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Ágrip 
Fræðslusvið Reykjanesbæjar tók þá ákvörðun í upphafi árs 2017 að fara í samstarf 

við Ásthildi Bj. Snorradóttur, talmeinafræðing, um að hún myndi leiða þróunarverkefni 

sem stuðla skyldi að snemmtækri íhlutun varðandi börn með málþroskafrávik. 

Verkefnið inniber að öll börn í leikskólum nái hámarksárangri hvað varðar mál og 

lestur. Markmið verkefnisins felur í sér að gera alla verkferla skýra ásamt 

skilgreiningum á hlutverki starfsfólks. Einnig á að stuðla að betri og markvissari 

nýtingu á málörvunarefni með skipulagðri flokkun og með því að skoða uppbyggingu 

málörvunarstunda. Síðast en ekki síst á að skerpa á því leiðandi hlutverki sem 

leikskólar hafa þegar kemur að snemmtækri íhlutun barna með málþroskalaskanir og 

til að vinna með undirstöðuþætti fyrir lestur. Lagt var upp með að hver leikskóli 

sveitarfélagsins gerði handbók sem rammaði inn þessa þætti ásamt því að taka mið 

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

Öllum leikskólum Reykjanesbæjar og Garðs bauðst þátttaka. Þeir sem óskuðu eftir 

að vera með voru Gimli, Garðasel, Heiðarsel, Háaleiti,Tjarnarsel og Gefnarborg.  

Leikskólastjórar í ofantöldum leikskólum tilnefndu tvær verkefnastýrur sem leiddu 

verkefnið í viðkomandi leikskólum ásamt leikskólastjórum sem voru vel inn í 

markmiðum verkefnisins. Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir leikskólafulltrúi var fulltrúi 

fræðslusviðs og sá um að skipuleggja og boða fundi og vera tengiliður við Ásthildi og 

verkefnastýrur leikskólanna. Talmeinafræðingarnir Berglind Ósk Guðmundsdóttir og 

Erla Hafsteinsdóttir á fræðslusviði Reykjanesbæjar voru í hópnum og studdu við 

þróunarverkefnið með fagþekkingu sinni. Einnig veittu ráðgjöf Kolfinna Njálsdóttir, 

deildarstjóri skólaþjónustu og Ólöf Guðmundsdóttir, kennsluráðgjafi af fræðslusviði. Á 

tímalínu fyrir verkefnið voru áætluð verklok vor 2018 en þegar leið á tímann var 

ákveðið að færa lok verkefnisins fram á haust 2018 og halda útgáfuhóf í september.    

Fyrsti fundur hópsins var haldinn ásamt sviðsstjóra fræðslusviðs, Helga Arnarsyni, 

10.mars 2017. Alls voru haldnir 10 fundir á tímabilinu.      
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Ásthildur hvatti strax í upphafi til samvinnu og samstarfs milli leikskóla þar sem 

leikskólarnir gætu sameinast um margt í handbókinni og var það haft að leiðarljósi. 

Einnig var ákveðið að leggja áherslu á að sem flestir starfsmenn leikskólanna kæmu 

að vinnu við verkefnið.  Ásamt fundum á tímabilinu þar sem hópurinn hittist og ræddi 

saman, var stofnuð Facebook síða þar sem þátttakendur gátu deilt hugmyndum 

sínum. Ásthildur heimsótti alla leikskólana einu sinni á tímabilinu, fylgdist með 

málörvunarstundum og fundaði með verkefnastýrunum. Aðalvinnan við verkefnið lá 

þó hjá leikskólunum sjálfum og óhætt er að segja að metnaður og þrautseigja hafi 

einkennt alla þá vinnu. Verkefnastýrurnar eiga hrós skilið fyrir að leiða verkefnið í 

sínum skólum og gefast ekki upp þó að stundum væri brekkan brött vegna ýmissa ytri 

aðstæðna.  Mjög ánægjulegt var að vinna með hópi fagfólks að svo metnaðarfullu 

verkefni og er það von okkar að það komi til með að skila sér ríkulega inn í faglegt 

starf leikskólanna.   

Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir 
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Heilsuleikskólinn Skógarás 

Heilsuleikskólinn Skógarás tók til starfa 2. 

September 2008 undir nafninu Heilsuleikskólinn 

Háaleiti og deildi skólinn húsnæði með 

grunnskólanum Háaleiti. Þann 9. ágúst 2018 

opnaði skólinn svo í nýju húsnæði við 

Skógarbraut á Ásbrú í Reykjanesbæ.  

Heilsuleikskólinn Skógarás er fjögurra deilda 

leikskóli með 80 börn og er staðsettur á Ásbrú í 

Reykjanesbæ, en Ásbrú er það svæði 

Reykjanesbæjar sem á árum áður tilheyrði Varnarliði Bandaríkjamanna. 

Skólinn er rekinn af Skólum ehf. í samvinnu við Reykjanesbæ. Skólar ehf. reka fimm 

leikskóla sem allir vinna eftir Heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur og sumarið 2010 hlaut 

Skógarás formlega þá viðurkenningu að mega kallast Heilsuleikskóli. 

Markmið Heilsustefnunnar er fyrst og fremst að stuðla að heilsueflingu í 

leikskólasamfélaginu. 

Undir Heilsustefnunni er unnið markvisst með hreyfingu og sköpun á þann hátt að öll 

börn fá skipulagðar stundir með sérhæfðum kennurum 1-2 sinnum í viku. Þessar 

stundir eru fyrirfram skipulagðar og tengjast bæði þeim þáttum sem prófaðir eru 

í Heilsubók barnsins og fylgja áherslum leikskóla. Lögð er áhersla á hollt heimilisfæði 

þar sem markmiðið er að auka grænmetis og ávaxtaneyslu og að nota fitu, salt og 

sykur í hófi. Við samsetningu matseðla er tekið mið af markmiðum Embættis 

Landlæknis varðandi næringu barna og eru allir matseðlar samþykktir af 

næringarfræðingi. Haustið 2014 byrjaði skólinn þátttöku í 

verkefni Landlæknisembættisins Heilsueflandi leikskóli. 

Haustið 2010 fór skólinn síðan á græna grein, sem er alþjóðlegt verkefni á 

vegum Landverndar, með þau markmið að auka umhverfismennt og styrkja 

umhverfisstefnu í skólum. Þeir skólar sem vilja komast á græna grein í 

umhverfismálum leitast við að stíga skrefin sjö sem koma fram á heimasíðu 

Landverndar. Þegar því marki er náð fá skólarnir leyfi til að 

flagga Grænfánanum næstu tvö ár og fæst sú viðurkenning endurnýjuð ef skólarnir 

http://www.skolar.is/
http://heilsustefnan.is/
http://www.landlaeknir.is/
http://www.landlaeknir.is/
http://www.landlaeknir.is/
http://www.landlaeknir.is/heilsa-og-lidan/verkefni/item23293/Heilsueflandi-leikskoli
http://www.graenfaninn.landvernd.is/
http://www.graenfaninn.landvernd.is/
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halda áfram góðu starfi. Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í 

Evrópu sem tákn um árangursríka fræðslu og umhverfisstefnu í skólum. Haustið 

2015 hlaut skólinn Grænfánann og aftur í febrúar 2018. 

Árið 2011 hóf Reykjanesbær  að þróa framtíðarsýn um menntun barna og ungmenna 

bæjarfélagsins. Allir skólar þess tóku þátt í að móta stefnu sem miðar að því að auka 

læsi og stærðfræðiþekkingunemenda. Heilsuleikskólinn Skógarás hefur verið 

þátttakandi í mótun skólastefnunnar.             

Árið 2015 byrjaði leikskólinn að starfa samkvæmt áætluninni YAP – Young athletic 

program,  sem miðar að því að efla hreyfifærni barna með sérþarfir. Skógarás er 

fyrsti íslenski leikskólinn til að fylgja henni. Starfsfólk leikskólans hóf „YAP – ið“ sem 

tilraunaverkefni,  þar sem börn með sérþarfir fengu aukahreyfingu eftir leiðbeiningum 

YAP. 

YAP – er þjálfunaráætlun, útgefin og þróuð af Alþjóðasamtökum Special Olympics. 

Henni er fylgt 6 vikur í senn, 2-3x í viku í 30 mín. Ákveðnir hreyfiþættir eru teknir fyrir í 

hverri viku. Efnið er aðgengilegt á netinu og er ókeypis. 

Í framhaldi af tilraunaverkefninu var ákveðið að sækja um styrk til Erasmus+ til að 

þróa verkefnið enn frekar. Ásamt Skógarás, taka tveir aðrir skólar 

þátt, Læringsverkstedet í Jessheim í Noregi og  Lesteastad Pallipönn í Tallinn 

í Eistlandi, með það að markmiði að gefa kennurum og öðru starfsfólki tækifæri á að 

nýta sér YAP sem leið til að auka hreyfingu og annað nám á sama tíma. 

Öll börn leikskólans fylgja nú áætluninni á einn eða annan hátt. Efnið hefur verið 

aðlagað og gert aðgengilegra til að auðvelt sé að flétta það inn í daglegt starf 

deildanna. 

 

Markmið skólans er að stuðla að heilsueflingu leikskólasamfélagsins með áherslu á 

næringu, hreyfingu og sköpun í leik. Einnig skal stuðlað að því að öll börn leikskólans 

nái hámarksárangri hvað varðar mál og undirbúning fyrir lestur. 

http://www.reykjanesbaer.is/
http://www.reykjanesbaer.is/stjornkerfi/stefnumotun/skolastefna/


 
 

 

  

 9 

 

  



 
 

 

  

 10 

 

Tilurð verkefnisins 

Þróunarverkefnið Snemmtæk íhlutun í málörvun leikskólabarna, undirbúningur 

undir lestur, var unnið í leikskólanum Skógarási 2016-2018. 

Á árunum 2016-2018 var þróunarverkefnið Snemmtæk íhlutun í málörvun 

leikskólabarna – undirbúningur fyrir lestur unnið í leikskólanum undir handleiðslu 

Ásthildar Bj. Snorradóttur talmeinafræðings.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Við viljum þakka Ásthildi Bj. Snorradóttur talmeinafræðingi kærlega fyrir einstaklega 

góðan stuðning og fræðslu við gerð þessa verkefnis. 
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Aðgerðaráætlun 

Aðalmarkmið  

Aðalmarkmiðið er að öll börn í leikskólum sveitarfélagsins nái hámarksárangri hvað 

varðar lestur. Stefnt er áð því að leikskólagangan skili börnunum betur undirbúnum 

inn í fyrsta bekk grunnskóla og að unnið sé í anda heildstæðrar skólastefnu. Lögð 

verður áhersla á að hvert barn fái íhlutun og kennslu við hæfi og að kennsla í 

grunnskóla byggi á niðurstöðum og kennslu frá leikskólum, þannig að komið verði í 

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

hugmyndafræði um snemmtæka íhlutun með áherslu á hámarksárangur allra 

nemenda hvað varðar mál og læsi. 

Undirmarkmið 

Helstu þættir:  

 Að styrkja og efla málþroska allra barna í leikskólum Reykjanesbæjar með 

áherslu á læsi í víðum skilningi.  

 Að nota skilvirkari vinnubrögð hvað varðar málþroska og læsi með því að 

útbúa verkáætlanir sem allir leikskólar styðjast við. 

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

Aukin áhersla verðilögð á íhlutun og uppbyggingu málörvunar/læsishópa og 

einstaklingsþjálfun, þar sem hvert barn fær íhlutun og kennslu við hæfi. 

 Að auka þekkingu, færni og öryggi starfsfólks í vinnu með málörvun og læsi í 

leikskólanum. Að útbúa sérstaka móttökuáætlun fyrir börn með íslensku sem 

annað tungumál. Efla íslenskukennslu, viðeigandi málörvun og stuðning fyrir 

þennan hóp barna með sérstaka áherslu á grunnorðaforða og akademískan 

orðaforða 

 Að auka samstarf við sérfræðinga og foreldra hvað varðar málörvun og læsi. 

Auka fræðslu til foreldra. 

 Að efla samstarf á milli leik- og grunnskóla. Brúa bilið þannig að kennsla í 

grunnskóla byggi á áherslum leikskólans. 

 Sameiginlegir fundir með starfsfólki leik- og grunnskóla. 

 Virkja allt samfélagið til samstarfs. Allir taki þátt. (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2017) 
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Fræðilegur hluti 
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Málþroski 

Málþroski er vítt hugtak sem felur í sér margskonar þekkingu og færni, eins og að 

læra orð og merkingu þeirra, málfræði og framburð. Allir þættir málþroskans eru háðir 

umhverfi og erfðum. Orðaforðinn er háður umhverfinu, hversu mikið er talað við og 

lesið fyrir barnið.   

 

Málþroski er samofinn öðrum þroskaþáttum svo sem vitsmuna-, tilfinninga-, og 

félagsþroska. Mál og málnotkun örvar og endurspeglar almennan þroska (Rannveig 

A. Jóhannsdóttir, 1997). 

 

Góður málþroski leiðir frekar til betri félagsfærni en slakur málþroski leiðir hins vegar 

til óæskilegrar hegðunar, sem aftur leiðir til minni tilfinninga-, og félagsþroska. 

Góður málskilningur barna gerir þeim auðveldara fyrir að vinna úr þeim upplýsingum 

sem þau fá í gegnum samskipti og reynslu. Barn með góðan málskilning getur greint 

ritað mál og tengt ný orð sem það lærir við fyrri þekkingu og skilning. 

 

Börn með eðlilega heyrn greina talsvert á milli hljóða sem þau heyra í móðurkviði. 

Eftir fæðingu láta þau sjálf tilfinningar og þarfir í ljós með líkamstjáningu, gráti og 

skríkjum. Um tveggja til fjögurra mánaða aldur fara börn að hjala. Upp úr fjögurra 

mánaða aldri fara þau að leika sér með alls konar hljóð og endurtaka þau. Í kringum 

6 mánaða aldur fara flest heyrandi börn að babla þar sem þau leika sér og endurtaka 

hljóðasambönd sem samanstanda af samhljóðum og sérhljóðum. Í hljóðaleiknum 

heyrast oft málhljóð sem ekki eru til í móðurmáli barnsins. Þessi ókunnu málhljóð 

hverfa svo í kringum átta til tíu mánaða aldur en þá er babl barnsins að mestu mótað 

af móðurmáli þess. Upp úr eins árs aldri fer barnið að segja merkingarbær orð við 

ákveðnar aðstæður. Fyrstu orðin eru einföld en barnið bætir smám saman við sig í 

orðaforða og getur myndað orð sem eru þyngri í framburði.  

