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Formáli  
Fræðslusvið Mosfellsbæjar og leikskólar í Mosfellsbæ fóru í samstarf 

við Menntamálastofnun og Ásthildi B. Snorradóttur talmeinafræðing um snemmtæka íhlutun 

með áherslu á málþroska og læsi í leikskólum bæjarins.  

 

Upphaf þessa var að Menntamálastofnun auglýsti eftir einu sveitarfélagi til þátttöku í 

verkefninu og reyndist mikill áhugi  hjá sveitarfélögum landsins. Mosfellsbær varð þess 

heiðurs aðnjótandi að verða valinn til samstarfsins. Verkefnið stóð yfir í eitt og hálft ár eða 

frá október 2018 til maí 2020. Verkefnið er hluti að Þjóðarsáttmála um læsi og var sett af 

stað af hálfu Menntamálaráðuneytis haustið 2015.  

 

 Markmið verkefnisins er: 

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

boðskipti og að þau komi vel undirbúin inn í fyrsta bekk grunnskóla hvað málþroska 

snertir.   

 Að leikskólabörn fái íhlutun og kennslu við hæfi og að kennsla í grunnskólum byggi á 

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

afturvirkt rof.   

 Að leikskólar taki leiðandi hlutverk í valdeflingu starfsfólks til að beita 

aðferðum snemmtækrar íhlutunar í daglegu starfi til að efla málfærni og læsi.  

 Að unnið verði eftir hugmyndafræði um snemmtæka íhlutun með áherslu á 

hámarksárangur allra barna hvað varðar málfærni og læsi.  

 

Afurð verkefnisins er handbók í hverjum leikskóla sem styður við markmið 

verkefnisins og rammar inn skipulag hvers skóla í samræmi við hugmyndafræði, 

skólanámskrá og sérstöðu skólans. Handbókin inniheldur verklag hvers skóla við málörvun, 

flokkun á málörvunarefni, samstarf við heilsugæsluna og yfirlit yfir skimanir og eyðublöð.  

Við gerð handbókanna var lögð áhersla á að gera verkferla skýra, stuðla að betri og 

markvissari nýtingu á málörvunarefni með skipulagðri flokkun og skoða uppbyggingu 

málörvunarstunda. Þá var lögð áhersla á að skerpa á því leiðandi hlutverki sem 

leikskólar hafa þegar kemur að snemmtækri íhlutun barna með málþroskaraskanir.   
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Á tímabilinu sem verkefnið stóð yfir fékk starfsfólk leikskólanna og foreldrar margvíslega 

fræðslu um eflingu málþroska og málfærni leikskólabarna og mikilvægi snemmtækrar 

íhlutunar. Jafnframt fengu leikskólarnir ráðgjöf við uppbyggingu á handbókinni og flokkun á 

kennsluefni.   

Starfsfólk í leikskólum Mosfellsbæjar hefur lagt mikla vinnu við gerð handbókanna og óhætt 

er að segja að metnaður, seigla og umhyggja fyrir börnum hafi einkennt vinnuna. Fræðslusvið 

Mosfellsbæjar þakkar öllum sem lögðu á sig aukna vinnu við gerð handbókanna og stuðluðu 

þar með að betri menntun og þroska mosfellskra barna.  

  

Árla skal að auðnu hyggja  

 

Saga og stefna skólans  

Leikskólinn er staðsettur miðsvæðis í Mosfellsbæ og hóf starfsemi 8. október 1976, en húsið 

var áður íbúðarhús sem Mosfellshreppur keypti á þeim tíma.  Leikskólinn byrjaði sem 3ja 

deilda leikskóli en byggt var við skólann árið 1997 og bættist þá aðstaða hans til muna. Í 

skólanum eru nú 4 deildir með u.þ.b. 80 börnum, deildarnar eru aldursskiptar og 

heita:  Holt, Hvammur, Hagi og Höfði. Auk þess er leikskólinn með bjartan og stóran 

listaskála og sal. Skjól er fjölnota herbergi, þar er sérkennslustjóri með aðstöðu og hægt er að 

vera með minni hópa í starfi og leik. Einnig hýsir herbergið vel útbúið bókasafn. Stutt er út í 

náttúruna, leikskólinn býr að því að hafa móa hinum megin við götuna, þar er aðgangur að 

útistofu sem er vel nýtt ásamt móanum til útikennslu.  

 

Á leikskólanum Hlaðhömrum er unnið eftir stefnu sem er kennd við borg á norður Ítalíu sem 

nefnist Reggio Emilia. Frumkvöðull þessarar stefnu hét  Loris Malaguzzi. Megináherslan á að 

liggja í að gefa börnunum færi á að nýta sér allar tjáningarleiðir en Malaguzzi sagði að börn 

hafi 100 mál en frá þeim væru tekin 99, þ.e. börn hefðu 100 mál og 100 aðferðir til þess að 

læra og afla sér þekkingar. Horfa skal á barnið sem virkan og skapandi einstakling sem á að 

geta haft áhrif á eigin þekkingaröflun með því að velja og hafna. Barnið er virkur og sterkur 

einstaklingur sem hefur mikið fram að færa.  
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Barnið lærir með því að kanna, fást við og upplifa, þess vegna vill starfsfólk leikskólans að 

börnin fái að nýta sér öll þau tjáningarform sem þeim er tamt, þ.e. í gegnum leik, tónlist, 

myndlist, hreyfingu og fleira. Því að 

það er ekki endilega þekkingin sjálf 

sem skiptir máli heldur ferlið að afla 

sér þekkingar og hvernig hægt er að 

ýta undir og hvetja börnin til að 

nálgast þessa þekkingu. Það er því 

mikil áhersla á að börnin fái 

tækifæri í því að skoða hlutina frá 

öllum sjónarhornum og kryfja þá til 

mergjar.  

 

Talað er um að kennararnir í Reggio Emilia séu þrír: börn, kennarar og umhverfi. Barnið er í 

eðli sínu skapandi og virkur einstaklingur sem hefur margt fram að færa. Kennarinn á að vera 

virkur í ferlinu og leiða vinnuna áfram út frá áhuga barnanna. Það þýðir ekki að hann eigi að 

stjórna börnunum heldur þarf hann að hlusta af athygli, spyrja opinna spurninga og 

skrá.  Samkvæmt Malaguzzi þurfa hinir fullorðnu stundum að stíga til hliðar og fylgjast með 

hvað börnin eru að gera og leyfa þeim sjálfum að takast á við verkefnin. Í framhaldinu geti 

kennarinn svo frekar komið að börnunum og kennt þeim á þeirra forsendum. Umhverfið í 

kringum barnið skiptir miklu máli. Áhersla er lögð á að umhverfið sé gert aðlaðandi og 

hvetjandi ásamt því að vera fræðandi, rýmið á að vera sveigjanlegt og taka mið af þeim 

barnahóp sem er þar hverju sinni. Starfsfólk leikskólans vill umhverfi sem er ríkt af 

tækifærum til leiks og náms. Það skiptir máli að allt leikefni og efniviður sé í hæð barnanna 

og sýnilegt. Þannig að þau eigi greiðan aðgang að öllu efni sem er í þeirra umhverfi. 

Skráningar eru mikilvægur þáttur í hugmyndafræði Reggio Emilia. Uppeldisleg skráning er 

mikilvægt tæki og gefur starfsfólki og foreldrum tækifæri til að fylgjast með þroska barnanna 

og hvað á sér stað í námsferli þeirra. Skráningar gera starfið sýnilegra bæði fyrir börn og 

fullorðna.  
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Fræðilegur hluti  
Aðalnámskrá  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er að finna áherslu á gildi leiksins og mikilvægi 

lýðræðis og jafnréttis í öllu leikskólastarfi. Sett eru fram leiðarljós 

leikskólastarfs og fjallað um námssvið leikskóla. Áhersluþættir námssviðanna 

endurspegla grunnþætti menntunar og þar má finna þá hæfniþætti sem börn í leikskóla 

eiga að fá tækifæri til að tileinka sér. Grunnþættirnir eru sameiginleg leiðarljós í 

menntun, uppeldi og umönnun í leikskólum og eiga að fléttast inn í allt 

leikskólastarfið.  

 

Settir hafa verið fram eftirfarandi grunnþættir menntunar:    

·         Læsi  

·         Sjálfbærni  

·         Heilbrigði og velferð  

·         Lýðræði og mannréttindi  

·         Jafnrétti  

·         Sköpun.  

Í samræmi við áherslur Aðalnámskrá leikskóla (2011) þá er vægi leiksins mikilvægt 

og leikur ætti því að vera þungamiðja og meginnámsleið leikskólastarfsins. Leikur er 

þannig mikilvæg námsaðferð og getur kallað á fjölbreytta notkun tungumálsins 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.  
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• 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.  

• 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 (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

  

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

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

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

grunur vaknar um málþroskafrávik, hjá ungum börnum. Með því að veita markvissa 

málörvun í gengum leik og daglegar aðstæður sem fyrst, er leitast við að draga úr erfiðleikum 

sem barnið kann að lenda í síðar meir. Leitast verður við að aðlaga hana að þörfum hvers 

einstaklings með því að skilgreina hvaða málþætti þarf að styrkja. Mikilvægur þáttur í 

samstarfi fagstétta í málörvun er að skilgreina mismunandi hlutverk þeirra innan leikskólans. 

Það skiptir jafnframt sköpum að efla samstarf við foreldra með því að fræða þá og upplýsa 

um málþroskafrávik og gera þeim grein fyrir stöðu barnanna sinna hvað varðar mál, tal og 

boðskipti og vísa þeim til talmeinafræðinga, sálfræðinga og annarra sérfræðinga eftir eðli 

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

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

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

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

 

Snemmtæk íhlutun er afmarkað fræðasvið. Sérfræðingar gerðu sér grein fyrir að hægt er að 

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

Heilastarfsemin hjá ungum börnum er ekki fullmótuð og börn eru næmari fyrir íhlutun á 

yngri árum. Þetta þýðir að því fyrr sem málþroskafrávik eru greind og skilgreind er hægt að 

draga úr, eða jafnvel koma í veg fyrir námserfiðleika síðar á lífsleiðinni. Snemmtæk íhlutun í 

málörvun felst í því að byrja nógu snemma að greina málþroskafrávik; skilgreina í hverju 
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vandinn er fólginn með því að fá góðar bakgrunnsupplýsingar varðandi barnið og skoða vel 

hvaða málþætti þarf að vinna með, ásamt því að veita ráðgjöf og markvissa þjálfun til að ná 

árangri (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014).   

 

 Einn þáttur í snemmtækri íhlutun fyrir börn með málþroskafrávik er að kenna þeim 

viðeigandi notkun máls. Undanfarið hefur áhugi fræðimanna í auknum mæli beinst í þessa átt 

vegna þess hve afgerandi áhrif hún hefur á hegðun og líðan barna. Birtingarform 

 málþroskafrávika getur komið fram í hegðunarerfiðleikum. Börn með slaka boðskiptafærni 

kunna ekki að vera í hópi. Þau eiga erfitt með að lesa í óyrt skilaboð, hlusta, setja sig í spor 

annarra og gera til skiptis. Þetta veldur því að þau fá færri tækifæri til að læra af öðrum 

börnum í hópavinnu (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl.,2014).  Í bókinni um Bínu bálreiðu 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2006) er unnið markvisst með að kenna börnum að leggja grunn 

að góðum boðskiptum. Bína kennir börnunum að sitja, passa hendur, hlusta, bíða, gera til 

skiptis og muna. Það sem er skemmtilegt við Bínu er að hún er dúkka sem að höfðar bæði til 

drengja og stúlkna.  

 

 Málskilningur er háþróuð færni sem byggir á heyrnar- og sjónskyni. Þegar börn læra að lesa 

þurfa þau að geta byggt á ákveðnum grunni til að geta gert sér í hugarlund aðstæður sem þau 

lesa um. Börn með málþroskafrávik eiga oft erfitt með að þekkja tilfinningar, skilja tengsl 

orsakar og afleiðingar, sem getur haft áhrif á að geta túlkað lestexta síðar á ævinni. Þessi 

grunnur er lagður hjá ungum börnum í gegnum leik. Táknrænn leikur og ímyndun sem þróast 

í hlutverkaleik byggir upp skema fyrir málskilning. Góður lesskilningur byggir síðan á 

málskilningi og orðaforða.  Seinkun í leikþroska og orðaforða getur verið fyrsta vísbending 

um lestrarerfiðleika. Þau börn sem hafa góðan orðforða hafa forskot þegar kemur að 

lestrarferlinu, vegna þess að þau hafa fleiri orðmyndir. Það skiptir sköpum að vinna markvisst 

í gegnum leikaðstæður og leyfa börnum að uppgötva málið í gegnum skemmtilega málörvun 

sem er útfærð í gegnum leik og viðhöfð í daglegum aðstæðum í leikskólanum. Allt starfsfólk 

leikskólans þarf að leggja sig fram við að vera góðar málfyrirmyndir og að gera sér grein fyrir 

mismunandi stöðu barna hvað varðar málþroska (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014).   

