáforrit á spjaldtölvu.  
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Ljáðu mér eyra: Ljáðu mér eyra, undirbúningur fyrir lestur, er bók fyrir börn sem eru að byrja að 

undirbúa sig fyrir lestrarnámið. Hún hentar vel fyrir skólahópa í leikskóla og sem undirbúningur 

fyrir lestrarnám í fyrstu bekkjum grunnskólans. Í bókinni eru auðskiljanlegar leiðbeiningar sem 

gera foreldrum og öðrum uppalendum kleift að undirbúa börn sín undir listina að læra að lesa. 

Höfundar „Ljáðu mér eyra“ eru Ásthildur Bj. Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir. 

Leggðu við hlustir: Leggðu við hlustir er safn verkefna og vinnublaða til að þjálfa mál- og 

hljóðkerfisvitund barna. Bókin er samin með nemendur grunnskólans í huga en mörg verkefni 

hennar henta þó einnig elstu börnum leikskólans. Efnið er þýtt og staðfært úr bókinni Auditory 

Processing Activities og er íslenska útgáfan samstarfsverkefni þriggja sérkennara og 

talmeinafræðings en það eru þau Arnheiður Borg, Áslaug Hartmannsdóttir, Eiríkur Ellertsson og 

Ingibjörg Símonardóttir.  

Markviss málörvun: Markviss málörvun miðar að því að þjálfa hljóðkerfisvitund barna en 

rannsóknir sýna að gengi barna í lestrarnámi byggist á færni þeirra í hljóðgreiningu. Þjálfunin er 

kerfisbundin en fer þó öll fram í leik. Höfundar eru Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og 

Þorbjörg Þóroddsdóttir.  

Tölum saman: Tölum saman er málörvunarkerfi fyrir börn með málþroskafrávik og tvítyngd 

börn. Efnið er einkum ætlað yngstu nemendum grunnskólans og elstu nemendum leikskólans. 

Meginhugmyndin með námsefninu er að búa til aðgengilegt málörvunarkerfi þar sem greining á 

vanda nemandans er lögð til grundvallar þeirri einstaklingsnámskrá sem unnið er eftir. Höfundar 

eru Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir. 

Smáforrit: Við í Barnabæ nýtum okkur smáforrit við kennslu. Smáforritin eru bæði notuð í 

sérkennslu og í hópastarfi inni á deildum. Nefna má smáforrit eins og Orðagull, Lærum og leikum 

með hljóðin, Froskaleikinn, Georg og félaga og mörg fleiri sem nýtast vel í kennslu.  
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Snemmtæk íhlutun 
Snemmtæk íhlutun í málörvun barna merkir að greina sem fyrst þau frávik  sem kunna að vera til 

staðar í málþroska hjá ungum börnum. Skilgreina hver frávikin eru, hvar erfiðleikarnir liggja og 

fara vandlega yfir bakgrunnsupplýsingar sem fylgja barninu. Snemmtæk íhlutun felur einnig í sér 

allar þær aðgerðir sem nýttar eru til þess að hafa áhrif á þroskaframvindu barns hvort sem það 

snertir málþroska eða aðra þroskaþætti sem þarf að efla. Á  markvissan hátt er unnið með að draga 

úr þeim frávikum sem komið hafa í ljós. Því fyrr sem þessi frávik finnast því fyrr er hægt að hefja 

íhlutun og finna úrræði sem barnið þarfnast. Samkvæmt niðurstöðum rannsókna er hægt að hafa 

áhrif á þroskaframvindu og undirbúning barna fyrir nám með ígrunduðum aðferðum. Það er m.a. 

gert með því að velja námefni og leikaðstæður við hæfi. Ung börn hafa ekki fullmótaða 

heilastarfsemi og eru því á yngri árum næmari fyrir íhlutun. Því fyrr sem málþroskafrávik eru 

skilgreind þeim mun meiri líkur eru á að hægt sé að koma í veg fyrir eða draga verulega úr 

mögulegum námserfiðleikum (Anney Ágústdóttir, Ásthildur Bj. Snorradóttir, Bergrós Ólafsdóttir, 

Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014, bls 12-14). 

Mjög mikilvægt er að efla samstarf við foreldra með fræðslu og upplýsingum um 

málþroskafrávik. Það þarf að gera foreldrum grein fyrir því hvernig börn þeirra standa hvað varðar 

mál, tal og boðskipti og ef um frávik er að ræða þá þarf að vísa þeim áfram til talmeinafræðinga, 

sálfræðinga og annarra sérfræðinga eftir því hvers eðlis frávikin eru. Mikilvægt er að foreldrar geri 

sér grein fyrir mikilvægi þess að taka virkan þátt í aðferðum snemmtækrar íhlutunar. Þá skiptir 

máli að þeir séu vel upplýstir og taki þátt í því að undirbúa barn sitt til að takast á við námið 

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

Sigurður Sigurjónsson, 2014, bls. 12). 

Málþroski og læsi fylgjast að og þess vegna er það nám sem börnin nema á 

leikskólaárunum góður grunnur að þeirri læsisþróun sem á sér stað og þau nýta sér í framtíðinni 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttur, 2015, bls. 6). Góður árangur í lestri getur gefið börnum góð tækifæri 

og forskot í námi. Ef illa gengur getur það haft slæm áhrif á líðan og nám hjá barninu en með 

snemmtækri íhlutun má koma í veg fyrir erfiðleika við lestur og nám seinna meir á skólagöngunni. 

Því er mikilvægt að kanna færni barna með því  að leggja fyrir skimunarpróf sem gefa frekari 

möguleika á að finna þau frávik sem kunna að vera til staðar (Helga Sigurmundsdóttir, e.d)  
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Hvenær er þörf fyrir íhlutun? 
 

 

1 árs börn 
° Barnið hefur ekki áhuga á tengslum við fólk 

° Barnið sýnir ekki áhuga á leikföngum 

° Barnið myndar lítið af hljóðum 

° Barnið getur ekki rétt hluti 

° Barnið horfir ekki á algenga hluti þegar þeir eru nefndir 

° Barnið hermir ekki eftir hljóðum 

° Barnið byrjar ekki að segja ma ma, pa pa, og tengir við mömmu og pabba 

  

2 ára börn 
° Barnið segir innan við 10 orð og fer ekki eftir  einföldustu fyrirmælum 

° Barnið tjáir sig lítið með orðum en notast mest við bendingar og ýmis hljóð 

° Barnið sýnir samskiptum við foreldra lítinn áhuga 

° Barnið reynir ekki að ná athygli fólks  

° Barnið sýnir lítið augnsamband  

° Barnið sýnir ekki viðeigandi notkun hluta 

 

 3 ára börn 

° Barnið skilur illa talað mál jafnaldra 

° Barnið getur ekki sagt nafnið sitt 

° Barnið er með fátækan orðaforða og flestar setningar eru 1–3 orð 

° Barnið er með óskiljanlegan framburð eða hefur mjög fá málhljóð á valdi sínu 

° Barnið sýnir ekki táknrænan leik  

 

Efnið er unnið út frá samantekt og niðurstöðum Ásthildar Bj. Snorradóttur og Bergrósar 

Ólafsdóttur talmeinafræðinga 
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Skimun/Matstæki 
  

Í leikskólanum Barnabæ eru  nýtt eftirfarandi matstæki og  skimanir: 

° TRAS 

Kortlagning á málþroska ungra barna. Byrjað að skrá málþroska við tveggja ára aldur og svo á sex 

mánaða fresti til sex ára aldurs. TRAS efnið var þróað og samið af sérfræðingum í sérkennslu og 

talmeinafræðingi í Noregi árið 2011 en þýtt og staðfært af Björk Alfreðsdóttur, Hólmfríði 

Árnadóttur, Hrafnhildi Karlsdóttur, Ingibjörgu Símonardóttur og Margréti Tryggvadóttur árið 

2013.  

° Orðaskil 

Málþroskapróf sem kannar orðaforða, beygingakerfi og setningagerð. Foreldrar fylla út listann 

fyrir þriggja ára börn og jafnvel yngri ef þörf þykir á. Höfundur er Elín Þöll Þórðardóttir. 

° Gerd Strand 

Huglægur matslisti á stöðu fjögurra ára barna. Matslistinn skoðar eftirtekt/einbeitingu, 

fljótfærni/hvatvísi, virkni, samskipti, grófhreyfingar, fínhreyfingar, sértæka erfiðleika, mál, tal, 

skilning og þekkingu. Matslistinn er staðfærður og aðlagaður, með leyfi höfundar, fyrir nemendur 

leikskóla af Önnu M. Arnardóttur, Guðjóni E. Ólafssyni, Helgu S. Bergsdóttur, Ingibjörgu 

Jónsdóttur, Jóhönnu G. Jónasdóttur og Þórunni Bernódusdóttur árið 2005.  

