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H 
austið 2010 opnaði leikskólinn 

Álfaberg í sama húsnæði og Víði-

staðaskóli í Engidal í Norðurbæ 

Hafnarfjarðar. Fyrstu börnin 

komu í leikskólann í ágúst og var þá sett upp 

bráðabirgðaaðstaða á meðan framkvæmdum á 

fyrstu tveimur deildunum stóð yfir. Deildirnar 

tvær voru síðan formlega teknar í notkun 22. 

september. Næstu þrjár deildir voru opnaðar í lok 

október 2012 og í byrjun árs 2013. Það ríkti mikil 

gleði þegar leikskólinn varð fullsetinn og fram-

kvæmdum lokið. Deildir leikskólans heita  

Baggalá (3 til 5 ára börn), Keilir (1 til 2 ára börn), 

Helgafell (3 til 5 ára börn), Búrfell (1 til 2 ára 

börn) og Esja (2 til 3 ára börn). Aldur barnanna á 

deildunum getur breyst eftir því hver fjöldi barna 

er í hverjum árgangi ár hvert. Í leikskólanum eru 

að jafnaði 85 börn á aldrinum fimmtán mánaða 

til 6 ára og eru deildirnar aldursskiptar. Í leik-

skólanum starfa leikskólakennarar, grunnskóla-

kennarar, þroskaþjálfar og leiðbeinendur með 

margvíslega menntun og reynslu að baki. Fjöldi 

starfsmanna er yfirleitt í kringum 25 til 27. 

Hafnarfjarðarbær er eigandi og rekstraraðili leik-

skólans. Yfirumsjón leikskólanna og eftirlit er í 

höndum skrifstofu Mennta- og lýðheilsusviðs 

Hafnarfjarðar og meginmarkmið hennar eru: 

 

• umsjón og eftirlit með leik-  
og grunnskólum 

• skólaþróun og nýbreytni í starfi 
• ráðgjafaþjónusta 
• sí- og endurmenntun 
• eftirlit og umsjón með aðbúnaði 

 



 

 

 

Sviðsstjóri Mennta-og lýðheilsusviðs er yfirmaður 

leikskóla Hafnarfjarðar. Hann hefur yfirumsjón 

með rekstri og faglegu starfi leikskólanna. Auk 

sviðsstjóra starfa margir aðrir sérfræðingar á 

sviðinu eins og þróunarfulltrúar leik- og grunn-

skóla, sérkennslufulltrúi, aðstoðarmaður sviðs-

stjóra, kennsluráðgjafar, sálfræðingar, talmeina-

fræðingar og aðrir sérfræðingar sem hafa það 

hlutverk m.a. að veita starfsfólki leik- og grunn-

skóla ásamt foreldrum faglega ráðgjöf. Öllu þessu 

starfsfólki viljum við í leikskólanum Álfabergi 

þakka fyrir veittan stuðning og fræðslu. Sérstak-

lega viljum við þakka Ásthildi Bj. Snorradóttur, 

talmeinafræðingi, fyrir að standa þétt við bakið á 

okkur í þróunarvinnunni og veita okkur fræðslu, 

stuðning og hvatningu. Einnig viljum við þakka 

foreldrum og börnum sem tengjast leikskólanum 

Álfabergi fyrir áhuga, stuðning og góða sam-

vinnu. Án þessa hóps hefði ekki verið mögulegt 

að vinna þetta þróunarverkefni. Sigurrósu 

Ásgerði Gunnarsdóttur þökkum við yfirlestur á 

verkefninu og góðar ábendingar. 
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S 
kólaárið 2014-2015 sótti starfsfólk í 

leikskólanum Álfabergi um styrk í 

Nýsköpunarsjóð hjá Hafnarfjarðarbæ 

og fékk úthlutað 1.6 milljón króna. 

Markmiðið með styrkumsókninni var að auka 

þekkingu starfsmanna á snemmtækri íhlutun 

og læsi og þróa markvissa stefnu leikskólans. 

Styrkurinn var nýttur í að leggja grunn að 

þróunarverkefni til að styrkja allt starf leik-

skólans tengt málþroska og læsi leikskóla-

barna. Stjórnendur leikskólans sameinuðust í 

að leiða verkefnið. Það tókst vonum framar og 

varð meðal annars til þess að metnaður, 

styrkur og öryggi starfsmanna fór vaxandi.  

Öflug fræðsla um snemmtæka íhlutun, mál-

þroska og læsi var fyrir alla starfsmenn og 

starfsmannahópurinn skipulagði og vann verk-

efnið sem ein heild. Gerðar voru markvissar  

áætlanir sem unnið var eftir, efniviður sem 

leikskólinn á tengt læsi og málþroska var 

kynntur sérstaklega og farið var yfir verkferla í 

tengslum við verkefnið. Unnið var markvisst að 

því að gera starfsmannahópinn öruggan í að 

vinna eftir hugmyndafræði snemmtækrar 

íhlutunar. Einnig að útbúa verkáætlanir fyrir 

starfsfólk leikskólans til þess að stuðla að 

markvissri vinnu til að ná hámarksárangri 

hvað varðar málþroska og undirbúning fyrir 

lestur fyrir öll börn í leikskólanum Álfabergi.  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

-  

Í 
 framhaldi af vinnu sem fram fór á árunum 

2014 – 2015 var ákveðið að ráðast í að full-

vinna þróunarverkefnið: Snemmtæk íhlutun 

í málörvun og læsi. Ákveðið var að fá Ást-

hildi Bj. Snorradóttur, talmeinafræðing, til þess að 

stýra verkefninu og henni til aðstoðar var 

myndaður tengiliðahópur innan leikskólans til 

þess að halda utan um verkefnið. Í tengiliða-

hópnum voru: Lilja Kolbrún Steinþórsdóttir leik-

skólastjóri, Linda Björk Halldórsdóttir aðstoðar-

leikskólastjóri, Jóhanna Jensdóttir sérkennslu-

stjóri og Brynhildur Elín Kristjánsdóttir þroska-

þjálfi. Að auki var ákveðið að allir deildarstjórar 

leikskólans tækju virkan þátt í þróunarvinnunni. 

Áhersla var á að að virkja allt starfsfólk leikskólans 

til að taka ábyrgð og tileinka sér vinnubrögð sem 

tilgreind eru í þróunarverkefninu af hálfu Ást-

hildar Bj. Snorradóttur, talmeinafræðings. Haldnir 

voru reglulegir fundir tengiliðahópsins innan leik-

skólans, stuðlað var að foreldrasamvinnu og 

auknu samstarfi við grunnskólann út frá heild-

stæðri læsisstefnu Hafnarfjarðarbæjar. 
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M 
arkmiðið með verkefninu er að 

öll börn í leikskólanum Álfa-

bergi nái hámarksárangri hvað 

varðar mál, tal, boðskipti og 

undirbúning fyrir lestur. Stefnt er á að þessi 

undirbúningur í leikskólanum skili börnunum 

betur undirbúnum inn í fyrsta bekk grunnskóla 

og að unnið sé í anda heildstæðrar skólastefnu. 

