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1. Tilurð handbókar 

Að ósk Mennta- og lýðheilsusviðs Hafnarfjarðar var farið í að vinna handbók um snemmtæka 

íhlutun undir leiðsögn Ásthildar Snorradóttur, talmeinafræðings, veturinn 2019 -2020. Margt 

hafði verið unnið á leikskólanum áður, sem á heima í handbók sem þessari, en það þurfti að 

koma öllum upplýsingum á einn stað. Með því gefst starfsfólki og foreldrum kostur að nálgast 

efnið á einum stað, allt það sem lýtur að snemmtækri íhlutun á leikskólanum, ferlum og 

vinnubrögðum varðandi íhlutun í málþroska barna. Því er ætlað að skila sér í markvissari 

vinnubrögðum og að gripið sé fyrr inn í þar sem þörf er á, barninu til hagsbóta. Skipuð var 

ritnefnd ellefu starfsmanna, það kom fljótt á daginn að erfitt var að funda með svo mörgum 

starfsmönnum og var því fækkað í hópnum. Ólöf Karla var skipaður ritstjóri. 

1 Fræðilegur bakgrunnur 

1.1 Snemmtæk íhlutun: því fyrr því betra 

Samkvæmt lögum um leikskóla nr. 90/2008 ber leikskólum í samvinnu við heimilin að tryggja 

hag og velferð allra barna þar sem þeim eru búin tækifæri til umönnunar og menntunar í 

öruggu náms -og leikumhverfi. Stuðla þarf að sameiningu og jöfnum tækifærum allra barna 

og koma í veg fyrir aðgreiningu. Menntun án aðgreiningar felur í sér rétt einstaklings til jafnra 

tækifæra til menntunar, óháð líkamlegu eða andlegu atgervi (Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2016). Áhersla á jafnan rétt allra einstaklinga er að hluta til komin vegna Salamanca- 

samkomulagsins, sem er samþykkt yfirlýsing um jöfn tækifæri allra barna til menntunar 

(Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2010) og einnig vegna alþjóðlegrar yfirlýsingar 

UNESCO um menntun fyrir alla, sem Ísland samþykkti árið 2002 (Menntamálaráðuneytið, 

2002) sem einnig er getið í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, 1992). Af því sögðu er það skylda menntastofnana, í samstarfi við heimilin, að búa 

öllum börnum tækifæri og skilyrði til náms. 

Vísbendingar eru um að lestrarvandi barna í grunnskólum hafi aukist á undanförnum 

árum, og er það áhyggjuefni. Lestur auðveldar nám og öflun þekkingar á lífsleiðinni. Til að 

mynda hefur UNESCO tileinkað sér kjörorðin „Literacy as freedom“ eða „Læsi er frelsi“ sem 
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varpar ljósi á þá staðreynd að fólk í nútímasamfélagi getur vart talist frjálst geti það ekki lesið 

sér til gagns (Westby, 2012). 

Leggja þarf grunn að undirstöðuþáttum læsis frá fyrstu tíð og er hlutverk leikskóla 

mikilvægt í því samhengi (Snow, Burns og Griffin, 1998; Muter, 2006). Undirbúningur fyrir 

lestur hefst snemma í bernsku, löngu áður en lestrarkennsla í grunnskóla hefst. Þróun 

þessarar vitundar barna um ritmál áður en formleg kennsla hefst kallast bernskulæsi. Það 

felur í sér þróun málþroska, það er að segja þróun orðaforða og málskilnings, tjáningar og 

þróun hljóða- og hljóðkerfisvitundar barnsins (Combs, 2012). 

Leikskólinn Hlíðarberg tók ákvörðun um að starfa með snemmtæka íhlutun að 

leiðarljósi. Ástæðan er sú að starfsfólk leikskólans er sannfært um að snemmtæk íhlutun, að 

skima fyrir málþroskafrávikum hjá börnum og veita íhlutun við hæfi út frá þeim skimunum, 

dragi úr alvarlegum frávikum, bæði náms- og félagslegum, síðar meir á lífsleiðinni. Á þann 

hátt megi koma í veg fyrir námsörðugleika og fjárfreka sérkennslu síðar á skólagöngu barna. 

Góð lestrarfærni stuðlar að velgengni barna í öllu námi. Ef illa gengur að læra að lesa getur 

það haft áhrif á sjálfstraust og líðan barna bæði í námi og starfi (Helga Sigurmundsdóttir, 

e.d.). 

  Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar byggir á mikilvægi þess að grípa sem allra 

fyrst inn í aðstæður til þess að ýta undir þroskaframvindu barna. Viðhorfið „að bíða og sjá“ 

gengur því þvert gegn hugmyndum snemmtækrar íhlutunar. Bent hefur verið á að „með því 

að bíða of lengi með íhlutun er möguleiki á því að sá tími fari til spillis, sem hefði getað farið í 

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

fyrir málþroska eru sem best“ (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anna Ágústsdóttir, Bergrós 

Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir, Sigurður Sigurjónsson, 2014). Í stað þess „að bíða og 

sjá“ hefur starfsfólk á leikskólanum Hlíðarbergi tekið þá ákvörðun að starfa samkvæmt 

viðhorfinu „því fyrr því betra“. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrstu árin í lífi einstaklinga eru mikilvægust fyrir 

þroskaferil þeirra. Snemmtæk íhlutun er miðuð við tímabilið frá 0-6 ára, eða leikskólastigið á 

Íslandi. Með skipulögðum hætti er hægt að hafa veruleg áhrif á þroskaþróun barna en 

íhlutunin þarf að vera vönduð og mæta þörfum barnanna til að sem bestur árangur náist. Það 
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felur í sér að allar þær aðferðir og námsefni, sem notast er við, þarf að byggja á 

raunprófuðum aðferðum. Það er að sýnt hafi verið fram á árangur aðferðanna með 

rannsóknum (Ásthildur Bj. Snorradóttir, o.fl., 2014; Tryggvi Sigurðsson, 2004). Snemmtæk 

íhlutun þarf að innihalda örvun, þjálfun og kennslu, allt í senn. Skilgreina þarf vel hvert 

markmið íhlutunarinnar á að vera og hvernig á að framkvæma hana (Tryggvi Sigurðsson, 

2003). Mikilvægt er að inngrip eigi sér stað í náinni samvinnu og útfærslu við foreldra og ekki 

síður þarf að huga að stuðningi við foreldra til þátttöku (Guralnick, 1997). 

Snemmtæk íhlutun á sér stað þegar heilastarfsemi er enn tiltölulega ósérhæfð og þar 

af leiðandi sveigjanlegri en seinna á lífsleiðinni (Boutin og Terrisse, 1990). Mikill munur getur 

verið á námsárangri barna eftir því hvernig félagsumhverfi þeirra er háttað, sem þau hafa 

alist upp í. Ef umhverfi er ekki nægilega örvandi getur það bitnað á mælanlegum árangri í 

námi seinna meir. Þessi staðreynd rökstyður mikilvægi leikskólastigsins, sem undirbúnings 

fyrir formlega kennslu (Tryggvi Sigurðsson, 2003).  

 

1.2 Málþroski og læsisþróun  

Málþroski felur í sér færni til tjáningar og skilnings þar sem einstaklingur þróar með sér 

orðaforða, framburð, setningarskipan og beygingar. Börn læra mál í gagnvirkum samskiptum 

með því að hlusta og tala við aðra. Máluppeldi barna felur í sér leik og hlustun hljóða og síðar 

orða sem stöðugt eru endurtekin (Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.). Flest börn fylgja eðlilegri 

þróun við máltöku og málþroski þeirra eykst jafnt og þétt án nokkurra vandkvæða (Bzoch og 

League, 1991; Þóra Sæunn Úlfarsdóttir, 2010). Hins vegar fylgir alltaf ákveðinn hópur barna 

ekki eðlilegri þróun í málþroska og það eru börnin sem þarf að huga sérstaklega að með því 

að mæta þeirra þörfum og styrkja hjá þeim málþroska. 

 Dæmigerður málþroski hefur verið ítarlega kortlagður, enda hefur sú kortlagning 

hjálpað til við að greina frávik sem teljast eðlileg (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014). Hér 

má sjá nokkur atriði dæmigerðrar máltöku hjá 0-5 ára börnum: 

• Fyrstu orðin: Fyrstu hljóð sem barn gefur frá sér nefnist hjal og er upphaf málþroska 

barnsins. Hjal felur í sér þjálfun talfæra og er undirbúningur tals. Smátt og smátt fer barn 

að skilja að hljóð og hljóðasambönd mynda orð og fela í sér merkingu. Börn læra fyrstu 

orð sín um 10-18 mánaða aldur og gera sér grein fyrir hrynjanda tungumálsins. Það gera 
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þau með því að mynda hljóðarunur eins og um setningar sé að ræða (Hrafnhildur 

Sigurðardóttir, e.d.). 

• Tveggja ára: Í kringum tveggja ára aldurinn eykst orðaforði barna töluvert. Á þeim aldri 

skilur barnið mun fleiri orð en það er sjálft fært um að mynda eða nota (Ásthildur B. 

Snorradóttir o.fl., 2014). Barn fer í ríkara mæli að nota tungumálið til boðskipta til að tjá 

óskir og þarfir (Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.). 

• Þriggja ára: Um þriggja ára aldur er talið að barn búi yfir grunnorðaforða og 

grunnatriðum málfræðinnar. Barnið ætti þá að geta nýtt sér eintölu og fleirtölu orða, 

persónufornöfn og eignarfall auk spurnarorða eins og hvar, hver og hvað (Álfhildur E. 

Þorsteinsdóttir, 2012; Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.). 

• Fjögurra ára: Orðaforði eykst enn frekar og barn spyr margra spurninga til þess að fá 

staðfestingu á hugmyndum sínum. Á þessum tíma hefur það mikla ánægju af mállegum 

samskiptum og er farið að leika sér með tungumálið. Það er til dæmis fært um að nota 

bullorð og að ríma (Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.). 

• Fimm ára: Setningar barna verða flóknari og barn hefur nokkuð gott vald á 

málfræðilegum atriðum tungumálsins. Á þessum aldri á það orðið auðveldara með að 

leysa flókin verkefni þar sem málið er notað til að skynja og skilja umhverfið (Hrafnhildur 

Sigurðardóttir, e.d.). 

 

1.2.1 Frávik 

Ekki fylgja þó öll börn þeirri hefðbundnu þróun, sem var rakin hér að framan, og þar að baki 

geta legið ýmsar ástæður. Röskun í málþroska getur verið af ýmsum toga. Barn sem er seint í 

þroska eða hefur skertan vitsmuna-, tilfinninga-, félags- eða hreyfiþroska er oftast seint til 

máls eða sýnir einhver frávik í málþroska (Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d). Mörg börn sem 

greinast með málþroskafrávik greinast þó ekki með önnur þroskafrávik eða fötlun og í þeim 

tilvikum er talað um að börnin hafi sértæka málþroskaröskun (Sigríður Magnúsdóttir og Ester 

Sighvatsdóttir, 2004). Hegðunarerfiðleikar eru eitt birtingarform málþroskafrávika en börn 

með slaka boðskiptafærni kunna ekki að vera í hóp. Þau eiga erfitt með að lesa í óyrt 

skilaboð, hlusta, setja sig í spor annarra og að gera eitthvað til skiptis (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir o.fl., 2014). 
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Málþroski getur haft áhrif á getu barna til þess að túlka lestexta síðar á ævinni en 

lesskilningur byggir bæði á málskilningi og orðaforða (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). Þegar 

börn læra að lesa þurfa þau að búa yfir vissum málskilningi en hann er forsenda þess að geta 

skilið innihald texta (Brinton og Fujiki, 2006). Börn sem búa yfir ríkum orðaforða hafa því 

forskot í lestrarferlinu. Það er hægt að sjá vísbendingar um lestrarörðugleika strax í bernsku, 

bæði í seinkun leikþroska og orðaforða (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014). 

 

1.3 Samstarf heimilis og skóla 

Í 9. gr. núgildandi laga er kveðið á um starf leikskóla, að foreldrar og skólar eigi að hafa 

samráð um skólagöngu barn síns og veita upplýsingar sem varðar skólastarfið og velferð 

barnsins (Lög um leikskóla nr. 90/2008). Íhlutun beinist ekki aðeins að barninu heldur er 

mikilvægt að horfa til þess umhverfis sem barnið er statt í. Þar skiptir máli að samspil heimilis 

og skóla sé gott (Tryggvi Sigurðsson, 2003). Þá er einnig þarft að staða barns og foreldra sé 

metin. Út frá því mati þarf að setja skýr markmið ásamt því að skilgreina vel þær 

vinnuaðferðir sem nota á fyrir viðkomandi barn (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2003). Starfsfólk 

leikskólans þarf að miðla upplýsingum skýrt og vel til foreldra. Athuga þarf að foreldrar séu 

upplýstir um málþroskafrávik barnsins og hver staða þess er varðandi mál, tal og boðskipti. 

Einnig er mikilvægt að foreldrar viti hvort og hvert þeir geta leitað viðeigandi aðstoðar utan 

leikskólans, svo sem til talmeinafræðinga, sálfræðinga eða annarra sérfræðinga. Samspil 

heimilis og skóla er mikilvægt vegna þess að „vel upplýstir foreldrar gera sér betur grein fyrir 

mikilvægi þess að taka virkan þátt í aðferðum snemmtækrar íhlutunar, til þess að undirbúa 

barn sitt til þess að takast á við allt nám“ (Ásthildur Bj. Snorradóttir, o.fl., 2014). 

Snemmtæk íhlutun þarf að taka mið af heildrænni nálgun allra sem eiga hlut að 

íhlutunarferlinu. Í því samhengi er vert að varpa ljósi á tengsl ólíkra þátta í umhverfi 

einstaklinga út frá kenningu Bronfrenbrenners (1979). Hún felur í sér mikilvægi þess að skoða 

einstaklinginn í samhengi við umhverfi sitt. Þar með er sjónum beint að því að þættir í 

umhverfi barna geti haft mikil áhrif á þroska þeirra.  
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Mynd 1 Yfirfærslulíkan Dunlop og Fabian (2002) (Jóhanna Einarsdóttir, 2007). 

 

Líkanið hér að ofan sýnir barnið sem miðpunkt mismunandi kerfa, sem það mun komast í 

snertingu við á lífsleiðinni. Kerfin hafa mismikið vægi í lífi barna en þau kerfi sem standa þeim 

næst eru fjölskyldan, vinir, grunn- og leikskóli. Þessi kerfi mynda samskiptanet sín á milli og 

geta atburðir sem gerast innan eins kerfis haft áhrif á þætti í öðru kerfi. Til dæmis getur það 

haft áhrif á námsgengi og líðan nemenda í skóla ef heimilisaðstæður eru erfiðar eða breytast. 

Utan þessara nánustu kerfa standa umhverfislegar og félagslegar aðstæður, sem tengjast 

einstaklingnum óbeint en hefur áhrif á skilyrði hans til að þroskast. Dæmi um slíkt eru 

fjölmiðlar, yfirvöld og vinnustaðir sem einstaklingurinn kemst í tæri við. Líkanið er hægt að 

greina enn frekar en megininntak þess er að benda á að mismunandi þættir í lífi einstaklinga 

geta haft áhrif á líðan og frammistöðu á öðrum stað á öðrum tíma (Bronfenbrenner, 1979). 

Líkanið varpar ljósi á hvernig hin mörgu kerfi í lífi hvers barns skarast og beinir sjónum 

að skörun leikskóla og fjölskyldu. Samspil þessara tveggja kerfa er þess vegna nauðsynlegt en 

sýnt hefur verið fram á að árangur af snemmtækri íhlutun er að verulegu leyti háður þátttöku 

foreldra í íhlutun fyrir börn með þroskafrávik. Árangurinn veltur einnig á þeim stuðningi sem 

foreldrum er veittur, beint og óbeint við umönnun og uppeldi barna sinna. Áhersla er því 

lögð á samvinnu fagfólks, sem vinnur að snemmtækri íhlutun við foreldra, og innbyrðis 

samstarf fagfólks og þjónustustofnana fyrir fatlaða (Roberts, Rule og Innocenti, 1999). Einn 

angi af þessari þróun er svonefnd teymisvinna, þar sem fagfólk, foreldrar og fjölskyldur barna 
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með fötlun vinna náið saman að íhlutun fyrir barnið og stuðningi við forelda“ (Tryggvi 

Sigurðsson, 2003). 

 

1.4 Ávinningur snemmtækrar íhlutunar 

Um miðja síðustu öld fóru fræðimenn að átta sig á því að markvisst inngrip snemma á 

lífsleiðinni gæti haft áhrif á þroskaframvindu einstaklinga, sér í lagi þeirra sem búa við frávik 

(Guralinick, 1997; Tryggvi Sigurðsson, 2004). Snemmtæk íhlutun er talin hafa jákvæð áhrif á 

málþroska barna og einnig er talið að hún sporni gegn því að börn með málþroskaraskanir lendi 

í erfiðleikum með lestrarnám í grunnskóla (Riley, 2006). Líkt og áður hefur verið nefnt er því afar 

mikilvægt að bregðast strax við en ekki „bíða og sjá til“. 

 

1.5 Tví– og fjöltyngi 

Í lögum um leikskóla kemur fram að eitt af meginmarkmiðum leikskóla sé að veita skipulega 

málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku. Tungumálið er samskiptatæki og skert mál 

skerðir bæði tækifæri og möguleika barna til náms og þátttöku í samfélaginu, nú og síðar 

meir. Margt bendir til þess að 21. öldin muni einkennast af fólksflutningum og að 

fjölmenningarlegt samfélag sé framtíðin. Á sama tíma vegnar börnum á Íslandi með erlendan 

bakgrunn verr í skólum en jafnöldrum þeirra og brottfall þeirra úr framhaldsskóla er meira. 

Margir kennarar telja sig illa í stakk búna að mæta þessum hópi og sníða skólastarfið að 

þörfum nemenda með ólíka menningu og tungumálabakgrunn (Jóhanna Einarsdóttir, Hafdís 

Guðrún Hilmarsdóttir og Halldóra Fríða Þorvaldsdóttir, 2020).  

Talað er um tvítyngi þegar barn talar tvö eða 

fleiri tungumál en notað er hugtakið samhliða 

tvítyngi þegar barn lærir tvö mál samtímis. Áunnið 

tvítyngi er hins vegar þegar barn lærir eitt mál á eftir 

öðru. Stundum blanda börn saman málum (e. code 

switching) en það er talið eðlilegt og ekki til að hafa 

áhyggjur af. Móðurmál er það tungumál sem 

foreldrar barns tala. Barnið tengist því sterkum 

tilfinningaböndum, lærir það fyrst, kann það best og það er því tamast. Það að læra tungumál 
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foreldra í öðru landi gerir námið takmarkaðra en í landi foreldra, og ber að hafa það í huga 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 2019). 