° Hljóm-2 

Prófið kannar hljóðkerfisvitund út frá málþáttunum. Það er lagt fyrir fimm ára börn í október og 

svo aftur í janúar ef þarf. Prófið kannar rím, samstöfur, samsett orð, hljóðgreiningu, margræð orð, 

orðhlutaeyðingu og hljóðtengingu. Hljóm-2 er unnið útfrá rannsókn sem hófst árið 1996 og gerð 

var af Jóhönnu T. Einarsdóttur, Ingibjörgu Símonardóttur og Amalíu Björnsdóttur. 

 

°Allar niðurstöður eru kynntar foreldrum/forráðamönnum og eru svo geymdar í ferilmöppu 

barnsins. Áhersla er lögð á að bregðast við með snemmtækri íhlutun um leið og niðurstöður liggja 

fyrir. 
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Skimanir//Matstæki 
 TRAS 

TRAS er efni sem var þróað og samið af sérfræðingum í sérkennslu og talmeinafræðingi í Noregi 

og stendur skammstöfunin fyrir „Tidlig Registering Av Språk“. Efnið er ætlað til stuðnings fyrir 

fagfólk í leikskólum svo hægt sé á markvissan hátt að skipuleggja málörvun í daglegu starfi. 

Markmiðið er að leikskólakennarar nýti sér TRAS til að fylgjast með og fá yfirsýn á 

málþroskaframvindu barnanna og fá vísbendingar um það hvar hvert barn er statt í málþroska á 

ákveðnum tímapunkti, hver þróunin er og einnig vísbendingar 

um það hvort þroski barns sé aldurssvarandi.  

Skráningin hefst þegar barnið er rúmlega tveggja ára 

gamalt og lýkur við fimm ára aldur. Skráð er tvisvar á ári með 

sex mánaða millibili og er það leikskólakennari sem sótt hefur 

réttindanámskeið sem skráir svör við ákveðnum spurningum 

um málþroska hvers barns. Spurningarnar á skráningarblaðinu 

eru flokkaðar í þrjú færnisvið sem hvert um sig skiptist í 

nokkra þætti: 

° Samleikur/félagsfærni, tjáskipti/samskipti og athygli/einbeiting 

° Málskilningur og málvitund 

° Framburður, orðaforði og setningamyndun  

 

Orðaskil 

Orðaskil er málþroskapróf sem er ætlað fyrir börn á aldrinum eins og hálfs til þriggja ára.  Dr. Elín 

Þöll Þórðardóttir, talmeinafræðingur er höfundur prófsins. Prófinu er ætlað að mæla orðaforða 

barna og einnig hvert vald þeirra er á beygingakerfi og setningagerð málsins. Með prófinu fylgja 

eðlileg aldursviðmið og með því að bera saman niðurstöður þá er hægt að skera úr um það með 

samanburði hvort málþroski barna sé innan eðlilegra marka miðað við jafnaldra þeirra. Í fullri 

lengd er prófið einungis ætlað fyrir talmeinafræðinga. Til er styttri útgáfa af því sem ætluð er til 

notkunar við skimun  sem er aðallega framkvæmd af leikskólakennurum. Það er sú útgáfa sem er 

notuð í leikskólanum Barnabæ enda er hún einkum ætluð öðru fagfólki en talmeinafræðingum, til 

dæmis leikskólakennurum. Tjáning barna er viðfangsefni Orðaskila og þá nánar tiltekið stærð 

orðaforðans en  litið er  framhjá framburðarfrávikum og málskilningur er ekki mældur að öðru 

leyti en því sem ráða má af niðurstöðum prófsins. Prófið er nokkuð langt og ítarlegt og veitir 

haldgóðar upplýsingar um mikilvæga þætti málsins. Orðaskil er lagt fyrir foreldra og hentar því 

TRAS skráningahringurinn  
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mjög vel til mælinga á þeim orðaforða og málfræði sem barnið notar.  Leikskólakennarar og annað 

fagfólk á því sviði skoða síðan niðurstöður og finna út á hvaða aldursbili barnið er hvað varðar 

afmarkaða þætti í málþroska. 

  

Gerd Strand 

Gerd Strand er könnun sem byggir á huglægum matslista og er sú útgáfa sem notuð er endurbætt 

og aðlöguð, með leyfi höfundar, að fjögurra ára nemendum leikskóla. Þeir þættir sem metnir eru í 

könnuninni eru gróf-og fínhreyfingar, hegðun, mál og tal, virkni, samskipti og þekking. Könnunin 

tekur á flestum færni- og getuþáttum sem áhrif hafa á gengi nemenda í leikskólanámi. Niðurstöður 

eru settar upp á línurit sem sýnir sveiflur eftir því hvernig þættirnir koma út, hærri og meiri 

sveiflur koma hjá börnum sem þarfnast frekari athuganna eins og t.d. börn sem eru með 

þroskafrávik,  ofvirk eða vanvirk.  

 

 

Hljóm 2 

Hljóm 2 er próf/greiningatæki í leikjaformi sem lagt er fyrir elstu börnin í leikskólanum. Höfundar 

Hljóm 2 eru talmeinafræðingarnir Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir og 

aðferðarfræðingurinn Amalía Björnsdóttir. Hljóm 2 er aldursbundin 

skimun sem metur hljóðkerfis-og málvitund barna í elsta árgangi 

leikskólans og er ætlunin að ná að greina þau börn sem eru í áhættu 

með að eiga síðar við lestrarerfiðleika. Hljóm 2 er próf sem eingöngu 

er ætlað til notkunar fyrir leikskólakennara og annað fagfólk sem 

vinnur með elstu börnunum í leikskólanum. Mjög nákvæmar 

útskýringar fylgja prófinu á því hvernig fyrirlögn skal háttað og hvaða orð skulu notuð í 

fyrirlögninni. Börnin fá einnig góðar útskýringar og æfingu áður en prófið er lagt fyrir.  
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Verkferlar skimana/matstækja 
 

Viðbrögð við þjálfunarþörf 

2-6 ára                 3 ára                   4 ára                  5-6 ára 

    TRAS                 Orðaskil           Gerd Strand          Hljóm-2 

  

 

 

 

 Þjálfun inni í hóp/ 

einstaklingsþjálfun 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Niðurstöður 

kynntar foreldrum 

Niðurstöður 

kynntar foreldrum 

Niðurstöður 

kynntar foreldrum 

Niðurstöður 

kynntar foreldrum 

Málörvunarhópur/ 

einstaklingsþjálfun 

Þjálfun inni í hóp/ 

einstaklingsþjálfun 

Málörvunarhópur/ 

einstaklingsþjálfun 

Tilvísun til 

sérfræðings 

Tilvísun til 

talmeinafræðings 

Tilvísun til 

sérfræðings 

 

Skimun endurtekin 

Þjálfun með 

leiðsögn 

sérfræðings 

Þjálfun með 

leiðsögn 

talmeinafræðings 

Þjálfun með 

leiðsögn 

sérfræðings 

Tilvísun til 

talmeinafræðings 

Skimun á 6 

mánaða fresti 

Þjálfun með 

leiðsögn 

talmeinafræðings 
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Gátlistar 
 

Málþroski ungra barna 

Aldursviðmið og hugmyndir að málörvun 

Eftirfarandi efni nýtist til viðmiðunar í vinnu með málörvun barna á leikskólaaldri  

Efnið er unnið út frá samantekt og niðurstöðum Ásthildar Bj. Snorradóttur og Bergrósar 

Ólafsdóttur talmeinafræðinga 

 

 

Skilningur og tjáning 9–12 mánaða 

     Málskilningur                   Máltjáning                      Samskipti                        Leikur 

 

Lærir ný orð 

 

Notar orðin mamma og 

pabbi á 

merkingarbæran hátt 

 

Sýnir viðbrögð við 

tilfinningum annarra 

 

Setur hendur fyrir 

andlit í feluleik 

 

Hlustar þegar talað 

er við það 

 

Hermir eftir 

hljóðakeðjum 

 

Sýnir ótta gagnvart 

ókunnugum 

 

Streitist á móti 

þegar tekið er af 

því leikfang 

 

Réttir hluti 

samkvæmt beiðni 

 

Hermir eftir hljóðum 

eins og bíbí og brrrr 

 

Getur myndað tengsl 

í nýjum aðstæðum 

 

Réttir úr hendur og 

sýnir leikfang 

 

Horfir á fólk sem 

segir nafn barnsins 

 

Notar hljóð og orð til 

að fá og viðhalda 

athygli 

 

Sýnir félagsleg 

samskipti t.d. vinka 

bless , bregst við 

nafni sínu með 

aukinni athygli 

 

Hermir eftir að 

drekka úr bolla 

Horfir á hluti þegar 

þeir eru nefndir 

Byrjar að nota hljóð til 

að ná athygli 

  