Lögð áhersla á að hvert barn fái íhlutun og 

kennslu við hæfi og að kennsla í grunnskólum 

byggi á niðurstöðum og áherslum í kennslu frá 

leikskólanum, þannig að komið verði í veg fyrir 

afturvirkt rof. Með afturvirku rofi er átt við að 

ekki sé tekið mið af því námsefni sem búið var að 

fjalla um í leikskóla og það endurtekið á næsta 

skólastigi. Af þeim sökum verður ekki til samfelld 

þróun í inntaki námsins yfir í skil á milli skóla-

stiganna heldur verður skýrt rof (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012).  



 

 

 

Í leikskólanum Álfabergi verður hugmyndafræði 

um snemmtæka íhlutun, með áherslu á hámarks-

árangur allra nemenda hvað varðar málþroska og 

læsi, höfð að leiðarljósi. 

 

Undirmarkmið: 

• Að styrkja og efla málþroska leikskóla-

barna með áherslu á læsi í víðum skilningi. 

• Leggja áherslu á samvinnu við heilsu-

gæslustöðvar vegna niðurstaðna úr 

þroskaprófum eftir tveggja ára aldur. 

• Að nota skilvirkari vinnubrögð tengt mál-

þroska og læsi með því að búa til verká-

ætlun sem leikskólinn styðst við. Skimanir, 

athuganir og próf í málþroska og læsi verði 

notað í leikskólanum. Aukin áhersla á 

íhlutun og uppbyggingu málörvunarhópa 

og einstaklingsþjálfun, þar sem hvert barn 

fær íhlutun/kennslu við hæfi. 

• Að auka þekkingu, færni og öryggi starfs-

fólks í vinnu með málörvun og læsi í leik-

skólanum. 

• Að efla færni starfsmanna í uppbyggingu 

málörvunarstunda. 

• Að auka færni starfsmanna í skráningu, 

mati á árangri og flokkun/vali á við-

eigandi málörvunarefni. 

• Að virkja sérstaka móttökuáætlun fyrir 

börn sem eru að læra íslensku sem annað 

tungumál og efla íslenskukennslu, við-

eigandi málörvun og stuðning fyrir þennan 

hóp barna. 
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• Að myndrænt skipulag verði hluti af dag-

legri kennslu í leikskólanum. 

• Að starfsfólk öðlist færni í að efla orða-

forða leikskólabarna.  

• Að auka samstarf við sérfræðinga og for-

eldra hvað varðar málörvun og læsi. 

Einnig að auka fræðslu til foreldra. 

• Að efla samstarf á milli leik- og grunn-

skóla. Brúa bilið þannig að grunnskólinn 

haldi áfram að vinna með barnið út frá á-

herslum leikskólans. Sameiginlegir fundir 

með starfsfólki leik- og grunnskóla. 

 

Að auki er lögð sérstök áhersla á, með vinnu 

þróunarverkefnisins, að auka þekkingu allra 

starfsmanna á snemmtækri íhlutun í málþroska 

og undirbúning fyrir lestur og að þróa stefnu leik-

skólans hvað varðar mál og læsi út frá heildstæðri 

læsisstefnu. 

 

Byggt á aðgerðaráætlun fyrir leikskólann Álfaberg 

vegna þróunarverkefnis (Ásthildur Bj. Snorra-

dóttir, 2018).  
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Í 
 frumbernsku hefst grunnur að eðlilegum mál-

þroska barna og heldur síðan áfram það sem 

eftir er ævinnar. Þróunin á sér stað að mestu leyti 

fyrir fimm ára aldur. Dæmigert fyrir þróunina er 

að málskilningur þróist fyrst og síðan máltjáning. 

Talið er að málþroski fylgi svipuðu munstri hjá 

öllum börnum, alltaf getur þó verið um mikinn 

einstaklingsmun að ræða. Í samskiptum við 

umhverfið lærir barn málið frá því það fæðist. 

Um eins árs aldur byrja fyrstu orð barnsins að 

heyrast, þau eru yfirleitt einföld. Orðaforði eykst 

síðan til muna við eins og hálfs til tveggja ára 

aldur. Barnið skilur fleiri orð en það getur sjálft 

myndað og fyrstu orðin sem það lærir eru að miklu 

leyti orð sem notuð eru í daglegu umhverfi þess.  



 

 

 

Fyrstu orðin eru því oft bundin við ákveðnar eða 

tilteknar aðstæður og þá endurteknar aðstæður. 

Við þriggja ára aldur er talið að flest börn hafi 

þróað grunnorðaforða og málfræðigetu eins og að 

geta notað eintölu, fleirtölu, persónufornöfn og 

eignarfall (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney 

Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra 

Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014).   

 

Í gegnum leik og söng er hægt að styrkja hljóð-

kerfi barna sem er mikilvægur þáttur tengdur 

málþroska. Taktur, söngur og hrynjandi eykur 

áhuga barnanna og hjálpar til við nám. Börnin til-

einka sér hljóðkerfi með því að hlusta og leika sér 

með málhljóðin. Börn sem eru virk í þessu ferli 

yfirfæra síðan þessa þekkingu á málhljóðum yfir á 

aðra þætti, svo sem undirbúning fyrir bókstafa-

þekkingu og lestrarnám. Börn sem hafa góðan 

orðaforða hafa forskot í lestrarferlinu vegna þess 

að þau hafa fleiri orðmyndir (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafs-

dóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður 

Sigurjónsson, 2014). 

 

Almennt hafa börn gaman af því að leika sér og 

er leikurinn því kjörið tækifæri til þess að vinna 

markvisst með málörvun (Hrafnhildur Sig-

urðardóttir, 1996). Mikilvægt er fyrir starfs-

menn leikskóla að hafa í huga að nýta allar 

stundir dagsins til að ýta undir og skapa þörf 

fyrir boðskipti. Í matartímum er tilvalið að læra 

hugtök sem tengjast fæðutegundum, í útiveru 

er hægt að kenna börnum ný hugtök og kenna 
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þeim hugtök tengd nánasta umhverfi. Það er 

hlutverk starfsmanna að skapa leikaðstæður 

þar sem stefnt er að því að allir geti tekið þátt á 

sínum forsendum. Í allri vinnu með börnum er 

samvinna heimilis og skóla einn mikilvægasti 

þátturinn. Foreldrar þurfa því að byrja eins 

fljótt og mögulegt er að auka málskilning, bæta 

boðskiptafærni og máltjáningu barnanna og 

vera virkir þátttakendur í málörvun barnsins 

síns (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2004). 

