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8 

Inngangur 

Sumarið 1974 hóf Kvenfélag Oddakirkju rekstur leikskóla á Hellu undir stjórn Eddu Bjarkar 

Þorsteinsdóttur sem var fyrsti starfsmaður leikskólans og ein af frumkvöðlum að stofnun hans. 

Fyrstu árin starfaði leikskólinn aðeins yfir sumartímann. Haustið 1976 tók Rangárvallahreppur við 

rekstri leikskólans og síðar Rangárþing ytra. Fyrsti leikskólastjóri heilsársleikskóla var Sólveig 

Stolzenwald en þá var leikskólinn í Nestúni 5. Leikskólinn flutti svo fyrst í Útskála 1 og svo í Útskála 

2 þar sem voru 2 deildar. Árið 2006 opnaði þriðja deildin í Útskálum 2. Gljábær í Þykkvabæ var 

rekinn frá 2007-2010 í húsnæði Grunnskólans í Djúpárhreppi. Í nokkur var leikskólinn 4 deilda 

með þrjár deildar við Útskála 2 og eina deild við Útskála 1 en frá 2019 hafa verið 5 deildar í 3 

húsum þar sem börnum fjölgar ört í sveitarfélaginu. Til stendur að byggja nýjan leikskóla og 

áætlað að hann rísi innan 6 ára þegar þetta er ritað. 

Leikskólinn Heklukot starfar eftir heilsustefnu Unnar Stefánsdóttur. Markmið stefnunnar 

er að auka gleði og vellíðan barnanna með áherslu á næringu, hreyfingu og listsköpun í leik. 

Hugmyndafræðin er sú að ef barn fær holla næringu og mikla hreyfingu, þá sprettur fram þörf til 

að skapa (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2006). 

Tilurð og eftirfylgni 

Haustið 2018 auglýsti Menntamálastofnun eftir þátttakendum í þróunarverkefnið Snemmtæk 

íhlutun með áherslu á málþroska og læsi í samvinnu við Ásthildi Bj. Snorradóttur talmeinafræðing. 

Halldóra Guðlaug Helgadóttir, leikskólaráðgjafi Skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-

Skaftafellsýslu, ásamt Eddu G. Antonsdóttur þáverandi forstöðumanni, ræddu við stjórnendur 

leikskólanna fimm og var ákveðið að sækja um þátttöku en leikskólarnir komust ekki að. Sama 

haust var leikskólaráðgjafi ásamt nokkrum starfsmönnum af leikskólum svæðissins á námskeiði 

hjá Ásthildi þar sem rætt var um hvað mikill áhugi væri á þessu þróunarverkefni.  Úr varð að hún 

tók okkur að sér upp á eigin spýtur og þar með hófst  samstarf Skólaþjónustunnar og Ásthildar. 

Leikskólarnir fimm á þjónustusvæði Skólaþjónustunnar, Leikskólinn Laugalandi, leikskólinn 

Heklukot, leikskólinn Örk, leikskólinn Mánaland og Heilsuleikskólinn Kærabæ, samþykktu 

þátttöku og stóð verkefnið yfir frá hausti 2019 til vors 2021. Ásthildur Bj. Snorradóttir var 

verkefnastjóri varðandi innleiðingu á þessu þróunarverkefni í náinni samvinnu við Halldóru 

Guðlaugu Helgadóttur.  
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Mikill vilji er innan leikskólanna til að auka þekkingu og færni alls starfsfólks í vinnu með 

málörvun og málþroska leikskólabarna. Vaxandi fjölmenning á svæðinu ýtir undir þörf fyrir meiri 

þekkingu á málþáttum tungumálsins, málörvunarefni, undirstöðum fyrir lestur og hvernig megi 

nýta þá þekkingu sem best til snemmtækrar íhlutunar í leikskólastarfi. Stjórnendur leikskólanna 

fimm ásamt sveitarstjórnum sveitarfélaganna fimm; Ásahrepps, Rangárþings Ytra, Rangárþings 

Eystra, Mýrdalshrepps og Skaftárhrepps og stjórn Skólaþjónustunnar sýndu mikinn áhuga á að 

taka þátt í verkefninu.  

Markmið verkefnisins eru: 

• Að öll börn í leikskólunum nái hámarksárangri hvað varðar mál, tal og boðskipti 

fyrir upphaf grunnskólagöngu. 

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

á niðurstöðum og áherslum í kennslu frá leikskólum. 

• Að leikskólar taki leiðandi hlutverk í valdeflingu starfsfólks til að beita aðferðum 

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

 

Afurð verkefnisins er handbók fyrir hvern leikskóla sem unnin var samkvæmt 

aðgerðaráætlun og handbókarramma verkefnisins þar sem sérstök áhersla var lögð á að virkja 

allt starfsfólk leikskólans til þátttöku og að hugmyndafræði og sérstaða hvers leikskóla kæmi skýrt 

fram. Í handbókunum kemur fram hvernig hver leikskóli flokkar og nýtir á markvissan hátt 

málörvunarefni í leik og starfi. Verkferlar og vinnulag var gert skýrara ásamt uppbygginu 

málörvunarstunda og mati á árangri. Einnig var leitast við að efla leiðtogahlutverk leikskólanna 

þegar kemur að snemmtækri íhlutun vegna málþroska og undirstöðuþátta fyrir læsi 

leikskólabarna.  

Fjölbreytt fræðsla var veitt starfsfólki og vinnuhópum leikskólanna og með áframhaldandi 

vinnu verða foreldrar og forráðamenn upplýstir. Innan leikskólans var myndaður vinnuhópur 

þvert á deildar til þess að halda utan um þróunarverkefnið og tók hann breytingum eftir því sem 

leið á verkefnavinnuna. Jafnframt var leikskólunum veitt ráðgjöf við uppbyggingu á 

handbókunum, mikilvægum þáttum tengdum málþroska og læsi leikskólabarna og flokkun á 

námsefni. Starfsfólk leikskólans hefur lagt mikla vinnu í handbókina og má segja að samvinna, 

seigla, umhyggja og metnaður hafi orðið leiðarljós vinnuhópsins. 
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Skólaþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu þakkar öllum sem lögðu hönd á 

plóginn til að handbækurnar yrðu sem bestar úr garði gerðar. Leikskólabörn munu njóta 

afraksturs vinnunnar nú og til framtíðar. 

Til að þróunarverkefni eins og þetta festist í sessi og sé virkt til framtíðar þarf að setja upp 

áætlun um hvernig skuli viðhalda því vinnulagi sem skráð er í handbók leikskólans.  

Skýr verferill eins og sjá má á mynd 1, sýnir fram á hvernig Heklukot mun viðhalda og fylgja þeirri 

stefnu sem þróunarverkefnið hefur markað.  

 

  

Mynd 1 Áætlun um eftirfylgni þess verklags sem kemur fram í handbók Heklukots. 
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Fræðilegur hluti  
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Málþroski barna 

Málþroski hefst í frumbernsku og þróast alla ævi. Fyrstu fimm árin eflist málþroskinn hvað mest 

og er hann talinn þróast á svipaðan hátt hjá öllum börnum en mishratt og með misjöfnu mynstri 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014). Málþroski felur í sér meðal annars orðaforða, framburð, 

setningaskipan og beygingar. Hluti af góðum málþroska er að hafa góðan málskilning, sterka 

hljóðkerfisvitund og að kunna viðeigandi boðskipti. Barn þarf að öðlast hæfni í öllum þessum 

þáttum, sem tengjast og vinna saman, til þess að þróun máls verði eðlileg (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir og Sigurlaug Jónsdóttir, 2000). Þróun og þroski málþroskans er háður meðfæddum 

eiginleikum og uppeldi en erfðir, umhverfi og reynsla eiga einnig sinn þátt í þróun og þroska hans 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Til þess að börn nái að tileinka sér tungumál þurfa þau að læra 

og þróa með sér ákveðna málgetu. Fyrst með því að læra að tala og hlusta og síðar meir með því 

að lesa og skrifa (Neaum, 2012).  