Í því sambandi er því talið mikilvægt að styðja sem best við móðurmál barna, þótt 

geta í móðurmáli sé ekki forsenda þess að læra önnur tungumál. Stundum hafa börn betra 

vald á íslensku eða ensku þó að móðurmál þess sé annað. Þögult tímabil kemur stundum hjá 

barni þegar það áttar sig á að það mál sem það notar skilst ekki á leikskólanum. Barnið 

hlustar þá en tjáir sig lítið vegna þess að það er að læra að ná valdi á öðru tungumáli og er að 

safna orðum í sérstakan orðabanka, sem það notar síðan þegar það er tilbúið. Talað er um 

virkan orðaforða um leið og barnið notar orð og hugtök í tjáningu sinni. Talað er um að það 

taki fjögur til sjö ár að læra nýtt mál. Erlendar rannsóknir sýna að börn sem eru að læra nýtt 

tungumál mælast u.þ.b. einu staðalfráviki frá meðaltali. Á Íslandi mælast þau hins vegar 

tveimur staðalfrávikum frá meðaltali á málþroskaprófum, sem eru lögð fyrir á því máli sem 

talað er í landinu sem þau búa í (Elín Þöll Þórðardóttir, 2019). 

Í því samhengi er mikilvægt að efla íslenskukennslu hjá tvítyngdum börnum og veita 

þeim viðeigandi málörvun og stuðning frá upphafi leikskólagöngu til að jafna möguleika 

þeirra til frekara náms. Rannsóknir á íslenskum leikskólum benda til þess að börn með 

erlendan bakgrunn hafa minni möguleika til þátttöku í leik, og eru frekar skilin út undan. Þeir 

þættir sem hafa mest áhrif á máltöku eru erfðir, umhverfi, þroski, heyrn, íhlutun við hæfi, 

mismunandi heilkenni, félagslegar aðstæður og vanörvun. Börn á leikskóla á Íslandi, sem læra 

tvö mál samhliða, eða eitt mál sem þau kunna betur en annað, læra í hlutfalli við snertingu 

við tungumálið. Eftir því sem talað er meira við þau, lesið eða sungið með barninu því betur 

gengur því að tileinka sér málið. Ómeðvitaður lærdómur á sér stað fyrstu árin og sjálfsprottið 

nám er hraðast í fyrstu, og svo hægir á því. Ef barnið hægir hins vegar of mikið á, þá þarf að 

grípa inn í (Ásthildur Bj. Snorradóttir ofl., 2014). 

Frávik hjá tvítyngdum börnum eru oft vangreind og skýrð með því að barn sé að læra 

tvö tungumál. Það gengur hægar fyrir sig og barnið þarf meiri tíma er oft sagt, en það veldur 

ekki frávikum að læra önnur tungumál. Hins vegar eru þessi börn stundum ofgreind og oft er 

talið að þau séu með málþroskafrávik þegar raunverulegi vandinn er sá að þau fá ekki næg 

tækifæri til þess að vera í íslensku málaumhverfi. Af þeim sökum ná þau þess vegna ekki 
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tökum á málinu. Í því samhengi er gott að skoða fyrst hvort barnið fylgi eðlilegri þróun í 

málþroska í eigin tungumáli, og er það gert í samráði við foreldra barnsins. Einnig er hægt að 

taka málsýni á báðum tungumálum barnsins og bera þau saman. Eða að leggja fyrir lista, þar 

sem hægt er að greina á milli barna með málþroskafrávik á eigin tungumáli og barna sem 

þurfa meiri aðstoð í íslensku (Ásthildur Bj. Snorradóttir ofl., 2014). 

Um fimm ára aldurinn kviknar málmeðvitund, sem er hæfileikinn til að tala um 

tungumál. Aukin málmeðvitund gerir börnin meðvituð um tungumálið, eins og t.d. hvað það 

þýðir að lesa á milli lína og þau fara að vinna með form málsins, sem tengist hljóðkerfisvitund 

þess. Hjá tvítyngdu barni væri því gott að útskýra þetta fyrir foreldrunum og hjálpa þeim að 

vinna eins heima með sitt tungumál (Elín Þöll Þórðardóttir, 2019). 

 

Hvernig getur leikskólinn stuðlað að virku tvítyngi? 

• Með góðum bakgrunnsupplýsingum frá foreldrum í upphafi leikskólagöngu. 

• Hvetja og styðja foreldra að tala sitt eigið móðurmál heima og hvetja þá til að lesa 

daglega fyrir barnið. 

• Sýna heimamáli barnsins áhuga og segja eitthvað á því máli, til dæmis góðan daginn. 

• Nota sjónrænt dagskipulag til að koma í veg fyrir kvíða og óvissu hjá barninu og hjálpa 

þar með börnum að vita hvernig dagurinn gengur fyrir sig og skilja hvað er um að 

vera. 

• Leggja áherslu á að kenna barninu íslensku í leikskólanum með því að nota daglegar 

aðstæður og tala um það sem barnið er að gera.  

• Skapa þörf hjá barninu fyrir boðskipti og stunda markvissa orðaforðakennslu. 

• Veita jákvæðan stuðning og endurtaka það sem þau segja og leiðrétta blíðlega. Börnin 

hafa ekki þróað með sér málmeðvitund, en þau eru auðvitað samt byrjuð að gera sér 

grein fyrir að málið hefur ákveðið hlutverk. 

• Vinna markvisst með viðeigandi málþætti og velja málörvunarefni við hæfi. 

• Auka lestur á íslensku í fámennum hópi tvítyngdra barna. 

• Hafa lestíma á móðurmáli, ef því verður við komið, að starfsmaður lesi fyrir barnið á 

móðurmáli þess. 
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• Í samstarfi við Bókasafn Hafnarfjarðar væri hægt að hafa kynningu á bókum sem 

styrkja íslensku og lestrarstundir á öðrum tungumálum.  

• Nota aðferðina “Gefðu tíu” markvisst. 

• Eiga samstarf við talmeinafræðinga um hvenær þurfi að vísa barni, sem er að læra 

íslensku sem annað mál, til talmeinafræðings? Er um frávik eða seinkun að ræða? 

• Veita starfsfólki viðeigandi fræðslu um hvernig mæta eigi þörfum barna með ólíkan 

menningar- og tungumálabakgrunn. 

 

Gefðu 10 

Aðferðin „Gefðu 10“ er einföld, ætluð til þess að auka 

samtal og samskipti við fjöltyngd börn. Með því að eiga 

frumkvæði að samskiptum við barnið skapast 

námstækifæri út frá þeim orðaforða, sem þarf að leggja 

áherslu á hverju sinni. Þegar allt starfsfólk á deildinni 

gefur barninu tíu mínútur 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 á deildinni. Kennarinn fylgist með samskiptunum með því að hafa 

skráningarblað í vasanum eða teygjur á úlnlið. Byrjað er með tíu teygjur á hægri úlnlið og þær 

færðar yfir á vinstri úlnlið. Hver mínúta skiptir máli en í lok dags eiga allar teygjurnar að vera 

vinstra megin (Fríða B. Jónsdóttir, e.d.). 

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

námstækifærum barnsins og skapa rými til virkrar þátttöku. Barnið upplifir að það tilheyri 

barnahópnum og öðlast betri trú á eigin getu. Vel undirbúin málörvun, lestrarstundir og 

vinna með milliorðaforða (bætist ofan á grunnorðaforða) og flóknari hugtök eru viðfangsefni 

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

hópastærð, myndrænum stuðningi, bókalestri og orðaforðavinnu. Meta þarf framfarir barna í 

íslensku sem öðru máli alla leikskólagönguna (Fríða B. Jónsdóttir, e.d.). 
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Starfsfólk leikskólans Hlíðarbergs vill benda á gagnlega hlekki sem nýtast starfsfólki, 

foreldrum og örðum sem láta tví –og fjöltyngi sig varða: 

• Gefðu 10, https://erlendir.akmennt.is/wp-

content/uploads/2019/02/Gefdu_10_Baeklingur_Frida_rvik.pdf 

• Tákn með tali, mms.is/namsefni/takn-med-tali-vefur 

• Einn skóli, mörg tungumál: Leiðarvísir um skráningu á framförum barna með 

íslensku sem annað tungumál, 

https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/einn_leik

sk_li_moerg_tungum_l_skr_ning_framfoerum.pdf 

 

1.6 Bókalestur 

Mikilvægt er að lesa fyrir börn strax frá unga aldri en margar 

ástæður liggja þar að baki. Ein helsta er sú að lestur er ein besta 

leiðin til málörvunar (Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.). Þegar lesið 

er fyrir börn eflir það orðaforða og málvitund þeirra ásamt því að 

þjálfa einbeitingu og hlustun og örva sköpunargáfu (Steinunn 

Torfadóttir, e.d.). Geta barna til að hlusta af athygli þegar lesið er 

fyrir þau hefur sterk tengsl við getu þeirra til lestrar og 

málkunnáttu. Huga þarf vandlega að undirbúningi lesturs en læsi 

er ekki aðeins ein af þeim námsgreinum, sem kennd er í skólum, heldur gengur það þvert á 

allar námsgreinar þar sem læsi er grundvallarfærni og undirstaða flestra starfa og alls náms 

(Ingibjörg Auðunsdóttir, 2012). 

Lestur bóka meðfram almennu spjalli við barnið er einnig mikilvægur því þar er að  

finna orðaforða og aðstæður sem barnið kemst ekki endilega í tæri við í sínu daglega lífi 

(Evans og Shaw, 2008). Til að mynda hitta borgarbörn sjaldan önnur dýr en gæludýr heimila 

en í mörgum barnabókum er fjallað um villt dýr og dýrin í sveitinni og gefst börnum þar 

tækifæri til að kynnast þeim. Af því gefnu að einnig sé lögð áhersla á að lesa fjölbreytt efni 

fyrir börnin til þess að þau kynnist sem fjölbreytilegustu aðstæðum og orðaforða sem tengist 

https://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2019/02/Gefdu_10_Baeklingur_Frida_rvik.pdf
https://erlendir.akmennt.is/wp-content/uploads/2019/02/Gefdu_10_Baeklingur_Frida_rvik.pdf
https://mms.is/namsefni/takn-med-tali-vefur
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/einn_leiksk_li_moerg_tungum_l_skr_ning_framfoerum.pdf
https://reykjavik.is/sites/default/files/ymis_skjol/skjol_utgefid_efni/einn_leiksk_li_moerg_tungum_l_skr_ning_framfoerum.pdf
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mismunandi aðstæðum. Orðaforði er mikilvægur grunnur lesskilnings og þekkingar (Steinunn 

Torfadóttir, e.d.). Barn sem býr yfir ríkum orðaforða er líklegra til að eiga auðvelt með 

tjáningu og að vera fært um djúpstæða hugsun en barn með takmarkaðan orðaforða. 

Auðveldara er fyrir barn með mikinn orðaforða að bæta við hann þegar lesið er eða rætt við 

það (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d.) 

Mikilvægt er að byrja snemma að lesa fyrir börn. 

Upplestur fyrir ungbörn skiptir til dæmis máli vegna þess 

að fullorðnir eiga það til að einfalda mál sitt þegar þeir 

tala við þau. Ritmál er aftur á móti oftar, og yfirleitt, án 

einföldunar (Margrét Tryggvadóttir, 1999). Lestur bóka 

er leið til að kynnast því hvernig formlegri setningargerð 

er háttað en talmál er ekki jafn skipulagt og ritað mál. Í 

talmáli er að jafnaði takmarkaðri orðaforði en í textum 

og einnig eru hikorð og óregluleg setningarskipan 

algengari í talmáli, svo dæmi séu nefnd.  

Börn kynnast ekki einungis réttri setningaskipan þegar lesið er fyrir þau heldur læra 

þau einnig uppbyggingu frásagnar við það að hlusta á sögur með upphafi, miðju og endi. 

Þegar lesið er fyrir börn fá þau reynslu af ritmáli en það eflir skilning þeirra á hlutverki þess 

og eðli (Pence og Justice, 2012). Fyrstu bækurnar ,sem lesnar eru fyrir börn, eru yfirleitt 

myndabækur og þá skipta myndirnar mestu máli þegar rætt er um efni bókanna. Þegar 

börnin eldast eykst texti bókanna smátt og smátt og þá læra þau að það er ritmálið en ekki 

myndirnar sem bera söguna uppi. Barnið lærir fleira, t.a.m. að hér á landi er lesið fyrir börnin 

með því að nota lestraráttina frá vinstri til hægri. Við byrjum að lesa efst á síðunni og fikrum 

okkur niður blaðsíðuna og  bókstafirnir tákna orð. Það er síðan ein grundvallarforsenda læsis 

að börn sýni bókstöfum áhuga (Vukelich og Christie, 2009). 
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Þó svo að börn séu orðin fær um að lesa auðveldan 

texta er engin ástæða til að hætta að lesa fyrir þau. 

Halda ætti áfram að lesa flóknara efni fyrir þau þar 

til þau hafa náð tökum á að lesa sjálf texta, sem 

hæfir þroska þeirra og vitsmunalegri getu (Steinunn 

Torfadóttir, e.d.). Börn njóta þess að láta lesa fyrir 

sig og þótt einstaklingur sé fær um að lesa auðvelda 

texta tekur það tíma að ná upp þeirri lestrarfærni 

sem þarf til þess að geta notið lestursins fyrir alvöru 

(Heimili og skóli, 2016). Þá æfast yngri börn í því að 

hlusta á samfelldan texta en það er hluti af 

undirbúningi lesskilnings og eldri börnin kynnast 

fleiri gerðum texta en þau myndu gera ella. Þó ber 

að hafa í huga að hafa lesefnið ekki of þungt, þá 

eru líkur á því að barnið missi áhugann. Mikilvægt er að bjóða upp á lesefni sem er líklegt til 

að vekja áhuga barnsins, jafnvel eitthvað sem tengist öðrum áhugamálum. Einnig skiptir máli 

að börnin fái að velja lesefni sjálf, sem oftast (Heimili og skóli, 2016). Í bæklingi sem Heimili 

og skóli gaf út er að finna bókalista með hugmyndum að bókum, sem henta hverjum 

aldurshópi fyrir sig (Steinunn Torfadóttir, e.d.). 

Lestur fyrir börn er ekki einungis mikilvægur undirbúningur læsis og málþroska, 

heldur eykur hann einnig tilfinningaþroska. Börn afla sér þekkingar með því að fylgjast með 

því sem þau heyra og gerist í kringum þau. Í bókum koma oft upp aðstæður sem einstaklingar 

hafa ekki lent í, og munu kannski aldrei lenda í. Að setja sig inn í þessar aðstæður með lestri 

hjálpar börnunum að læra að setja sig í spor annarra. Margar barnabækur innihalda ríkan 

boðskap og gott er að nýta hann sem tilefni til þess að kenna börnum bæði uppeldis- og 

samfélagsleg gildi (Margrét Tryggvadóttir, 1999). 

Bæklingur Heimilis og skóla (2015).  
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Lestur eykur ímyndunarafl og ýtir undir 

forvitni (Morrow og Gambrell, 2004). Með 

því að hlusta á vísur, þulur og sögur, hvort 

sem það er í gegnum upplestur, söng eða 

tónlist veitir börnum örvun, sem getur nýst 

þeim í öðrum athöfnum, til að mynda 

leikjum, við að teikna eða við tónlistariðkun 

(Hallen og Evenshaug, 1993). Í barnabókum 

er að finna ýmsan fróðleik. Til dæmis eiga 

margar frásagnir, eins og ævintýri, rætur að 

rekja langt aftur í fortíð og geta þessar 

sögur aukið þekkingu á menningu fyrri tíma. 

Það eflir sjálfstraust og öryggistilfinningu 

barna að þekkja menningu sína og hefðir hennar (Guðrún Hannesdóttir, 2000). 

Fullorðnir eru mikilvægar fyrirmyndir þegar kemur að lestri og er nauðsynlegt að þeir 

sýni að lestur sé hluti af daglegu lífi fullorðinna, enda skiptir oft meira máli hvað við gerum 

heldur en hvað við segjum. Bjóða þarf leikskólabörnum upp á fjölbreytt hvetjandi umhverfi til 

lesturs því löngu áður en börn geta lesið hefst undirbúningur fyrir þróun hans (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, o.fl., 2014). Með lestrarhvetjandi umhverfi er átt við að ritmál sé sýnilegt í 

umhverfi barnanna. Til dæmis ætti að hafa bækur og blöð sýnileg, jafnt inni á heimilum sem 

og í skólum. Fullorðnir ættu að sýna að þeir lesi sér til gagns með því að lesa dagblöð og 

skrifa innkaupalista, svo dæmi séu tekin (Kassow, 2006). Ferð á bókasafnið getur einnig 

opnað fyrir börnunum nýjan heim og orðið að notalegri samverustund en benda má á að 

börn yngri en 18 ára fá frítt bókasafnsskírteini hjá Bókasafni Hafnarfjarðar, sem upplagt er að 

nýta. Hafa ber í huga að höfða bæði til drengja og stúlkna varðandi fyrirmyndir, til dæmis að 

sýna að karlar jafnt sem konur geti verið bókhneigð (Heimili og skóli, 2016). Gæði hins 

lestrarhvetjandi umhverfis hefur mikið að segja hvernig lestrarnám barna gengur síðar meir. 

Með því að hafa bækur sýnilegar meðfram því að lesið sé fyrir börnin ýtir undir áhuga barna 
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á bókum og eykur líkur á því að þau skoði eða lesi bækur að eigin frumkvæði (Harlin, Lipa og 

Lonberger, 1991). 

Lestur fyrir börn er frábært tækifæri fyrir notalega samverustund barna og 

foreldra/kennara ásamt því að vera besti undirbúningurinn fyrir lestrarnám barnanna 

(Steinunn Torfadóttir, e.d.). Hlutverk hins fullorðna í lestrarstund er að stýra samræðum, ýta 

undir forvitni barnsins og útskýra innihald og ókunn orð. Einnig er gott að spyrja spurninga 

varðandi textann og leitast við að tengja efnið við reynsluheim barnsins (Morrow, 2012). Það 

gerir meira úr lestrarstundinni að staldra við og spyrja spurninga eða gefa útskýringar. Í 

Læsissáttmála heimilis og skóla er tekið fram að „barn sem hefur greiðan aðgang að fólki sem 

ræðir við það um heima og geima, les fyrir það og kennir því ný orð, á alla jafna auðveldara 

með að ná tökum á lestri og skilja það sem það les“ (Heimili og skóli, 2016). Lestrarstundin á 

að einkennast af hlýju, hvatningu og stuðningi en þannig getur stundin styrkt tengsl barnsins 

og þess sem les fyrir það. Lestrarstundir, til dæmis inni á leikskóla, örva á sama tíma 

félagslegan þroska barnsins (Kassow, 2006). Auðvelt er að finna ýmis ráð við lestur fyrir börn 

á Internetinu, til að mynda á lesvefnum[2], en hér eru einnig nokkrir punktar úr 

Læsissáttmála heimilis og skóla (2016), sem gott er að hafa í huga þegar lesið er fyrir börn. 