Keyrir bíla 

 

Tekur þátt í leikjum 

sem byggja á talmáli 

 

Gefur frá sér auka 

hljóðmyndun til að 

skipta um viðfangsefni 

  

Lætur dúkku í rúm 

  

Hljóðamyndun sýnir 

ætlun í samskiptum 

  

Faðmar bangsa 

  

Byrjar að herma eftir 

nöfnum á algengum 

hlutum 

  

Bendir á hluti til að 

vekja athygli á 

þeim 
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Hugmyndir að málörvun 9–12 mánaða 

             Málskilningur/máltjáning                                      Samskipti/leikur 

 

Hlusta á hljóð  

 

Vinka bless/leika með halló 

 

Leika með nafn barns 

 

Svooona stór  

 

Rétta hluti/horfa á hluti 

 

Sýna og nefna leikföng 

 

Syngja með táknum 

 

Herma eftir athöfnum/drekka úr bolla 

 

Herma eftir  

 

Baða dúkku/láta dúkku sofa 

 

Leika með líkamshluta 

 

Faðma bangsa 

 

Benda á myndir og nefna 

 

Æfa bendingar og nefna 

 

Herma eftir hljóðum/orðum 

 

 

Gera til skiptis/gjugg í borg 

 

 

 

Skilningur og tjáning 12–16 mánaða 

         Málskilningur                         Máltjáning                             Samskipti                               Leikur 

Þekkir nokkra 

líkamshluta og föt á 

dúkku/bangsa 

Notar talmál í staðinn 

fyrir bendingar 

Biður um aðstoð frá 

fullorðnum 

Leikur með leikföng 

á mismunandi hátt 

Getur beðið um hluti Biður um meira Bendir á, sýnir eða 

réttir hluti 

Réttir leikfang til að 

fá aðstoð 

Finnur hluti sem eru 

ekki í augsýn 

Nefnir hluti Byrjar að mótmæla 

með orðum 

Setur hluti ofan í 

eitthvað 

Þekkir hluti út frá 

flokkum 

Hermir eftir hljóðum 

úr umhverfinu 

Þykist spila á 

hljóðfæri eða dansa 

Fer í boltaleik 

Skilur 70–100 orð Byrjar að tjá 

grunnþarfir 

Hefur sjálfsstjórn og 

hefur áhrif á hegðun 

annarra 

Notar aukna 

hljóðamyndun í 

leikaðstæðum 

Þekkir nokkra eigin 

líkamshluta 

Eftirherma eykst Klæðir sig í og úr 

fötum 

Hermir eftir 

heimilisverkum 

Skilur einföld 

fyrirmæli 

Tveggja orða 

tengingar byrja að 

heyrast 

Bendir á eða leiðir 

fólk að hlutum 

 

Skilur nokkur 

sagnorð 

Undirbýr sig fyrir að 

spyrja (spurnartónn, 

bending, orð) 

Getur hlustað og gert 

til skiptis í 

samræðum 

 

Bendir á myndir  Notar oftar orð í 

samskiptum 
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Hugmyndir að málörvun 12–16 mánaða 

           Málskilningur/máltjáning                                          Samskipti/leikur 

 

Benda á líkamshluta 

 

Leikur með mismunandi leikföng 

 

Finna týnda hluti 

 

Rétta leikföng til að fá aðstoð 

 

Flokka hluti 

 

Setja hluti ofan í eitthvað 

 

Æfa sagnorð 

 

Herma eftir heimilisverkum 

 

Nefna athafnir 

 

Byrja að þróa ímyndunarleiki 

 

Biðja um meira 

 

Leika með „Lubbni finnur málbein“ 

 

Tveggja orða tengingar 

 

 

Spurnartónn 

 

 

 

Skilningur og tjáning 20–28 mánaða 

     Málskilningur               Máltjáning                          Samskipti                          Leikur 

Bendir á rétta hluti úr 

fjölda annarra 

Notar ný orð Hermir eftir 

athöfnum 

Gengur frá hlutum 

Fylgir tveggja liða 

fyrirmælum 

Notar nafnið sitt Sýnir látbragð og 

vilja til aðgerða 

Reynir að gera við 

leikföng sem bila 

Bendir á athafnir á 

myndum 

Byrjar að tengja 

saman 3–4 orð 

Ímyndunarleikur 

þróast: þykist borða, 

bendir á klósett, 

þykist drekka kaffi 

Byggir úr kubbum 

Þekkir nöfn 

fjölskyldumeðlima 

Byrjar að nota 

fornöfn 

Þykist skrifa eða tala 

í síma 

Sýnir aukna 

tilbreytni í 

leikaðstæðum 

Byrjar að skilja 

stærðarhugtök 

Eftirherma eykst Þurrkar sér í framan 

og um hendur 

Velur á milli 

leikfanga 

Byrjar að skilja 

hugtakið einn 

Biður um aðstoð eftir 

þörfum 

Tekur þátt í söng Notar flest leikföng á 

viðeigandi hátt 

Orðaforði eykst hratt Notar sagnorð  Sýnir áhuga á bókum 

Sýnir mikinn áhuga 

og þörf á því að tjá 

sig 

Byrjar að nota 

smáorð 

 Sýnir áhuga á öðrum 

börnum 

 Setningar byrja að 

lengjast 

  

 Getur myndað u.þ.b. 

60% stakra málhljóða 

rétt 
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Hugmyndir að málörvun 20–28 mánaða 

         Málskilningur/máltjáning                                                 Samskipti/leikur 

 

Láta barn velja á milli hluta 

 

Ganga frá dóti 

 

Gefa tveggja þrepa fyrirmæli 

 

Leika með kubba 

 

Nefna nöfn heimilismeðlima, kennara og 

vina 

 

 

Vinna með bækur 

Vinna með stærðfræðihugtök  

Biðja um aðstoð 

 

Klappa nafn barnsins 

 

Heilsa, kveðja og biðja um hluti á viðeigandi 

hátt 

 

 

Vinna með fornöfn 

 

Styrkja sjálfsstjórn - hlusta, bíða, gera til 

skiptis, passa hendur, sitja, muna 

 

Leika með málhljóðin 
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Leikur og nám 
Markmið leikskólastarfs er samkvæmt lögum nr. 90/2008  að nám fari fram gegnum leik en ekki í  

gegnum beina kennslu. „Stuðla skal að því að nám fari fram í gegnum leik og skapandi starf þar 

sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta“ (Lög um leikskóla, 2008).  Rannsóknir hafa sýnt að 

börn læra best þegar kennslan fer fram í gegnum leik (Holzman, Lois, 2008). Hafa þarf í huga að 

leiknum á ekki alltaf að vera stjórnað af hinum fullorðna en hans hlutverk er að útvega efnivið sem 

vekur áhuga og fylgjast með þeim tækifærum sem verða til í daglegu starfi leikskólans til náms. 

Leikurinn þarf  að vera sjálfsprottinn og á forsendum barnanna svo hann skili tilætluðu námi. 

Þegar leikskólakennarinn stýrir leiknum fær frumkvæði barnsins ekki að njóta sín og barnið 

verður ekki eins áhugasamt og ef það fær að stjórna leiknum (Leikur og læsi í leikskólum, 2011; 

Menntamálaráðuneytið, 2011). Þegar kemur að málörvun og lestrarnámi barna í leikskólanum er 

leikurinn afar mikilvægur. Hann styður við lestrarnám einn sér en hlutverk leikskólans er að veita 

börnunum tækifæri til lestrarnáms og málörvunar með hvetjandi umhverfi, tíma til leiks og rýmis 

svo börn hafi svigrúm til að hreyfa sig, þróa leik og dýpka. (Aðalnámskrá leikskóla, 2011, bls. 38). 

Táknrænn leikur byrjar um eins árs aldur. Þá fer barn að leika með hluti sem það þekkir, til dæmis 

að þykjast drekka eða borða. Síðan þróast sá leikur í að leika við jafnaldra og ná augnsambandi 

við aðra. Hlutverka-, þykjustu-, sköpunar- og byggingaleikir þróast í framhaldinu. Síðar koma 

skynfæra- og hreyfileikir sem og regluleikir. Málið þróast með leiknum og verður fljótlega stór 

hluti af honum (Ásthildur Bj.Snorradóttir og fleiri, 2014, bls. 34).  Leikurinn gefur börnunum 

tækifæri til að læra tungumálið af jafningjum sínum og nota það í mismunandi tilgangi. Að læra í 

gegnum leik frá unga aldri er besti grunnurinn sem börn geta fengið þangað til þau fara að læra á 

hefðbundnari hátt í grunnskóla. Leikurinn hjálpar börnum að læra og öðlast ýmsa færni sem 

auðveldar síðara nám. Ef leikskólinn stendur sig í að gera börnunum kleift að efla þá þætti sem 

þarf eins og t.d hljóðkerfisvitund og orðaforða í gegnum leik er hægt að koma í veg fyrir marga þá 

lestrarerfiðleika sem mörg börn glíma við þegar í grunnskólann er komið (Aliza Ali og fleiri, 

2011, bls. 15–16). 