Tengslamyndun og tilfinningalegt samband barns og umönnunaraðila eru meginstoðir 

tungumálanáms á fyrstu mánuðum í lífi barns. Í framhaldinu skiptir máli að umönnunaraðilar noti 

gott og rétt mál, margbreytilegan orðaforða og lesi fjölbreyttar bækur sem hæfa aldri og þroska. 

Lestur og samskipti ýta undir fjölbreyttari orðaforða því barn lærir móðurmál sitt með því að 

hlusta á og tala við sína nánustu og aðra í umhverfinu (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019). Í 

móðurmálsuppeldi er endurtekning mikilvægur þáttur því börn hlusta á þá sem annast það, leika 

sér að hljóðum og og endurtaka (Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.). Sameinuð athygli með 

augnsambandi gegnir veigamiklu hlutverki í því að barn geti áttað sig á merkingu orða og 

fyrirætlunum þeirra sem það á í samskiptum við (Brooks og Kempe, 2012; Degotardi o.fl., 2016). 

Fyrstu orðin sem börn nota ákveðið til boðskipta við aðra koma í kringum 10-18 mánaða og má 

segja að fyrstu fjögur æviár barna feli í sér þróun frá hljóðum yfir í orð, úr orðum í setningar og 

áfram þangað til þau geta tjáð sig nærri fyrirhafnarlaust (Þóra Másdóttir og Friðrik Rúnar 

Guðmundsson, 2015).  

Samhliða málskilningi þróast hlustunarskilningur og síðar lesskilningur, Með 

hlustunarskilningi er átt við þann skilning sem barn leggur í frásögn. Það sama á við um lesskilning 

nema þar er um að ræða skilning barns á texta. Til þess að leggja skilning í lengri einingar máls 

þarf barnið bæði að hafa stjórn á eigin hugsunum og geta dregið rökréttar ályktanir um efni 
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frásagnar eða texta (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2013). Rannsóknir á hlustunarskilningi hafa síðan 

sýnt fram á tengsl hans við orðaforða og þekkingu á málfræði (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

Þessir þættir þróast í tengslum hver við annan og eigi barn að ná viðunandi færni í notkun 

tungumálsins þurfa þessir þættir að þróast samhliða hver öðrum. Rannsóknir hafa sýnt að næmni 

fullorðinna aðila í nærumhverfi barnsins hefur jákvæð áhrif á þróun hlustunarskilnings. Því skiptir 

máli að hinir fullorðnu séu vakandi fyrir tilraunum barnsins til samskipta (Otto, 2018). Persónuleg 

og gagnkvæm samskipti með sameiginlegri athygli eru því mikilvægir þættir sem ýta hvað mest 

undir málskilning (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019).  

Mál og málörvun fer fram í samskiptum, í gegnum leik og starf. Efling málþroska krefst 

hlustunar af hálfu barna, þau þurfa að hlusta eftir þeim samskiptum sem fara fram í leiknum og 

bregðast við (Bee og Boyd. 2004). Leikur ýtir undir alhliða þroska barna; vitsmuna-, tilfinninga-, 

mál-, félags- og líkamsþroska. Í leik æfa börn sig að tjá hugsun sína, börn með litla máltjáningu 

geta tjáð vilja sinn gegnum leik og tengsl við fullorðna eflast að sama skapi. (Wood o.fl., 2011). 

Leikur styður við þróun læsis og gegnir því stóru hlutverki í málörvun í leikskólastarfi. Ef börn fá 

tækifæri til að leika sér í frjálsum og óheftum leik án skipulagningar, með eða án þátttöku hinna 

fullorðnu skapar það jafnvægi í þroska þeirra í gegnum æskuárin (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 

2000). Það skiptir sköpum að vinna markvisst í leikaðstæðum 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).  

Snemmtæk íhlutun fyrir börn með slakan orðaforða og/eða aðrar málþroskaraskanir 

getur skipt sköpum til þess að ná góðu valdi á tungumálinu sem gefur svo vísbendingar um 

hvernig börnum vegnar í skóla og samfélaginu síðar meir (Tryggvi Sigurðsson, 2006; Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2015).  

Byggt að hluta á bókinni: Snemmtæk íhlutun í málörvun tveggja til þriggja ára barna (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir o.fl., 2014) og óútgefinni meistararitgerð: „Með hugann við efnið“ Starfendarannsókn um málörvun 

ungra barna, Kristín Ósk Ómarsdóttir, 2020). 
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Snemmtæk íhlutun  

Snemmtæk íhlutun er þegar börnum með málþroskafrávik er veitt sérstök örvun (Marta Eydal 

o.fl., 2019). Íhlutun sem byrjar snemma og stendur yfir í langan tíma hefur meiri áhrif en sú sem 

byrjar seinna og stendur skemur yfir, en ákefð íhlutunar skiptir miklu máli (Fricke o.fl., 2013). 

Snemmtæk íhlutun í málörvun felst í því að greina málþroskafrávik snemma; skilgreina í hverju 

vandinn er fólginn með því að fá góðar bakgrunnsupplýsingar varðandi barnið og skoða vel hvaða 

málþætti þarf að vinna með. Jafnframt þarf að veita ráðgjöf og markvissa þjálfun til að ná árangri. 

Þegar vinna skal markvisst með málþroska barna þarf að flokka og skilgreina málörvunarefni 

leikskólans út frá því hvaða málþætti er verið að vinna með hverju sinni. Í framhaldi er hægt að 

mæta betur mismunandi þörfum barna í málörvun, einnig er mikilvægt að skrá og skilgreina hvað 

er gert í málörvun, meta árangur og senda viðeigandi málörvunarverkefni heim með þeim 

börnum sem þess þurfa. Slík vinnubrögð stuðla að aukinni samvinnu á milli starfsfólks leikskóla 

og foreldra. 

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

viðeigandi notkun máls vegna þess hve afgerandi áhrif hún hefur á hegðun og líðan þeirra. Börn 

með slaka boðskiptafærni eiga erfitt með 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. 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.  

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

taktur, söngur og hrynjandi eykur áhuga og hjálpar til við nám (Eyrún Í. Gísladóttir og Þóra 

Másdóttir, 2009). Í kringum sex mánaða aldur eru flest börn farin að leika og endurtaka 

hljóðasambönd sem eru búin til af samhljóða og sérhljóða. Í kringum eins árs aldur þróa börn 

síðan hæfileikann til þess að segja orð sem hafa merkingu við ákveðnar aðstæður (Bryndís 

Guðmundsdóttir, 2008). Börn með eðlilega heyrn tileinka sér hljóðkerfi í viðkomandi tungumáli 

fyrst og fremst með því að hlusta og leika sér með málhljóðin. Það er mikilvægt að leika sér með 

málhljóðin frá unga aldri vegna þess að íslenskar rannsóknir sýna að tveggja ára börn geta 

myndað 67% einstakra málhljóða á réttan hátt og að rúmlega þriggja ára gömul börn (3;4 ára) 
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geta myndað 88 % íslenskra einstakra málhljóða rétt. Því fer fjarri að það eigi að vinna með beina 

framburðarleiðréttingu hjá svo ungum börnum, heldur er aðeins verið að benda á mikilvægi þess 

að beita aðferðum snemmtækrar íhlutunar þegar unnið er með alla málþætti. Það ætti alltaf að 

vinna í samráði við talmeinafræðinga þegar unnið er með framburð málhljóða. 