 

 Annar mikilvægur þáttur í málörvun ungra barna er að styrkja hljóðkerfi í gegnum leik og 

söng. Það er vitað að taktur, söngur og hrynjandi eykur áhuga og hjálpar til við nám. Börn 

með eðlilega heyrn tileinka sér hljóðkerfi í viðkomandi tungumáli fyrst og fremst með því að 

hlusta og leika sér með málhljóðin. Þetta gerir það að verkum að börn eru virk í þessu ferli 
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sem á sér stað yfir ákveðinn tíma og yfirfæra síðan þessa þekkingu á málhljóðum yfir á aðra 

þætti, svo sem undirbúning fyrir bókstafsþekkingu og lestrarnám. Umskráning bókstafa í 

málhljóð byggir meðal annars á þróun hljóðkerfisins (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014).  

 

Málþroski   

Grunnur að málþroska hefst í frumbernsku og heldur síðan áfram það sem eftir er 

ævinnar.  Stórhluti af þróuninni á sér stað fyrir fimm ára aldur.  Málskilningur þróast oftast 

fyrst og síðan máltjáning. Eðlilegur málþroski er talinn fylgja svipuðu mynstri hjá öllum 

börnum, þó að um mikinn einstaklingsmun geti verið að ræða. Barnið lærir málið frá fæðingu 

þegar það á í sínum fyrstu samskiptum við umhverfið og út alla sína ævi (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir o.fl., 2014). 

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

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

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

merking, sem á við um merkingu orða og setninga, form, sem skiptist í hljóðkerfisfræði, 

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

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

Aðferðir til að styðja málþroska barna eru:  

• Sjálftal: Þú talar út frá sjónarhorni hins fullorðna. „Nú ætla ég að setja sápu í 

þvottapokann. Ég þvæ bakið, fæturna, tásurnar og hendurnar. Síðan skolum við 

sápuna í burtu“   

• Samhliða tal: Þú talar út frá sjónarhorni barnsins „Ég sé að þú keyrir bílinn undir 

borðið og upp á stólinn. Þú ert með rauðan bíl“.  

 • Lýsingar: Þú lýsir því sem þið sjáið. „Sjáðu, hér er lítill steinn. Hann er grár og 

sléttur“.  (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bergrós Ólafsdóttir, 2019).  

 

Þessar 3 aðferðir minna á íþróttafréttamennsku, þar sem því er lýst sem fyrir augu ber út frá 

mismunandi sjónarhorni. En ekki gleyma að gera hlé til að hleypa barninu að. Endurtaka það 

sem barnið segir og bæta við orðum og málfræði sem vantar upp á, án þess að leiðrétta það 

beint.   

 Ef barnið sér stóran bíl og segir: „Stór!“ þá getur þú sagt: „Já, bíllinn er stór“.   

 Að bæta upplýsingum við það sem barnið segir: Þú endurtekur ekki eingöngu það sem 

barnið sagði, heldur bætir þú einnig við nýjum upplýsingum.   
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 Ef barnið segir til dæmis: „Kisa hlaupa!“, þá getur þú sagt: „Já, kisan hleypur út“ eða 

„Kisan hleypur hratt“.  

 Endurtekning: Þú endurtekur rétt það sem barnið segir rangt. Ef barnið segir: „dóll“ í 

staðinn fyrir „stóll“ þá endurtekur þú orðið rétt með léttri áherslu á s-ið.   

 Varist að endurtaka orðið eins og barnið segir það, því það þarf að heyra rétta mynd af 

orðinu, t.d. barnið segir „grænka“ og kennarinn endurtekur orð rétt og segir „frænka“   

  Það skiptir máli að nota ekki þessar aðferðir við hvert einasta orð eða setningu sem 

barnið segir. Mikilvægt er að finna gott jafnvægi. (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bergrós 

Ólafsdóttir, 2019).  

  

Mikilvægi lesturs  
Rannsóknir hafa sýnt að það skiptir miklu máli að lesa oft fyrir börn. Slíkt eykur orðaforða og 

eflir læsi í víðari samhengi. Gæði lestrarstunda skipta einnig miklu máli. Lestrarstundin á að 

vera skemmtileg stund þar sem bæði kennari/foreldri og barn njóta þess að lesa og spjalla 

saman um efnið (Walsh, 2008). Þegar samskipti í lestrarstundum einkennast af hlýju, 

stuðningi, hvatningu, leik og gleði þá örvar það félagslegan þroska barnsins (Kassow, 2006). 

Hlutverk kennara eða foreldra í lestrarstund er að stýra umræðum og styðja barnið í því að 

vera virkur þátttakandi, skýra innihald textans, spyrja spurninga um efnið og tengja það við 

fyrri reynslu og aðstæður barnsins (Morrow, 2012).  

 

Atriði sem ber að hafa í huga þegar lesið er fyrir börn:  

 • Slökkvið á aukaáreiti eins og útvarpi/sjónvarpi og leggið frá síma/spjaldtölvur.  

• Þegar lesið er fyrir ung börn er oft auðveldara að segja söguna út frá myndunum.   

• Fylgið frumkvæði barnsins   

• Notið fjölbreytta orðflokka   

• Breytið raddblæ fyrir mismunandi persónur   

• Ýtið undir samræður um söguna, tengið söguna við reynsluheim barnsins og 

upplifanir.  

• Forðast ber að lesa langar og flóknar sögubækur fyrir ung börn (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir og Bergrós Ólafsdóttir, 2019).  

 

Heimili og annað umhverfi ungra barna hefur mjög mikil áhrif á viðhorf þeirra 

til læsis og lestranáms. Leikskólinn hefur einnig áhrif á vitund, viðhorf og læsisnám ungra 

barna. Læsi og samskipti er eitt af námssviðum leikskólans. Það er skilgreint sem þekking, 
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leikni og hæfni barna til að lesa í umhverfi og  tjá upplifun, tilfinningar og skoðanir á 

fjölbreyttan hátt. Í Aðalnámskrá  kemur fram að námssviðin skuli m.a. vera hluti af leik, 

vera samþætt og byggjast á reynslu og áhuga barnanna. Einnig er þeim ætlað að hvetja til 

samvinnu, frumkvæðis og sköpunar og vekja áhuga á námi. Önnur lykilhugtök tengd læsi eru 

mál, tjáning, hlustun, umræða, sköpun, ritun, tákn, upplifun, menning og aðgengi að tækni og 

öðrum læsistengdum miðlum (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Leikskólinn leggur ekki upp 

með formlega læsiskennslu heldur er hún samþætt leikskólastarfinu  í heild sinni og lögð er 

áhersla á að hún sé á forsendum barnsins. Tengsl læsis og samskipta styrkja jafnframt þá 

hugsun að læsi lærist meðal annars í samskiptum við aðra. Með læsi í leikskóla er átt við 

vinnu með læsi í gegnum mál og samskipti á sem fjölbreytilegastan hátt. Einnig er lögð 

áhersla á að styrkja og vinna markvist með undirstöðuþætti fyrir lestur í leikskólum þannig að 

börnin séu betur í stakk búin til þess að takast á við hefðbundið lestrarnám þegar 

leikskólagöngu lýkur. Unnið er út frá heildstæðari skólastefnu þar sem grunnskólinn tekur við 

hefðbundnu námi barnanna í leikskólanum út frá grunnþáttum menntunar. 

 

Sýnt hefur verið fram á að lestur fyrir börn á heimilum hefur áhrif á lestraráhuga þeirra, eflir 

læsi og  að börnin njóti þess að lesa sjálf síðar meir. Lestrarmenning á heimilum skiptir miklu 

máli fyrir viðhorf barna til lesturs. Lestrarmenning felst meðal annars í þeim viðhorfum sem 

eru ríkjandi á heimilinu til læsis, hversu mikið börn sjá aðra á heimilinu lesa og skrifa og 

hversu gott aðgengi að lesefni er á heimilinu og svo framvegis. Sögulestur eflir enn fremur 

orðaforða og skilning og vitund barna um sögubyggingu. Allt er þetta mikilvægt fyrir 

lestrarnám barnanna (Pence og Justice, 2012).  

  

Umgjörð og áherslur í starfi leikskólans 
Markviss málörvun hefst í leikskólanum við  upphaf leikskólagöngu. Málörvun er hluti af 

læsisstefnu Mosfellsbæjar en það er stefna Mosfellsbæjar að auka lestrarlæsi barna í öllum 

skólum sem tilheyra bæjarfélaginu. Góður málþroski er forsenda fyrir læsi og þess vegna er 

lögð rík áhersla á að flétta málörvun inn í allt starf leikskólans.  
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Á Hlaðhömrum er unnið með læsi og málörvun á öllum sviðum leikskólastarfsins. Það er 

unnið með þessa þætti í samverustundum, frjálsa leiknum, við matarborðið, fataklefanum, 

þemastarfinu, útistofunni, vettvangsferðum o.s.frv. Málörvun þarf því ekki endilega að fara 

fram í sérstökum málörvunarstundum heldur er mikilvægt að grípa augnablikið sem gefst 

hverju sinni. Allt starfsfólk leikskólans 

þarf að leggja sig fram við að vera 

góðar málfyrirmyndir í gegnum allt 

starf leikskólans og að gera sér grein 

fyrir mismunandi stöðu barna hvað 

varðar málþroska. Þannig mæta þörfum 

allra barna hvað varðar málörvun og 

kennslu við hæfi.  

 

Í starfi leikskólans er lögð áhersla á að vinna með undirbúning fyrir lestur og eftirfarandi 

málþætti:  

 boðskipti, orðaforða, málskilning, hljóðkerfisvitund  

 tjáningu og frásagnarhæfni  

 hlustun  

 rím, þulur, og ljóð  

 ritmálið  

 bókstafi og hljóð þeirra  

 vináttu og virðingu fyrir hvort öðru  

 jákvæð og góð samskipti  

 

  

Leikur og nám 
 „Leikur er órjúfanlegur þáttur bernskuáranna og þungamiðja leikskólastarfsins.  Leikurinn er 

sjálfsprottinn og börnum eðlislægur.  Þau leika sér af fúsum og frjálsum vilja og á eigin 

forsendum“ (Aðalsnámskrá leikskóla, 2011, bls, 37). Leikurinn er aðalnámsleið barna, hann 
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skapar þeim tækifæri til að 

læra og skilja umhverfi sitt.  

Hlutverk leikskólans er að 

styðja við nám barnanna í 

gegnum leikinn á sem 

fjölbreyttastan 

hátt,                                               Barnið fær að njóta sín sem einstaklingur í barnahópnum, 

öðlast sjálfstraust og jákvæða sjálfsmynd.  Börn eru gædd innri áhugahvöt og helsti þátturinn 

í henni er forvitni þeirra, þ.e. að uppgötva og rannsaka hlutina á þeirra eigin forsendum.  Í 

frjálsa leiknum er verið að ýta undir sköpun og ímyndunarafl barnanna og það er okkar 

fullorðna fólksins að skapa þeim það umhverfi og gera það lærdómsríkt.  Leikurinn er góður 

undirbúningur undir lífið sjálft.  Í þykjustu- og hlutverkaleikjum og öðrum samleikjum læra 

börnin nauðsyn þess að vinna saman og taka tillit hvert til annars.  Í leikjum með leikreglum 

læra þau einnig að virða rétt annarra og einfaldar samskiptareglur.  Í leiknum tjáir barnið 

tilfinningar sínar og fær útrás fyrir þær, sköpunarþörf og hugmyndaflug barnsins birtist í 

ýmsum leikjum þess. Í leikskólanum er unnið með málörvun markvisst í gegnum leikinn. 

Þannig uppgötva börnin málið í gegnum skemmtilega málörvun sem er útfærð í gegnum 

leikinn og fer fram í daglegum aðstæðum í leikskólanum. Þannig læra börnin hvernig má nota 

málið á viðeigandi hátt í gegnum leikaðstæður. Eins og áður hefur komið fram er lagður 

grunnur að málskilningi og orðaforða í gegnum leik. Táknrænn leikur og ímyndun barna í 

hlutverkaleik byggir upp skema sem er eins konar innra handrit fyrir málskilning (Ásthildur 

Bj. Snorradóttir o.fl., 2014).  