 

Börn skilja oft mun fleiri orð en þau eru fær um að segja, þ.e. málskilningur þeirra er 

oft betri heldur en máltjáningin á fyrstu árum þess. Samkvæmt rannsókn Elínar Þallar 

Þórðardóttur (1998) eru 18-19 mánaða gamlar íslenskar stúlkur farnar að segja að 

meðaltali í kringum 97 orð (allt frá 0-248 orð m.v. 1,5 staðalfrávik) og íslenskir drengir 
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að meðaltali í kringum 36 orð(allt frá 0-112 orð m.v. 1,5 staðarlfrávik). Stúlkur eru að 

jafnaði aðeins fyrri til en drengir í töluðum orðaforða fram að þriggja ára aldri. 

Flest börn eru farin að tengja saman orð í litla setningahluta upp úr tveggja ára aldri.  

Við fimm ára aldur eru flest börn komin með orðaforða í kringum 2200 orð og 

hljóðkerfi þeirra er í grunninn eins og hjá fullorðnum einstaklingum (Bauman-

Waengler, 2004).  

 

Skrefin sem börn ganga í gegnum í málþroska 

 Barnið uppgötvar málið (frá fæðingu til átta mánaða) 

 Barnið lærir að skiptast 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 (tveggja til þriggja ára) 

 Flóknari setningamyndun (þriggja til fimm ára) 

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

málþroskafrávik sem endurspeglast bæði í móðurmáli og öðrum tungumálum sem 

barnið lærir.  

 

Tvítyngi/fjöltyngi 

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

móðurmál sem þau læra hjá foreldrum heima 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. Enn önnur eiga 

tvö móðurmál og tungumál samfélagsins sem þriðja mál og er þá talað um fjöltyngi. 

Oft eru skil á milli tungumála í lífi barna ekki svo skýr. 

Að læra önnur tungumál veldur ekki málþroskaröskun. Engar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að það að læra önnur tungumál valdi málþroskaröskun eða seinki málþroska 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 2004).  
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Öll börn hafa gott af því að læra önnur tungumál, burtséð frá því hvaða fötlun eða 

heilkenni þau hafa. Að hafa vald á fleiri en einu tungumáli strax á fyrstu árum ævinnar 

er dýrmætur viskubrunnur. Rannsóknir benda til þess að við bestu aðstæður geti 

tvítyngi stuðlað að ríkari málþroska, fjölbreyttari greind, aukinni víðsýni og 

sköpunargáfu, svo fátt eitt sé talið. Því meiri tungumálakunnátta, því sterkari stoð. 

Sameiginlegt hlutverk foreldra og skóla er því að hlúa að tvítyngi barna og gefa þeim 

kost á að viðhalda og þróa bæði/öll tungumál sín. Móðurmálið gegnir mikilvægu 

hlutverki, en það er grunnurinn sem allt annað tungumálanám byggir á. Tungumál 

samfélagsins er síðan lykillinn að velgengni í námi og starfi. 

Tungumál í lífi barna eiga í stöðugri samkeppni. Það tungumál sem er ríkjandi í 

umhverfi þeirra nær oftast yfirhöndinni, en önnur tungumál geta þó seinna náð 

forskoti ef aðstæður verða því hliðhollari. Loks ber að nefna að börn gleyma 

ungumálum fljótt. Þau nota aðeins það tungumál sem þau hafa þörf fyrir til þess að 

eiga samskipti við annað fólk eða nálgast hugðarefni sín - ef slík þörf er ekki til staðar 

er tungumálið ekki notað og það gleymist (Grosjean, 2010). Því er mikilvægt að 

foreldrar og skóli skapi þessar þarfir með því að gefa börnum næg tækifæri til þess 

að nota móðurmál sitt, bæði heima og í skólanum og sjá til þess að þau hafi greiðan 

aðgang að bókum og öðru afþreyingarefni á sínu móðurmáli.  

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

meginatriði: 

 Að læra önnur tungumál veldur ekki málþroskafrávikum.  

 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 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 geta þ.a.l. komið 

fram frávik í málþroska þegar barnið er prófað eingöngu á einu tungumáli. 

 Besta leiðin til þess að meta stöðu barna sem eru að læra íslensku sem 

annað tungumál er að meta orðaforða barnsins. Það er hægt að gera t.d. 
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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. 

 Hvort tveggja magn og gæði  samskiptam, íhlutunar og notkunar á báðum 

tungumálum hefur áhrif á málþroska. 

 Aðalhættan við mat á málþroska hjá börnum er sú að málþroskafrávik sem 

koma fram í báðum tungumálum séu vanmetin og þau útskýrð alfarið út frá 

því að barnið sé að læra önnur tungumál. Að sama skapi er hætta á því að 

barnið sé álitið eiga við málþroskavanda, þegar raunin er að það hefur ekki 

fengið næg tækifæri til að tileinka sér tungumálið í því landi sem það býr 

(Tvítyngi og læsi, e.d.). 

 

Læsi og samskipti 

Börn eru félagsverur sem hafa ríka þörf fyrir samskipti við aðra. Þau hafa m.a. þörf 

fyrir að spyrja spurninga, skiptast á skoðunum og ræða hugmyndir sínar, tilfinningar 

og líðan. Börn nota ýmsar leiðir til að tjá sig og eiga samskipti við aðra. Auk 

tungumálsins nota þau til dæmis ýmiss konar hljóð, snertingu, látbragð og leikræna 

tjáningu, tónlist, myndmál og dans. Í gefandi samskiptum og leik eykst félagsfærni og 

sjálfsmynd styrkist. 

Læsi í víðum skilningi þess orðs er mikilvægur þáttur samskipta. Læsi í leikskóla felur 

í sér þekkingu, leikni og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá upplifun sína, 

tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt. 

 

Í leikskóla ber að skapa aðstæður svo börn fái ríkuleg tækifæri til að:  

• Eiga jákvæð og uppbyggileg samskipti í barnahópnum,  

• Endurskapa upplifun sína og reynslu í leik og skapandi starfi,  

• Tjá sig með fjölbreyttum hætti og með ólíkum efniviði,  

• Kynnast tungumálinu og möguleikum þess,  

• Njóta þess að hlusta á og semja sögur, ljóð, þulur og ævintýri,  

• Þróa læsi í víðum skilningi,  

• Öðlast skilning á að ritað mál og tákn hafi merkingu,  
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• Deila skoðunum sínum og hugmyndum,  

• Nýta ólíkar leiðir og margvíslega tækni til að nálgast upplýsingar 

og setja fram hugmyndir sínar, velta vöngum yfir eigin samfélagi og 

menningu og menningu annarra þjóða (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) 

Læsi felur í sér færni einstaklingsins til að tala, lesa og rita tungumál sitt ásamt því að 

geta aflað sér upplýsinga úr umhverfinu. Læsi er ferli sem hefst í frumbernsku og 

heldur áfram allt lífið en það byggir á reynslu barna af lestri og ritmáli í nánasta 

umhverfi þeirra. Góð færni í læsi er mikilvæg til þess að einstaklingar geti tekið virkan 

þátt í samfélaginu og er undirstaða alls náms. Það skiptir því máli að börn í 

Reykjanesbæ nái tökum á þessari færni til þess að geta notað hana í samskiptum, í 

námi, fyrir sig sjálf og fyrir samfélagið allt.  

Grunnur að góðri lestrarfærni er lagður á fyrstu æviárum barnsins og því betri 

málþroska sem barn hefur, því betur er það í stakk búið til að takast á við læsi og 

lestrarnám. Góð lestrarfærni eykur lífsgæði og með góðu samstarfi við foreldra og 

aukinni þátttöku þeirra í læsi og lestrarnámi er verið að bæta möguleika barna til 

framtíðar (Um læsi, e.d.).  

Leikur 

Leikur er meginnámsleið barna. Hann skapar börnum tækifæri til að læra og skilja 

umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við 

önnur börn. Þegar börn leika sér saman mynda þau félagslega hópa og skapa eigin 

menningu. Þau taka þátt í lýðræðislegum athöfnum þegar þau setja fram eigin 

hugmyndir og þurfa jafnframt að skilja hlutina frá sjónarmiði annarra.  

Leikur er sjálfsprottinn og börnum eðlislægur, þau leika sér af fúsum og frjálsum vilja 

og á eigin forsendum. Leikur getur veitt gleði og vellíðan en jafnframt falið í sér 

valdabaráttu og átök.   

Í leik geta börn unnið og gert tilraunir með hugmyndir sínar og öðlast nýjan skilning 

og þekkingu. Í leik skapast vettvangur þar sem spurningar vakna og börn leysa þau 

vandamál sem upp koma á eigin forsendum. Í leik eflast vitrænir og skapandi þættir. 

Leikurinn kallar á fjölbreytta notkun tungumálsins, hreyfingu, félagsleg samskipti og 
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tilfinningatengsl. Leikur getur virkjað sköpunarkraft barna og löngun þeirra til að læra 

og afla sér þekkingar. 

Hlutverk leikskólakennarans er að styðja við nám barna í gegnum leik. Það gerir 

hann með því að gefa leiknum góðan tíma, skapa fjölbreytilegt leikumhverfi og 

leikefni. Leikskólakennarinn styður við og eflir jákvæð samskipti í leik (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Læsisstefna Reykjanesbæjar 

Í læsisstefnu Reykjanesbæjar er lögð áhersla á snemmtæka íhlutun í leikskólum og 

fyrstu bekkjum grunnskólans með það að markmiði að draga úr þörf á sérkennslu 

þegar lengra líður á skólagönguna og koma í veg fyrir erfiðleika í námi síðar á 

lífsleiðinni. Leikskólar Reykjanesbæjar vinna með skipulögðum hætti að því að örva 

og þjálfa alla þætti móðurmálsins svo sem tal, hlustun, orðaforða og málskilning í 

þeim tilgangi að auka velgengni í lestrarnámi. Fylgjast þarf vel með framvindu 

lestrarþróunar hjá hverju og einu barni með það að markmiði að hjálpa því að ná eins 

góðum árangri og hægt er út frá forsendum þess.  

Grunnþættir læsis 

HLJÓÐKERFISVITUND 

Þroskuð hljóðkerfisvitund er nauðsynleg undirstaða fyrir lestrarnám. Hljóðkerfisvitund 

er tilfinning og næmi einstaklings fyrir uppbyggingu tungumálsins, hvernig hægt er að 

greina talmál niður í smærri hljóðeiningar og hvernig vinna má með einingarnar á 

mismunandi vegu.  

UMSKRÁNING/LESFIMI  

Umskráning vísar til þess hvernig einstaklingur breytir bókstöfum í hljóð og tengir 

saman í orð sem hann skilur og þekkir sem orðmyndir. Lesfimi er samsett færni sem 

felst í leshraða, lestrarnákvæmni, áherslum og hrynjanda í lestri.  

ORÐAFORÐI   

Orðaforði er það safn orða sem einstaklingur hefur á valdi sínu. Góður orðaforði er 

grundvallarþáttur í því að skilja talað og lesið mál en hlustunarskilningur og síðar 
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lesskilningur byggja á góðum orðaforða. Orðaforði hefur einnig áhrif á leshraða. Því 

fleiri orð sem barnið þekkir í texta því hraðar og áreynslulausar les það textann.  

TJÁNING  

Tjáning er mikilvægur hluti af þroska barna og þarf að æfa með fjölbreyttum hætti og 

ólíkum efniviði. Tjáningin eflir sjálfstæði og sjálfsmynd barna og unglinga og er 

grunnur þess að geta átt jákvæð og uppbyggileg samskipti við aðra.  

LESSKILNINGUR 

Lesskilningur er afar flókið ferli sem felur í sér fjölþætta, hugræna úrvinnslu og túlkun 

lesandans á textanum. Lesskilningur felst í nákvæmum skilningi á því sem ritað er, 

lesandinn endursegir merkinguna sem ætla má að höfundurinn hafi haft í huga við 

gerð textans. Orðaforði er undirstaða lesskilnings og felst í því að tengja nýjar 

upplýsingar sem fást við lestur við það sem lesandinn veit fyrir. Fjölmargar rannsóknir 

sýna að sterk tengsl eru milli lesfimi og lesskilnings og með því að bæta lesfimi 

nemenda eflist jafnframt lesskilningur.  

RITUN  

Lestur og ritun eru gagnvirk ferli sem þjálfa þarf samhliða. Ritun er ferlið þegar rittákn 

eru notuð til að skrá niður tungumálið, hugsanir og orð til að hægt sé að endurvekja 

þau síðar. Hvetjandi ritmálsumhverfi er mikilvægt og veitir barni tækifæri til að fylgjast 

með öðrum, gera tilraunir og prófa sig áfram. 

(Læsisstefna Reykjanesbæjar, 2017).  

Snemmtæk íhlutun 

Almennt felst snemmtæk íhlutun í því að lögð er áhersla á aðgerðir með markvissum 

hætti til þess að stuðla að eðlilegri þroskaframvindu barna, hvort sem er með 

málörvun eða örvun annarra þátta. Því fyrr sem íhlutun hefst því meiri líkur eru á að 

markviss þjálfun skili árangri. 

Öll börn eiga rétt á að fá kennslu við hæfi og með því að stuðla að auknu samstarfi 

fagstétta og allra þeirra sem vinna með ung börn náum við því markmiði. Það skiptir 

jafnframt sköpum að efla samstarf við foreldra. 
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Snemmtæk íhlutun er afmarkað fræðasvið. Sérfræðingar hafa gert sér grein fyrir að 

hægt er að hafa áhrif á þroskaframvindu barna og undirbúning fyrir nám með 

ígrunduðum aðferðum. Heilastarfsemi ungra barna er ekki fullmótuð og börn eru 

næmari fyrir íhlutun á yngri árum. Þetta þýðir að því fyrr sem þroskafrávik eru greind 

og skilgreind er hægt að draga úr eða jafnvel koma í veg fyrir erfiðleika síðar á 

lífsleiðinni. Hið algenga viðhorf að þroskafrávik barna leysist af sjálfu sér getur haft í 

för með sér „bíðum og sjáum til“ viðhorf. Með því að bíða of lengi með íhlutun er 

möguleiki að tími sem hefði getað farið í að hjálpa börnum með aukinni örvun og 

stuðningi fari til spillis. Það er mikilvægt að skima fyrir frávikum hjá ungum börnum til 

þess að þau fái stuðning og hjálp sem allra fyrst. 