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

orðaforðagátlista og þroskalista sem meta mál ungra barna (Elín Þöll Þórðardóttir 1998). Í bókinni 

um Bínu bálreiðu (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2007) er unnið markvisst með að kenna börnum 

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

skiptis og muna. 

 Byggt á bókinni: Snemmtæk íhlutun í málörvun tveggja til þriggja ára barna (Ásthildur Bj. Snorradóttir o fl. 

2014). 

Málörvun og læsi 

Rannsóknir sýna að tengsl séu milli þess að ef lesið er fyrir börn heima fyrir auki það áhuga þeirra 

á lestri, efli læsi þeirra og leggi grunn að börn njóti þess að lesa síðar. Í Aðalnámskrá leikskóla 

segir að meginmarkmið læsis sé að nemendur séu virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa 

heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því 

sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á (Mennta- og menningarmálaráðueyti, 

2011, bls 17). Umhverfið hefur mikil áhrif á þroska þeirra. Þegar þau fá ýmiss konar örvun, til 

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

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

Evershaug, 1993, bls.106). 

Bóklestur eflir orðaforða og skilning sem er mikilvægur grunnur að lestrarnámi. 

Samverustundir foreldris og barns eru mikilvægar og með bóklestri er hægt að stuðla að rólegum 

og góðum stundum sem einkennast af hlýju, stuðningi, hvatningu, leik og gleði ásamt því að 

styrkja félagslegan þroska barnsins. Þegar lesið er fyrir yngri börn verða myndabækur yfirleitt fyrir 

valinu og skipta myndirnar meira máli en textinn og eftir því sem börnin eldast eykst vægi textans 

og börnin átta sig á hlutverki ritmáls. Hlutverk foreldra í lestrarstund er að stýra samræðum og 
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halda uppi samræðum, útskýra innihald textans og spyrja spurninga og tengja það við reynslu 

barnsins.  

Starfsfólk leikskóla er í lykilhlutverki hvað varðar daglega málörvun í leikskólastarfi. 

Almenn málörvun í daglegu starfi er eitt af því mikilvægasta sem leikskólinn getur lagt af mörkum 

til eflingar málþroska leikskólabarna. Þar skiptir mestu að þeir fullorðnu svari tilraunum barna til 

boðskipta til að barnið gefist ekki upp á því að leita eftir samskiptum. Orðaforðanám barnsins 

veltur að miklu leyti á næmni umönnunaraðila fyrir áhuga barnsins. Með því að fylgja bendingum 

ungabarns, augnaráði eða hreyfingum, og orða þá hluti sem barnið sýnir áhuga hvetur 

umönnunaraðili barnið til frekara náms. Að sama skapi getur umönnunaraðili kveikt áhuga 

barnsins á ákveðnum hlutum með því að ná athygli barnsins, leyfa því að skoða og handfjatla nýja 

hluti og nefna þá um leið (Brooks og Kempe, 2012). Það skiptir því höfuðmáli að starfsfólk 

leikskólans sé meðvitað um að virkja öll börn til þátttöku í leikaðstæðum vegna þess að leikurinn 

er aðalnámsleið ungra barna til þess að tileinka sér góðan málþroska. 

Mál og lestur eru tveir samtvinnaðir þættir. Mikilvægt er að hafa umhverfi í leikskólum 

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

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

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

tækifæri til málörvunar þegar þau gefast (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). Það þarf að skapa 

börnunum uppbyggilegar leikaðstæður þar sem stefnt er að því að allir geti tekið þátt á sínum 

forsendum. Samvinna heimilis og skóla er einn mikilvægasti þátturinn í allri vinnu með börnum. 

Foreldrar þurfa að vera virkir þátttakendur í málörvun, til dæmis með því að byrja eins fljótt og 

mögulegt er að auka málskilning, bæta boðskiptafærni og máltjáningu barnanna (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2004). Fullorðnir, til að mynda foreldrar og starfsfólk skóla, geta stuðlað að auknum 

málþroska barna með því að setja orð á allar athafnir daglegs lífs. Til að byrja með ætti að nota 

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

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

Til að árangur náist í málörvun þurfa leikskólar að hafa skýr markmið og markvissa 

skráningu yfir það sem gert er í þjálfunarstundum. Ef málörvun gengur vel kemur það fram í 

aukinni lífsleikni, bættri líðan og betri námsárangri (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2004). Til að örva 
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börn til tals þarf að tala við þau og ekki síður að hlusta á hvað þau hafa að segja. Þeir einstaklingar 

sem eru í umhverfi barnanna þurfa að vera góðar fyrirmyndir og huga að því hvað barnið segir 

frekar en hvernig það talar (Valdís B. Guðjónsdóttir, 2007). Mál-, hreyfi- og vitsmunaþroski 

tvinnast saman og hafa áhrif hver á annan. Leggja þarf grunn að málþroska snemma í lífi barns. 

Allt frá fæðingu þarf að hafa góð samskipti við barnið í gegnum talað mál, þar sem raddblær, 

hrynjandi og endurtekning skipta miklu máli. Þroski barna eykst og þau verða betur undirbúin í 

að tileinka sér lestur og skrift ef þau hafa átt í góðum mállegum samskiptum og fengið góða 

málörvun frá fæðingu og við upphaf skólagöngu. Starfsfólk leikskóla þurfa aukin heldur að hafa 

þekkingu á þróun málþroska og eðlilegu ferli máltöku. Þeir þurfa einnig að hafa kunnáttu til að 

bera kennsl á frávik í málþroska svo mögulegt sé að veita viðeigandi stuðning (Otto, 2018). 

Byggt á óútgefinni meistararitgerð: „Með hugann við efnið“ Starfendarannsókn um málörvun ungra barna, 

Kristín Ósk Ómarsdóttir, 2020) 

Grunnþættir menntunar 

Grunnþættir menntunar eru sex talsins og byggist Aðalnámskrá leikskóla frá 2011 á þeim þáttum. 

Þeir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. 

Grunnþáttunum er ætlað að undirstrika  meginatriði í menntun og stuðla að samfellu í öllu 

skólastarfi. Með því að skipuleggja kennslu í leikskólum út frá þeim má skapa heildar sýn á 

skólastarfið. 

Grunnþættir menntunar „snúast um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru 

þannig að börn og ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í 

samfélaginu og vinna með öðrum. grunnþættirnir snúast einnig um framtíðarsýn og getu og vilja 

til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það" (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. ).  
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Flokkun og skipulag 
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Skipulag kennsluefnis þarf að vera öllu starfsfólki aðgengilegt því er góð flokkun og skipulag 

nauðsynlegt innan leikskólans. Það skiptir miklu máli að starfsmenn geti gengið að hlutunum 

vísum og með markvissum hætti miðlað þekkingu til barnanna í skipulögðu starfi. Heklukot 

flokkar bækur, spil og málörvunarefni með eftirfarandi aðferðum: 

Bókasafn 

Bókum er skipt í flokka til að auðvelda aðgengi starfsfólks að þeim og ýta undir skipulega kennslu. 

Flokkarnir eru níu og á hver flokkur sinn lit sem sést á kili bókarinnar.  