  

Skráningar  
Skráningar eru grundvöllur alls starfs í anda Reggio. Uppeldislegar skráningar eru mikilvægt 

tæki fyrir starfsfólk leikskólans til þess að fylgjast með þróun málþroska og samskipta hjá 

börnunum.  Samtöl og ljósmyndir gera námsferlið sýnilegra bæði fyrir börn og 

fullorðna.  Það er mikilvægur hluti af leikskólastarfinu að vera með skráningar bæði í 

hópastarfinu og einnig þar sem starfsfólk leikskólans er ekki þátttakendur heldur hlutlausir 
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áhorfendur í leiknum og skráum það sem fram fer hjá börnunum.  Þannig finnur starfsfólk 

leikskólans út hvar áhugasvið barnanna liggur og getur unnið með það áfram. Skoða 

betur þau viðfangsefni sem börnin hafa verið að ræða um og vinna með það í 

hópastarfi. Einnig er hægt að nota uppeldislegar skráningar til þess að dýpka orðaforða þeirra 

og skilning á því viðfangsefni sem þau hafa áhuga á hverju sinni. Oft verður lítil skráning 

kveikja að miklum heimspekilegum umræðum þar sem málin eru rædd og skoðuð frá öllum 

hliðum.  Til dæmis gæti barn verið að segja frá því að það væri að fara að eignast lítið 

systkini. Skráningin væri þá eftir farandi: 

 A kemur inn og segir: Veistu hvað ? 

 Kennari: Nei. 

 A: Pabbi galdraði lítið barn í magann á mömmu og ég er að verða stóri bróðir. 

Nokkur börn á deildinni hafa verið að segja að þau séu að eignast systkini og eitthvað sem 

kemur oft fyrir það er hægt að sjá að þarna gæti verið áhugi að skoða þetta viðfangsefni 

frekar. Þessi litla skráning gæti því verið kveikja að umræðu hvernig börn veða til og fæðast.  

 

Kennari gætti sagt: Manstu þegar þú sagðir mér að pabbi hefði galdrað barn í magann á 

mömmu. Hvernig fór hann að því? Eigum við að skoða hvernig börnin eru í maganum á 

mömmunum? Og fleiri spurningar sem kunna að vakna ef barnið sýnir því áhuga. Einnig 

getur námsferlið verið skráð með myndaskráningum eða bæði með texta og myndum. 

Myndaskráningar eru oft notaðar hjá yngri börnum þar sem þau eru ekki farin að tjá sig eins 

mikið með orðum.  

  

Hlutverk kennarans 
Hlutverk kennarans er að leiða barnið áfram í þekkingarleit sinni.  Það er ekki þekkingin sjálf 

sem skiptir höfuðmáli heldur ferlið að henni. Kennarar mega ekki sitja hjá og hugsa sem svo 

að börn læri hlutina án  þeirra aðstoðar. 

Hlutverk kennara er að skapa hvetjandi 

umhverfi og að sjá til þess að efnið sem  

er notað í leikskólanum taki mið af 

þroska barnsins og leiði þau áfram í því 

að afla sér þekkingar. Kennarar og 

annað starfsfólk leikskólans þarf líka 

síðast en ekki síst að hlusta á hugmyndir 

barnanna, þó að þær séu ekki alltaf þær 
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hugmyndir sem verið er að leita að þá er mikilvægt að halda áfram að hvetja börnin með því 

að spyrja opinna spurningar. Einnig að nota aðferðir sem styðja við málþroska barna í 

samræðum svo sem sjálfstal, samhliðatal, lýsingar á atburðum, endurtekningar og að bæta við 

nýjum upplýsingum.  

  

Daglegt nám á Hlaðhömrum  
Allar samræður örva málþroska. Tengja þarf málörvunina við allar athafnir og viðburði 

dagsins og huga sérstaklega að hlustun, málskilningi, máltjáningu, orðaforða, boðskiptum, 

hljóðkerfisvitund, lestri og ritun. Í gegnum allt starf leikskólans gefast ótal tækifæri til 

samræðna við börn, t.d. í fataklefanum, við matarborðið, í frjálsum leik, í útiveru og svo 

framvegis. Góð almenn málörvun í dagsins önn er eitt mikilvægasta framlag leikskólans til 

þess að þróa áfram læsi barnanna í víðum skilningi.  

 

Það er alltaf ákveðinn hluti barna sem þarf á snemmtækri íhlutun í málörvun að halda vegna 

ýmissa ólíkra frávika í málþroska. Unnið er sérstaklega með þessi börn eftir þörfum. Þeim er 

skipt í hópa eftir því hvaða málþætti þarf að efla og stundum er unnið með þau 

einstaklingslega. Bæði er unnið með einstaklingsþjálfun og málörvunarhópa inn á deildum og 

inn í skjóli sem er fjölnota herbergi. 

  

Móttaka/heimferð  

Lagt er upp úr því að taka vel á móti hverju barni þegar það mætir í leikskólann. Því er 

heilsað með nafni og það er látið finna að það er velkomið. Barnið fær jafnframt góðan 

tíma til  að kveðja foreldra sína. Þegar kemur að heimferð er barnið kvatt á sama hátt og 

starfsfólk leikskólans segir foreldrum hvernig dagurinn gekk fyrir sig í stórum dráttum. 

Þessi samskipti skipta miklu máli og marka í raun upphaf og endi málörvunar í 

leikskólanum þann daginn.  

  

Fataklefinn  

Starfsfólk leikskólans gefur sér góðan tíma í fataklefanum svo börnin öðlist færni í  að 

klæða sig sjálf  og styrkir samhæfingu hreyfinga.  Með því að setja orð á athafnir 

styrkist málþroskinn og orðaforði verður meiri. Börnin öðlast aukna þekkingu á 

hugtökum tengdum fatnaði og líkama auk þess sem þau styrkja eigin sjálfsmynd og trú á 

eigin getu eykst. Í fataklefanum gefst einnig tími til að auka orðaforða og skilning enn 
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frekar með því að spjalla um veðrið og veðrabreytingar. Börnin þurfa að velta því fyrir sér 

hvaða klæðnaður henti hverju sinni við mismunandi veðurfar.  

  

Matmálstímar 

 Áhersla er lögð á að matartíminn sé gæðastund því þar gefst góður tími fyrir samræður 

og samskipti. Einnig gefst kjörið tækifæri til þess að dýpka orðaforða barnanna í tengslum 

við mat og borðhald. Orðaforðalisti Menntamálastofnunar getur komið þar að góðum 

notum (Elsa Pálsdóttir, 2017). Börnin  læra að  tileinka sér góða borðsiði, bjarga sér sjálf 

og þau eru hvött til að smakka allan mat.   

  

Frjáls leikur 

 Á Hlaðhömrum er frjálsa leiknum gert hátt undir höfði. Það er m.a. gert með því að leyfa 

börnunum að velja hvað þau vilja gera með því að benda á myndræn valspjöld sem sýna 

mismunandi leikefni eða leikaðstæður. Með því að nota myndræn valspjöld er hægt að 

hafa yfirsýn yfir frjálsa leikinn hjá börnunum á tveimur elstu deildunum í leikskólanum. 

Börnin þurfa sinn tíma til að koma sér vel inn í leikinn.  Þess vegna þarf að gefa þeim 

góðan samfelldan tíma til þess að leika sér og dagskipulagið  í leikskólanum þarf að taka 

tillit til þess. Starfsfólk leikskólans leggur mikla áherslu á að hafa viðfangsefnin fjölbreytt 

og áhugavekjandi frá degi til dags svo börnin fá notið sín í leiknum. Í frjálsa leiknum er 

mikið um samskipti og tjáningu. Hlutverk starfsmanna leikskólans í frjálsa leiknum er 

líka mikilvæg. Það skiptir máli að vera til staðar fyrir börnin í leiknum, vera virk í 

samskiptum við þau og virkja börnin í samskiptum í gegnum leikinn, með áherslu á að 

auka orðsforða í tengslum við leikinn. Skráningar eru líka mikilvægar í leiknum fyrir 

starfsfólk leikskólans og foreldra til þess að fylgjast með þróuninni hjá börnunum.   

  

Samverustundir 

Samverustundir eru nokkrar yfir daginn, þar koma börnin saman í minni hópum eða öll 

saman. Lögð er áhersla á að efla einbeitingu, málþroska,  
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félagsþroska og góð samskipti. Lesnar eru sögur, ævintýri og spjallað um það sem 

áhugasvið þeirra nær yfir hverju sinni. Einnig er lögð áhersla á að börnin kynnist og læri 

gamlar íslenskar þulur. Það er hægt að styrkja hljóðkerfisvitund með því að fara með 

þulur, ríma, syngja og klappa atkvæði. Börnin eru hvött til að segja frá hlutum frá eigin 

brjósti og efla þannig sjálfstraust sitt. Í samverstundunum gefst líka tækifæri fyrir 

margvíslega fræðslu. Í 

samverustund á morgnana gefst 

tækifæri til að fara yfir 

dagsskipulag, heiti dagsins í dag, 

heiti mánaðarins, veðurfræðingur 

fer yfir veðrið og spáð er í 

hvernig börnin þurfi að klæða sig 

fyrir útivistina. Í 

samverustundum er einnig farið í 

stutta leiki sem efla málþroska, 

einbeitingu og félagsfærni.  

 

Söngstundir 

Sungið er með börnunum einu sinni á dag, þar koma þau saman í minni hópum eða öll 

saman á deildinni og syngja saman. Söngur eflir hljóðkerfisvitund, málþroska og 

félagsfærni. Einnig hittast öll börnin í leikskólanum á sal einu sinni í viku á 

sameiginlegum söngfundi. Þar er spilað á gítar og sungin lög sem er verið að æfa á öllum 

deildum.  

  

Hreyfing í sal  

Hreyfing er öllum nauðsynleg til að viðhalda heilsu og heilbrigði.  Forvarnargildi 

hreyfingar er talið umtalsvert til þess að koma í veg fyrir offitu og ýmsa 

lífstílssjúkdóma. Nauðsynlegt er að ala börn upp við hreyfingu frá unga aldri til að 

líklegra verði að hún geti orðið hluti af lífsstíl þeirra. Í leikskólanum er mikið lagt upp úr 

hreyfingu barnanna.  Leikskólinn er með kennara sem sér um og heldur utan um 

hreyfingu allra barnanna. Markmiðið með hreyfingunni er auk forvarnargildis að 

efla hreyfiþroska, bæta samhæfingu, jafnvægi og styrk.  Jafnframt er börnum kennt að 

fylgja reglum, fara eftir fyrirmælum og taka tillit til annarra þátttakenda í hópnum. 
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Hreyfingin er ýmist stunduð utan eða innan húss. Úti er farið í styttri eða lengri 

gönguferðir eða ævintýraferðir. Börnin læra ýmsa leiki og æfingar sem farið er í ýmist í 

salnum, á lóð skólans, í holtinu og 

klettunum. Í salnum gefast einnig 

margskonar tækifæri til leiks og 

náms m.a.  er þar líka verið að 

leggja inn almenna málörvun, 

ritmál, tölustafi, almenn hugtök og 

fleira. Námsaðferðin Leikur að 

læra sem byggir á námi í gegnum 

hreyfingu er mikið notuð í salnum. 

  

Listaskáli  

Hlaðhamrar hafa kennara sem sér um verkefnin í listaskálanum og hefur hver 

deild  ákveðinn tíma þar einu sinni í viku. Listaskálinn er vel útbúinn. Í honum er 

leirbrennsluofn og óteljandi efniviður til mynd- og listsköpunar. Lögð er mikil áhersla á 

að þar sé skapandi verðlaus efniviður.  Margvísleg listsköpun fer þar fram bæði í gegnum 

stutt og löng verkefni.  Vinnan í listaskálanum getur tengst annarri vinnu sem fer fram á 

deildunum t.d. þemavinnu. Áhersla er á frjálst flæði, gleði, tjáningu, vinnu með 

mismunandi efnivið og að 

hugmyndir og sköpun 

barnanna fái að njóta sín. Í 

gegnum listsköpun gefst 

einnig gott tækifæri til þess að 

ræða saman og efla 

málþroska.  
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Þemavinna 

Þemavinnan er unnin í hópum sem eru 

misstórir. Við val á verkefnum er reynt að 

hlusta eftir áhugasviði barnanna og grípa 

tækifærin sem upp koma og vera vakandi yfir 

því sem börnin eru að ræða um. Unnið er með 

efnivið í mislangan tíma allt eftir umfangi þess 

og áhuga barnanna. Þemavinnan byggist á því 

að uppgötva hlutina, kanna, skilja og rannsaka 

þá frá öllum hliðum. Til þess nota börnin mismunandi tjáningarform sem eru 

myndsköpun, tónlist, hreyfing og frásagnir. Þemavinnan eflir málþroska í tengslum við 

það viðfangsefni sem tekið er fyrir hverju sinni. 