Markmiðið með skimunarprófum er fyrst og fremst að finna þau börn sem þurfa á 

nánari greiningu og íhlutun að halda. Skimunarpróf eru ein leið til að finna þau börn 

sem eru í áhættuhópi  (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós 

Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014).  

Íslenska þýðingin af „early intervention‟ er snemmtæk íhlutun. Fyrra hugtakið vísar til 

þess sem gerist snemma á ævinni og það síðara til inngrips eða aðgerða. Hugtakið 

vísar til inngrips sem á sér stað snemma í lífi einstaklings. Rannsóknir hafa leitt í ljós 

að mikil tengsl eru á milli taugaþroska og umhverfisþátta og þar af leiðandi er hægt 

að hafa áhrif á þroska einstaklinga með umhverfisþáttum (Greiningar og ráðgjafastöð 

Íslands, 2018). 

Hlutverk sérkennslustjóra – stuðningur 

Hlutverk sérkennslustjóra er að halda utan um öll þau  mál sem koma að sérkennslu 

við leikskólann. Regluleg samtöl í sérkennsluteymi eiga sér stað með deildarstjórum, 

fagstjóra í hreyfingu, skólastjóra og aðstoðarskólastjóra. Þar er farið yfir upplýsingar 

vegna barnahópsins og rætt um börn sem fá sérkennslu og önnur börn sem þurfa 

nánari athugun vegna gruns um frávik. Sérkennslustjóri sér um að gera 

einstaklingsáætlanir (sjá fylgiskjal 1) og  endurmetur árangur mánaðarlega 

(Kennarasamband Íslands, 1. júní 2015 - 31. mars 2019). 
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Uppeldi og menntun: 

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

þroskavænleg verkefni. 

  Hefur yfirumsjón með gerð verkefna og ber ábyrgð á gerð einstaklingsnámskráa 

fyrir börn sem njóta sérkennslu. 

  Hefur yfirumsjón með að áherslum um kennslu annarra sérfræðinga sé framfylgt 

í leikskólanum og að skýrslur séu gerðar. 

Foreldrasamvinna: 

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

leikskólanum og situr fundi og viðtöl með þeim. 

  Veitir foreldrum/forráðamönnum barna sem njóta sérkennslu stuðning, fræðslu 

og ráðgjöf. 

  Situr foreldrafundi sem haldnir eru á vegum leikskólans. 

 Skipuleggur og situr teymisfundi eftir þörfum.  
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Reglubundnar skimanir 
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Í Skógarási eru fimm reglubundnar skimanir/athuganir lagðar fyrir börnin. Sumar 

þeirra eru í formi þroskalista sem eru fylltir út af foreldrum og öðru fagfólki sem starfar 

í leikskólanum. Það er gert til að fylgjast betur með þroska barnsins og geta gripið inn 

í á réttum tíma ef þurfa þykir. Heilsubók barnsins er fyllt út tvisvar á ári af kennurum, 

fagstjórum í hreyfingu og listum. TRAS-skráning er skráning á málþroska ungra 

barna sem er fyllt út tvisvar á ári af kennara fyrir börn á aldrinum tveggja til fimm ára 

þar til barnið er orðið fimm ára. EFI-2- málþroskaskimun er lögð fyrir börn á fjórða 

aldursári. Mot 4-5 hreyfiþroskapróf er lagt fyrir börn á haustönn á fjórða aldursári af 

fagstjóra í hreyfingu. Svo er það HLJÓM 2., athugun á hljóðkerfis- og málvitund 

leikskólabarna, sem er lagt fyrir elstu börn á haustönn af kennara. Öllum niðurstöðum 

er skilað til foreldra  hverju sinni í foreldraviðtölum eða fyrr ef nauðsynlegt er. 
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Heilsubók barnsins 

Heilsubók barnsins er veigamikill þáttur í leikskólastarfi heilsuleikskóla. Tvisvar á ári 

meta og skrá kennarar í bókina og í framhaldi af því eru foreldraviðtöl. Eftirtaldir 

þættir eru skráðir: 

 Heilsufar 

 Hæð og þyngd 

 Næring og svefn 

 Leikur, félagslegfærni/lífsleikni 

 Gróf og fínhreyfigeta 

 Þróun myndsköpunar 

Foreldrum er sýnd bókin í foreldraviðtölum og útskýrt er fyrir þeim hvar barnið stendur 

miðað við almenn þroskaviðmið. Þessi leið gefur hlutlausa heildarsýn yfir stöðu barns 

í öllum þroskaþáttum. Kennarinn ræðir við foreldra um reglubundið eftirlit hjá 

ungbarnavernd og tannheilsu. Heilsubók barnsins er í öllum tilfellum trúnaðarmál og 

eign barnsins. Barnið tekur bókina heim í lok leikskólagöngu (Guðlaug Sjöfn 

Jónsdóttir, 2006). 
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TRAS skráning á málþroska ungra barna 

TRAS er fagleg athugun á málþroska ungra barna í daglegum aðstæðum. Hún var 

þróuð af sérfræðingum í sérkennslu og talmeinafræði í Noregi. TRAS er góð leið til 

að skrá og fylgjast með málþroska 2-5 ára barna í leikskólastarfi. Fylgst er með 

barninu og framfarir í málþroska skráðar niður á skráningarblað tvisvar á ári með 

hálfs árs millibili. Þeir þættir sem fylgst er með eru:  

 Samleikur/félagsfærni 

 Tjáskipti/samskipti 

 Athygli/einbeiting 

 Málskilningur 

 Málvitund 

 Framburður 

 Orðaforði 

 Setningamyndun 

Með skráningunni fær kennarinn yfirsýnd yfir málþroskaframvindu barnsins og 

vísbendingar um hvar barn er statt í málþroska á ákveðnum tímapunkti. Svo er unnið 

með niðurstöðurnar eftir því hvaða þætti barnið þarf að styrkja. Eftir skráningu eru 

niðurstöður kynntar fyrir foreldrum í foreldraviðtölum (sjá fylgiskjal 2) (Björk 

Alfreðsdóttir, Hólmfríður Árnadóttir, Hrafnhildur Karlsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Margrét Tryggvadóttir, 2013).  
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EFI – 2.  

Með EFI-2 málþroskaskimun er málskilningur og tjáningarfærni barna á fjórða 

aldursári könnuð. Skimunin byggist á myndabók sem kennari og barn skoða saman. 

Málskilningur er athugaður með 21 þáttum og og máltjáning með 18. Skimunin er 

lögð fyrir börn á aldrinum 3;1;17-3;10;16 (aldur; mánuður; dagur). Hún er lögð fyrir af 

uppeldismenntuðu starfsfólki leikskólans sem lokið hefur tilskyldu réttindanámskeiði 

(Fylgiskjal 3).  

 

Notagildi EFI-2:  

 Að finna þau börn sem eru með frávik í málþroska svo hægt sé að vísa þeim 

áfram í viðeigandi úrræði. 

  Að gefa foreldrum hugmynd um hvernig málþroski barnsins er miðað við 

jafnaldra og fá foreldra í samstarf til að styrkja málþroskann(Elmar Þórðarson, 

Friðrik Rúnar Guðmundsson og Ingibjörg Símonardóttir, 2012). 
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Hljóm 2  

Hljóm-2 er athugun á hljóð- og málvitund barna og er talin hafa forspárgildi um það 

hvernig börnum á eftir að ganga að læra að lesa. Athugunin er lögð fyrir börnin í elsta 

árgangi leikskólans í september. Athugunin er í leikjaformi og er framkvæmd af 

fagaðila með þess ti bær réttindi. Hljóm-2 er skipt upp í sjö þætti: 

 Rím 

 Samstöfur 

 Samsett orð 

 Hljóðgreiningu 

 Margræð orð 

 Orðhlutaeyðingu 

 Hljóðtengingu

 

 

Niðurstöður geta birst sem góð færni, meðal færni, slök færni eða mjög slök færni.  

Þau börn sem koma út með slaka færni og/eða mjög slaka færni fá sérstaka íhlutun 

sem byggist á niðurstöðum prófsins. Athugunin er fyrst framkvæmd í september og er 

svo endurtekin í janúar árið eftir til að fylgjast með árangri. Niðurstöðum úr prófinu er 

skilað á eyðublaði til foreldra í foreldraviðtölum í byrjun nóvember og jafnvel fyrr ef 

um slaka og/eða mjög slaka færni er að ræða. Öllum niðurstöðum er síðan skilað til 

kennara í grunnskóla við upphaf grunnskólagöngu hvers og eins barns. Skógarás 

hefur þróað eigið, sérstakt eyðublað (sjá fylgiskjal 4) (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2002).  
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MOT 4-6 Hreyfiþroskapróf 

 MOT 4-6 hreyfiþroskaprófið er komið frá Þýskalandi og er ætlað að meta 

hreyfiþroska barna 4-6 ára. Prófinu er skipt upp í 18 hreyfistöðvar. Sumar 

stöðvar kanna tvo eða fleiri þætti en aðrar kanna einungis einn (Zimmer,1984).  

Prófið metur hreyfiþroska barna út frá:  

 jafnvægi,  

 einfaldri og flókinni samhæfingu  

 samhæfingu augna og handa  

 samhæfingu augna og fóta  

 samhæfingu handa og fóta  

 snertiskyni, viðbragði 

 hraða í grófhreyfingum  

 hraða í fínhreyfingum 

 rúmskyni 

 stökkkrafti og styrk í búk  

Á haustönn fara börn á 4. aldursári í MOT- hreyfiþroskaprófið hjá fagstjóra í 

hreyfingu. Ef barn kemur illa út úr prófinu er niðurstöðum skilað til foreldra í viðtali og 

barninu því næst beint í sértækar hreyfistundir í litlum hópi 1-2 sinnum í viku, fyrir 

utan 2 skipulagðar hreyfistundir með hópi af sinni deild. Unnið er með barnið í 

gegnum YAP áætlun. 
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Viðbrögð við frávikum 
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Skógarás er með starfandi sérkennslustjóra og sérkennsluteymi sem er með það  að 

markmiði að auka skilvirkni í sérkennslu. Teymið fundar einu sinni í mánuði og þá er 

farið yfir stöðuna hjá börnum sem eru í sérkennslu hjá fagstjóra í hreyfingu og 

sérkennslustjóra. Rætt er um þau börn sem talið er að þurfi einhvers konar 

sérkennslu sem og íslenskukennslu fyrir tvítyngd börn. Einnig er farið yfir niðurstöður 

úr skimunum sem lagðar hafa verið  fyrir börnin. Sérkennslustjóri gefur deildarstjórum 

einstaklingsáætlanir sem er unnið eftir með börnunum inni á deildum.  

Í fyrsta foreldraviðtali leikskólagöngu eru foreldrar beðnir um að skila inn 

upplýsingablaði um málþroska barnsins til kennara. Ef um er að ræða frávik eða 

ættarsögu með slakan málþroska þá er fylgst með framförum barnsins eftir málörvun 

inni á deildinni í 2-3 mánuði. Um rúmlega tveggja ára aldur þá er fyrsta TRAS 

athugun gerð og metið út frá niðurstöðum hvort barnið þurfi sérstaka málörvun og 

jafnvel athugun í íslenska málhljóðamælinum (sjá fylgiskjal 5).  

Á þriðja aldursári er EFI-2 lagt fyrir börnin. Ef niðurstöður sýna fram á mjög litla eða 

litla getu þá eru þær skoðaðar með sérkennsluteymi skólans. Þær eru síðan kynntar 

foreldrum og þeir hvattir til að fara með barnið til háls, nef og eyrnalæknis og einnig til 

að láta heyrnarmæla barnið.  

Ef niðurstöður EFI-2 sýna tjáning barns er undir meðallagi en skilningur þess er í 

meðallagi eða góður, þá er íslenski málhljóðamælirinn lagður fyrir barnið til að 

kortleggja hvernig  sé best að vinna með málþroskann í málörvunarhópum. Metið er í 

samvinnu með talmeinafræðingi Reykjanesbæjar hvort gera þurfi beiðni fyrir 

framburðarmat hjá talmeinafræðingi. Ef geta mælist slök eða mjög slök í bæði 

tjáningu og skilningi þá er gerð beiðni með foreldrum um  málþroskamat hjá 

talmeinafræðingi. Sérkennsluteymi metur niðurstöður barna sem eru með mjög slaka 

getu í báðum þáttum og senda beiðni fyrir þroskamati.  

Þegar barn byrjar í leikskólanum eftir 4 ára aldur þá eru niðurstöður úr TRAS og 

HLJÓM-2 metnar til að ákveða hvort framkvæma þurfi athugun með Íslenska 

málhljóðamælinum eða málþroskamat hjá talmeinafræðing.  

Allar beiðnir sem sendar til Reykjanesbæjar fyrir málþroska- og þroskamati hjá 

talmeinafræðingi og sálfræðingi, eru gerðar með foreldrum. Kennari barnsins og 
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móðir fylla út sitt hvort  eintakið af Íslenska þroskalistanum.  Annars konar listar, 

upplýsingablöð og niðurstöður EFI-2, TRAS eða HLJÓM- 2 fylgja með. Eftir 

málþroska- og þroskamat  er haldinn skilafundur með foreldrum barnsins, 

sérkennslustjóra og deildarstjóra. Ef niðurstöður  málþroskamats sýna að barnið eigi 

rétt á niðurgreiðslum hjá Tryggingastofnun ríkisins fyrir talkennslu hjá 

talmeinafræðingi þá hvetjum við foreldra til að sækja um slíkt fyrir barnið. 