• Gult – Boðskipti 

• Rautt – Hugtök, tölur, form 

• Grænt – Hljóðkerfisvitund 

• Blátt – Skema 

• Svart – Neitun 

•  – Almenn málörvun 

• Fjólublár – Bókaáhugi 

• Brúnn – Fræðibækur 

• Rö dó t – Jól 
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Spil  

Unnið er að því að nota spil markvisst í kennslu. Spilum er skipt í flokka svo hægt sé að vinna 

skipulega með málþætti. Flokkarnir eru eftirfarandi: 

• Gult – Boðskipti 

• Rautt – Hugtök, tölur, form 

• Grænt – Hljóðkerfisvitund 

• Blátt – Orðaforði 

• Svart – Heyrnaminni 

•  – Almennur málskilningur 

Málörvunarefni fyrir skipulagðar stundir 

Málörvunarefni fyrir skipulagðar stundir er flokkað eftir undirþáttum TRAS -skráningarinnar og 

skiptast í:  

• Rautt – málskilningur og málvitund 

• Grænt – framburður, orðaforði og setningamyndun 

• Blátt – samleikur/félagsfærni, tjáskipti/samskipti og athygli/einbeiting 
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Námskrá Heklukots  
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Í Heklukoti er unnið eftir aðalnámskrá leikskóla 2011 og hún útfærð í námskrá Heklukots, sjá 

fylgiskjal 1. Námskrá Heklukots tekur á þeim námsþáttum sem koma fram í aðalnámskrá leikskóla 

2011 en hér verður fjallað sérstaklega um þá þætti er snúa að málörvun, læsi og samskiptum. 

Námskrárnar eru hugsaðar sem heildaryfirlit námsmarkmiða og langtímamarkmiða í eina önn. 

Einu sinni á skólaári eru skammtímamarkmið endurmetin, þau eru skráð af deildarstjórum í 

skipulagsbækur fyrir hverja viku, þá er skoðað hvaða markmiðum hefur verið náð og hverju þarf 

að huga að í framhaldinu. Hér fyrir neðan má sjá dæmi um aldursskipt langtímamarkmið. 
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Námskrá 3 ára og yngri 

 

Mynd 2 Námskrá 3 ára og yngri 
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Námskrá 3 ára og eldri 

Mynd 3 Námskrá 3 ára og eldri 
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Kennsluefni og leiðir  
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Í Heklukoti er notað fjölbreytt kennsluefni í skipulögðu hópastarfi, samverustundum og öðru 

daglegu starfi. Við nýtum og vinnum með neðangreint efni í kennslustundum ásamt Tölum saman 

- málörvunarkerfinu, Ljáðu mér eyra o.fl. Efnið nýtist börnum með málþroskafrávik, fjöltyngdum 

börnum og einnig til þess að undirbúa lestrarfærni. Mikilvægt er að byggja skipulagðar stundir 

upp þannig að nemendur geri sér grein fyrir upphafi og endi tímans. Í Heklukoti syngja börn og 

kennarar upphafs- og lokalag í þessum tilgangi, sjá fylgiskjal 2. Hér kemur umfjöllun um 

kennsluefni og hvernig það er notað í Heklukoti. 

Boðskiptareglur 

Boðskiptareglur eða Bínureglur koma upprunalega úr bókunum um Bínu bálreiðu eftir Ásthildi Bj. 

Snorradóttur talmeinafræðing. Sögupersóna bókanna er hún Bína, sem er dúkka og kann ekki 

viðeigandi boðskipti. Hún verður því stundum reið og kastar sér öskrandi í gólfið. Í framhaldinu 

lærir hún undirstöðuþætti boðskipta og þá fer henni að líða betur. Bækurnar byggja á reynslu 

höfundar af vinnu með börnum sem hafa verið greind með málþroskaraskanir, en algengt er að 

þau börn fylgist illa með og skilji þess vegna ekki til hvers er ætlast af þeim. Þau geta því átt í 

erfiðleikum með hegðun og eru jafnvel talin óhlýðin og erfið í samskiptum. Sýnt hefur verið fram 

á að hegðunarvandi barna geti hafa þróast vegna þess að þau eru með málþroskaröskun og eiga 

erfitt með yrta tjáningu (Ásthildur Bj. Snorradóttir. e.d).  

Á öllum deildum leikskólans eru Bínureglurnar notaðar en með þeim reglum er börnunum 

kennt viðeigandi boðskipti þar sem það er afar mikilvægur undirstöðuþáttur til að þróa eðlilegan 

málþroska. Á hverri deild eru reglurnar sýnilegar á myndrænu formi og eru þær rifjaðar upp í 

daglegu starfi leikskólans til dæmis í upphafi vinnustunda, matartímum, fataklefum sem og 

samveru-og málörvunarstundum. 
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Reglurnar eru eftirfarandi: 

• Að sitja á rassinum 

• Að hlusta 

• Að passa hendur 

• Að bíða 

• Að skiptast á 

• Að muna 

Tákn með tali (TMT)  

Tákn með tali er tjáskiptaaðferð sem upphaflega var þróuð fyrir nemendur með mál- og 

þroskaröskun. Aðferðin byggir á einföldum hreyfitáknum sem notuð eru á markvissan hátt til 

stuðnings töluðu máli. Um er að ræða náttúruleg tákn svo sem bendingar, látbragð og svipbrigði 

að viðbættum táknum úr táknmáli heyrnarlausra. Áherslan er lögð á að tákna lykilorð hverrar 

setningar. TMT nýtist fólki á öllum aldri sem hefur tal- og málörðugleika af öðrum orsökum en 

heyrnarleysi. Undanfarin ár hefur komið í ljós að aðferðin nýtist vel í fjölmenningarlegu umhverfi 

til dæmis í leik- og grunnskólum. Aðferðin er málörvandi fyrir öll ung börn og því óhætt að hvetja 

foreldra og kennara ungra barna að nota TMT sem skemmtilegt málörvunar tæki sem um leið 

hjálpar þeim sérstaklega sem á þurfa að halda (Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 2018). 

Í Heklukoti notum við Tákn með tali eins mikið og kostur er. 

Áhersla er lögð á að nota Tákn með tali sérstaklega með þeim 

börnum sem tjá sig lítið eða ekkert með orðum. Einnig eru Mimi 

bækurnar lesnar fyrir börnin á yngstu deildunum og lagt upp með að 

bæta táknum í bækur, á spil, kennsluefni og eru tákn sýnileg í ýmsum 

rýmum leikskólans eins og í fataklefa, við klósettið og við 

matarborðin. 
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Lubbi finnur málbein 

Lubbi finnur málbein er íslenskt efni sem hjálpar börnum, tveggja til sjö 

ára, að læra íslensku málhljóðin. Lubbi er íslenskur fjárhundur í lopapeysu 

sem ferðast um landið í leit að hundabeinum með íslensku málhljóðunum 

(Eyrún Í. Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009). Höfundar efnisins, eru 

báðar talmeinafræðingar og hafa starfað við talþjálfun barna í áratugi 

áður en þær bjuggu Lubbaefnið til. Málhljóðin eru kennd í þeirri röð sem 

flest börn ná tökum á þeim. Hvert málhljóð á lag, vísu og örsögu, og 

tákn/hreyfingu til kennslu. Bókin sem fylgir efninu er vel myndskreytt. Lubbi finnur málbein notar 

tákn sem eru „sótt í smiðju tjáningarmátans tákna með tali (TMT) sem ætlaður er heyrandi 

börnum með mál- og talörðugleika“ (Eyrún Í. Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009). 