Dýpkun á orðaforða og málskilningi í 

tengslum við viðfangsefnið eflir barnið í 

þekkingarleit sinni. Skráningar eru mikilvægt 

tæki fyrir starfsfólk leikskólans og foreldra til 

þess að meta og fylgjast með námsferlinu. 

Einnig gera skráningarnar vinnuna sem fer 

fram hjá barninu í þemastarfinu sýnilega fyrir 

starfsfólk, börn og foreldra. Afraksturinn af 

þemavinnunni fer síðan í sérstakar þemabækur sem börnin fara með heim að loknu 

skólaári. Í þeim er hafsjór af fróðleik og fagurfræði eftir börnin, skriflegar skráningar, 

teikningar og myndaskráningar sem eru ljósmyndir af námsferlinu.  

  

Stöðvastuð 

Stöðvastuð er alltaf fyrir hádegi í lok annars hvers mánaðar. Þá er búið að skipuleggja 

stöðvar á öllum leikskólanum og börnin fá að velja stöðvar þvert á deildar, þ.e. þá eru 

börn á öllum aldri að vinna saman í hópum . Börnin fá að vinna á sínum forsendum og 

kennararnir sjá um að gefa kost á fjölbreyttum viðfangsefnum sem taka mið af áhuga og 
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virkni barnanna. Mismunandi og fjölbreyttur efniviður er í boði bæði úti og inni. Þetta 

stuðlar að því að börnin 

kynnast enn betur á milli 

deilda, eflir sjálfstæði þeirra 

og virkni og eykur 

samskiptahæfni þeirra. Boðið 

er oft upp á málörvunarstöð, 

þar sem verið er að vinna 

með mismunandi málþætti í 

gegnum leik.  

  

 

 

Starf fyrir elstu börnin 

 Á Hlaðhömrum vinna  elstu börnin verkefni sem að hluta til eru samvinnuverkefni milli 

leik og grunnskóla. Þar ber helst að nefna K-Pals en það efni er góður undirbúningur fyrir 

fyrirhugað lestrarnám. Verkefnin sem tilheyra þessu samvinnuverkefni eru tvíþætt: annars 

vegar kynnast börnin bókstöfunum og hljóðum þeirra  og  hins vegar vinna þau verkefni 

sem stuðla að þjálfun hljóðkerfisvitundar.  

Í öðrum verkefnum sem eru 

undirbúningur fyrir lestur eru börnin að 

vinna með hlustun, að ríma og kynnast 

því hvað eru orð og setningar. Auk þess 

vinna þau í skólahópum ýmiskonar 

verkefni sem eru tengd stærðfræði. Þar 

vinna börnin með tölustafi, talnagildi, 

form og önnur hugtök sem snúa að 

raungreinum og stærðfræði. Einnig er 

unnið með almenna þekkingu varðandi 

nærumhverfi barnanna.  
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Útivist  

Börn hafa mikla þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og óhindrað og er hreyfing þeim mjög 

mikilvæg. Í útiverunni fá börnin ákveðna útrás fyrir hreyfiþörf. Hún eykur vellíðan og 

gleði. Í útivist gefst gott tækifæri til þess að leggja inn ýmsan orðaforða í tengslum við 

útivist og náttúru. Á 

Hlaðhömrum er góð lóð 

fyrir börnin til að leika sér í 

sjálfsprottnum eða 

skipulögðum leikjum. En 

útivistin er ekki eingöngu 

innan lóðar heldur er lögð 

áhersla á gönguferðir, 

útistofu og ýmiskonar vettvangsferðir.  Leikskólinn Hlaðhamrar hefur fjölbreytt umhverfi 

þar sem hægt er að efla grófhreyfingar, fínhreyfingar, þol, styrk og málþroska. Í útistofu 

og gönguferðum höfum við líka verið að nota Leikur að læra námsefnið sem eflir 

málþroska svo sem í gegnum hlustun, skilning, rím, hljóðgreiningu, orðaforða, bókstafi, 

tölustafi og fleira.  

  

Útistofa  

Skólinn hefur komið sér upp útistofu í holtinu við leikskólann.  Þar gefast börnunum 

annarskonar tækifæri til náms og leiks.  Áhersla er lögð á að vinna með skapandi og 

náttúrulegan efnivið, þar sem reynir á samvinnu og samskipti barnanna.  Þau læra 

þrautseigju með því að 

fara út fyrir 

þægindarammann  

og eflir það þannig kjark 

og þol. Í útistofunni er 

einnig unnið með 

námsaðferðina Leikur að 

læra  þar sem unnið er 

markvisst í gegnum 

hreyfingu.  
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Námsefni  
 

Á Hlaðhömrum er notast við fjölbreytt námsefni til stuðnings við kennsluna.  

 

K-pals  

K-PALS (e. Kindergarten Peer-Assisted Learning Strategies) er 

kennsluaðferð sem felur í sér samvinnunám og aðferðir til að 

efla hljóðkerfisvitund, hljóðavitund og umskráningarfærni 

barna. Börnin vinna saman í pörum eftir leiðsögn frá kennara 

um hvernig á að vinna verkefnin. (Anna Lind Pétursdóttir og 

Kristín Helga Guðjónsdóttir, 2015.)   

 

K-pals er unnið með elstu börnum.  Börnunum er skipt niður í 

hópa og unnið er með efnið í þrettán vikur. Hóparnir hittast 3-4 sinnum í viku. Verkefnin 

eru tvíþætt annars vegar kynnast börnin bókstöfunum og hljóðum þeirra  og  hins vegar 

vinna þau verkefni sem stuðla að þjálfun hljóðkerfisvitundar.  

  

Leikur að læra 

Er kennsluaðferð þar sem börnum á aldrinum tveggja til tíu ára eru kennd öll bókleg fög í 

gegnum leiki, hreyfingu og 

skynjun á skipulagðan, 

líflegan og árangursríkan 

hátt.  Leikur að læra er hugsað 

út frá þörfum barna til að leika 

og hreyfa sig og upplifa 

námsefnið í gegnum 

mismunandi skynfæri. Með 

því að nota kennsluaðferðina 

eykst úthald og einbeiting 

ungra nemenda. Auðvelt að 

aðlaga kennsluna að ólíkum þörfum einstaklinga með líkamlega og andlega og félagslega 

vellíðan barna að leiðarljósi.  Kristín Einarsdóttir er stofnandi og eigandi 

kennsluaðferðarinnar Leikur að læra.  
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Á Hlaðhömrum nýtum við kennsluaðferðina Leikur að læra til stuðnings við kennslu 

bæði inn á deildum, í hreyfistundum í sal og útivist. Inni á deildum er kennsluaðferðin 

aðallega notuð í samverustundum með börnunum. Ekki er notast við kennsluaðferðina 

markvisst heldur er hún ein af mörgum aðferðum sem stuðst er við í samverustundum. Í 

hreyfistundum í sal er kennsluaðferðin Leikur að læra notuð  í bland með öðrum náms- 

og hreyfileikjum. Hver deild fer í hreyfistund í sal með kennara einu sinni í viku. Á  yngri 

deildunum fara börnin í fjögur til fimm saman í hóp og hreyfa sig í 20-25 mínútur í senn. 

Á eldri deildunum eru börnin átta til tíu saman í hóp og hreyfa sig  í 40-50 mínútur í senn. 

Börnin vinna eftir kennsluaðferðinni Leikur að læra verkefni með bókstafi, liti, tölustafi 

og form í gegnum hreyfingu. Einnig er unnið með verkefni úr kennsluaðferðinni ásamt 

öðrum verkefnum í útivist, gönguferðum og í útistofu.  

  

Lubbi finnur málbein 

Í þessu námsefni eru íslensku málhljóðin sýnd og sungin. Lagt er 

upp með fjölþætta skynjun sem líkja má við að nema málhljóðin 

í þrívídd.  Með samþættingu heyrnar- og sjónskyns, ásamt hreyfi- 

og snertiskyni, verða hljóðin nánast áþreifanleg. Hljóðanám af 

þessu tagi eflir hljóðkerfisvitund barna og leggur þar með grunn 

að lestrarnámi. Höfundar eru Eyrún Ísafold Gísladóttir og Þóra 

Másdóttir (2009).  

 

Námsefnið Lubbi finnur málbeinið er notað í leikskólanum til stuðnings við kennslu 

á íslensku bókstöfunum og mállhjóðunum ásamt öðru námsefni. Allar deildir  eru með 

veggspjald af hljóðastafrófi Lubba sýnilegt í augnhæð barnanna. Öllum börnum er kennt 

hljóða táknið fyrir upphafs stafinn í nafninu sínu ásamt sérstöku tákni fyrir málhljóðið 

sem er kennt í námsefninu.  

  

Bína bálreiða 

Bækurnar um Bínu bálreiðu, Bína bálreiða og Bína fer í leikskóla eru samdar af 

Ásthildi Bj. Snorradóttur (2006, 2007), talmeinafræðingi. Markmiðið með Bínubókunum 

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

styrki hljóðkerfisvitund sína. Höfundur vinnur líka markvisst að því að auka meðvitund 

um hvers konar hegðun, bæði jákvæða og neikvæða. Með Bínu læra börnin m.a. 
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undirstöðuþætti fyrir boðskipti eins og að sitja, passa 

hendur, hlusta, bíða, gera til skiptis og muna, heilsa 

og kveðja.  

 

Bínubækurnar hafa nýst vel í starfi leikskólans og 

sérstaklega inni á yngstu deildunum. Bínubækurnar 

eru notaðar við kennslu á undirstöðuþáttum fyrir 

boðskipti ásamt orðaforða og fleira. Bínubækurnar ná vel 

til barna á leikskólaaldri og þeim finnst þær skemmtilegar. 

Lögð er sérstök áhersla á að kenna börnum 

boðskiptareglur Bínu til þess að styrkja undirstöðuþætti boðskipta.  Boðskiptareglurnar 

eru settar fram á myndrænan hátt, spjöld sem sýna Bínureglurnar sjónrænt með mynd af 

Bínu að passa hendur, hlusta, muna, skiptast á og sitja. Þessi spjöld eru sýnileg til þess að 

minna börnin á viðeigandi boðskipti í leikskólanum. Boðskiptareglur Bínu eru sýnilegar 

inn á öllum deildum leikskólans og eru notaðar markvisst í málörvun og 

samverustundum. 

  

Spjallað og leikið Sól (2-9 ára) 

Í bókinni eru hugmyndir og tillögur að leikjum sem efla og örva málþroska 

barna. Höfundur er  Helle Iben Bylander og Inge Benn Thomsen (2015), ísl. þýð: Margrét 

Tryggvadóttir, Hólmfríður Árnadóttir og Hrafnhildur Karlsdóttir.  

 

Á Hlaðhömrum er bókin Spjallað og leikið-Sól (2-9 ára) notuð með tveimur eldri 

deildunum Haga og Höfða. Efni bókarinnar er mjög 

aðgengilegt til notkunar fyrir starfsfólk leikskólans og 

er mikið notað í samverustundum en einnig í öllu 

daglegu starfi leikskólans. Búin var til hugmyndabanki 

fyrir samverustundir fyrir hverja deild og þar er byggt á 

hugmyndum af leikjum úr bókinni Spjallað og leikið-

Sól.  
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Litla Sól (0-3 ára)  

Bókin er hugsuð sem hugmyndabanki í vinnu með 

málþroska ungra barna í anda snemmtækrar íhlutunar. 

Höfundur er Helle Iben Bylander (2017), ísl. Þýð. 

Margrét Tryggvadóttir, Hólmfríður Árnadóttir og 

Hrafnhildur Karlsdóttir.  

 

Á Hlaðhömrum er bókin Litla Sól (0-3 ára) notuð með tveimur yngri 

deildunum Hvammi og Holti. Efni bókarinnar er mjög aðgengilegt til notkunar fyrir 

starfsfólk og er mest notað í samverustundum en einnig í öllu daglegu starfi leikskólans. 

