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1. Tilurð, markmið og eftirfylgd  

1.1. Tilurð og markmið 

Fræðslustjóri Fjarðabyggðar kom á samstarfsverkefni Menntamálastofnunar og Fjarðabyggðar 

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

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

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

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

nái hámarksárangri hvað varðar mál, tal, boðskipti og undirbúning fyrir læsi. Stefnt er á að þessi 

undirbúningur skili börnunum betur undirbúnum inn í fyrsta bekk grunnskóla og að unnið sé í 

anda heildstæðrar skólastefnu.  

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

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

Lagt er upp með að hver leikskóli geri handbók sem rammar inn þessa þætti ásamt því að taka 

mið af sérstöðu hvers og eins leikskóla út frá hugmyndafræði og skólanámskrá. 

Allir leikskólar í Fjarðabyggð, sem eru 6 talsins, taka þátt í verkefninu sem stendur frá maí 2019 til 

júní 2020. Leikskólastjórar tilnefndu 1 – 2  verkefnastýrur í hverjum skóla sem ásamt 

leikskólastjórum leiddu verkefnið í viðkomandi skólum.  Björg Þorvaldsdóttir  kennsluráðgjafi og 

Halldóra Baldursdóttir talmeinafræðingur voru fulltrúar Skólaskrifstofu Austurlands og sáu um 

samskipti við fulltrúa Menntamálastofnunar, skipulagningu funda og eftirfylgni og ráðgjöf 

varðandi handbók og þess háttar.  

Verkefnastýrur í Dalborg voru Elín Helga Guðgeirsdóttir, sérkennslustjóri og Þórdís Mjöll 

Benediktsdóttir, leikskólastjóri. Madlena T. Petrova leysti Þórdísi af á tímabili þar sem hún var í 

fæðingarorlofi. Ávinningurinn af verkefninu var mikill og varð til ýmsir verkferlar og verklag sem 
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ekki hafði verið til áður. Málörvunarveggur leit dagsins ljós þar sem Elín sérkennslustjóri tók 

efnivið leikskólans flokkaði og bjó til flokkunarkerfi til að auðvelda starfsfólki skipulag 

málörvunarstunda.  

Fyrsti fundur stjórnenda og fulltrúa MMS var haldinn í maí og í framhaldi var fræðslufundur fyrir 

allt starfsfólk leikskólanna, sem þær Andrea Guðjónsdóttir frá MMS og Ásthildur Bj. Snorradóttir 

talmeinafræðingur sáu um.  

Þar var m.a. farið yfir verkefnið og verkáætlun kynnt, flutt erindi um forsendur skólaþróunar og 

lögð fram verkefni sem þarf að vinna fyrir haustið.  Hvatt var til samvinnu og samstarfs milli 

leikskóla og einnig að sem flestir starfsmenn leikskólanna kæmu að vinnu við verkefnið.  

Í desember heimsóttu þær stöllur leikskólana, fylgdust með málörvunarstundum og ræddu við 

þátttakendur og verkefnisstjóra og gáfu góðar ábendingar og ráð. 

Verkefnið er í höndum leikskólanna, sem allir hafa flokkað og sett upp málörvunarefnið svo það 

sé aðgengilegt öllum starfsmönnum. Einnig er mikil vinna í gangi varðandi handbókina, bæði í 

leikskólunum og einnig hjá þeim starfsmönnum skólaskrifstofunnar sem taka þátt í verkefninu. 

1.2. Eftirfylgni 

Til þess að þróunarverkefnið Snemmtæk íhlutun í mál og læsi leikskólabarna í Fjarðabyggð festist 

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

styðjast við, sem hjálpa stjórnendum og starfsfólki við innleiðingu og viðhaldi stefnunnar. Mikil 

starfsmannavelta er í leikskólum og því afar brýnt að kynna verkefnið með  markvissum hætti í 

upphafi hvers skólaárs, bæði fyrir nýjum starfsmönnum en einnig upprifjun fyrir eldri starfsmenn. 

Með verkferlunum/ gátlistunum kemur fram hvað þarf að vinna, hvenær sú vinna skal fara fram 

og hver ber ábyrgð á hverjum þætti. Verkferlarnir innihalda einnig ramma varðandi matstæki, 

athuganir og skimanir. Yfirmarkmið þróunarverkefnisins er að: 
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• ALLIR starfsmenn tileinki sér vinnubrögð við að efla mál og læsi ALLRA leikskólabarna 

ALLAN DAGINN. Með því að grípa ALLAR aðstæður í leik og starfi og skapa þannig 

aðstæður til að eiga í mállegum samskiptum við börnin.  

 

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

• Að skima fyrir og nota viðeigandi matstæki til að meta málþroskafrávik og setja upp 

markvissa íhlutun með þeim börnum sem þess þurfa. 

• Að ALLIR séu sérstaklega meðvitaðir um að tala íslensku oft og mikið við tví- og fjöltyngd 

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

Tafla 1: Verkferlar - Allir starfsmenn allan daginn 



 

Leikskólinn Dalborg – Handbók um snemmtæka íhlutun með áherslu á mál og læsi                                          8 

• Á hverju skólaári fær STARFSFÓLK FRÆÐSLU um þróun málþroska og hvernig efla megi 

mál og læsi ALLAN DAGINN Í ÖLLUM AÐSTÆÐUM. 

• Á hverju skólaári fá FORELDRAR FRÆÐSLU um þróun málþroska og hvernig efla megi mál 

og læsi ALLAN DAGINN Í ÖLLUM AÐSTÆÐUM. 

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

vel að mannauðnum sem vinnur í þar. 

1.3. Verkferlar 

Til þess að markmið snemmtækrar íhlutunar í málþroska og læsi leikskólabarna náist sem best er 

mikilvægt að fylgja og viðhalda ákveðnum verkferlum. Þá er átt við fyrirfram ákveðna og útlistaða 

stefnu og leiðarvísi sem auðveldar skipulögð vinnubrögð, samvinnu og markvissa þjálfun. Hér að 

neðan má sjá yfirlit yfir Verkferla í snemmtækri íhlutun með áherslu á málþroska og læsi 

leikskólabarna í Fjarðabyggð og Fræðsluáætlun til að viðhalda stefnunni:  

Tafla 2: Fræðsluáætlun til að viðhalda stefnunni
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Tafla 3: Verkferlar í snemmtækri íhlutun með áherslu á málþroska og læsi
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2. Leikskólinn Dalborg 

Vorið 1964 tók sumarskóli til starfa á Eskifirði í litlum skúr á lóð þar sem félag eldri borgara hefur 

aðstöðu nú, þ.e. í Melbæ. Sumarskólinn var starfræktur til vorsins 1968 en þá var starfsemin flutt 

í eitt herbergi í Melbæ, þar sem boðið var upp á vistun eftir hádegi frá Kl: 13:00 til 19:00. Frá árinu 

1982 var rekinn þar heilsársskóli. 

Árið 1994 var farið að huga að úrbótum í leikskólamálum á Eskifirði þegar ljóst var að húsnæði það 

sem fyrir var dugði ekki lengur. Ákveðið var að leikskóli skyldi byggður í dalnum fyrir innan bæinn 

og tók hann til starfa 26. apríl 1999 og formlega vígður 5. júní sama ár af Séra Davíð Baldurssyni 

og hlaut nafnið Dalborg. Leikskólinn var þá þriggja deilda og drógu deildarnar nöfn sín af litum 

sem arkitektar hússins völdu og sjást bæði innan og utan dyra, þ.e. blár, rauður og grænn.  

Líkt og árið 1994 er húsnæði leikskólans orðið of lítið. Í október 2013 var því ákveðið að opna 

fjórðu deild leikskólans í Grunnskóla Eskifjarðar, sem bráðabirgðar úrræði þar til farið verður í 

viðbyggingu á Dalborg. 

Í dag eru börn á aldrinum eins til sex ára í leikskólanum í fjóra til níu tíma á dag. 

Stefna leikskólans Dalborgar endurspeglast í einkunnarorðum skólans sem eru: Hreinskilni - 

Hugrekki - Trú á eigin getu.  Því við viljum senda frá okkur nemendur: 

• sem hafa hugrekki til að takast á við þau verkefni sem bíða þeirra eftir skólagöngu í 

Dalborg.  

• sem hafa tileinkað sér hreinskilni í samskiptum við aðra. 

• sem hafa öðlast sjálfstraust og vilja til að auka getu sína. 

Í leikskólanum er unnið út frá hugmyndafræði Howards Gardner (1983) um 

fjölgreindarkenninguna (e. Gardner‘s Theory of Multiple Intelligences) og John Deweys (1998) um 

verkhyggju eða reynslu (e. learning by doing). Því trú okkar er sú að börnin læri í gegnum eigin 

reynslu og að allir geti eitthvað en enginn geti allt. Að þekkja styrk sinn er mikilvægara en að 
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þekkja vanmátt sinn og því er nauðsynlegt að hver nemandi fái tækifæri til að efla sig í 

leikskólanum. Frjáls leikur skipar hér stóran sess og efniviður er fjölbreyttur. 

Í Dalborg er einnig unnið með Uppeldi til ábyrgðar (sjá nánari umfjöllun í Skólanámskrá Dalborgar: 

www.dalborg.leikskolinn.is).  

 

                                         

 

  

Mynd 2: Félagsfærni - sjálfsstjórn - siðferðisþroski: ART - ER SMART 

Mynd 1: Uppeldi til ábyrgðar - uppbygging sjálfsaga 

http://www.dalborg.leikskolinn.is/
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3. Fræðilegur hluti 

3.1. Læsisstefna – Læsi er lykilinn  

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

þriggja ára þróunarvinnu skóla á Eyjafjarðarsvæðinu, Miðstöðvar skólaþróunar HA og 

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

grunnskólum. Á síðunni er að finna fjölbreytt efni sem kennarar geta nýtt til að meta stöðu 

nemenda og skipuleggja kennslu, leiðbeiningar fyrir foreldra o.fl., en slóðin er: 

https://lykillinn.akmennt.is/ . 

Frá því að læsisstefnan var tekin upp hefur ýmislegt verið gert en meðal þess var að fara í 

samstarfsverkefni með öðrum skólum á Austurlandi og kennsluráðgjöf við Skólaskrifstofu 

Austurlands hefur verið aukin. Áhersla hefur verið lögð á snemmtæka íhlutun í bæði leik- og 

grunnskólum og samhliða farið í þróunarverkefni tengd lestri. Teknar hafa verið upp leiðbeinandi 

skimanir sem Skólaskrifstofa Austurlands  hefur haldið utan um, en þær gagnast bæði nemendum, 

kennurum og foreldrum til þess að fylgjast með framþróun í námi og hjálpa til við setningu 

raunhæfra markmiða (Fjarðabyggð, e.d.).  

Unnið er að læsisstefnu Dalborgar og stefnum við á að klára þá vinnu haustið 2020.  

3.2. Snemmtæk íhlutun  

Hugmyndafræðin á bak við snemmtæka íhlutun er bandarísk að uppruna, en þar hefur átt sér stað 

mesta fræðilega þróunin í rannsóknum og klínísku starfi fyrir ung börn með frávik í þroska og 

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

heimilis og skóla (Tryggvi Sigurðsson, 2006).  

Þeir þættir sem skipta hvað mestu máli þegar gæði snemmtækrar íhlutunar eru metin eru aldur 

barns við upphaf íhlutunar, þátttaka foreldra, magn og gæði íhlutunar. Mikilvægt er að meta stöðu 

https://lykillinn.akmennt.is/
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barns og foreldra, setja skýr markmið og skilgreina leiðir (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2003). Í viðauka 

má jafnframt kynna sér efni með ýmsum ráðum varðandi lestur og málörvun, en efnið er á 

íslensku, ensku og pólsku  og ber heitið Lengi býr að fyrstu gerð!.  

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

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

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

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

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

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

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

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

að hjálpa þessum börnum með aukinni örvun og stuðningi á því tímabili þar sem skilyrðin fyrir 

málþroska eru einna best (Rescorla, 1989; Bruce, Kornfält, Radeborg, Hansson og Nettelbladt, 

2003; Hadley, 2006). 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 

um barnið og skoða vel hvaða málþætti þarf að vinna með, ásamt því að veita ráðgjöf og markvissa 

þjálfun til þess að ná árangri (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014). 

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

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

2006). Til þess að mögulegt sé að grípa inn í er nauðsynlegt að skilja hvernig málþroski þróast svo 

mögulegt sé að greina hvenær þörf er á viðeigandi íhlutun.  

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

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

foreldra. Við skipulagningu á inngripum þurfi því að gera ráð fyrir þátttöku þeirra og jafnframt 

þurfi að huga að stuðningi við þá. Skilgreina þarf í hverju vandinn er fólginn með því að fá góðar 

bakgrunnsupplýsingar um barnið og skoða vel hvaða málþætti þarf að vinna með, ásamt því að 

veita ráðgjöf og markvissa þjálfun til þess að ná árangri (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl. 2014). 



 

Leikskólinn Dalborg – Handbók um snemmtæka íhlutun með áherslu á mál og læsi                                          14 

Annað sem er talið skipta miklu máli er að aðferðir og námsefni sem notað er við inngrip sé 

raunprófað, en með því er átt við að sýnt hafi verið fram á með rannsóknum að það virki. Magn 

og tímalengd íhlutunar eru þættir sem einnig hafa verið nefndir í þessu samhengi, ásamt 

aðstæðum til íhlutunar og reglubundnu mati á árangri (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014; 

Tryggvi Sigurðsson, 2004).  

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

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

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

boðskipti og undirbúning fyrir læsi.  

• Að hvert barn fái íhlutun og kennslu við hæfi.  

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

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

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

hvaða málþætti þyrfti að styrkja. 

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

með snemmtækri íhlutun. 

• Áhersla er lögð á að vísa börnum til viðeigandi sérfræðinga sbr. kennsluráðgjafa, 

sálfræðinga og talmeinafræðinga eftir þörfum. 

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

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

úr þörfum á sérkennslu þegar lengra líður á skólagönguna og draga úr eða jafnvel koma í 

veg fyrir erfiðleika í námi síðar á lífsleiðinni. 

3.3. Rökstuðningur 

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

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

lögð á snemmtæka íhlutun og að brugðist verði við, um leið og rökstuddur grunur vaknar um 
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málþroskafrávik, hjá ungum börnum. Með því að veita markvissa málörvun í gegnum leik og 

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

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

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

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

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

fræða þá og upplýsa um málþroskafrávik og gera þeim grein fyrir stöðu barnanna sinna hvað 

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

eftir eðli frávika. Með því að upplýsa foreldra gera þeir sér betur grein fyrir mikilvægi þess að taka 

virkan þátt í aðferðum snemmtækrar íhlutunar, til að undirbúa barn sitt til þess að takast á við allt 

nám. Þannig er unnið enn frekar að íhlutun sem mætir þörfum allra barna hvað varðar málörvun 

og kennslu við hæfi (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl. 2014). 

3.4. Þróun málþroska 

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

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

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

Þorsteinsdóttir, 2012).  

Dæmigert er að málskilningur þróist fyrst og síðan máltjáning. Talað hefur verið um að málþroski 

hafi þrjá þætti og að barn þurfi að öðlast hæfni í þeim öllum og að þeir þurfi að tengjast og vinna 

saman til þess að þróun máls verði eðlileg. Þessir þættir eru: merking sem á við um merkingu orða 

og setninga, form sem skiptast í hljóðkerfisfræði, beygingafræði og setningafræði og notkun, sem 

á við um það hvernig málið er notað við mismunandi aðstæður (Ásthildur Snorradóttir og 

Sigurlaug Jónsdóttir, 2000).  

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

geti verið að ræða (Bzoch og League, 1991). Barnið lærir málið allt frá fæðingu þegar það á í 

samskiptum við umhverfið. Fyrstu orð barnsins byrja að heyrast um eins árs aldur og   eru bundin 
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við ákveðnar/tilteknar og endurteknar aðstæður   (Nettelbladt, 2007). Við eins og hálfs árs til 

tveggja ára aldurinn eykst orðaforðinn til muna. Óvirki orðaforðinn þróast mun hraðar en hinn 

virki sem þýðir að barnið skilur mun fleiri orð en það getur sjálft myndað og því dæmigert að 

málskilningur þróist fyrst og síðan máltjáning (Hakansson, 1998). Í kringum tveggja ára aldurinn 

fara ein- og tvítyngd börn að tengja orð saman í setningar, þessar setningar einkennast af 

svokölluðum skeytastíl og innihalda engar tengingar eða beygingar (Bates og Goodman, 1997; 

Genesee og Nicoladis, 1995; Grosjean, 2010; Siraj Blatchford, 1994; Tabors og Snow, 1994). 

Samkvæmt Álfhildi E. Þorsteinsdóttur (2012) er hins vegar talið að flest börn hafi þróað 

grunnorðaforða og byrjandi málfræðigetu við þriggja ára aldur (samanber að geta notað 

eintölu/fleirtölu, persónufornöfn og eignarfall). Við fjögurra til fimm ára aldur eru þau farin að 

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

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

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

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

móðurmálsnámi í grunnskóla (Margrét Anna Huldudóttir og Rósa Lilja Thorarensen, 2015).   

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

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

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

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

viðeigandi hætti. Annars lenda börn með málþroskafrávik oft í miklum lestrar- og 

námserfiðleikum og bilið milli þeirra og annara nemenda breikkar eftir sem árin líða. 

3.5. Málþroski tví- og fjöltyngdra barna 

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

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

þess að læra betur það tungumál sem er notað í þeirra nánasta umhverfi og tungumálið sem þau 

nota til þess að eiga í samskiptum vini sína og ættingja (Sigríður Ólafsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 

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

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

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

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

mál. En oft eru skil á milli tungumála í lífi barna ekki svo skýr (Sigríður Ólafsdóttir og Freyja 

Birgisdóttir, e.d.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

en annað mál er tekið úti í samfélaginu.  Mikilvægt er einnig að hafa í huga að í samfélagi þar sem 

eitt tungumál er talað getur barn alist upp tvítyngt ef foreldrar þess eiga hvort sitt móðurmálið og 

tala þá við barnið hvort á sínu máli sem þannig elst upp tvítyngt. Dæmi: íslenskur maður sem býr 

með þýskri konu, börnin læra bæði tungumálin samtímis, íslensku og þýsku. Í öðru lagi getur barn 

alist upp á Íslandi þar sem hvorugt foreldrið talar íslensku, t.d. pólsku og ensku og síðan gengur 

barnið í íslenskum skóla. Í þriðja  lagi getur barn alist upp á eintyngdu heimili en í tvítyngdu 

samfélagi og lærir þannig tvö tungumál jöfnum höndum.  Talað er um að barn sem lærir seinna 

mál fyrir þriggja til fjögurra ára aldur læri þau samtímis (Grosjean, 2010). 