Talmeinafræðingur kemur alltaf með ráðleggingar um hvernig best sé að vinna með 

barninu bæði heima og í leikskóla. Svo í framhaldi er unnið með barnið áfram í 

samvinnu með foreldrum. 
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Íslenski málhljóðamælirinn 

Íslenski málhljóðamælirinn er app í spjaldtölvu (iPad), nýstárleg lausn í 

skimunartækni sem ætluð er fagaðilum í leik- og grunnskóla og stofnana.  

Hægt er að nota forritið til að skima og forprófa framburð íslensku málhljóðanna og 

meta skiljanleika tals um leið og helstu hljóðkerfisþættir í framburði einstaklings eru 

metnir sjálfkrafa. 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 á 

skömmum tíma. Samantekt/skýrsla verður sjálfkrafa til með upplýsingum um stöðu 

barnsins. Í prófið 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 er mikilvæg í 

umskráningarferli fyrir læsi. Með skimuninni er hægt að sjá strax hvort vísa þurfi barni 

beint til talmeinafræðings svo ekki komi til óþarfa bið (Bryndís Guðmundsdóttir, 

2017).  

Íslenski málhljóðamælirinn er notaður í Skógarási. Tveir starfsmenn hafa farið á 

réttindanámskeið í notkun hans og eftir niðurstöður skimana með EFI-2, TRAS og 

HLJÓM-2 er hann lagður fyrir barnið. Ef skimunin bendir á að barn þurfi  frekari 

athugun eða talþjálfun hjá talmeinafræðingi er útbúin viðeigandi tilvísun og barninu 

vísað til talmeinafræðinga hjá Reykjanesbæ. 
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Smábarnalistinn og Íslenski þroskalistinn  

Smábarnalistinn og íslenski þroskalistinn eru samdir af Einari Guðmundsyni og 

Sigurði J. Grétarssyni og er þeim ætlað að meta mál- og hreyfiþroska barna. Listarnir 

eru fylltir út af mæðrum. Smábarnalistinn er fyrir börn á aldrinum 15 til 38 mánaða og 

íslenski þroskalistinn er fyrir börn á aldrinum þriggja til sex ára (Einar Guðmundsson 

og Sigurður J. Grétarsson, 2005).  

Prófþættirnir í listanum eru:  

 Málþáttur  

o Hlustun  

o Tal 

o Nám  

 Hreyfiþáttur 

o Grófhreyfingar 

o Skynhreyfingar 

o Sjálfsbjörg 

 Til samans mynda undirprófin sex þroskatölu sem gefur til kynna almennan þroska 

barnsins að mati móður (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997). 

Listinn er notaður eftir ákvörðun sérkennsluteymisins og kennsluráðgjafa 

Reykjanesbæjar eftir að frekari skimanir hafa verið gerðar á barninu. Ef þörf er á 

málþroska- og sálfræðimati fer listinn með tilvísun sem fylgiskjal.  
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Orðaskil  

Orðaskil er málþroskapróf fyrir börn á aldrinum eins og hálfs til þriggja ára eftir 

talmeinafræðinginn Elínu Þöll Þórðardóttur. Prófinu er ætlað að mæla orðaforða 

barnanna, svo og vald þeirra á beygingakerfi og setningagerð málsins. Aldursviðmið 

fylgja prófinu til að skera úr um hvort málþroski barns teljist falla innan eðlilegra 

marka miðað við jafnaldra. Hægt er að skipta prófinu upp. Lengri útgáfan er ætluð 

talmeinafræðingum en sú styttri er notuð í skimun af fagfólki í leikskólum (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 1998).  

Í Skógarási notum við Orðaskil með þeim börnum sem koma illa út í TRAS við fyrstu 

skimun. Einnig höfum við nýtt Orðaskil fyrir tvítyngd börn og reynum að athuga 

kunnáttu barnanna á sínu móðurmáli.   
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APES 

APES-matskerfið er hagnýtt verkfæri sem nýtist við gerð einstaklingsnámskrár. Lögð 

er áhersla á gott samstarf foreldra og annarra fjölskyldumeðlima við mat á færni 

barnsins áður en markmið eru sett, og fylgir sérstakur matslisti fyrir foreldra.  

AEPS nýtist til að meta færni barna á sex þroskasviðum:  

 Fín- og grófhreyfingum 

 Vitrænum þáttum  

 Aðlögun  

 Félagslegum tjáskiptum  

 Félagslegu samspili  

Listinn er til þess gerður að meta hvar barnið er statt í þroska og hvaða færni þarf að 

styrkja. Sérkennslustjóri er með réttindi til að leggja matskerfið fyrir börn og nýtir 

niðurstöður í gerð einstaklingsnámskrá fyrir barnið (Aðalheiður Una Narfadóttir, Atli 

Freyr Magnússon, Helga Kristinsdóttir og Þóranna Halldórsdóttir, 2015).  

 

 

 

 



 
 

 

  

 36 

 

 

 

 

Young athlete program – 
YAP             

YAP er þjálfunaráætlun sem miðar að 

því að efla hreyfifærni barna með 

sérþarfir 

en Heilsuleikskólinn Skógarás var 

fyrsti skólinn sem tók upp, í upphafi 

sem tilraunaverkefni,  þar sem börn 

með sérþarfir fengu aukahreyfingu 

eftir leiðum YAP.   

YAP þjálfunaráætlunin er útgefin og þróuð af Alþjóðasamtökum Special Olympics í 

samstarfi við tvo háskóla í Bandaríkjunum – Massachusset og Boston. Henni er fylgt í 

6 vikur í senn 2-3 x í viku í 30 mín. Ákveðnir hreyfiþættir eru teknir fyrir í hverri viku. 

Efnið er aðgengilegt á netinu og er ókeypis (Special Olymics, 2018).  

Þau börn sem þurfa sérkennslu og stuðning í hreyfiþroska fá aukalega hreyfingu 1-2 í 

viku í litlum hópum. Öll börn leikskólans fylgja engu að síður áætluninni á einn eða 

annan hátt eins og skipulagið í leikskólanum er í dag. Efnið hefur verið aðlagað og 

gert aðgengilegra til að auðvelt sé að flétta það inn í daglegt starf allra deilda 

leikskólans.  
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LongiKid – BHRG 

BHRG - er stofnun staðsett í Búdapest í Ungverjalandi sem eftir margra áratuga 

rannsóknir þróaði sérhæft próf árið 2016 til að kanna hreyfiþroska barna, LongiKid. 

 LongiKid -  prófið var í undirbúningi í 12 ár áður en það var gefið út. Höfundur þess 

er Katalin Lakatos PhD. ásamt Rita Lengyel sem kom inn í verkefnið á seinni stigum.  

Þrír kennarar í leikskólanum hafa réttindi til að leggja fyrir  LongiKid. 

LongiKid – prófið er ætlað börnum frá 3ja mánaða – 11 ára. 

Prófið nær yfir 6 mismunandi þætti/hluta. 

1. Stærð hreyfinga 

a) Grófhreyfingar 

b) Fínhreyfingar 

2. Barna „reflexar‟/viðbrögð 

3. Málfærni 

a) Tjáning 

b) Almennur málþroski 

4. Vitsmunalegir þættir 

5. Félagsleg færni 

6. Tvíhliða hreyfing – flóknar samsettar hreyfingar 

Ef grunur er um frávik hjá barni, þá ákveður sérkennsluteymi skólans hvort það skuli 

fara í gegnum LongiKid prófið. Unnið er með niðurstöður úr prófinu í samráði við 

sérkennsluteymi og foreldra (BHRG – Alapítvány, 2018).  
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TEACCH 

„TEACCH‟ nálgunin (skipulögð kennsla/þjálfun) stendur fyrir „Treatment and 

education of Autistic and realated communication handicapped children‟ eða á 

íslensku „meðferð og kennsla einhverfa og annarra með skyldar boðskipta-hamlanir“. 

Nálgunin hentar afar vel þegar nám nemenda á einhverfurófi er skipulagt, hvort sem 

er í almennum skólum, sérdeildum eða sérskólum.  

Aðferðin er sveigjanleg og einstaklingsmiðuð og styður einstaklinga á öllum aldri og á 

hvaða þroskastigi sem er. Aðalmarkmiðip með aðferðinni er að ná að hjálpa 

einstaklingum að þroskast, sem og að öðlast meiri lífsgæði, á borð við virðingu, 

staðfestu á áhrifaríkan hátt í starfi og leik,  öryggistilfinningu, sjálfsöryggi og meiri 

virkni. Til að ná þessum markmiðum er notast við inngripsaðferð sem kallast 

„skipulögð kennsla“ (structured teaching) en aðalatriðin í þeirri aðferð eru: 

 • Að skilja menningu einhverfunnar. 

 • Að útbúa einstaklingsmiðaða áætlun fyrir hvern og einn  

 • Að hanna umhverfi sem hentar.  

• Að nota sjónræn hjálpargögn til að gera daglegar athafnir skiljanlegri fyrir 
einstaklinga. 

• Að nota sjónræn hjálpargögn til að einstaklingur skilji verkefni sem hann á að takast  
við hverju sinni  

(Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 2018). 
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Félagshæfnisögur 

Félagshæfnisögur er aðferð til að kenna einstaklingum á einhverfurófinu hvernig þeir 

ættu að haga sér við félagslegar aðstæður af ýmsu tagi. Í leikskólanum okkar nýtum 

við sögurnar fyrir þau börn sem þurfa á því að halda. Félagsfærnisögur eru stuttar 

sögur til að hjálpa barninu með ákveðna hegðun eða athafnir sem reynast barninu 

erfitt. Sagan er stutt og er gerð eins og barnið sé sjálft að segja söguna. Hún er 

jákvæð og uppbyggileg fyrir barnið. Leitast er eftir að hrósa barninu. Sagan er lesin 

með barninu áður en það fer í viðkomandi aðstæður og stundum nokkrum sinnum yfir 

daginn. Barnið er síðan minnt á söguna ef til þess þarf. Leikskólinn á lítið safn af 

félagshæfnisögum (sjá fylgiskjal 6) (Félagshæfnisögur, e.d.). 
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Umgjörð Heilsuleikskólans Skógaráss 
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Upphaf leikskólagöngu 

Í upphafi skólagöngu barns fá foreldrar sendan netpóst með aðlögunaráætlun þess. 

Þau eru einnig hvött til að lesa vel heimasíðu skólans. Deildarstjóri gefur arni í 

aðlögun með foreldrum fær stutta kynningu á heilsubók barnsins og TRAS skráningu 

á málþroska ungra barna. Foreldrar fylla út dvalarsamning og upplýsingablað um 

barnið og einnig samþykki um að gera megi skimanir á þroska þess.   

Í fyrsta foreldraviðtali eru foreldrar beðnir um að fylla út upplýsingablað um málþroska 

barnsins og fá niðurstöður úr fyrstu TRAS skimuninni á málþroska þess. Ef um tví-

/fjöltyngt barn er að ræða þá fylla foreldrar út annað upplýsingablað um tví-/fjöltyngi.  

Hreyfing 

Börnin fara tvisvar í viku í skipulagða hreyfistund með fagstjóra í hreyfingu. 

Börnunum er skipt upp í 6-9 manna hópa.  Fagstjóri samtvinnar málörvun við 

hreyfistundirnar útfrá ársáætlun fyrir læsi og stærðfræði, s.s.  hljóð vikunnar og 

Orðaspjall. 

 

Á vorin og haustin færast hreyfistundirnar út og er farið í vettvangsferðir. Lögð er mikil 

áhersla á útiveru og fara börnin út tvisvar til þrisvar sinnum á dag (sjá fylgiskjal 7). 

  



 
 

 

  

 42 

 

Young Athletes Program (YAP) 

YAP áætlunin er eign Special Olympics samtakanna og miðar að snemmtækri íhlutun 

í hreyfiþroska ungra barna. Hreyfifagstjóri skólans metur og kannar hreyfiþroska 

barnanna og þörfina fyrir snemmtæka íhlutun í hreyfiþroska í samráði við 

deildarstjórana. Þau börn sem þurfa á að halda, fá einkaþjálfun eftir þörfum. 

Á hverri deild er umsjónamaður YAP sem hefur það hlutverk að passa að YAP 

æfingar séu framkvæmdar á réttan hátt. Það er hlutverk allra kennara í leikskólanum 

að gera YAP æfingar með börnunum. Áætlanir fyrir hvert tímabil eru sýnilegar á öllum  

deildunum og eru æfingarnar fléttaðar  inn í daglegt starf skólans (sjá fylgiskjal 8).  
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Sköpun 

Börnin fara a.m.k. einu sinni í viku í skipulagar stundir í sköpun í listasmiðju með 

fagstjóra í sköpun. Fagstjóri vinnur með börnunum eftir mánaðaráætlunum og fylgist 

með hljóði vikunnar á deildunum til þess að geta fléttað vinnuna sem fer fram á 

deildum leikskólans inn í starfið sem fer fram í listasmiðjunni (sjá fylgiskjal 9). 
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Framtíðarsýn Reykjanesbæjar 

Heilsuleikskólinn Skógarás er þátttakandi í verkefninu Framtíðarsýn Reykjanesbæjar. 

Það felst í því að lögð er áhersla á læsi og stærðfræði í leik- og grunnskólum. Að mati 

þeirra sem mótuðu framtíðarsýnina liggja þessar tvær greinar til grundvallar í 

fjölmörgu sem nemendur taka sér fyrir hendur í daglegu lífi. Markviss kennsla og 

þjálfun í undirstöðuatriðum lesturs og stærðfræði snemma á skólagöngunni gegnir 

lykilhlutverki. Þessu er ætlað  að skapa nemendum betri tækifæri til náms og um leið 

að bæta námsárangur barna á svæðinu. Markmið framtíðarsýnar er að leik- og 

grunnskólar svæðisins séu í flokki fremstu skóla á landinu hvað varðar kennslu og 

námsárangur í læsi og stærðfræði.   

Skólinn er með starfandi læsi- og stærðfræðiteymi sem útbýr ársáætlun og er með 

það að markmiði að auka læsis- og stærðfræðivitund nemenda í skólanum. Leitast er 

eftir að flétta læsi og stærðfræði inn í allt leikskólastarfið, en þó aðallega í hópastarfi 

út frá áætlunum (sjá fylgiskjal 10). 
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Bínureglurnar 

Bækurnar um Bínu bálreiðu eftir Ásthildi Bj. Snorradóttur talmeinafræðing, leggja 

áherslu á að kenna viðeigandi boðskipti. Þar nýtir höfundur áralanga reynslu sína í 

vinnu í að styrkja boðskiptafærni og efla málþroska hjá ungum börnum. Bína veit ekki 

hvernig hún á að haga sér og ná stjórn á reiði sinni.  