Búinn var til hugmyndabanki fyrir samverustundir fyrir hverja deild og þar er byggt á 

hugmyndum af leikjum úr bókinni Litla Sól.  

  

Markviss málörvun - Þjálfun hljóðkerfisvitundar.  
Markmið bókarinnar er að auka málvitund barna í gegnum leik.  

Markmið leikjanna er að auka málvitund barnanna og eru 

leikirnir notaðir til að ná athygli barnanna og vekja áhuga um 

leið og leikþörf þeirra og leikgleði er mætt. Leikirnir eru settir 

fram í sex aðalflokkum: 1. Hlustunarleikir, 2. Rímleikir, 3. 

Setningar og orð, 4. Samstöfur, 5. Forhljóð og 6. Hljóðgreining. 

Höfundar eru Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve  

og Þorbjörg Þóroddsdóttir (1999).  

 

Á Hlaðhömrum er bókin Markviss málörvun notuð á öllum deildum leikskólans. Efni 

bókarinnar er mjög aðgengilegt til notkunar fyrir starfsfólk og leikir hennar eru notaðir 

eins og hentar hverri deild. Þeir eru mest notaðir í samverustundum en einnig í öllu 

daglegu starfi leikskólans. Búinn var til hugmyndabanki fyrir samverustundir handa 

hverri deild og þar er byggt á  hugmyndum af leikjum úr bókinni Markviss málörvun.  

  

Lærum og leikum með hljóðin 

Þetta er málörvunarefni eftir Bryndísi Guðmundsdóttur (e.d.)., talmeinafræðing. Efnið er 

ætlað til þess að æfa framburði á fjölbreyttan hátt. Efnið er ætlað börnum, foreldrum og 

fagfólki til að undirbúa rétta hljóðmyndun og styrkja undirbúning fyrir lestur. Íslensku 



 

26 
 

LEIKSKÓLINN HLAÐHAMRAR 

málhljóðin eru kynnt í þeirri röð sem barnið tileinkar sér þau og um leið eru settar fram 

skemmtilegar æfingar og hugmyndir til að vinna markvisst með framburð málhljóðanna. 

Einnig er hægt er að nálgast efnið í gegnum smáforrit á spjaldtölvum.  

 

Námsefnið Lærum og leikum með hljóðin er aðalega notað í málörvunarstundum með 

börnum sem þurfa snemmtæka íhlutun í málörvun. Unnið er með börnin í litlum hópum 

eða jafn vel í einstaklingsþjálfun. Þetta námsefni er aðallega notað til æfinga fyrir rétta 

hljóðamyndun. Þá er unnið er þá með framburðarbókina, mynda spjöldin, spilin og S og 

R öskjurnar ásamt smáforritinu á spjaldtölvum með börnunum.  

  

Leggðu við hlustir 

Er safn verkefna og vinnublaða til að þjálfa mál- og 

hljóðkerfisvitund barna. Bókin er samin með nemendur 

grunnskólans í huga en mörg verkefni hennar henta fyrir elstu 

börn leikskólans. Efnið er þýtt og staðfært úr 

bókinni Auditory Processing Activities eftir Joann H. Jeffries 

og Roger D Jeffries (2003) og er íslenska útgáfan 

samstarfsverkefni þriggja sérkennara og talmeinafræðings 

(Arnheiður Borg, Áslaug Hartmannsdóttir, Eiríkur Ellertsson 

og Ingibjörg Símonardóttir). Bókin er aðallega notuð í tveimur elstu deildunum og þá eru 

valin einstaka verkefni úr henni eftir þörfum barnanna hverju sinni. 

  

Ljáðu mér eyra, undirbúningur fyrir lestur 

Er bók fyrir börn sem eru að byrja að undirbúa sig fyrir 

lestrarnámið. Hún hentar vel fyrir skólahópa í leikskóla 

og sem undirbúningur fyrir lestrarnám í fyrstu bekkjum 

grunnskólans. Í bókinni eru auðskiljanlegar 

leiðbeiningar sem gera foreldrum, kennurum og öðrum 

uppalendum kleift að undirbúa börn undir listina að læra 

að lesa. Höfundar Ljáðu mér eyra eru Ásthildur Bj. 

Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir (2010), 

talmeinafræðingar. Einnig eru  til spilastokkar sem 

byggja á efninu úr bókinni. Spilastokkarnir vinna með mismunandi þætti 
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hljóðkerfisvitundar eins og rím, hljóðflokkun, hljóðgreiningu, samsett orð, hljóðtengingu 

og umskráningu. Spilastokkarnir eru notaðir mikið í vinnu inn á deildum og 

í snemmtækri íhlutun í málörvun með börnum í minni hópum. Hugmyndir úr bókinni eru 

aðallega notaðar inni á tveimur elstu deildunum en einnig á tveimur yngri deildunum eftir 

þörfum barnanna.  

  

Orðaforðalisti 

Þessum lista er ætlað að vera verkfæri fyrir leikskólakennara og 

foreldra til að styðjast við þegar efla á orðaforða barna. 

Orðaforðalistinn er ekki hugsaður sem matstæki, skimun eða 

próf. Hann inniheldur 26 mismunandi flokka sem eru ætlaðir 

fyrir börn yngri en þriggja ára annars vegar og yngri en sex ára 

hins vegar. Listinn er alls ekki tæmandi en hann inniheldur 

dæmi um mikilvægan grunnorðaforða sem gott er að börn hafi á 

valdi sínu. Orðaforðalistinn býður upp á fjölmarga 

notkunarmöguleika og gott er að leyfa hugmyndafluginu að njóta sín 

en Menntamálastofnun hefur búið til hugmyndabanka um það hvernig hægt sé að nýta 

orðaforðalistann í starfi (Elsa Pálsdóttir, 2017).  

 

Í leikskólanum er gott að hafa orðaforðalistann inni á deildum til að minna á fjölbreyttan 

orðaforða. Hann er einnig nýttur í þemavinnu með börnunum. Hann er notaður til þess að 

dýpka orðaforða barnanna. Síðan er listinn einnig gott verkfæri fyrir foreldra til þess að 

styðjast við þegar velja á orð til að efla orðaforða barna sinna.  

  

Smáforrit 

Smáforritin eru bæði notuð í sérkennslu og í starfi inni á deildum. Nefna má íslensk 

smáforrit eins og Orðagull, Lærum og leikum með hljóðin, Georg og félagar og mörg 

fleiri sem nýtast vel í málörvun.  
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Bókasafn 

Á Hlaðhömrum er stórt og gott bókasafn 

sem allar deildar hafa aðgang að. Allar 

deildar eru með bækur inn á deildum sem er 

reglulega skipt út fyrir nýjar. Bækurnar eru 

flokkaðar fyrir hvern aldur og því auðvelt 

fyrir starfsfólk að finna efni við hæfi. 

Bækurnar eru flokkaðar með lit og tölustaf. 

Tölustafurinn á bókinni stendur fyrir í 

hvaða hillu bókin á að vera og það auðveldar starfsfólki að skila bókunum aftur á réttan 

stað. Lita flokkarnir eru fimm. Rauður: bækur fyrir börn 2-3 ára, Gulur: bækur fyrir börn á 

aldrinum 3-4 ára, Blár: bækur fyrir börn á aldrinum 4-6 ára, Hvítur: bækur með þulum, 

rími, ævintýrum og Disney bækur, Grænn: eru fræðslubækur. Gott aðgengi barnanna að 

bókum við hæfi nýtist við málörvun í leik og skipulögðum stundum inni á deildum.  

 

Einnig nýtir stafsfólk leikskólans Bókarsafn Mosfellsbæjar. Þangað er farið með hóp af 

börnum í lestrarstundir sem starfsmenn bókasafnsins bjóða upp á. Einnig er farið á 

bókasafnið með hóp af börnum og þeim er leyft að velja sjálf bækur eftir sínu áhugasviði.  

 

Spilasafn 

Skólinn á tvö spilasöfn. Í öðru spilasafninu eru leikspil. 

Börnin geta spilað innI á deildum og geta verið bæði sjálf 

að spila við hvert annað eða með starfsfólki leikskólans. Í 

hinu spilasafninu eru spil sem eru sérstaklega notuð í 

málörvun og eru þau flokkuð í sjö flokka eftir 

málflokkum. Í þessu spilasafni getur kennari valið spil 

eftir því hvaða málþætti hann vill þjálfa hverju sinni og 

eru þau spiluð með kennara/starfsmanni.  Flokkarnir sem 

vinna með ákveðna málþætti eru: Orðaforði, Almennur 

málskilningur, Heyrnarminni, Setningafræði, Málfræði, 

Hljóðkerfisvitund og Form, litir, tölur.  
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Tákn með tali 
Á Hlaðhömrum er notuð aðferðin tákn með tali til að styðja 

við máltjáningu í öllu daglegu starfi inni á öllum deildum 

leikskólans en þó mest á þeim tveimur yngstu, Hvammi og 

Holti. Táknin gera málið sýnilegt og það styður börnin þegar 

þau eru að byrja að mynda orð og setningar. Tákn með tali 

hjálpar þeim börnum mjög mikið sem sérstaklega þurfa á því 

að halda til þess að gera sig skiljanleg. Tákn með tali 

tjáskiptaleiðin er líka mjög mikið notuð þegar sungið er með 

börnunum inni á öllum deildum. Börnunum finnst mjög 

skemmtilegt að nota tákn með tali í söng. Einnig eru allar deildar með tákn og orð 

vikunnar og það eflir orðaforða. Farið er yfir tákn og orð vikunnar á hverjum degi í 

samverustund á öllum deildum leikskólans.  

  

Málörvun  

Á Hlaðhömrum er málörvunin tengd við allar athafnir og viðburði dagsins. Í gegnum 

allt starf leikskólans gefst fullt af tækifærum til góðrar almennar málörvunar. 

Samverustundir eru mikið nýttar fyrir almenna málörvun og innlagnir. 

Málörvunarstundir eru nýttar til þess að vinna með og efla þá málþætti sem þarf 

hverju sinn. Notast er við snemmtæka íhlutun í málörvun. 

 

Samverustundir yfir daginn 

 Farið er yfir Bínu boðskiptareglurnar . 

 Farið er yfir vikudag, mánuð og ár.  

 Rætt er um veðrið.  

 Tákn (TMT) og orð vikunnar. 

 Bókalestur og spurningar úr bókinni, töflusaga og spurningar úr sögunni eða 

æfð er sögugerð með börnunum.   

 Málhljóðastafur Lubba, tákn og málhljóð fyrsta bókstafs í nafni hvers barns. 

 Farið er yfir myndrænt dagskipulag. 

 Sönglög, rím, kvæði og klappað atkvæði.   

 Þula mánaðarins.   

 Málörvandi leikir.   
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 Leikur að læra leikir. 

 

Málörvunarstundir  

Áherslur hvað varðar Snemmtæka íhlutun í málörvun  

 Fara yfir Bínu boðskiptareglurnar  

 Unnið með viðeigandi málþætti eftir þörfum. Málþættir sem er markvist unnið með 

eru: orðaforði, almennur málskilningur, heyrnarminni, setningafræði, málfræði, 

hljóðkerfisvitund, form, litir og tölur og viðeigandi boðskipti.  

 

  

  

Fjölskyldan og leikskólinn  

Líðan barns í leikskóla er samtvinnuð velferð fjölskyldu þess og heimilis og sjónarmið og 

framlag foreldra til leikskólastarfsins því afar mikilvægt.  Þegar börnin hefja leikskólagöngu 

sína er grunnur lagður að samstarfi skólans og heimilisins og mikilvægt er að fullt traust sé 

þar á mill.  

 

Fyrir leikskólagöngu barnsins eru foreldrar boðaðir í viðtal hjá skólastjóra þar sem skólinn er 

kynntur, þeim eru kynntar ýmsar upplýsingar t.d. stefna skólans, áherslur, heimasíðan er 

kynnt sem og foreldrakverið og námskráin.  Foreldrafundur fyrir alla foreldra er haldinn að 

hausti þar sem kynnt er starf vetrarins. Foreldraviðtöl eru síðan haldin tvisvar á ári þar sem 

kennari barnsins og foreldrar ræða saman um barnið. En að sjálfsögðu er hægt að óska eftir 

viðtali hvenær sem er. Foreldrar eru hvattir til þess að lesa fyrir börnin sín. Öllum íbúum 

Mosfellsbæjar er boðið frítt bókasafnskort og foreldrar geta nýtt sér það til þess að ná sér í 

bækur við hæfi barnanna. Ekki má gleyma hinum daglegu samskiptum þegar foreldrar  

koma með og sækja börn sín en þá gefst gott tækifæri til veita upplýsingar á báða bóga. 