 

Það getur reynst börnum með málþroskafrávik 

erfitt að skilja tengsl orsakar og afleiðingar sem 

síðan getur haft áhrif á getu þeirra til þess að 

túlka lestexta síðar á ævinni. Jafnframt getur það 

haft áhrif á færni til að búa til svokallað skema 

sem er mikilvægt fyrir mál- og lesskilning. Skema 

er eins konar handrit sem verður til innra með 

okkur og er síðan geymt í minninu og í gegnum 

leik er grunnurinn lagður hjá ungum börnum. 

Leikurinn þróast og ímyndunin sem verður í hlut-

verkaleik byggir upp skema fyrir málskilning en 

góður lesskilningur byggir síðan á málskilningi og 

orðaforða. Fyrsta vísbending um lestrarerfiðleika 

hjá barni getur birst í seinkun í leikþroska og 

orðaforða (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney 

Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra 

Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014).  

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

,,Hugtakið orðaforði vísar til allra orða sem 

einstaklingur hefur á valdi sínu“ (Elín Erlends-

dóttir, 2017). Í máltöku barna skipta fyrstu 

mánuðirnir og árin sköpum því þau nema hljóð 

og orð úr umhverfinu. Þau læra síðan smám 

saman að greina á milli þeirra. Móðurmál barn-

anna er mikilvægt og að þau heyri sem mest af 

því, þó svo ekki sé verið að tala beint til þeirra. 

Það styrkir málskilning og orðaforða þegar for-

eldrar tala mikið við börnin sín um leið og það 

styrkir jákvæð tengsl þeirra á milli (Heyrnar- og 

talmeinastöð Íslands, 2019). Efling orðaforða er 

mikilvægur þáttur málörvunar því hann er einn af 

sterkustu forspárþáttum námsárangurs. Í sam-

skiptum við aðra læra börnin málið og fara síðan 
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að nota þau orð sem þau heyra í umhverfinu og 

með tímanum bætast við fleiri og fleiri orð. Síðan 

tekur við að tengja saman orð og eru fyrstu setn-

ingarnar oft stuttar, tvö til þrjú orð sem innihalda 

hvorki smáorð né beygingar. Smátt og smátt 

þróast setningarnar og barnið lærir fljótt fleiri 

orð. Börn á leikskólaaldri byggja orðaforða sinn 

mjög hratt upp og undir eðlilegum kringum-

stæðum og er talið að þau bæti í kringum 50-70 

orðum við orðaforða sinn á hverri viku. 

Orðaforðinn stækkar mest í gegnum samræður 

og þegar lesið er fyrir börnin. Hafa þarf í huga að 

mikill munur er á orðaforða ungra barna og má 

hann að miklu leyti rekja til mismunandi upp-

eldisaðstæðna og þeirra tækifæra sem eru til náms 

á heimili þeirra. Þau börn sem búa yfir ríkum 

orðaforða koma frá heimilum þar sem mikið hefur 

verið rætt við þau (Elín Erlendsdóttir, 2017). 

 



 

 

 

Gott læsi er nauðsynlegt til að hver og einn geti 

nýtt hæfileika sína til fulls, samfélaginu öllu til 

góða. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og þar er 

lagður mikilvægur grunnur hvað varðar undir-

stöðuþætti læsis. Þar vegur málþroskinn þyngst 

en efling hans er forsenda þess að barn nái góðum 

tökum á læsi (Ásthildur Bj. Snorradóttir og 

Bjartey Sigurðardóttir, 2005). Orðaforði er einn af 

grundvallarþáttum lesskilnings og mikilvæg 

undirstaða alls náms en það hafa fjölmargar rann-

sóknir sýnt eins og til að mynda doktorsrannsókn 

Sigríðar Ólafsdóttur (2015) og rannsókn Freyju 

Birgisdóttur (2016). Því meiri orðaforði, þeim 

mun betri lesskilningur. Þess vegna er nauðsyn-

legt að styðja vel við máltöku barna og leggja 

mikla áherslu á orðaforða frá upphafi (Ásthildur 

Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2005). 

 

Orðaforði er öll þau orð sem við þekkjum og þróast 

hann fyrst út frá barninu sjálfu með því að það lærir 

að þekkja fjölskyldu sína, tilfinningar, helstu líkams-

hluta og hluti úr nánasta umhverfi. Að læra ný hug-

tök byggist á reynslu einstaklings og skilningi hans á 

umhverfinu. Þessi lærdómur er grundvallaður á 

minni, upplifun og reynslu barnsins. Orð og hugtök 

eru því alls ekki stakar einingar sem börn læra heldur 

verkfæri sem eru hluti af flóknu kerfi (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2005).  
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Lestur bóka fyrir börn er góð leið til að: 

 

• Efla málskilning og máltjáningu 

• Auka orðaforða 

• Vekja áhuga á bókum og lestri 

• Styrkja hljóðkerfisvitund 

• Auka þekkingu á ritmálinu 

• Auka skilning barna á uppbyggingu sögu 

• Örva bernskulæsi og færni til lesturs 

• Auka einbeitingu og athygli 

• Auka vitsmunaþroska og hugarfærni 

• Hafa áhrif á félagsþroska 

• Stuðla að heilbrigðum tilfinningalegum við-

horfum (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney 

Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét 

Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 

2014). 

 



 

 

 

 

 
 

S nemmtæk íhlutun felur í sér að lögð er 

áhersla á aðgerðir með markvissum hætti til 

þess að stuðla að þroskaframvindu barna, bæði 

tengt málþroska eða öðrum þroskaþáttum. Meiri 

líkur eru á því að markviss þjálfun skili árangri 

því fyrr sem íhlutun hefst (Ásthildur Bj. Snorra-

dóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, 

Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjóns-

son, 2014). Mikilvægi málþroska hvað varðar 

nám barna hefur á síðustu árum vakið athygli 

fagfólks enn frekar og sýnt hefur verið fram á 

fylgni málþroska við námsárangur. Sýnt hefur 

verið fram á með rannsóknum að börn með sér-

tækar málþroskaraskanir eru í áhættuhópi hvað 

varðar námsörðugleika, hegðunarerfiðleika, geð-

raskanir og atvinnumöguleika í framtíðinni og 

miklar líkur eru á því að þau glími áfram við 

skertan málþroska sé ekkert að gert. Undirstaða 

fyrir allt nám er tungumálið sem er verkfæri 

hugsunarinnar. Mikilvægt er því að greina börn 

með sértækar málþroskaraskanir sem fyrst og 

veita þeim viðeigandi þjálfun í gegnum leik og 

daglegar athafnir. Með þeim hætti má leitast við 

að fyrirbyggja frekari vanda og draga þar með úr 

hættu á námsörðugleikum. Ef við hugum ekki að 

málþroskanum sem er grunnurinn, er til lítils að byggja 

upp lestrarfærni barna. Veita þarf því athygli að mál-

þroskinn hjá þeim börnum sem eru með mál-

þroskaraskanir eru oft langt undir meðalgetu jafnaldra. 