Hegðun og boðskipti eru nátengd og sýna rannsóknir fram á að oft veldur 

málþroskaröskun (að hluta til) því að börn þróa með sér hegðunarerfileika. Börnin 

hlusta illa og skilja oft ekki hvers er ætlast af þeim. Börnunum eru kenndir ákveðnir 

undirstöðuþættir í boðskiptum: 

 Bína passar hendur 

 Bína bíður 

 Bína hlustar 

 Bína situr kyrr 

 Bína þarf að muna 

 Bína gerir til skiptis 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir, e.d.). 

Myndir af Bínureglunum hanga upp á 

veggjum inni á hverri deild og hjá 

sérkennslustjóra. Farið er yfir reglurnar með 

börnunum í upphafi hópastarfs, 

samverustunda og í sérkennslu.  
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Uppeldi sem virkar 

Starfsfólk skólans hefur sótt námskeiðið Uppeldi sem virkar og nýtir 

uppeldisaðferðina í starfinu með börnunum. Námskeiðið er sérstaklega ætlað 

foreldrum og einstaklingum sem vinna með börnum. Foreldrar eru hvattir til að sækja 

námskeiðið og aðstoðar Reykjanesbær við niðurgreiðslu. Á námskeiðinu er fólki 

meðal annars kenndar aðferðir sem leggja áherslu á:  

 Hvernig má koma í veg fyrir hegðunarerfiðleika. 

 Aðstoð við börn til að þroska með sér innri styrk, jákvæðni, sjálfstæði og 

öryggi. 

 Aga á árangursríkan hátt og skilja hvers vegna mistök eiga sér stundum stað í 

uppeldi. 

 Kenna börnum færni sem dugar þeim til frambúðar og ýtir undir hamingjuríkt 

líf. 

 Ná tökum á eigin efasemdum og neikvæðum tilfinningum sem vakna þegar 

eitthvað bjátar á. 

 Takast á við erfiðleika sem geta komið upp í sambandi við  háttatíma, 

þrifaþjálfun, skapofsaköst, árásarhegðun og margt fleira (Edward R. 

Christophersen og Susan L. Mortweet, 2008). 

  

Uppeldi snýst ekki bara um að ala upp prúð börn sem gengur vel í skóla, heldur 

einnig að leitast við að laða fram og styrkja eiginleika sem stuðla að persónulegri 

velgengi og farsælum samskiptum við aðra. 
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Bókasafn 

Skólinn býr yfir bókasafni þar sem flestar bækurnar eru geymdar, 

en auk þess eru bækur inni á hverri deild. Bókasafnið er í sérrými, 

útbúnu með sófa, hillum og púðum til að gera það sem notalegast. 

Bækurnar eru flokkaðar eftir mismunandi umfjöllunarefni,  lífaldri 

barna og merktar út frá  ákveðnu flokkunarkerfi (sjá fylgiskjal 11). Skólinn er með 

skráningarkerfi fyrir bækurnar, sem eru allar skráðar og síðan afskrifaðar ef þær 

eyðileggjast. Börnin fara reglulega inn á bókasafnið í lestrastundir og 

málörvunartíma. Einnig fara þau með kennara til að skipta út bókum eftir þörfum fyrir 

deildir skólans.  

Bókasafn Reykjanesbæjar lánar leikskólum í Reykjanesbæ bókakoffort. Í 

bókakoffortinu eru bækur sem börnum og foreldrum eru velkomið að fá lánaðar heim. 

Á tveggja ára fresti er svo skipt út bókum í koffortinu. Starfsfólk skólans auglýsir 

bókakoffortið reglulega og hvetur börn og foreldra til þess að taka bækur að láni. 

Koffortinu fylgir einnig lítil karfa frá Bókasafni 

Reykjanesbæjar sem er kölluð Peran. Í körfunni 

eru bækur á íslensku sem eru sérstaklega valdar 

fyrir erlenda foreldra. Hverri bók fylgir hljóðbók á 

geisladiski, þannig geta foreldar bæði skoðað og 

hlustað á sögurnar með börnunum sínum..  

Bókasafn Reykjanesbæjar býður skólum í heimsókn til að eiga lestrarstund einu sinni 

í mánuði yfir vetrartímann og er það næstelsti árgangurinn sem nýtir sér það. 

Spilasafn 

Leikskólinn á mikið af spilum. Spilin eru geymd á bókasafninu og inni á deildum. Í 

skólanum er lögð sérstök  áhersla á að spilað sé við börnin reglulega, bæði í 

hópastarfi og frjálsu vali. Spilin eru valin eftir aldri, áhugasviði og mismunandi 

þörfum/áherslum hverju sinni. Spilin eru flokkuð eftir litakerfi líkt og bókasafnið (sjá 

fylgiskjal 12). 
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Brúum bilið 

Skólaganga barna á að mynda 

samfellda heild þannig að 

reynsla og nám þeirra á fyrri 

skólastigum nýtist þeim á næsta 

skólastigi. Til að flutningur barna 

úr leikskóla yfir í grunnskóla 

verði farsæll þarf að undirbúa 

hann vel fyrir og eftir lok leikskólanáms (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Tengsl 

leikskóla og grunnskóla er samstarfsverkefni barna, foreldra og kennara þar sem 

velferð barnsins, menntun þess og þroski eru í fyrirrúmi. Áralöng hefð er fyrir 

samstarfi leik- og grunnskóla sem byggist á samstarfi kennara og heimsóknum á milli 

skólastiga, sem skipulagt er í verkefninu Brúum bilið. Heilsuleikskólinn Skógarás er í 

samstarfi við sinn heimaskóla sem er Háaleitisskóli og leikskólann Völl. Í byrjun 

september er haldinn skipulagsfundur með fulltrúum skólastiganna og þar er samstarf 

vetrarins skipulagt. Markmiðið er að skapa samfellu í leik, námi og starfi barna frá 

leikskóla til grunnskóla, til að auðvelda börnum flutning á milli skólastiga með 

markvissum undirbúningi (Samstarf leik- og grunnskóla á Ásbrú, Reykjanesbæ –

Brúum bilið 2018-2019).( FYLGISKJAL 13) 
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Sýnilegt ritmál 

Skólinn leggur áherslu á að ritmál sé sýnilegt í umhverfi barnanna. Bókstafir hanga á 

veggjum skólans bæði inni á deildum 

og á gangi. Eins eru rituð orð hengd 

upp á veggi skólans þannig að það 

sé sýnilegt fyrir börnin. Á eldri 

deildunum hafa börnin aðgang að nafnaspjöldum sem getur hjálpað við læra bæði 

eigin bókstafi og svo að rita nafn sitt eftir forskriftinni. Hólf og skúffur allra barnanna í 

skólanum eru merkt nafni þeirra. Matseðill dagsins er alltaf sýnilegur inni á deildum 

og í eldhúsglugga þar sem börnin geta kíkt á í útiveru.  

Myndrænt dagskipulag 

Myndrænt dagskipulag er sýnilegt og er 

sérstaklega sett upp í augnhæð barnanna inni á 

hverri deild. Það hentar vel börnum sem eru 

með frávik, eins og tvítyngdum börnum. 

Skipulagið hjálpar þeim að sjá fyrir sér hvernig 

dagurinn verður og gefur þannig aukið öryggi. 

Einnig hvetur það þau til að setja orð á athafnir 

daglegs lífs. Segja má að myndrænt skipulag 

hjálpi öllum börnum til þess að takast á við 

athafnir dagsins af öryggi vegna þess að þá vita þau um röð athafnanna.  
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Málörvun 
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Lestur daglega 

Lesið er daglega fyrir börnin og sem oftast yfir 

daginn. Sérstök áhersla er lögð á að hafa 

lesturinn fjölbreytilegan og líflegan. Ekki eru 

eingöngu notaðar hefðbundnar bækur, heldur eru 

líka lesnar loðtöflusögur og sögur sagðar með 

leikmunum.  

Oft er boðið upp á lestur á milli klukkan 08:00 og 

09:00 á morgnana. Í hópastarfi er lesið, sem og í 

samverustunum, þar sem börnunum er stundum 

skipt upp í minni hópa. Einnig eru sögustundir í 

hvíldinni fyrir þau börn sem sofa ekki.  

Bækur eru sýnilegar inni á deildum og börnin 

geta nálgast þær í frjálsum leik. Þau geta þá náð í bækur sem þau hafa áhuga á sem 

hluta af frjálsum leik. 

Orðaspjall  

Orðaspjall er aðferð til að efla orðaforða og 

hlustunarskilning barna með bókalestri. 

Orðaspjall er byggt á bandarískri aðferð 

sem kallast „Text talk‟, sú aðferð miðast við 

elstu börn í leikskóla og yngstu í 

grunnskóla. Árdís Hrönn Jónsdóttir 

skólastjóri í leikskólanum Tjarnaseli í 

Reykjanesbær gaf út bókina Orðaspjall, 

árið 2013.  Hún þróaði aðferðina og 

aðlagaði að íslenskum leikskólabörnum frá 

2ja ára aldri. Með Orðaspjalli er komið 

gullið tækifæri til samræðna um sögurnar 

með ímyndunarafl og forvitni barnanna 

sem grundvöll. Þau læra ný orð og merkingu þeirra ásamt því að þjálfast í 
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samræðum og skilningi á efni frásagnanna. Þau læra með þessari aðferð ný orð með 

að heyra þau endurtekin, ræða um þau og nota orðin síðan á fjölbreytilegan hátt.  

Valdar eru bækur sem unnið er með í 1-2 vikur. Kennarar velja fyrirfram velja orð 

sem verða lögð inn hjá börnunum. Orðafjöldinn er ákveðinn út frá því hvað hentar 

aldri barnanna. Kennarinn byrjar á því að lesa bókina og leikur jafnvel með látbragði 

eða öðrum fjölbreyttum leiðum það sem kemur fram í sögunni. Kennarinn staldrar við 

þau orð sem hann ætlar að leggja inn, útskýrir merkingu þeirra, endurtekur og leggur 

áherslu á að samræður myndist 

með börnunum við bókalesturinn. 

Orðin eru svo gerð sýnileg með því 

að skrifa þau niður og hengja upp á 

vegg. Þannig sjá börnin ritmálið og 

auðvelt er fyrir foreldra að sjá hvaða 

orð unnið er með. Foreldrar eru 

hvattir til þess að vinna með orðin 

áfram heima (Árdís Hrönn 

Jónsdóttir, 2013).  

 

Tákn með tali 

Tákn með tali (TMT) er tjáningarform sem er ætlað heyrandi einstaklingum sem 

stríða við mál- og talörðugleika. 

TMT er byggt á látbragði, svipbrigðum, táknum og tali og er táknunum skipt upp í: 

 Náttúruleg tákn – byggjast á því að athöfn er leikin eða eiginleikum lýst. 

 Eiginleg/samræmd tákn –flest fengin að láni úr táknmáli heyrnarlausra. 
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Í TMT eru táknin alltaf notuð samhliða 

töluðu máli og aðeins lykilorð hverrar 

setningar, eitt eða fleiri, eru táknuð. 

TMT er leið til tjáskipta, jafnframt því 

sem hún örvar málvitund og 

málskilning barna (Eyrún Ísfold 

Gísladóttir, 2002). 

Í skólanum er TMT notað daglega. Á 

tveimur yngri deildum skólans eru 1-3 tákn lögð inn vikulega. Kennarar nota síðan 

tákn með tali í daglegum samskiptum og er lögð áhersla í samverustundum á að 

syngja alltaf einhver lög með táknum. 

 

Samverustundir 

Sérstakar samverustundir eru skipulagðar tvisvar til þrisvar á dag. Fyrsta 

samverustundin er kölluð morgunhressing, þar sem börnin fá ávexti og grænmeti í. 

Önnur samverustund er fyrir hádegismat. Þriðja samverustundin er skipulögð fyrir 

nónhressingu. Stundirnar standa yfir í 20-30 mínútur í senn, allt eftir aldri, þroska og 

úthaldi hverju sinni. 

Börn 2-3 ára - samverustundir: 

 Leikið er með bókstaf/málhljóð 

vikunnar úr bókinni Lubbi finnur 

málbein. Lag sem tilheyrir 

viðkomandi bókstaf/málhljóði er 

sungið ásamt því að börnin leika 

sér með að bera fram málhljóðið. 

 Mikið er um söng og áhersla er 

lögð á að nota tákn fyrir orðin um leið og þau eru sungin. 

 Lesnar eru sögur sem henta aldri barnanna. Sögurnar eru settar í leikrænan 

búning og einnig eru lesnar sögur þar sem notaðir eru leikmunir jafnhliða 

sögulestrinum. 
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 Unnið er með Orðaspjall. Yfirleitt eru valin 1-4 orð til þess að vinna með. 

 Farið er í ýmsa leiki tengda málörvun og hreyfingu eftir þörfum barnanna. 

Börn 3-4 ára - samverustundir: 

 Leikið er með bókstaf/málhljóð vikunnar úr bókinni Lubbi finnur málbein. Lag 

með viðkomandi bókstaf/málhljóði er sungið ásamt því að börnin leika sér með 

að bera það fram. Stundum er unnið með eitt orð sem tengist sögum af Lubba 

samkvæmt Orðaspjallsaðferðinni.  

 Leikið er með stafapoka. Í honum eru hlutir sem tengjast bókstaf/málhljóði 

vikunnar. Hlutirnir eru skoðaðir, orðin eru sögð og áhersla er á að æfa 

málhljóðið sem að er verið 

að vinna með hverju sinni. 

Börnin klappa síðan atkvæði 

orðanna. 

 Mikið er um söng og áhersla 

er lögð á að nota tákn fyrir 

orðin um leið og þau eru 

sungin. 

 Lesnar eru sögur sem henta 

aldri barnanna. Þær eru 

settar í leikrænan búning og 

stundum er notast við leikmuni jafnhliða sögulestrinum. 

 Unnið er með Orðaspjall. Yfirleitt eru valin 1-4 orð til þess að vinna með. 