Foreldrar eru alltaf velkomnir í leikskólann til að fylgjast með starfi hans.  

 

Foreldrafélag og foreldraráð er starfandi við leikskólann og er það mikilvægur þáttur í 

samstarfi foreldra og leikskólans. Foreldrar geta boðið sig fram til starfa í foreldrafélaginu en 

í foreldraráðinu sitja 3 foreldrar. Hlutverk foreldraráðsins er að er að kynna sér innra starf 

leikskólans og foreldrar geta haft áhrif þar.  
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Tvítyngi/Fjöltyngi  

Flest samfélög í veröldinni eru fjöltyngd. Að hafa vald á mörgum tungumálum er dýrmæt 

hæfni, bæði fyrir einstaklinginn sjálfan og samfélagið. Tungumál tengjast náið sjálfsmynd, 

aðlögun og menningarlegri tjáningu og því mikilvægur hluti í lífi barna og fullorðinna. 

Tvítyngi hefur svo margt jákvætt í för með sér að flestar fjölskyldur sem hafa tvö eða fleiri 

tungumál, geta ekki hugsað sér að vera án þeirra. Málþroski fjöltyngdra barna eflist ef 

leikskóli, skóli og samfélagið í heild sinni hefur jákvætt viðhorf 

til fjöltyngis. Fjöltyngdar fjölskyldur eru ólíkar Fjölskyldur geta verið tví- eða fjöltyngdar á 

mjög ólíkan hátt svo sem:   

• Annað foreldrið eða báðir hafa annað móðurmál en íslensku.  

 • Foreldrar hafa ekki sama móðurmál og barnið heyrir frá upphafi tvö eða fleiri tungumál 

heima.  

 • Annað foreldrið eða báðir alast upp í landi þar sem töluð eru ólík tungumál heima fyrir og í 

skólanum (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, e.d).    

 

Börn hafa einstaka hæfileika til máltöku sem auðveldar þeim að læra móðurmálið við 

eðlilegar aðstæður samkvæmt kenningum allsherjarmálfræðinnar. Ef börn læra tvö eða fleiri 

mál samtímis fyrir 11-12 ára aldurinn verða öll tungumálin að móðurmáli þeirra. Þetta gerist 

þó eingöngu ef öll tungumálin eru notuð reglulega (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). Börn geta 

lært mörg tungumál á sama tíma. Á mörgum stöðum í veröldinni þykir það sjálfsagt að börn 

læri mörg tungumál frá blautu barnsbeini. Til þess að barnið geti lært fleiri tungumál á 

fullnægjandi hátt, er mikilvægt að heimili, leikskóli og skóli taki virkan þátt. Það er 

mikilvægt að fullorðnir hvetji og styðji við þróun á fjöltyngi barnsins (Nasjonalt senter for 

flerkulturell opplæring, e.d). Að læra önnur tungumál veldur ekki málþroskaröskun. Engar 

rannsóknir hafa sýnt fram á slíkt eða að það valdi seinkun í málþroska (Elín Þöll Þórðardóttir, 

2004). Miklu máli skiptir að góður grunnur sé lagður fyrir málþroska barnsins með því að 

rækta, efla og nota vel móðurmál þess. Það þýðir ekki að barnið blandi ekki stundum saman 

fleiri en einu tungumáli þegar það tjáir sig. Slíkt er oft eðlilegur hluti af málkerfum barnsins 

(e. code switching). Barn hefur betri undirstöðu til að læra annað tungumál ef það hefur 

góðan málþroska í móðurmálinu. Móðurmálið og annað tungumál geta styrkt hvort annað 

(Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring, e.d).  
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Aðaláhyggjur af mati á málþroska hjá börnum sem alast upp við tvítyngi eða fjöltyngi er 

hættan á því að vanmeta málþroskafrávik sem koma fram á öllum tungumálum og að öll 

vandamál barns í málþroska séu útskýrð út frá því að barnið sé að læra fleiri tungumál. Hins 

vegar er líka hætta á því að gera ráð fyrir að barnið sé með málþroskavandamál, þegar 

orsökin er að barnið hefur ekki fengið næg tækifæri til þess að tileinka sér tungumálið í því 

landi þar sem það býr. Mikilvægt er að greina  hvort barnið er með málþroskafrávik sem 

kemur þá fyrst fram í móðurmáli þess og endurspeglast svo í öðrum tungumálum sem barnið 

lærir. Síðan þarf að athuga hvort lagður sé góður grunnur að málþroska í móðurmálinu í 

uppeldinu. Ef málumhverfi barnsins er gert mjög flókið getur það haft áhrif  á málþroska þess 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014).  

  

Mótökuáætlun fyrir tvítyngd og fjöltyngd börn  

Þegar barn byrjar í leikskóla er mikilvægt að mynda góð tengsl á milli heimilis og leikskóla. 

Þegar barn af erlendum uppruna byrjar í leikskólanum eru tengslin enn mikilvægari. Þess 

vegna þarf að taka vel á móti barninu og foreldrum þess. Einnig að móttökuáætlun sé skýr 

fyrir bæði foreldra og starfsmenn.   

 

Fyrsta viðtal er tekið áður en barnið byrjar í leikskólanum. Foreldrum er boðinn túlkur ef 

báðir foreldrar eða annað talar ekki íslensku og viðtalið er tekið af leikskólastjóra. Viðtalið er 

ætlað til að fá upplýsingar frá foreldrum um barnið og að gefa upplýsingar um leikskólann. 

Foreldrum er síðan boðið að ganga um leikskólann og hitta starfsfólk. Aðlögunartími er 

ákveðinn í samstarfi við deildarstjóra. Fljótlega eftir að aðlögun líkur eru foreldrar boðaðir í 

foreldraviðtal við deildarstjóra barnsins og foreldrum er boðinn túlkur í viðtalið ef þörf er á.   

 

 Deildarfundur er mikilvægur til að allt starfsfólk fái nauðsynlegar upplýsingar um barnið og 

menningu þess. Einnig að fara yfir hvaða upplýsingar eru nauðsynlegar fyrir leikskólann s.s. 

fjölskylduaðstæður, ofnæmi, trúarbrögð, hefðir o.fl. Starfsmenn þurfa að afla sér upplýsinga 

um bakgrunn barnsins og fjölskyldu þess í upphafi leikskólagöngu. Leikskólinn þarf einnig 

að þekkja málumhverfi barnsins, ræða hvernig hægt sé að mæta þörfum þess og jafnframt 

þarf að styðja við foreldra.   

 

Fljótlega er farið að skoða færni barnsins í málþroska. Í kjölfarið er farið að vinna með barnið 

og gerð er einstaklingáætlun. Ef grunur um málþroskafrávik vaknar eftir 
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reglubundnar skimanir/prófanir eru foreldrar beðnir um að fylla út lista sem gefur starfsfólki 

leikskólans góða mynd af stöðu barnsins í móðurmálinu. Ef um er að ræða 

sömu málþroskafrávik í móðurmáli og í íslenskunni þarf að vinna með þá 

þætti málþroskans með snemmtækri íhlutum í málörvun. Ef vandinn er mikill og framfarir 

litlar er mælt með því við foreldra að leita til talmeinafræðings til þess að meta vandann. Í 

upphafi er gott að fræða foreldra um mikilvægi þess að viðhalda og styðja við bæði 

málþroska barnsins og almennan þroska þess og þá er lestur fyrir það á móðurmálinu mjög 

mikilvægur. Mikilvægt að gott foreldrasamstarf myndist í upphafi leikskólagöngu hvers 

barns.  

  

Reglubundnar skimanir og prófanir 
 

TRAS 
TRAS stendur fyrir Tidlig registering av språk en það er efni sem 

er upprunanlega komið frá sérfræðingum við norskan háskóla 

og sérkennslustofnanir og er notkun þess orðin útbreidd á 

Norðurlöndunum. Með TRAS skráningum er hægt að leita eftir 

frávikum í mál- og félagsþroska barnanna með fyrirbyggjandi íhlutun í 

huga.  

Skráning hefst þegar barnið er rúmlega 2ja ára og lýkur við 5 ára 

aldur.  Skráð er tvisvar á ári með 6 mánaða millibili.    

Skráningarnar flokkast undir þrjú færnisvið sem greinast innbyrðis.  

1. Samleikur/félagsfærni, Tjáskipti/samskipti og Athygli og einbeiting  

2. Málskilningur og málvitund  

3. Framburður, Orðaforði og Setningamyndun.  

Gerð er skráning  á  6 mánaða milli bili og listinn er svo notaður til þess að sýna foreldrum 

stöðu barnanna í þessum þáttum í  foreldraviðtölum. Einnig fyrir starfsfólk leikskólans að sjá 

hvar barnið er statt hverju sinni og grípa inn í snemma með íhutun ef þess er þörf. Einnig eru 

foreldrar fengnir til samstarfs við að styrkja og efla barnið (Björk Alfreðsdóttir o.fl., 2013). 
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Hljóm-2  
Hljóm-2 er aldursbundið próf sem er lagt fyrir til þess að meta 

hljóðkerfis og málmeðvitund barna í elsta árgangi leikskólans í því 

skyni að greina þau börn sem eru í áhættu 

fyrir síðari lestrarerfiðleika.    

Prófið er lagt fyrir 5 ára börn í október og svo aftur í febrúar á þeim 

börnum sem koma út með slaka færni eða mjög slaka færni.  

Í prófinu er verið að kanna:  

1. Rím  

2. Samstöfur  

3. Samsett orð  

4. Hljóðgreiningu  

5. Margræð orð 

6. Orðhlutaeyðingu  

7. Hljóðtengingu  

(Menntamálastofun, e.d.)  

 

Ef börn koma út með slaka eða mjög slaka færni er unnið sérstaklega með þá. Foreldrar fá 

upplýsingar um niðurstöður prófanna og í tilfellum þar sem börn koma út með slaka eða mjög 

slaka færni þá eru foreldrar fengnir til samvinnu við að örva mál- og hljóðkerfisvitund þeirra. 

Foreldrum er bent á námsefni og aðferðir sem nýtast börnunum vel. Niðurstöðum er einnig 

skilað til grunnskólanna. 

 

Samstarf við heilsugæslu 

Reglubundnar skimanir á þroska barna fara fram á heilsugæslustöðvum. Þar eru m.a. lagðir 

spurningalistar fyrir foreldra svo kallað PEDS og þroskamat svo kallað Brigance við 18 

mánaða, 30 mánaða og 4. ára aldur. Hjúkrunarfræðingur setur sig í samband við deildarstjóra 

viðkomandi barns ef grunur kviknar um frávik samkvæmt niðurstöðum úr spurningalista og 

þroskamati. Með upplýstu samþykki foreldra getur heilsugæslan gefið starfsfólki leikskólans 

upplýsingar varðandi hvaða þættir sýndu getu undir meðallagi miðað við jafnaldra barnsins. 