 

Leggið áherslu á að: 

• tala við barnið og hlusta á það tjá sig. 

• kenna barninu ný orð úr bókum og málaumhverfi. 

• lesa með barninu á hverjum degi og ræða við það um efnið. 

• lesa sem mest af fjölbreyttu og misflóknu efni. 

• velja bækur sem auka orðaforða barnsins og þekkingu en gæta þess samt að efnið sé ekki 

of erfitt. 

• syngja með barninu. 

• kenna barninu vísur, þulur, gátur og rím. 

• gera lestrarstund að jákvæðri upplifun. 

• hafa fastan lestrartíma á hverjum degi. 
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nota mismunandi tegundir bóka: plastbækur, flipabækur, tuskubækur, bækur sem gefa frá 

sér hljóð, myndaorðabækur, púslbækur, upplesnar bækur af spjaldtölvu, bækur fyrir 

mismunandi aldur, svo fátt eitt sé nefnt (Heimili og skóli, 2016). 

• . 

1.7 Leikur og nám 

Leikur er ein helsta náms- og þroskaleið barna og er 

órjúfanlegur þáttur bernskuáranna. Leikur er börnum 

eðlislægur, gjarnan sjálfsprottinn. Í gegnum hann fá börn 

tækifæri til að kanna umhverfi sitt, tjá hugmyndir sínar og 

tilfinningar og öðlast um leið reynslu og tækifæri til nýrrar 

þekkingar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Leikur getur verið 

frjáls en þó partur af lærdómsferli barna. Hann er talinn 

áhyggjulaus, skemmtilegur og án reglna þar sem lögð er 

áhersla á athöfn fremur en útkomu (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). Börn spegla gjarnan 

veruleika umhverfis síns og endurskapa heim hinna fullorðnu í gegnum leik sinn. Leikurinn 

býr yfir þeirri sérstöðu að börnum er óhætt að mistakast þar sem allt er leyfilegt. Í gegnum 

leikinn efla börn sjálfsmynd sína og eru stöðugt að kynnast sjálfu sér (Lillemyr, 2009). 

Tekið hefur verið svo sterkt til orða að segja að leikurinn 

eigi undir högg að sækja fyrir hefðbundnum námsgreinum og 

sökum hugmyndafræði og hefða grunnskólans (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2012). Þess ber þó að geta að það er á valdi 

kennarans að skapa börnum tækifæri til leiks með það  í huga 

hvaða náms- og þroskamarkmiðum skuli stefnt að. Kennarar 

eiga að sjá til þess að börnin hafi aðgang að efnivið sem hvetur 

til sköpunar, rannsóknar og lausnaleitar þar sem leiknum er 

gefinn tími og rými þar sem börn geta hreyft sig, þróað og 

dýpkað leik sinn. Ekki síður þarf kennarinn að styðja við 
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sjálfsprottnar athafnir barna, eiga við þau samskipti, styðja við jákvæða hegðun og sjá til þess 

að öll börn fái tækifæri til þátttöku í leiknum (Aðalnámskrá leikskóla 2011; Ingibjörg Ósk 

Sigurðardóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Börn þróa tilfinninga- og félagsleg tengsl sín 

við önnur börn í gegnum leik. Það gera þau með því að upplifa, skilja og læra á umhverfi sitt, 

tjá hugmyndir og tilfinningar sínar með því að kynnast sjónarhornum hver annars, miðla, 

semja og leita lausna án afskipta þar sem kennari sér til þess að því verði notið við (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2010). 

Leik má skipta í flokka út frá einkennum og uppeldisgildum, þótt flokkarnir geti 

skarast (Menntamálaráðuneytið, 1993). Flokkarnir eru: 

• Skynfæra- og hreyfileikir fela í sér að börn nota líkamann til hreyfingar þar sem vöðvar og 

skynfæri þjálfast. Leikirnir fela í sér að snerta, flokka, kanna lögun, stærð, lit og þyngd 

hinna ýmsu hluta. Með slíkum leikjum má efla orðaforða og hugtakaskilning auk þess sem 

þeir eru undirstaða fyrir þróun flóknari leikja þar sem 

börn skapa, byggja og hreyfa sig. Mikilvægt er að 

kennarar hugi að því að leiksvæði barnanna ýti undir 

hreyfingu barna með það að leiðarljósi að efla 

grófhreyfingar og auka andlega og líkamlega vellíðan. 

• Sköpunar- og byggingarleikir fela í sér að börn noti 

ímyndunarafl til að, móta og tengja saman ólíkan efnivið, 

sem til fellur í skapandi leik.  

• Þykjustu- og hlutverkaleikir fela í sér að börn nýta 

ímyndunarafl sitt til að þykjast vera annað en þau eru í 

raun eða til að endurspegla reynsluheim, menningu og samfélag sitt. Slíkir leikir efla 

tilfinninga-, félags- og málþroska barna þar sem börn tjá og takast á við tilfinningar sínar. 

• Regluleikir fela í sér að farið er eftir ákveðnum leikreglum. Slíkum leikjum er gjarnan 

stjórnað af fullorðnum einstaklingi og fela í sér hreyfingu. Regluleikir efla félags- og 

siðgæðisþroska og samvinnu barna. 

• Kennslufræðilegur leikur felur í sér að nota leik til að uppfylla námsmarkmið, svo börn 

njóti markviss lærdóms. Í leiknum felst að samþætta námsþætti og börnin fá að gera það 
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sem þeim þykir skemmtilegast að gera, það er að leika sér en um leið að byggja upp 

þekkingu á skemmtilegan, merkingarbæran og jákvæðan hátt (Jóhanna Einarsdóttir, 

2010). 

Leik má einnig flokka eftir því hver er við stjórn hverju sinni (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012). 

Þeir skiptast í: 

• leik á forsendum barnsins án virks stuðnings fullorðins. 

• leik á forsendum barnsins og kennari beitir stundum inngripi eða virkum stuðningi. 

• leik sem gagngert er notaður sem kennslutæki til náms þar sem unnið er eftir skýrum 

námsmarkmiðum.  

Leikur í námi ungra barna er farsæl leið til aukins þroska og 

til að efla þekkingu. Námið verður ánægjulegt þar sem 

leikur er börnum eðlislægur. Börn upplifa frelsi og val í 

gegnum leikinn og þurfa ekki stöðuga hvatningu til námsins. 

Börn fá að taka áhættu þar sem þau prófa sig áfram með 

mismunandi aðferðum og eru óhrædd við að gera mistök. 

Börn eru ekki metin af afurð leiksins heldur ferlinu, sem er 

hið mikilvægasta í námi barna (Jóhanna Einarsdóttir, 2010). 

Líkt og kemur fram í Aðalnámskrá leikskóla (2011), þá er 

það í höndum þeirra sem starfa með börnum að veita þeim 

umhyggju og menntun í hollu og hvetjandi leikumhverfi þar sem notaðar eru fjölbreyttar og 

skapandi aðferðir, sem skapa tækifæri til náms. 

Leikur er, líkt og komið hefur fram, farsæl leið til náms. Með því að nota söng, takt og 

hrynjanda í leik og söng styrkjum við hljóðkerfi barnanna (Eyrún Í. Gísladóttir og Þóra 

Másdóttir, 2009). Þess ber að geta að málskilningur einstaklings er færni sem er bæði byggð 

á heyrnar- og sjónskyni. Það skýrist svo þegar einstaklingur les, þá þarf hann að geta ímyndað 

sér aðstæðurnar sem hann les um. Hér er lagður grunnur að þeirri færni að geta tengt saman 

orsök og afleiðingar og jafnframt framkvæmt og þjálfað í táknrænum leik og ímyndun þar 

sem barn spinnur atburðarás í huga sér og framkvæmir (Singh og Kent, 2000). Með því þjálfar 
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það málskilning sinn, en lesskilningur byggir á málskilning og orðaforða (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, 2010) og því getur seinkun í leikþroska og orðaforða gefið vísbendingar um 

erfiðleika í lestrarnámi (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). 

2 Upphaf leikskólagöngu 

2.1 Móttökuáætlun 

Foreldrar fá leikskólavist úthlutað fyrir barn að vori. Þeir þurfa að staðfesta innan tíu daga 

hvort þeir þiggi plássið.  Þegar það er komið eru send gögn og pappírar til útfyllingar til 

foreldra frá leikskólanum. Áður en barn hefur leikskólagöngu mæta foreldrar í viðtal án 

barnsins, fyrst hjá leikskólastjóra og síðan deildarstjóra á deild barnsins. Ef þeir eru með 

annað móðurmál en íslensku er túlkur boðaður á staðinn. Í viðtalinu er leikskólinn kynntur, 

samningur um leikskóladvöl er undirritaður, farið er yfir þær væntingar sem foreldrarnir og 

leikskólinn hafa til samstarfsins. Í viðtali við deildarstjóra veita foreldrar upplýsingar um 

uppeldisskilyrði barnsins og venjur. Upphafsdagur aðlögunar er síðan ákveðinn. Að því loknu 

undirbúa deildarstjórar móttöku barns og setja ákveðinn starfsmann sem lykilpersónu fyrir 

barnið og foreldra sem heldur utan um aðlögun barnsins. Ef þörf er á, er sérkennslustjóri 

upplýstur um málþroska barns og ef foreldrar hafa áhyggjur af þroska þess. 

Aðlögun hefst í ágúst, þá byrja börnin í aðlögun, 3-4 í senn á viku á yngri deildum. 

Foreldrar eru með börnunum fyrstu dagana því börn eru misjöfn og tekur það þau mislangan 

tíma að aðlagast. Þá vilja foreldrar gjarnan kynnast aðstæðum og þeim einstaklingum sem 

koma til með að vera með barninu á leikskólanum. Lykilpersóna metur með foreldrum 

framgang mála og fyrirkomulag aðlögunar. Hún getur þá líka spurt foreldra beint um barnið, 

venjur þess og hætti. Foreldrar kynnast líka innbyrðis og kynnast leikfélögum barnsins á 

deildinni. Fyrirkomulagið er svona: 

• Sent bréf um úthlutun 4. maí. 

• Foreldrar staðfesta innan tíu daga eða fyrir 14. maí. 

• Kynningarbréf sent til foreldra 15. maí. 

• Túlkur boðaður vegna foreldra með annað móðurmál en íslensku. 

• Viðtal við leikskólastjóra í júní, praktískar upplýsingar um leikskólann, gjöld og þ.h. 

• Viðtal við deildarstjóra, móttökuviðtal, eyðublað. 
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• Upphafsdagur aðlögunar ákveðinn,  sem og lykilpersóna. 

• Aðstoðarleikskólastjóri kemur upplýsingum inn í Karellen-upplýsingakerfið. 

• Áður en barn byrjar þarf að merkja hólf og körfur fyrir hvíld og bleyju, snaga í þurrkskáp, 

fyrir vettlinga og snuð. 

• Aðlögun hefst í ágúst. 

Í september hefst síðan skipulagt starf með hópastarfi og hreyfistundum. 

(sjá fylgiskjal 1). 

2.2 Bakgrunnsupplýsingar 

Við upphaf leikskólagöngu fylla foreldrar út lista yfir bakgrunnsupplýsingar barns. Þessar 

upplýsingar eru til þess að starfsfólk leikskólans viti hvar barnið stendur í þroska og málþroska 

þegar það hefur leikskólagöngu sína. Á listanum er farið yfir almennan þroska, áhuga barns og 

spurt um málhömlur og lestrarörðugleika í fjölskyldu, meðal annars (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2014). Þessi listi er fyrsta athugun sem gerð er á leikskólanum. Sérkennsla heldur utan um 

upplýsingarnar úr þessum listum og sér um að grípa inn í, ef þörf krefur, sjá fylgiskjal 2. 

Foreldrar tvítyngdra barna fylla auk þess út ítarlegri lista þar sem meðal annars er spurt um 

máltöku og móðumál barns (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2014), sjá fylgiskjal 3. 

3 Umgjörð og áherslur leikskólastarfsins 

Hlíðarberg starfar samkvæmt lögum og reglugerðum er varðar menntun barna á leikskóla. 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) ber leikskólum að tryggja jafnrétti allra að menntun, 

uppeldi og umönnun. Eitt af hlutverkum leikskólans er meðal annars að búa börnin undir 

áskoranir og verkefni daglegs lífs og hjálpa þeim að fóta sig í flóknu samhengi náttúru og 

samfélags, hluta og hugmynda. Leikskólabörn þurfa að hafa vitneskju um hvað þau geta og vita, 

hvernig best er að beita þekkingu sinni og leikni til að hafa áhrif á umhverfi sitt og bæta það. 

Nám í leikskóla þarf að byggjast á námssamfélagi sem einkennist af grunnþáttum menntunar: 

læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti, heilbrigði, velferð og sköpun. Við skipulag 

leikskólastarfs skal lögð áhersla á nám og menntun barnanna og kennsluaðferðir. 

Samskiptahættir, námsgögn og kennslutæki eiga fyrst og síðast að styðja börnin í námi sínu. 
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Leikskólastarf og nám, sem skilgreint er út frá grunnþáttum menntunar, er sinnt innan 

námssviða og það fléttað saman við þau (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

Til að öðlast fjölbreytilega hæfni eiga leikskólabörnin að fá tækifæri til að fást við 

mismunandi viðfangsefni, sem tengjast menningu samfélagsins, umhverfi og daglegu lífi. Í öllu 

leikskólastarfi þarf að styrkja börn til að temja sér námshæfni þar sem hún er undirstöðuþáttur í 

öllu leikskólastarfi og byggist á sjálfsskilningi og áhuga. Námshæfni felur í sér að þekkja eigin 

styrkleika og veikleika og að vera fær um að taka ákvarðanir á þeim grunni. Námshæfni byggist 

á eðlislægri forvitni barna, áhugahvöt þeirra, trú á eigin getu og hæfileika til að beita hæfni sinni 

í margvíslegum viðfangsefnum á uppbyggilegan hátt, og því er mikilvægt að námsumhverfi í 

leikskólum sé örvandi (Aðalnámskrá Leikskóla, 2011; Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

Í lýðræðisríki þurfa borgararnir að búa við mannréttindi og ráða öllum meiriháttar 

málum sínum sameiginlega. Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna, 

virðing fyrir manngildum og heilbrigði barna felur bæði í sér virðingu fyrir mannréttindum þeirra 

ásamt viðurkenningu á hæfileikum og þroskamöguleikum þeirra. Leikskólum ber að rækta það 

viðhorf að samfélagið eigi að vera lýðræðislegt og einstaklingarnir gagnrýnir og með 

framtíðarsýn. Umhyggja fyrir fólki, dýrum og umhverfi er einnig hluti lýðræðismenntunar og á 

heima í öllum námsgreinum. Auk þess sem gera á ráð fyrir virku samstarfi við heimili barna og 

grenndarsamfélagið (Aðalnámskrá Leikskóla, 2011; Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

Á leikskólanum Hlíðarbergi er litið svo á að hvert barn sé einstakt og búi yfir styrkleikum, 

sem mikilvægt er að rækta í leik og starfi. Barnið þarf að finna að það geti haft áhrif á umhverfi 

sitt og að tekið sé tillit til óska þess og álits. Börn eru námsfús í eðli sínu, jákvæð og opin fyrir 

nýjungum og því er mikilvægt að þeim séu tryggðar aðstæður í umhverfinu sem eru örvandi, 

svo að þau geti spreytt sig og lært á eigin forsendum. Í leiknum eykst þekking barnsins á sjálfu 

sér og umhverfi sínu. Því er mikilvægt að gefa börnunum tækifæri til að þroskast í frjálsum leik 

með öðrum börnum (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

Starfsfólk leikskólans leggur áherslu á að virða þarfir allra barnanna. Þetta er gert með 

því að starfa í minni hópum þar sem einstaklingsþörfum er betur sinnt. Með auknum þroska 

hafa börn meiri þörf fyrir félagsskap annarra barna og hópkennd þeirra eykst. Til að koma sem 

best til móts við börnin er dagskipulagið og starfið sniðið út frá þeirra þörfum og lögð er áhersla 
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á að þau fái stigvaxandi ábyrgð með auknum þroska og þekkingu (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 

2015). 

Til að tryggja að börnin fái sem best notið leikskóladvalar sinnar er talið mikilvægt: 

• að tekið sé mið af þörfum barnanna. 

• að umönnun stuðli að vellíðan. 

• að börnunum sé gefinn kostur á því að læra í leiknum og njóta félagslegra samskipta í 

hópi jafningja. 

• að umhverfið sé fjölbreytt og ýti undir sjálfræði og þátttöku barnanna. 

• að jákvætt hugarfar og starfsánægja séu ríkjandi, bæði hjá starfsfólki og börnum. 

• að húsnæði og útileiksvæði sé öruggt og sniðið að þörfum barnanna. 

• að auðveldur aðgangur sé að virku stuðningskerfi fagfólks. 

(Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

Hugmyndafræði Reggio Emilia  

Frá árinu 2004 höfum við á Hlíðarbergi verið að beina 

leikskólastarfinu í átt að hugmyndafræði Reggio Emilia. Um er 

að ræða leikskólastarf sem á uppruna sinn að rekja til Ítalíu, og 

kennt við samnefnda borg. Starfið sækir innblástur frá eldri 

kenningum um leikskólauppeldi og fylgir einnig nýjustu 

rannsóknum á leikskólastarfi. Barnið er skilgreint sem 

hæfileikaríkur einstaklingur, sem hlusta ber á og virða. Allir 

sem að leikskólanum koma eru jafn réttháir og eiga í stöðugri 

samræðu, börn, foreldrar og starfsfólk. Listgreinar og leikurinn 

eru helstu kennslutækin í starfinu. Hlutverk kennarans er að hlusta á börnin, leita með þeim 

að svörum við spurningum í þekkingarleit þeirra. Kennari þarf að bera virðingu fyrir barninu 

og meta að verðleikum verk þess, stór sem smá. Hann þarf að ýta undir sjálfræði barna og 

gera þeim kleift að vera virk og taka þátt á eigin forsendum. Kennari skipuleggur umhverfi 

sem kallar fram áhuga barnsins og býður upp á samvinnu og lausnaleit barna og starfsmanna. 
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Með þessum vinnubrögðum er lagður grunnur að rannsakandi hugarfari og ýtt undir forvitni 

og sköpun barna sem er leiðarljós leikskólans (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

Starfsmenn leikskólans Hlíðarbergs hafa sammælst um að 

hreyfing, sköpun og vellíðan verði leiðarljósið í starfi 

leikskólans og fléttast inn í alla starfs- og kennsluhætti 

hans. Við viljum að það sem einkenni starfið sé að börn 

fái margvísleg tækifæri og möguleika til að hreyfa sig í 

skipulögðum hreyfistundum, frjálsum leik, útiveru, 

skógar- og gönguferðum. Að vellíðan birtist í því að 

börnin séu róleg, sátt og yfirveguð við daglega iðju. Að  

börnunum sé boðið upp á frelsi til sköpunar og marga 

möguleika til tjáningar. Að lokum hefur starfsfólkið sammælst um að setja sér það markmið 

að skapa góðar minningar með börnum og foreldrum, sem fylgja þeim úr leikskólanum út í 

lífið (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

3.1 Daglegt starf 

Daglegt starf í leikskólanum tekur mið af þörfum barnanna, þroska, aldri, dvalartíma og fleira. 

Það er barninu mikilvægt að taka þátt í daglegu starfi leikskólans en með því öðlast það færni til 

að gegna hinum ýmsu hlutverkum sem einstaklingur, eftir því sem þroski þess og færni vex. 

Með framkomu okkar starfsmanna leikskólans og viðhorfum miðlum við til barnanna hefðum og 

menningu samfélagsins og leggjum jafnframt grunn að umburðarlyndi og samskiptafærni 

barnsins. Með þetta í huga er stuðlað að því að uppeldisstarfið og umhverfið miði að því að 

skapa með börnunum tilfinningalegt jafnvægi og öryggiskennd. Mikilvægir þættir í námi 

barnsins eru m.a. matartímar, hvíld, hreinlæti, sjálfshjálp, útivera og leikurinn (Skólanámskrá 

Hlíðarbergs, 2015). 

3.1.1 Sjónrænt skipulag  

Fyrir deild: Í Hlíðarbergi er umhverfið eins leiðbeinandi og fyrirsjáanlegt fyrir börnin og hægt 

er, til að efla sjálfstæði og sjálfsöryggi þeirra. Á öllum deildum hangir uppi myndrænt 

dagskipulag til leiðbeiningar fyrir börnin, sem er í raun nákvæm stundaskrá fyrir hvern dag. 
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Myndum er raðað á þar til gerðan papparenning og er hver mynd  lýsandi fyrir hverja stund 

dagsins, t.d. er ein mynd fyrir morgunmat, önnur fyrir hópastarf, sú þriðja fyrir leik o.s.frv. 

 

Dagskipulagið er sett upp með börnunum í upphafi dags og um leið er útskýrt fyrir þeim hvað 

fram fer þann daginn. Þetta veitir börnunum öryggi í dagsins önn og hjálpar þeim að hafa 

yfirsýn yfir hvað er fram undan.  

Fyrir einstakling: Sum börn fá sitt eigið sjónrænt dagskipulag, sem er þá sérsniðið að 

þeirra þörfum. Það eru sömu myndir og í hefðbundnu dagskipulagi deildarinnar.  Munurinn 

felst í færri myndum í einu og sett hefur verið tákn fyrir Tákn með tali (TMT) við myndirnar.  

Yfirleitt er miðað við að setja aðeins upp skipulag fyrir hálfan dag í einu í einstaklingsþjálfun. 
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3.1.2 Málörvun 

Málörvun er hluti af daglegu starfi leikskólabarna og tvinnast inn í allt starf og allar aðstæður 

leikskólastarfsins. Börn læra í gegnum leik og í samskiptum við önnur börn með hvatningu og 

stuðningi frá hinum fullorðna en einnig í samskiptum við hann. Starf leikskólans ber m.a. að 

efla alhliða þroska, efla færni til samskipta, rökræna tjáningu og að börn beri virðingu fyrir 

sjálfu sér, öðrum og umhverfi sínu. Það feldur í sér að barn þarf að geta átt í samskiptum við 

aðra, geta tjáð sig og komið líðan, þörfum og skoðunum sínum á framfæri og notað til þess 

mismunandi aðferðir s.s. í leik, með máli, myndum og sögugerð. Að auki þarf það að geta sett 

sig í spor annarra og læra smám saman að virða skoðanir og hugmyndir annarra. Forsenda 

þess að barn nái slíkri færni er að þau fái ríkuleg tækifæri til að kynnast tungumálinu, efla 

orðaforða sinn og þar með nýta það til samskipta og sköpunar (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 

2015). 

Starfsfólk leikskóla getur örvað málnotkun barna með því að fela þeim tækifæri til að 

vinna með læsi og samskipti í daglegu starfi. Þar ber að nefna: 

•  Að börn fá tækifæri til að vinna með reynslu sína í leik og skapandi starfi. 

• Að börn læri að beita rökhugsun, spyrja spurninga og leita svara með 

margvíslegum hætti og nýta til þess margar leiðir, m.a. bækur og upplýsingatækni.  

•  Að börn fá tækifæri til að auka færni sína til samskipta og leysa úr ágreiningi á 

friðsamlegan hátt. 

• Að börn virði lífsgildi, venjur og hefðir, sem ríkja á leikskólanum og í samfélaginu. 

• Að börn sýna umburðarlyndi gagnvart ólíkum skoðunum, menningu og reynslu. 

• Að mikilvægt sé að efla málþroska barna, s.s. orðaforða, hugtakaskilning, hlustun 

og tjáningu. 
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Þær leiðir sem vænlegar eru:  

• Að unnið sé með málörvun inni á öllum deildum í 

daglegu starfi. 

• Að orð séu sett á athafnir. 

• Að unnið sé að því að lesa og segja börnunum 

sögur daglega. 

• Að börnin séu æfð í að hlusta hvert á annað, koma 

fram og segja frá, til að auka orðaforða og 

málskilning þeirra. 

• Lagður sé metnaður í að tala vandað mál, spyrja opinna spurninga, sem örva 

gagnrýna hugsun. Að börnin ígrundi og þau fái tækifæri til að finna svör. 

• Að áhersla sé lögð á að hlusta á sögur, leikrit og tónlist.   

• Að börnin læri söngtexta, ljóð, þulur og rím. 

• Börnin séu hvött til sjálfstæðis, að þeim sé kennt að sýna tillitssemi og tjá 

tilfinningar sínar, s.s. gleði, sorg, reið og hamingju með fjölbreyttum hætti, 

munnlega, með myndum eða í skapandi starfi. 

• Að ritmál sé örvað í umhverfi barnanna, þar sem hlutir eru merktir, hólf og sæti  

með nafni þeirra. 

• Að börnin fái að sækja heim ýmis söfn og menningarstofnanir. 

• Að börnin nýti safnkost Bókasafns Setbergsskóla og Bókasafns Hafnarfjarðar. 

 

Sjá hugmyndir að uppbyggingu málörvunarstunda í fylgiskjali 4. 

 

Á leikskólanum Hlíðarbergi eru einnig skipulagðar málörvunarstundir, sem ætlaðar eru börnum 

sem þurfa frekari íhlutun til að efla mál- og félagsþroska sinn. Gjarnan er um að ræða börn þar 

sem saga er um lesblindu í fjölskyldu, eða vandi til staðar vegna þrálátrar eyrnabólgu, o.þ.h. 

Slíkar stundir kallast leikstundir og fara fram með sérkennara í eins til fimm barna hópi. Öll 

tvítyngd börn fara í leikstund en með tímanum er þörfin metin hverju sinni. Öll börn sem fara í 
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leikstund fá hópáætlun, sem sniðin er að þörfum og markmiðum hvers hóps. Stundirnar hafa 

verið skipulagðar fyrir fram og unnið er eftir hverri áætlun í ákveðinn tíma. 

Uppbygging leikstunda:  

• Byrja á að takast í hendur: „velkomin í leikstund“. 

• Farið yfir Bínureglur, sem hjálpa börnunum að læra sjálfstjórn og viðeigandi boðskipti. 

• Kennari kynnir fyrir börnunum myndrænt hvað unnið verður með í leikstundinni. 

• Lesin saga. 

• Verkefnavinna/málörvandi námsefni/söngur/æfa tjáningu barnanna. 

• Lubbi finnur málbein/Lærum og leikum með hljóðin/Ljáðu mér eyra/Spil og 

hlutverkaleikir. 

• Börnin enda leikstundina með því að takast í hendur og segja: „takk fyrir leikstund“. 

Uppbygging leikstunda elstu barnanna á Tröllahlíð er með svipuðum hætti og þeirra yngri en 

lögð er áhersla á hljóðkerfisvitund með þeim þar sem í þessum hópum eru börn sem hafa komið 

út með slaka eða mjög slaka færni í einhverjum þáttum úr Hljómi-2. 

Vert er að taka það fram, svo árangur náist, að það þarf að vinna að málörvun barna í 

samstarfi milli heimila og skóla. Þar gegna kennarar, foreldrar og aðrir í umhverfi barns 

lykilhlutverki. Ríkuleg samskipti við börn eru forsenda málörvunar, sem felur í sér gagnvirka 

hlustun og að barnið upplifi að hlustað sé á sig og það sem það hafi fram að færa sé 

mikilvægt. Öll sú vinna sem fram fer á leikskólum er vænlegt að vinna með heima, s.s. 

bókalestur, söngur, þulur, vísur o.s.frv. (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 

 

 Sjá fylgiskjal 5. 

3.1.3 Samvera 

Samvera er órjúfanlegur þáttur í leikskólastarfi Hlíðarbergs. Allar deildar fara í það minnsta í 

samveru einu sinni á dag. Sú samverustund, sem er hvað mest lagt upp úr, er í upphafi dags. Öll 

börn á hverri deild eiga merkt sæti í samveruherbergi/samverusvæði, sem þau sitja í, meðan á 

henni stendur. Uppbygging morgunsamveru er þannig að:  
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• Börnin setjast í sæti sín og heilsast „velkomin í samverustund“. 

• Kennari tekur nafnakall og/eða ræðir hvaða börn eru mætt og hvaða börn eru 

fjarverandi. 

• Farið er yfir skipulag dagsins, þar sem notast er við sjónrænt skipulag. 

o Vikudagur, mánaðardagur, mánuður, ár og árstíð. 

o Farið er yfir hvað verður gert þann daginn. 

o Veðurfræðingar/þjónar dagsins valdir. Þeir líta til veðurs og leggja mat á hvaða 

útifatnaður er heppilegur þann daginn. Að auki aðstoða þeir við að leggja á borð, 

sækja matinn og segja hvað er í matinn. 

• Nokkur lög sungin, ef tími vinnst til. 

• Kveðjustund - „takk fyrir samverustund“. 

 Sjá fylgiskjal 6. 

Sögustund 

Sögustund er eitt form samveru þar sem ríkuleg tækifæri skapast til að efla málþroska barna. 

Kennari les annaðhvort sögu, segir frá og ræðir við börnin eða þau fá tækifæri til að segja sögur 

frá eigin brjósti, nota bækur eða loðtöflusögur sér til stuðnings eða segja sögu með leikrænni 

tjáningu. 

Þegar saga er lesin: 

• vandar kennari málfar sitt. 

• eru valdar bækur/loðtöflusögur sem hæfa þroska barnsins, þ.e. orðaforða og vekja 

áhuga þess. 

• fá börnin tækifæri til að endursegja sögu þar sem upphaf, miðja og endir eru rædd. 

• fá lykilpersónur hlutverk, og þau eru rædd. 

• útskýrir kennari erfið og ný orð. 

 

3.1.4 Hópastarf 

Í hópastarfi er börnunum skipt upp í smærri og oftast aldurshreina hópa. Sami 

leikskólakennari og/eða leiðbeinandi er með hópinn allt leikskólaárið. Verkefni og starf í 
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hópnum er miðað út frá aldri og getur tengst árstíðum, barninu sjálfu eða áhuga þess á 

ákveðnu efni, samfélagi og umhverfi. Hver hópur tekur fyrir eitthvert þema, sem nær yfir 

lengri eða skemmri tíma, og fer það eftir áhuga barnanna (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

 

Í hópastarfi er lögð áhersla á: 

• skapandi starf sem hvetur til skapandi hugsunar. 

• að börnin fái tækifæri til að skynja heiminn eftir sinni getu og skilningi. 

• barnið sem rannsakanda. 

• námsferlið en ekki útkomuna. 

• að taka verk barna alvarlega. 

• að virðing sé borin fyrir skoðunum barna. 

(Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

 
Í hópastarfi er stígandi í gegnum leikskólagöngu barnsins. Á yngstu deildum er 

könnunarleikur, sem leggur grunn að rannsakandi hugarfari. Á miðdeildum er 

könnunaraðferð notuð, sem gefur börnunum tækifæri til að skoða viðfangsefni út frá 

mörgum sjónarhornum, og bæta við þekkingu sína. Á elstu deild leikskólans er stöðvavinna 

þar sem börnin fá tækifæri til að dýpka þekkingu sína út frá eigin áhuga. 

 

3.1.4.1 Könnunarleikur 

Könnunarleikur er kennsluaðferð sem er notuð á yngri deildum leikskólans. Með honum er 

lagður grunnur að rannsakandi 

hugarfari barna og ýtt undir 

uppgötvunarnám. Settur er fram 

efniviður fyrir börnin  og þau fá að 

leika með hann, og handfjatla, skynja, 

kanna og rannsaka eðli hans og 

eiginleika. Þar með fá þau tækifæri til 

að nýta öll skynfæri sín, rannsaka og 

draga ályktanir. Á þessum aldri eru 
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börnin meira að skoða og skynja út frá 

eigin forsendum, og samleikur er minni. 

Áhugi, forvitni og athygli barnsins leiðir 

það áfram eftir leit að lausnum og til að 

efla samvinnu meðal barnanna. 

Leikefnið er verðlaus efniviður, s.s. dósir, 

skeljar, gardínuhringir, klemmur, hólkar 

o.fl. Þar fá börnin tækifæri til að nota 

efniviðinn á skapandi hátt (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

Hlutverk kennarans í leiknum er mjög skýrt. Börnin eiga að leika sem mest út frá eigin 

forsendum og fá tækifæri til að rannsaka efniviðinn, þróa samskipti sín við vini sína og fá 

tækifæri til að leysa úr ágreiningi, ef til þess kemur. Kennarinn er þó ekki aðgerðarlaus þar 

sem hann fylgist með leik barnanna og skráir það sem hann sér, heyrir og upplifir þegar 

barnið/börnin eru við leik. Ef til ósættis kemur og börnin ráða ekki við að leysa úr 

ágreiningnum aðstoðar kennarinn börnin að ná sáttum.  

Verkferill könnunarleiksins 
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3.1.4.2 Könnunaraðferð 

Út frá hugmyndafræði Reggio Emilia hefur þróast kennsluaðferð, sem heitir 

könnunaraðferðin. Aðferðin er notuð á miðdeildum og elstu deild leikskólans, þar eru þriggja 

til fimm ára börn.  Könnunaraðferðin gengur út á að börn fái tækifæri til að rannsaka ítarlega 

viðfangsefni út frá eigin áhuga og forsendum. Lögð er áhersla á virkni barnanna, þau hvött til 

gagnrýninnar hugsunar og að ígrunda viðfangsefni sitt. Markmið aðferðarinnar er að þroska 

tilfinninga-, siðfræði- og fagurfræðilega þætti og að efla áhuga á félagslegu- og 

menningarlegu umhverfi sínu (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

Kveikja að viðfangsefni, sem valið er til að nota í könnunaraðferð 

hvers tíma er ákveðið út frá áhuga barnanna. Kennarar koma 

auga á hvað vekur áhuga og forvitni þeirra og skrá hjá sér og 

ræða við börnin. Þegar tekin hefur verið ákvörðun um hvað skal 

unnið með hefst formleg vinna með viðfangsefnið. Í upphafi 

skráir kennari forþekkingu barnanna í þekkingarvef. 

Forhugmyndir er sú þekking sem börnin búa nú þegar yfir áður 

en þau rannsaka viðfangsefni sitt enn frekar til þess að kollvarpa, 

staðfesta eða dýpka þekkingu sína. Þekkingarvefur er skráning á hugmyndum barnanna á 

skriflegan og gjarnan myndrænan hátt. Eftir að 

viðfangsefni þeirra hefur verið rannsakað eru 

viðbótarupplýsingar færðar inn í þekkingarvefinn, 

gjarnan í öðrum lit. Ferlið er þó ekki alltaf svona 

klippt og skorið þar sem alltaf er gefið tækifæri til að 

skrá inn í þekkingarvefinn þegar ný hugmynd eða 

vitneskja kemur frá börnunum. Að lokum sjá börnin 

myndrænt hvað þau vissu áður og hversu miklu þau 

hafa bætt við þekkingu sína. Þess ber að geta að í 

vinnu sem þessari fá börnin tækifæri til að æfa 

framsögn þegar þau deila hugmyndum sínum með 

hinum börnunum og kennurum (Skólanámskrá 

Hlíðarbergs, 2015).  
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Þekkingarvefur unninn á Hlíðarbergi 

 

Þekkingaröflun barna getur verið margs konar. Á 

Hlíðarbergi er gjarnan farið í vettvangsferðir, gengið um 

nærumhverfi, farið í heimsóknir í fyrirtæki eða annað sem 

tengist viðfangsefninu. Samhliða rannsókn, og á eftir, 

vinna börnin með viðfangsefnið á fjölbreyttan hátt. Með 

því er börnum gefið 

tækifæri til að koma með hugmyndir að verkefnum og 

skoða viðfangsefnið frá mörgum hliðum og tengja það við 

öll námsvið leikskólans. Á þann hátt er fléttað saman læsi, 

sköpun, sjálfbærni og vísindum í þekkingarvefinn 

(Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 



37 
 

 

3.1.4.3 Stöðvavinna 

Stöðvavinna er notuð á elstu deild leikskólans. Þá er 

börnunum gert kleift að dýpka þekkingu sína á ákveðnum 

sviðum, nálgast áhugasvið sitt og nýta styrkleika sína. 

Hún fer þannig fram að boðið er upp á þrjár stöðvar í 

hópstarfi og fara börnin á milli stöðva þar sem 

mismunandi efniviður er í boði, þar geta þau unnið með, 

rannsakað og fundið úrlausnir. Börnin eru í sama hópi allt 

skólaárið og vinnur hver hópur með sama kennaranum í 

sex vikur í senn. Að þeim liðnum er skipt um efnivið. 