 Sýnt er á dagatali hvaða dagur er í dag. Börnin læra um heiti mánaðadaga og 

mánaða og farið er með vísu mánaðarins. 

 Farið er í ýmsa leiki tengda málörvun, stærðfræði og hreyfingu eftir þörfum 

barnanna. 
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Börn 4-6 ára - samverustundir 

 Unnið er með bókstaf/málhljóð vikunnar úr  

bókinni Lubbi finnur málbein. Lag sem 

tilheyrir viðkomandi bókstaf/málhljóði er 

sungið ásamt því að börnin leika sér með að 

bera það fram. Stundum er unnið með eitt 

orð sem tengist sögum af Lubba samkvæmt 

Orðaspjallsaðferðinni.  

 Unnið er með landarkort af Íslandi samhliða 

sögu sem er lesin úr bókinni Lubbi finnur 

málbein. 

 Leikið er með stafapoka. Í stafapokanum eru 

hlutir sem tengjast bókstaf/málhljóði vikunnar. Hlutirnir eru skoðaðir, orðin eru 

sögð og áhersla er á að æfa málhljóðið sem að verið er að vinna með hverju 

sinni. Börnin klappa síðan atkvæði orðanna. 

 Unnið er sérstaklega með ritmálið. Kennari skrifar valin orð á tússtöflu og 

börnin fá oft sjálf að skrifa orð sem þau hafa áhuga á. 

 Sungið, farið með vísur og leystar gátur. 

 Farið í heimaþekkinguna, þar sem lögð er áhersla á að barnið læri afmælisdag 

og fæðingarár, heimilisfang og nafn foreldra. 

 Farið er í ýmsa skemmtilega  leiki. Leikið er með spil eins og spurningaspil. 

Einnig er áhersla á  hreyfileiki og leiki sem tengjast málörvun, stærðfræði og 

vinnu með ritmálið. Mikið er farið í YAP leiki.  

 Lesnar eru sögur sem henta aldri barnanna. Þær eru settar í leikrænan búning 

og oft eru notaðir leikmunir jafnhliða sögulestrinum  

 Unnið er með Orðaspjall. Yfirleitt eru valin 1-4 orð til þess að vinna með. 

 Börnin æfa sig í að setja upp leikrit. 

Stundum eru sameiginlegar samverustundir fyrir börn af öllum deildum skólans. Í 

þeim er ýmist sungið, farið í leiki, kennarar eða börn flytja leikrit og margt fleira 

skemmtilegt gert. Það er mikilvægt fyrir börnin í að hitta stundum börn á öðrum aldri. 
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Hópastarf 

Skipulagt hópastarf er á haust- og vorönn, eða frá september og út apríl og þar er 

unnið eftir ársáætlun. Börnunum er skipt upp í litla hópa. 5-10 börn eru í hverjum hópi 

og er skiptingunni haldið út skólaárið. Yngri deildirnar fara í hópastarf fyrir hádegi en 

elsta deildin eftir hádegi. Hópastarfið stendur oftast yfir í 20 – 50 mínútur. Lagt er upp 

með að læra í gegnum leik og hreyfingu.  

Íslenskukennsla 

Tvítyngd/fjöltyngd börn fara 1-5 sinnum í viku í sérstaka málörvunartíma, til þess að 

ýta undir þroska í íslensku. Einn kennari hefur umsjón með tímunum. Lögð er áherslu 

á orðaforða, setningamyndun og framsögn. Kennslan fer fram á fjölbreyttan hátt og í 

lokin er lesin saga og/eða sungið lag. 

Spjaldtölvur 

Hver deild hefur eina spjaldtölvu sem er notuð sem kennslutæki. Sérkennslustjóri er 

einnig með eina spjaldtölvu til afnota sem er notuð í sérkennslu. Inni á deildum 

skiptast börnin á að fara í spjaldtölvuna og er haldin skráning utan um hvaða forrit eru 

notuð og hversu lengi hvert barn hefur spjaldtölvuna. Valið er eitt smáforrit sem er 

unnið markvisst með í eina viku. Börn með slakan málþroska vinna  jafnvel á hverjum 

degi í spjaldtölvunni með sérvalin forrit. Unnið er með þessum börnum í samstarfi við 

sérkennslustjóra. Í skólanum er starfrækt spjaldtölvuteymi sem fylgist með þróun 
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gagnlegra smáforrita og skipuleggur starfið. Dæmi um forrit sem markvisst er unnið 

með, eru: Lærum og leikum með hljóðin, Georg og félagar, Orðagull og Bitsboard.  

Frjáls leikur 

Í skólastarfinu er frjálsa leiknum gefið 

gott rými. Eins og komið hefur fram 

læra börnin best í gegnum leik og í 

aðstæðum þar sem þau eiga 

samskipti sín á milli. Í leiknum þjálfast 

börnin í tjáningu.  

Haft er í huga að bjóða upp á efni 

tengt læsi alla daga. Börnin hafa 

lýðræðislega skoðun á því hvað er 

boðið upp á hverju sinni.   

Foreldrasamtarf 

Í skólanum er mikið lagt upp úr góðu foreldrasamstarfi. Foreldrum er alltaf velkomið 

að taka þátt í starfinu. Tvisvar á ári er foreldrum boðið í viðtal þar sem er meðal 

annars farið yfir heilsubók barnsins, þroska, framfarir og fleira. Deildarstjórar hvetja 

foreldra með því að gefa þeim hugmyndir um hvernig hægt er að vinna með 

málörvun heima þannig að hún skili árangri (sjá fylgiskjal 5). Í skólanum eru haldnir 

teymisfundir vegna barna sem eru hjá sérkennslustjóra eða í greiningarferli. 

Teymisfundirnir eru haldnir á sex vikna fresti. Á þá mæta viðeigandi aðilar s.s. 

foreldrar, deildarstjóri, stuðningsfulltrúi barnsins, talmeinafræðingur og sálfræðingur 

ef það á við og kennsluráðgjafi Reykjaesbæjar, fer allt eftir umfangi og aðstæðum 

hverju sinni.  
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Á hverju hausti er foreldrum boðið að koma á kynningarfund þar sem starf skólans er 

kynnt og þeim gefið færi á að skoða skólann. Stjórnendur skólans ákveða 

umfjöllunarefni fyrir hvern fund sem eru kynnt sérstaklega. Eitt af efni hvers 

kynningarfundar á að vera mikilvægi lesturs fyrir börn og eru foreldrar upplýstir um 

hvernig þeir getað unnið með málörvun heima sem skilar árangri. Einnig eru sendir 

heim lestrarhvetjandi tölvupóstar. 

Alþjóðadagur læsis er 8. september og þá eru foreldrar, þá sérstaklega erlendir 

foreldrar, hvattir til að koma og 

lesa fyrir börnin á sínu 

tungumáli. Lestrarstundirnar 

hafa vakið mikla gleði. Foreldrar 

hafa tekið vel í viðburðinn og 

mæta vel á hverju ári.  

Í tengslum við Dag íslenskrar 

tungu í nóvember er unnið 

sameiginlegt verkefni með 

foreldrum sem er kallað 

Lestrasprettur. Því er ætlað að 

hvetja til heimalesturs fyrir 

börnin. Settur er upp 

lestrarormur á gangi skólans 

sem sýnir fjölda bóka sem hafa verið lesnar fyrir börnin. Þeir foreldrar sem lesa fyrir 

barnið sitt skrifa niður heiti bókarinnar og nafn barnsins á miða og hengja miðann við 

orminn. Ormurinn lengist síðan á degi hverjum.  

Starfsfólk skólans hvetur foreldra til að lesa fyrir börnin sín. Það er gert m.a. í 

gegnum samtal við foreldra og með því að hengja upp lestrarhvetjandi spjöld . 
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Foreldrafræðsla  

Í leikskólum Reykjanesbæjar er m.a. lögð sérstök áhersla á læsi sem lið í stefnu 

sveitarfélagsins í menntamálum. Á haustin er foreldrum 2ja ára barna sem eru að 

hefja leikskólagöngu sína boðið á fræðslufund. Þar er meðal annars fjallað 

um málþroska og málörvun 2ja til 6 ára barna. Þessi fræðslufundur er hluti af 

aðlögunarferli barna þeirra í leikskólum Reykjanesbæjar. Á fundinum er farið yfir 

eðlilega framvindu málþroska barna á aldrinum 2ja til 6 ára. Einnig er rætt um tví-

/fjöltyngi og hvernig foreldrar geta aðstoðað barnið fyrir hefðbundið 

lestrarnám. Fundurinn stendur yfir í um eina klukkustund og er fræðslan í höndum 

talmeinafræðinga og leikskólafulltrúa fræðslusviðs Reykjanesbæjar. Foreldrum af 

erlendum uppruna býðst að fá túlk á þessum fundi eftir þörfum.  
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Lokaorð 
Snemmtæk íhlutun í máli og læsi hefur reynst skólanum Skógarási mjög vel. Allir 

kennarar vinna eftir skýrum verkferlum sem eykur árangur og ánægju. Námsefnið er 

aðgengilegra, sem aftur gerir kennsluna skilvirkari, sérstaklega þegar ákveðið er fyrir 

fram hverjir áhersluþættir kennslustundarinnar eru. 

Verkefnið er lifandi og mun halda áfram í þróast og dafna samhliða leikskólastarfinu. 

Lögð verður áhersla á að kynna það með reglubundnum hætti.   
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Námsefni  

LJÁÐU MÉR EYRA – undirbúningur fyrir lestur - BÓKIN OG SPILIN  

Ljáðu mér eyra er námsefni í hljóðkerfisvitund eftir talmeinafræðingana Ásthildi Bj. 

Snorradóttur og Valdísi B. Guðjónsdóttur. Námsefninu er skipt niður í kennslubók og 

sjö spilastokka. Bókin byggir á verkefnum og geisladisk með góðum leiðbeiningum.  

Einn mikilvægasti undirstöðuþáttur fyrir lestur er góð hljóðkerfisvitund. Spilastokkarnir 

byggja á hugmyndafræðinni á bak við bókina, þ.e.a.s. að styrkja hljóðkerfisvitund. 

Með spilunum er hægt að þjálfa: Rím, hljóðgreiningu fyrsta hljóðs, hljóðgreiningu 

síðasta hljóðs, hljóðflokkun, hljóðtengingu, samsett orð og umskráningu (stafi og 

hljóð) (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir, 2001).  

Í Heilsuleikskólanum Skógarási er allt námsefnið notað í kennslu á eldri deildum og í 

sérkennslu.  
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Lærum og leikum með hljóðin 

Lærum og leikum með hljóðin er fjölbreytt framburðarefni eftir Bryndísi 

Guðmundsdóttur sem er ætlað börnum foreldrum og fagfólki til að undirbúa rétta 

hljóðmyndun og styrkja undirbúningsfærni fyrir lestur. Málhljóðin í íslensku eru kynnt 

til sögunnar í sömu röð og barnið tileinkar sér þau. Þyngdarstigið eykst um leið og 

gerðar eru skemmtilegar æfingar í bókum, spilum og myndbandsefni bæði á 

geisladisk og í smáforriti (Bryndís Guðmundsdóttir, 2017).  

Lærum og leikum með hljóðin er mikið notað í Heilsuleikskólanum Skógarási, bæði í 

sérkennslu og inni á deildum.   
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Lubbi finnur málbein er námsefni þar sem íslensku 

málhljóðin eru í brennidepli. Höfundar bókarinnar eru 

Þóra Másdóttir og Eyrún Ísfold Gísladóttir 

talmeinafræðingar.  

Bókin er hugsuð til málörvunar og hljóðanáms fyrir 

börn á aldrinum 2-7 ára. Bókin nýtist bæði börnum 

sem glíma við erfileika 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 skemmtilegum myndum 

(Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009).  

bókin er mikið notuð í Heilsuleikskólanum 

Skógarási. Eitt málhljóð er tekið fyrir í hverri viku og 

er unnið með það í gegnum mest allt starf vikunnar.  
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Viðauki  
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Mál, hegðun og fylgiraskanir 

  

ADHD 

ADHD þýðir athyglisbrestur og ofvirkni, sem er taugaþroskaröskun. Orsakir eru 

yfirleitt líffræðilegar. Börn með ADHD eiga erfitt með að halda athygli og einbeitingu. 

Athyglin hverfur við minnstu truflun, börnin eru oftast hvatvísari en önnur börn og eru 

á mikilli ferð. Vandamál barns eru því af þrennum toga, þ.e. athyglisbrestur, hvatvísi 

og ofvirkni. Börn með ADHD lesa oftast illa úr merkjamáli í samskiptum við aðra, þau 

virðast oft ekki skynja mikilvæg smáatriði, ef til vill vegna hvatvísinnar. Þau eiga oft 

erfitt með að setja sig í spor annarra og skilja að framkoma þeirra sjálfra kallar fram 

viðbrögð annarra.  

Þau grípa oft fram í þegar aðrir eru að tala, vaða úr einu í annað. Þau flýta sér að tala 

og tala því hratt svo að stundum koma orðin ekki skýrt fram. Þau eiga oft erfitt með 

að hlusta, sem hefur áhrif á orðaforða og nám. Þau eru yfirleitt að drífa sig með 

verkefnin en eru lengur að tileinka sér námsefnið (ADHD samtökin, e.d.). Stam gæti 

komið fram, því barnið tjáir sig hratt og er að flýta sér of mikið. Því getur barn með 

ADHD verið með slakari málþroska en önnur börn. 

Vanvirkni   

Athyglisbrestur án ofvirkni er kallað ADD. Í sumum tilvikum eru börn með mikinn 

athyglisbrest en óveruleg einkenni hreyfióróleika og hvatvísi. Þessi börn eru oft mjög 

hæg og róleg og er því oft talað um vanvirkni. ADD getur haft alvarlegar afleiðingar á 

námshæfni og er ákveðin gerð minnistruflana. Börn með ADD hafa háa tíðni 

sértækra námserfiðleika á borð við lestrar- og málerfileika (ADHD samtökin, e.d.). 