Í Heklukoti notum við Lubba málörvunarefnið í hópastarfi inni og úti og í 

samverustundum. Með hjálp Lubba læra börnin málhljóðin, táknin þeirra og hvernig þau eru 

borin fram. Einnig eru Lubbalögin sungin bæði í samverustundum og hópastarfi. Að auki hefur 

starfsfólk og kennarar Heklukots búið til hina sívinsælu Lubbapoka þar sem hver poki inniheldur 

hluti sem eiga ákveðið málhljóð og bókstaf og er unnið fjölbreytt starf með þessa poka.  

Markviss málörvun 

Bókin Markviss málörvun felur í sér kerfisbundna þjálfun í 

hljóðkerfisvitund í gengum leik. Byrjað er á hlustunarleikjum, þá koma 

rímleikir, þulur og vísur. Síðan taka við leikir sem tengjast uppbygginu 

málsins, skiptingu þess í setningar, orð og orðhluta og að lokum 

greiningu stakra hljóða (Menntamálastofun - Markviss málörvun 

rafbók, e.d.). Í Heklukoti er efnið notað skipulega fyrir elstu börn 

leikskólans í samverustundum og hópastarfi.  
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Lærum og leikum með hljóðin 

Lærum og leikum með hljóðin er fjölbreytt framburðarefni 

ætlað börnum, foreldrum og fagfólki til að undirbúa rétta 

hljóðmyndun og undirbúa börn fyrir lestur. Málhljóðin eru 

kynnt í þeirri röð sem barnið tileinkar sér hljóðin. Hægt að 

nálgast Lærum og leikum smáforritið í Appstore en einnig eru 

til bækur, spil, flokkunarkassar og framburðaröskjur (Bryndís Guðmundsdóttir, 2008).  

Í Heklukoti notum við smáforritið  Lærum og leikum með hljóðin í sérkennslu með þeim 

börnum sem eiga í framburðarerfiðleikum. Spilin, bækurnar, flokkunarkassinn og 

framburðaröskjurnar er einnig notuð í alla framburðarvinnu hvort sem það er inni á deild, í 

hópastarfi eða sérkennslu. Efnið er fjölbreytt og möguleikarnar margir.  

Orðagull 

Er bæði smáforrit sem hægt er að nálgast í gegnum 

Google play og Appstore en einnig fæst bók þar sem 

hægt er að ljósrita verkefni. Orðagull eflir orðaforða og 

styrkir málskilning, vinnsluminni, heyrnræna úrvinnslu, 

lesskilning og máltjáningu. Smáforritið Orðagull er byggt upp sem leikur þar sem notandinn 

skapar sína eigin persónu og safnar stjörnum. Forritið skiptist svo upp í þrjá þætti Fyrirmæli, 

Spurningar og Orðalestur. Hver flokkur inniheldur 24 mismunandi borð (Orðagull, e.d.)  

Í Heklukoti er Orðagull notað í hópastarfi og sérkennslu. Ef unnið er einstaklingslega með 

Orðagull er smáforritið nýtt frekar en í hóp er bókin notuð og þá les kennarinn upp fyrirmælin og 

börnin vinna hvert sitt verkefnablað úr bókinni.  
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SOL og Litla SOL  

SOL og Litla SOL eru bækur sem byggðar eru á TRAS. Bækurnar eru fyrir börn frá 0-9 ára. Litla SOL 

er ætluð börnum 0-3 ára og SOL er ætluð börnum 2-9 ára. Í bókunum eru hugmyndir og tillögur 

að leikjum sem efla og örva málþroska barna. Bókin er uppfull af skemmtilegum leikjum sem bæði 

er hægt að gera heima og í leikskólanum. Bókunum er skipt upp í flokka eftir færniþáttum innan 

málþroskans. Kaflarnir í bókinni eru tengdir við þá þætti sem farið er yfir á TRAS skráningar 

blöðunum einnig er hægt að nota SOL bækurnar til þess að styrkja þá þætti sem mælast slakir út 

frá öðrum skimunum og prófum m.a Orðaskil, Íslenski þroskalistinn og Smábarnalistinn (Bylander 

og Thomsen, 2015). Í Heklukoti eru verkefni úr SOL og Litlu SOL eru notuð í hópastarfi, 

samverustundum og sérskennslu í litlum hópum.  

 

 

 

 

 

Í Heklukoti er málörvunarefni fyrir utan bækur og spil flokkað eftir undirþáttum TRAS -

skráningarinnar. Þetta er m.a. efni sem búið hefur verið til af kennurum og sérkennurum í gegnum 

árin. Efnið er notað í hópastarfi og sérkennslu sem dæmi má nefna spjöld með samsettum orðum, 

rímspjöld, samstöfuspjöld, frauð-bókstafir, orðarenningar, litateningar o.fl. 

Flokkarnir eru: 

• Rautt – málskilningur og málvitund 

• Grænt – framburður, orðaforði og setningamyndun 

• Blátt – samleikur/félagsfærni, tjáskipti/samskipti og athygli/einbeiting 
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Vinátta  

Vinátta er hugmyndafræði sem byggist á rannsóknum á einelti og er 

forvarnarverkefni gegn því. Bangsinn Blær er notaður til þess að hjálpa til við 

að miðla fræðunum áfram til barnanna á skiljanlegan hátt. Mikilvægt er að 

foreldrar, starfsfólk og nemendur taki allir virkan þátt í að fræðast um og fara 

eftir grunngildum hugmyndafræðinnar (Barnaheill, e.d.).  

Þau eru: 

• Umburðarlyndi 

• Virðing 

• Umhyggja 

• Hugrekki 

Í Heklukoti fær hvert og eitt barn bangsann Blæ og fylgir hann þeim yfir í grunnskólann. Unnið 

er með bangsann í samverustundum og hvíld. Klípusögur eru notaðar til að efla góð samskipti og 

samkennd milli barnanna.  Klípusögur eru litlar dæmisögur úr daglegu lífi barnanna þar sem 

kemur upp ágreingur eða einhvers konar vandi. Þau þurfa að setja sig í spor annarra og leysa 

vandann eða ágreininginn með aðstoð kennara. 

Sjónrænar vísbendingar 

Sjónrænar vísbendingar eru hluti af aðferð sem kallast skipulögð kennsla (TEACCH). TEACCH - er 

skammstöfun sem stendur fyrir Treatment and Education of Autistic and related 

Communications Handicapped Children, eða meðferð og kennsla barna með einhverfu og skyldar 

boðskiptatruflanir. Hér er um að ræða alhliða þjónustulíkan fyrir fólk með röskun á einhverfurófi 

og fjölskyldur þeirra. Þjónustan miðast við alla aldurshópa allt frá snemmtækri íhlutun til 

fullorðins ára (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.) 

Inni á hverri deild eru sjónrænar vísbendingar í hæð barnanna þar sem skipulag yfir daginn 

sést og auðvelt er að breyta og bæta við. Einnig eru umsjónarmenn skipulagðra stunda með slíkar 

vísbendingar. Þær auðvelda börnum að átta sig á því hvernig dagurinn eða stundirnar ganga fyrir 

sig ásamt því að sjónrænt skipulag gefur þeim vísbendingar um það sem gerist næst og auðveldar 
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því börnum sem eiga til dæmis erfitt með breytingar eða óvæntar uppákomur, sjá fylgiskjal 3 með 

dæmum um sjónrænar vísbendingar. 