 

-  

Þau börn eru því iðulega lengi að ná valdi á 

lestrartækninni. Ásamt málþroskaröskun glíma 

börnin oftast við annars konar erfiðleika eftir að 

þau hafa náð tökum á sjálfu lestrarferlinu en þeir 

koma oft í ljós þegar fram í sækir. Þegar reyna fer 

á málskilning við lestur flóknari texta dregur úr 

framförum og erfiðleikar tengdir málskilningi 

koma í ljós. Í gegnum skólagöngu sína er því hætt 

við að þessi börn glími við námserfiðleika og 

margir hætta námi eftir að grunnskóla lýkur. 

Til þess að koma til móts við þarfir barna með 

málþroskaraskanir verðum við að nýta kerfis-

bundna málörvun strax við upphaf leikskóla-

göngu (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústs-

dóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jóns-

dóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014; Ásthildur 

Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2018). 



 

 

 

Það eru algeng viðhorf að telja að málþroskafrá-

vik barna geti lagast af sjálfu sér. Viðhorfin eru 

einnig að það sé bara best að bíða og sjá til. Það er 

hins vegar ekki svo að það eigi að bíða, því án 

snemmtækrar íhlutunar getur tími farið til spillis 

og aukin örvun og stuðningur fer ekki af stað. 

Sé íhlutun sett strax af stað er hægt að hjálpa 

börnunum á því tímabili þar sem skilyrðin fyrir 

málþroska eru sem best. Það á því að byrja nógu 

snemma að greina málþroskafrávik og í hverju 

vandinn er fólginn, fá góðar bakgrunnsupplýs-

ingar og skoða vel hvaða málþætti þarf að vinna 

með, í því felst snemmtæk íhlutun (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafs-

dóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður 

Sigurjónsson, 2014; Ásthildur Bj. Snorradóttir og 

Bjartey Sigurðardóttir, 2018). 



 

-  
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Í 
 leikskólanum Álfabergi er unnið eftir 

ákveðnu móttökuferli sem tekur mið af 

móttökuáætlun leikskólans og Hafnar-

fjarðarbæjar. Foreldrar eru boðaðir í inn-

ritunarsamtal til leikskólastjóra eða aðstoðarleik-

skólastjóra áður en aðlögun hefst í leikskólanum. 

Á fyrstu dögum aðlögunar boðar deildarstjóri við-

komandi deildar foreldra í móttökusamtal 

(Fylgiskjal 1). Markmiðið með samtalinu er að 

gefa foreldrum tækifæri til að veita upplýsingar 

um barnið og einnig að gefa þeim upplýsingar um 

leikskólann og starfið sem þar fer fram. Lagður er 

grunnur að áframhaldandi samstarfi og því mikil-

vægt að gefa góðan tíma til að skiptast á upplýs-

ingum. Ef foreldrar tala litla sem enga íslensku er 

túlkur boðaður í samtalið. Í samtalinu er meðal 

annars farið yfir fjölskyldusögu, heilsufar, matar-

venjur og fleira. Einnig er aflað fyrstu upplýsinga 

varðandi málþroska barnanna.  

 



 

 

 

Komi í ljós í samtalinu að barn hafi verið seint til 

máls, er heyrnarskert eða ef fram kemur saga um 

málörðugleika og/eða lesblindu í fjölskyldu eru 

strax gerðar viðeigandi ráðstafanir til að styðja við 

málþroska barnsins. Sérkennslustjóri fylgir þá 

barninu eftir, gerir athuganir, heldur utan um 

skráningar og metur framfarir. Eftir þrjá mánuði 

er staða barnsins endurmetin og sett inn frekari 

íhlutun ef þörf er á. Íhlutun sem jafnvel er sett af 

stað er ávallt einstaklingsmiðuð. Útbúin er 

þjálfunaráætlun og sett fram úrræði sem starfs-

menn deildarinnar vinna eftir í samvinnu við og 

undir handleiðslu sérkennslustjóra. Við þriggja ára 

aldur er lagður fyrir staðlaður listi sem er hluti af 

málþroskaprófinu Orðaskil og fylla foreldrar hann 

út. Sérkennslustjóri fer yfir listann þegar foreldrar 

hafa skilað honum inn og boðar þá í kjölfarið í 

samtal til sín þar sem farið er yfir niðurstöður. 

Hafi barnið ekki verið komið með þjálfunaráætlun 

er hún útbúin ef að barnið uppfyllir ekki viðmið í 

málþroska sem sett eru fram samkvæmt Orða-

skilum. Í framhaldi af skoðun á niðurstöðum sam-

kvæmt Orðaskilum er tekin ákvörðun um hvort 

ástæða þykir til að senda tilvísun til talmeinafræð-

ings til að fá nánari greiningu og ráðgjöf. 

 

Leikskólinn hefur að leiðarljósi aðferðir sem 

settar eru fram í bókinni Snemmtæk íhlutun í 

málörvun tveggja til þriggja ára barna, 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, 

Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og 

Sigurður Sigurjónsson, 2014; Ásthildur Bj. 

Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2018). 



 

-  

Lagðir eru listar fyrir foreldra um málþróun, 

málþroska og boðskipti (Fylgiskjal 2). Starfs-

menn fylla einnig út lista í leikskólanum sem 

meta sömu þætti (Fylgiskjal 3). Með þeim hætti 

fær starfsfólk leikskólans góða yfirsýn yfir stöðu 

hvað varðar málþroska hvers barns á aldrinum 

tveggja til þriggja ára. 

 

 

 

 
 

B örn geta átt fleiri en eitt eða tvö móðurmál 

og lært íslensku sem annað tungumál og eru 

þau þá tvítyngd eða fjöltyngd. Máltaka tvítyngdra 

barna lýtur sömu lögmálum og máltaka 

eintyngdra barna. Börn sem alast upp við eitt 

tungumál heima og annað í leikskólanum hafa 

minni skörun á orðaforða en börn sem alast upp 

við fleiri en eitt tungumál á heimili sínu. Rann-

sóknir á orðaforða tvítyngdra barna benda til 

þess að aukning á orðaforða þeirra sé hægari en 

hjá eintyngdum börnum. Því er mikilvægt fyrir 

starfsfólk að gera sér grein fyrir því að mikill munur 

getur verið á málkunnáttu og málnotkun tvítyngdra 

barna (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Það veldur 

ekki málþroskaröskun að læra annað tungumál. 