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

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

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

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

tileinka sér eitt mál. Þetta kemur ekki á óvart þar sem börnin þurfa skipta á milli tveggja 
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tungumála. Heildarorðaforði tvítyngdra barna er þó meiri heldur en orðaforði eintyngdra barna. 

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

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

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

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

2007).   

Málfræðingar telja að börn séu með tvö innbyggð verkfæri eða tæki sem hjálpa þeim að læra og 

viðhalda tungumálum. Það fyrra er „Language Acquisition Device“ eða LAD sem stendur fyrir það 

sem náttúran gefur okkur og eitthvað sem er okkur eðlislægt. Þetta tæki er innbyggt og þróast á 

svipaðan hátt hjá eintyngdum og tvítyngdum. Hitt tækið nefnist „Language Acquisition Support 

System“ eða LASS sem er stuðningskerfi og nær yfir það sem við fáum úr umhverfinu og 

aðstæðum hverju sinni. Það tekur lengri tíma að þróast og þarf að vera viðameira og stærra hjá 

tvítyngdum einstaklingum, til að þeir geti lært og skilið fleiri en eitt tungumál (Pearson, 2008). Því 

er afar mikilvægt að öll börn fái góðan og markvissan stuðning til að læra annað mál. Elín Þöll 

Þórðardóttir (2004) segir að til þess að viðhalda tungumáli sé orðaforðinn mun viðkvæmari fyrir 

rýrnun en málfræðivitundin því að orðaforðinn lærist úr umhverfinu (umhverfið verður að stuðla 

að því að kenna markvisst fjölbreytt orð og hugtök) en málfræðiþroskinn er innbyggður. 

Auk þess ganga börn í gegnum ákveðið ferli við máltöku annars máls. Þessu ferli hefur verið skipt 

í eftirfarandi stig:   

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

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

• Grunnfærni: Barn skilur margt og myndar stuttar setningar.  

• Meðalfærni:  Barn skilur flest og gerir fáar málvillur. 

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

(Samúel Lefever og Inga Karlsdóttir, 2010) 



 

Leikskólinn Dalborg – Handbók um snemmtæka íhlutun með áherslu á mál og læsi                                          19 

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

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

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

hlutir eða myndir sem notað er í prófinu sé viðurkennt út frá menningarlegu samhengi. Meta þarf 

hvort barnið hafi þann bakgrunn að það hafi tengsl við myndir, hluti og spurningar sem eru 

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

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

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

læra önnur tungumál veldur ekki málþroskaröskun eða seinkun í málþroska (Elín Þöll Þórðardóttir, 

2004). Öll börn hafa gott af því að læra önnur tungumál, burtséð frá því hvaða fötlun eða heilkenni 

þau hafa. Það skiptir þó sköpum að góður grunnur sé lagður fyrir málþroska barnsins með því að 

rækta vel og nota móðurmál þess. Oft blanda börnin saman fleiri en einu tungumáli þegar þau tjá 

sig. Slíkt er oft eðlilegur hluti af málkerfum barnsins (e. code switching) (Ásthildur Bj. Snorradóttir 

o.fl. 2014). 

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

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

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

þó að vandinn sé aðallega í því fólginn að barnið þarf meiri tíma til þess að tileinka sér nýtt 

tungumál.  

Ávallt er mikilvægt að afla góðra bakgrunnsupplýsinga um hvert barn (sjá t.d. kafla um 

móttökusamtal í viðauka) og að nota gátlista, skrá niður orðaforða barnsins (þau orð sem barnið 

notar á þeim tungumálum sem það er að læra) og hvort það hafi möguleika á því að stunda 

tómstundir þar sem töluð er íslenska. Leggja þarf áherslu á það að skapa möguleika á íslensku 

málumhverfi fyrir börn sem eru að læra íslensku fyrir utan leikskóla svo að þau fái tækifæri til þess 

að ná góðum tökum á tungumálinu. Einnig er mikilvægt að vita hvort móðurmál barnsins sé notað 

í samskiptum við það og að hvetja alla foreldra til þess að rækta móðurmál barnsins.  
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Mikilvægt er að greina hvort barnið sé með málþroskafrávik sem kemur þá fyrst fram í eigin 

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

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

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

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

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

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

óöryggi. Ljóst er að barn með málþroskafrávik eða slaka færni í að tileinka sér íslensku þarf 

viðeigandi íhlutun og inngrip til þess að það hafi jafna möguleika til náms á Íslandi.  

Rannsóknir á börnum sem eru að læra fleiri en eitt tungumál sýna fram á sömu meginatriði:  

• Að læra önnur tungumál veldur ekki málþroskafrávikum.  

• Það er ekki nauðsynlegt að aðgreina tungumálin algerlega til þess að koma í veg fyrir 

erfiðleika. Það skiptir mestu máli að tala móðurmál barnsins og leggja grunn að eðlilegri 

þróun í málþroska. Hins vegar er líka mikilvægt að læra tungumálið í því landi sem að 

barnið kemur til með að búa í. Þetta á sérstaklega við um orðaforða sem er notaður í 

skólaumhverfi barnsins.  

• Að læra tvö tungumál tekur lengri tíma en að læra eitt. Það getur þess vegna komið fram 

frávik í málþroska þegar barnið er prófað eingöngu á öðru tungumálinu.  

• Besta leiðin til að meta stöðu barna sem eru að læra íslensku, sem annað tungumál, er að 

meta orðaforða barnsins. Það er hægt að gera með Orðaforðagátlistanum Orðaskil og telja 

saman þau orð sem barnið notar í báðum tungumálum. Einnig er hægt að gera óformlega 

athugun á skólaorðaforða með aðstoð túlks. 

• Magn og gæði hvað varðar samskipti, íhlutun og notkun í báðum tungumálum hefur áhrif 

á málþroska.  

• Aðaláhyggjur af mati á málþroska hjá börnum er hættan á því að vanmeta málþroskafrávik 

sem koma fram á báðum tungumálum og útskýra hann út frá því að barnið sé að læra 

annað tungumál. Hins vegar er líka hætta á því að gera ráð fyrir að barnið sé með 
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málþroskafrávik, þegar orsökin er að barnið hefur ekki fengið næg tækifæri til þess að 

tileinka sér tungumálið í því landi sem það býr í (Heilsuleikskólinn Heiðarsel, 2018).  

Þróun málþroska: 

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

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

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

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

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

• Flóknari setningamyndun (3ja til 5 ára). 

• Sjá einnig heimasíðu Heyrna- og talmeinastöðvar Íslands (HTÍ): www.hti.is  

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

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

lærir. 

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

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

orð og geta notað þau til að gera sig skiljanlegan. Jafnframt því að tungumál lærist í samskiptum 

og í samhengi þar sem hlustun, lestur, tal og ritun fléttast saman. 

3.6. Tengsl málþroska og læsisþróunar  

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

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

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

phonological processing), vitund um ritmál (e. print awareness) og talmál (e. oral language). Börn 

sem búa yfir góðri færni á þessum þáttum læra fyrr að lesa og lesa jafnframt betur en þau sem 

ekki hafa þessa færni (Whitehurst og Lonigan, 2003). Rannsóknir sýna að börn sem hafa góða 

http://www.hti.is/
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hljóðkerfisvitund eiga auðveldara með að læra að lesa. Hljóðkerfisvitund barna áður en 

skólaganga hefst getur því sagt fyrir um gengi þeirra í lestrarnámi.  Á síðustu árum hafa sjónir 

lestrarfræðinga einnig beinst að mikilvægi málþroska fyrir farsælt lestrarnám. Því betri málþroska 

og orðaforða sem barnið býr yfir, þess betur er það í stakk búið að takast á við lestrarnámið en 

góður orðaforði er einn af grunnþáttum lesskilnings og mikilvægur þáttur í öllu námi. Barnið þarf 

að hafa víðtæka og yfirgripsmikla þekkingu á tungumálinu til að nota það á skilvirkan hátt og til 

að byggja upp árangursrík samskipti þarf það að tileinka sér fimm undirstöðuþætti málkerfisins. 

Þessi atriði eru: 

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

um hvernig þau tengjast, ásamt framburði. 

• Setningafræði (e. syntax). Setningafræði felur í sér vitund um orðaröð og þekkingu á 

orðhlutum og reglum um hvernig orðin raðast saman í merkingarbærar heildir og hvernig 

mynda má úr þeim setningar. 

• Orðhlutafræði (e. morphology) sem talin eru form tungumálsins. Orðhlutafræðin vísar til 

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

fleirtölu, nútíð og þátíð o.fl. 

• Merkingarfræði (e. semantics) sem er innihald málsins. Merkingarfræði vísar til skilnings 

á málinu og felur í sér merkingu orða og setninga (orðaforða og hugtakaflokkun). 

• Málhegðun (félagsleg tjáning) (e. pragmatics) sem er notkun málsins.  

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

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

þessu leyti, því auðveldar reynist því lestrarnámið.  

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

hljóðkerfisvitund strax frá upphafi leikskólagöngunnar. Kennarar eru áhrifamiklar fyrirmyndir og 

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

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

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

hljóðkerfisvitundar. Mikilvægt er að kennarar séu meðvitaðir um frávik og grípi inn í með 

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

málörvun er nauðsynleg á þessu næmiskeiði sem börn á leikskólaaldri eru. Fræðimönnum ber 

saman um að það geti skipt sköpum fyrir áframhaldandi nám og þroska á öllum sviðum, hvernig 

til tekst á síðustu leikskólaárunum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

Í rannsóknum hefur verið hægt að finna tengsl á milli málþroska og þróunar læsis hjá börnum 

(Dickinson, McCabe, Anastasopoulos, Peisner-Feinberg og Poe, 2003; Guðrún Sigursteinsdóttir, 

2009) og er málþroski leikskólabarna talinn geta spáð fyrir um hvernig þeim muni ganga að læra 

að lesa við upphaf grunnskólagöngu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja 

Birgisdóttir, 2009). Í því sambandi hefur einnig verið hægt að greina tengsl á milli ákveðinna þátta 

í málþroska leikskólabarna og gengis þeirra í samræmdum prófum í 4. bekk grunnskóla (Jóhanna 

Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004). Þá hefur komið í ljós að börn 

með málþroskafrávik geti átt á hættu að þróa með sér lestrarvanda (Stackhouse og Wells, 2002) 

og að bilið á milli þeirra og jafnaldranna aukist jafnt og þétt eftir því sem árin líða ef ekkert er að 

gert (Stanowich, 1986, Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Það er því ljóst að slíkur vandi lagast ekki 

að sjálfu sér eða með því „að bíða og sjá til“ (Miniscalco, Westerlund og Lohmander, 2005), heldur 

verður að grípa til markvissra inngripa til þess að sporna við þessari þróun.  
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4. Við upphaf leikskólagöngu 

Í leikskólum í Fjarðabyggð er miðað við að börnin geti hafið vistun við eins árs aldur. Þegar barn 

fær leikskólapláss í Dalborg er sent til foreldra Tilkynningu um vistun, þar kemur fram á hvaða 

deild barnið fer, hver er deildarstjóri og fyrirkomulag aðlögunar. Í sama pósti fá foreldrar Reglur 

leikskóla í Fjarðabyggð og Velkomin í Dalborg. Á fyrsta degi aðlögunar er klukkutíma fundur þar 

sem foreldra og börn koma saman inn á deild til að hitta starfsfólkið, skrifa undir dvalarsamninga 

og fylla út almennar upplýsingar um barnið. Þar gefst foreldrum kostur á að fylla út þjóðerni 

barnsins, hvaða tungumál er talað á heimilinu og aðrar upplýsingar sem skipta máli í upphafi 

leikskólagöngu barnsins. Einnig er leitað eftir upplýsingum um málþróun og málþroska barnsins, 

meðal annars er spurt hvort frávik í málþroska eða lestrarblinda sé þekkt í fjölskyldunni. Á þessum 

fundi fá foreldra einnig upplýsingar um stefnu skólans Uppeldi til ábyrgðar og bækling frá 

Skólaskrifstofu Austurlands um mikilvægi lesturs fyrir ung börn.  

4.1. Upplýsinga aflað 

Í aðlögun skólans er unnið eftir hugmyndum um þátttökuaðlögun. Að byrja í leikskóla er mikil 

breyting á lífi barna. Barnið er að kynnast nýju og framandi umhverfi og því er mikilvægt að vel sé 

staðið að aðlöguninni í upphafi. Foreldrarnir eru með barninu inni á deild allan tímann fyrstu 2 

dagana og svo ½ dag til viðbótar eða eins og talin er þörf á. Viðvera foreldranna veitir barninu 

öryggiskennd og um leið kynnast barnið og foreldrar þess starfsemi deildarinnar og leikskólans. Á 

þessum tíma fær starfsfólk tækifæri til að fá upplýsingar frá foreldrunum um þarfir barnanna og 

vita þá hvað hentar barninu best fyrstu dagana og vikurnar. Smá saman minnkar tíminn sem 

foreldrarnir eru með barninu en oft þarf að spila það eftir þörfum barnsins og skipuleggja í samráði 

við foreldrana.  Það sem felst í starfi foreldra þessa daga er að aðstoða barnið sitt í 

morgunmat/hádegismat og nónhressingu, klæða það út/inn, skipta á barninu, koma því í svefn og 

vera til staðar. Þessa daga eru kennarar meira sem áhorfendur en eru að sjálfsögðu með 

foreldrum í þessu ferli, bera ábyrgð á öllu dagskipulagi og deila út verkefnum.  
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Þátttökuaðlögun byggir m.a. á þeirri trú að foreldrar smiti eigin öryggiskennd, forvitni og spennu 

yfir nýjum aðstæðum til barna sinna. Þegar foreldrar eru fullir þátttakendur frá fyrsta degi 

aðlögunar öðlast þeir öryggi um skipulag skólans og sjá kennara í verki. Þeir kynnast ekki bara 

kennurum heldur öðrum börnum og foreldrum. Foreldrar eru beðnir að sækja börnin snemma 

fyrstu viku eftir aðlögun til þess að koma í veg fyrir að þau verði óörugg. Foreldrar geta alltaf hringt 

í skólann til þess að spyrja um börnin sín og eins munu kennarar hringja í foreldra ef þörf krefur. 

Hlutverk leikskólastjórans er að vera í sambandi við foreldra áður en aðlögun hefst, tilkynna vistun 

og ákveða hvenær aðlögun hefst.  

Eftir að fyrsta foreldrafundi á deild líkur á mánudeginum (fyrsta aðlögunardegi) tekur deildarstjóri 

meira við keflinu. Hann sér um að undirbúa hólf barnanna, gefur þeim tákn fyrir nafnið sitt, og sér 

að mestu leyti um að ákveða komu- og brottfaratíma með foreldrum. 

4.2. Bók barnsins  

Í upphafi leikskólagöngu barnsins er útbúin ferilmappa sem kallast Bók barnsins. Bókin fylgir 

barninu í gegnum leikskólann og er safnað í hana listaverkum barnanna, fylgst er með hæð og 

þyngd, blýantsgripi og þróun teikningar. Í bókina er einnig safnað afmælismyndum, stimpluðu 

handarfari barnsins frá hverri deild, kveðju- eða útskriftarskjali fyrir hverja deild og Snillikortum. 

Snillikort eru rafræn færnikort (sjá viðauka) sem kortleggja veik- og styrkleika barnanna með tillit 

til Fjölgreindarkenningu Howard. Áður en foreldraviðtölin hefjast í febrúar ár hvert útbýr 

starfsfólk Dalborgar Snillikortin með því að fylla út staðhæfinga- og spurningalista fyrir hverja 

greind barnsins út frá fjölgreindakenningu Howards Gardners. Starfsfólkið útbýr Excel skjal og 

síðan kökurit út frá því hvernig greindir barnsins eru metnar. Í upphafi skólagöngu er barninu 

úthlutað möppu í læstum skáp hjá leikskólastjóra, þar fara öll gögn sem flokkast sem 

trúnaðargögn, til að mynda dvalarsamningar, niðurstöður málþroskaskimana eins og EFI-2, prófa, 

athugana og þroska mat leikskólans sem heitir Gleym-mér-ei en þar er fylgst með þroska barnanna 

í gegnum leikskólagönguna (sjá kafla um ferilmöppu nemenda í viðauka). 



 

Leikskólinn Dalborg – Handbók um snemmtæka íhlutun með áherslu á mál og læsi                                          26 

4.3. Foreldrasamstarf í Dalborg   

Dagleg samskipti og upplýsingastreymi eru mikilvægir þættir til að stuðla að jákvæðu og traustu 

sambandi á milli foreldra og leikskóla. Á hverjum degi er skrifað á töfluna hvað var gert þann 

daginn og reglulega eru settar inn myndir og fréttir af starfinu á heimasíðu leikskólans. Á 

heimasíðunni má líka finna allar upplýsingar um leikskólann eins og matseðil, foreldrahandbók, 

deildarnámskrár, ársáætlun, skólanámskrá og fleira. Deildarstjórar eru svo í 

tölvupóstssamskiptum við foreldra þegar kemur að sérstökum viðburðum í leikskólanum og láta 

vita af því sem er framundan. Á hverju hausti er fundur á öllum deildum fyrir foreldra þar sem 

starf vetrarins er kynnt. Í mars eru foreldraviðtöl þar sem deildarstjóri hittir foreldra hvers barns 

og upplýsir þá um líðan og þroska barnsins þeirra, farið er meðal annars yfir þroskamatið Gleym 

mér ei, Snillikortin og Bók barnsins. Í viðtölunum gefst kennurum og foreldrum tækifæri til að 

skiptast á skoðunum og ræða um barnið og starfið í leikskólanum. En foreldrum er ávallt velkomið 

að ræða við deildarstjórann á öðrum tíma ef þeir þurfa á að halda. Mjög mikilvægt er að foreldrar 

láti leikskólakennara barnsins vita ef breytingar verða á högum þess og heimilislífi.  Auk þess eru 

foreldrakaffi/opið hús á ákveðnum tyllidögum eins og í kringum bóndadag og konudag, 

vorsýningu og aðventukaffi. 
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5. Málörvun – Allir starfsmenn – Allan daginn – Alls staðar 

Yfirmarkmið þróunarverkefnisins Snemmtæk íhlutun er að allir starfsmenn grípi allar aðstæður 

allan daginn til að vera með málörvun fyrir öll börnin. Við í Dalborg ætlum því að leggja mikla 

áherslu á að málörvun fari fram í öllu daglegu starfi leikskólans. Þetta á til dæmis við í 

náttúruskoðun/útkennslu, á salerninu, í fataklefanum og í matmálstímum. Starfsfólkið er hvatt til 

þess að hafa orð á því sem fyrir augu ber í öllum aðstæðum.  