Lestrarátak 

Tíðkast hefur að efna til lestrarátaks einu sinni á ári sem er hugsað til þess að efla samstarf heimilis 

og leikskóla. Þá fá börnin miða með sér heim þar sem foreldrar skrifa niður bókarheiti og nafn 

barns. Börnin koma síðan aftur með miðana í leikskólann til þess að hengja upp á vegg. Þá er 

haldið utan um fjölda lesinna bóka og oft gaman að sjá afraksturinn í lok átaks, sjá fylgiskjal 4. 
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Mat á námi barna 
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Mat á námi, þroska og velferð barna felur í sér að safna upplýsingum um það sem börn fást við 

og hafa áhuga á. Markmið námsmats í leikskóla er að auka þekkingu og skilning leikskólakennara 

og annars starfsfólks, foreldra og barna á þroska barnanna, námi þeirra og líðan. Mat á námi 

barna á að vera einstaklingsmiðað og hvert barn á að fá tækifæri til þess að meta eigið nám. Mat 

er unnið í samstarfi við leikskóla, foreldra og börn og er áherslan á heildstætt mat á líðan og 

framför barna fremur en á afmörkuðum mælingum á færniþáttum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2016).  

Mikilvægt er að allir sem starfa með börnum séu sammála um þær matsaðferðir sem 

nýttar eru. Mikilvægt er að starfsfólk leikskóla fái tíma til að ígrunda það mat sem framkvæmt er 

og að unnið sé með áhuga, nám og styrkleika barnanna þegar kemur að mati á námi þeirra. Í 

Heklukoti er nám barna metið með eftirfarandi mælitækjum: HLJÓM-2, Orðaskil, TRAS og 

Heilsubók barnsins. Að auki metur starfsfólk leikskóla eigin vinnu reglulega yfir skólaárið sjá 

fylgiskjal 5. 
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HLJÓM-2  

HLJÓM-2 kannar hljóðkerfisvitund og gefur forspárgildi 

um lestrargetu barna síðar meir. HLJÓM-2 er lagt fyrir 

börn á aldrinum fimm til sex ára. Fyrsta fyrirlögn er að 

hausti og seinni að vori. Þeir þættir sem prófaðir eru á 

HLJÓM-2 eru sjö talsins: rím, samstöfur, samsett orð, 

hljóðgreining, orðhlutaeyðing, margræð orð og 

hljóðtenging (Jóhanna Einarsdóttir, 2011).  

Foreldrar fá niðustöður prófsins að fyrirlögn lokinni og með þeim fylgja hugmyndir að því 

hvernig foreldrar geta unnið með þætti samkvæmt niðurstöðum úr HLJÓM-2 heima fyrir og styrkt 

hljóðkerfisvitund barna sinna enn meira, sjá fylgiskjal 6. Í þeim tilfellum þar sem barn kemur út 

með slaka eða mjög slaka færni er unnið eftir verkferli um HLJÓM-2, sjá fylgiskjal 7. Foreldrar fá 

hugmyndir af námefni sem þeir geta unnið með heima og einnig fer fram vinna í leikskólanum 

þar sem unnið er sérstaklega með þá þætti sem komu slakir út og prófið lagt fyrir aftur í janúar.  

Orðaskil  

Orðaskil er málþroskapróf sem byggir á orðaforðagátlista fyrir börn á 

aldrinum átján mánaða til þriggja ára. Höfundur prófsins er Elín Þöll 

Þórðardóttir, talmeinafræðingur. Orðaskil er ætlað að meta 

orðaforða barna ásamt því því hvort þau hafi náð valdi á 

beygingarkerfi og setningagerð málsins. Prófið er staðlað á íslenskum 

börnum. Prófinu fylgja aldursviðmið og með því er hægt að sjá hvort 

barn mælist innan viðmiðunarmarka miðað við jafnaldra eða ekki 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). Í Heklukoti hefur Orðaskil hingað til 

verið sent heim með þeim börnum sem sérkennslustjóri og deildarstjóri meta að þurfi frekari 

athugun á orðaforða og niðurstöðum skila skriflega, sjá fylgiskjal 8. Hinsvegar stendur til að breyta 

því vinnulagi og verður Orðaskil sent heim með öllum börnum þegar þau eru orðin 2,6 ára. Ef 

niðurstöður sýna að barn er marktækt undir meðaltali eru foreldrar boðaðir á fund með 

deildarstjóra og sérkennslustjóra og unnið eftir viðeigandi verkferli, sjá fylgiskjal 9.  
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TRAS 

TRAS (n:Tidlig registrering af språkudvikling) er 

skráningarlisti sem notaður er í leikskólum til 

þess að fylgjast með máltöku barna á aldrinum 

tveggja til fimm ára. Með því að nota TRAS 

skráningu leita eftir frávikum í mál- og félags-

þroska barna með fyrirbyggjandi íhlutun í huga 

(Menntamálastofnun - TRAS, e.d). Öll börn í 

Heklukoti eru metin með TRAS skráningu og unnið er eftir verkferli ef frávik koma fram, sjá 

fylgiskjal 10.  

Heilsubók barnsins 

Heilsubók barnsins er matskvarði heilsuleikskóla og segir til um 

hvort settum markmiðum heilsustefnunnar hafi verið náð. Hvert 

barn á sína Heilsubók sem deildarstjórar ásamt starfsmönnum 

deildarinnar skrá í tvisvar á ári. Í bókina eru skráðar upplýsingar um 

hæð og þyngd, heilsufar, fjarveru vegna veikinda, næringu og svefn, 

leik, félagsleg færni/lífsleikni, gróf- og fínhreyfingar og þróun 

myndsköpunar. Heilsubók barnsins er notuð í foreldraviðtölum sem stendur foreldrum til boða 

tvisvar á ári og veitir hún grunn í þeim viðtölum og gefur hlutlausa sýn á þroskasögu barnsins. Að 

lokinni leikskólagöngu fer bókinn heim með barninu (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2006). Sú 

nýbreytni verður haustið 2021 að Heilsubók barnsins verður rafræn þar sem foreldrar fá 

sérstakan aðgang að upplýsingum um sitt barn.  
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7  

Viðbrögð við frávikum  
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Í Heklukoti leggjum við áherslu á góða samvinnu við foreldra á öllum sviðum skólastarfsins. Ef 

upp koma áhyggjur foreldra af þroska barnsins síns er gott að ræða áhyggjur sínar við 

deildarstjóra og/eða sérkennslustjóra ef þess er óskað. Þegar áhyggjur vakna eða frávik koma í 

ljós eru foreldrar boðaðir á fund með deildarstjóra og sérkennslustjóra, staða barnsins rædd og 

unnið eftir viðeigandi verkferli, sjá fylgiskjal 11. 

Stoðþjónusta  

Heklukot starfar í góðri samvinnu við bæði Félags- og Skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-

Skaftafellssýslu. Innan skólaþjónustunnar starfar leikskólaráðgjafi sem stjórnendur, kennarar og 

starfsfólk getur leitað til. Auk þess sjá sérfræðingar skólaþjónustunnar meðal annars sálfræðingar 

og talmeinafræðingur um greiningar á börnum í leikskólanum, m.a. almennu þroskamati, mati á 

hegðun og líðan, málþroskamati og greiningum. Einnig getur leikskólinn sóst eftir ýmiskonar 

ráðgjöf sem snýr að kennslu og skipulagi náms eða ráðgjöf varðandi einstaka nemendur. 

Leikskólaráðgjafi skólaþjónustunar situr einnig í teymum vegna barna með fatlanir, 

námserfiðleika eða aðrar sérþarfir sé óskað eftir því. 

Námsmarkmiðablað 

Námsmarkmiðablöð eru unnin í samráði við foreldra, deildarstjóra og sérkennslustjóra fram 

koma m.a. upplýsingar um hegðun og líðan, málþroska eða hreyfiþroska ásamt því að skrifuð eru 

þau úrræði sem vinna á heima, inni á deildum og í sérkennslu ef við á. Einnig skal tekið fram hvaða 

skráning hefur farið fram og er unnið út frá þeim, sjá fylgiskjal 12. 