 

Í raun hafa öll börn gott af því að læra önnur 

tungumál. Það skiptir hins vegar sköpum að það 

sé lagður góður grunnur fyrir málþroska barnsins 

með því að rækta vel og nota móðurmál þess. 



 

 

 

Eðlilegur hluti af málkerfum barnsins er að 

blanda saman fleiri en einu tungumáli þegar það 

tjáir sig (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney 

Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra 

Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014). 

 

Í leikskólanum Álfabergi er unnið eftir Handbók 

um móttöku barna í leikskóla með íslensku sem 

annað tungumál sem gefin var út af Hafnar-

fjarðarbæ árið 2016. Leikskólinn nýtir sér túlka-

þjónustu þegar foreldrar eru boðaðir í móttöku-

samtal (Fylgiskjal 4) til þess að fá sem allra bestu 

upplýsingar strax um barnið. Staða barnsins er 

síðan metin út frá móttökusamtalinu og unnið 

eftir ákveðnum verkferli að því loknu og ef þörf er 

á er strax sett af stað íhlutun. Leikskólinn hefur 

margvísleg úrræði til þess að styðja við barnið og 

íslenskunám þess. Má þar nefna aðferðina Gefðu 

tíu, og myndrænt skipulag, boðskiptakippur og 

fleira. Þessi úrræði og vinnubrögð hafa fest sig í 

sessi í starfi leikskólans og verður fjallað nánar 

um þau í kaflanum Umgjörð um leikskólastarfið.  



 

-  
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Í 
 leikskólanum Álfabergi er unnið sam-

kvæmt læsisstefnu Hafnarfjarðar, Lestur er 

lífsins leikur (2018). Leikskólanum ber því 

samkvæmt læsisstefnunni að fylgjast með 

framvindu málþroska hjá hverju barni leik-

skólans. Markmið stefnunnar er að börn geti lesið 

sér til gagns, verið virkir og skapandi málnot-

endur sem hafi fengið stuðning til þess á skóla-

göngu sinni frá leikskóla til loka grunnskóla. Sett 

hafa verið fram viðmið um mælingar á lestrar-

hæfni og lestraraðgerðir út frá sjónarmiðum um 

snemmtæka íhlutun með faglegt skipulag að 

leiðarljósi innan leik- og grunnskóla í Hafnarfirði. 

Leiðarljósið er að veita börnum nægan stuðning 

þannig að allir öðlist fullnægjandi lestrarhæfni og 

fái næg tækifæri til að ná hámarksárangri í námi.  

 



 

 

 

Í ljósi þessa eru lögð fyrir eða fyllt út fyrir öll börn 

í leikskólanum Álfabergi skimanir, athuganir og 

próf sem meta almennan þroska þeirra. Sam-

kvæmt læsisstefnu Hafnarfjarðar á leikskólinn að 

leggja fyrir eða fylla út orðaforðagátlista sem er 

hluti af málþroskaprófi sem nefnist Orðaskil og 

próf sem heitir Hljóm-2. Niðurstöðum bæði úr 

Orðaskilum og Hljóm-2 er skilað til Mennta- og 

lýðheilsusviðs á sérstöku formi, ár hvert. Niður-

stöðum er skilað inn til þess að vinna heildar-

niðurstöður skimana, athugana og prófa og birta 

þær. Hver skóli fær upplýsingar um stöðu eigin 

skóla og samanburð við heildarniðurstöður skóla 

í Hafnarfirði. Að auki nýtir leikskólinn sér skrán-

ingarlista sem nefnist TRAS til þess að halda utan 

um árangur og þörf fyrir frekari íhlutun. Fjallað 

verður nánar um fyrirlögn og úrvinnslu þessara 

skimana, athugana og prófa á næstu síðum. 

 

 

-

 
 

Í 
 læsisstefnu Hafnarfjarðar (2018) kemur fram 

samstarf leikskólanna við Heilsugæslustöðvar í 

Hafnarfirði. Foreldrar eru hvattir til þess að fara 

með börnin sín í reglubundið eftirlit við 2.5 árs  

og 4 ára aldur. Í báðum skoðunum er lögð fyrir 

þroskaskimun sem nefnist Brigance og spurn-

ingalisti fyrir foreldra sem heitir PEDS.  
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Brigance skimunarprófið nær til margra þroskaþátta: 

Fín- og grófhreyfinga, málnotkunar, orðaforða, mál-

skilnings, forlestrarfærni, magnhugtaka og þekkingar á 

persónulegum högum (Námsmatsstofnun, e.d.-a). 

Ef börn standast ekki málþroskahlutann er lagt til að 

þeim sé vísað í heyrnarmælingu og til frekari greiningar 

á málþroska hjá talmeinafræðingum. Með því að fylla 

út PEDS spurningalistann geta foreldrar lýst því hvort 

þeir hafi áhyggjur af heilsu, þroska eða hegðun barns 

síns. Samkvæmt rannsóknum hefur komið í ljós að 

sterkt samband er á milli áhyggja sem foreldrar hafa af 

þroska barna sinna og raunverulegs vanda. Spurninga-

listinn er því talinn hafa mjög gott forspárgildi fyrir 

raunverulegan vanda (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra 

Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014; Ásthildur 

Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2018) . 

 

Hjúkrunarfræðingur á heilsugæslunni leggur 

prófin fyrir. Mælist barn yfir áhættumörkum sam-

kvæmt stöðlun prófs er veitt viðeigandi íhlutun og 

stuðningur eftir þörfum í leikskólanum. Frávik eru 

með leyfi foreldra tilkynnt til sérkennslufulltrúa á 

skrifstofu Mennta- og lýðheilsusviðs sem síðan 

upplýsir leikskólann. Leikskólinn bregst við og 

vinnur eftir sínum verkferlum og setur af stað við-

eigandi íhlutun fyrir barnið. Með skimunarprófum 

er markmiðið fyrst og fremst að finna þau börn 

sem þurfa nánari greiningu og veita þeim íhlutun 

við hæfi (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústs-

dóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jóns-

dóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014; Ásthildur 

Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2018).  