Notaðar eru bækur, sögur og/eða safnaheimsóknir, sem 

síðan er unnið með áfram í hópnum, þar sem lýðræði og 

áhugasvið barnanna leiðir vinnuna áfram. Stuðst er við 

vinnubrögð könnunaraðferðarinnar í stöðvavinnunni. 

 

Markmið stöðvavinnu, auk þeirra markmiða sem hópastarf felur í sér, er að: 

• efla sjálfstæði, virkni og sköpun. 

• efla lýðræði og samvinnu. 

• börnin vinni á sínum forsendum, sem ýtir undir námsáhuga og eflir alhliðaþroska 

þeirra. 
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3.1.4.4 Útivera og vettvangsferðir 

Nám barna er ekki aðeins bundið við leikskólann heldur fer einnig fram 

nám í nærumhverfi leikskólans, m.a. í gönguferðum. Kennarar gegna 

mikilvægu hlutverki í að vekja áhuga barnanna á umhverfi sínu og fela 

þeim þar með tækifæri til upplifunar og sköpunar. Öll börn á 

leikskólanum Hlíðarbergi fara út daglega, oftast á lóð leikskólans eða í 

vettvangsferðir (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

Sem er eitt form útiveru og gefur tækifæri til að vinna að einföldum 

sem og flóknari verkefnum, í ferðinni sem og eftir hana. Stundum eru 

unnin listaverk úr þeim efnivið, sem finnst á staðnum, t.d. krummahreiður og teknar 

ljósmyndir af verkinu til minningar. Þegar sólin er 

lágt á lofti er t.d. hægt að búa til skugga og fylgjast 

með gróðrinum á veturna þegar hann skiptir litum 

og á vorin þegar hann fer að grænka (Skólanámskrá 

Hlíðarbergs, 2015).  

 Vettvangsferðir yngri barna eru gjarnan 

styttri og einfaldari í sniðum. Farið er með fá börn í 

ferðir, t.d. stutta gönguferð í nágrenni leikskólans. 

Eldri börnin fara reglulega í Stekkjarhraun, sem staðsett er í nágrenni skólans, skógarferðir í 

Gráhelluhraun í nálægð við hesthúsahverfin í Hafnarfirði og gönguferðir um miðbæ 

Hafnarfjarðar (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

Í vettvangsferðum eru sóttar hugmyndir, 

fróðleikur og innblástur og kveikjur til safna, 

menningar, fyrirtækja og vettvangsferða. 

Fastir liðir eru þegar farið er með börnin í 

styttri og lengri náms- og kynnisferðir í 

almenn söfn og menningarstofnanir, s.s. 

Bókasafn Hafnarfjarðar, Árbæjarsafn og 

Þjóðminjasafn (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 

2015). Hér að neðan má sjá dæmi um fasta liði eftir deildum leikskólans.  
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Elstu börn leikskólans: 

• Ferðir á listasöfn, til dæmis Hafnarborg, Gerðarsafn, 

Listasafn Íslands, Þjóðminjasafnið, Árbæjarsafn, Safn 

Ásmundar Sveinssonar. 

• Lögreglan kemur á hverju vori og er með 

umferðarfræðslu.  

• Slökkvilið kemur árlega og er með fræðslu. 

• Sundnámskeið á vegum Sundfélags Hafnarfjarðar. 

• Útskriftarferð í Vatnaskóg. 

 

Miðdeildir: 

• Náttúrufræðistofa. 

• Skreyta jólatré í jólaþorpi á Thorsplani. 

• Skógrækt að velja jólatré.  

• Þjóðminjasafn á sýninguna Þjóð verður til. 

• Gönguferðir á Hamar og í Hellisgerði. 

• Gönguferðir að heimilum barnanna. 

 

Yngri deildir: 

• Gönguferðir í nærumhverfi að hausti. 

• Fjöruferð að vori. 

 

(Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

 

3.1.4.5 Skapandi starf 

Skapandi greinar skipa stærri sess í samfélaginu en áður og skapandi og gagnrýninn hugur er 

drifkraftur breytinga og því nauðsynlegur samfélaginu til að þróast áfram. Sköpun og 

menning eru taldar forsendur framfara. Í leikskólanum Hlíðarbergi eru börnin hvött til 

sköpunar og notaður er til þess fjölbreytilegur efniviður og ýmsar aðferðir. Ímyndunarafl 
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barnanna er virkjað með skapandi verkefnum. Stuðlað er að skapandi hugsun hjá börnunum, 

með áhuga og gleði að leiðarljósi og ýtt undir og reynt að víkka hæfileika sem hvert barn býr 

yfir. Með sköpun eru börnunum gert fært að njóta sín. Boðið er upp á fjölbreytt og krefjandi 

verkefni og fundið út hvað kveikir áhugann og hvað skiptir börnin máli. Starfsfólk leikskólans 

sér til þess að efniviðurinn, sem börnin hafa aðgang að, sé opinn, þ.e. bjóði upp á sköpun en 

ekki eina lausn (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

  

Sköpunarferlið samanstendur af fjórum þáttum: 

• Rannsóknarþáttur: barn leitar að því sem vekur áhuga þess, rannsakar möguleika og 

leitar leiða. 

• Dýpkunarþáttur:  barnið gerir tilraunir með efni, aðferðir, hugmyndir og uppgötvar 

nýja fleti. 

• Samhengisþáttur: barnið finnur tengingar og fyrirmyndir til að ná betri tökum á 

verkefninu. 

• Umræðuþáttur: barnið veltir fyrir sér niðurstöðum og ræðir verk sín við aðra, t.d. með 

frásögn af eigin verkum fyrir framan hóp. 

 

(Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

 

Á leikskólanum Hlíðarbergi er lögð áhersla á að börnin fái að tjá sig á skapandi hátt með 

frásögnum, myndlist, hreyfingu, tónlist og leiklist, t.d. með hópastarfi, samverustundum, 

söngfundum og með því að gera verk barnanna sýnileg. Börnin fá að koma fram, sýna, kynna 

og segja frá eigin verkum. Hlutverk kennarans er að vera samferðamaður í sköpun þekkingar 
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sem meðrannsakandi barnsins. Kennarinn þarf að grípa tækifæri, sem upp koma og felast í 

frumkvæði og forvitni barnsins, fylgja eftir og framkvæma hugmyndir sem fæðast til að víkka 

sjóndeildarhring barnsins og hvetja það til sköpunar. Að auki þarf hann að finna hvar áhugi 

barnanna liggur og bjóða þeim upp á verkefni sem leiða þau áfram til sköpunar og 

þekkingarleitar sinnar. Kennarinn ýtir undir forvitni, og að börnin ígrundi með opnum 

spurningum (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

 

       

 

 

Útvega þarf barninu efnivið til sköpunar og kynna því mismunandi aðferðir og efnivið til 

tjáningar og sköpunar, s.s. að semja sögur, syngja, dansa, 

semja ljóð, leika, teikna, mála og nýta nýja miðla og 

tækni, t.d. spjaldtölvur. Skipulag þarf að vera opið og 

sveigjanlegt til að barnið fái að hafa áhrif á hvernig það 

leysir eða vinnur verkefnin. Verk barnanna eru gerð 

sýnileg, notaður er fjölbreyttur efniviður og val er um 

ólíkar leiðir til náms, hvort sem það á sér stað innan eða 

utan leikskólans (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015).   
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3.1.4.6 Leikur 

Val eru stundir í dagskipulagi þar sem börnunum gefst tækifæri 

til að velja sér viðfangsefni í frjálsa leiknum. Það á að stuðla að 

sjálfræði og sjálfstæði barnanna. Börnin geta valið svæði á 

deildinni þar sem ýmislegt leikefni er í boði. Barnið á að geta 

haft áhrif á hvaða leiksvæði, leikfélaga og efnivið það leikur sér 

með. Þau svæði sem eru oftast í boði eru listasmiðja, 

heimastofa, hlutverka- og samveruherbergi. Markmið með 

valinu er að þau fái frelsi til að velja sér leikefni, leikfélaga og 

leiksvæði. Að þau kynnist mismunandi efnivið og leiki saman í 

aldursblönduðum hópum (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

Frjáls og sjálfssprottinn leikur er hið eðlilega tjáningarform barnsins. Reynsla þess 

tekur oftast á sig form leiksins og í honum fær það útrás fyrir tilfinningar sínar. Leikurinn 

stuðlar að alhliða þroska barnsins. Leikurinn er aðgreindur 

frá öðru atferli því hann sprettur af innri þroskaþörf og öll 

orka barnsins, hreyfiþörf, hugmyndaflug og athafnaþrá 

leitar útrásar í leik. Í leik felst mikið sjálfsnám og honum 

fylgir bæði gaman og alvara. Innan ramma leiksins eru 

engar kröfur gerðar um ákveðna frammistöðu eða 

árangur og því er hann tilvalinn vettvangur til að prófa sig 

áfram og öðlast hæfni á hinum ýmsu sviðum. Þrátt fyrir 

leik barna út frá eigin forsendum er kennarinn mikilvægur 

í leiknum. Hann er ávallt til staðar og er reiðubúinn. 

Þátttaka hans veitir barninu öryggi og stuðning, ýtir undir spurningar og áhugi vaknar. 

Kennarinn er hvetjandi og með þátttöku sinni getur hann fylgst vel með leik barnanna og 

með uppeldisfræðilegri skráningu séð hvað leikurinn endurspeglar. Í leik barna á sér stað 

félagslegt samspil þar sem þau læra samskipti, nauðsyn þess að vinna saman og taka tillit 

hvert til annars. Margir samverkandi þættir hafa áhrif á leik barna á leikskólanum, s.s. 

samsetning barnahópsins, leikskilyrði, viðhorf til leiksins og efniviður innanhúss sem utan 

(Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 
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Flæði úti sem inni felur í sér sköpun. Í hlutverkaleik nota börnin ímyndunaraflið og 

setja sig í hlutverk og skapa persónur. Ímyndunaraflinu er gefinn laus taumur og mikil 

samskipti eiga sér stað, börnin taka áhættu og leita lausna. Börn læra að skilja umhverfi í 

gegnum leik og vinna úr reynslu sinni. Jákvæðni kennarans 

gagnvart leik barns, með því að samþykkja hugmyndir þess, 

ýtir undir sköpun og flæði. Gæta þarf að því að gefa leiknum 

tíma og rými í dagskipulagi. Það þarf að hafa í boði 

fjölbreyttan og aðgengilegan efnivið til listsköpunar, hafa 

áhöld og verkfæri sem henta hverjum aldurshóp, s.s. ýmsa 

búninga í boði í vali/frjálsum leik til að ýta undir sköpun og 

spuna (Skólanámskrá Hlíðarbergs). 

 

3.1.5 Námsefni 

3.1.5.1 Bína 

Boðskipti eru mikilvæg undirstaða í málþróun barna og 

þess vegna þarf að byrja snemma að styrkja 

boðskiptafærni barna.  Ef röskun verður á málþroska 

barna geta þau farið að þróa með sér hegðunarerfiðleika. 

Til að börnin læri hvaða hegðun er viðeigandi þarf að 

kenna þeim sjálfstjórn og að fara eftir reglum í 

samskiptum við aðra. Til stuðnings við kennsluna notum 

við Bínubækurnar og -reglurnar, sem samdar eru af 

Ásthildi Bj. Snorradóttur, talmeinafræðingi.  

Fylgiskjal 7. 
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Í bókunum er Bína, sem er dúkka, að læra nokkrar félagslegar 

leikreglur eins og að sitja, passa hendur, hlusta, gera til skiptis, bíða og 

muna.  Bína bálreiða kann ekki viðeigandi boðskipti og þess vegna líður 

henni illa og verður reið. Með Bínu læra börnin smátt og smátt  

undirstöðuþætti fyrir boðskipti, og mikilvægi þeirra, og Bínu fer að líða 

betur og á auðveldara með að læra í leikskólanum. 

Með Bínureglunum er lögð áhersla á góð boðskipti barna í 

leikskólanum, til að efla sjálfstjórn, góða hegðun og til að ná jafnvægi.  

Plaköt með mynd af Bínureglunum hanga víða um leikskólann.  Á 

hverju matarborði og í samveruherbergi hanga Bínureglur til að hjálpa 

börnunum að muna eftir reglunum. Sjá fylgiskjal 7. 

 

3.1.5.2 Vinátta 

Vináttuverkefni Barnaheilla - Save the Children á Íslandi, Vinátta (danska: Fri for mobberi) er 

forvarnaverkefni gegn einelti. Verkefnið byggir á því að hinir fullorðnu þurfa að skoða eigin 

samskipti og viðhorf og vera fyrirmyndir barna í 

orði og verki, og þar með skapast tækifæri til 

þess að fyrirbyggja einelti. Hugmyndafræði 

verkefnisins er að skapa jákvæðan skólabrag þar 

sem ríkir vinátta og virðing í samskiptum á 

meðal allra. Verkefnið á að ná til allra barna og 

þeirra sem standa þeim næst, starfsfólks og 

foreldra (Rasmussen, Bøgeskov og Mygind, 

2015). 
  

Verkefnið byggir á fjórum grunngildum, sem eiga að vera samofin öllu starfi og 

samskiptum í leikskólasamfélaginu. Þau eru: 

1. Umburðarlyndi sem felur í sér að skilja og viðurkenna gildi fjölbreytileikans þar sem 

komið er fram við alla af virðingu. 

2. Virðing sem felur í sér að viðurkenna og taka tillit til allra í hópnum, óháð hátterni. 

Bínureglur á vegg í samveru. 
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3. Umhyggja sem felur í sér að hafa skilning á stöðu annarra þar sem öllum börnum er 

sýndur áhugi, samkennd, samlíðan og hjálpsemi. 

4. Hugrekki sem felur í sér að geta sett sjálfum sér og öðrum mörk. Vera hugrakkur og góður 

félagi sem þorir að bregðast við óréttlæti. 

(Rasmussen, Bøgeskov og Mygind, 2015). 

  

Námsefni verkefnisins er miðað við aldur barnanna. Á leikskólanum Hlíðarbergi er gul taska 

notuð á yngri deildum leikskólans, en námsefnið er fyrir börn 0-3 ára. Á miðdeildum og elstu 

deild leikskólans er græna taskan notuð, en námsefnið er fyrir börn 3-6 ára. 

 

Táknmynd verkefnisins er Blær bangsi, sem er táknmynd 

vináttunnar. Öll börn fá sinn eigin bangsa en hann minnir þau á 

að gæta hvert annars og vera góður félagi. Bangsinn hjálpar 

börnunum einnig, faðmar, gleður og huggar. Hver deild á einn 

stærri Blæ og sína tösku með námsefninu. 

 

 

 

Gula taskan inniheldur: 

• Fróðleik og leiðbeiningar um notkun: Í 

heftinu er fjallað um bakgrunn 

verkefnisins, hugmyndir að innleiðingu 

auk fjölda verkefna og hugmynda. 

• Verkefnahefti: Safn hugmynda um 

hvernig megi vinna með vináttu á 

fjölbreyttan hátt. Þar má nefna 

tónlistarleiki, taktæfingar, nudd og 
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hópleiki sem nýta má inni sem úti. Í heftinu eru einnig nótur og söngtextar fyrir 

tónlistina, sem fylgir námsefninu. 

• Veggspjöld fyrir börn: 14 veggspjöld eru í töskunni, sem ætluð eru til umræðu um 

kunnuglegar aðstæður ungra barna og tilfinningar þeirra. En einnig eru þau ætluð 

starfsfólki og foreldrum. 

• Veggspjöld fyrir starfsfólk og foreldra 

• Skírteini: Veggspjald sem hengt er upp og staðfestir að námsefnið sé notað á 

leikskólanum Hlíðarbergi. 

• Veggspjald með grunngildum: Veggspjald með fjórum grunngildum verkefnisins.  

• Sögubók: Bókin, Lítil bók um stórar tilfinningar er um tilfinningar ungra barna. Þar 

eru lagðar fram tillögur hvernig megi ræða og auka skilning barnanna á 

umræddum tilfinningum. 

• Vísnabók: Lífið í leikskólanum er vísnabók sem inniheldur 12 rímvísur um 

kunnuglegar aðstæður barns á leikskólanum. Hverri vísu fylgja hugmyndir og 

spurningar til að vinna með. 

• Tónlist: Vináttu fylgir tónlist eftir Anders Bøgelund en Ragnheiður Gröndal og 

Stefán Örn Gunnlaugsson syngja. Texti laganna ber boðskap vináttu og þjálfar 

samskipti. Einnig er að finna lög án texta, sem henta vel í nuddi og hvíld. Tónlist 

Vináttu má finna á Spotify. 

• Vinátta í útivist: Í bókinni má finna verkefni og leiki sem henta vel úti. Bókin þolir 

veður og vind og hentar börnum tveggja til átta ára. Áhersla er á samvinnu fremur 

en samkeppni, að skemmta sér og vera góðir félagar. 
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Græna taskan inniheldur: 

• Fróðleik og leiðbeiningar um notkun: Í 

heftinu er fjallað um bakgrunn 

verkefnisins, hugmyndir að innleiðingu 

auk fjölda verkefna og hugmynda. 

• Nuddhefti: Í heftinu eru nuddsögur, 

sem lesnar eru upp samhliða 

nuddhreyfingum, sem teikningar eru af 

í heftinu. 

• Samræðuspjöld: Stór spjöld með 

teikningu af aðstæðum, sem geta 

komið upp, sem eru börnunum 

kunnuglegar. Spjöldin eru notuð í samræðum með börnunum, þar sem fjallað er  

um líðan þeirra og hvað mætti betur fara. Aftan á spjöldunum eru hugmyndir að 

spurningum og umræðu. 

• Klípusögur á spjöldum fyrir foreldra og starfsmenn: Klípusögurnar innihalda 

aðstæður sem geta komið upp í samskiptum sem og varðandi skoðanaskipti um 

aðgerðir sem hægt væri að grípa til í daglegu lífi. 

• Veggspjald:  Mælst er til að hengja veggspjaldið upp á leikskólanum, á sýnilegum 

stað fyrir foreldra. Á spjaldinu eru ráð til foreldra hvernig megi stuðla að farsælum 

samskiptum. 

• Sögubók: Bangsinn hennar Birnu er bók með sögum um bangsann hennar og 

einelti. Sem fyrr er varpað ljósi á erfiðar aðstæður, sem geta komið upp á leikskóla. 