Dyslexía  

Dyslexía eða lesblinda á íslensku, er sértækur námsörðuleiki af taugalíffræðilegum 

uppruna. Börn með lesblindu eiga í  erfiðleikum með að umskrá bókstafi ritmálsins í 

hljóð og orð en það veldur erfiðleikum við að lesa og stafsetja ný orð og byggja upp 

sjónrænan orðaforða. Erfileikana má í flestum tilfellum rekja til vanda við úrvinnslu 

málhljóða sem er ekki í samræmi við aðra vitsmunalega hæfni. Lesblinda getur leitt til 

erfiðleika með lesskilning og ónógrar lestrarreynslu, sem aftur getur komið niður á 

þróun orðaforða og öflun þekkingar í gegnum lestur (Lyon, Shaywitz & Shaywitz, 
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2003). Börn með lesblindu eru oft feimin við að tjá sig og draga sig gjarnan í hlé 

þegar tækifæri gefst til.  

Þunglyndi  

Þunglyndi er sjúkleg geðlægð og er margt sem bendir til að truflun sé á boðefnum í 

heila. Algengast er að það birtist í formi depurðar, áhugaleysis, pirrings, minni 

matarlystar, gleðileysis, lakari einbeitingar en áður og að loka sig frá vinum (Embætti 

landlæknis, e.d.). Sum börn verða grátgjarnari en áður og verða daprari. Ekki er 

ólíklegt að börnin fái kvíða,  vilji helst alltaf vera nálægt foreldrum sínum og vera 

heima hjá sér.  

Mótþrói/mótþróaröskun 

Mótþrói er hegðunareinkenni sem oft er kallað mótþróaþrjóskuröskun. Barnið sýnir 

mótþróann með margskonar hegðun, líkt og að missa stjórn á skapi sínu, rífast við 

fullorðna, neita að fara eftir óskum, fyrirmælum og/eða reglum fullorðinna, pirra fólk 

vísvitandi, reiðast auðveldlega, vera full/ur gremju og hefnigirni. Börn með 

mótþróaröskun eru oft með brotna sjálfmynd og eru jafnvel vinafá, sem verður til þess 

að þau eru minna í samskiptum og samræðum við önnur börn (Heilsugæslan, e.d.).  

Slök íslenska  

Slök íslenska er þegar barn er slakt í íslensku tungumáli. Ástæður fyrir slakri íslensku 

geta verið  margskonar, til að mynda vanörvun, einhvers konar þroskaröskun  eða 

tví- eða fjöltyngi. 

Tvítyngi/fjöltyngi 

Tvítyngi/fjöltyngi er það kallað þegar viðkomandi notar tvö eða fleiri tungumál, þ.e. 

hefur færni á tveimur eða fleiri tungumálum. Menningarheimarnir eru tveir, sér 

tungumál í skólanum og annað heima. Því hefur verið haldið fram að það sé 

mikilvægt að viðhalda móðurmáli tví-/fjöltyngdra barna og að það þurfi að hvetja 

foreldra til þess að styrkja og styðja við móðurmálið því að það sé í raun besta leiðin 

til þess að tvítyngt barni nái góðum tökum á seinna málinu (Tvítyngi og læsi, e.d.). 

Vanörvun  

Vanörvun er þegar barn hefur ekki fengið góð tækifæri til að þroskast eins og vera 

skyldi, en það getur haft áhrif á málþroska barnsins. Getur það verið vegna erfiðra 

fjölskylduhaga, foreldrar sjálfir með slaka íslenskukunnáttu og/eða orðaforða, 

vankunnáttu foreldra, barnið umgengst fáa einstaklinga og fleira. 
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Mikilvægt er að styðja vel við þessi börn því tungumálið er mikilvægur miðill til að 

skilja og vera hluti af samfélaginu.    

Málþroskaröskun / málþroskafrávik 

Talað er um málþroskaröskun eða málþroskafrávik þegar barn lærir ekki mál á sama 

hátt og jafnaldrar. Birtingarmyndir eru margar. Í samanburði við jafnaldra hefur barn 

með málþroskaröskun minni orðaforða og hlutbundnari skilning á orðum. Þá er 

skilningur á orðum ekki jafn nákvæmur og hjá jafnöldrum (Ásthildur Bj. Snorradóttir 

og Bjartey Sigurðardóttir, e.d.). 

Þroskahömlun 

Einkenni þroskahömlunar birtast á ólíkan hátt eftir aldri barnsins. Yfirleitt er tekið fyrst 

eftir seinkun hreyfiþroska og síðan er það seinkaður málþroski. Grunur vaknar oft á 

leikskólaárum barnsins því þar nær barnið ekki ákveðnum þroskaáföngum. 

Færni barna með þroskahömlun ræðst bæði af þroskastöðu og þeim stuðningi sem 

börnunum og fjölskyldum þeirra býðst í samfélaginu. Undanfarin ár hefur verið lögð 

mikil áhersla á snemmtæka íhlutun fyrir börn með þroskafrávik yngri en 6 ára til að 

draga úr áhrifum fötlunarinnar til frambúðar. Frávikum í þroska fylgja umtalsverðir 

erfiðleikar í námi og félagslegri aðlögun (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, e.d.). 

Einhverfa  

Einhverfa er flókin röskun á taugaþroska sem kemur venjulega fram á fyrstu þremur 

árum barnsins. Hún lagast ekki með aldrinum. Talið er að flestöll börn á einhverfurófi 

séu einnig greindarskert. Einhverfa hefur ólíkar birtingarmyndir og mismikinn 

styrkleika. Barn með röskun á einhverfurófi á við erfiðleika að etja á þremur sviðum, 

sérkennilega og áráttukennda hegðun, skerta færni í máli og tjáskiptum og skerta 

færni til að taka þátt í félagslegum samskiptum. 

Það er alls ekki hægt að alhæfa um hvernig viðkomandi barni eigi eftir að ganga í 

lífinu því óvissu- og áhrifaþættir sem koma við sögu eru mjög margir. En margt er 

hægt að gera til að aðstoða einhverf börn og fjölskyldur þeirra og möguleikinn eykst 

eftir því hversu snemma barnið greinist og hversu mikla hjálp það og fjölskylda þess 

fær. Snemmtæk íhlutun er oftast talin best, þar sem miðast er við að aðstoða barnið 

á fyrstu sex æviárum þess (Einhverfusamtökin, e.d.).   
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Félagsfærni  

Félagsfærni er lærð hegðun um hvernig einstaklingur eigi að hegða sér og tileinkum 

við okkur hana smátt og smátt allt okkar líf. Foreldrar og aðrir mikilvægir í umhverfi 

barnsins skipta hvað mestu máli við þroska barnsins í félagsfærni. Félagsfærni er 

meðal mikilvægustu þátta í lífi barna því að hún leggur grunn að bættum lífsgæðum 

þess. Það eru foreldar og aðrir í kringum barnið sem hjálpa því að læra félagsfærni. 

Góð félagsfærni skiptir miklu máli  þar sem hún er grundvöllur fyrir góðum 

samskiptum, hvernig við myndum sambönd við aðra einstaklinga og leysum úr 

daglegum verkefnum. Lífsgæði barna aukast mikið í gegnum leik og samskipti. Börn 

sem eru ekki með góða félagsfærni eiga á hættu að einangra sig, vera vælin, 

þunglynd og skortir sjálfstraust til að tjá sig. Þau tjá sig oft lítið og eiga oft fáa eða 

enga vini og eru því í litlum samskiptum, sem aftur eykur líkurnar á slakri máltjáningu 

(Auður Björk H. Kvaran, Eva Hrönn Jónsdóttir og Jóhanna Björg Másdóttir, 2010).  

Skólaforðun 

Skólaforðun er þegar barn forðast að koma í skólann og á hún oft við börn á aldrinum 

5-17 ára. Ef barn fær að komast upp með að mæta ekki í skólann getur það haft 

alvarlegar afleiðingar á þroska þess og barnið gæti þróað með sér þunglyndi. Barnið 

fær þá ekki sömu örvun og önnur börn sem mæta í skólann (Þórey Guðmundsdóttir, 

2015). 
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Fylgiskjal 1 –sýnishorn Einstaklingsnámskrá 

Fræðslusvið Reykjanesbæjar   

Einstaklingsnámskrárform 2016-2017                                     
LEIKSKÓLAR 

 

 

 

Einstaklingsnámskrá 
leikskóli 

 

Gildistími:  

Gildistími einstaklingsnámskrár Frá 15.09.2016 Til 15.12.2017 

 

 

1. Almennar upplýsingar 

Einstaklingsnámskrá                                                                                              Trúnaðarmál 

Barn Kennitala 

Jón Dagur Jónsson 121212-2160 

  

Skóladvöl: 

 

Leikskóli 

 

Skógarás 

 

Deild 

Spói  

 

 

3. Núverandi staða barnsins: 

 

 

 

 

 

 

Jón Dagur er tvítyngdur. Foreldar hans eru pólskir. Foreldar skilja ekki íslensku og þurfa túlk. Hann hefur lítið verið að 

mynda hljóð hvorki á íslensku né á pólsku. Hann leikur einungis í samhliðaleik og vill einungis leika með bíla. Hann tjáir 

sig lítið og fer í mikinn ærslaleik í stað þess að leika og tjá sig. Þegar hann tjáir sig eru það gjarnan bullorð sem erfitt er 

að skilja. Hann á það mikið til að ýta börnunum í burtu ef hann vill komast ferða sinna. Hann sækist mikið í það að fá 

önnur börn á deildinni til að ærslast með sér. Hann á erfitt með að vera á sama leiksvæðinu í 5 mín og er það oft, of 

langur tími fyrir hann. Ef hann er spurður af spurningu á hann það til að svara í ósamræmi í 2-3 orðum og stundum er 

það ekki í samræmi við spurninguna. Hann á það líka til að svara ekki.  
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Hann kom mjög slakur út úr EFI 2 sem tekið var á honum á pólsku, bæði tjáning og skilningur. Ekki hefur verið hægt að 

taka á honum EFI 2 á íslensku.  

 

4. Áhersluþættir: 

 

 

 

 

 

 

Málörvun  

 Tölum saman (tvítyngt efni 

 Leggðu við hlustir 

Orðaforði 

 Auka orðaforða – orðaforðaþema – líkamshlutar og fatnaður,  

Hugtök 

 Yfirhugtökin  

 Afstöðuhugtökin – undir – yfir – fyrir framan – fyrir aftan – við hliðina á.  

Málþættir 

 Notkun fornafna – persónufornöfn  

Setningamyndun  

 Nafnorð + sögn  

Heyrnræn úrvinnsla 

 Endursegja setningar.  

 

 

A. Málþroski:  

 1. MÁLSKILNINGUR  (málvitund og hugtakaskilningur) 

 

 

Markmið: Að hann kunni og skilji hugtök í rými eins og undir/yfir, fyrir framan/aftan, við hliðina á. 

 Leiðir:  Nota hugtökin t.d. í hreyfistund og við matarborðið.  



 
 

 

  

 76 

 

            Nota myndir og spil sem æfa þessi hugtök  

 

 2. MÁLTJÁNING (framburður, orðaforði, setningamyndun) 

 

 

Markmið:  Að hann þekki og geti táknað og/eða sagt heiti helstu líkamsheiti og fatnað. Hann kunni notkun á fornöfnum 

og leggja áherslu á persónufornöfn. Hann læri notkun á nafnorði og sögn, geti beðið um meira en t.d. „beysa“ (peysa) 

 

 

Leiðir:  Nota spjöld og bækur um líkamann.  Gera sjálfsmynd, nota fataklefann líka til að nefna líkamsparta og fatnað. 

Gera kröfur á hann tali og biðji t.d. um hlutina með tveimur til þremur orðum.  

 

 3. HLUSTUN (heyrnræn úrvinnsla, minnisgeymd) 

 

 

Markmið: Að hann geti farið eftir a.m.k. þrískiptum fyrirmælum. Hann endursegi setningar sem hann er beðin um.  

 

 

 

Leiðir:  Nota tíma fyrir útiveru t.d. í hvað hann á að klæða sig og eftir útiveru að ganga frá t.d. „Klæddu þig úr útifatnaði, 

gakktu frá þeim í hólfið þitt og komdu svo inn á deild“. 

 

 

B. Hreyfþroski: 

 1. GRÓFHREYFINGAR 

 

 

Markmið: Að drengurinn nái að samhæfa hreyfingar sínar. 

 

 

 

Leiðir: Hann mun fara í gegnum YAP kennslu hjá fagstjóra í hreyfingu.  

 

 

 2. FÍNHREYFINGAR 

 

 

Markmið:  Að æfa grip um skriffæri og smáa/litla hluta og æfa samhæfingu augna og handa. 
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Leiðir:  Teikna, púsla einföld púsl, leira, pinna, kubba, klippa. Nota hnífapör smyrja og skera.  

 

C. Sjálfshjálp:  

 

 

Markmið:   

 

 

Leiðir:   

 

 

D. Úthald og einbeiting: 

 

 

Markmið: Að drengurinn geti setið og leikið í borðleikjum lengur en 5 mín. Hjálpa honum að ná einbeitingu líkt og við 

að lita, púsla og leira. Í samverustund ná athygli hans. 

 

 

 

Leiðir: Drengurinn fær hvatningu og aðstoð til að byrja með við borðleiki. Hann fær kúlumottu á gólfið í samverustund 

og munu kennarar aðstoða hann við að  

 

 

E. Félagsfærni/leikur: 

 

 

Marmið:  Að Jón Dagur geti leikið sér með öðru barni í hlutverkaleik í a.m.k. 15 mínútur 

 

 

 

Leiðir:  Nota t.d. búðarleik þar sem skiptast þarf á að vera viðskiptavinur og afgreiðslumaður.  Byrja fyrst með 

fullorðnum og síðan einu barni í sérkennsluherbergi.  Færa leikinn síðan inn á deild í litið afmarkað rými með einu til 

tveimur börnum. Einnig að æfa að skiptast á og bíða eftir að röðin komi að honum í einföldum spilum eins og lottó og 

samstæðuspili. 

 

5. Sérfræðistuðningur og eftirfylgni: 
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A. Hvernig er foreldrum gerð grein fyrir mati á árangri? 

 

 

 

Í foreldrasamtölum og á teymisfundum 

 

B. Áherslur á heimili: 

 

 

 

Gott er að lesa á hverjum degi á hans tungumáli.  Skoða og spjalla um söguna og myndirnar. 

etja orð á allar athafnir.  