Í leikskólanum Barnabæ er leikurinn hafður í fyrirrúmi. Allt starf leikskólans byggist á 

Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 og er leikur meginnámsleið barna. Leikur er börnum eðlilegt 

tjáningarform. Hann skapar þeim tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, 

reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn. Leikurinn er í raun aðferð barna til 

þess að dafna og þroskast, hann er því mikilvægur fyrir börn. Í frjálsum leik læra börn að beita 

sköpunargáfu sinni og þroska fín- og grófhreyfingar. Leikurinn er ekki tilviljunarkenndur eða 

skipulagslaus athöfn heldur þróast hann á ákveðinn hátt. Leikurinn gefur börnum mikilvæga 
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reynslu og tækifæri til að æfa sjálfsstjórn sem styrkir sjálfsmynd þeirra og þau læra að taka 

ábyrgð. Í gegnum leikinn kynnast börn sjónarmiðum annarra, takast á, semja og reyna að komast 

að niðurstöðu. Í leik er áherslan á athöfnina en ekki útkomuna. Leikurinn er ekki aðeins gleðigjafi 

heldur náms- og þroskaleið barna. 

 

Sýnilegt ritmál 
Sýnilegt ritmál er viðhaft á öllum deildum Barnabæjar. Má þar nefna sjónrænt dagskipulag, 

bókaorm útskýra hvað hann er, stafrófið, Lubbaspjöld útskýra hvað þau innibera og myndir með 

táknum og bókstöfum. Reynt er að hafa allt námsefni og efnivið sem mest í hæð barnanna og 

vekja þannig athygli þeirra á ritmáli í umhverfinu. Hér koma nokkur sýnishorn af ritmáli sem er 

sýnilegt á veggjum í Barnabæ.  

 

 

Vikudagarnir og talning upp í 5 

 

 

 

 

 

 

 

Þeir mánuðir sem búnir eru af árinu 

 

 

 

 

 

 

Lubbaspjald þar sem hvert málhljóð er tekið fyrir 
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Fatnaður fyrir útiveru með táknum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mánaðarskipulag, Lubbaspjald, vikudagar  

og dagskipulag  

 

 

 

 

 Íslandskort með ýmis konar  

upplýsingum á 

 

 

 

 

 

 

 

 Samskiptareglur sem gott er að minna á 
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Hlutverk sérkennslustjóra 
Hlutverk sérkennslustjóra leikskólans er að halda utan um öll þau mál er lúta að sérkennslu við 

leikskólann. Regluleg samtöl eiga sér stað við deildarstjóra þar sem farið er yfir upplýsingar vegna 

barnahópsins og rætt um þörf fyrir inngrip í skemmri eða lengri tíma og hvort að þörf er á að leita 

til utanaðkomandi sérfræðinga til þess að gera nánari greiningar á frávikum. Sérkennslustjóri sér 

um að gera námsáætlanir og endurmat á árangri eftir þörfum. Hann vinnur einnig     

einstaklingsnámskrár fyrir þau börn sem þess þurfa í samvinnu við deildarstjóra (sjá fylgiskjal 1). 

Samskipti við fræðslustjóra og aðra sérfræðinga er í höndum sérkennslustjóra og  hann fer einnig 

yfir niðurstöður skimana/matstækja sem eru gerðar í leikskólanum. Sérkennslustjóri situr fundi   

með foreldrum, starfsfólki leikskólans og öðrum sérfræðingum. Sérstök áhersla er á að   

sérkennslustjóri  kynni sitt starf vel og að hann veiti stuðning fyrir allt starfsfólk leikskólans. Hann 

á einnig þátt í að velja kennsluaðferðir og viðeigandi námsefni fyrir börnin í leikskólanum.  

 

 Næsti yfirmaður sérkennslustjóra er skólastjóri. 

 Starfsvið: Starfar samkvæmt lögum og reglugerðum um leikskóla, lögum um málefni 

fatlaðra sem og öðrum lögum er við eiga í Aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi 

sveitarfélags. 

 Verkefni: Ber ábyrgð á skipulagningu, framkvæmd og endurmati sérkennslunnar í 

leikskólanum ásamt deildarstjórum. 

 Er faglegur umsjónarmaður sérkennslu í leikskólum. 

 Ber ábyrgð á miðlun upplýsinga milli annarra sérfræðinga sem að barninu koma,  leikskóla 

og starfsmanna leikskólans. Einnig ber hann ábyrgð á upplýsingargjöf milli gunnskóla og 

leikskóla. 

 Ber ábyrgð á  að börnum sem njóta sérkennslu í leikskólanum sé boðið upp á 

þroskavænleg verkefni í leik og starfi. 

 Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og áætlana fyrir börn sem njóta sérkennslu. 

 Hefur yfirumsjón með að meðferðar- og kennsluáætlunum annarra sérfræðinga sé 

framfylgt og að skýrslur séu gerðar. 

 Vinnur í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barna sem njóta sérkennslu í 

leikskólanum.  

 Veitir foreldrum barna sem njóta sérkennslu stuðning, fræðslu og ráðgjöf. 

 Situr foreldrafundi sem haldnir eru á vegum leikskólans. 

 Ber að hafa náið samstarf við skólaþjónustu vegna sérkennslu og ýmsa sérfræðinga sem 
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tengjast leikskólanum vegna barna sem njóta sérkennslu. Situr fundi þar sem fjallað er um 

málefni barna sem þurfa sérfræðiaðstoð eða sérkennslu í leikskólum samkvæmt boðun 

yfirmanns eða hlutaðeigandi aðila. 

 Situr starfsmannafundi og aðra fundi er yfirmaður segir til um og varða starfsemi 

leikskólans. 

 Sinnir þeim verkefnum er varða sérkennslu sem yfirmaður felur honum. 

 

 

 

Sérkennsla: Hér í leikskólanum Barnabæ kjósum við að kalla sérkennsluna æfingastundir þar 

sem börnin sem hennar njóta eru að æfa sig í að ná ákveðinni færni í ákveðinn tíma, lengri eða 

skemmri. Þörfin fyrir sérkennslu er metin fyrir hvert barn fyrir sig sem fær svo úthlutað ákveðið 

mörgum sérkennslutímum á viku til að „æfa sig“. Æfingastundirnar fara síðan fram ýmist inni í  

hópnum, inni á deild eða í sérstöku sérkennslurými. Þörf hvers barns fyrir sérkennslu er 

endurmetin reglulega og foreldrar upplýstir um stöðu mála.  

Stuðningur: Í sérstökum tilvikum er börnum sem á þurfa að halda veittur aukastuðningur inni á 

deild í ákveðinn tímafjölda á dag. Ef um mikla fötlun eða þroskaskerðingu er að ræða getur  það 

verið stuðningur sem er veittur allan daginn. Í slíkum tilvikum eru greiningaraðilar látnir meta 

stöðu barnsins og forráðmenn leikskólans sækja síðan um aukastöðugildi til bæjaryfirvalda eftir 

því hve þörfin er mikil.  

 

 

Sérfræðiþjónusta 
Barnabær sækir sérfræðiþjónustu til Fræðsluskrifstofu Austur–Húnvetninga og sérfræðinga á 

vegum hennar. Þjónusta sérfræðinga er nýtt við að meta stöðu einstakra barna og við að útvega 

gögn og aðstoða við áætlanagerð og þjálfun. Einnig er leitað til utanaðkomandi sérfræðinga eftir 

þörfum. Má þar nefna að sérfræðingar frá Greiningarstöð og ráðgjafarstöð ríkisins hafa komið 

reglulega til þess að leggja fyrir mat og gera endurmat á einstaka börnum. Starfsfólk leikskólans 

nýtir þjónustu barnasálfræðings sem kemur á svæðið einu sinni í mánuði og þjónustu 
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talmeinafræðings frá Sauðárkróki. Einnig hefur verið nýtt  þjónusta iðjuþjálfa og sjúkraþjálfa sem 

koma inn í leikskólann og þjálfa börnin og veita leiðsögn til starfsfólks leikskólans á 

leikskólatíma. 