 

 

 

 

 
 

U m leið og barn verður 3 ára fylla foreldrar 

út orðaforðagátlista sem er hluti af mál-

þroskaprófi er nefnist Orðaskil eftir Elínu Þöll 

Þórðardóttur (1998). Ef grunur er til staðar um 

seinkaðan málþroska er orðaforðagátlistinn 

fylltur út áður en barnið verður 3 ára. Orðaskil er 

málþroskapróf sem byggir á orðaforðagátlista 

fyrir börn á aldrinum 1.5 til 3 ára. Því er ætlað að 

mæla orðaforða barna sem og hvort þau hafi náð 

valdi á beygingarkerfi og setningagerð málsins. 

Með prófinu fylgja aldursviðmið, en með saman-

burði við þau er skorið úr um það hvort mál-

þroski barna mælist innan eðlilegra marka miðað 

við jafnaldra. Gert er ráð fyrir að foreldrar fylli út 

orðaforðagátlistann sem fylgir prófinu.  

 

Þegar foreldrar hafa skilað 

orðaforðagátlistanum reiknar 

sérkennslustjóri út úr honum 

og skráir niðurstöður hjá sér. 

Einnig hittir sérkennslustjóri 

foreldra og greinir frá niður-

stöðum úr málþroskaprófinu 

og foreldrar fá afrit af þeim.  

 

 

 

 

 



 

-  

 

-  
 

H ljóm-2 er próf sem lagt er fyrir öll börn í 

elsta árgangi leikskólans hverju sinni. 

Fyrirlögnin fer fram í september/október ár 

hvert. Prófið er í leikjaformi og kannar 

hljóðkerfisvitund barnanna. Niðurstöður gera 

grein fyrir mjög slakri færni, slakri færni, meðal-

færni eða góðri færni miðað við jafnaldra. Prófið 

kom út árið 2002 og er það talið hafa forspárgildi 

um hvernig börnum á eftir að ganga að læra að 

lesa (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einars-

dóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002). 

 

Deildarstjóri elstu barnanna 

og aðstoðarleikskólastjóri 

halda utan um fyrirlögn 

prófsins. Ef börn koma út 

með slaka færni eða mjög 

slaka færni er unnið sérstak-

lega með þá þætti næstu 10-

12 vikurnar á eftir og síðan 

er prófið lagt aftur fyrir í 

janúar. Foreldrar fá upplýs-

ingar um niðurstöður próf-

anna og ef börnin eru með 

slaka færni eða mjög slaka 

færni er sett af stað enn meiri samvinna við for-

eldra í að örva mál- og hljóðkerfisvitund barn-

anna. Sérkennslustjóri vinnur þá náið með 

deildarstjóra og í sumum tilfellum er sett upp 



 

 

 

þjálfunaráætlun og vinnumappa fyrir barnið sem 

fer milli heimilis og leikskóla. Með því gefst for-

eldrum tækifæri til að fylgjast með þróuninni og 

framförum hjá barninu ásamt því að taka virkan 

þátt í þjálfuninni.  

 

Þegar líða fer að grunnskólagöngu barnanna er 

niðurstöðum úr Hljóm-2 skilað frá leikskólanum í 

grunnskólann og ef barnið hefur fengið slaka 

færni eða mjög slaka færni er þeim niðurstöðum 

skilað á sérstökum skilafundum í þeim grunn-

skóla sem barnið mun hefja nám í. Grunnskólinn 

getur því strax brugðist við með viðeigandi inn-

gripum þegar grunnskólagangan hefst. Hljóm-2 

er skipt upp í eftirfarandi sjö prófþætti: 

 

1. Rím 

2. Samstöfur 

3. Samsett orð 

4. Hljóðgreining 

5. Margræð orð 

6. Orðhlutaeyðing 

7. Hljóðtenging 
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T RAS (n: Tidlig registrering af språk- 

udvikling), er skráningarlisti til notkunar 

fyrir leikskólakennara til að fylgjast með máltöku 

tveggja til fimm ára barna. Listinn er lagður fyrir 

öll börn leikskólans á aldrinum tveggja til fimm 

ára og gerir hann leikskólakennurum kleift að 

skima eftir frávikum í mál- og félagsfærni með 

snemmtæka íhlutun í huga. Á sex mánaða fresti 

er listinn fylltur út og inngrip sett af stað ef þörf 

er á (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey 

Sigurðardóttir, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Upprunalega er listinn kominn frá sérfræðingum 

við norskan háskóla og sérkennslustofnanir og er 

notkun hans nú orðin útbreidd á Norðurlöndum. 

Góður málþroski skiptir miklu máli fyrir and-

legan þroska barna, félagslega líðan og seinni 

lestrartileinkun. Með TRAS skráningunni er hægt 

að skima eftir frávikum í mál- og félagsþroska 

barnanna með fyrirbyggjandi íhlutun í huga 

(Menntamálastofnun, 2019). Í leikskólanum er 

foreldrum boðið í árlegt foreldrasamtal og er þá 

farið yfir stöðu barnsins út frá TRAS. Foreldra-

samtöl eru oftar ef á þarf að halda. Ef frávik eru í 

stöðu barnsins þegar TRAS hefur verið lagt fyrir 

er sett af stað íhlutun sem felur meðal annars í 

sér fræðslu til foreldra, farið yfir úrræði og tekin 

ákvörðun um hvort þurfi að leggja fyrir fleiri 

skimanir, athuganir eða próf sem leikskólinn 

hefur til umráða. Íhlutun og úrræði eru ávallt 

sniðin að þörfum barnsins. 

 

Í TRAS eru eftirfarandi þættir kannaðir: 

 

1. Samleikur/félagsfærni 

2. Tjáskipti/samskipti 

3. Athygli/einbeiting 

4. Málskilningur 

5. Málvitund 

6. Framburður 

7. Orðaforði 

8. Setningamyndun 



 

-  



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

-  

Í 
 leikskólanum Álfabergi er lögð áhersla 

á að grípa strax inn í ef niðurstöður eru 

undir meðallagi í þeim skimunum, 

athugunum og prófum sem fjallað var 

um í kaflanum hér á undan. Einnig nýtir leik-

skólinn sér fleiri matstæki sem leikskóla-

kennarar og aðrir starfsmenn hafa réttindi og 

þekkingu til að nota og verður sagt frá þeim á 

næstu síðum eins og AAL, AEPS, Gerd 

Strand, Íslenski þroskalistinn og Íslenski 

smábarnalistinn. 

 

 

 
 

Smábarnalistanum er ætlað að meta mál- og 

hreyfiþroska 15 til 38 mánaða barna með því að 

afla upplýsinga frá mæðrum þeirra. Mæður svara 

stöðluðum spurningum um mál- og hreyfifærni 

barna sinna á þeim tíma þegar listinn er fylltur út.  