Tafla 4: Málörvun í öllum aðstæðum 

 

5.1. Móttaka og kveðja 

Í Dalborg leggjum við áherslu á að taka vel á móti börnum og foreldrum, það að börnin finni að 

þau séu velkomin á hverjum degi í leikskólann getur haft góð áhrif á líðan þeirra allan daginn. Þessi 

samskipti á morgnanna og í lok dags lita líðan og viðhorf foreldra til leikskólans. Við heilsum, 

veitum athygli og reynum að gefa þeim þann tíma sem þau þurfa. Þegar tekið er á móti barninu 

er því er boðið góðan daginn með nafni og áhersla er lögð á rólega stund og spjall. Í lok dags er 
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reynt eftir fremsta megn að eiga í persónulegum samskiptum við hvert foreldri og barnið til að 

fara yfir daginn í stuttu máli. Á töflu á hurð í fataklefa hverrar deildar er einnig upplýsingatafla þar 

sem sagt er frá því helsta frá deginum og fleiru sem miðla á til foreldra. 

5.2. Matmálstímar 

Á tveimur elstu deildunum er lagt upp með „flæðandi morgunmat“, þar sem 8 börn í einu fara í 

morgunmat og um leið og eitt barn er búið þá fer það inn á deild og næsta barn kemur. Þannig 

hefur skapast meiri ró við morgunverðaborðið og auðveldara er að grípa tækifærið til umræðna 

og fræðslu. Á yngri deildunum er reynt að skapa ró yfir morgunmatnum og tækifærin nýtt til 

spjalls. Í hádegismat er hver hópstjóri með sinn hóp og hvatt er til umræðna til dæmis um málefni 

tengd umhverfinu, almenna borðsiði og málefni líðandi stundar.  

5.3. Hópastarf  

Í leikskólanum er unnið með fjölbreyttan efnivið til að nálgast þemað sem unnið er með hverju 

sinni. Inn í það fléttast málrækt, hreyfing, sköpun og söngur og er það hópstjóra að útfæra leiðir í 

samvinnu við sinn hóp. Unnið er með börnunum í litlum hópum þar sem flest börn njóta sín betur 

í minni hópum, efla með sér samkennd og styrk og finna fyrir meiri öryggi. Sérkennslustjóri 

Dalborgar hefur gert samantektarlista með umfjöllunum um þau verkefni sem hægt er að nýta í 

málörvun í hópastarfinu og er hann aðgengilegur öllu starfsfólki leikskólans, en einnig eru nefnd 

nokkur dæmi um málörvunarefni í viðauka.  

5.4. Samverustundir 

Á öllum deildum eru a.m.k. tvisvar sinnum á dag. Þá er safnast saman, sungið, lesið og spjallað. Í 

samverustundum er reynt að flétta Tákn með tali inn í starfið t.d. þegar sungin eru lög eins og 

litalagið, mánaðarlagið og rætt um veðrið. Í upphafi dags er farið er yfir dagana og mánuðina. Einn 

veðurfræðingur tekur veðrið og farið er yfir dagskipulag deildarinnar. Sönglögin eru tengd við 

þema hvers mánaðar og sett inn í mánaðaráætlunina. Á hverjum föstudegi er sameiginleg 
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söngstund inn á Dalborg fyrir þrjá yngstu deildarnar, þá eru sungin lög vikunnar, hver deild syngur 

eitt óskalag og sungið er fyrir afmælisbörn vikunnar. Í samverustundum er einnig oft notað efnið 

úr Lubbi finnur málbein, þá eru t.d. Lubba vísurnar sungnar, stuttu sögurnar úr bókinni Lubbi finnur 

málbein lesnar, fundið hvaða orð eða nöfn byrja á málhljóði vikunnar, eða farið í skemmtileg spil 

og leiki.  

5.5. Val  

Á elstu deildunum er val einu sinni til þrisvar sinnum í viku. Þar fá börnin tækifæri til að velja sér 

viðfangsefni og hafa áhrif á efniviðinn sem er í boði. Valstjóri aðstoðar starfsmann við að ákveða 

hvað er í boði í vali og á hvaða svæðum. Á valsvæðum fá þau tækifæri til samskipta við önnur börn 

með svipuð áhugamál. Börnin þjálfa samskiptahæfni um leið og þau læra að takast á við mótlæti. 

Í félagslegum samskiptum æfa þau m.a. framsögn, orðaforða, málskilning og viðeigandi boðskipti. 

Snillingadeildin þar sem elstu börnin eru er einnig boðið upp á Hringekju, í Hringekju er börnunum 

skipt upp í ákveðið marga hópa með um þremur börnum í hverjum hóp. Ákveðinn efniviður er 

settur á ákveðin svæði og  

5.6. Málörvun yngri barna 

Hugmyndir að málörvunarstundum hjá 1 – 3 ára  

• Lestur bóka - benda og spjalla um myndirnar og mikið er um endurtekningar 

• Söngur - einfaldir textar, tákn og hreyfingar 

• Þulur og vísur eins og Fljúga hvítu fiðrildin, Klappa saman lófunum og Einn litlir, tveir litlir, 

þrír litlir fingur  

• Leggja inn ýmis hugtök eins og líkamsheiti, liti, dýr og margt fleira. 

• Leikir eins og Í grænni lautu, Símon segir, Stoppdans og Hver er undir teppinu?, Ein ég sit 

og sauma 

• Lubbi finnur málbein 

• Verkefni þar sem unnið er með hljóðkerfisvitund - klappa atkvæði, rím og samsett orð 
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• Talnaskilningur 

• Læra að þekkja stafinn sinn og hljóðið 

• Flökkubangsi og dagbók sem fer heim með börnunum og börnin segja frá hvað þau gerðu 

meðan bangsi var í heimsókn (frá 3 ára aldri)  

5.7. Málörvun eldri barna 

Hugmyndir að málörvunarstundum 3-6 ára 

• Verkefni tengd hljóðkerfisvitund - rími, samsettum orðum, orðhlutaeyðingu og klappa 

atkvæði. 

• Lestur bóka 

• Hljóðsmiðjur Lubbi finnur málbein 

• Vísur og þulur eins og Fagur fiskur í sjó, Sól skín á fossa og Hver stal kökunni úr krúsinni í 

gær,  

• Hlutur undir teppinu (æft minni og eftirtekt, orðaforði, finna hvaða hlut vantar).  

• Bókstafir/hljóðin - leikið með stafi og fleira. Börnin eru hvött til að skrifa stafinn og jafnvel 

nafn.  

• Börnin fá tækifæri til að standa upp og segja frá atburðum í sínu lífi eða syngja lög.  

• Leikir eins og Dimmalimm, Eitur í flösku, Frúin í Hamborg, Hengimaður, Stólaleikurinn  

• K-Pals stundir (elstu börnin)  

• Starfsheitaleikur - börnin draga miða úr krukku og á miðanum stendur hvað þau ætla að 

starfa við þegar þau verða stór.  

• Búðarleikur - börnin skiptast á að fara og versla í búðinni. Hægt að útfæra á ýmsa vegu, 

draga miða og ræða hvað á að kaupa. Hægt að senda þau í búðina og þá eiga þau að muna 

hvað þau áttu að kaupa og finna þá miða. Para sama hvað passar eins og grænmeti eða 

ávextir.  
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6. Fastir málörvunarþættir 

6.1. Málþættir 

Grundvöllur þess að börn nái góðu valdi á tungumálinu og undirstöðum fyrir læsisnámið er meðal 

annars að leikskólakennarar og leiðbeinendur hafi í huga þá fimm þætti sem eru undirstaðan fyrir 

góðan málþroska, en þessa þætti þarf að styrkja á hverjum degi eða að lágmarki 1-3 sinnum í viku. 

Þættirnir fimm sem um er rætt eru: 

• Hlustun 

• Orðaforði og málskilningur 

• Máltjáning og frásögn 

• Hljóðkerfisvitund 

• Ritmál – Stafaþekking og ritun 

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

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

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

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

áreitum athygli. 

Orðaforði er grundvallarþáttur í því að skilja talað og ritað mál. Orðaforðanum er skipt í þrjú þrep, 

þ.e. grunnorðaforða, millilag og efsta lag. Grunnorðaforðinn samanstendur af þeim orðum sem 

við kynnumst strax frá unga aldri þar sem þau eru alls staðar í kringum okkur. Hér er sem dæmi 

átt við orð eins og glaður, klukka, borða, hús, hlaupa, mjúkur, rauður. Millilag orðaforðans eru 

þau orð sem við verðum að þekkja og það er lykilatriði að barn hafi náð þeim orðaforða þegar það 

fer að lesa til að læra, þ.e. lesa sér til gagns og gamans. Í millilaginu eru t.d. orð smjúga, meta, 

útdráttur, drungalegur, glæfralegur og tignarlegur, en millilaginu tilheyra einnig málshættir og 

orðatiltæki. Efsta lag orðaforðans samanstendur af þeim orðum sem við ættum að þekkja, en þau 

eru sérhæfðari og lærast í tengslum við ákveðin viðfangsefni. Í efsta laginu eru meðal annars orð 

eins og himnuflæði, kjarni, jarðhræringar, tónsvið, sólkerfi og flekaskil (Reykjavíkurborg: Skóla- og 
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frístundasvið, e.d.). Hlustunarskilningur og síðar lesskilningur byggir á góðum orðaforða. Börn sem 

alast upp í ríkulegu málumhverfi þar sem málleg samskipti eru mikil og lestur er daglegt brauð 

heyja sér góðan orðaforða. Í leikskólanum er afar mikilvægt að kennarinn setji orð á alla hluti, 

athafnir, reynslu, upplifun og tilfinningar og fylgi því eftir með fjölbreyttum leiðum. Flóknari 

orðaforða úr millilaginu og efsta laginu tileinka börnin sér úr lestri/hlustun bóka.  

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

virkum og óvirkum orðaforða. 

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

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

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

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

leik þeirra og  áhugmálum, hlusta vel þegar þau tjá sig og svara þeim og leiða áfram samtölin.  

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

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

huga vel að formgerð málsins þ.e. setningafræði, málfræði og hljóðkerfisfræði og að vinna með 

flóknari orðaforða (úr millilaginu og efsta laginu) til að auka og dýpka skilning barna í töluðu og 

rituðu máli. 

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

er að greina talað mál niður í einingar (Rósa Eggertsdóttir og Þóra Björk Jónsdóttir, 2006, bls. 236). 

Má þar nefna að brjóta setningar í orð, orð í atkvæði, orð í hljóð/hljóðung (e. phoneme, þ.e. 

minnsta hljóðeining máls sem aðgreinir merkingu) og ríma (Rief og Stern, 2010). Góð 

hljóðkerfisvitund er forsenda þess að einstaklingur geti skilið tengsl á milli bókstafstákna og hljóða 

og geti þar með lesið úr bókstafstáknum. Söngtextar, þulur, ljóð og vísur eru afar góð verkfæri til 

að efla hljóðavitund barna (Reykjavíkurborg: Skóla- og frístundasvið, 2013). 
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Ritmál, stafaþekking er ein af undirstöðuþáttum lesturs en góð þekking á bókstöfum og 

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

börn tengi saman talmál og ritmál smátt og smátt (Reykjavíkurborg: Skóla- og frístundasvið, 2013). 

6.2. Orð dagsins/vikunnar  

Markmiðið með Orði dagsins/vikunnar er að efla orðaforða, orðskilning og máltjáningu barna auk 

þess sem hægt er að tengja það hljóðkerfisvitund og ritmáli, allt eftir aldri og þroska barna. Auk 

þess á það að efla hugsun þeirra á mismunandi orðum og hvernig og hvar við notum þau. Orð 

dagsins þarf að eiga fastan tíma á dagskipulaginu, 10 – 15 mínútur. Val á orði dagsins getur tengst 

hverju sem börnin geta tengt við í amstri dagsins. Þessa vinnu er hægt að inna af hendi með 

sögulestri, vísum, þulum, atburðum í leikskólanum, atburðum í samfélaginu, orðum sem tengist 

árstíðum, mánuðum eða orð sem þau koma með að heiman, „orðaspæjari“. Dæmi um orð 

dagsins: GÓLA. Hvað merkir orðið? Hvaða orð merkja líka að góla? Er eitthvað sem rímar við góla? 

Hvað eru mörg hljóð í orðinu? Búa til setningu með orðinu. 

 

Mynd 2: Dæmi um hvernig vinna má með orð dagsins/vikunnar 
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6.3. Daglegur lestur 

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

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

Lestur fyrir börn er því nauðsynlegur þáttur við að efla og auka orðaforða og orðskilning barna. Í 

ritmáli er annarskonar og ríkulegra málfar en í talmáli. Auk þess læra þau uppbyggingu sögu, 

skipulag atburðarásar, upphaf, miðju og endi sögu, persónusköpun, orðaröð, setningagerð o.fl.  

Mikilvægt er að huga vel að vali bóka sem hæfir aldri og þroska viðkomandi hóps, sjá flokkun bóka 

inn á www.malorvun.wordpress.com.  Lesturinn þarf auk þess að vera skemmtileg upplifun þar 

sem lesandinn notar mismunandi raddblæ og túlkar tilfinningar og aðstæður sögupersóna eftir 

sem við á. Þannig á barnið auðveldara með að lifa sig inn í söguna og halda athygli. Auk þess þarf 

að staldra annað slagið við og ræða um söguna og rifja upp það sem lesið hefur verið. Mikilvægt 

er einnig að tengja söguna bakgrunnsþekkingu barna, t.d. við lestur á sögunni „Geiturnar þrjár“ 

er hægt að spyrja hvort þau hafi séð geitur, hvar þau hafi séð þær, hvernig þær líta út o.fl.  

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

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

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

• Við lestur bóka skal hafa í huga meginstoðirnar fimm.  

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

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

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

setja í eintölu, fleirtölu, hvetja þau til að setja orð á atburði í sögunni/myndum t.d. Hvað 

er kindin að gera?  Borða, hlaupa, stanga, eða hvernig er vettlingurinn? Rauður, blár, 

blautur, skrítinn, lítill, stór.   

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

orð fyrir þau elstu. 

http://www.malorvun.wordpress.com/
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• Ritmálið – Stafaþekking og ritun: Veita bókstöfunum athygli velja t.d. bókstafi sem  börnin 

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

með því að merkja með orðum algenga hluti í umhverfi barnanna í leikskólanum.  

Í lestrarstund er mikilvægt að lesarinn hugi vel að uppbyggingu lestrarstunda, þ.e. að staldra við 

og tileinki sér  „hina heilögun þrenningu“:  

o Áður en lestur hefst 

o Á meðan lesið er 

o Að lestri loknum 

Að loknum lestri er einnig gagnlegt að ræða eftirfarandi: 

✓ Hvernig var sagan? Fyndin, sorgleg, spennandi, skemmtileg, fræðandi, annað? 

✓ Um hvað var sagan? 

✓ Hvaða orð var eftirminnilegt? 

 

 

Fyrir yngri börn er eftirfarandi form (bókamerki) sem unnið er upp úr bókinni Orðaspjall (2013) 

eftir Árdísi Hrönn Jónsdóttur, mjög einfalt og aðgengilegt: 
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Mynd 3: Ráð um lestur fyrir yngri börnin 
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Fyrir eldri börn er aðferðin „Lestur og spjall“ (Skólaskrifstofa Austurlands með leyfi frá 

www.sprogpakken.dk)  upplögð eins og sjá má á eftirfarandi mynd: 

 

Mynd 4: Lestur og spjall - veggspjald 

Mikilvægt er að víkka út orðaforðann á meðan lesið, setja orð á hugtök og finna svipuð orð eftir 

flokkum t.d. nafnorð, lýsingarorð og afstöðuhugtök.  

Ávinningur af lestri 

• Eflir málskilning og máltjáningu 

• Eykur orðaforða 

• Vekur áhuga á bókum og lestri 

• Styrkir hljóðkerfisvitund 

• Eykur þekkingu á ritmálinu 

• Eykur skilning barns á uppbyggingu sögu 

http://www.sprogpakken.dk/
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• Örvar bernskulæsi og færni til lesturs 

• Eflir  bakgrunnsþekkingu, ímyndunarafl og forvitni 

• Eykur einbeitingu og athygli 

• Eykur vitsmunaþroska og hugarfærni 

• Hefur áhrif á félagsþroska 

• Stuðlar að heilbrigðum tilfinningalegum viðhorfum   

(Manolson, 1992; Bergen og Mauer, 2000; Morrow og Gambrell, 2004; Ard og Beverly, 2004; 

Richmann og Colombo, 2007; Dunst, Simkus og Hamby, 2012) 

6.4. Orðaspjall  

Orðaspjall er leið til að efla orðaforða og hlustunarskilning barna með bóklestri. Hún var þróuð á 

grundvelli rannsókna sem sýndu að markviss orðakennsla hafði jákvæð áhrif á lesskilning og 

skilning á merkingu orða. Aðferðin snýst um að kennarinn les bók með börnunum og velur orð úr 

bókinni til að kenna samkvæmt ákveðnu ferli. Meðfram orðakennslunni er lögð áhersla á að efla 

málskilning og máltjáningu barnanna með samræðum um sögurnar. Kennarinn spyr jafnframt 

opinna spurninga sem krefjast þess að börnin þurfa að ígrunda söguþráðinn mjög vel og svara 

með fullum setningum Árdís H. Jónsdóttir leikskólakennari þróaði þessa aðferð sem byggð er á 

orðakennsluaðferð (e. Text talk) sem Isabel L. Beck, Margaret G. McKeown og Linda Kucan þróuðu 

og kynntu í bók sinni Bringing words to life (2002). Orðin sem eru valin eru úr svokölluðu millilagi 

orða en orðum er skipt um í þrjá flokka: 

• Grunnorðaforði: Orð sem mikið eru notuð í talmáli og verða á vegi barna í samræðum og 

samskiptum við annað fólk.  Dæmi: mamma, pabbi, klukka, borð, stóll, brauð, mjólk, ostur, 

stór, lítill, bíða  

• Millilag: Orð sem eru ekki eins algeng í talmáli og orð úr fyrsta laginu og þess vegna minni 

líkur á að börn rekist á þau í samræðum dags daglega. Mörg orðanna algeng í ritmáli og 

tækifæri til að læra þau koma úr bókum.  Dæmi: stilltur – prúður, þreyttur – lúinn, smeykur 

– óttasleginn, hlýðin – óhlýðin, gráta, grenja, væla, skæla, að brýna raustina, að gera 
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einhverjum gramt í geð.  Dæmi úr bókinni Lúlli og Flosi: snökta, hjálpsamur, 

fagnaðarfundir, prýðishugmynd, góla, æpa, kveina....  