 Allar beiðnir um sérfræðiaðstoð fara fyrir nemendaverndarráð leikskólans en í því sitja 

fræðslustjóri, leikskólastjóri og sérkennslustjóri. Fjallað er um málin á nemendaráðsfundum og þar 

er tekin ákvörðun um framhaldið. Í kjölfarið eru sendar beiðnir (sjá fylgiskjal 6) til fræðslustjóra 

um þau mál sem þörf er á að fara lengra með og sér fræðslustjóri um að koma beiðnum til þeirra 

sérfræðinga sem málið varðar. Fræðslustjóri sér um skimanir/mat og frumgreiningar fyrir 

einhverfuróf og ADHD. Fræðslustjóri leggur einnig fyrir AZEBA könnun á hegðun og líðan og 

TOLD-2P málþroskapróf auk þess að vera með ráðgjöf og leiðsögn inn í  leikskólann eftir þörfum.  

Gott samstarf leikskóla og heilsugæslu er mikilvægt og er starfsfólk leikskólans í góðum 

samskiptum við hjúkrunarfræðing sem þar starfar. Skimanir hjá heilsugæslu eru m.a.: Brigance 

þroskaskimun sem er lögð fyrir tveggja og hálfs árs og fjögurra ára gömul börn. 

Hjúkrunarfræðingur skilar hjúkrunarbréfi til leikskóla með samþykki foreldra. Bréfið inniheldur 

samantekt á niðurstöðum prófa og þjálfunarþörf ef við á. Leitast er að bregðast strax við 

þjálfunarþörf barnanna hjá starfsfólki leikskólans í anda snemmtækrar íhlutunar. 

 

Foreldrasamstarf 
Foreldrasamstarf er samkvæmt lögum einn þeirra þátta sem á að vera hornsteinn 

leikskólastarfsins. Leikskólinn er fyrsta skólastigið í skólakerfinu og annast að ósk foreldra 

uppeldi, umönnun og menntun barna á leikskólaaldri. Foreldrar leikskólabarna eiga að gæta 

hagsmuna barna sinna og hafa náið samráð við starfsfólk leikskóla. Það felst meðal annars í því að 

veita þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru til að tryggja velferð barnanna. Það er síðan í 

verkahring starfsfólks að stuðla að samstarfinu að frumkvæði leikskólastjóra (Lög um leikskóla, 

2008). 

Í Aðalnámskrá er fjallað um samstarf milli foreldra og leikskóla. Mikilvægt er að það 

samstarf byggi á trausti, gagnkvæmum skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu hverra 

annarra. Það er hlutverk leikskólans að kynna starfshætti, hugmyndafræði og námskrá skólans 

fyrir foreldrum nýrra barna. Hlutverk foreldra er að miðla til leikskólans mikilvægum 

upplýsingum um börn sín, upplýsingum sem lagt geta grunn að námi þeirra í leikskólanum. Það er 

í höndum leikskólans að sjá til þess að upplýsingaflæði til foreldra sé gott og jafnframt að hvetja 
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þá til að spyrjast fyrir um leikskólastarfið og leikskólagöngu barna sinna. Boðið skal upp á 

regluleg foreldrasamtöl þar sem foreldrar og leikskólinn geta átt markvissar samræður um líðan 

barnsins, nám þess og þroska bæði heima og í leikskólanum. Mikilvægt er að foreldrar upplifi 

strax í upphafi að þeirra framlag sé mikilvægt og að uppeldi og nám barnsins sé samstarfsverkefni 

milli heimilis og leikskóla (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

 

 

Upphaf leikskólagöngu 
Við upphaf leikskólagöngu í leikskólanum Barnabæ fá foreldrar/forráðamenn sent bréf heim þar 

sem þeir eru boðaðir í aðlögunarviðtal til leikskólastjóra og deildarstjóra þeirrar deildar sem barnið 

byrjar á en deildarnar eru aldursskiptar (sjá fylgiskjal 2). Í aðlögunarviðtalinu eru allar helstu 

upplýsingar um barnið fengnar og þær skráðar á þar til gerð skráningarblöð sem útbúin hafa verið 

til þess að afla sem ítarlegustu upplýsingum um barnið og aðstæður þess (sjá fylgiskjal 3). Sérstök 

skráningarblöð eru fyrir forráðamenn barna af erlendum uppruna en þau eru aðeins ítarlegri til að 

fá sem besta mynd af aðstæðum barnanna þannig að þau falli sem best inn í nýtt umhverfi. 

Foreldrum eru veittar allar helstu upplýsingar um skólastarfið og heimasíðan kynnt. Einnig skrifa 

þeir undir dvalarsamning (sjá fylgiskjal 4). Að lokum er foreldrum og barni boðið að kíkja inn á 

deild og skoða svo allan leikskólann.  

 

Foreldrafélag: Virkt foreldrafélag er starfrækt við skólann. Tilgangur og markmið 

foreldrafélagsins er að virkja foreldra til samvinnu við leikskólann, vernda hagsmuni barna sinna, 

sjá um hina ýmsu viðburði, t.d. jólaball, þorrablót, vorferð og a.m.k. eina leiksýningu á starfsári.  

Einnig að  sjá um fjáröflun fyrir félagið og  að efla samstarf við foreldrafélög í öðrum skólum 

héraðsins.  

Foreldraráð: Kosnir eru þrír foreldrar/forráðamenn í foreldraráð í september ár hvert. 

Foreldraráð kemur saman eins oft og þurfa þykir, þó ekki sjaldnar en einu sinni á ári.  

Leikskólastjóri skal starfa með foreldraráði sem starfar í náinni samvinnu við stjórn foreldrafélags 

þar sem einn fulltrúi er í foreldraráði og stjórn foreldrafélags. Foreldraráð er lögboðinn vettvangur 

foreldra til að koma skoðunum sínum á framfæri varðandi innihald, áherslur og skipulag 

skólastarfsins. Erindi frá foreldrum skulu berast skriflega til foreldraráðs. 

Foreldrakönnun: Leikskólinn Barnabær er með foreldrakönnun árlega í tengslum við 

foreldraviðtöl  til að meta starf skólans. 

Skilafundir og skimanir/matstæki: Í leikskólanum Barnabæ eru eftirfarandi 
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skimanir/matstæki notuð: TRAS, Orðaskil, Hljóm-2 og Gerd Strand. Þegar búið er að skima og 

meta stöðu barnanna er haft samband við foreldra og niðurstöður kynntar og þá er einnig tekin 

ákvörðun um framhaldið ef að óskað er eftir  nánari sérfræðiaðstoð af hálfu kennara, foreldra eða 

annarra. 

 Kynningafundur fyrir foreldra/forráðamenn að hausti: Í byrjun nýs skólaárs er 

foreldrum/forráðamönnum boðið á kynningafund í leikskólanum. Þar er starf hverrar deildar fyrir 

sig kynnt og fá foreldrar barnanna tækifæri til að spyrja út í starfið og  taka þátt í umræðu um 

málefni skólans. Þróunarverkefni, breytingar á skipulagi og annað sem varðar leikskólann er  

sérstaklega kynnt á fundinum. 

 Foreldraviðtöl að vori: Foreldrum er boðið í leikskólann á skólatíma í viðtal við deildarstjóra 

barnsins. Viðtalið tekur u.þ.b. 15–20 mínútur. Kennari barnsins er þá búinn að fylla út lista sem 

útskýrir félags - og einstaklingsþroska barnsins. Farið er yfir þennan lista og önnur málefni 

barnsins ásamt því að ræða viðhorf foreldra til 

skólans.   

 Piparkökukaffi: Foreldrar og aðrir aðstandendur 

eru boðnir í piparkökukaffi í lok skóladags einn dag í 

desember og gæða sér á piparkökum sem börnin hafa 

bakað og skreytt í leikskólanum. Róleg og notaleg 

stund sem allir njóta.  

Dagur leikskólans: Í tilefni af degi leikskólans er 

foreldrum boðið í morgunverð í leikskólanum.  Boðið er upp á fjölbreyttan mat, s.s. hafragraut, 

morgunkorn, brauð og ávexti og eiga foreldrar/forráðmenn ásamt starfsfólki leikskólans og 

börnum  notalega stund saman í upphafi dags.  
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Börn af erlendum uppruna 
Erlendar rannsóknir hafa sýnt að kennarar þurfa að vanda sérstaklega samstarf við erlenda foreldra 

og viðhorf sín til þeirra. Á Íslandi hefur lítið verið rannsakað hvernig kennarar og stjórnendur 

skóla líta á það breytta umhverfi samfélagsins sem fylgir fjölmenningu en þær íslensku rannsóknir 

sem gerðar hafa verið gefa tilefni til frekari rannsókna. Í þeim kemur fram að mikilvægt er að 

frumkvæði til samskipta við erlenda foreldra þarf að koma frá skólanum og að veita þurfi móttöku 

erlendra barna  og foreldrum þeirra sérstaka athygli (Anna Lilja Sævarsdóttir, Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir og Hermína Gunnþórsdóttir, 2013).  