 

  



 

35 
 

LEIKSKÓLINN HLAÐHAMRAR 

Viðbrögð/verkferlar  

 

  

 

 

 

 

TRAS

Skráning 
aldurssamsvarandi

Niðurstöður 
kynntar foreldrum

Skráning ekki í 
samræmivið aldur

Niðurstöður 
kynntar foreldrum 

Einstaklingsáætlun 
og íhlutun eftir 

þörfum

TRAS endurtekið á 
6 mánaða fresti frá 

2 ára til 5ára

Framfarir litlar 
tilvísun til 

talmeinarfræðings
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Hljóm -2

Góðfærni og 
meðalfærni í Hljóm -2

Niðurstöður kynntar 
foreldrum

Niðurstöðum skilað til 
grunnskólanna 

Slök eða mjög slök 
útkoma í einstaka 
þáttum í Hljóm-2

Niðurstöður kynntar 
foreldrum og saamstarf 

við foreldra

Einstaklingsáætlun og 
íhlutun í þeim þáttum 

sem voru slakir

Niðurstöðum skilað til 
grunnskólanna 

Slök eða mjög slök 
heildarniðurstaða úr 

Hljóm -2

Niðurstöður kynntar 
foreldrum og saamstarf 

við foreldra

Einstaklingsáætlun og 
íhlutun í þeim þáttum 

sem voru slakir

Hljóm -2 endurtekið 

Niðurstöður kynntar 
foreldrum og samstarf 

við foreldra

Heildar niðurstaða 
Hljóm -2 enn slök eða 

mjög slök þá er tilvísun 
til talmeinafræðings

Niðurstöðum skilað til 
grunnskólanna 
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EFI-2

Góður málþroski

Niðurstöður 
kynntar foreldrum

slök tjáning 
og/eða skilningur 

Niðurstöður 
kynntar foreldrum 

og samstarf við 
foreldra

Einstaklingsáætlun 
og íhlutun

EFI-2 endurtekið 
og framfarir 

metnar

Niðurstöður 
kynntar foreldrum 

og samstarf við 
foreldra

Tilvísun til 
talmeinafræðings 

ef færni er enn 
slök

Mjög slakur 
málþroski, tjáning 

og skilningur

Niðurstöður 
kynntar foreldrum 

og samstarf við 
foreldra

Einstaklingsáætlun 
og íhlutun

Tilvísun til 
talmeinafræðings
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Sérkennsla  

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

leikskólann. Deildarstjórar, fagstjórar í hreyfingu og listsköpun, skólastjóri og 

aðstoðarskólastjóri geta alltaf leitað til sérkennslustjóra ef grunur vaknar um frávik í þroska 

hjá barni og eða fengið ráðleggingar. Sérkennslustjóri tekur börn til sín í þjálfun inn í Skjól 

og vinnur einnig inn á deildum í leikskólanum. Sérkennslustjóri er bæði með 

einstaklingsþjálfun og hópa í þjálfun eins og félagsfærniþjálfun. Einnig heldur 

sérkennslustjóri utan um alla teymisfundi og einstaklingsnámskrár.  

  

Sérfræðiþjónusta  

Leikskólinn Hlaðhamrar sækir sérfræðiþjónustu til Fræðsluskrifstofu Mosfellsbæjar og 

sérfræðinga á vegum hennar þar má til dæmis nefna sálfræðing og talmeinafræðing. Einnig er 

leitað til utanaðkomandi sérfræðinga eftir þörfum. Hægt er að leita til sérfræðinga frá 

Greiningarstöð og ráðgjafarstöð ríkisins til að leggja fyrir greiningar og endurmat á einstaka 

börnum og einnig er hægt að leita eftir ráðgjöf tengdri sömu börnum. 

  

Aðferðir og mælitæki sem notuð eru í sérkennslunni  
 

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

Prófinu er ætlað að mæla orðaforða barna og einnig hvert vald þeirra er 

á beygingarkerfi og setningagerð málsins. Foreldrar fylla út orðaforðagátlistann  og skila til 

leikskólans. Listinn er svo skoðaður og farið yfir niðurstöður með foreldrum. Aldursviðmið 

fylgja prófinu en með samanburði við þau er skorið úr um hvort málþroski barna mælist 

innan eðlilegra marka miðað við jafnaldra. Elín Þöll Þórðardóttir, talmeinafræðingur er 

höfundur prófsins.  

  

EFI-2 er málþroskaskimun fyrir börn á fjórða ári. Skimunin 

byggist á myndabók með sjö myndum sem barn og kennari 

skoða saman, svör barnsins gefa vísbendingu  um hvernig 

málþroska þess er háttað miðað við jafnaldra. Skimunin kannar 

málskilning og tjáningarfærni barnsins og tilgangurinn er að 

finna þau börn sem þurfa á stuðningi að halda. Með því að 
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finna börn með málörðuleika er hægt að bæta úr með snemmtækri íhlutun. EFI-2 er eftir 

Elmar Þórðarson, Friðrík Rúnar Guðmundsson og Ingibjörgu Símonardóttir en þau eru öll 

talmeinafræðingar. (Elmar Þórðarson o.fl, 2012)  

 

Á Hlaðhömrum er notuð Efi –2 málþroskaskimun þegar TRAS hefur ekki komið nógu vel út 

og taldir eru möguleikar á að barn þurfi á stuðningi að halda með aðferðum snemmtækrar 

íhlutunar í málskilningi og eða tjáningarfærni. Niðurstöður eru svo kynntar foreldrum og þeir 

fengnir til samstarfs við að styrkja og efla málskilning og eða tjáningarfærni barnsins ef þess 

er þörf.  

  

AEPS matskerfið (e. Assessment, evaluation and programming system  for infants and 

children) er ætlað til að meta getu barna frá fæðingu til sex ára aldurs og þá færni sem barnið 

þarf aðstoð við að þjálfa. Niðurstöður AEPS gefa skýrar línur um hvaða þroska þætti væri 

þarft að þjálfa. Þær eru góð undirstaða þegar verið er að skipuleggja viðeigandi íhlutun og 

einnig við gerð einstaklingsnámskráa. Matskerfið er byggt upp með áherslu á gott samstarf 

milli foreldra og leikskóla (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl, 2014).  

  

TEACCH  nálgunin (skipulögð kennsla/þjálfun) stendur fyrir 

„Treatment and education of Autistic and realated communication handicapped children‟ eða 

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

Nálgunin hentar afar vel við skipulag á námi nemenda á einhverfurófi, 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. Aðalmarkmiðið með 

aðferðinni er að hjálpa einstaklingum að þroskast, sem og að öðlast meiri lífsgæði, 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: 

 • skilningur á menningu einhverfunnar. 

 • Einstaklingsmiðuð áætlun. 

• Hanna umhverfi sem hentar. 

 • Sjónræn hjálpargögn fyrir daglegar athafnir.  

• Sjónræn hjálpargögn til að einstaklingur skilji verkefni sem hann á að takast á við 

(Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins, 2018).  
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Atferlisþjálfun 
Atferlisþjálfun er markviss, árangursrík og viðurkennd leið sem hefur verið þróuð til þess að 

hafa áhrif á hegðun og byggja upp margvíslega færni hjá börnum, oft hjá börnum með röskun 

á einhverfurófi. Atferlisþjálfun byggir á aðferðum hagnýtrar atferlisgreiningar. 

Atferlisgreining er vísindagrein sem fæst við rannsóknir á lögmálum hegðunar. Lögð er 

áhersla á að hagnýta þá þekkingu á ýmsum sviðum mannlífsins, eins og við kennslu barna 

með röskun á einhverfurófi. Bein kennsla er yfirleitt notuð til þess að kenna nýja eða flókna 

færni sem krefst mikillar athygli frá barninu. Sú færni sem á að kenna, eins og t.d. leikur, er 

brotin niður í mörg lítil skref, sem eru kennd á kerfisbundinn hátt og tengd saman í flóknari 

athafnir (Greiningar- og ráðgjafarstöðvar ríkisins, 2018) . 

 

Félagsfærni og félagsfærnissögur  
Félagsfærnisögur er aðferð til að kenna börnum viðeigandi hegðun og boðskipti við 

mismunandi félagslegar aðstæður af ýmsu tagi. Í leikskólanum eru sögurnar nýttar fyrir þau 

börn sem þurfa á því að halda. Félagsfærnisögur eru stuttar sögur til að hjálpa barninu með 

ákveðna hegðun eða athafnir sem reynast því erfiðar. Sagan er stutt og er gerð eins og barnið 

sé sjálft að segja hana. Hún er jákvæð og uppbyggileg fyrir barnið.  Leikskólinn á lítið safn af 

félagshæfnisögum og svo eru þær einnig búnar til eftir þörfum hverju sinni. 

 

 

Lokaorð  
Vinnan við gerð handbókarinnar Snemmtæk íhlutun í málörvun hefur reynst Leikskólanum  

Hlaðhömrum mjög vel. Allir starfsmenn hafa tekið þátt í ferlinu og vinna nú eftir skýrum 

verkferlum sem eykur öryggi, árangur og ánægju. Námsefnið er aðgengilegra og flokkað eftir 

málþáttum, sem aftur gerir kennsluna skilvirkari, sérstaklega þegar ákveðið er fyrir fram 

hverjir áhersluþættir kennslustundarinnar eru.   
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Flokkun  

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

Almennur málskilningur: Skilningur gerir börnum kleift að vinna úr 
upplýsingum af þeirri reynslu sem þau upplifa.  Skilningur kemur ekki aðeins 
fram í lestri heldur er hann einnig mikilvægur í samskiptum.  Barn með góðan 
málskilning getur gert grein fyrir rituðu máli og tengt þannig þau orð sem það 
lærir við eigin þekkingu og skilning.  
 

Heyrnarminni: Að tileinka sér, geyma og geta kallað fram heyrnrænt 
hljóðmynstur (oftast í réttri röð), bæði úr langtíma-og skammtímaminni.  Þetta 
felur m.a. í sér að geta endurtekið orð og farið eftir fyrirmælum.  
  

Setningafræði: Setningauppbygging byggir á málfræðireglum sem segja 
til um hvernig orð eiga að raðast upp í setningar.  Öll tungumál byggja á 
málfræðireglum sem gera fólki mögulegt að tjá sig í setningum.  
  

Málfræði: Málfræði er samansafn af reglum sem einkenna hefðbundna 
málnotkun.  Miðtaugakerfið býr yfir upplýsingum um þessar reglur og við 
notum þær upplýsingar þegar við myndum setningar.  
  

Hljóðkerfisvitund: Hljóðkerfisvitund er hæfileikinn til þess að geta 
hugsað og talað um málhljóð og hljóðkerfi málsins.  Hér má t.d. nefna að geta 
klappað atkvæði, rímað og fundið fyrsta hljóð orða.   
  

Form, litir tölur: Þessi hugtök byggja á huglægri flokkun og nafnsetningu 
á mismunandi litaheitum, útlínum forma og talnagildum.  
  
Tölum saman. Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2005.  
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Túlkur fyrir foreldra af erlendum uppruna 

 Í þeim tilfellum þar sem þörf er fyrir túlk ber að hafa eftirfarandi atriði í huga: 

 • Túlkur hefur þagnarskyldu í einu og öllu. 

 • Túlkur má ekki taka afstöðu.  

• Túlkur má ekki láta í ljós skoðanir sínar þegar hann túlkar. 

  • Túlkur á að túlka allt sem sagt er í samtalinu. 

 • Túlkur á ekki að hafa frumkvæði að því að svara spurningum.  

• Túlkurinn ber ekki ábyrgð á því að upplýsingar séu réttar eða sannar. 

 • Túlknum ber að láta vita ef túlkunin getur ekki fallið undir þessar reglur. 

Góð ráð sem vert er að hafa í huga þegar mál þitt er túlkað: 

 • Líttu á túlk sem brú á milli menningarheima og undirbúðu hann undir fundarefnið.  

• Kynntu þér siðareglur túlka og þagnarskyldu.  

• Skipuleggðu fyrir fram meginlínur samtalsins þannig að ljóst sé um hvað eigi að 
ræða og hver sé tilgangur samtalsins. Taktu tillit til þess að samtal með aðstoð túlks 
tekur lengri tíma en samtöl á íslensku. 

• Byrjaðu helst samtalið með stuttri samantekt sem gefur yfirlit yfir hvað þú hafir 
hugsað þér að verði rætt og gefðu viðmælendum færi til að gera athugasemdir. 

• Vertu ekki feimin(n) við að nýta líkamstjáningu til að leggja áherslu á mál þitt. 
Vertu nákvæmari í orðavali en þú átt venju til.  

• Tjáðu þig á einfaldan og skýran hátt. Taktu tillit til túlksins því hann þarf að skilja 
þig og fá tíma til þess að flytja skilaboðin jafnóðum til þriðja aðila.  

• Mundu að taka góð málhlé svo túlkurinn fái ráðrúm til að yfirfæra eða meðtaka það 
sem þú ert að segja.  

• Mikilvægt er að þú snúir beint að foreldrum og horfir í augu þeirra þegar þú talar. 

• Horfðu beint á viðmælendur þína þegar þeir tala. Snúðu þér ýmist að túlknum eða 
viðmælanda eftir því hvor þeirra talar.  

• Farðu yfir niðurstöður og upplýsingar sem komu fram á fundinum þannig að 
viðmælendur þínir séu sammála um hvað var sagt og ákveðið á fundinum. 
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Frekari bakgrunns upplýsingar tví- eða fjöltyngdra barna 

Nafn barns:                                                                               Kt: 

Út fyllt af:  Dags: 

 

 

Er barnið fætt á Íslandi?  

 

Hvaða tungumál eru töluð á heimilinu?  

 

Hvert er móðurmál barnsins?  

 

Tala foreldrar sitt móðurmál við barnið? 