 

 

 

 

Smábarnalistinn er staðlaður hérlendis í úrtaki 

1132 mæðra barna á aldrinum 15 til 38 mánaða. 

Þeir sem hafa lokið réttindanámskeiði um Smá-

barnalistann mega nota hann. Í Smábarna-

listanum eru 144 staðhæfingar um mál- og 

hreyfiþroska barna. Listinn samanstendur af 

fimm undirprófum og gefa heiti þeirra til kynna 

hvaða svið þau meta. Undirprófin eru: (1) Gróf-

hreyfingar, (2) Fínhreyfingar, (3) Sjálfsbjörg, (4) 

Hlustun og (5) Tal. Þessi fimm undirpróf skipa sér í 

tvo prófþætti: (1) Hreyfiþátt og (2) Málþátt. Heildar-

tala listans, þroskatala, samanstendur af öllum fimm 

undirprófum hans (Þroskalistinn, 2020).  

         

 

 
 

Í 
slenska þroskalistanum er ætlað að meta 

þroska þriggja til sex ára barna með því að afla 

upplýsinga frá mæðrum þeirra. Mæður svara 

stöðluðum spurningum um mál- og hreyfifærni 

barna sinna á þeim tíma þegar listinn er fylltur 

út. Íslenski þroskalistinn er staðlaður hérlendis í 

úrtaki 1120 mæðra barna á aldrinum þriggja til 

sex ára. Þeir sem hafa lokið réttindanámskeiði 

um Íslenska þroskalistann mega nota listann.  

 

Staðhæfingum í Íslenska þroskalistanum, 208 

talsins, er skipt niður á sex undirpróf: Gróf-

hreyfingar, Fínhreyfingar, Sjálfsbjörg, Hlustun, 

Tal og Nám. Með hverju undirprófi er tiltekið 



 

-  

þroskasvið metið. Þroskatala er mælikvarði á 

almennan þroska barns. Þessi tala er sett saman 

úr öllum undirprófum þroskalistans og er því 

samantekt á mati móður á þroska barns. 

Þroskatala er yfirgripsmesta mælitala listans. 

Meðaltal þroskatölu er 100 og staðalfrávik 15 

(Þroskalistinn, 2020).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

M atslisti Gerd Strand leggur mat á þroska-

stöðu 4 ára barns. Listinn er fylltur út af leik-

skólakennara og metur hann færniþætti sem taldir 

eru hafa áhrif á framvindu barna í leikskólanum. 

Kennarinn fær skýra mynd af stöðu nemandans sem 

leiðir til faglegra og markvissra vinnubragða. Hafa 

þarf í huga að matslistinn veitir niðurstöður sem 

byggðar eru á huglægu mati þess sem fyllir hann út 

og er ekki endanlegur úrskurður um frávik en getur 

gefið vísbendingar um að þörf sé á nánari athugun 

(Guðjón E. Ólafsson, 2005). Matslistanum er skipt 

upp í tíu flokka sem eru eftirfarandi: 

 

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 
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A EPS matskerfið nýtist til að meta færni 

barna á sex þroskasviðum: fín- og gróf-

hreyfingum, vitrænum þáttum, aðlögun, félags-

legum tjáskiptum og félagslegu samspili. 

Niðurstöður gefa til kynna hvaða þroskaþætti 

þarf að þjálfa hjá barninu og eru nýttar til að 

setja af stað viðeigandi íhlutun, útbúa einstak-

lingsnámskrá eða þjálfunaráætlun. Áhersla er 

lögð á samstarf við foreldra og leikskóla við 

gerð markmiða. Þegar matskerfið er nýtt er 

farið yfir framfarir barnsins með foreldrum 

þannig að þeir fylgist vel með, einnig svo þeir 

geti unnið að markmiðum heima með barninu 

(Greiningar og ráðgjafarstöð ríkisins, 2020).  
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A AL athugunarlistinn var þróaður til að 

finna snemma og örugglega þau ungu 

börn sem eiga í hegðunar- eða tilfinningaerfið-

leikum. Leikskólakennari, sálfræðingur eða 

aðrir sem í starfi sínu tengjast ungum börnum, 

þroska þeirra og velferð geta fyllt listann út og 

nýtt sér hann. Athugunarlistinn inniheldur 22 

atriði sem snerta margar hliðar hegðunar eins 

og reiðiköst, kvíða, virkni og skapferli. Í kjölfar 

niðurstaðna úr listanum er hægt að átta sig á 

hvar vandamálin liggja og setja af stað snemm-

tæka íhlutun fyrir barnið til að styðja það eftir 

þörfum (McGuire, J. og Richman, N. 1988).   
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F 
rá og með haustinu 2018 hefur verið 

unnið eftir nýrri nálgun í Hafnarfirði 

til að efla stuðning og þjónustu við 

börn í leik- og grunnskólum bæjarins. 

Markmiðið er að auka lífsgæði barna, unglinga og 

fjölskyldna þeirra. Áhersla er lögð á að veita 

aukna þjónustu á fyrri stigum og hefur samvinna 

fagfólks verið efld á milli Fjölskyldu- og barna-

sviðs og Mennta- og lýðheilsusviðs. 

 

Í leikskólanum er virkt lausnateymi en í því eru 

leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri, sér-

kennslustjóri og þroskaþjálfi sem sinnir börnum 

sem eru með frávik meðal annars í málþroska og 

félagsfærni. Í lausnateymi leikskólans geta starfs-

menn vísað málum, sem og foreldrar. Notað er 

þar til gert eyðublað sem fyllt er út. 



 

 

 

Í lausnateymi geta verið tekin fyrir mál barns 

sem varða málþroska, hegðun, félagsfærni og 

fleira. Íhlutun er strax sett af stað. Starfsmenn 

vinna samkvæmt ákveðnum gátlistum 

(Fylgiskjal 6) með úrræðum sem leikskólinn 

hefur útbúið til að mæta börnum þar sem 

grunur er um frávik í áður nefndum þáttum. 

Foreldrar eru boðaðir í samtal þar sem sam-

vinna við þá er mikilvæg og þeir geta veitt dýr-

mætar upplýsingar varðandi barnið. Mikilvægt 

er að samvinna sé milli leikskóla og heimilis 

því þannig næst hvað bestur árangur. Íhlutun 

getur falist fræðsla til starfsmanna deildarinnar 

og foreldra, einnig getur þjálfunaráætlun eða 

einstaklingsnámskrá verið útbúin fyrir barnið. 

Þjálfun barnsins fer yfirleitt að mestu fram inni 

á deild en einnig hjá sérkennslustjóra eða 

þroskaþjálfa sem jafnframt hafa yfirsýn yfir 

framfarir barnsins og vinna náið með öðrum 

starfsmönnum og foreldrum.  