Tvítyngi meðal barna á Íslandi hefur aukist til muna á mjög skömmum tíma. Vegna mikilla 

fólksflutninga er það liðin tíð að nánast allir íbúar lands tali sama móðurmálið. Margir telja að það 

hljóti að vera mun erfiðara og mjög sérstakt fyrir börn að alast upp við tvítyngi. Á þeim svæðum 

þar sem tvítyngi er algengara og rótgrónara á fólk hins vegar erfitt með að hugsa til þess að til séu 

lönd þar sem talað er sama tungumálið allan daginn og allt árið um kring. Sýnt hefur verið fram á 

að tvítyngi vefst ekki jafn mikið fyrir börnum og oft hefur verið haldið og er að öllu jöfnu ekki 

ástæða til að halda að tvítyngi íþyngi þeim eða seinki þroska þeirra. Máltaka á tveimur málum 

lýtur í meginmáli sömu lögmálum og máltaka á einu máli og eiga svipaðir þættir við um eintyngd 

börn og tvítyngd hvað varðar það að ekki eru allar aðstæður jafn vel til fallnar að stuðla að sem 

bestum málþroska barna (Elsa Sigríður Jónsdóttir, Hanna Ragnarsdóttir og Magnús Þorkell 

Bernharðsson, 2007, bls. 101-102). 

Í leikskólanum Barnabæ er tekið vel á móti öllum börnum óháð því hver uppruni þeirra er. 

Sérstök aðlögunareyðublöð eru notuð í aðlögunarviðtölum fyrir börn af erlendum uppruna og eru 

þau ítarlegri en venjulegu eyðublöðin til að fá sem besta mynd af uppruna og venjum barnanna. 

Aðlögun barna af erlendum uppruna er yfirleitt höfð lengri en ella enda þurfa börnin oft lengri 

tíma til að aðlagast breyttu umhverfi og ekki síst gjörólíku málumhverfi. Ef þörf þykir er leitað til 

túlka fyrir fundi og til að koma mikilvægum skilaboðum áleiðis til foreldra. Öll börn af erlendum 

uppruna fá úthlutað sérstökum æfingastundum til þess að ná sem bestum tökum á íslenskunni en 

misjafnt er hve mikinn tíma þau þurfa til æfinga til þess að ná tökum á íslensku máli. Sérstök 

móttökuáætlun fyrir börn af erlendum uppruna er notuð hér í  Barnabæ (sjá fylgiskjal 5).  
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Samstarf leik- og grunnskóla 
Í aðalnámskrá leikskóla 2011 segir að skólaganga barna eigi að mynda samfellda heild og að sú 

reynsla sem þau öðlast á fyrra skólastigi nýtist þeim á því næsta. Þetta er mjög mikilvægt við 

upphaf grunnskólagöngu en það að ljúka námi í leikskóla og hefja nám í grunnskóla felur í sér 

miklar breytingar fyrir börn og fjölskyldur þeirra og skapar þá sú reynsla sem börnin hafa með sér 

úr leikskólanum öryggi og ný námstækifæri. Þá verður sú þekking og þau viðfangsefni sem börnin 

fengust við í leikskólanum grunnur sem hægt er að byggja grunnskólanámið á og þau fá jafnframt 

rtækifæri til að öðlast nýja reynslu og takast á við ögrandi verkefni (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  

Á undandörnum árum hafa verið gerðar margar rannsóknir um tengsl milli leikskóla og 

grunnskóla. Rannsóknir þessar sýna að það getur haft afgerandi áhrif á gengi barna í námi hversu 

vel tekst upp með tengsl á milli skólastigana og að samfella náist í náminu. Líklegra er að börn 

sem upplifa farsæla skólabyrjun líti á skólann sem mikilvægan og horfi jákvæðum augum á hæfni 

sína og gengi í skóla. Ýmsar aðferðir hafa verið þróaðar á undanförnum árum sem stuðla eiga að 

tengslum á milli leikskóla og grunnskóla. Niðurstöður íslenskrar rannsóknar sem gerð var af 

Jóhönnu Einarsdóttur árið 2004 sýnir að þær aðferðir sem algengast er að notaðar séu  til að tengja 

skólastigin felast í að kynna grunnskólann fyrir börnunum með ýmsu móti. Það veitir 

leikskólabörnum öryggiskennd og aðlagar þau að nýju umhverfi grunnskólans að fá undirbúning í 

formi kynninga og heimsókna. Mikilvægt er þó að líta ekki á leikskólann sem undirbúning fyrir 

næsta skólastig heldur mikilvægt tímabil og að varast beri að skólavæða leikskólana, þ.e. að 

undirbúa börnin fyrir óbreytanlegan grunnskóla. Það hefði í för með sér að viðfangsefni og 

starfshættir grunnskólans flyttust í leikskólann á kostnað mikilvægra þátta eins og leiks, samskipta 

og félagsfærniþjálfunar (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 15-16).  

Samfella á milli skólastiganna samræmist kenningum Johns Dewey um reynslu og telur 

hann að lífsreynsla einstaklings sé sá grunnur sem allt nám byggist á.  Skólastarf þarf að taka mið 

af þeirri reynslu sem börn hafa aflað sér þegar þau setjast á skólabekk og er því nauðsynlegt að 

taka mið af fyrri reynslu þeirra á heimilum og í leikskólum. Börnin eiga þó ekki að halda áfram að 

fást við sömu hlutina heldur byggja á reynslu sinni og nota hana við að fást við ný verkefni. 

Grunnskólakennarar sem taka á móti  nemendum úr leikskólum þurfa samkvæmt Dewey að gæta 

að því að ný verkefni tengist á einhvern hátt sambærilegum verkefnum og unnið var að í 

leikskólanum og vinna áfram með hugmyndir og viðfangsefni sem unnið er með í leikskólanum en 

þó ekki á sama hátt heldur byggja á þeim og gefa börnunum tækifæri á að kafa dýpra í efnið og 

víkka sjóndeildarhring sinn (Bryndís Garðarsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir , 2013, bls. 17).  
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Skólasamstarf milli 1. bekkjar Blönduskóla, Blönduósi, og elsta hóps leikskólans 

Barnabæjar er ætlað að brúa bilið milli skólastiganna. Börnin fá þar tækifæri á að kynnast 

umhverfinu, vinna ýmiss ólík verkefni og nemendur hafa möguleika á að viðhalda  áframhaldandi 

tengslum sín á milli. 

 Starfsmenn sem taka þátt í samstarfinu: 

 Starfsmenn á Stóra Fjallabæ í leikskólanum Barnabæ 

 Umsjónarkennari 1. bekkjar, Blönduskóla 

 Íþróttakennari Blönduskóla 

 Starfsmaður bókasafns 

Dagskrá: 

Börnin frá Stóra Fjallabæ mæta kl. 10:20 í Blönduskóla. Allir nemendur koma saman í stofu  

1. bekkjar og þar er þeim skipt í fyrirfram ákveðna hópa. Hóparnir eru þrír og eru um 8–10 börn í 

hverjum hóp. Hóparnir vinna samkvæmt þriggja vikna skipulagi. Einn hópur fer á bókasafn með 

kennara frá Stóra Fjallabæ.. Einn hópur er hjá umsjónarkennara og kennari frá Stóra Fjallabæ er 

með þriðja hópinn. Börnin fara í sinn hóp sem er búið að undirbúa fyrirfram og þau vinna verkefni 

eða fara í leiki undir leiðsögn kennara. Þegar klukkan er 11:00  eru frímínútur í 10 mínútur svo 

hefst kennsla aftur.  Síðan kl.11:40 eru íþróttir til kl. 12:30. (Börnin taka með sér íþróttaföt og 

íþróttaskó). Deildarstjóri leikskólans og umsjónarkennari grunnskólans hittast á þriggja vikna 

fresti og fara yfir stöðu og ákveða verkefni fyrir komandi vikur. Stefnt er á  12 heimsóknir í 

grunnskólann fyrir áramót og 12 eftir áramót. 

Hugmyndir af verkefnum og leikjum: 

Útileikir - Innileikir 

Spil 

Stafainnlögn 

Skrifa nafnið sitt 

  Talnaskilningur  

Form 

Heimilisfræði 

Landafræði 

Vísindi – Tilraunir 

Sjálfbærni 

Umhverfismenntun 

Fuglaskoðun (Börnin hafa kíki meðferðis) 
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Flokkun 
Námsefni og bækur eru flokkaðar af starfsmönnum til að auðvelda fund á réttu málörvunarefni við 

kennslu. Efnið er merkt með lituðum límmiðum eftir flokkuninni úr Tölum saman.  Markmiðið er 

að nýta það kennsluefni sem til er á réttan hátt og að nemendur fái þjálfun sem hentar hverjum og 

einum.  

Orðaforði: 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.  Markmiðið er að auka orðaforða nemandans 

og kenna honum virka orðanotkun í tengslum við nánasta umhverfi.  