Einstaklingsnámskrá 

Einstaklingsnámskrá er gerð fyrir þau börn sem þess þurfa og er það hlutverk sérkennslustjóra að 

framfylgja þeirri vinnu í samráði við deildarstjóra og foreldra. Í einstaklingsnámskrá eru sett fram 

langtíma- og skammtímamarkmið sem unnið er með inni á deild og í einstaklingskennslu ef við á. 

Markmiðin eru endurskoðuð reglulega eftir þörfum. Meginmarkmið einstaklingsnámskráa er að 

barn öðlist sem mest sjálfstæði, geti notið hæfileika sinna, eigi gefandi samskipti við aðra og lifi 

innihaldsríku lífi. Markmið sem unnið er að dags daglega, eru skilgreind fyrir hvert barn í samvinnu 

við foreldra. Í því skyni er stuðst við matslista til að meta færni barnins. Horft er til styrkleika og 

áhugasviðs við gerð einstaklingsnámskráarinnar, sjá fylgiskjal 13. 
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Íslenski málhljóðamælirinn 

Íslenski málhljóðamælirinn er smáforrit sem hentar vel til að forprófa öll 

börn á leik- og grunnskólaaldri til að meta hvar barnið stendur í 

framburði íslensku málhljóðanna og hvernig best sé að koma til móts við 

þarfir þess. Þá er kjörið að skima með Íslenska málhljóðamælinum til að 

meta strax hvaða börnum þarf að gefa sérstakan gaum og vísa strax til 

talmeinafræðings. Skimunartækið hentar jafnframt sérstaklega vel til að 

skima nemendur af erlendum uppruna og undirbúa þau fyrir íslenskunámið með ábendingum um 

framburð íslensku málhljóðanna. (Lærum og leikum með hljóðin, e.d).  
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Smábarnalistinn og Íslenski þroskalistinn 

Smábarnalistanum er ætlað að meta mál- og hreyfiþroska 15 til 38 mánaða barna með því að afla 

upplýsinga frá mæðrum þeirra. Mæður svara stöðluðum spurningum um mál- og hreyfifærni 

barna sinna á þeim tíma þegar listinn er fylltur út. Smábarnalistinn er staðlaður hérlendis í úrtaki 

1132 mæðra barna á aldrinum 15 til 38 mánaða.  

Í Smábarnalistanum eru 144 staðhæfingar um mál- og hreyfiþroska barna. Listinn samanstendur 

af fimm undirprófum: 

• Grófhreyfingar 

• Fínhreyfingar 

• Sjálfsbjörg 

• Hlustun 

• Tal 

Þessi fimm undirpróf skipa sér á tvo prófþætti: (1) Hreyfiþátt og (2) Málþátt. Heildartala listans, 

þroskatala, er gerð af öllum fimm undirprófum hans (Einar Guðmundsson og Sigurður J. 

Grétarsson, 2005). 

Íslenska þroskalistanum er ætlað að meta þroska þriggja til sex ára barna með því að afla 

upplýsinga frá mæðrum þeirra. Mæður svara stöðluðum spurningum um mál- og hreyfifærni 

barna sinna á þeim tíma þegar listinn er fylltur út. Íslenski þroskalistinn er staðlaður hérlendis í 

úrtaki 1.120 mæðra barna á aldrinum þriggja til sex ára. Þeir sem hafa lokið réttindanámskeiði 

um Íslenska þroskalistann mega nota listann (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 

1997).  

Staðhæfingum í íslenska þroskalistanum, 208 talsins, er skipt niður á sex undirpróf hans:  

• Grófhreyfingar 

• Fínhreyfingar 

• Sjálfsbjörg 

• Hlustun 

• Tal 

• Nám  
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Undirprófunum sex á Íslenska þroskalistanum er deilt niður á tvo prófþætti, Hreyfiþátt og 

Málþátt. Hreyfiþáttur er settur saman úr undirprófunum Grófhreyfingar, fínhreyfingar og 

sjálfsbjörg. Hreyfiþáttur er mælikvarði á almenna hreyfifærni barns að mati móður. Málþáttur er 

settur saman úr undirprófunum hlustun, tal og nám. Málþáttur er mælikvarði á almenna færni 

barns á málsviði að mati móður.  

Áður en málum er vísað til sérfræðinga Skólaþjónustunnar fylla mæður út annan hvorn 

þessara lista, eftir aldri barns, og fylgir listinn þá tilvísuninni. Einnig er viðeigandi listi lagður fyrir 

ef grunur vaknar um víðtækan vanda.  

AEPS 

AEPS matskerfið (e. Assessment, evaluation and pro-gramming 

system for infants and children) er ætlað til að meta getu barna 

frá fæðingu til sex ára aldurs og hvaða færni barnið þarf aðstoð 

við að þjálfa. AEPS skoðar sex þætti; fín- og grófhreyfingar, 

athafnir daglegs lífs, vitsmunaþátt, félagsleg tjáskipti og félagsleg samskipti. APES matskerfið 

metur barnið eins og það er og þannig má finna námsmarkmið við hæfi. Niðurstöður AEPS 

auðvelda starfsfólki með að ákvarða hvaða þroskaþætti þarf að þjálfa og er góð undirstaða þegar 

verið er að skipuleggja viðeigandi inngrip ásamt því að gerð einstaklingsnámskráa verður 

auðveldari. Markmið listans er að gera öllum sem koma að barninu auðveldara með að taka þátt 

í mati á færni þess, markmiðssetningu, að velja leiðir að markmiðum og meta árangur íhlutunar. 

Matskerfið er byggt upp með áherslu á gott samstarf milli foreldra og leikskóla þegar markmið 

inngrips eru ákvörðuð (Bricker, 2002). Leikskólaráðgjafi aðstoðar við fyrirlögn og 

markmiðasetningu hverju sinni.  

Félagshæfnisögur 

Félagshæfnisögur eru litlar, stuttar og skemmtilegar sögur sem skrifaðar eru fyrir börn í fyrstu 

persónu, nútíð. Tilgangur með sögunum er að fræða barnið um þær kröfur sem félagslegar 

aðstæður gera til þess. Sögurnar eru eins mismunandi og börnin eru mörg og því þarf að sníða 

hverja sögu að barninu og þeirri félagshæfni sem unnið er með. Meginmarkmið með 

félagshæfnisögum er að miðla upplýsingum um félagslegar aðstæður með því lýsa þeim í formi 
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sögu frekar en að koma með beinar skipanir. Í Heklukoti notum við félagshæfni sögur með 

börnum sem þess þurfa og er hver saga sérsniðin að þörfum barnsins.  

Gefðu 10  

Gefðu 10 er einföld aðferð ætluð til þess að auka samtal og samskipti 

við fjöltyngd börn. Með því að eiga frumkvæði að samskiptum við barnið 

skapar þú námstækifæri út frá þeim orðaforða sem þarf að leggja 

áherslu á hverju sinni. Þegar allt starfsfólk á deildinni gefur 10 daglega 

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

íslensku sem annað mál 30–40 mínútna jákvæð, málörvandi samskipti í 

leik og frjálsum aðstæðum til viðbótar við annað málörvunarstarf (Fríða 

B. Jónsdóttir, e.d.). Í Heklukoti er Gefðu 10 notað með þeim börnum sem þurfa auka málörvun, 

vegna fjöltyngis eða málþroskavanda, og er þetta kjörin leið til þess að virkja allt starfsfólk 

deildarinnar í að efla málþroska og samskipti við þau börn sem þess þurfa.  
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Hagnýtar upplýsingar 
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Upphaf leikskólagöngu og þátttökuaðlögun 

Að byrja í leikskóla er stórt skref bæði fyrir barn og foreldra þess og því er mikilvægt að samstarf 

milli heimilis og skóla sé gott svo að barninu líði sem best. Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi 

barnanna og er leikskólastarf viðbót við það uppeldi sem fer fram á heimili barnanna.  