• Efsta lag/sjaldgæf sértæk orð: ekki nauðsynleg í orðaforða fyrr en kemur að sérhæfingu á 

afmörkuðum sviðum. T.d. náttúrufræði, samfélagsfræði og önnur námstengd fög. Í 

leikskóla finnast þessi orð í þulum og vísum.  Dæmi: klakaþil, vöndur, fákur 

Lýsing á aðferð: 

• Kennarinn velur bók. 

• Velur orð, kennir, ræðir um. 

• Staldrar við orðið í sögunni og útskýrir merkingu í stuttu máli. 

• Að loknum lestri útskýrir hann orðið rækilega, ræðir merkingu þess og notar í öðru 

samhengi en í sögunni sjálfri. 

• Hvetur börnin til að segja orðið nota það í setningar og nota í frásögnum. 

• Leikir t.d. leika orðið. 

• Enda sögustund á því að börnin segi orðið upphátt til að styrkja hljóðmynd þess, hoppa, 

klappa, hvísla. 

• Orðið skrifað á renning og hengt upp á vegg, tengsl milli þess hvernig orð er skrifað og 

sagt. 

• Aftan á renninginn eru skýringar á orðinu ritaðar. 

• Næsta sögustund, rifja upp orðin. 

• Hjálpargögn: Samheitaorðabókin 

• Orðin notuð í dagsins önn.  

• Börnin heyra orðin notuð í fjölbreyttu samhengi, festast betur í minni og skilningur dýpkar 

og styrkist. 

• Orðaspæjarar - Ég kann orð sem þið kunnið ekki. Koma með orð að heiman 

• Að spjalla um orð eflir ekki bara orðaforða heldur eykur einnig almenna þekkingu. 

• MUNA sum orð þarf að ræða betur en önnur og útskýra vel. 

(Beck o.fl., 2002) 
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6.5. Gefðu tíu 

Gefðu 10 er einföld aðferð ætluð til þess að auka samtal og samskipti við fjöltyngd börn. Með því 

að eiga frumkvæði að samskiptum við barnið skapar starfsmaðurinn námstækifæri út frá þeim 

orðaforða sem þarf að leggja áherslu á hverju sinni. Þegar allt starfsfólk á deildinni gefur 10 

daglega (10x1 mínútu, 5x2 mínútur eða lengur) fær barnið sem er að læra íslensku sem annað mál 

30–40 mínútna jákvæð, málörvandi samskipti í leik og frjálsum aðstæðum til viðbótar við annað 

málörvunarstarf. Kennarinn fylgist með samskiptunum með því að hafa skráningarblað í vasanum 

eða teygjur á úlnlið. Þannig er byrjað með tíu teygjur á hægri úlnlið og þær færðar yfir á vinstri 

úlnlið. Hver mínúta skiptir máli en í lok dags eiga allar teygjur að vera vinstra megin 

(Reykjavíkurborg, e.d.). 

Með því að gefa 10 er verið að örva málþroska, auka samskipti, fjölga námstækifærum barnsins 

og skapa rými til virkrar þátttöku. Barnið upplifir að það tilheyri barnahópnum og betri trú á eigin 

getu. Vel undirbúin málörvun, lestrarstundir og vinna með milliorðaforða og flóknari hugtök eru 

viðfangsefni sem síðan þarf að sinna jöfnum höndum. Þar er ekki síst mikilvægt að huga að 

skipulagi, hópastærð, myndrænum stuðningi, bókalestri og orðaforðavinnu. Meta þarf framfarir 

barna í íslensku sem öðru máli alla leikskólagönguna (Reykjavíkurborg, e.d.). 

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

Þekking á rímuðum kveðskap, þulum og söngtextum auðveldar börnum að: Auka orðaforða, æfa 

framburð, efla hljóðkerfisvitund, þekkja málhljóð og læra, auka málskilning og efla minni og 

einbeitingu. Mikilvægt er því að vinna markvisst með þulur, vísur og ljóð s.s. að vinna með eina 

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

vísu/þulu getur tengst árstíð, vettvangsferð eða áhugamáli barnanna (Reykjavíkurborg, e.d.). 
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6.6. Málörvunarstundir 

Málörvunin á að vera hluti af öllu starfi leikskólans og þarf að flétta hana inn í daglegt starf. 

Mikilvægt er að huga að þáttum eins og orðaforða, máltjáningu, hlustun og ritun. Reynt er að 

skapa börnunum uppbyggilegar leikaðstæður þar sem allir fá að taka þátt á sínum forsendum. Í 

leikskólanum er lögð áhersla á að starfsfólkið sé vel undirbúið til að grípa tækifæri til málörvunar 

þegar þau gefast. Leikurinn er notaður markvisst til málörvunar t.d. er hægt að setja orð á allar 

athafnir og leika hljóðin í dýrunum í dýraleik. Einnig er útiveran nýtt til að fara yfir hugtök tengd 

nánasta umhverfi. Hluti af málörvun er einnig að fara yfir nöfn foreldranna, starfheiti, heimilisfang 

og ýmislegt fleira.   

Tafla 5: Sýnishorn af GEFÐU 10 skráningarblaði 
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Mikilvægt er að setja upp sjónrænan 

ramma fyrir málörvunarstundir (t.d. 

samkvæmt hugmyndafræði TEACCH, 

sjá nánar í 10. kafla, eða myndrænt 

Fyrst - Svo). Þar sem kennari fer yfir 

reglur málörvunarstundar og kynnir 

vel fyrir börnunum hvaða þætti á að 

vinna með og rifja alltaf upp í lok 

stundar hvað unnið var með. 

Mikilvægt er að vanda vel til hverrar 

málörvunarstundar, þar sem þjálfunin miðast við þarfir 

barnahópsins. Í grunninn eru uppbygging málörvunarstunda sú sama á öllum deildum en þær eru 

mismunandi útfærðar eftir þroska og getu barnanna.  

Tafla 6: Dæmi um uppbyggingu málörvunarstunda 

 

Mynd 5: Hluti af efnivið Dalborgar 
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Börnin setjast í hring, bjóða góðan daginn hver og einn með nafni við sessunaut,  sungið er Í 

Dalborg er gaman og Við erum vinir. Gott er að fara yfir Reglur Dalborgar og því næst farið skipulag 

málörvunarstundarinnar, alltaf skal byrja að lesa bók sem hæfir aldri barnanna síðan farið í margs 

konar málörvandi verkefni og/eða leiki sem taka á þeim málþáttum sem þarf að þjálfa. Dæmi um 

viðfangsefni er að: spila, ríma, klappa atkvæði, vinna með orðaforða, æfa eintölu/fleirtölu. 

Gjarnan er notast er við verkefni af málörvunarvegg Dalborgar (sjá kafla 6.7.) eða önnur 

málörvunarverkefni leikskólans eins og efni úr Ljáðu mér eyra, Lærum og leikum með hljóðin, 

Orðagull, ýmis spil, o.fl. Í lokin er aftur sest í hring, farið yfir hvað var lært og allir taka saman 

höndum (leiðast) og þakka fyrir tímann.  

6.7. Flokkun málörvunarefnis Dalborgar 

Haustið 2019 fór sérkennslustjóri Dalborgar yfir allt kennsluefni og flokkaði eftir 

viðfangsefni/málþáttum. Ákveðið var að hafa flokkunina ekki of flókna og því var ákveðið að hafa 

alls fimm flokka sem síðan fengu hvern sinn lit til þess að auðvelda enn frekar yfirsýn og 

aðgengileika. Flokkana og nánari útlistun á þeim má sjá á mynd 7. Allt efni var svo merkt með 

límdoppum í lit þess flokks sem efnið tilheyrði, í sumum tilfellum náði efnið yfir meira en einn 

flokk og var þar af leiðandi merkt með doppum í fleiri en einum lit eftir því sem við átti. Einnig var 

ákveðið að festa upp króka á einn vegg á gangi leikskólans þar sem hengd voru ýmis verkefni sem 

nýtast til málörvunar, til að efla rök- og stærðfræðigreind, fínhreyfingar, samvinnu og fleira (sjá 

mynd 6). Einnig er ýmist kennsluefni (sjá t.d. mynd 5 í kafla 6.6.) geymd í hillu í 

sérkennsluherbergi/listakrók leikskólans og það er að sjálfsögðu litamerkt eftir flokkuninni, auk 

þess sem hillurnar hafa verið merktar til að auðvelda aðgengi og frágang. 
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Mynd 6: Málörvunarveggur Dalborgar 

Þegar lokið hafði verið við að flokka efnið var ákveðið að aldursflokka allar almennar barnabækur, 

en áður höfðu þær bækur sem nýtast sérlega vel til málörvunar, þjálfunar hljóða- og 

hljóðkerfisvitundar o.s.frv. verið flokkaðar og merktar í samræmi við flokkana fimm. Almennar 

barnabækur voru merktar með lit þeirra deildar sem aldur þeirra hæfði, t.d. voru bækur fyrir börn 

á bláu deild merktar með bláu teipi, bækur fyrir börn á rauðu deild voru merktar með rauðu teipi 

o.s.frv. Sumar bækur voru jafnframt merktar tveimur deildum ef þær þóttu mögulega hæfa fleiri 

en einni deild, þetta var meðal annars gert þar sem deildarnar eru að einhverju leyti 

aldursblandaðar og einnig mikið af börnum með annað móðurmál en íslensku. Bækurnar fyrir 

börnin á elstu deildinni voru ekki merktar sérstaklega þar sem sú deild er uppi í grunnskóla og þar 

af leiðandi blandast þær bækur sem þar eru ekki við bækur ætlaðar yngri börnunum.    

Á gangi leikskólans og í sérkennsluherbergi/listakrók hafa einnig verið flokkaðar bækur, verkefni, 

spil og fleira sem talið er nýtast vel til kennslu. Það er þá litaflokkað sérstaklega með lituðum 

doppum í samræmi við flokkunarkerfi yfir málörvunarefni sem sérkennslustjórinn hefur þróað. 

Listi yfir flokkana eftir litum hangir á báðum stöðum. 
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Mynd 7: Flokkun málörvunarefnis í Dalborg 

6.8. Tví- og fjöltyngd börn  

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

í leikskólastarfinu allan daginn: 

• Brúið bilið með því að læra nokkur lykilorð eða frasa á móðurmáli barnsins. 

• Myndrænar samskiptabækur – með báðum tungumálum. 

• Notið nafn barnsins mikið – upplifi sig sem hluta af hópnum. 

• Upplýsið foreldra um bækur sem verið er að lesa í leikskólanum. 

• Syngið og notið hreyfingar, endurtekningar og tákn. 
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• Skapið aðstæður í leik og daglegum venjum sem hvetja til samskipta. 

• Viðurkennið óyrt tjáskipti en setjið orð á þau. 

• Haldið áfram að tala við barnið þó að það tali ekki. 

• Talið á eðlilegan hátt, án þess að hækka röddina eða einfalda málið. 

• Talið ykkur í gegnum dagleg verkefni – Núna ætlar Patrycja að fara í vettlingana, úlpuna 

og húfuna. 

• Notið vísbendingar með orðum og fyrirmælum 

• Segið og lesið sögur með endurtekningum. Skapið tækifæri fyrir barnið til að segja orð inn 

á milli með því að bíða eftir útspili barnsins 

• Skapið aðstæður sem hvetja barnið til að æfa sig í íslensku, t.d. leira. 

• Veitið þeim hlutverk. 

• Gefið skýr og einföld fyrirmæli. 

• Notið hrós, hvatningu og hvert tækifæri til að eiga í samskiptum. 

(Kolbrún Vigfúsdóttir og Fríða Bjarney Jónsdóttir, 2015) 

6.9. HLJÓM-2 mánaðarskipulag 

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

Aðaltilgangur HLJÓM-2 er fyrst og fremst að meta hljóðkerfisvitund sem er einn af  mikilvægum 

þáttum í að byggja upp góðan málþroska og undirbýr einstaklinginn fyrir lestur. Með því má finna 

börn, sem eru með frávik, svo hægt sé að grípa inn í með snemmtækri íhlutun og draga þannig úr 

áhættu á lestrarerfiðleikum síðar meir. Hljóðkerfisvitund er ein af þremur undirstöðuþáttum fyrir 

lestrarnám og með markvissri þjálfun hljóðkerfisvitundar er byggður góður grunnur  fyrir 

lestrarnámið og almennt námsgengi og því er mikilvægt að börn nái eins góðum tökum á 

hljóðkerfisvitund og mögulegt er í leikskólanum. Einnig er mikilvægt að huga að forspárgildi 

prófsins, þ.e. að finna þau börn snemma sem eru í áhættu fyrir lestrarörðugleika og skila þeim 

niðurstöðum áfram til grunnskólans (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2003). 
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Mikilvægt er að allir starfsmenn hafi þekkingu og kunnáttu um hvaða undirþætti í 

hljóðkerfisvitund þarf að þjálfa. Með því að flétta þessa þætti markvisst inn í allt starf leikskólans 

ásamt því að veita foreldrum viðeigandi ráðgjöf, allan ársins hring, verður meiri möguleiki á að 

styrkja öll börn til að ná betra valdi á lestrarfærninni, ásamt því að finna börn sem eru í áhættu 

fyrir því að lenda í lestrarerfiðleikum. 

Hugmynd að þessari þjálfun á hljóðkerfisþáttum kom frá grasrótinni, á vinnustofufundum sem 

Menntamálastofnun hélt meðal leikskólakennara, veturinn 2018. Hún byggist á því að flétta 

markvisst hvern undirþátt hljóðkerfisvitundar inn í daglegt starf leikskóla og heimilis. Í hverjum 

mánuði er unnið með einn þátt á öllum deildum og byggist vinnan á aldri og þroska barna. Í 

september er unnið með rím og í október er unnið með samstöfur, sjá formið í töflu 4: 

Tafla 7: Að flétta hljóðkerfisþjálfunina inn í allt starf leikskólans og heimilis 

Mánuður Þáttur 

September Rím 

Október Samstöfur 

Nóvember Samsett orð 

Janúar Hljóðgreining 

Febrúar Margræð orð 

Mars Orðhlutaeyðing 

Apríl Hljóðtenging 

 

Í HLJÓM-2 er metin frammistaða í ýmsum þáttum hljóðkerfisvitundar sem einstaklingur þarf að 

ná tökum á til þess að öðlast góða mál- og lestrarfærni, þ.e. þættir eins og rím, samstöfur, 

hljóðgreiningu, margræð orð, orðhlutaeyðingu og hljóðtengingu. Það er því er mikilvægt að þjálfa 

þessa þætti hjá börnum á leikskólaaldri og halda síðan áfram að þjálfa þessa þætti í 

grunnskólanum fyrir þau börn sem þurfa á áframhaldandi þjálfun að halda. Hér að neðan er stutt 

umfjöllun um hvern þátt:   
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• Rím – þar sem barnið á að ríma orð sem það heyrir við eina af þremur myndum sem 

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

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

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

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

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

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

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

hljóma hljóðfræðilega eins eða næstum eins. Dæmi: Hér eru fjórar myndir; pera 

(ávöxtur), belti, pakki og ljósa-pera, hvaða tvær myndir nota sama orðið? 

(pera/ljósapera).  

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

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

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

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

(Menntamálastofnun, e.d.-a) 

Hugmyndir að vinnu með þættina sem metnir eru í HLJÓM-2  má finna inni á síðu 

Menntamálastofnunar: https://mms.is/sites/mms.is/files/hljom-2_-

_nidurstodur_hopavinnu.pdf.  

 

  

https://mms.is/sites/mms.is/files/hljom-2_-_nidurstodur_hopavinnu.pdf
https://mms.is/sites/mms.is/files/hljom-2_-_nidurstodur_hopavinnu.pdf
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7. Umgjörð um leikskólastarfið 

7.1. Reglur Dalborgar 

Reglur leikskólans taka mið af hugmyndafræði Uppeldi til ábyrgðar (nánari umfjöllun í núgildandi 

Skólanámskrá Dalborgar) sem miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd og sjálfstjórn barna, þjálfa 

þau í að ræða um tilfinningar og átta sig á þörfum sínum (sjá myndina hér að neðan um reglur 

Dalborgar). Á sínum tíma völdu starfsfólk og börn í sameiningu fáar en skýrar reglur til að fylgja í 

leikskólanum. Reglurnar eru sjö og táknaðar með myndum, þ.e. að: 

 

Mynd 3: Reglur Dalborgar 

 

Reglurnar hanga víða uppi á veggjum með táknrænum myndum úr Boardmaker forritinu og 

reglulega er farið yfir þær og börnin eru minnt á þær. 