Almennur málskilningur: Skilningur gerir börnum kleift að vinna úr upplýsingum af þeirri 

reynslu sem þau upplifa. Skilningur kemur ekki aðeins fram í lestri heldur er hann einnig 

mikilvægur í samskiptum. Barn með góðan málskilning getur gert grein fyrir rituðu máli og tengt 

þannig þau orð sem það lærir við eigin þekkingu og skilning.  

Heyrnarminni: Að tileinka sér, geyma og geta kallað fram heyrnrænt hljóðmynstur (oftast í réttri 

röð), bæði úr langtíma- og skammtímaminni. Þetta felur m.a. í sér að geta endurtekið orð og farið 

eftir fyrirmælum. Markmiðið er að þjálfa heyrnarminni.  

Setningafræði: Setningauppbygging byggir á málfræðireglum sem segja til um hvernig orð eiga 

að raðast upp í setningar. Öll tungumál byggja á málfræðireglum sem gera fólki mögulegt að tjá 

sig í setningum. Markmiðið er að kenna nemandanum að tengja saman orð í mismunandi langar 

setningar.  

Málfræði: Málfræði er samansafn af reglum sem einkenna hefðbundna málnotkun. 

Miðtaugakerfið býr yfir upplýsingum um þessar reglur og við notum þær upplýsingar þegar við 

myndum setningar. Markmiðið er að kenna nemendum að tala í málfræðilega réttum setningum.  

Hljóðkerfisvitund: Hljóðkerfisvitund er hæfileikinn til þess að geta hugsað og talað um málhljóð 

og hljóðkerfi málsins. Hér má t.d. nefna að geta klappað atkvæði, rímað og fundið fyrsta hljóð 

orða. Markmiðið er að styrkja hljóðkerfisvitund nemandans og undirbúa hann þannig sem best 

fyrir námið.  

Form, litir og tölur: Þessi hugtök byggja á huglægri flokkun og nafnsetningu á mismunandi 

litaheitum, útlínum forma og talnagildum. Markmiðið er að kenna nemendum hugtök tengd 

grunnformum, litaheitum og talnagildum.  

(Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2005)   
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Fylgiskjöl 
 

 

(Fylgiskjal 1) 

Dæmi um einstaklingsáætlun: 

Áætlun í tal- og málörvun í sérkennslu                                             10. 09.2015 

Nemandi:  

Kt:  

  

 

Ástæða 

sérkennslu: 

 

 

 

Tal og málþjálfun 

 Framburður 

 Unnið með setningarmyndun og orðaforða 

 Hljóðkerfisvitund; allir þættir 

 Heyrnrænt minni, þar sem lögð er sérstök áhersla á setningamyndun og einbeitingu 

 Heyrnræn greining,  

Langtímamarkmið 

 

Að XXXXX 

 Nái tökum á þeim framburðarhljóðum sem nemanda vantar 

 Auki færni sína í hljóðkerfisúrvinnslu; læri form máls s.s. samsett 

orð,sundurgreiningu orða, samstöfur, rím, hljóðgreiningu og hljóðtengingu 

Skammtímamarkmið: Að XXXX nái myndun þeirra hljóða sem vantar í framburði nemanda (t, d, k, 

dúfa=gúa, kúka=túta)   

Leiðir: Efni frá kennara, s.s. Lærum og leikum með hljóðin og ýmis spil 

Endurskoðað Í janúar 2013. 

skammtímamarkmið: Nái myndun r hljóðs r=j í rör=jöj, varir=vajij. Auka vitund á samsettum orðum, 

sundurgreiningu orða, rím og samstöfur. Noti k-hljóð í daglegu tali 

Leiðir: Vinna með samsett orð og sundurgreiningu orða, lærum og leikum með hljóðin, r-

bókin o.fl. 

Endurskoðuð  Janúar 2016 

Skammtímamarkmið Nái myndun r hljóðs og noti það í daglegu tali. Vinna áfram með k-hljóð og hvetja 

nemandann til að nota það í daglegu tali. Auka vitund á hljóðgreiningu og 

hljóðtengingu. 

Leiðir: Vinna með Lærum og leikum með hljóðin og fleira efni frá kennara. Orðagull, Ljáðu 

mér eyra og Leggðu við hlustir. 

 

 

XXXXXX sérkennari 

 

 

 

 

________________________________________ 

Undirskrift forráðamanna 
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(Fylgiskjal 2) 

 

             Leikskólinn Barnabær Blönduósi                              
                 Hólabraut 17 540 Blönduós sími: 452 4530 netfang: barnabaer@blonduos.is 

 

 

Ágætu foreldrar! 

Velkomin í leikskólann Barnabæ. 

 

Með þessu bréfi staðfestist að  

Nafn barns:_______________________________________ 

Kt.: ________________ 

hefur verið úthlutað leikskóladvöl frá og með ___________, dvalartími __________ 

 

Við viljum bjóða ykkur í viðtal __________________________ 

 Þar ætlum við að kynna fyrir ykkur leikskólastarfið og fá upplýsingar um  

___________ sem er að stíga sín fyrstu skref  í leikskólanum.  

 

Fyrsti dagur í aðlögun verður __________________________ 

Hlökkum til að sjá ykkur. 

Virðingarfyllst, 

 

 

___________________________ 

      Jóhanna G. Jónasdóttir 

          -leikskólastjóri- 
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(Fylgiskjal 3) 

Aðlögunarviðtal yngri barna 

Nafn barns:       kennitala: 

Hvað er barnið venjulega kallað: 

Dvalartími barnsins:  

Forráðamaður 1 (hringt í fyrst): 

Forráðamaður 2:  

Bólusetningar:  

Ofnæmi eða óþol: 

Annað varðandi mat: 

Hitakrampi:  

Astmi eða eyrnabólga: 

Svefn:  

Er barnið með snuð eða bangsa: 

Annað sem vert er að taka fram: 

Hvernig gekk aðlögunin: 
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Aðlögunarviðtöl yngri barna af erlendum uppruna 

Nafn barnsins: Kennitala: 

Hvað er barnið kallað: 

Dvalartími barnsins:  

Er barnið fætt á íslandi:  

Ef barnið er fætt annars staðar hve lengi hefur það búið á Íslandi: 

Upprunaland: 

Forráðamaður 1 (hringt fyrst í): 

Forráðamaður 2: 

Tala forráðamenn íslensku eða ensku: 

Á barnið afa og ömmu á Íslandi: 

Þekkja forráðamenn einhverja á landinu: 

Eru einhverjir sérstaki siðir sem tengjast menningu og trú: 

Bólusetningar: 

Ofnæmi eða óþol: 

Annað varðandi mat: 

Hitakrampi: 

Astmi eða eyrnabólga: 

Svefn: 

Notar barnið snuð eða bangsa: 

Hvernig gekk aðlögun: 

 



51 
 

Aðlögunarviðtal eldri barna 

Nafn barns: Kennitala: 

Hvað er barnið kallað: 

Dvalartími barnsins: 

Forráðamaður 1 (fyrst hringt í): 

Forráðamaður 2 

Hefur barnið verið í leikskóla, ef já þá hvaða: 

Þekkir barnið einhvern á leikskólanum Barnabæ: 

Hvað finnst barninu skemmtilegast að gera: 

Hvernig er skaplyndi barnsins: 

Hefur barnið farið í 18 mánaða skoðun: 

Hefur barnið farið í 2 ½ árs skoðun: 

Bólusetningar: 

Hitakrampi: 

Astmi eða eyrnabólga: 

Hefur barnið farið í heyrnamælingu: 

Hefur barnið farið í sjónmælingu: 

Hefur barnið farið til tannlæknis: 

Ofnæmi eða óþol: 

Annað varðandi mat: 

Notar barnið bleyju: 

Sefur barnið á daginn, ef já hve lengi má það sofa: 

Notar barnið snuð eða bangsa:  

Hvernig gekk aðlögun: 
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Aðlögunarviðtal fyrir eldri börn af erlendum uppruna 

 

Nafn barns:  Kennitala: 

Hvað er barnið kallað: 

Dvalartími barnsins: 

Er barnið fætt á Íslandi: 

Ef ekki hvað hefur það búið lengi á Íslandi: 

Forráðamaður 1 (fyrst hringt í): 

Forráðamaður 2: 

Upprunaland: 

Tala forráðamenn íslensku eða ensku: 

Á barnið systkini: 

Á barnið afa og ömmu á Íslandi: 

Þekkja forráðamenn einhverja á Íslandi: 

Hefur barnið verið áður í leikskóla: 

Þekkir barnið einhvern á leikskólanum Barnabæ: 

Hvað finnst barninu skemmtilegast að gera: 

Hvernig er skaplyndi barnsins: 

Eru einhverjir sérstakir siðir sem tengjast menningu eða trú: 

Hefur barnið farið í 18 mánaða skoðun: 

Hefur barnið farið í 2 ½ árs skoðun: 

Bólusetningar: 

Hitakrampi: 

Astmi eða eyrnabólga: 

Hefur barnið farið í heyrnarmælingu: 

Hefur barnið farið í sjónmælingu hjá augnlækni: 

Hefur barnið farið til tannlæknis: 
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Ofnæmi eða óþol: 

Má barnið borða allan mat: 

Notar barnið bleyju: 

Sefur barnið á daginn og þá hvað lengi: 

Notar barnið snuð eða bangsa: 

Hvernig gekk aðlögun: 
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(Fylgiskjal 4) 

             Leikskólinn Barnabær Blönduósi                              
                 Hólabraut 17 540 Blönduós sími: 452 4530 netfang: barnabaer@blonduos.is 

 

Dvalarsamningur                         

 

 

Nafn barns Kt. 