Aðlögun 

Áður en barn og foreldrar koma í aðlögun koma þau í heimsókn og móttökuviðtal. Foreldrum er 

sýnt leikskólahúsnæðið, kynnt fyrir starfsfólki viðkomandi deildar og starfi hennar. Foreldrar fylla 

út umsóknarpappíra og gefin kostur á að spyrjast fyrir ef spurningar vakna í viðtalinu.   

Í Heklukoti er stuðst við þátttökuaðlögun sem byggist á þeirri hugmynd að börn og 

foreldrar læri að vera saman í leikskólanum, nái að kynnast starfi leikskólans en ekki að börnin 

séu að venjast því að vera aðskilin frá foreldrum sínum, sjá fylgiskjal 14. Þátttökuaðlögun fer 

þannig fram að foreldrar eru með börnunum sínum allan daginn í leikskólanum í þrjá daga og taka 

fullan þátt í starfseminni á meðan. Þátttökuaðlögun byggist á þeirri hugmynd að öruggir foreldrar 

smiti eigin forvitni og öryggiskennd yfir til barna sinna. Ef vel tekst til við upphaf skólagöngu og 

foreldrar og starfsfólk nái að kynnast er talið líklegra að allir séu saman í liði þegar á reyni með 

hagsmuni barna að leiðarljósi (Kristín Dýrfjörð, 2012). 

Foreldrafundir - foreldraviðtöl  

Foreldrafundur er haldin í upphafi skólaárs í september. Þá eru allir foreldrar barna leikskólans 

boðaðir á fund þar sem farið er yfir komandi vetur og hvernig starfinu verði háttað. Deildarstjórar 

kynna sínar deildir fyrir foreldrum.  

Foreldraviðtöl eru tvisvar á ári þar sem farið er yfir Heilsubók barnsins og TRAS skráningu. 

Foreldrar og deildarstjórar hafa tækifæri til að ræða ýmis mál tengd barninu í foreldraviðtölum.  
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Lokaorð 
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Að handbók þessari kom hópur sem endurspeglar fjölbreytileika starfsmannahópsins og var hann 

nokkuð fjölmennur. Handleiðsla Ásthildar Bj. Snorradóttur talmeinafræðings var ómetanleg og 

gaf okkur þann kraft sem þurfti til að verkefnið yrði að veruleika. Jafnframt hélt Halldóra Guðlaug 

leikskólaráðgjafi okkur í vinnuhópnum á tánum, hvatti okkur viðstöðulaust áfram og vann 

óeigingjarnt starf með okkur þar til að handbókin varð til.  

Bæði málörvunarefni og bókakostur eru nú aðgengilegri fyrir starfsfólk og ætti að ýta 

undir almenna notkun í starfinu. Næstu skref í innleiðingarferlinu er að kynna handbókina fyrir 

foreldrum, forráðamönnum og starfsfólki, ásamt því að stuðla að auknu samstarfi við foreldra þar 

sem allt verklag og verkferlar sem tengjast málörvun leikskólabarna hafa verið gerðir skýrari og 

aðgengilegri.  

Handbókin er lifandi plagg sem mun taka stöðugum breytingum eftir því sem 

leikskólastarfið í Heklukoti þróast og eflist. Hún mun nýtast okkur sem einskonar leiðarvísir að 

bættum vinnubrögðum í leikskólanum. Áhersla var lögð á að bókin væri aðgengileg annars vegar 

fyrir starfsfólk og ýti undir starfsþróun þess, hins vegar að foreldrar átti sig á mikilvægi eigin 

þátttöku í málörvun barna sinna. Það er ósk þeirra sem að þessari vinnu stóðu að handbók þessi 

nýtist í leik og starfi, bæði starfsfólki leikskólans, foreldrum/forráðamönnum og ekki síst 

börnunum sem starfa í leikskólanum. 
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Viðauki 
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Fylgiskjal 1 – Námskrár 
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Fylgiskjal 2 – Samverustundir upphaf og endir 

Upphafs- og lokalag samverustunda 

Sungið við lagið Allir krakkar 

Halló krakkar, halló krakkar velkomin í dag. 

Gaman er að sjá ykkur og gaman er að fá ykkur. 

Halló krakkar, halló krakkar velkomin í dag. 

 

;;Bless, bless krakkar;; 

Takk fyrir í dag. 

Gaman var að fá ykkur og gaman var að sjá ykkur. 

;;Bless, bless krakkar;; 

Takk fyrir í dag. 
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Fylgiskjal 3 – Sjónrænar vísbendingar 

 

 

Boðskiptareglur Bínu 

 

Samverustund 
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Fylgiskjal 4 – Skráningamiðar fyrir lestrarátak 
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Fylgiskjal 5 – Matsblað fyrir skipulagðar stundir 
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Fylgiskjal 6 -HLJÓM-2 skilablað til foreldra 
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Fylgiskjal 7 – HLJÓM-2 verkferill 
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Fylgiskjal 8 – Orðaskil skilablað til foreldra 
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Fylgiskjal 9 – Orðaskil verkferill 
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Fylgiskjal 10 – TRAS verkferill 
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Fylgiskjal 11 – Sérkennsla verkferill vegna málþroska 
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Fylgiskjal 12 - Námsmarkmiðablað 
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Fylgiskjal 13 - Einstaklingsnámskrá 
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Fylgiskjal 14 - Þátttökuaðlögun 

Þátttökuaðlögun. 

 

Aðlögunin stendur yfir í þrjá daga og foreldrarnir eiga að taka þátt í öllum verkefnum barnsins 

undir leiðsögn kennaranna þessa daga. Þeir sjá að auki um að sinna þörfum þeirra; gefa þeim að 

borða, skipta um bleyjur og leika með þeim. Hlutverk kennaranna er að leiðbeina foreldrum og 

börnum, leggja þeim til verkefni og skrá hjá sér ýmis atriði í samskiptum foreldra og barna, atriði 

sem þeir svo tileinka sér í samskiptum sínum við viðkomandi barn. 

Aðlögunin: 

Dagur 1: 

 

Barn og foreldri mæta klukkan 09.00 og eru til klukkan 10:30 

í skólanum. Deildin og leikskólinn skoðaður sem og 

útisvæðið. 

Dagur 2: 

 

Barn og foreldri mæta klukkan 9:00-15:00. Foreldri er með 

barninu allan tímann. Ef barnið sofnar ekki í hvíldinni, þá fara 

barn og foreldri heim og taka hvíld þar. 

Dagur 3: 

 

Mæta klukkan 8.00-15:00. Foreldri er með barninu allan 

tímann. Á meðan barnið hvílist getur foreldri farið í 60 mín 

mat.  Foreldri er á svæðinu þegar barnið vaknar. 

Dagur 4: 

 

Foreldrar kveðja barnið fljótlega eftir að komið er í 

leikskólann og barnið er sótt eftir svefn kl. 13.30 

 

Eins og við vitum er ekkert barn eins og verðum við því að sjá hvernig gengur hjá hverju og einu 

barni og lengja þá viðveru foreldra eftir þörfum 

 