• Tónlist: Vináttu fylgir tónlist eftir Anders Bøgelund en Ragnheiður Gröndal og 

Stefán Örn Gunnlaugsson syngja. Texti laganna ber boðskap vináttu og þjálfar 

samskipti. Einnig er að finna á lög án texta, sem henta vel í nuddi og hvíld. Tónlist 

Vináttu má finna á Spotify. 
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• Tónlistarhefti: Gott er að eiga vin er tónlistarhefti, sem inniheldur nótur og texta 

laganna sem fylgja Vináttu. Hverju lagi fylgja hugmyndir að hreyfileikjum við 

tónlistina. 

• Vinátta í útivist: Í bókinni má finna verkefni og leiki sem henta vel úti. Bókin þolir 

veður og vind og hentar börnum tveggja til átta ára. Áhersla er á samvinnu fremur 

en samkeppni, að skemmta sér og vera góðir félagar. 

• Póstkort: Kortið er til þess að afhenda barninu og foreldrum þess þegar barnið 

byrjar að vinna með Vináttu. Gerð er grein fyrir hugmyndafræðinni mjög stutt og 

hnitmiðað. 

 

3.1.5.3 Lubbi finnur málbein 

Lubbi finnur málbein er námsefni ætlað til málörvunar og fyrir hljóðanám ungra barna, 

tveggja til sjö ára. Efnið hentar einnig börnum sem eru sein að tileinka sér málhljóð, börnum 

með íslensku sem annað mál og heyrnarskertum börnum. Námsefnið byggir á fjölþættri 

skynjun þar sem börn nema málhljóðin í þrívídd. Hér er átt við samhæfingu heyrnar- og 

sjónskyns og hreyfi- og snertiskyns, 

sem gerir hljóðin nánast 

áþreifanlegt. Málhljóðin eru þá 

tengd við upplifun barnanna í 

gegnum leik, söng og hreyfingu, sem 

virkjar áðurnefnd skilningarvit. 

Söngur, taktur og hrynjandi eru 

þekktar leiðir til að auðvelda nám og 

festa í minni þann lærdóm sem 

stefnt er að (Eyrún Ísfold Gísladóttir 

og Þóra Másdóttir, 2009;2014). 
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Lubbi er hundur og er táknmynd 

námsefnisins. Á leikskólanum Hlíðarbergi á 

hver deild einn lítinn og einn stóran 

Lubbahund. Í bókinni ferðast Lubbi um 

Ísland í leit að málbeinum (þ.e. íslensku 

málhljóðin rituð á hundabein), sem staðsett 

eru við stað eða kennileiti með viðkomandi 

málhljóði í upphafi orðsins. 

 

Sem dæmi ferðast Lubbi til Fáskrúðsfjarðar, þar sem upphafsstafur er f og málhljóðið [f]. 

Með hverju málhljóði er stutt saga og ljóð, sem sungið er við þekktan lagabút, sem fylgir 

námsefninu á geisladisk. Til stuðnings við hljóðmyndun eru notuð tákn og hreyfing fyrir hvert 

málhljóð. Hreyfingar sérhljóða tengjast tilfinningum en samhljóða athöfnum (Eyrún Ísfold 

Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009; 2014). 
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Íslensku málhljóðin birtast í bókinni í 

þeirri röð sem flest börn tileinka sér 

þau. Einnig hafa verið gefin út 

veggspjöld sem sýna þau í 

tileinkunarröð, stafrófsröð og í 

hljóðaregnboga þar sem þeim er raðað 

eftir því hvaða hljóðflokki þau tilheyra 

(Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra 

Másdóttir, 2009; 2014). 

 

Námsefnið inniheldur einnig Hljóðasmiðjur, 1,2,3 og 4, geisladisk og mynddisk. Efninu fylgir 

handbók með fræðilegri umfjöllun og tilurð verkefnisins. 

• Hljóðasmiðja 1 inniheldur spjöld með myndum af lykilorðum og táknrænum hreyfingum 

fyrir hvert málhljóð, ásamt orðabanka og rímorðum. 

• Hljóðasmiðja 2 inniheldur örsögur og fjölbreytt verkefni úr hverri sögu. 

• Hljóðasmiðja 3 inniheldur hljóðstöðumyndir þar sem sjá má talfærin frá hlið og að 

framan ásamt skýringum á stöðu þeirra við myndun málhljóðanna. 

• Hljóðasmiðja 4 er vinnuborð sem notað er til að þjálfa hljóðtengingu og myndun 

einfaldra orða. 

• Geisladiskurinn inniheldur öll lög bókarinnar, sem sungin eru af barnakór Kársnesskóla. 

• Á mynddisknum eru öll lög bókarinnar, sem sungin eru, ásamt táknrænum hreyfingum, af 

barnakór Kársnesskóla. 

(Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009). 
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3.1.5.4 Upplýsingatækni 

Alla deildir leikskólans eiga spjaldtölvu auk þess sem sérkennslan á 

slíka. Það er misjafnt eftir deildum hvernig spjaldtölvurnar eru 

notaðar, en allar eru þær með smáforrit sem nýtast vel, meðal annars 

til málörvunar. Við nýtum okkur ýmis smáforrit til að efla málið, t.d. 

orðaforða, hljóðamyndun og til að styrkja málskilning o.s.frv. Á 

yngstu og elstu deildum erum við að nota smáforrit eins og Orðagull, Lærum og leikum með 

hljóðin, BitsboardPro, Froskaleikina 1,2,3 og Skóli. Til viðbótar nota eldri deildir OSMO, t.d. 

Osmo Word og My Play Home leikina en yngri nota einnig t.d. SoundTouch. 

 

• Orðagull er smáforrit sem 

eflir orðaforða, vinnsluminni, 

heyrnræna úrvinnslu, málskilning 

og máltjáningu barna.  

 

 

 

 

• Lærum og leikum með hljóðin er 

notað til að þjálfa rétta hljóðamyndun og 

undirbúa börnin fyrir lestur. Málhljóðin 

eru lögð inn í þeirri röð sem börnin byrja 

að tileinka sér þau. 

 

• Bitsboard Pro smáforritið má nota til málörvunar en það býður upp á mismunandi leiki 

þegar unnið er t.d. með orðaforða. Hægt er að para saman orð og mynd og skrifa orðin 

o.s.frv. 
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• Froskaleikirnir undirbúa grunnþætti læsis. 

o Froskaleikur 1 æfir fyrstu hljóð í máltöku barna. 

o Froskaleikur 2 æfir næstu hljóð sem börn tileinka sér í máltöku.  

o Froskaleikur 3 æfir síðustu máltökuhljóðin sem börn tileinka sér í íslensku 

tungumáli.  

o Froskaleikurinn skóli æfir öll íslensku málhljóðin.  

• OSMO Word má nota til málörvunar með elstu 

börnunum. Einnig er hægt að efla orðaforða og 

æfa rithátt orða.  

 

 

• My Play Home: Til eru nokkrir leikir, t.d. 

MyPlayHome School, Stores og Hospital. 

Allir þessir leikir eru góðir til málörvunar og 

til að efla t.d. orðaforða. Þessa leiki nýtum 

við helst með elstu börnunum. 

 

• SoundTouch nýtum við að mestu með yngstu börnunum en einnig 

er hægt að nýta smáforritið með eldri börnum. Forritið sýnir t.d. 

myndir af dýrum, farartækjum og hljóðfærum, sem tengd eru við hljóð.  
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3.1.5.5 Bókasafn 

Leikskólinn Hlíðarberg er í samstarfi við Bókasafn Hafnarfjarðar, sem flokkar bækurnar á 

safninu samkvæmt flokkunarkerfi Dewey og eru þær skráðar í Gegni, sem er samskrá flestra 

íslenskra bókasafna. Kerfið er aðgengilegt á netinu. Á fljótlegan hátt er hægt að fletta upp 

hvort tiltekinn skóli eigi bókina sem leitað er af. Tvisvar á ári eru prentaðir listar yfir öll gögn 

sem skólarnir eiga. 

 

Mjög oft fær leikskólinn gefins bækur frá foreldrum, þá er oft um að ræða gamlar bækur í 

mismunandi ástandi. Farið er yfir þessar bækur og ef leikskólinn á eintak og bókin er hentug 

til notkunar, þá er hún send til Bókasafns Hafnarfjarðar til merkingar.  

 

Framkvæmd 

Bókasafns- og upplýsingafræðingur frá Bókasafni Hafnarfjarðar (deildarstjóri skólasafna) sér 

um skráningu bóka, og unnið er að henni þar, gögnin eru send þangað og skráð þar. 

Starfsmaður leikskólans (aðstoðarleikskólastjóri) sér um bókasafnið, hann sér um frágang, 

þ.e. límir merkingar á gögnin. Ef gögn skemmast eða glatast skal senda titla og númer 

strikamerkja til deildarstjóra skólasafna og biðja um að þau verði afskrifuð. 

 

Umgengni 

Mikilvægt er að kenna börnum góða umgengni við bækur og annað kennsluefni. Lélegar og 

ónýtar bækur hafa ekki gott fordæmisgildi fyrir börn, og því er betra að taka þær úr umferð. 
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Bókum og öðru kennsluefni er skilað á ákveðinn stað eftir notkun og umsjónarmaður sér svo um 

að ganga frá þeim, gera við þær ef þarf eða afskrifa þær. 

 

Flokkun og uppröðun 

Samkvæmt Dewey-kerfinu eru gögn flokkuð eftir efni þeirra. Við uppbyggingu kerfisins er 

tugakerfið lagt til grundvallar og fræðasviðsmiðunum skipt í tíu aðalflokka. Hver þeirra er 

flokkaður í tíu undirflokka, og þeir síðan í enn smærri einingar. 

Sjá fylgiskjal 8. 

 

Nánari flokkun Hlíðarbergs 

Á leikskólanum Hlíðarbergi eru bækur safnsins flokkaðar enn ítarlegra. Flokkarnir sem eru þar 

að auki eru Orðabækur fyrir börn , Sögur og Ævintýri þar sem margar sögur og ævintýri eru í 

einni bók. Þá eru einnig yngri barna bækur og harðspjaldabækur, ásamt umferðarfræðslu 

fyrir elstu börnin og jólabækur.  

Leikskólinn á nokkrar íslenskar myndir, þætti á 

mynddiskum en einnig erlendar myndir með íslenskum 

texta. Þær eru flokkaðar eftir efni. Leikskólinn á einnig 

hljóðbækur sem eru flokkaðar á sama hátt eftir efni. Á 

leikskólanum eru til tónlistardiskar, sem eru að mestu 

geymdir í undirbúningsherbergi, þótt einstaka diska megi 

finna á deildum. 

Fagbókasafn er flokkað eftir flokkunarkerfi Dewey en 

orðabækur eru í sérmerktri hillu. 

 

Fagbókasafn 



55 
 

Sögupokar 

Sögupokar eru heildstætt málörvunarefni fyrir börn á leikskólaaldri þar sem unnið er með læsi í 

víðum skilningi, samskipti, félagsfærni, tjáningu og sköpun. Unnið er með hljóðkerfisvitund, 

hljóðtengingu, hljóðgreiningu, orðaforða og orðskilning. Vinna og kennsla með þennan efnivið 

örvar lesskilning og lestrarupplifun barna, eykur ímyndunarafl og gerir samveru- og sögustundir 

að skemmtilegum og lærdómsríkum stundum þar sem börn eru virk og taka þátt. Þessi aðferð 

hentar mjög vel börnum af erlendum uppruna 

og með fjölbreyttar þarfir þar sem efniviðurinn 

er lifandi, áþreifanlegur og býður upp á 

fjölbreytta nálgun. Með þessari aðferð er hægt 

að flétta saman hinum ýmsu námsþáttum, sem 

koma fram í aðalnámskrá leikskóla. Útbúnir 

hafa verið nokkrir sögupokar á leikskólanum, 

sem aðrar deildir geta fengið að láni. 

 

3.2 Ferilmappa 

Hugmyndafræði að baki ferilmöppu barnsins er að draga 

fram styrkleika þess. Í möppunni eru gögn sem sýna fram á 

þekkingu, færni og hæfni einstaklings hvað varðar nám og 

störf. Ferilmappa (persónumappa) fylgir barninu frá 

upphafi leikskólagöngu og þar til það útskrifast. Markmiðið 

með henni er að setja inn, með máli og myndum, upplifun 

barnsins á hverju aldursskeiði 

og gera þroskaferli þess sýnilegra.  Það sem fer möppuna er t.d. 

aðlögun, afmæli, upplifun barnsins, t.d. í útiveru og sal. Í þessa 

möppu eru sett ýmis verkefni sem barnið vinnur á leikskólanum. 

Stuðst er við hugmyndafræði Reggio Emilia, sem gengur út á að 

barnið sé sterkt og hafi mikið fram að færa. Í persónumöppuna 

safna kennarar ýmsum skráningum og gögnum frá leikskóladvöl 

barnsins, sem sýna fram á þróun, þroska og framfarir þess. Má 
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meðal annars nefna sjálfsmyndir að vori og hausti, ljósmyndir við ýmis tækifæri, af fjölskyldu 

og vinum, ásamt tilraunum barnanna til að skrifa sjálf og handa- og fótaför þeirra. 

Möppurnar er aðgengilegar, bæði fyrir foreldra og börnin. Þau geta skoðað heimildir um sig 

sjálf, sem ýtir undir sjálfstraust þeirra og virðingu fyrir fjölbreytileika og sérstöðu hvers og 

eins. 

 

4 Sérkennsla 

Á Hlíðarbergi hafa öll börn jafnan rétt og tækifæri til náms. Góð aðstaða er fyrir sérkennslu, 

herbergi sem kallast Kátakot, sem er með aðgengi að góðu málörvunarefni. Kátakot er með 

ákveðna stundatöflu þar sem skráðar eru allar leikstundir og er það í höndum sérkennara, 

sem tekur börnin út af deildunum í þessar stundir. Á Kátakoti er unnið með málörvunarefni, 

sem er flokkað eftir ákveðnu flokkunarkerfi. 

 

4.1 Hlutverk sérkennslustjóra 

Hlutverk sérkennslustjóra er að stjórna skipulaginu og framkvæmd sérkennslunnar. Einnig 

endurmetur hann árangur sérkennslunnar á leikskólanum í samráði við leikskólastjóra. 

Sérkennslustjóri annast einnig frumgreiningu og ráðgjöf til starfsmanna leikskólans og er 

faglegur umsjónarmaður sérkennslu. Helstu verkefni hans eru að bera ábyrgð á og stjórna 

skipulaginu, framkvæmd og endurmati sérkennslunnar og er hann faglegur umsjónarmaður 

sérkennslu á leikskólanum. Sérkennslustjóri hefur yfirumsjón með uppeldis- og námsgögnum 

leikskólans, sem tengjast sérkennslunni, og ber ábyrgð á að miðla upplýsingum milli 

sérkennsluráðgjafa/fulltrúa leikskóla og til starfsmanna hans. 

Sérkennslustjóri vinnur í samstarfi við foreldra/forráðamenn barna sem njóta 

sérkennslu og veitir þeim stuðning, fræðslu og ráðgjöf. Hann situr alla teymisfundi ásamt 

foreldrum og öðrum fagaðilum.  Einnig situr hann alla skilafundi með öðrum sérfræðingum 

eins og talmeinafræðingum og sálfræðingum og fylgir eftir þeirra ráðgjöf.  

• Sérkennslustjóri er í 60% stöðu og 25% sérkennarastöðu. 
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• Hann heldur utan um alla sérkennslu, þ.e. deildarstjóri fyllir út eyðublað – teymis-

fundir – vinna með barnið í 3 mánuði – skoða stöðuna – tala við foreldra – ferli fer í 

gang. 

Sjá fylgiskjal 9. 

 

4.2 Sérkennsluaðferðir 

4.2.1 Tákn með tali  

Tákn með tali (TMT) er tjáningarform ætlað heyrandi einstaklingum 

sem eiga við tal- og/eða aðra málörðugleika að stríða. Tákn með tali 

auðveldar þeim að tjá sig ásamt því að auka orðaforða og skilning. 

Líkt og nafnið gefur til kynna eru táknin notuð samhliða tali en aldrei 

ein og sér. Táknunum er skipt í tvennt, náttúruleg tákn og tilbúin 

tákn. Til náttúrulegra tákna teljast til 

dæmis látbragð, svipbrigði og bendingar. 

Táknin eru flest fengin að láni úr táknmáli heyrnarlausra. Náttúruleg 

tákn eru því mikið notuð í samskiptum við börn og fólk af erlendum 

uppruna og aðra sem ekki hafa tök á málinu. Það sem skilur TMT 

helst frá táknmáli heyrnarlausra er að í TMT eru táknin alltaf notuð 

samhliða tali.  
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4.2.2 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. Hugmyndafræðin kemur frá Þjóðverjanum Dr. 

Eric Schopler, sem hannaði og setti fram, eftir áralangar 

rannsóknir, bestu kennsluleiðir fyrir nemendur með einhverfu. 

TEACCH-hugmyndafræðin felur í sér skipulagða kennslu, sem 

byggir á kerfi þar sem aðstæður eru skipulagðar og stuðst er við 

verkefni við hæfi hvers 

einstaklings, sem hjálpar nemandanum að skilja til hvers er 

ætlast af honum. Aðferðin byggir að stórum hluta á því að nota 

sjónrænar vísbendingar. Umhverfi nemandans er skipulagt á 

þann veg að það er aðlagað að hans þörfum. Þá er mikilvægt að 

endurmeta og þróa kennslu og nám einstaklingsins reglulega. 

Skipulögð kennsla ýtir undir sjálfstæði einstaklingsins, sem 

stuðlar að því að auka öryggi hans og gleði sem eykur líkur á að 

hann sé fær um að taka eigin ákvarðanir seinna á lífsleiðinni. 

 

4.2.3 Félagsfærnisögur 

Félagsfærnisögur (sjá fylgiskjöl 10 og 11 ) er verkfæri til þess að efla félagsfærni barns, til að 

auka skilning á athöfnum og aðstæðum sem er útfærð á sjónrænan hátt í formi upplýsinga, 

mynda og með einföldum texta. Sögurnar eru skrifaðar með það í huga að einstaklingur skilji 

betur og geti brugðist við hinum margvíslegum aðstæðum, sem koma upp í lífinu. 