 

Nafn forráðamanns Kt. 

 

Nafn forráðamanns 

 

Kt. 

 

 

 

Dvalartími barnsins í leikskólanum er frá kl………til kl……… 

 

 

 

Við undirritun dvalarsamnings hafa forráðamenn kynnt sér reglur leikskólans og gjaldskrá. 
 

 Foreldrar eru beðnir um að virða þann tíma sem barninu er úthlutað. 

 Foreldrar eru beðnir um að tilkynna ef barnið er fjarverandi t.d. vegna veikinda. 

 Foreldrar eru beðnir um að skila læknisvottorði ef barnið þarf sérfæði. 

 Vinsamlega, leiðréttið inn á leikskolinn.is/barnabaer, fjölskyldusíða, ef breytingar verða. 

 Foreldrar eru beðnir um leyfi fyrir því að myndir birtist á heimasíðu af barninu. 

 Foreldrar eru beðnir um leyfi fyrir því að barnið fari í starfsmannabíl ef til þess kemur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dags. 

 

 

Undirskrift leikskólastjóra Undirskrift forráðamanns 
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(Fylgiskjal 5) 

Móttökuáætlun Barnabæjar  

fyrir börn af erlendum uppruna 

Undirbúningur: 

Þegar sótt hefur verið um fyrir barn af erlendum uppruna fer ákveðinn undirbúningur af stað. 

Deild er valin eftir aldri barnsins og starfsfólki þeirrar deildar tilkynnt um komu barnsins og 

þjóðerni. Foreldrar barnsins eru boðaðir í aðlögunarviðtal og athugað hvort að þörf sé á þjónustu 

túlks. Þjóðfánar allra barna á deildum eru hafðir frammi í fataklefum þannig að foreldrum og 

börnum finnist þau velkomin frá fyrstu stundu. Á eldri deildum eru lög sungin á mismunandi 

tungumálum og fræðsla höfð um önnur lönd og aðra þjóðhætti.  

 

Aðlögunarviðtal: 

Foreldrar mæta ásamt barninu í aðlögunarviðtal til leikskólastjóra og deildarstjóra barnsins áður en 

aðlögun hefst. Túlkur er í síma eða á staðnum ef þörf er á. Sérstakt eyðublað er fyllt út þar sem 

helstu upplýsingar um barnið eru skráðar, t.d. uppruni, heilsa, sérþarfir, menning og trú og ýmsar 

gagnlegar upplýsingar sem mikilvægt er fyrir starfsfólk leikskólans að vita og hafa skráðar. 

Foreldrum er sagt frá skipulagi aðlögunar og fá með sér aðlögunarplan og gagnlegar upplýsingar 

um leikskólann. Heimasíða leikskólans er kynnt og foreldrar fá afhent lykilorð inn á myndasíðu.  

Eftir viðtalið er deild barnsins skoðuð og starfsfólk kynnt. Að lokum er leikskólinn í heild 

skoðaður.  

 

Aðlögun: 

Aðlögun barna af erlendum uppruna er lengri en annarra barna. Fleiri dagar eru þar sem foreldrar 

eru alveg með börnunum inni á deild  og aðskilnaðurinn tekinn í styttri skrefum. Þetta er þó mjög 

einstaklingsbundið enda misjafnt eftir börnum hvernig þau bregðast við aðskilnaði við foreldra.  

 

Yngri börn: 

Auðveldara getur verið að aðlaga yngri börn að breyttum aðstæðum. Í leikskólanum Barnabæ er 

tekið á móti börnum frá átta mánaða aldri og hefur ekki verið greinilegur munur á aðlögun barna 

af erlendum uppruna og öðrum börnum sem tekið er á móti á þeim aldri. Þau eru öll að uppgötva 

heiminn, að taka fyrstu skrefin að heiman og efla málþroskann jafnt og þétt.  
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Mjög mikilvægt er að öll börn fái reglulega málörvun á þessu mikilvæga málþroskaskeiði 

sem fyrstu árin eru og fer hún að mestu leyti fram á yngstu deildinni í gegnum leik og dagleg 

samskipti. Starfsfólk leikskólans notar boðskiptakerfið Tákn með tali til að leggja áherslu á 

skilning og orðaforða. Einnig er mjög myndrænt umhverfi í leikskólanum sem  hvetur börnin til 

þess að  benda og spyrja. Mikil áhersla er á söng og samræður þar sem öll börn eru hvött til þess 

að taka þátt og vinna með opnar spurningar. Börnin fara í sérstaka  málörvunarhópa þar sem unnið 

er nákvæmar með ofangreindar áherslur. Auk þess er mikið unnið með lestur bóka og valin 

verkefni í  spjaldtölvum. Yngstu börnin af erlendum uppruna fá sérstaka athygli í daglegu  

umhverfi leikskólans til þess að læra íslensku og  miðað er við að nýta allar aðstæður inni á deild 

til málörvunar. Málörvun er fléttuð inn i allar athafnir daglegs lífs fyrir öll yngstu börnin í 

leikskólanum. 

 

 

Eldri börn: 

Það getur verið erfitt fyrir eldri börn af erlendum uppruna að aðlagast nýjum aðstæðum. Þau koma 

inn í nýtt málumhverfi þegar þau eru þegar farin að læra og tala sitt móðurmál og getur það valdið 

þeim miklum erfiðleikum við upphaf leikskólagöngu.   

Við þessar aðstæður er mjög mikilvægt að hafa uppi sjónrænt skipulag og er það haft 

sýnilegt á eldri deildum. Tákn með tali er notað til áherslu og útskýringa á orðum og athöfnum en 

þegar tákn eru notuð með tali hægist sjálfkrafa á talhraða og meiri áhersla verður á atkvæði orða 

þannig að auðveldara er að heyra og læra þau.  

 Útbúnar eru mynda-/orðabækur fyrir börnin þannig að þau fái tengingu heim á meðan þau 

eru í leikskólanum. Í þeim eru myndir af fjölskyldumeðlimum og hlutum sem eru barninu 

mikilvægir en þetta færir þeim öryggi og þau læra orð og hugtök sem eru þeim mikilvæg í fyrstu 

samskiptum á nýju tungumáli.  

 Öllum börnum af erlendum uppruna er úthlutað tíma í sérkennslu. Þessar stundir eru 

kallaðar æfingastundir hér á Barnabæ en þær eru notaðar til málörvunar. Misjafnt er hversu oft og 

hve lengi börnin þurfa á þessum æfingastundum að halda. 
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 (Fylgiskjal 6)  

              Fræðsluskrifstofa Austur-Húnvetninga 
                 Flúðabakka 2, 540 Blönduós s: 455 4174 netfang: fraedslustjori@felahun.is gsm: 6615812  

 

Beiðni um sérfræðiaðstoð 
 Nafn skóla 

 

Leikskólinn Barnabær 

Skrásetjari 
 
 

Dags.  

  

 Ástæða beiðni     

   

   

   

   

 

 Hvað hefur skólinn og/eða aðrir gert í málinu til þessa?  

  
Athuganir 

  

 Niðurstöður 

athugana   

  

Vinnuaðferðir 

  

 Annað sem 

skiptir máli   

   

 

 Ef beiðni er vegna einstaklings, skráið eftirfarandi  

 
Nafn 

 
Kennitala  

 

 
Heimilisfang 

 
Bekkur/deild  

 

 
Kennari 

 
 

 

 
Móðir 

  
H.  V. GSM.  

 

 Faðir   
H.  V. GSM.  

 

    
   

 

 

mailto:fraedslustjori@felahun.is
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  Hvers konar aðstoðar er óskað? Hvers væntir tilvísandi? 

 

 

   

    

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÚTFYLLT Á SKÓLASKRIFSTOFU 

 

 

SKRÁÐ 

 

 

TIL 

 

 

 

Skólastjóri/leikskólastjóri 

Fagstjóri í 
sérkennslu/ráðgjafi/deildarstjóri 

Forráðamaður 
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