7.2. Sjónrænt dagskipulag 

Sérkennslustjóri Dalborgar hefur útbúið sjónrænt dagskipulag fyrir allar deildir, en mismikið er 

sett inn í einu á dagskipulag hverrar deildar eftir aldri barnanna. Þannig er til dæmis ráðlagt að 

setja mest 2-4 myndir í einu á dagskipulag yngstu deildarinnar. Það er hagnýtt að byrja á því að 
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setja upp sjónrænt skipulag í mesta lagi hálfan dag á næst yngstu deildina. Síðan rúmlega hálfan 

dag á næst elstu deildina og allt að heilan dag á elstu deildina. Mælt er með að jafn óðum sé tekin 

út mynd af því sem búið er og sett inn ný mynd í staðinn eftir því sem við á. Þá er einnig mælt með 

að farið sé yfir daginn með börnunum í byrjun dags og aftur jafn óðum og eitthvað nýtt kemur 

inn. Mikilvægt er að starfsfólk sjái til þess að börnin viti hvað hver mynd (með texta) táknar og 

hvernig túlka á dagskipulagið, t.d. hvort það er lesið frá vinstri til hægri eins og er á öllum deildum 

nema elstu deild, eða hvort lesið er niður á við fyrsta dálk til vinstri (fyrir hádegi) og svo næsta 

dálk til hægri og niður (eftir hádegi). Einnig hafa þau börn sem þess þurfa fengið sér dagskipulag, 

t.d. þau börn sem þurfa sérstakan stuðning. Á myndinni hér að neðan má sjá dæmi um myndir 

fyrir sjónrænt dagskipulag í Dalborg. 

 

Mynd 4: Dæmi um myndir í sjónrænu dagskipulagi 

7.3. Ritmál sýnilegt 

Reynt er að er að hafa ritmálið sýnilegt á sem flestum stöðum í leikskólanum. Tilgangurinn er að 

börnin læri að tengja hluti og ritmál saman. Elstu deildarnar eru með stafrófið sýnilegt í augnhæð 

barnanna þannig að börnin geti skoða það og velt stöfunum fyrir sér, einnig getur starfsfólkið nýtt 

það í hópastarf sem og hvatt t.d. börnin til að læra sína upphafsstafi og sem og kennt þeim hvernig 

á að skrifa bókstafina. Á hólfum barnanna eru myndir af þeim með nöfnunum sínum og 

afmælisdegi, ásamt borða þar sem kemur fram Lubbatákn barnanna, en hvert barn fær Lubbatákn 
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sem byrjar á sama   staf og nafn viðkomandi. Einnig er sett mynd af einhverju sem hefur sama 

upphafsstaf og er í nafni barnsins, t.d. er sett mynd af Pöndu hjá barni sem heitir Pétur á 

nafnaspjald þess, en reynt er að hafa ekki mynd af því sama þó að fleiri en eitt barn eigi sama 

fyrsta staf/hljóð. Á elstu deildinni eru nöfn barnanna sýnileg á nokkrum stöðum. Þegar þau mæta 

á morgnanna finna þau miða með nafninu sínu og stimpla sig inn með því að færa það af einu 

spjaldi á veggnum yfir á annað. Einnig eru nöfnin þeirra við sætin þeirra í samveru og á skúffunum 

þeirra inni á deild. Á grænu deildinni þar sem er flæðandi morgunverður finna börnin nafnið sitt, 

á litlum miða, þegar kemur að þeim að fara í morgunmat og færa hann til hliðar. Með þessu læra 

þau að þekkja nafnið sitt og starfsfólkið getur fylgst með hverjir eiga eftir að borða. 

Á öllum deildunum er einn veðurfræðingur hverju sinni. Veðurfræðingurinn athugar hvernig 

veðrið er og velur mynd sem er lýsandi fyrir veðrið þann daginn. Veðurfræðingurinn og kennari 

meta í sameiningu hvers konar klæðnað börnin þurfa í útivist þann daginn og festa viðeigandi 

myndir af klæðnaði upp á spjald með sjónrænum vísbendingum fyrir veðurfar. Börnunum er svo 

sýnt spjaldið og þá sjá allir hverju eigi að klæðast hverju sinni. Einnig er á hverri deild farið yfir 

hvaða dagur er, mánuður og ár hverju sinni. Börnin læra einnig að þekkja nöfnin sín í vali. Myndir 

af leikefninu sem er í boði hverju sinni er sett upp og börnin nota annað hvort klemmu með 

nafninu sínu eða lítinn miða með nafninu sínu  og setja miðann/klemmuna á þá mynd af leikefni 

sem þau kjósa að leika sér með þá stundina.   

 

 

 

 

 

Listinn er ekki tæmandi og ýmislegt fleira er gert til að hafa ritmál sýnilegt á deildunum, til að 

mynda, er margt í málörvunarefninu Lubbi finnur málbein tengt ritmáli. Deildarnar eru með orð 

Mynd 8: Veðurfræðingurinn 
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vikunnar, hljóð vikunnar, nöfn barnanna sem eru rituð á sérstök bein og fjölmargt fleira. Á 

Snillingadeildinni er svo ritmálið sýnilegt í leikrými barnanna þar sem ýmsir hlutir á deildinni eru 

merktir með heiti þeirra, t.d. stóll, hilla, tölva, ofn, skúffa o.s.frv. 

7.4. Bókasafnið 

Ríkulegt læsisumhverfi er mikilvægur þáttur við að örva áhuga barna á bókum og ritmáli og þar 

með auknum orðaforða og máltjáningu. Skipulagðar bókasafnsferðir gefa börnunum tækifæri til 

að sjá, handfjatla og skoða bækur en jafnframt að hlýða á upplestur. Bókasafnið er staðsett í 

Grunnskóla Eskifjarðar í hinum enda bæjarins og dágóður spölur á milli sérstaklega fyrir lítil börn 

að ganga. Við erum sem betur fer með nokkuð mikið safn af bókum í leikskólanum sjálfum en það 

hefur reynst erfitt að nýta bókasafn bæjarins sökum fjarlægðar og þess að kennsla 

grunnskólabarna á safninu takmarkar þann tíma sem safnið er opið almenningi. Elsta deildin er 

staðsett  í grunnskólanum sem auðveldar aðgengið að safninu og hefur m.a. frjálsan aðgang á 

föstudögum þegar safnið er í raun lokað. Börnin þar fá að fara annað slagið inn á bókasafn í rólega 

stund til þess að skoða bækur og hlusta á lestur, en einnig er farið yfir reglur bókasafnsins. Á elstu 

deildinni er auk þess mikið af bókum sem börnin fá reglulega að skoða.  

Því betri málþroska sem leikskólabarn hefur því betur er það í stakk búið til að takast á við læsi og 

lestrarnám. Fyrstu æviárin skipta því miklu máli við að byggja upp góðan málþroska. Einn liður í 

því að barn öðlist betri málþroska er að það hafi góðan aðgang að bókum og ritmáli og unnið sé 

markvisst með lestur bóka. Það er góð regla að kynna bækurnar fyrir börnunum áður en byrjað er 

að lesa. Oft má vekja áhuga barnanna með því að skoða kápuna á bókinni, lesa aftan á hana, segja 

þeim hver skrifaði bókina, teiknaði myndirnar o.fl. Ef bókin er skemmtileg og/eða myndirnar 

áhugaverðar má finna fleiri bækur eftir sama höfund/myndskreyti (Læsi er lykilinn, 2014).  

Mikilvægt er að nemendur kynnist á eigin skinni aðgengi að bókum leikskólans (og elsta deildin 

jafnframt bókasafninu í Grunnskólanum), fjölbreytileika safnsins og með því ævintýraheimi 

bókanna sem er einn þáttur í málörvun leikskólabarna. Vinna skal markvisst að því að kenna 

börnunum að nýta safnið, njóta bóka, umgengni við þær og hvernig á að skoða þær. Mikilvægt er 
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að börnin kynnist fjölbreytileika bóka; þulubækur, vísnabækur, skrítlubækur, spurningabækur, 

ævintýrabækur, fræðslubækur, bókaflokkar, bækur eftir ákveðna höfunda o.s.frv. 

 

Mynd 9: Bókasafn Dalborgar 

Í Dalborg hafa allar barnabækur jafnframt verið flokkaðar eftir aldri/deild eins og fram kemur í 

kafla 6.7. um flokkun málörvunarefnis.  

7.5. Spilasafnið 

Vegna plássleysis í leikskólanum er því miður ekki neitt sér spilasafn í leikskólanum en þó eru til 

ýmis spil sem ýmist eru geymd inni á deildum eða í sérkennsluherbergi/listakrók, auk nokkurra 

spila sem eru í plastvösum og hanga á snögum á verkefnavegg á ganginum. Mest er til af spilum 

eins og samstæðu-/minnisspilum, myndalottó/bingó, domino-spilum og púsluspilum en eitthvað 

er til af öðrum spilum. Flest borðspilin eru geymd á elstu deildinni upp í Grunnskóla. Á 

verkefnaveggnum í leikskólanum  eru t.d. spil sem þjálfa stærðfræði, hljóðkerfisvitund (t.d. fyrsta 

hljóð í orði), litahugtök, afstöðuhugtök, yfirhugtök, orðaforða og fleira, einnig eru þar ýmis konar 

spurningaleikir og fleira sniðugt sem er hægt að nota í málörvun. Í sérkennsluherberginu eru m.a. 

spilin Íslenski málhljóðakassinn, Hugur og fluga (einnig til á elstu deildinni), Myndabingó, Ljáðu 

mér eyra spilastokkur sem þjálfar hljóðtengingu (annar er úti á elstu deildinni sem þjálfar 
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hljóðflokkun), borðspil úr Lærum og leikum með hljóðin (t.d. R-spil og S-spil), stærðfræðispil, 

formaspil, Hljóðalottó og fleira. Einnig má finna spil sem þjálfa litahugtök, stærðfræði, orðaforða, 

skilning og fleira á flestum deildum, auk þess sem spilin æfa börn í að skiptast á, bíða, fylgja reglum 

og tapa/vinna. Púsluspilum er svo skipt á deildir eftir erfiðleikastigi. Því miður hafa týnst hlutir úr 

einhverjum spilum en það verður vonandi endurnýjað með tíð og tíma. Spilasafnið verður 

endurskoðað og flokkað aftur þegar búið er að byggja við leikskólann.  

7.6. Frjáls leikur 

Í Dalborg eiga að vera skilyrði til að börnunum líði vel, góður tími er gefinn til að leyfa leiknum að 

njóta sín, glaðværð og góður starfsandi fyrir alla.  

Frjáls leikur er aðalatriði í öllu starfi í Dalborg, þar sem ímyndunarafl og sköpunargleði barnanna 

fær að njóta sín og er lögð áhersla á að leikföng og efniviður sé opinn, sveigjanlegur og skapandi 

og bjóði upp á fleiri en eina leið/lausn. Með því er ýtt undir frumkvæði barnanna. Einingakubbar 

og holukubbar skipa þar stóran sess. Einingakubbar eru gerðir úr við sem kallast Hlynur og eru í 

ákveðnum stærðfræðilegum hlutföllum sem miðast við grunnkubbinn. Sumir kubbana eru sívalir 

eða bogadregnir en allir falla þeir á einhvern hátt að hlutföllum grunnkubbsins hvað varðar þykkt, 

breidd og lengd. Kubbana má nýta á ýmsan hátt t.d. til að flokka form, búa til mynstur, byggja virki 

og stærðfræði (Leikskólinn Álfasteinn, e.d.). Holukubbar eru stórir kubbar sem eru holir að innan 

svo þeir séu léttari. Börnin geta notað kubbana í hlutverkaleik, t.d. byggt sér hús og fleira. Leikur 

með eininga- og holukubbar ýtir undir alla þroskaþætti hjá barni og hvetur það til stærðfræðileikja 

og sjálfstæðrar hugsunar.  

 

Mynd 11: Einingakubbar Mynd 10: Holukubbar 
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Efniviður leikskólans er aðalkennslutæki hans, því er mikilvægt að vanda valið. Sköpunarþörf, 

virkni og hugmyndaflug barna birtast í leikjum þeirra, auk þess sem leikurinn hjálpar þeim að skilja 

það sem þau skynja og upplifa. 

7.7. Lubbi finnur málbein 

Vorið 2019 fóru starfsmenn leikskólans á Lubbanámskeið og leikskólinn 

keypti í kjölfarið bók, geisladisk, efni á lykli, Hljóðasmiðju 1, 2, 3 og 4. 

Einnig voru keypt Lubbatuskudýr fyrir hverja deild. Foreldrafélagið gaf 

síðar bókina; Lubbi finnur málbein með geisladisk á hverja deild. Lubba 

efnið er smám saman að taka stærri og stærri sess í starfi leikskólans og 

stöðugt eru að koma fram nýjar leiðir og hugmyndir til að vinna með 

efnið inni á öllum deildunum. Meðal þess sem gert hefur verið er að taka 

fyrir eitt Lubba hljóð/bókstaf í eina til tvær vikur. Þá er m.a. æft lag og 

táknrænar hreyfingar við lag sem fylgir hverju málhljóði/bókstaf og lesið 

úr bókinni. Einnig er  farið yfir orð/hugtök/nöfn sem eiga það hljóð/bókstaf sem er verið að vinna 

með hverju sinni. Að auki eru sýnileg á öllum  deildunum plaggöt sem sýna hljóðakletta (sem sýna 

tileinkunarröð íslensku málhljóðanna), hljóðastafrófið eða íslensku málhljóðin, myndir, stafir og 

táknrænar hreyfingar. Jafnframt þessu hefur verið bætt mynd af viðeigandi hljóðatákni 

(táknrænni hreyfingu byggðri á tákn með tali) hjá mynd hvers barns t.d. í fataklefa og í því herbergi 

sem samverustund fer almennt fram.  

7.8. K-PALS  

Pör að læra saman eða e. Peer-Assisted Learning Strategies (skammstafað PALS) er vel rannsökuð 

og árangursrík kennsluaðferð til að þjálfa lesfimi og lesskilningsaðferðir í blönduðum hóp. Dalborg 

styðst við K-PALS (e. Kindergarten Peer Assisted Learning Strategies) sem er einfölduð útgáfa af 

PALS og ætluð börnum á aldrinum 4-5 ára. PALS byggir á aðferðum samvinnunáms en þá vinna 

börnin í hópum og eru samábyrg fyrir því að leysa viðfangsefnin sín (Anna-Lind Pétursdóttir og 

Kristín Helga Guðjónsdóttir, 2015). Á Snillingadeild (elstu deildinni) er unnið með Lubbi finnur 

Mynd 12: Lubbi á Grænu deild 
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málbein og K-PALS saman, þ.e. eftir að nýtt Lubba hljóð/bókstafur er lagt inn er unnið með 

hljóðið/bókstafinn í K-PALS í sömu viku. 

7.9. Lærum og leikum með hljóðin 

Í dalborg er unnið með námsefnið Lærum og leikum með hljóðin. Það er fjölbreytt framburðarefni 

eftir Bryndísi Guðmundsdóttur, talmeinafræðing. Markmiðið með efninu er að undirbúa rétta 

hljóðmyndun og styrkja undirbúningsfærni fyrir lestur. Í Dalborg er til bæði framburðaröskjur og 

bækur sem hægt er að nota í málörvunarstundum og forritin sem fylgja framburðarefninu sem 

hafa verið  hönnuð fyrir snjalltæki (IOS stýrikerfi). Efninu fylgja þrjár framburðaröskjur, tvær þeirra 

taka sérstaklega fyrir málhljóðin S og R, en bækurnar taka einnig fyrir málhljóðin almennt.  Búið 

er að flokka efnið í leikskólanum þannig að auðvelt er fyrir starfsfólkið að grípa með sér efni til að 

vinna með í hópastarfi eða samverustund (sjá myndir af flokkun málörvunarefnis í kafla 6.7.).  

7.10. Fræðsla til foreldra 

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

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

hlutverki þeir þjóna í eflingu málþroska barna. 

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

undirstöðuþætti læsisnáms, umgengni við snjalltæki og áhrif þeirra á máltöku. Skólaskrifstofu 

Austurlands mun vera með markvissa fræðslu fyrir foreldra (og starfsfólk) sem hér segir. 

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

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

á hverjum degi. 

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

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

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

Fjallað um áhrif snjalltækja og áhrif erlends málaumhverfis á netinu. 
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• Fjögurra ára, almenn fræðsla um máltöku og þróun málþroska fjögurra ára barna, 

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

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

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

Fjallað um áhrif snjalltækja og áhrif erlends málaumhverfis á netinu. 

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

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

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

lesskilningspersónurnar kynntar og þjónusta bókasafnanna. Undirstaða læsisnáms: 

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

málaumhverfis á netinu. 

• Mikilvægt er einnig að hver leikskóli sendi foreldrum reglulega upplýsingar með 

hvatningarorðum, fræðslumolum og hugmyndum um hvernig þeir geta best stuðlað að 

bættum málþroska barna sinna.  

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

september og Dagur íslenskrar tungu 16. nóvember. 

• Foreldrar eru sérstaklega hvattir til að lesa á hverjum degi fyrir börnin sín og minntir á 

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

lestrinum allt árið um kring.  

• Þá er foreldrum bent á að öll börn eigi rétt á ókeypis bókasafnskorti í Bókasöfnunum og 

eru þeir hvattir til reglulegra bókasafnsferða með börnum sínum  til þess að fá bækur að 

láni. 

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

 

o Babbl og spjall – Málþroski barna. (facebook)  

o Málefli (facebook) 

o Fjölbreyttar kennsluaðferðir fyrir fjöruga krakka (vefsíða, pinterest síða og 

facebook hópur) 
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Stefnt er að því að halda fræðslufundi fyrir foreldra nýrra barna á hverju hausti í samráði við 

Heilsugæsluna, Skólaskrifstofu Austurlands og félagsþjónustuna. Þar er m.a. farið yfir stefnur 

Fjarðarbyggðar og þá hugmyndafræði sem leikskólar í Fjarðabyggð vinna eftir. 
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8. Reglubundnar skimanir, athuganir – Matstæki 
 

8.1. Skimunartæki/athuganir/próf 

Í leikskólanum eru notuð skimunartæki, athuganir/próf með reglubundnum hætti til þess að 

fylgjast með framvindu í þroska hvers barns. Þetta er gert til þess að finna þau börn sem þurfa 

sértækan stuðning t.d. ef barnið sýnir frávik á málþroska sem endurspeglast í erfiðleikum með 

mismunandi málþætti eins og orðaforða, málskilning, framburð eða hljóðkerfisvitund. Með því að 

skima fyrir ákveðnum þroskaþáttum eins og frávikum í málþroska er hægt að veita snemmtæka 

íhlutun til þess að styrkja þá þætti sem þarf hjá hverju barni og auka þannig líkurnar á að þau nái 

góðum tökum á máli og lestri.    