 

 

 

_____________________________________________ 

Reykjanesbær, dagsetning  og undirritað með samþykki: 

 

Fund sátu Nafn 

Foreldri/forráðamaður  

Foreldri/forráðamaður  

Sérkennslustjóri  

Deildarstjóri  

Stuðningsaðili  
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Fylgiskjal 2 – Sýnishorn TRAS 
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Fylgiskjal 3 – Sýnishorn EFI-2 

EFI-2 Málþroskaskimun  

Elmar Þórðarson, Friðrik Rúnar Guðmundsson og Ingibjörg Símonardóttir 

fyrir börn á fjórða ári 

 

Nafn 

___________________________________________________________________ 

Fæðingardagur_______________________________________________________ 

Hvenær tekið__________________________________ Aldur _________________ 

Niðurstöður 

Skilningur____________________________________________________________ 

Tjáning______________________________________________________________ 

 

Athugasemdir/úrræði 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 4 – Sýnishorn HLJÓM – 2 
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Fylgiskjal 5 – Sýnishorn upplýsingarblað til foreldra 

Málþróun/málþroski boðskipti tveggja til þriggja ára 

 

Nafn barns: __________________________________________ 

Kt._____________________ Fyllt út af: __________________________________ 

Dags:____________________ 

 

 já Nei Veit ekki 

Byrjaði barnið að tala á eðillegum tíma?    

Hefur barnið farið í 2 ½  árs skoðun?    

Hefur barnið verið með þráláta eyrnabólgur?    

Hefur barnið farið í heyrnamælingu?    

Finnst þér orðaforði barnsins vera aldurssvarandi?    

Elst barnið upp við tví/fjöltyngi?    

Er barnið byrjað að tengja saman tvö-þrjú orð?    

Réttir barnið hluti samkvæmt beiðni?    

Fer barnið eftir einföldum fyrimælum?    

Sýnir barnið vanvirkni og lítinn áhuga á umhverfinu?    

Sýnir barnið áhuga á fólki og spennandi dóti?    

Á barnið auðvelt með augnsamband?    

Bregst barnið við nafninu sínu?    

Getur barnið nefnt hluti á myndum?    

Sýnir barnið áhuga á öðrum börnum?    

Hefur málþróunin stoppað hjá barninu á einhverjum tíma?    

Hefur barnið sýnt erfiða hegðun tengda málhömlun?    

Hefur greinst málhömlun eða lestrarörðugleikar í fjölskyldu?    

Er lesið fyrir barnið?    

Sýnir barnið áhuga á að láta lesa fyrir sig?    
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Bakgrunnsupplýsingar tví-eða fjöltyngdra barna 

 

Nafn barns: __________________________________________ 

Kt_____________________ Fyllt út af: ____________________________________ 

Dags:____________________ 

 

Er barnið fætt á Íslandi?  

Hvað hefur barnið búið lengi á Íslandi?  

Hvaða tungumál eru töluð á heimilinu?  

Hvert er móðurmál barnsins?  

Tala foreldrar sitt móðurmál við barnið?  

Hefur barnið verið í íslenskum 

leikskóla/dagmömmu? 

 

Hefur barnið tök á því að dveljast í 

íslensku málumhverfi fyrir utan 

leikskóla? 

 

Hafa greinst málþroskafrávik eða 

lestrarörðugleikar í fjölskyldunni? 

 

Á barnið í erfiðleikum með málskilning 

eða máltjáningu á eigin tungumáli? 

 

Er barnið með mikil framburðarfrávik á 

eigin tungumáli? 

 

Hafa foreldrar áhyggjur af málþroska 

barnsins? 

 

Er lesið fyrir barnið?  

Finnst barninu gaman að láta lesa fyrir 

sig? 

 

Var meðganga og fæðing eðlileg?  

Hefur barnið farið í reglubundnar 

skoðanir hjá ungbarnaverd? 
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Hvatningarblað til foreldra 

Hugmyndabanki fyrir læsi 

 Segir fullt nafnið sitt. 

 Segir hvað það er gamalt. 

 Getur sagt fullt nafn foreldra sinna. 

 Veit afmælisdaginn sinn. 

 Kann að skrifa nafnið sitt. 

 Þekkir nokkra stafi. 

 Getur rímað auðveld orð. T.d. tá-sá-má-fá. Þegar við rímum þá má ríma bull til 

að byrja með. Þarna er hægt að rifja upp gömlu romsurnar sem við kunnum 

t.d. úllen dúllen doff og fl. 

 Getur endursagt stutta sögu. Þarna er jafn gott að nota atburði líðandi stundar 

eins og einhverja sögu úr bók. Gott að athuga hvort barnið endursegi söguna í 

réttri tímaröð. Þegar barnið endursegir sögu þá þurfum við að vanda okkur ef 

við spyrjum spurninga þ.e. við að spyrja krefjandi spurninga. Hvað, hvar,hver, 

hvernig. Passa að vera með opnar spurningar ekki lokaðar sem gefa einungis 

já og nei svör. 

 Þekkir 5-10 liti og notar nöfn þeirra. Á hverjum degi gefst tækifæri til að rifja 

upp litina. T.d. litir á fötunum okkar og þá er gott líka að taka orðin röndótt, 

doppótt og köflótt fyrir. 

 Lesa fyrir barnið á hverjum degi. 

 Syngja með barninu. 

 Klappa atkvæði í orðum. 
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Fylgiskjal 6 - Félagshæfnisaga 

Tumi er duglegur strákur 

Ég heiti Tumi og er 4 ára duglegur strákur. 

Mér finnst gaman í leikskólanum að kubba með  

holukubbana og að fara í hreyfingu. 

 

Stundum verð ég reiður og pirraður.  

Þegar ég verð reiður eða pirraður þá fer ég að gráta eða tala mjög hátt. 

Þegar ég verð reiður og pirraður þá ætla ég að æfa mig að róa mig með því að 

stoppa og anda alveg ofan í maga og blása þrisvar sinnum í lófann minn. 

                                 

Þá líður mér betur og get haldið áfram að læra eða leika mér. 

Ég get sagt kennurunum mínum þegar ég verð reiður eða pirraður og þá geta þeir 

hjálpað mér. 

Ég er mjög duglegur strákur.      
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Fylgiskjal 7 – Hreyfing 

Kennsluáætlun vor 2018    -    Deild Krummi 

Kennsluvikur Hvað er gert Lýsing 

2. – 4. janúar Frjáls hreyfing – söngur f. 

Hattaball/6.jan 

Val – undirbúningur fyrir skemmtun, 

sungnir söngvar og dansað 

7. – 31. janúar Fjölbreyttar æfingar, 

boltaleikir, 

Æfingar með bolta, kasta, grípa, 

sparka, rúlla, drippla, þrautabrautir 

með áherslu á þol 

14. janúar Starfsdagur  

25. janúar Bóndadagur  

1. – 28. 

Febrúar 

Vetrarleikir, (úti ef snjór) 

 Annars inni – 

heilsubók/hreyfiþroskapróf 

Slá litla bolta með pappahólkum, 

sleðar, renna á rassi, fótskriða á 

svelli, þrautabrautir með áherslu á 

styrk 

24. febrúar  Konudagur  

1. – 29. mars Leikir – gamlir og nýjir með 

tónlist - dansar 

heilsubók/hreyfiþroskapróf 

Rifjaðir upp leikir og nýjir kenndir 

ásamt hreyfidönsum – herma eftir 

hreyfingum dýra með tónlist 

 6. mars Öskudagur  

1. – 30. apríl Útivera – innihreyfing Náttúran notuð til hreyfingar eins og 

aðstæður leyfa, ganga upp og niður 

brekkur, rúlla, klifra í klettum, 

stökkva milli steina/þúfa – 

þrautabraut - stöðvaþjálfun 

14. apríl Pálmasunnudagur  

18. – 22.  apríl Páskafrí  

25. apríl Sumardagurinn fyrsti  
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Fylgiskjal 8 – Listasmiðja  

Kennsluáætlun skólaárið  haust 2018 – Krummi  

Kennsluvikur Hvað er gert Lýsing 

1.  – 29. sept. Syngja litina, klippa og 

pappírsgerð. 

Stimpla fótinn á 

endurunna pappírinn. 

Teikna hring og setja 

augu. Skoðum efnivið í 

listasmiðju. og tölum um 

hvað þeir heita t.d spítur, 

könglar, vaxlitir, trélitir og 

það sem þau spyrja um 

eða við erum að nota. 

Syngjum um litina og skoðum þá, 

klippum litlar ræmur í sundur til að 

æfa okkur að klippa. 

Gönguferð í móann tína lauf og blóm 

fyrir pappírsgerð sem við pressum í 

bók, tínum ber og borðum þau. 

Mynd á endurunna pappírinn, þau 

velja lit og við stimplum fæturnar á 

blaðið. 

Teikna hring og líma augu við erum 

að æfa okkur að teikna andlitið ( 

höfuðfætla) og hvar augun eiga að 

vera eftir þeirra höfði.  

Tölum um hvað við erum að gera, 

hvaða liti við erum að nota og  efni 

eins og t.d trélitir, vatnslitir og fl. 

2.-31. okt. Heilsubókin, teikna, litirnir 

og klippa. 

Bleikt í október. 

Teikna með kerti og bæs 

yfir. 

 

Heilsubókin er skoðuð með 

foreldrum í foreldraviðtalinu, 

sjálfsmynd, grip á blýanti, skæri og 

litirnir. 

Mynd gerð með því að blanda 

saman hvítt og rautt og sjá hvernig 

bleikt verður til. 

Teikna mynd með kertaafgöngum á 

hvítt blað (sést varla hvað var 

teiknað með kertinu) pensla bæs yfir 

og þá kemur myndin í ljós. 
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Fylgiskjal 9 – Læsi áætlun  

Læsis áætlun veturinn 2018-2019 

 2-3 ára 3-4 ára 4-5 ára 5-6 ára 

Allt árið  Hljóðaná

m 

 Orðafor

ði og 

skilningu

r  

 Bókstafi

r 

 Tmt 

 Samstöf

un  

 

 Hljóðaná

m 

 Orðaforð

i og 

skilningu

r  

 Bókstafi

r 

 Tmt 

 Samstöf

un  

 

 Hljóðanám 

 Orðaforði og 

skilningur  

 Bókstafir 

 Tmt 

 Samstöfun  

 Ritun 

 Stig af stigi 

 

 Hljóðanám 

 Orðaforði og 

skilningur  

 Bókstafir 

 Tmt 

 Samstöfun  

 Ritun 

 

Septembe

r 

 Samstöf

un 

 Rím   

 Hlustun 

 Rím  

 Hlustun 

 Rím  

 Hlustun 

 

Október  Rím 

 Hlustun 

 

 Rím   

 Hlustun 

 Rím  

 Hlustun 

 Rím  

 Samsettorð 

Nóvembe

r 

 Rím  

 Hlustun  

 

 Framsög

n 

 Framsögn 

 Samsettorð 

 Sungurgreini

ng 

 Margræðorð 

 Framsögn 

Janúar  Samstöf

un 

 Rím 

 Samheiti 

 Samsettorð 

 Samheiti 

 Samsettorð 

 Samheiti 

Febrúar  Hlustun 

 Hugtök 

 Andstæð

ur 

 Andstæður  Andstæður 

 Sundurgreini

ng 

Mars  Rím  Rím 

 Yfirhugt

ök 

 Rím 

 Yfirhugtök 

 Rím 

 Yfirhugtök 

Apríl  Hugtök  Framsög

n 

 Sundurgreini

ng 

 Framsögn 

 Sögugerð 

 Framsögn 
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Fylgiskjal 10 - Sýnishorn af YAP-þjálfunarstund 

 

   

Treflaleikur ( 5-10 min)  Kasta/henda  upp í loft og grípa með 

mismunandi líkamshluta 

Tæki: treflar, slæður,  efnisbútar, blöð, blöðrur   
Staðsetning:  deild, gangur, herbergi                                                                                                                                       
Markmið:  læra heiti helstu líkamshluta                 
 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                          

  

 

1-5 
1 

Göng :  (5 min) nemendur 

búa til göng með því að setja 

hendur                                       

í gólf fyrir framan fætur – 

mynda pláss fyrir aðra til að 

Brú:  (5 min) 

nemendur leggjast á 

bakið – beygja fætur 

undir sig – lyfta upp 

Skríðandi ormur: setja hendur í 
gólf fyrir framan fætur – ganga á 
höndum fram þar til komið er í 
armbeygjustöðu  - ákveðin 
vegalengd eða endurtekningar.                   
 

Styrkjandi æfingar. 

 

Sérstaklega muna:  enni, 
haka, kinn, olnbogi, öxl, 
úlnliður, handarbak, 
háls, mitti, hné, framan á 
læri, aftan á læri, rass, 
bak, herðablað, 
sköflungur, ökkli, rist, il, 
jarkar. 
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Fylgiskjal 11 - Bókasafn 

 

              Einelti                                              Söngbækur/þulur/rímur 

  

 

Fjölmenning                   Jólabækur 

 

Fræðibækur                 Framhaldssögur 

 

 

Barnabækur              Disney                              

 

 

Smábarnabækur          Ævintýri/þjóðsögur 

 

Umferðarbækur  
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Verkferill HLJÓM -2  

 

 

 

 

 

Hljóm2

Mjög slök færni

-Nánara mat

-einstaklingsnámskrá

-sérkennsla, ýmist 
einstaklingsleg og/eða í hóp

-aukin áhersla í daglegu 
starfi

-upprifjun í hverri viku

-aukin áhersla á lestur
Slök færni

-rýna í hvort þörf er á frekara mati

-einstaklingsnámskrá

-hóp- og/eða einstaklingsþjálfun 2x í 
viku

-grípa tækifærið í daglega starfinu til 
að vinna með viðkomandi þætti

-skrá þjálfun  -hafa eyðublað 
aðgengilegt

-ef þjálfun á sér ekki stað 2x í viku, 
þarf að búa til þjálfunarstund

-upprifjun í hverri viku

-aukin áhersla á lestur

Meðalfærni

-upprifjun í hverri 
viku

-þyngja aðeins 
viðfangsefnin

-daglegur lestur

Góð færni

-upprifjun í hverri viku

-þyngja aðeins 
viðfangsefnin

-daglegur lestur