Félagsfærnisögurnar eru stuttar og lýsa aðstæðum, bæði með texta og myndum, sem 

einstaklingurinn á erfitt með að skilja í daglegu lífi sínu. Markmið með sögunum er að lýsa 

komandi atburðum og/eða aðstæðum til að draga úr kvíða og áhyggjum eða kenna viðeigandi 

hegðun í ákveðnum aðstæðum, s.s. þegar barn kemur í fyrsta sinn á leikskólann, hvernig það 

eigi að haga sér við matarborðið, takast á við reiði og margt fleira. 
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Sögurnar eru yfirleitt skrifaðar í 1. persónu (ég) og nafn barnsins sem sagan tilheyrir 

kemur fram. Það er einstaklingsbundið hvaða form hentar. Sögurnar eru skrifaðar af þeim sem 

þekkja einstaklinginn og vita um hindranir hans. Gott er að vinna sögurnar með viðkomandi 

einstaklingi, ef hægt er. Við sögugerðina er æskilegt að kynna sér aðstæður sem best. Á þann 

hátt er hægt að setja inn atriði sem vitað er að geti valdið erfiðleikum og kenna börnum gildandi 

reglur í aðstæðum sem auðveldar einstaklingnum að takast á við breytingar. 

 

4.3 Málörvunarefni  

Flest málörvunarefni leikskólans er  

geymt á Kátakoti (sérkennsluherbergi). 

Þar er allt efni flokkað eftir ákveðnu 

flokkunarkerfi og geymt í skúffum, sem 

eru merktar hverjum flokki. Þetta er 

gert til að auðvelda öllum 

starfsmönnum leikskólans aðgengi að 

efninu, og er opið öllum til notkunar. 

Sjá fylgiskjal 12. 

4.3.1 Orðaforði – Hugtök 

Þegar talað er um orðaforða er átt við þekkingu varðandi merkingu orða, sem felur í sér að orð 

tákna ákveðnar hugmyndir eða hugtök. Orðaforði er orðabanki og tengingar við orðin. Í Kátakoti 

er orðaforði þjálfaður með myndrænum/sjónrænum hætti, þ.e. ákveðin orð eru lögð fyrir í 

tengslum við myndir. Til að þjálfa orðaforða eru ýmis verkefni til staðar, s.s. stafapokar, veiðispil 

með myndum o.fl. Þegar orðaforði - hugtök eru þjálfuð er verið að þjálfa almennan orðforða, 

s.s. persónufornöfn, sagnorð, stærðir og liti. Almenn hugtök eru þjálfuð, s.s. yfirhugtök- 

stærðarhugtök- afstæðuhugtök. 

4.3.2 Setningarfræði og setningarmyndun 

Setningarfræði/setningamyndun er sú grein málfræðinnar sem fæst við samband milli orða; 

hvernig orðin raðast saman í stærri heildir, hvernig þau hafa áhrif hvert á annað, og hvernig 

tengslunum milli þeirra er háttað. Til að þjálfa setningarmyndun eru nokkur orð sett saman í 
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eina heild og áhersla lögð á atkvæði orðanna. Í setningarfræði og setningarmyndun er verið að 

æfa almenna setningargerð - segja frá myndum, t.d. í söguspili  og með frásögnum - spurningum 

o.fl. 

4.3.3 Málfræði/málskilningur 

Málfræði fjallar um hvernig börn ná tökum á ýmsum málfræðireglum.  Málskilningur er 

skilningur á orðum og setningum tungumálsins, töluðum texta og rituðum. Til að þjálfa 

málfræði/málskilning er stuðst við verkefni og spil þar sem unnið er með ýmis málfræðiatriði, 

s.s. sagnir - orsök/afleiðingu – eintölu/fleirtölu - spurningar - andstæður o.fl. 

4.3.4 Hlustun, heyrnarminni og heyrnræn úrvinnsla 

Hlustun þjálfar athygli og einbeitingu og er mikilvæg undirstaða fyrir lestur.  Heyrnarminni er 

það að tileinka sér, geyma og kalla fram heyrnrænt hljóðmynstur.  Heyrnræn úrvinnsla tengist 

því hvernig heilinn vinnur úr mismunandi áreitum, sem berast til hans í gegnum eyrun. Í hlustun, 

heyrnarminni og heyrnrænni úrvinnslu er unnið með ýmis hljóðaspil - örsögur og spurningar. 

4.3.5 Tjáskipti – boðskipti – félagsfærni – framburður  

Tjáskipti og boðskipti snúast í meginatriðum um að tjá sig í mæltu máli og koma 

boðum/hugmyndum til annarra. Félagsfærni og framburður er hæfileikinn til að eiga í góðum og 

gagnlegum samskiptum við annað fólk og hvernig orð eru sögð (borin fram) í töluðu máli. 

Tjáskipti, boðskipti og félagsfærni er þjálfað með ýmisum verkefnum sem snúa að 

talfæraæfingum, s.s. Bínubækurnar og ýmsar aðrar bækur og lottó. 

4.3.6 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund snýr að tilfinningu og næmi einstaklings fyrir uppbyggingu  tungumálsins; 

hvernig hægt er að greina talmál niður í smærri hljóðeiningar og hvernig  vinna má með 

einingarnar á mismunandi vegu. Til að efla hljóðkerfisvitund er unnið með ýmis verkefni og 

spil sem tengjast málhljóðum og hljóðkerfi málsins, s.s. rím, samstöfur, hljóðgreiningu, 

samsett orð, margræð orð, orðhlutaeyðingu og hljóðtengingu. 

5 Reglubundnar skimanir 

Mismunandi matstæki eru notuð til að leggja mat á færni og þroska barna á leikskólanum, svo 

sem skimanir, próf og athuganir. Slík verkfæri gefa kennurum tækifæri til að meta styrkleika 

https://is.wikipedia.org/wiki/Or%C3%B0
https://is.wikipedia.org/wiki/Tal
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barnanna en einnig koma fram vísbendingar ef styðja þarf barn til aukinnar færni og þroska á 

afmörkuðum sviðum.  

5.1 TRAS 

TRAS (n.Tidlig registrering af språkudvikling) er skráningarlisti á málþroska ungra barna. TRAS 

er fyllt út á sex mánaða fresti, fyrst 2;2 ára og fram að 5 ára aldri. Erfitt getur reynst að fá 

yfirsýn yfir það hvar barn er statt í málþroska og hvaða breytingar hafa átt sér stað, jafnvel 

þótt einstaklingur þekki barnið vel. TRAS-skráningarlistinn er fylltur út af starfsfólki, sem 

hefur sótt  réttindanámskeið til að öðlast réttindi þar af leiðandi. Þessi skráning gerir  

starfsfólki kleift að öðlast skýrari yfirsýn yfir stöðu barns og breytingum á málþroska. Það 

leiðir  til þess að hægt er frekar að grípa inn í og/eða styðja við barnið í ákveðnum þáttum 

málþroskans, ef þörf er á. Sá starfsmaður sem fyllir út TRAS-listann ber ábyrgð á að koma 

upplýsingum til sérkennslustjóra, ef þörf er á frekari athugunum eða inngripi. Listinn er 

notaður til að sýna foreldrum barnanna stöðu þeirra í þeim þroskaþáttum sem listinn 

spannar í árlegum foreldraviðtölum. Sjá verkferil í fylgiskjali 13. 

Atriði sem athuguð eru með í TRAS- 

skráningarlistanum eru:  

• Samleikur 

• Tjáskipti/samskipti 

• Athygli/einbeiting 

• Málskilningur 

• Málvitund 

• Framburður 

• Orðaforði 

• Setningarmyndun 

(Wagner, 2017). 
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5.2 Orðaskil 

Orðaskil er málþroskapróf, sem skiptist í 

orðaforðagátlista og setningargerð. Prófinu er ætlað að 

mæla orðaforða barna og hvort þau hafi náð valdi á 

beygingarkerfi og setningargerð málsins. Foreldrar fá 

prófið afhent á leikskólanum þegar barnið er þriggja ára. 

Þeir fylla út orðaforðagátlista prófsins og skila til 

sérkennslustjóra. Hann reiknar út niðurstöðu listans og 

metur hvort grípa þurfi inn í eða gera frekari athuganir 

út frá niðurstöðum (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). 

Foreldrar fá niðurstöður á prenti í hólf barna sinna eða á 

stuttum fundi. 

Í fyrri hlutanum, í Orðaforða-gátlistanum, merkja foreldrar við orð sem barnið þeirra 

segir. Ekki er gerð krafa á að það beri orðin alveg rétt fram. Í síðari hlutanum, Setningargerð, 

velja foreldrar eina af tveimur setningum í hverjum lið, sem er líkari þeirri setningu sem 

barnið þeirra segir. Efni listans er byggt á rannsóknum á máltöku íslenskra barna, og í matinu 

fylgja ákveðin aldursviðmið. Tekið er tillit til aldurs barna til þess að skera úr um hvort 

málþroski sé innan eðlilegra marka, miðað við jafnaldra (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998).  Sjá 

verkferil í fylgiskjali 14. 

 

 

5.3 Hljóm-2 

Hljóm-2 er próf í leikjaformi, sem metur hljóðkerfis- og málvitund elstu barnanna á 

leikskólanum. Það er talið hafa forspárgildi hvernig börnum muni ganga að læra að lesa 

(Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir,2002). Börn þurfa að 

hafa náð tilskildum aldri, eða 4 ára, 9 mánaða og 16 daga, til þess að geta tekið prófið. Á 

leikskólanum er Hljóm-2 prófið lagt fyrir að hausti, í september og október. Prófið er lagt fyrir 

af fagaðila með tilskilin réttindi til þess að nota prófið. 

Hljóm-2 byggist á sjö mismunandi verkefnum: 
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• Rím 

• Samstöfun 

• Hljóðgreining 

• Samsett orð 

• Margræð orð 

• Orðhlutaeyðing 

• Hljóðtenging 

Ef niðurstaða prófsins sýnir slaka eða mjög slaka 

færni barns í Hljómi-2 eru foreldrar látnir vita. Þá 

eru ræddar tillögur og leiðir til úrbóta. Í 

janúar/febrúar eru börn sem komu út með slaka 

færni að hausti prófuð aftur. Ef prófið sýnir ekki meðalfærni eftir markvissa íhlutun, þá er 

barninu vísað til talmeinafræðings með samþykki foreldra. Sjá verkferil í fylgiskjali 15. 

 

6 Grunur um frávik 

Ef saga er um málþroskavanda út frá bakgrunnsupplýsingum, sem foreldrar fylla út í upphafi 

leikskólagöngu, þ.e. lestrarörðugleikar/lesblinda í fjölskyldu, miklar eyrnabólgur (rör í eyru) 

o.s.frv., er staða þeirra skoðuð og ferli fer af stað inni á deildum.  Þetta á einnig við ef bréf 

berst frá heilsugæslu úr 18 mán., 2 1/2 árs eða 4 ára skoðun þar sem lýst er yfir áhyggjum 

vegna niðurstaðna þroskaprófa, PEDS-spurningarlista og Brigance-þroskamats. Og/eða þegar 

grunur vaknar um frávik barna hjá deildarstjóra/kennara, þá fer ákveðið ferli í gang. Í 

framhaldi ræðir deildarstjóri við foreldra og segir þeim frá þeim áhyggjum, sem hafa vaknað. 

Hann athugar hvort foreldrar deila sömu áhyggjum og hvort samþykki sé fyrir því að mál 

þeirra barns sé skoðað frekar. Sjá fylgiskjal 16. 

Byrjað er að vinna eftir verkferlum fyrir vörðu 1, skráð er niður og unnið samkvæmt 

þeim í einn og hálfan mánuð. Eftir þann tíma er málinu vísað til samráðsteymis og 

deildarstjóri/hópstjóri fyllir út viðeigandi eyðublað frá sérkennslustjóra (sjá fylgiskjal 17) og 

samráðsteymi hittist. Í því teymi eru deildarstjóri/hópstjóri, sérkennslustjóri, leikskólastjóri 
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og aðstoðarleikskólastjóri. Teymið fer yfir skráningar og hvað deildin hefur gert, staðan er 

endurmetin og nýjar lausnir fundnar, ef þörf er á. Á þessu stigi er einnig rætt um hvort 

viðkomandi barn þurfi á málörvunarhópi hjá sérkennara að halda, ef um málþroskavanda er 

að ræða. Þá er unnið áfram með málið eftir gátlistum í vörðu 1, í einn og hálfan mánuð. Eftir 

þann tíma er málið aftur tekið upp í samráðsteyminu. 

Ef lítill sem enginn árangur hefur náðst eftir þessa þrjá mánuði er málið tekið upp að 

nýju og skoðað hver næstu skref verða. Ef um er að ræða hegðunarvanda er beiðni send um 

mat sálfræðings til Mennta- og lýðheilsusviðs Hafnarfjarðar. Ef vandi er í málþroska þá er 

send beiðni um mat hjá talmeinafræðingi hjá sama sviði. Ef verulegar áhyggjur vakna er  

beiðni send fyrr en seinna. Áður en hún er send fyllir móðir út smábarnalistann/íslenska 

þroskalistann. Starfsfólk deildar fyllir út Gerd Strand og AAL-lista auk þess sem fyrirliggjandi 

gögn, sbr. TRAS-skráning barnsins, fylgir með gögnum þess.  

 

6.1 Einstaklingsáætlun 

Einstaklingsáætlun er gerð fyrir öll börn sem eru með úthlutaðan tíma frá Mennta- og 

lýðheilsusviði Hafnarfjarðar. Þessi börn eru með stuðning á hverjum degi, en þó mismunandi 

hversu marga tíma á dag, og þroskaþjálfarar/leikskólakennarar sinna þeim stuðningi. Það er í 

höndum sérkennslustjóra að sækja um stuðningstíma fyrir þau börn sem hafa rétt á því. 

Einstaklingsáætlunin er gerð út frá AEPS-listunum (sjá útskýringar í kafla 6.6) og eru 

tekin út þau atriði sem vantar upp á í þeim lista og lögð áhersla á þá þætti með markmiðum 

og leiðum um hvernig best sé að þjálfa ákveðna þætti. Þessi áætlun er síðan endurmetin eftir 

u.þ.b. sex mánuði, þar sem AEPS-listinn er fylltur út aftur og ný áætlun útbúin með nýjum 

markmiðum og leiðum. Öll börn sem eru í málörvunarhópum eru með hópáætlun þar sem 

farið er eftir markmiðum fyrir hvern hóp fyrir sig, sem unnið er með hverju sinni. Í þessum 

hópum er reynt að setja saman börn með svipuð frávik, og áætlunin því sniðin að þeim. 
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6.2 Íslenski þroskalistinn  

Íslenska þroskalistanum er ætlað að meta þroska barna á 

aldrinum þriggja til sex ára. Mæður svara stöðluðum 

spurningum um mál- og hreyfifærni barna sinna á þeim tíma 

sem listinn er fylltur út. Staðhæfingar á listanum er 208 

talsins og er þeim skipt niður í sex undirpróf listans:  

• grófhreyfingar 

•  fínhreyfingar 

• sjálfsbjörg 

• hlustun 

• tal  

• nám 

(Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997). 

Með hverju undirprófi er tiltekið þroskasvið metið. Undirprófunum sex er skipt niður á tvo 

prófþætti; hreyfiþátt (grófhreyfingar, fínhreyfingar og sjálfsbjörg) og málþátt (hlustun, tal og 

nám). Mælitala úr hverju undirprófi er borin saman við staðlað meðaltal til þess að meta stöðu 

barns í hverjum þætti. Reiknuð er þroskatala úr öllu prófinu, sem er mælikvarði á almennan 

þroska barns. Hún er yfirgripsmesta mælitala listans. Þeir sem hafa lokið réttindanámskeiði 

Íslenska þroskalistans mega vinna úr niðurstöðum (Einar Guðmundsson og Sigurður J. 

Grétarsson, 1997). 

 

6.3 Smábarnalistinn 

Smábarnalistinn er staðlaður listi, sem notaður er til þess að kanna mál- og hreyfiþroska 

barna á aldrinum 15-38 mánaða. Mæður fylla út listann og svara miðað við getu barns á þeim 

tíma (Námsmatsstofnun, 2005). 
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Listinn metur fimm þætti: 

• Grófhreyfingar 

• Fínhreyfingar 

• Sjálfsbjörg 

• Hlustun 

• Tal 

Heildartala listans, þ.e. þroskatala, er reiknuð út úr öllum 

prófþáttum. Þeir sem hafa lokið réttindanámskeiði Íslenska 

þroskalistans mega vinna niðurstöður (Námsmatsstofnun, 

2005). 

 

 

 

6.4 AAL- listinn 

Athugunarlistinn fyrir atferli leikskólabarna (AAL) er 

hjálpartæki sem leikskólinn notast við ef starfsfólk og/eða 

foreldrar hafa áhyggjur af einhvers konar erfiðleikum hjá 

barninu. Listanum er ætlað að gefa skipulega og hlutlæga 

lýsingu á atferli barns, svo hægt sé að meta hvort um  

tilfinningaleg vandamál eða hegðunarerfiðleika sé að 

ræða. Starfsfólk fyllir listann út og sérkennslustjóri reiknar 

út úr honum til þess að sjá hvort barn skori yfir viðmið, 

sem segja til um hvort barnið þurfi frekari íhlutun og sér í 

lagi í þeim þáttum sem snúa að tilfinninga- og 

hegðunarerfiðleikum. 
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6.5 Gerd Strand 

Gerd Strand listinn er huglægur matslisti á stöðu fjögurra ára barna, sem fylltur er út af 

leikskólakennara. Matslistinn tekur á öllum helstu færniþáttum, sem hafa áhrif á gengi 

nemanda í leikskóla. Þættirnir sem eru metnir eru gróf- og fínhreyfingar, mál og tal, hegðun, 

virkni, samskipti og þekking. Þáttunum er svo skipt í tíu ítarlegri undirflokka sem eru:  

1. Eftirtekt/einbeiting 

2. Fljótfærni/hvatvísi 

3. Virkni 

4. Samskipti 

5. Grófhreyfingar 

6. Fínhreyfingar 

7. Sértækir erfiðleikar 

8. Mál 

9. Tal 

10. Almennur skilningur og þekking 

Könnun Gerd Strand er ætlað að gefa kennurum og starfsfólki 

leikskóla skýrari mynd af stöðu einstaka nemanda. 

Niðurstöður eru skráðar í línurit og bornar saman við 

meðaltöl. Ef í ljós kemur frávik er það skoðað sérstaklega og 

unnið út frá þeim niðurstöðum sem liggja fyrir í samstarfi við foreldra og aðra, ef þörf er á. 

 

6.6 AEPS- listinn 

AEPS-matskerfið (e.Assessment, Evaluation, 

Programming System for Infants and Children) er 

hagnýtt tæki, sem nýtist við gerð einstaklingsnámskrár. 