8.1.1. EFI-2 

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

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

skimuninni gefst starfsfólki leikskólans tækifæri til að gefa foreldrum hugmynd um hver staða 

barnsins er miðað við jafnaldra, veita þeim ráðgjöf og leiðbeiningar og fá þau í samstarf til að 

styrkja málþroska barnsins. Með því að finna börn með málþroskafrávik er hægt að draga úr og 

jafnvel koma í veg fyrir námsörðugleika með snemmtækri íhlutun (sjá t.d. viðauka um 

heilsugæslu). 

Niðurstöður eru sendar til Skólaskrifstofu Austurlands þar sem þær eru yfirfarnar af viðeigandi 

sérfræðingum og álit um niðurstöðurnar og hugmyndir varðandi íhlutun er  sent til baka til skólans 

(Heilsuleikskólinn Heiðarsel, 2018). 

Á næstu síðu má sjá verkferla við EFI-2: 
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                                                                                            Tafla 8: Verkferlar við EFI-2 

 



 

Leikskólinn Dalborg – Handbók um snemmtæka íhlutun með áherslu á mál og læsi                                          61 

8.1.2. HLJÓM-2   

Í kafla 6.9. er umfjöllun um HLJÓM-2 og þá þætti sem það metur, þ.e. rím, samstöfur, 

hljóðgreining, margræð orð, orðhlutaeyðing og hljóðtenging.  

Verkferlar vegna HLJÓM-2 og niðurstaðna úr því má hins vegar sjá hér að neðan (sjá Töflu 5: 

Verkferlar vegna HLJÓM-2) og eru þeir mikilvægir til þess að vinna markvisst að því að styrkja sem 

best þá þætti sem koma ekki nægilega vel út hjá hverju barni:  

Tafla 9: Verkferlar vegna HLJÓM-2 
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Niðurstöður HLJÓM-2 eru sendar til Skólaskrifstofu Austurlands þar sem þær eru yfirfarnar af 

viðeigandi sérfræðingum og umsögn send til baka til skólans. 

8.1.3. Íslenski málhljóðamælirinn 

Er byltingarkennd og nýstárleg lausn í skimunartækni í spjaldtölvu (IOS/ipad) sem ætlað er 

fagaðilum leik- og grunnskóla og stofnana. Með forritinu er unnt að skima og forprófa framburð 

íslensku málhljóðanna og meta skiljanleika tals um leið. Mælirinn leiðir fagaðila og barn/próftaka 

áfram á einfaldan og skilvirkan hátt í gegnum skimunina um leið og forritið aflar gagna sem skráð 

eru í niðurstöðum. Með Íslenska málhljóðamælinum fá börn vísi að greiningu á málhljóðamyndun 

sinni. Í lok skimunar er samantekt/skýrsla sjálfkrafa tilbúin með upplýsingum um stöðu barnsins. 

Í prófinu eru innbyggð aldursviðmið og strax kemur í ljós hvort framburður barnsins samsvarar 

getu jafnaldra í framburði. Bent er á hvaða málhljóð þarf að þjálfa m.a. til að laða fram réttan 

framburð og hljóðavitund sem mikilvæg er í umskráningarferli fyrir læsi. Þá er ekki síst mikilvægt 

að vita hvort þörf er á að vísa barni beint til talmeinafræðings svo ekki komi til óþarfa bið, enda 

biðlistar eftir talþjálfun langir (Raddlist, 2017; Heilsuleikskólinn Heiðarsel, 2018).  

Tafla 10: Verkferill fyrir íslenska málhljóðmælinn 
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8.1.4. Gleym mér ei (þroskalýsing) 

Í Dalborg er notuð skráning á námsferli barnanna sem kallast Gleym mér ei (sjá í kafla um 

ferilmöppu í viðauka) en starfsfólk leikskólans fékk þessa hugmynd varðandi skráningu hjá 

leikskólanum Tjarnarskógi, Egilsstöðum. Með skráningu á námsferlinu er fylgst með alhliða þroska 

barnanna og fyllt út í töflur til að sjá hvar þau eru stödd í þroska. Hvert barn fær útprentað eintak 

með niðurstöðum við upphaf leikskólagöngu.  Tvisvar á ári, á haustönn og vorönn sest starfsfólk 

hverrar deildar niður og fer yfir stöðu hvers barns á deildinni. Stefnt er að því að barnið nái 

ákveðinni færni í hverjum þroskaflokki fyrir sig. Í foreldraviðtölum er síðan farið yfir lýsingu á 

þroska barnsins, ef merki eru um að barn sé ekki að ná ákveðinni færni til að mynda í málþroska 

er sérkennslustjóra falið að meta viðkomandi barn nánar og leita eftir aðstoð eftir þörfum. 
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9. Frávik í málþroska - matstæki 

9.1. Orðaskil 

Orðaskil er málþroskapróf eftir Elínu Þöll Þórðardóttir (1998) og byggir það m.a. á 

orðaforðagátlista fyrir börn á aldrinum eins og hálfs til þriggja ára. Prófinu er ætlað að meta 

orðaforða barnanna sem og hvort þau hafi náð valdi á beygingakerfi og setningagerð í íslensku 

miðað við jafnaldra. Aldursviðmið fylgja prófinu en með samanburði við þau er skorið úr um hvort 

málþroski barna mælist innan eðlilegra marka miðað við jafnaldra. Prófið er fyllt út af foreldrum 

ef grunur leikur á að um seinkaðan málþroska er að ræða. Þegar það hefur verið gert reiknar 

sérkennslustjóri út úr prófinu og eru niðurstöður síðan kynntar fyrir foreldrum á fundi 

(Lesvefurinn).   

Styttri útgáfa Orðaskila er notuð til skimunar í leikskólum, en í henni er eingöngu notaður fyrsti 

og síðasti kafli prófsins. Talmeinafræðingar eru þeir einu sem hafa réttindi til að nota Orðaskil í 

fullri lengd og er prófið þá aðallega notað til greiningar og meðferðar málmeina ungra barna (Elín 

Þöll Þórðardóttir, 1998; Heilsuleikskólinn Heiðarsel, 2018). 

9.2. AEPS 

AEPS-matskerfið er hagnýtt tæki sem nýtist við gerð einstaklingsnámskrár. Lögð er áhersla á 

samstarf foreldra og fagfólks við gerð markmiða og sérstakur matslisti fyrir foreldra fylgir.  AEPS 

nýtist til að meta færni barna á sex þroskasviðum: Fín- og grófhreyfingum, vitrænum þáttum, 

aðlögun, félagslegum tjáskiptum og félagslegu samspili. Foreldrar og starfsfólk  leggja listann fyrir 

og nýta niðurstöður við gerð einstaklingsnámskrár og skipuleggja íhlutun í framhaldinu 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-a). 
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9.3. TRAS 

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

fresti fyrir öll börn á aldrinum tveggja til fimm ára. TRAS kemur upprunalega frá norskum 

sérkennslustofnunum og  

háskólafólki og er víða notaður á Norðurlöndunum. Með honum er hægt að leita eftir frávikum í 

félags- og málþroska barna með fyrirbyggjandi íhlutun í huga (sjá töflu 7) (Menntamálastofnun, 

e.d.-b). Í Leikskólanum Dalborg er þó eins og er aðeins einn starfsmaður með réttindi til að nota 

TRAS og því hefur það eingöngu verið notað til að meta þau börn sem þegar fá sérkennslu vegna 

frávika eða gruns um frávik.   

Tafla 11: Verferill vegna TRAS 
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Með TRAS skráningarlistanum eru kannaðir eftirfarandi þættir:  

• Samleikur/félagsfærni  

• Tjáskipti/samskipti  

• Athygli/einbeiting  

• Málskilningur  

• Málvitund  

• Framburður  

• Orðaforði  

• Setningarmyndun  

(Leikskólinn Norðurberg, 2015) 

9.5. Sérfræðiþjónusta 

Ef niðurstöður skimana, athugana og matstækja gefa til kynna erfiðleika barns í málþáttum er 

hægt að vísa barninu til sérfræðiþjónustu Skólaskrifstofu Austurlands. Þar starfar m.a. 

talmeinafræðingur sem sér um að meta börnin nánar hvað varðar málþroska þ.e. málskilning, 

máltjáningu og framburð.   

Helstu prófgögn sem notuð eru: 

• TOLD-2P, sem er málþroskapróf fyrir börn á aldrinum 4-8,11 ára 

• MUB sem er málþroskapróf fyrir 2-4 ára börn. 

• Málhljóðapróf ÞM sem metur framburð. 

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

• Ringsted materialet sem er athugun á setningamyndun barna. 

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

skólans og veitt ráðgjöf um framhald. Það  geta verið inngrip eins og aukin einstaklingsþjálfun, 
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þjálfunartímar hjá talmeinafræðingi eða önnur úrræði eftir þörfum, til að efla málþroska eða 

leiðrétta framburð og hljóðkerfisvitund. 
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10. Viðbrögð við frávikum og sérkennsla 

10.1. Viðbrögð við frávikum  

Ef reglubundin próf eða  skimanir, t.d. niðurstöður úr HLJÓM-2 og EFI-2, leiða í ljós frávik hjá barni 

er unnið markvisst með þá þætti sem komu illa út inni á deild og ef ástæða þykir til er jafnframt 

veitt sérkennsla þar til barnið hefur náð nægilegri færni. Ýmist er þá reynt að þjálfa barnið í litlum 

hóp með öðrum börnum sem þurfa sambærilega þjálfun og/eða gegnum einstaklingsþjálfun t.d. 

hjá stuðningsaðila, deildarstjóra eða sérkennslustjóra.  

Einstaklingsnámskrá er gerð þegar greining liggur fyrir og er almennt byggð á AEPS. Teknir eru 

fram þeir þættir sem vinna þarf sérstaklega með hjá barninu, sett upp yfir- og undirmarkmið og 

leiðir til að ná þeim. Einstaklingsnámskrá er unnin í samráði við foreldra, deildarstjóra og annað 

fagfólk eftir því sem við á. Einstaklingsnámskrá er uppfærð reglulega og metið hver næstu skref 

séu. Einnig hefur hvert barn sem fær sérkennslu sérstaka þjálfunarmöppu, en þar er m.a. skráð 

hvað var gert, hvernig gekk og hvaða á að gera næst.  

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

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

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

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

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

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

10.2. Sérkennsluaðferðir 

Í Dalborg eru notaðar fleiri en ein sérkennsluaðferð eftir því hvað hentar best fyrir hvert barn, t.d. 

atferlisþjálfun, PECS, TEACCH, Tákn með tali (TMT) og félagshæfnisögur. 
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10.2.1. Atferlisþjálfun 

Heildstæð atferlisþjálfun er byggð á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar (e. applied behaviour 

analysis - ABA). Atferlisþjálfun er viðurkennd leið sem var þróuð til að hafa áhrif á hegðun með 

árangursríkum og markvissum hætti og byggir upp fjölbreytta færni hjá börnum. Markmið 

atferlisþjálfunar er að hjálpa börnum að eiga gefandi samskipti við aðra, að njóta hæfileika sinna, 

öðlast sjálfstæði og lifa innihaldsríku lífi. Gerð er einstaklingsnámskrá fyrir hvert barn sem þarf á 

atferlisþjálfun að halda. Þar eru markmið þjálfunarinnar skráð í samræmi við þarfir barnsins og 

með hliðsjón af aldri og getu jafnaldra. Auk þess er horft í styrkleika barna sem eru í atferlisþjálfun 

við gerð einstaklingsnámskráa og hvers foreldrar óska.   

Í atferlisþjálfun er yfirleitt notuð einstaklingskennsla til að kenna börnum nýja færni (t.d. leik). Það 

sem á að kenna er brotið niður í smá skref sem eru kennd á kerfisbundinn hátt og eru þau síðan 

tengd saman í heildræna athöfn. Kennarinn stjórnar æfingum sem felast meðal annars í því að 

hann spyr, gefur fyrirmæli eða sýnir barninu mynd. Til að byrja með eru æfingarnar léttar, en smán 

saman þyngjast þær samhliða framförum barnsins (hvar er bíllinn? hvar er blái bíllinn? hvar er 

stóri blái bíllinn?). Barnið fær umbun sem því þykir eftirsóknarverð hjá kennaranum um leið og 

það gefur rétt svar. Hvað er rétt hefur verið nákvæmlega skilgreint í námskrá. Ef barnið á í 

erfiðleikum með að svara aðstoðar kennarinn barnið og stýrir þar með næstu æfingu til að ná 

fram réttu svari og minnka líkur á röngu svari. Með aukinni færni barnsins er æfingin færð yfir í 

hefðbundar aðstæður (í leik með börnum, í útiveru o.s.frv.) (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 

2018).  

10.2.2. PECS-myndrænt boðskiptakerfi 

PECS (e.The Picture Exchange Communication System) er myndrænt boðskiptakerfi sem aðallega 

hefur verið notað með börnum með röskun á einhverfurófi, sem hafa takmarkaða eða enga 

boðskiptafærni og búa ekki yfir færni til að nota talmál til að tjá sig. Boðskiptakerfið hentar 

einstaklingum með röskun á einhverfurófi, frá leikskólaaldri og upp í fullorðinsaldur. Aðferðin er 

talin heppileg fyrir börn á öllum þroskaaldri, með slaka boðskiptafærni og málþroska. Ekki er 
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krafist sérstakrar undirstöðufærni hjá barninu né talmáls við upphaf þjálfunar. Með PECS 

boðskiptaþjálfun er lögð höfuðáhersla á þjálfun frumkvæðis til boðskipta og málhegðun en ekki 

talmál. Aukin boðskiptafærni barna eftir PECS þjálfun hefur hins vegar haft jákvæð áhrif á þróun 

talmáls (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-b).  

Aðferðin var þróuð af Andy Bondy og Lory Frost og byggir á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar 

(e. applied behavior analysis) og kenningum Skinners um málhegðun (e. verbal behavior). Megin 

aðferðafræðin byggir á jákvæðri styrkingu (e. positive reinforcement), stýringum (e. prompting), 

mótun (e. shaping), dvínun (e. fading), keðjun (e. chaining), verkgreiningu (e. Task analysis) og 

afmörkuðum þjálfunaræfingum (e. discrete trials) (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-b). 

Myndir og/eða önnur tákn eru notuð til að þjálfa virk boðskipti. Barnið er þjálfað í að skipta á 

mynd og því sem það langar til að fá. Afmarkaðar þjálfunaræfingar PECS fela í sér að barni stendur 

til boða eða er sýndur hlutur (greinireiti), barnið tekur mynd af hlutnum og afhendir viðmælanda 

(svörun), barnið fær það sem það bað um með myndinni (styrkir). Stýringar eru notaðar ef þörf er 

á, til að fyrirbyggja að barnið geri mistök (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-b). 

Mynd 13: PECS myndaspjald 
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Þjálfuninni er skipt í 6 stig og eru skýr markmið og nákvæmar leiðbeiningar fyrir hvert þeirra. PECS 

þjálfun á sér stað samhliða heildstæðri þjálfun sem nær til allra þroskaþátta (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-b).  

PECS er einföld, ódýr og jákvæð aðferð sem ekki er tímafrekt að útfæra og leggja inn. Til þess að 

PECS sé rétt útfært þá verður sá sem leggur það inn (þjálfar) að hafa fengið viðeigandi þjálfun því 

tækni við innlögn getur verið vandasöm. Rétt útfærsla og þjálfunartækni getur skipt sköpum 

varðandi framvindu og framfarir barnsins (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-b).  

Sýnt hefur verið fram á jákvæð áhrif PECS boðskiptaþjálfunar á frumkvæði til boðskipta hjá 

börnum með röskun á einhverfurófi. Ráðlagt er að gera nákvæmar skráningar til að fylgjast með 

framvindu hjá barninu svo hægt sé að staðfesta gagnsemi aðferðarinnar fyrir tiltekinn einstakling 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-b).  

10.2.3. TEACCH Sjónrænt dagskipulag/stundaskrá 

TEACCH - er skammstöfun sem stendur fyrir Treatment and Education of Autistic and 

related Communications Handicapped Children, eða meðferð og kennsla barna með einhverfu og 

skyldar boðskiptatruflanir (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-c).  

Hér er um að ræða alhliða þjónustulíkan fyrir fólk með röskun á einhverfurófi og fjölskyldur 

þeirra. Þjónustan miðast við alla aldurshópa allt frá snemmtækri íhlutun (e. early intervention) til 

fullorðins ára. Líkan þetta er upprunnið frá Norður Karólínufylki í Bandaríkjunum, nánar tiltekið 

frá háskólanum í borginni Chapel Hill. Hugmyndafræði TEACCH var fyrst sett fram árið 1965 af 

prófessor Eric Schopler þar sem hann lagði til að meðferð einstaklinga með röskun á einhverfurófi 

yrði sérstaklega sniðin að þörfum þeirra.  Lögð er áhersla á einstaklingsmat og út frá því er smíðuð 

þjálfunar og kennsluáætlun þar sem markvisst er unnið með styrkleika og þá þætti sem styrkja 

færni, sjálfstæði og áhuga  einstaklingsins. TEACCH nálgunin er eins og 

aðrar íhlutunarleiðir vænlegust til árangurs ef hún er í stöðugri endurskoðun og nær yfir sem 

flestar aðstæður í lífi viðkomandi einstaklingsins (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-c). 
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Skipulögð kennsla (Structured Teaching) nefnist sú kennsluaðferð 

sem þróuð hefur verið innan TEACCH-líkansins. Rannsóknir  hafa 

sýnt að skipulögð kennsla hentar mjög vel einstaklingum með 

röskun á einhverfurófi. Með því að skipuleggja umhverfið, setja upp 

dagskrá, vinnukerfi, sjónrænt boðskiptakerfi, og veita yfirsýn yfir 

það sem er í vændum, hefur áhrifamikil leið verið fundin til að auka 

færni barna með röskun á einhverfurófi og gera þau færari um að framkvæma hluti án stuðnings 

frá öðrum.  Þessir áhersluþættir eru sérstaklega mikilvægir vegna þess að allt of oft fær barnið 

ekki tækifæri til að virkja sjálfstæði sitt í mismunandi aðstæðum vegna skorts á frumkvæði 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-c).  