 

Hafa greinst málþroskafrávik eða lestrarörðugleikar í fjölskyldunni? 

 

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

 

Er barnið með lítinn orðaforða miðað við jafnaldra á eigin tungumáli? 

 

 Er barnið með framburðarfrávik á eigin tungumáli?  

 

Hafa foreldrar áhyggjur af málþroska barnsins?  

 

Finnst barninu gaman að láta lesa fyrir sig og er lesið fyrir barnið á sínu móðurmáli? 

 

Annað sem foreldrar/forráðmenn vilja taka fram: 
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Spurningalisti fyrir foreldra barna sem eru að læra íslensku 
sem annað tungumál til að meta hvort um  

málþroskafrávik sé að ræða 

 
Nafn barns:                                                                                             Kt: 

Móðurmál barnsins (sterkara mál barnsins):  

Út fyllt af:                                                                                               Dags: 

 

Málskilningur, Strikaðu undir það sem við á innan sviga Já      Nei Veit 
ekki 

Hefur barnið sýnt málþroskafrávik á eigin tungumáli? (boðskipti, orðaforði, 
málskilningur, máltjáning, framburður.) 

   

Stoppaði málþroskinn hjá barninu á einhverjum tíma?    
Sýnir barnið þörf fyrir boðskipti? (móðurmál, íslenska)    
Þekkir barnið algenga hluti og myndir? (móðurmál, íslenska)    
Þekkir barnið nokkra líkamshluta? (móðurmál, íslenska)    
Hlustar barnið með athygli á sögur? (móðurmál, íslenska)    
Fer barnið eftir einföldum fyrirmælum? (móðurmál, íslenska)    
Fer barnið eftir flóknari fyrirmælum? (móðurmál, íslenska)    
Réttir barnið hluti samkvæmt beiðni? (Móðurmál, íslenska)    
Er barnið að bæta við sig skilningi á nýjum orðum? (móðurmál, íslenska) 
 

   

 

Máltjáning, Strikaðu undir það sem við á innan sviga Já Nei Veit 
ekki 

Byrjaði barnið seint að tala? (miðað við móðurmál)?    
Er barnið að bæta við sig orðum í máltjáningu? (móðurmál, íslenska)    
Tjáir barnið grunnþarfir? (móðurmál, íslenska)    
Getur barnið tjáð sig um það sem það er að gera? (móðurmál, íslenska)    
Tjáir barnið sig í leik með öðrum börnum? (móðurmál, íslenska)    
Er barnið byrjað að tengja saman orð? (móðurmál, íslenska)    
Tjáir barnið sig í setningum? (móðurmál, íslenska)    
Er barnið með mikil framburðarfrávik? (móðurmál, íslenska)    
Hefur barnið gaman af því að leika sér með málið? (dæmi: ríma, klappa 
atkvæði, leika með málhljóðin) (móðurmál, íslenska) 

   

Þekkir barnið og getur nefnt bókstafi? (móðurmál, íslenska)    
Þekkir barnið hljóð bókstafanna? (móðurmál, íslenska)    
Þekkir barnið og getur það nefnt tölustafi? (móðurmál, íslenska) 
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Þróun máls og tals barna 

Hlustun og skilningur 
0 – 3 mánaða 

 Bregst við hljóðum 

 Þagnar eða brosir þegar þú talar til þess 

 Eykur eða minnkar sog sem viðbragð við hljóði 

4 – 6 mánaða 

 Snýr höfði sínu á móti hljóðinu 

 Bregst við hljóðbrigðum í rödd þinni 

 Gefur gaum að leikföngum sem búa til hljóð 

 Gefur gaum að tónlist 

7 – 11 mánaða 

 Skilur nei-nei 

 Hefur gaman að leikjum á borð við gjugg-í-borg 

 Snýr höfðinu markvisst í átt að hljóði 

 Hlustar þegar talað er til þess 

 Kannast við algeng orð eins og glas, skór eða mjólk 

 Byrjar að bregðast við þegar sagt er t.d. Komdu hingað eða Viltu meira? 

12 – 17 mánaða 

 Skoðar leikfang eða bók í a.m.k. 2 mínútur 

 Fylgir einföldum fyrirmælum sem studd eru látbragði 

 Bregst við einföldum spurningum 

 Bendir á þekkta hluti, myndir og fjölskyldumeðlimi þegar það er spurt 

18 – 23 mánaða 

 Bendir á líkamshluta eins og nefið, munninn eða hárið 

 Fer að hlýða á stuttar sögur, vísur og söngva 

 Fylgir einföldum fyrirmælum án bendinga eða látbragðs 

 Skilur einfaldar athafnir eins og að borða, að sofa (lúlla) eða að detta 
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 2 – 2½ árs 

 Skilur forsetningar (afstöðuhugtök) á borð við inn í og ofan á 

 Skilur persónufornöfnin þú, mín, hans 

 Skilur lýsingarorðin stór, góður, vondur 

 Framfylgir fyrirmælum eins og Náðu í skóna þína 

2½ – 3 ára 

 Barnið bregst við ef spurt er um hluti sem það þekkir en sér ekki, t.d. Náðu í boltann 

þinn og settu hann í kassann 

 Skilur mörg andstæð hugtök eins og heitt og kalt, upp og niður, inn og út 

 Skilur persónufornöfnin ég, þú, hennar o.fl. 

 Kann skil á grunnlitum eins og gulur, rauður og blár 

 Þekkir magnhugtökin allir og meira 

3 – 4 ára 

 Nýtur þess í síauknum mæli þegar lesið er fyrir það – vill gjarnan heyra oft sömu söguna 

 Hefur gaman af vísum og fáránlegum fullyrðingum, t.d. hesturinn flaug hátt upp í loft 

 Flokkar hluti og hugtök á myndum, t.d. matur, föt, dót, krakkar 

 Þekkir flesta liti 

 4 – 5 ára 

 Skilur tiltölulega flóknar spurningar 

 Skilur mest af því sem talað er um heima og í leikskólanum 

 5 – 6 ára 

 Getur fylgt margþættum fyrirmælum og framkvæmt þau. Dæmi: Taktu stóra rauða 

boltann og settu hann við hliðina á bláa kassanum 

 Skilur og getur útskýrt  atburðarás (fyrst gerðist ..., svo ..., en síðast ....) 

 Skilur og hefur gaman af rími og rímsögum eins og Tóta tætibuska, Handa 

Gúndavél o.fl. 
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Tal 
0 – 3 mánaða  

 Hljóðmyndun ósjálfráð 

 Lýsir ánægju/óánægju með hljóðum 

 Hjalar 

 Brosir þegar það sér þig 

4 – 6 mánaða 

 Leikur að hljóðum eykst 

 Byrjar að babbla; myndar hljóðarunur eins og mamama, dadadada 

 Gefur í auknum mæli til kynna með röddinni þegar það er ánægt eða óánægt 

7 – 11 mánaða 

 Babblið eykst og fjölbreytni hljóða verður meiri 

 Hermir eftir málhljóðum 

 Notar röddina til að fá athygli 

 Orð eða hljóðarunur eins og mamma og babba geta farið að bera í sér merkingu 

 Reynir að tjá sig með athöfnum og látbragði 

12 – 17 mánaða 

 Eðlilegt er að það noti tvö til þrjú orð yfir persónur eða hluti en smám saman bætist við 

orðaforðann. Hvert orð getur haft fleiri en eina merkingu 

 Reynir að líkja eftir einföldum orðum 

18 – 23 mánaða 

 Notar mest samhljóðin n, m, b, d, h með sérhljóðum 

 Segir allt frá 10 orðum upp í 90 (mikill einstaklingsmunur), t.d. skór, sokkar eða mjólk. 

Framburður enn óskýr og geta orðin hljómað sem gó, þokka eða mokk 

 Hermir eftir nokkrum dýrahljóðum 

 Byrjar að tengja saman orð svo sem meira nammi eða pabbi koma 

 Byrjar að nota einföldustu persónufornöfn eins og mín eða minn 

 

 

2 – 2½ árs 
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 Segir a.m.k. 50 orð (er jafnvel með um 400 orð við 2½ árs aldurinn) 

 Notar sjálft persónufornöfnin hann og hún 

 Setningar lengjast, t.d. úr mamma koma (um 2 ára) í mamma koma heim (um 2½ árs) 

 Notar fleiri samhljóð og framburðurinn skýrist smátt og smátt 

2½ – 3 ára 

 Notar sjálft persónufornöfnin ég, hann og hún 

 Talar í a.m.k. þriggja til fjögra orða setningum 

 Biður um hluti með spurningu, t.d. Bíllinn minn? Eða Hvar húfan mín? 

 Notar fleirtölu orða eins og bílar, dúkkur, boltar 

 Notar ákveðinn greini, t.d. stelpan, húsið, fíllinn 

 Getur myndað flest málhljóð. Á það til að sleppa samhljóði fremst í orði þótt það geti 

myndað sama hljóð í miðju eða aftast í orði. Ræður oft ekki við r,  s,  og  þ 

 Einfaldar samhljóðasambönd, t.d. skip verður gip og 

hestur verður hehtu og elda verður enda 

 Gera má ráð fyrir að nánustu aðstandendur skilji að mestu tal barnsins 

3 – 4 ára 

 Spyr oft hvar – hver – hvað spurninga 

 Getur útskýrt á einfaldan hátt til hvers við notum einstaka hluti, t.d. gaffal eða bíl 

 Getur svarað spurningum á borð við Hvað gerir þú þegar þér er kalt? eða Hvað gerir þú 

þegar þér er mál að pissa? 

 Notar þátíð veikra sagna, t.d. hoppaði, labbaði 

 Endurtekur stuttar setningar 

 Stundum endurtekur barnið sama hljóðið eða orðið, einkum í upphafi setninga. Kallast 

„smábarnastam“.  Þetta á sérstaklega við um aldurinn milli 2½ - 3½ árs 

 Telur upp að 5 og þekkir talnagildin 1-3 (réttir þrjá bolta ef beðið er um) 

 Getur endurtekið þrjár tölur í röð, t.d. 5  7  1 eða 6  5  2 o.s.frv. 

 Langflest málhljóð komin en barnið einfaldar gjarnan flókin samhljóðasambönd, 

t.d. skríða verðurgíða. Mörg börn hafa ekki náð tökum á  r,  s  eða  þ 

 Ókunnugir skilja mest af því sem barnið segir þegar það nálgast fjögra ára aldurinn 

 Hefur a.m.k. 600 orð í orðaforða á þeim aldri 

 Notar -ði, og -di/ti þátíðarmynd, t.d. horfði, keypti(„kaupti“), týndi 

 Notar sterka beygingu þátíðar í vissum sögnum, t.d.var, datt, sá en notar þó veika 

beygingu sagna í flestum sterkum sögnum 

(t.d. lék verður leikti; hljópverður hlaupti o.s.frv.) 

 Notar flóknari fleirtölumyndir en áður, t.d. bækur, börn, blöðrur 

 Barnið getur tjáð sig um það sem það hefur verið að gera í leikskólanum eða heima hjá 

leikfélaga 
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 Notar iðulega setningar sem innihalda fjögur eða fleiri orð 

 4 – 5 ára 

 Notar setningar sem innihalda nákvæmar upplýsingar, t.d. Amma mín á heima í gulu 

húsi með rauðu þaki 

 Mjög aukinn orðaforði 

 Notar í auknum mæli sterkar beygingar sagna, t.d. las, drakk en setur samt oftar veika 

beygingu í stað sterkrar (sjá 3-4 ára) 

 Getur útskýrt hvernig á að gera hluti, t.d. að teikna mynd eða gera sig kláran í háttinn 

 Útskýrir orð eins og Hvað er handklæði? eða Hvað er epli? 

 Svarar hvers vegna spurningum 

 Talið er orðið vel skiljanlegt. Þó vantar sum börn r og s. Viss samsetning hljóða flækist 

enn fyrir barninu, 

t.d. blaðra verður blarða, útvarp verðurúbart og kartafla verður karpatla. Vænta má að 

barnið hafi náð tökum á framburði þessara orða um fimm ára aldurinn 

 5 – 6 ára 

 Getur myndað a.m.k. átta orða setningar 

 Notar lengri og flóknari setningagerð (með aukasetningum og samtengingum, t.d. Þegar 

ég verð stór ætla ég að verða flugmaður og lögga) 

 Notar ímyndunaraflið til að bæta sögur sínar 

 Getur enn vantað r-hljóð. Fæst börn hafa náð tökum á hn eins og í orðinu hnífur 

 
 