Matskerfið metur getu barns frá fæðingu til sex ára 

aldurs og metur hvar barnið er statt og með hvaða 

færni þarf að vinna með. Listinn metur færni barna á 

sex þroskasviðum varðandi fín- og grófhreyfingar, 

vitræna þáttinn, aðlögun, félagsleg tjáskipti og félagslegt samspil. Lögð er áhersla á samstarf 

foreldra og fagfólks við gerð markmiða út frá AEPS-listanum (Bricker, 2002).  
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6.7 Brúin  

Ef vinna með barn hefur ekki borið tilskilinn árangur eftir þrjá mánuði býður Hafnarfjarðarbær 

upp á úrræði sem nefnist Brúin. Nafnið stendur fyrir Barn – Ráðgjöf – Úrræði og er nýtt verklag í 

þjónustu við börn í leik- og grunnskólum sveitarfélagsins. Markmiðið er að auka lífsgæði barna, 

unglinga og fjölskyldna þeirra. 

Aukin þjónusta fer fram í gegnum lausnateymi leik- og grunnskólanna. Í lausnateymum 

sitja fagaðilar á vegum skólans, ásamt ráðgjöfum frá fjölskylduþjónustu, sálfræðingum og/eða 

sérkennslufulltrúum frá Mennta- og lýðheilsusviði. Hlutverk lausnateyma er að kortleggja stöðu 

barns og leita sameiginlegra lausna, barni og fjölskyldu þess til stuðnings. Í lausnateymi eru 

nám, hegðun, þroski og/eða líðan barns rædd með samþykki foreldra og viðunandi úrræði 

virkjuð til að bregðast fyrr við erfiðleikum eða aðstæðum barnsins. 

Teymi leikskólans vinnur hvert mál fyrir sig í tveimur verkferlum/vörðum sem eru: 

• Varða 1: mál kemur frá kennara til sérkennslustjóra (ósk um aðstoð/ráðgjöf). 

• Varða 2: mál fer inn í Brúarteymi. 

Til þess að óska eftir þjónustu lausnateymis er foreldrum bent að hafa samband við 

deildarstjóra eða skólastjórnendur viðkomandi skóla. Sjá fylgiskjal 18. 

7 Samstarf heimilis og skóla 

Foreldrar bera meginábyrgð á velferð og uppeldi barna sinna og er leikskólastarfið viðbót við 

það uppeldi sem börnin fá á heimilum sínum. Mikilvægt er strax í upphafi leikskóladvalar 

barnsins að lagður sé grunnur að góðu samstarfi og gagnkvæmu trausti á milli heimilis og 

leikskóla. Markmiðið er að tryggja góð dagleg samskipti við foreldra. Áhersla er lögð á gott 

upplýsingaflæði, bæði frá leikskólanum til foreldra og frá foreldrum til leikskólans. 

Umræðuefnin eru fjölbreytt en hafa það öll að leiðarljósi að stuðla að vellíðan og þroska 

barnanna. Samstarfið byggir ekki aðeins á upplýsingagjöf heldur einnig virkri þátttöku í námi 

og þroska hvers barns. Af því sögðu eru foreldrar ávallt hvattir til að leita ráða og/eða 

stuðnings leikskólans hvernig megi stuðla að áðurnefndum þáttum og leikskólinn getur 

sömuleiðis leitað til foreldra. 
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Foreldrar eru hvattir til að stuðla að ríku málumhverfi barna sinna, eiga í gagnvirkum 

samskiptum og samræðum, lesa fyrir þau og ræða um það sem er lesið og nýta sér bókakost 

Bókasafns Hafnarfjarðar. Á elstu deild leikskólans hefur myndast sú hefð að hvetja til aukins 

lesturs heima fyrir með því að skrá bækur, sem eru lesnar heima og á leikskólanum, á miða 

sem hengdir eru upp og mynda bókaorm. Það hefur gefið góða raun og hlakka börnin til að 

láta lesa fyrir sig og bæta við bókaorminn, og sjá hann stækka. Bækur er ávallt velkomnar 

með börnunum í leikskólann. 

 

7.1 Foreldrasamtöl 

Við upphaf leikskólagöngu barns mæta foreldrar í viðtal hjá leikskóla- og deildarstjóra á þeirri 

deild sem barnið fer á. Þá er leikskólinn kynntur, samningur um leikskóladvöl er undirritaður 

og farið er yfir þær væntingar sem foreldrarnir og leikskólinn hafa til samstarfsins. Í þessu 

viðtali veita foreldrar upplýsingar um uppeldisskilyrði barnsins (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 

2015). 

Árlega eru foreldrar boðaðir í viðtal þar sem leikskólakennari/leiðbeinandi og 

foreldrar ræða saman um líðan og náms- og þroskastöðu barnsins á leikskólanum. Leikskólar 

búa þó yfir þeirri sérstöðu, og þar er Hlíðarberg engin undantekning, að gott aðgengi er að 

starfsfólki og því eru foreldrar og starfsmenn hvattir til að eiga í gagnkvæmum samskiptum 

alla daga, þá gjarnan í upphafi eða lok dags. Foreldrum gefst einnig kostur á að nýta sér 

vikulega viðtalstíma leikskólakennara eða óska eftir viðtali á öðrum tíma sem hentar. 

Leikskólastjóri tekur viðtöl og við ábendingum og fyrirspurnum í leikskólanum og í tölvupósti 

(Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015).  

 

7.2 Miðlun upplýsinga 

Haldið er úti heimasíðu fyrir leikskólann þar sem ýmsum upplýsingum er miðlað. Þar má 

finna fréttir úr starfi, leikskóladagatal, skólanámskrá, starfsmannalista, matseðil o.m.fl. 

Foreldrar fá afhendan veflykil til að komast inn á fjölskyldusíðu á heimasíðu leikskólans. 

Vefslóðin er http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/ og er heimasíðan tengd Facebook-síðu 

leikskólans og fara forsíðufréttir sjálfkrafa þar inn á. Einnig eru sendar út stuttar tilkynningar í 

tölvupósti og/eða á upplýsingasíðu deildanna á Facebook um þau málefni og viðburði sem 

http://www.leikskolinn.is/hlidarberg/
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koma upp með litlum fyrirvara og til að minna á viðburði (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

Fjórum sinnum á ári gefur leikskólinn út fréttabréf þar sem dregnar eru saman upplýsingar 

um starfið, liðna atburði og þá sem væntanlegir eru.  

 

 

Karellen er skráningarforrit sem nota má í vefvafra en einnig sem 

smáforrit í símum og spjaldtölvum. Starfsmenn Hlíðarbergs nota forritið 

til þess að skrá mætingu barnanna, komu þess og brottför en einnig 

veikindi og leyfisóskir. Einnig er það notað til að koma smáskilaboðum til 

foreldra frá kennurum og til kennara frá foreldrum. Allar myndir, sem 

teknar eru af börnunum í starfi, er hlaðið inn á Karellen og eru aðeins 

sýnilegar þeim foreldrum þess barns sem er á myndinni, sem er tilkomið 

vegna handskráningar starfsmanns úr forritinu. 

 

7.3 Foreldrafélag 

Foreldrafélag er starfandi við leikskólann. Markmið þess er að styðja við bakið á því starfi 

sem fram fer innan veggja leikskólans og starfar það í samvinnu við stjórnendur og starfsfólk, 

að börnunum líði sem best og að þau nái að þroskast og dafna. Stjórn foreldrafélagsins 

heldur tvo fundi á haustönn og tvo á vorönn auk aðalfundar í upphafi hvers leikskólaárs (að 
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hausti). Foreldrafélagið er með pistla í fréttabréfi leikskólans, það fjármagnar ýmsar 

uppákomur á leikskólanum og stendur fyrir fjölskylduferðum (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 

2015). 

Samkvæmt nýjum leikskólalögum, sem samþykkt voru 1. júlí 2008, skal foreldraráð 

vera starfandi við leikskóla. Þrír fulltrúar foreldra ásamt leikskólastjóra sitja í foreldraráði 

Hlíðarbergs. Hlutverk þess er að gefa umsagnir um skóladagatal, skólanámskrá og aðrar 

áætlanir sem varða starfsemi leikskólans. Þá á ráðið að fylgjast með framkvæmd og kynningu 

fyrir foreldra, foreldra (Aðalnámskrá Leikskóla, 2011, bls. 49 og Lög um leikskóla 2008, 9. gr). 

 

7.4 Viðburðir 

Uppruni og uppeldisskilyrði barna eru mismunandi. Mikilvægt er að efla tilfinningu barnsins fyrir 

því samfélagi sem það tilheyrir og þeim gildum 

sem þar ríkja. Haldið er í mismunandi hefðir, sem 

skapast hafa á leikskólanum, s.s. jólaball, öskudag, 

dag íslenskrar tungu, sumarhátíð og ýmislegt 

fleira. Ásamt því að kynna fyrir börnunum 

mismunandi menningu og þann margbreytileika 

sem heimurinn býr yfir. Börnin taka þátt í að móta 

þessa menningu með þátttöku sinni. Leikskóladagatal er gefið út að hausti með viðburðum og 

uppákomum sem verða á skólaárinu (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015).   
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• Vinna verkefni tengd hátíðum og hefðum leikskólans.  

• Sækja tónleika og/eða fá tónlistarfólk í heimsókn. 

• Leikþættir og uppákomur æfðar, ýmist í hópastarfi eða deildin 

í heild sinni. 

• Flagga íslenska fánanum á hátíðisdögum.  

• Þegar barn á afmæli þá er það í aðalhlutverki þann daginn. 

Það útbýr afmæliskórónu og býður vinum sínum til 

afmælisveislu þar sem sunginn er afmælissöngur og 

afmælisbarnið býður upp á spariávexti. Barnið velur sér 

spariborðbúnað og fær fána við sæti sitt. 

• Myndlistasýningar eru á verkum barnanna á Björtum dögum, sem er bæjar- og 

menningarhátíð Hafnarfjarðar. 

• Tónlist er ríkur þáttur í þjóðmenningu og skipar stóran sess í leikskólastarfi. Á 

leikskólanum syngjum við saman, notum hljóðfæri og börnin skapa tónlist sér til ánægju 

og yndisauka. Á föstudögum eru sameiginlegar söngstundir barnanna á leikskólanum 

inni á sal. Öll börn leikskólans æfa sömu lög af söngseðlum, sem eru útbúnir 

mánaðarlega. Með því skapast tækifæri til að kenna börnum 

nýja texta og lög ásamt því að njóta þeirrar barnamenningar 

sem hæst ber hverju sinni. 

• Utanaðkomandi leiksýningar eru í boði foreldrafélags og farið 

er í leikhús. 

• Samvinna er við grunnskóla með gagnkvæmum heimsóknum 

og  elstu börnin syngja á söngskemmtun í Setbergsskóla. 

• Sumarhátíð leikskólans er haldin í samvinnu við foreldrafélagið. 

Garðurinn er skreyttur, yfirleitt eru aðkeypt skemmtiatriði og boðið er upp á 

andlitsmálningu og léttar veitingar. 

• Á bóndadag eru pöbbum, öfum eða staðgengli boðið upp á kaffi og í kringum konudag er 

mömmum, ömmum eða staðgengli boðið í kaffi. 
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• Þegar leikskólagöngu lýkur er útskriftarveisla þar sem foreldrar leggja til veisluföng og 

allir njóta kveðjustundarinnar saman, þ.e. börn, foreldrar og starfsfólk. 

• Kaffihúsadagur í sal þar sem boðið er upp á vöfflur og kakó á aðventunni að lokinni 

bæjarferð. 

• Á aðventunni er foreldrum boðið að koma og mála 

piparkökur með börnum sínum.  

• Heimsókn er á milli deilda á sex vikna fresti yfir 

veturinn til að efla samstarf á milli deilda. 

 

8 Tengsl við nærumhverfið 

Fræðsluráð fer með málefni leikskóla og markar stefnu í uppbyggingu og rekstri þeirra í 

umboði bæjarstjórnar. Fulltrúi foreldra, starfsmanna leikskóla og leikskólastjóra sitja sem 

áheyrnarfulltrúar í ráðinu. Yfirstjórn leikskólamálefna hjá Hafnarfjarðarbæ er í höndum 

Mennta- og lýðheilsusviðs, sem er til húsa að Strandgötu 31, 3. hæð. Fræðslustjóri er Fanney 

Dórótea Halldórsdóttir, sem jafnframt er sviðsstjóri Mennta -og lýðheilsusviðs 

Hafnarfjarðarbæjar.  

Á Mennta og lýðheilsusviði er m.a. eftirfarandi þjónusta fyrir foreldra leikskólabarna 

og starfsfólk leikskóla: 

• Almennar upplýsingar um leikskóla í Hafnarfirði. 

• Móttaka erinda, sem tengjast leikskólum, og er ætluð fræðsluráði Hafnarfjarðar eða 

fræðslustjóra. 

• Aðstaða til fundarhalda, smærri funda og námskeiða. 

• Yfirumsjón sérkennsluþjónustu leik- og grunnskóla. 

 

Þjónustuver/mínar síður heldu utan um: 

• Innritun leikskólabarna. 

• Umsóknir um flutning barna milli leikskóla. 
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8.1 Samvinna við félagsþjónustu 

Leikskólinn á í samstarfi við félagsþjónustu, barnaverndardeild. Tengiliður félagsþjónustu sér 

um almenna ráðgjöf til starfsmanna leikskólanna vegna viðkvæmra mála, sem upp koma. 

Samkvæmt barnaverndarlögum ber þeim sem hafa afskipti af börnum ríkari skylda, starfs síns 

vegna, að tilkynna til barnaverndaryfirvalda ef ástæða er til. Starfandi er samráðsteymi innan 

leikskólans, en þar eiga sæti leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri. Þar 

eru tekin fyrir málefni er snerta þroska og líðan barns eða barnahópsins og starfmannamál. 

Teymið fundar reglulega auk þess sem tengiliður félagsþjónustu , sérkennslufulltrúi og 

sálfræðingur leikskóla koma á fundi (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). 

 

8.2 Samvinna við heilsugæslu 

Í Hafnarfirði er samvinna milli Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar og ungbarnaeftirlits 

Heilsugæslunnar á Sólvangi og í Firði. Foreldrar allra barna eru hvattir til þess að fara með 

börn sín í tveggja og hálfs árs og fjögurra ára skoðun, þar sem m.a. er lagður fyrir 

spurningalisti fyrir foreldra (PEDS) og athugun er gerð á þroskastöðu með Brigance-

þroskaprófi. Samvinnan felst í því að ef barn víkur frá viðmiðum í þroskamati við tveggja og 

hálfs árs skoðun eða fjögurra ára skoðun er með leyfi foreldra leitað upplýsinga frá leikskóla 

um líðan, hegðun og þroska barnsins. Einnig miðlar heilsugæslan upplýsingum til Mennta- og 

lýðheilsusviðs um niðurstöður úr þroskamati ef barn víkur frá viðmiðum og getur mælt með 

frekari athugun á barninu, s.s. hjá sérfræðingum á skólaskrifstofu eða á Þroska- og 

hegðunarstöð. Ef athugasemdir eru gerðar í skoðun á heilsugæslu við þroska eða hegðun 

barns er bréf sent til sérkennslufulltrúa á skólaskrifstofu, sem sér síðan um að koma 

upplýsingum áfram til leikskólans. Sérkennslustjóri metur í framhaldi hvort ástæða er til 

frekari athugunar á þroskastöðu barnsins, hvort barnið þurfi sérstakan stuðning og íhlutun á 

leikskóla. Einnig þarf að meta hvort barnið þurfi nánari athugun hjá öðrum sérfræðingum. Ef 

niðurstöður athugana benda til þess að frávik séu til staðar í þroska barnsins, skal íhlutun 

eiga sér stað á leikskólanum, og er þá útbúin einstaklingsnámskrá til þriggja mánaða fyrir 

barnið (Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015). Sjá fylgiskjal 19.  
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9 Samstarf leik- og grunnskóla 

Börnin í Hlíðarbergi fá að kynnast grunnskólanum í gegnum samstarf við Setbergsskóla, sem 

m.a. byggir á gagnkvæmum heimsóknum elstu barna leikskólans og fyrsta bekk 

grunnskólans. Leikskólinn Hlíðarberg fær afnot af bókasafni Setbergsskóla og elstu börn 

leikskólans fara í hreyfingu í íþróttahús Setbergsskóla einu sinni í viku. Elstu börn leikskólans 

taka einnig þátt í viðburðum, s.s. þemaviku og skemmtun yngri barna á sal í Setbergsskóla. 

Fundir kennara úr leikskólunum Hlíðarbergi, Hlíðarenda og Setbergsskóla eru að hausti og 

vori til skiptis í leik- og grunnskóla. Upplýsingum er miðlað frá leikskóla til grunnskóla. Haldnir 

eru skilafundir að vori þar sem sérkennslustjóri kemur áleiðis upplýsingum um börn sem 

fengið hafa sérkennslu, um eðli hennar og umfang. Auk þess eru niðurstöður úr prófinu 

Hljóm-2 skilað á skólaskrifstofu, sem kemur þeim til þess grunnskóla sem barnið fer í 

(Skólanámskrá Hlíðarbergs, 2015).  



76 
 

10 Fylgiskjöl 

10.1 Fylgiskjal 1 - Upphafsviðtal 
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10.2 Fylgiskjal 2 – Spurningalisti fyrir foreldra 

 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir). 
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10.3 Fylgiskjal 3 – Bakgrunnsupplýsingar tví- eða fjöltyngdra barna 

 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir). 
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10.4 Fylgiskjal 4 – Hugmyndir að uppbyggingu málörvunarstunda 
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10.5 Fylgiskjal 5 – Uppbygging leikstundar 

  



84 
 

10.6 Fylgiskjal 6 – Uppbygging morgunsamveru 
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10.7 Fylgiskjal 7 – Boðskiptareglur Bínu 
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10.8 Fylgiskjal 8 – Bókaflokkun Dewey 
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10.9 Fylgiskjal 9 – Starfsþættir sérkennslustjóra 
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10.10 Fylgiskjal 10 – Félagsfærnisaga 1 
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10.11 Fylgiskjal 11 – Félagsfærnisaga 2 
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10.12 Fylgiskjal 12 – Flokkun á málörvunarefni 
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10.13 Fylgiskjal 13 – TRAS 
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10.14 Fylgiskjal 14 - Orðaskil 
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10.15 Fylgiskjal 15 – Hljóm 2 
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10.16 Fylgiskjal 16 – Grunur um frávik 
 

 



95 
 

10.17  Fylgiskjal 17 – Beiðni um aðstoð sérkennslustjóra 
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10.18 Fylgiskjal 18 – BRÚIN 
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10.19 Fylgiskjal 19 – Ungbarnaeftirlit heilsugæslunnar 
 

 

  



102 
 

10.20 Fylgiskjal 20 – Í upphafi skólaárs 
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10.21 Fylgiskjal 21 – Upplýst samþykki 
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