Einstaklingskennsla er mjög 

mikilvægur þáttur í 

dagsskipulaginu til að barnið geti 

tileinkað sér nýja færni. Þá færni 

þarf barnið að geta yfirfært á 

aðrar nýjar aðstæður. Mörg börn 

með röskun á einhverfurófi geta 

vel nýtt sér kennslu í almennum 

skólum, meðan önnur þurfa á 

sérhæfðari úrræðum að halda 

þar sem umhverfi og námsefni er 

aðlagað sérstaklega að þörfum hvers og eins.  Skipulagða kennslu er hægt að framkvæma hvar 

sem er og við hvaða aðstæður sem er (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-c).   

TEACCH-módelið leggur áherslu á samfellda þjónustu alla ævi. Meginmarkmiðið er ávallt að 

einstaklingurinn lifi sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og aðlagist samfélaginu eins vel og kostur er 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-c).     

Mynd 14: Dæmi um TEACCH verkefni 

Mynd 15: Verklag í TEACCH 
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10.2.4. Tákn með tali 

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

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

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

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

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

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

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

foreldra og kennara ungra barna að nota TMT sem skemmtilegt málörvunartæki sem um leið 

hjálpar þeim sérstaklega sem á þurfa að halda (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-d).  

 

                                    

                               Takk fyrir mig                  Ég vil borða                   Mér er kalt  

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

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

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

sem sagt er. Táknin eru oftast myndræn og lýsandi og því auðskilin. TMT er í raun eðlilegt framhald 

af þeim tjáningarmáta sem flest ung börn hafa og ráða við löngu áður en þau hafa þroska til að 

mynda töluð orð (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.-d).  

10.2.5. Félagshæfnisögur 

Félagshæfnisögur eða félagsfærnisögur eru stuttar sögur sem hjálpa barninu í ýmsum aðstæðum. 

Sögurnar er auðvelt er að útbúa og nota. Sagan er lesin með barninu áður en það fer í viðkomandi 
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aðstæður. Það má síðan taka söguna með og til dæmis hafa hana í töskunni og rifja upp ef á þarf 

að halda. Barnið er minnt á, „Manstu hvað gerist næst í sögunni?“ Einnig er hægt að lesa söguna 

fyrir barnið áður en það fer að sofa þar til það hefur lært hana (Sigrún Hjartardóttir og Margrét 

Valdimarsdóttir, 2011).   

• Sögurnar eru stuttar, oftast 1 A4 blað 

• Þær eru alltaf jákvæðar 

• Heiti þeirra er lýsandi fyrir það sem sagan er um, til 

dæmis „Ég fer í bað“ 

• Sagan er skrifuð eins og barnið sé að segja hana: „Ég 

heiti Óli og ég á heima ...“ 

• Leitast við að hrósa barninu í sögunni: „Ég er 

duglegur“ 

• Félagshæfnisögur enda oft á uppörvandi setningu eins 

og: „Það er gaman í sundi“ 

           (Sigrún Hjartardóttir og Margrét Valdimarsdóttir, 2011) 

10.3. Foreldrasamstarf vegna nemenda með málþroskafrávik 

Eftir að grunur kemur upp um málþroskafrávik hjá barni eru foreldrar boðaðir á fund með 

sérkennslustjóra og deildarstjóra. Á fundinum er farið almennt yfir hvað leikskóli og heimili geta 

gert til að örva málþróun barnsins. Ef barnið er t.d. í auknum áhættuhóp vegna fjölskyldusögu er 

barninu vísað áfram til Skólaskrifstofu Austurlands. Sérkennslustjóri tekur aðeins barn í 

sérkennslu eða málörvunarstundir ef þörf er talin á að skerpa á ákveðnum þáttum en þá er 

jafnframt lögð aukin áhersla á að starfsfólk viðkomandi deildar vinni með þessa þætti áfram í 

daglegu starfi. Ef matstæki benda til að aukin málörvun í leikskólanum sé ekki nóg þá eru 

foreldrarnir kallaðir á fund aftur og málinu vísað til Skólakrifstofu Austurlands sem metur þá 

næstu skref. Í upphafi árs eða um leið og talin er þörf á inngripi hjá barni hefur sérkennslustjóri 

samband við foreldrana og lætur vita að barnið komi til með að fá þjálfun umfram þá sem er í 

Mynd 16: Dæmi um félagshæfnisögu 
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boði á deildinni í leikskólanum. Foreldrum er þá frjálst að segja sína skoðun og spyrja spurninga 

ef þær vakna. Ef foreldrar eru ósáttir við að barnið fá sér þjálfun er reynt að komast að málamiðlun 

sem allir aðilar eru sáttir við þar sem snemmtæk íhlutun er mikilvæg til að sem bestur árangur 

náist.  

10.4. Samvinna leikskólans við sérfræðinga  

Ef grunur leikur á fráviki í málþroska eða í öðrum þroskaþætti er beiðni send til Skólaskrifstofu 

Austurlands og stíluð á viðeigandi sérfræðing, t.d. talmeinafræðings ef um málþroskafrávik er að 

ræða eða sálfræðings ef skoða á nánar aðra þroskaþætti eða hegðun. Deildarstjórar og aðrir 

starfsmenn geta leitað til Sérkennslustjóra leikskólans ef þeir hafa áhyggjur af einhverju barni sem 

metur þá hvort nóg sé að útbúi þjálfunaráætlun fyrir barnið og veita því þjálfun í hóp eða 

einstaklingsþjálfun (sérkennslu) eða hvort senda þurfi beiðni um frekari athugun að hálfu 

sérfræðinga Skólaskrifstofu Austurlands. Gott samstarf er m.a. milli leikskólans, Skólaskrifstofu 

Austurlands, heilsugæslunnar, félagsþjónustunnar (barnaverndar), til að mynda er starfrækt 

nemendaverndarráð þar sem þessir aðilar koma saman tvisvar á ári og ræða málefni einstakra 

barna. Ef Skólaskrifstofa Austurlands telur ástæðu til kemur sérfræðingur til að meta barnið frekar 

og foreldrar eru beðnir um að fylla út viðeigandi matslista sem síðan er skilað til Skólaskrifstofu 

Austurlands. Í framhaldinu er boðað til teymisfundar með foreldrum, deildarstjóra, sérfræðingi 

frá Skólaskrifstofu Austurlands og sérkennslustjóra, en einnig stuðningi ef það á við. Því næst er 

farið yfir þá þætti sem þarf að vinna með hjá barninu og hvernig sú þjálfun fer fram t.d. hvort 

þjálfunin fer fram í hóp, inni á deild, í einstaklingsþjálfun, en best er að þjálfunin fari fram í 

mismunandi aðstæðum.  Unnið er að svokölluðu Austurlandslíkani sem á að styrkja teymisvinnu 

og markviss vinnubrögð milli skóla og sérfræðinga skólaskrifstofu, félagsþjónustu og annarra aðila 

eins og Tröppu (fjarþjálfun hjá talmeinafræðingi) og Greiningarstöðvar eftir því sem við á. Frekari 

upplýsingum verður bætt inn um leið og þær liggja fyrir.  
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10.5. Aðlögun nemanda með frávik í grunnskóla  

Þar sem elsta deild leikskólans er stödd í húsnæði Grunnskólans fá börnin fjölmörg tækifæri til að 

kynnast starfi grunnskólans frá upphafi síðasta árs leikskólans. Börnin kynnast húsnæðinu jafnt og 

þétt yfir skólaárið, þau nýta sama útisvæði og nemendur grunnskólans og hitta reglulega starfsfólk 

skólans. Börn með frávik í leikskólanum hafa því verið í góðu samskiptum og kynnst öllu starfi 

grunnskólans vel áður en þau hefja nám þar. Í þeim tilvikum sem leikskólinn og grunnskólinn telja 

að aukin þörf sé á aðlögun barns með frávik í grunnskólann og er það gert í samstarfi við kennara 

fyrsta bekkjar. Á vorin eða í lok skólaárs er boðaður fundur með foreldrum, 

sérkennslustjóra/deildarstjóra beggja skólastiga og stuðningi barnsins. Þar er rætt um þann 

stuðning sem barnið þarfnast, hvar barnið er statt í þroska og margt fleira sem auðveldar barninu 

að færast á milli skólastiga.  
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11. Samstarf við grunnskóla 

11.1. Undirbúningur fyrir grunnskóla – Elstu börnin 

Í leikskólanum er unnið eftir verkefninu Brúum bilið þar sem markmiðið er að: 

• auðvelda nemendum leikskóla að hefja skólagöngu í grunnskóla 

•  efla samkennd kennara og nemenda beggja skólastiga 

•  stuðla að samstarfi kennara og nemenda beggja skólastiga 

• efla og styrkja faglegan metnað kennara og stjórnenda 

• auðvelda kennurum leikskólans að undirbúa nemendur sína fyrir grunnskólagöngu 

• auðvelda grunnskólakennara að byggja á því sem nemendur hafa lært í leikskóla og miða 

þannig að aukinni samfellu milli skólastiganna 

• auka skilning og virðingu þeirra starfsmanna sem vinna í leikskóla og grunnskóla fyrir starfi 

hvers annars. 

Áætlað er að hefja undirbúning að skólaheimsókn elstu barnanna í leikskólanum í nóvember en 

þá hittast kennara skólastiganna og útfæra áætlun um gagnkvæmar heimsóknir og sameiginlega 

atburði. Í endaðan nóvember eða byrjun desember fá börnin á Snillingadeild að fara í heimsókn í 

einn heimilisfræðitíma í grunnskólanum þar sem þau baka eitthvað eða gera kókoskúlur. Í upphafi 

vorannar koma nemendur í 1. bekk í heimsókn á Snillingadeild og lesa fyrir börnin. Í febrúar fá 

síðan börnin að fara upp í 1. bekk og taka þátt í K-pals stund sem er ein kennslustund. Í mars og 

apríl er börnunum skipt niður í tveggja til þriggja barna hóp. Leikskólabörnin fara í grunnskólann 

og grunnskólabörnin heimsækja leikskólann, dvalið er í um það bil þrjá tíma á hvorum stað. Börnin 

á Snillingadeild fá þá að taka þátt í sérgreinatímum eins og íþróttum eða handmennt og þau fá 

einnig að kynnast frímínútum.  

Til þess að ná þessum markmiðum þurfa kennarar beggja skólastiga að gera ráð fyrir að 

undirbúningstímar þeirra innihaldi að einhverju leiti þá vinnu sem verkefnið „Úr leikskóla í 
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grunnskóla“ þarfnast. Einnig er gert ráð fyrir því að leikskólakennari fylgi ávallt leikskólabörnum í 

gegnum allt ferlið. 

11.2. Niðurstöður EFI-2 og HLJÓM-2 – Leið til læsis og læsisskimana í 1. 

og 2. Bekk 

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

niðurstöður matstækja í leik- og grunnskólum (sjá: Error! Reference source not found.). Markmið 

þess er að bæði leik- og grunnskólar hafi tök á að endurmeta árangur/vinnu sína og geti unnið 

enn markvissara að eflingu máls- og læsi.  

• Leikskólar skili niðurstöðum EFI-2 og HLJÓM-2 til grunnskóla í síðasta lagi í maí áður en 

grunnskólaganga viðkomandi nemenda hefst. 

 

o Leikskólar bera ábyrgð á þessum skilum og senda fundarboð til deildarstjóra 

sérkennslu, fundinn sitja einnig verðandi kennarar nemendahópsins. 

 

• Grunnskólar skili niðurstöðum læsisskimana (Leskimun fyrir 1. bekk -Leið til læsis og LÆSI) 

nemenda 1. bekkjar til leikskóla í desember. 

 

o Grunnskólinn ber ábyrgð á þessum skilum og sendir deildarstjóri sérkennslu 

fundarboð til leikskólastjóra, fundinn sitja leikskólakennarar fyrrverandi 

nemendahóps og kennarar fimm ár barna. 

 Tafla 12: Upplýsinga- og gagnamiðlun milli leik- og grunnskóla  
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Viðauki 

1. Lengi býr að fyrstu gerð! 
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2. Ferilmappa nemenda 
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Snillikort  

 

 

3. Námsefni: 

3.1. Ljáðu mér eyra 

Bókin Ljáðu mér eyra: undirbúningur fyrir lestur (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir) byggir á spennandi og 

aðgengilegum verkefnum sem þjálfa hljóðkerfisvitund og stuðla 

þannig að aukinni lestrarfærni. Bókin hentar m.a. til að þjálfa 

hljóðkerfisvitund barna í leikskóla (4-6 ára) og undirbúa þau þannig 

fyrir formlegt lestrarnám í grunnskóla. Leiðbeiningarnar eru 

einfaldar og auðskiljanlegar og teikningarnar aðlaðandi. Í bókinni er 

gátlisti til að fylgjast með stöðu hvers barns í undirstöðuþáttum fyrir 
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lestur. Bókin nýtist einnig til þjálfunar barna sem hafa slaka hljóðkerfisvitund.  

Komnir eru út sjö skemmtilegir spilastokkar sem byggja á hugmyndafræðinni á bak við bókina 

Ljáðu mér eyra, undirbúningur fyrir lestur. Leikskólinn Dalborg á tvo af sjö spilastokkum, þ.e. 

gula spilastokkin sem þjálfar hljóðtengingu og bláa spilastokkinn sem þjálfar hljóðgreiningu – 

fyrsta hljóð í orði. Spilin má meðal annars spila eins og samstæðuspil eða veiðimann.  

3.2. Lubbi finnur málbein 

Lubbi finnur málbein kennsluefnið var þróað af talmeinafræðingunum Þóru Másdóttir og Eyrúnu 

Ísold Gísladóttur sem hafa áralanga reynslu af talþjálfun barna. Efnið 

samanstendur m.a. af bók, geisladisk, efni á UBS  lykli (áður DVD), og 

hljóðasmiðjum. Höfundar bókarinnar eru Þórarinn Eldjárn, Þóra 

Másdóttir, Eyrún Ísfold Gísladóttir og Freydís Kristjánsdóttir. Í bókinni 

eru íslensku málhljóðin í brennidepli og efnið er hugsað til 

málörvunar og hljóðanáms fyrir börn á aldrinum tveggja til sjö ára. Í 

bókinni nýtist sérfræðiþekking Þóru og Eyrúnar bæði með börnum sem glíma við erfiðleika í 

máltöku og hinum sem læra málið án vandkvæða. Efnið stuðlar einnig að auðugri orðaforða og 

ýtir undir skýrari framburð.  

Í bókinni er sérhvert málhljóð kynnt með stuttri sögu, skemmtilegri vísu eftir Þórarin Eldjárn og 

glæsilegum myndum eftir Freydísi Kristjánsdóttur.  

Á diski sem fylgir prentuðu bókinni syngja börn úr Skólakór Kársness allar vísurnar við alþekkt lög. 

Í hljóðbókinni fyrir smáforritið sem er til sölu á vef Forlagsins (www.forlagid.is) er texti bókarinnar 

lesin og lögin af disknum spiluð með. Á USB lyklinum eru Lubbalögin (ljóð eftir Þórarinn Eldjárn) 

og táknin sýnd og sungin af skólakór Kársness og hægt að velja um að spila þau með eða án texta.  

Hljóðasmiðjurnar eru m.a. ætlaðar til þjálfa hljóðtengingu, lestur og skrift. Hljóðsmiðja 4 er ætluð 

eldri börnum leikskóla, yngri börnum grunnskóla og þeim börnum sem glíma við lestrar- og 

http://www.forlagid.is/
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stafsetningarvanda, en hana má t.d. nýta í svokallaðan klessubílaleik þar sem málhljóð á 

kringlóttum spjöldum eða litlum beinum eru látin klessa á hvert annað og reynt að búa til orð. 

3.3. Lærum og leikum með hljóðin 

Lærum og leikum með hljóðin eftir Bryndísi Guðmundsdóttur er kennsluefni ætlað til málörvunar 

þar sem leiðsögn talmeinafræðings er fylgt í hverju 

skrefi. Mörg börn sem eiga í erfiðleikum með að segja 

íslensku málhljóðin ná markverðum árangri með 

efninu. Efnið þjálfar m.a. réttan framburð hljóðanna 

og styður hljóðavitund í átt að læsi um leið og börnin 

bæta í orðaforða sinn og málfærni. 

Leikskólinn Dalborg á m.a. eftirfarandi efni í Lærum og leikum með hljóðin: Bækur (almennt, R-

bókin, S-bókin), öskjur (almennt, R-askjan, S-askjan), púsluspil, DVD, smáforrit í spjaldtölvu (IOS): 

Froskaleikur – Skóli, Froskaleikur 2, Froskaleikur 3, Lærum og leikum með hljóðin – Öll málhljóðin. 

3.4. Tölum saman 

Tölum saman - Málörvunarkerfi fyrir börn með málþroskafrávik og 

tvítyngd börn (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 

2005). Tölum saman er málörvunarkerfi sem ætlað er elstu 

nemendum leikskólans (4-5 ára) og yngstu nemendum grunnskólans. 

Málörvunarkerfið býður upp á að unnið sé með mismunandi þætti 

málþroskans svo sem heyrnræna úrvinnslu, heyrnarminni, orðaforða, 

málfræði, setningauppbyggingu, boðskipti og hljóðkerfisvitund. 

Sérstök áhersla er lögð á að skoða hegðun og boðskiptafærni með viðeigandi málörvun í huga. 

Einnig er lögð áhersla á heimavinnu, skráningu á hverjum málörvunartíma og samvinnu við 

foreldra. 

https://laerumogleikum.is/
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3.5. Leggðu við hlustir 

Leggðu við hlustir: verkefni sem þjálfa mál- og hljóðkerfisvitund (2003). 

Íslensk þýðing og staðfærsla, eftir Arnheiði Borg, Áslaugu Hartmannsdóttur, 

Eirík Ellertsson og Ingibjörgu Símonardóttur. Bókin tekur meðal annars fyrir 

heyrnræna greiningu, heyrnrænt minni, heyrnræna skynjun, heyrnræn 

tengsl, heyrnræna samtengingu, sundurgreiningu og heyrnrænan skilning. 

      

3.6. Markviss málörvun 

Markviss málörvun: Þjálfun hljóðkerfisvitundar (2. útgáfa, 1999), eftir Helgu Friðfinnsdóttur, 

Sigrúnu Löve og Þorbjörgu Þóroddsdóttur er bók sem nýtist m.a. til málörvunar í leikskóla. Með 

bókinni er hljóðkerfisvitund þjálfuð á kerfisbundinn hátt í gegnum leik. Lagt er til að fjórir fyrstu 

leikjaflokkar bókarinnar séu markvisst þjálfaðir í leikskóla, þ.e. hlustun, rím, setningar og orð og 

samstöfur. Þannig er hægt að leggja grunninn að lestrarkennslu í 

leikskóla og síðan byggt ofan á hann í grunnskóla samhliða formlegri 

lestrarkennslu. Hugmyndir að áætlun fyrir leikskóla má sjá á bls. 21-23 

í bókinni.  

Bókin tekur fyrst fyrir hlustunarleiki, því næst koma rímleikir, þulur og 

vísur. Í framhaldinu eru leikir sem tengjast uppbyggingu málsins, 

skiptingu þess í setningar, orð og orðhluta og að lokum greiningu stakra 

hljóða. 

Með markvissri málörvun læra börnin að tjá sig og hlusta. Efnið hefur ýmsa kosti en einn þeirra er 

að margir leikjanna eru ekki eingöngu til málörvunar heldur efla um leið hreyfi- og félagsþroska. 

Allir leikir bókarinnar eiga það jafnframt sameiginlegt að þjálfa athygli og einbeitingu, efla 

hugtakaskilning og víkka sjóndeildarhring barnanna. 

Arnheiður Borg 

Áslaug Hartmannsdóttir  

Eiríkur Ellertsson  

Ingibjörg Símonardóttir 

 

Leggðu 

við hlustir 

Verkefni sem þjálfa mál- 

og hljóðkerfisvitund 

 

Arnheiður Borg 

Áslaug Hartmannsdóttir  

Eiríkur Ellertsson  

Ingibjörg Símonardóttir 

Arnheiður Borg 

Áslaug Hartmannsdóttir  

Eiríkur Ellertsson  

Ingibjörg Símonardóttir 
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3.7. Orðagull  

Orðagull er málörvunarefni sem ætlað er að styrkja vinnsluminni, 

orðaforða, heyrnræna úrvinnslu og endursögn. Höfundar efnisins 

eru Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir (2010). 

Orðagull er ljósritunarefni með UBS lykli, litprentuðum spjöldum 

o.fl. Dalborg á ljósrit í möppu og smáforrit í spjaldtölvu (smáforritið 

er til fyrir IOS og android stýrikerfi). 

Markmið með verkefnunum er að þjálfa nemendur í að:  

 

• Hlusta á heyrnræn fyrirmæli og vinna úr þeim. 

• Skilja og muna það sem sagt er.  

• Auka orðaforða. 

• Halda fyrirmælum í vinnsluminni á meðan á framkvæmd stendur. 

• Kalla úr minni og endursegja. 

Verkefnum er skipt í tvo þyngdarflokka og fylgja nákvæmar leiðbeiningar um fyrirmæli og fyrirlögn 

verkefna. Bókinni fylgir UBS lykill með öllum vinnublöðum bókarinnar, ásamt gátlista til að fylgjast 

með framförum nemandans. Spjöld með sjónrænum vísbendingum fylgja með bókinni til þess að 

hjálpa nemendum að skipuleggja sig, fá yfirsýn yfir verkið og virkja vitræna starfsemi.  

Helsta markmið smáforritsins er að efla málskilning, orðaforða, heyrnræna úrvinnslu, 

vinnsluminni, máltjáningu og lesskilning barna, en að sögn höfundanna eru allir þessir 

undirstöðuþættir mikilvægir fyrir mál og læsi. Smáforritið hentar til þjálfunar á fjölbreyttum hópi 

einstaklinga til að mynda börnum í leikskólum (4-6 ára), þeim einstaklingum sem hafa íslensku 

sem annað tungumál og þeim sem þurfa að bæta vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, orðaforða 

og endursögn. Forritið er byggt upp sem leikur og býður upp á að stofna aðgang fyrir hvern og 

einn notanda. Alls eru 72 borð í boði og bjóða þau upp á ólíkar aðgerðir og framkvæmdir. Í 
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umsjónarvalmynd má svo fara yfir árangurinn, leggja mat á svarhraða, skoða fjölda endurtekninga 

og hlusta á eigin málæfingar og upptökur. 

3.8. Segðu sögu: minnis- og söguleikur sem reynir á hugmyndaflugið 

Segðu sögu er spil sem þjálfar hugmyndaflugið, eflir sköpunargleðina, reynir á rökhugsun og eykur 

orðaforðann. Spilið hefur að geyma fjöldann allan af sögum sem bíða eftir því að verða 

uppgötvaðar og sagðar. Aðferðin er þessi: Hver þátttakandi velur sér persónuspjald og reynir 

síðan að verða fyrstur til þess að safna öllum söguspjöldunum fimm sem tengjast þeirri persónu 

sem varð fyrir valinu. Þegar söguspjöldunum hefur verið safnað á hver þátttakandi að raða 

spjöldunum eftir sínu höfði og segja sögu eins og hugmyndaflugið leyfir – möguleikarnir eru 

óteljandi. Spilið inniheldur 50 söguspjöld, 10 persónuspjöld og leiðbeiningar á íslensku. Spilið 

hentar börnum á aldrinum 4-8 ára og geta 1-5 spilað í einu. 

3.9. SÓL – spjallað og leikið 

Bókin SÓL - Spjallað og Leikið er einkum ætluð 

leikskólakennurum og þeim sem starfa í leikskólum. Í 

henni eru hugmyndir og tillögur að leikjum til að 

styrkja og efla ákveðna þætti málþroska - fyrir börn 

frá tveggja ára aldri (2-9 ára). Leikirnir henta öllum 

börnum, þeim sem hafa íslensku að móðurmáli, eru 

tvítyngd eða fjöltyngd, eru fljót til máls, sein til máls eða hafa röskun í máli.  

Bókin skiptist í nokkra hluta og undirkafla. Hver hluti hefst á stuttum fræðilegum kafla sem eru 

þeir sömu og á TRAS - skráningarlistanum og byggjast á sama litakerfi. Þannig getur t.d. kennari 

sem ætlar að þjálfa málskilning og málvitund flett upp rauða kaflanum sem hefur sama lit og 

spurningar sem skoða sömu þætti á skráningarlistanum. Á eftir hverjum kafla koma svo 

hugmyndir að leikjum sem styrkja ákveðna þætti málþroskans.  
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Get er ráð fyrir þátttöku kennarans í leiknum. Allir leikirnir eru settir upp á aðgengilegan hátt. 

Leikir sem þjálfa orða- og setningamyndun eru 45 talsins; sem þjálfa hljóðgreiningu og 

heyrnarminni eru 31 talsins; sem þjálfa málskilning eru ellefu. Leikir sem þjálfa frásögn eru 8 

talsins; þeir sem þjálfa tjáskipti, samleik og einbeitingu við hlustun eru fimm; þeir sem þjálfa 

heyrnræna úrvinnslu eru fimm og leikir sem þjálfa vinnu með bókstafi eru 12 talsins. 

3.10. Litla SÓL – spjallað og leikið við yngstu börnin 

Litla SÓL bókin er ætluð börnum á aldrinum 0-3 ára og er höfundur hennar Helle Iben Bylander, 

en Margrét Tryggvadóttir, Hólmfríður Árnadóttir og 

Hrafnhildur Karlsdóttir þýddu bókina. Uppbygging 

bókarinnar er eins og í fyrri bókinni og skiptist í fræðilega 

kafla um málþroska, leiki og hugmyndir að málörvun. Fremst 

í bókinni er mjög góður kafli um máltöku. 

3.11. Spjaldtölvur 

Leikskólinn Dalborg á nokkrar spjaldtölvur. Sérkennslan á eina spjaldtölvu og hver deild á svo eina 

spjaldtölvu. Spjaldtölvur á deildum hafa mestmegnis verið notaðir til að skrá upplýsingar í 

samskiptaforritið Karellen, þar sem foreldrar og starfsfólk deila t.d. upplýsingum og myndum. Þar 

er t.d. skráð hvernig barnið borðaði eða svaf og aðrar upplýsingar sem þarf að koma á framfæri. 

Spjaldtölvur eru einnig nýttar til kennslu þegar hentar, en það hentar frekar þegar unnið er í minni 

hópum. Spaldtölva sérkennslunnar er mestmegnis notuð í þjálfun t.d. til málörvunar, til að þjálfa 

rökhugsun, minni, framburð og fleira. Ýmis smáforrit eru í spjaldtölvum leikskólans en þó eru flest 

í spjaldtölvu sérkennslunnar. Dæmi um smáforrit Lærum og leikum með hljóðin: Öll málhljóðin 

(og flest forritin sem fylgja efninu); Orðagull; Step by Step leikirnir (íslenskað); Georg og félagar; 

Georg og leikirnir; Hopster og fleira.  
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4. Fræðslubæklingar til foreldra 

Á síðu Skólaskrifstofu Austurlands má finna fræðslubæklinga um mikilvægi þess að foreldrar lesi 

með börnum sínu og efli orðaforða, málskilning og máltjáningu. Foreldrar fá þessa 

fræðslubæklinga afhenda þegar barn þeirra byrjar í leikskólanum Dalborg. Fyrir aðra sem vilja 

kynna sér bæklingana má fara á slóðirnar:   

http://skolaust.is/library/Skrar/Baettur-namsarnagur/2017-2018/Leikskolar/Leiksk%C3%B3linn%20-

%20Lestur%20-%20Spjall.pdf  

http://skolaust.is/library/Skrar/Baettur-namsarnagur/2017-2018/Leikskolar/M%C3%A1l%C3%BEroski%20-

%20Foreldrar%20leiksk%C3%B3labarna.pdf 

5. Heilsugæsla 

Heilsugæslan leggur fyrir eftirfarandi lista frá eins árs aldri: PEDS, sem er mat foreldra á þroska 

barna og BRIGANCE- þroskaskimun. Á blaðsíðu 102 má sjá verkferil með upplýsingum um hvenær 

börn eiga að fara í ungbarnaeftirlit á heilsugæslunni og hvað felst í hverri skoðun fyrir sig.  

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

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

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

sérfræðinga. 

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

til að hafa samband við viðkomandi leikskóla, deildarstjóra sékennslu, sem sendir beiðni (með 

samþykki foreldra) til viðkomandi aðila s.s. Skólaskrifstofu Austurlands, þar sem eru starfandi 

talmeinafræðingur og sálfræðingur. Í framhaldi af athugun talmeinafræðings og/eða sálfræðings 

er málum vísað áfram til viðkomandi sérfræðinga, ef þörf þykir. 

 

http://skolaust.is/library/Skrar/Baettur-namsarnagur/2017-2018/Leikskolar/Leiksk%C3%B3linn%20-%20Lestur%20-%20Spjall.pdf
http://skolaust.is/library/Skrar/Baettur-namsarnagur/2017-2018/Leikskolar/Leiksk%C3%B3linn%20-%20Lestur%20-%20Spjall.pdf
http://skolaust.is/library/Skrar/Baettur-namsarnagur/2017-2018/Leikskolar/M%C3%A1l%C3%BEroski%20-%20Foreldrar%20leiksk%C3%B3labarna.pdf
http://skolaust.is/library/Skrar/Baettur-namsarnagur/2017-2018/Leikskolar/M%C3%A1l%C3%BEroski%20-%20Foreldrar%20leiksk%C3%B3labarna.pdf
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Tafla 13:  Verkferill fyrir ungbarnaeftirlit á heilsugæslunni 

 

 

6. Móttökusamtal – Spurningalisti fyrir foreldra af 

íslenskum/erlendum uppruna 

 

Leikskólinn Dalborg               Almennar upplýsingar 

Innritun. 

Nafn barns:___________________________ fæð.d./ár_______________  

Deild:____________________ leikskólatími: ___________ byrjar: __________________ 

Faðir:  _______________________________________________________ 

Kennitala: ________________:___________ 

Gsm   :____________________   vs______________ 
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Móðir:______________________________________________ 

Kennitala: ________________:___________ 

Gsm:    _____________________ vs __________________________ 

Systkini: ___________________________________         aldur: _______ 

Systkini: ____________________________________       aldur: _______ 

Heilsufar og daglegar venjur: 

Hefur barnið astma eða ofnæmi fyrir einhverju:____________________________________________ 

Tekur barnið lyf reglulega: ____________________________________________________________ 

Má barnið borða allan mat: ____________________________________________________________ 

Hreinlætisvenjur bleyja/koppur/klósett: 
___________________________________________________________________ 

Hvíld: 

Hversu lengi hentar barninu að sofa:_________________________________ 

Sérstakar svefnvenjur t.d. snuð, bangsi_______________________________ 

Áhugamál og einstaklingsumhyggja: 

Hvað finnst barninu skemmtilegast:__________________________________ 

Er eitthvað sem barnið hræðist eða veldur því kvíða: _______________________________________ 

Skapgerð barnsins:______________________________________________ 

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

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

Eitthvað sem starfsfólk getur haft í huga til að gera leikskóladvöl sem  besta fyrir barnið: 
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Málþróun/málþroski/boðskipti: 

Byrjaði barnið að babbla/tala á eðlilegum tíma: ____________________________________________ 

Bregst barnið við nafninu sínu: _________________________________________________________ 

Sýnir barnið þörf fyrir samskipti: _______________________________________________________ 

Á barnið auðvelt með augnsamband: ____________________________________________________ 

Fer barnið eftir einföldum fyrirmælum: __________________________________________________ 

Réttir barnið hluti samkvæmt beiðni: ____________________________________________________ 

Hefur barnið áhuga á bókum: __________________________________________________________ 

Getur barnið bent á hluti á myndum: ____________________________________________________ 

Sýnir barnið áhuga á fólki og spennandi dóti: _____________________________________________ 

Sýnir barnið áhuga á öðrum börnum: ____________________________________________________ 

Sýnir barnið vanvirkni/lítinn áhuga á umhverfinu: __________________________________________ 

Notar barnið leikföng á viðeigandi hátt: __________________________________________________ 

Er barnið byrjað að tengja saman tvö-þrjú orð: ____________________________________________ 

Hefur barnið farið í 2 ½ árs skoðun: _____________________________________________________ 

Hefur málþróun stoppað hjá barninu á einhverjum tíma: _____________________________________ 

Hefur barnið sýnt erfiða hegðun tengda málhömlun: ________________________________________ 

Er saga um frávik í málþroska í fjölskyldunni: _____________________________________________ 

Er saga um lestrarörðugleika/lesblindu í fjölskyldunni: ______________________________________ 

Fyrir nemendur af erlendum uppruna  

Þjóðerni föður : ____________________Tungumál: _____________________ 

______________________________________________________ 
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Upprunaland__________________________________________________________ 

Farsími: _____________________ Vinnusími: __________________ 

Þjóðerni móður : ____________________ Tungumál:___________________ 

Hvaða tungumál talar barnið_______________________________________ 

Hvaða tungumál talar móðir við barnið________________________________ 

Hvaða tungumál talar faðir við barnið________________________________ 

Hvaða tungumál tala foreldrar hvort við annað__________________________ 

  

Hversu lengi hefur fjölskyldan búið á Íslandi___________________________ 

Vilja foreldrar túlk í viðtölum______________________________________ 

Vilja foreldrar  ákveða sjálfir hver túlkar_____________________________ 

Er einhver hátíðisdagur sem tengist trúarbrögðum eða menningu upprunalandsins sem foreldrar kjósa að 
verði minnst í leikskólanum__________________________________________________ 

Sérstakir siðir tengdir menningu/trú_________________________________ 

Leyfi ofl. 

Er heimilt að barnið fari í rútu í ferðir með leikskólanum? Já__  Nei__ 

Er heimilt að barnið fari í einkabíl starfsmanns stutta ferð? Já__ Nei__ 

Hver/ hverjir munu sækja barnið:___________________________________ 

Netfang: ___________________________________________________ 

símanr. aðstandenda:_____________________________________________________ 

Annað sem foreldrar vilja taka fram: 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

Mega birtast myndir af barninu á heimasíðu skólans?  Já___      Nei___ 
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Er leikskólanum heimilt að veita leikskóla/grunnskóla upplýsingar um barnið þegar það flytur eða  færist á 
milli skólastiga? Já__      nei___ 

Þær athuganir sem leikskólakennurum leikskólans þykja nauðsynlegar fyrir barnið mitt má gera án frekara 
samráðs við mig enda eru mér kynntar niðurstöðurnar. Um er að ræða hreyfiþroskamat, athuganir á 
málþroska og félagslegri færni og fleiri kannanir til að fylgjast með þroska barnsins.   Já____      Nei___ 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

________________________________________ 

 

7. Hagnýtar upplýsingar 

Ýmsar hagnýtar upplýsingar má meðal annars finna á eftirfarandi síðum:  

• Leikskólinn Dalborg: www.dalborg.leikskolinn.is 

• Skólaskrifstofa Austurlands: www.skolaust.is 

• Menntamálastofnun: www.mms.is  

• Heyrna- og talmeinastöð: https://hti.is/index.php/is/tal/throun-mals-tals-barna.html  

• Læsisvefurinn: www.laesisvefurinn.is 

• Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins: www.greining.is  

• Allir með en enginn eins: https://reykjavik.is/allir-med/islenska-sem-annad-modurmal-

og-virkt-tvityngi  

 

http://www.dalborg.leikskolinn.is/
http://www.skolaust.is/
http://www.mms.is/
https://hti.is/index.php/is/tal/throun-mals-tals-barna.html
http://www.laesisvefurinn.is/
http://www.greining.is/
https://reykjavik.is/allir-med/islenska-sem-annad-modurmal-og-virkt-tvityngi
https://reykjavik.is/allir-med/islenska-sem-annad-modurmal-og-virkt-tvityngi
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Handbók þessi er afrakstur 

þróunarverkefnisins Snemmtæk 

íhlutun með áherslu á mál og 

læsi. Góður málþroski hefur 

veigamikla þýðingu fyrir börn í 

samskiptum og námi. 

Grunnurinn að þessari færni er 

lagður á fyrstu æviárum barnsins 

og því er mikilvægt að leikskólar 

séu vel í stakk búnir til að örva og þjálfa alla þætti málþroskans og  aðstoða sérstaklega þá sem 

þurfa aukna þjálfun í ákveðnum þáttum. Handbókin er ætluð foreldrum og kennurum til 

leiðsagnar um hvernig sé staðið að þeim málum og hvað stendur til boða varðandi 

snemmtæka íhlutun í máli og læsi  í Leikskólanum Dalborg. 

 

 

 

 

 