 

Á deildum leikskólans er byrjað á að vinna með 

barninu í einn og hálfan mánuð í senn og 

skráningar nýttar til að meta árangur. Málinu 

er síðan vísað í lausnateymi leikskólans þar 

sem farið er yfir skráningar, skoðað hvað búið 

er að gera og hvað má gera betur. Unnið er að 

lausnum í sameiningu sem eru barninu fyrir 

bestu. Áfram er unnið með barninu í einn og 

hálfan mánuð til viðbótar og hafi vinnan ekki 

borið árangur er málinu vísað í BRÚARTEYMI.  

 

 



 

-  

Þegar mál er komið í BRÚNNA stækkar 

lausnateymið og við bætast ráðgjafi frá Fjöl-

skyldu- og barnamálasviði og sálfræðingur 

frá Mennta- og lýðheilsusviði. Hlutverk þessa 

teymis er að kortleggja stöðu barnsins og 

leita sameiginlegra lausna, barni og fjöl-

skyldu þess til stuðnings. Í BRÚARTEYMINU 

er nám, hegðun, þroski og/eða líðan barns 

rædd með samþykki foreldra og viðunandi 

úrræði virkjuð til að bregðast fyrr við erfið-

leikum eða aðstæðum barnsins. Teknar eru 

ákvarðanir um hvort vísa eigi máli barnsins 

áfram, t.d. til talmeinafræðings eða ítarlegri 

greiningu hjá sálfræðingi. Sálfræðingar sem 

starfa hjá Hafnarfjarðarbæ gera athuganir á 

leikskólabörnum og veita starfsfólki leikskóla 

og foreldrum ráðgjöf.  

 

 

 
 

E f framfarir hjá barninu verða ekki þær sem 

stefnt var að varðandi málþroska er send 

beiðni til talmeinafræðings og óskað eftir frekari 

greiningu. Sótt er um athugun á málþroska hjá 

talmeinafræðingi sem starfar á vegum Hafnar-

fjarðarbæjar og er það foreldrum að kostnaðar-

lausu. Óski foreldrar hins vegar eftir því að mál-

þroskamat verði framkvæmt af sjálfstætt starf-

andi talmeinafræðingum þurfa þeir að greiða 

sjálfir fullt verð fyrir það eða sækja um niður-

greiðslu á vegum Sjúkratrygginga Íslands. 



 

 

 

Þegar barn hefur farið í málþroskamat hjá tal-

meinafræðingi og í ljós kemur að það þurfi á tal-

þjálfun að halda þurfa foreldrar að panta tíma hjá 

sjálfstætt starfandi talmeinafræðingi. Talþjálfun 

er ekki veitt af hálfu starfandi talmeinafræðinga 

hjá Hafnarfjarðarbæ. Sjúkratryggingar Íslands 

taka þátt í að niðurgreiða talþjálfunina ef börn 

greinast með málþroskatölu 80 eða undir. Einnig 

er talþjálfun niðurgreidd ef barn er með ákveðinn 

fjölda af villum á framburðarprófi eða ef greining 

talmeinafræðings fellur undir viðmið sem eru sett 

fram í samningi Sjúkratrygginga við talmeina-

fræðinga. Nýlegur samningur á milli Velferðar-

ráðuneytis og sveitarfélaga á sviði talmeina-

þjónustu felur í sér að sveitarfélög greiða fyrir tal-

þjálfun barna með málþroskatöluna 81-85 og 

einnig fyrir þriggja ára börn og eldri sem hafa 

ákveðinn fjölda af villum á framburðarprófi.  

 

Í kjölfar málþroskamats er haldinn skilafundur í 

leikskólanum með talmeinafræðingi, foreldrum, 

sérkennslustjóra og deildarstjóra. Leikskólinn 

og foreldrar fá þá leiðsögn frá talmeinafræð-

ingnum út frá niðurstöðum og úrræði til að 

vinna með í leikskólanum og heima. Úrræði og 

leiðir eru þá settar upp í þjálfunaráætlun eða 

einstaklingsáætlun, allt eftir því hvað á við 

hverju sinni. Í leikskólanum er útbúin vinnum-

appa sem notuð er í leikskólanum en foreldrar 

fá líka vinnumöppu heim með sömu verkefnum 

og unnið er með í leikskólanum þannig að for-

eldrar fái líka tækifæri til að koma að þjálfun 

barnsins og geti fylgst með framförum. 
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Börnum í leikskóla sem eru með málþroskafrávik 

og/eða hljóðkerfisröskun er veitt sérkennsla 

samanber lögum um leikskóla frá 2008 og reglu-

gerð um sérfræðiþjónustu í leikskólum nr. 

584/2010. Mat á þörf fyrir sérkennslu vegna mál-

þroskafrávika er gerð á grundvelli athugana og/

eða mats talmeinafræðings, að beiðni stjórnenda 

leikskóla með samþykki foreldris/forráðamanns.  

 



 

 

 

Sérfræðiþjónusta leikskóla úthlutar sérkennslu-

tímum til talmeinaþjónustu/málörvunar, en hver 

leikskóli skipuleggur og ákveður framkvæmd 

málörvunar við einstök börn í samráði við tal-

meinafræðing. Eftirfylgd og mat á árangri sér-

kennslu fyrir börn með málþroskafrávik er í 

höndum sérfræðiþjónustu leikskóla. Ráðgjöf og 

eftirfylgd um kennslu barna með mál-

þroskaraskanir er veitt til starfsmanna leikskóla 

og foreldra leikskólabarna af talmeinafræðingi. 

Tengiliður vegna barna, sem eiga í erfiðleikum 

með mál, tal eða boðskipti, er talmeinafræðingur 

á vegum Mennta- og lýðheilsusviðs Hafnarfjarðar 

(Hafnarfjörður, 2019). 

 

Áhersla í allri vinnu varðandi börn með mál-

þroskafrávik er að vinna í anda snemmtækrar 

íhlutunar. Það er að segja, að byrja íhlutun um 

leið og grunur vaknar um að barn sé á eftir jafn-

öldrum í málþroska. Fyrstu vísbendingar um frá-

vik eru oft staðfest í 2.5 árs skoðun á heilsugæslu. 

Viðkomandi heilsugæslulæknir sendir bréf í kjöl-

farið til Mennta- og lýðsheilsusviðs Hafnarfjarðar 

ef fram koma frávik í þroskamati eða spurninga-

lista sem foreldrar fylla út. Í kjölfarið fara af stað 

viðurkenndir verkferlar með viðeigandi 

athugunum, vali á málörvunarefni, einstaklingsá-

ætlun og viðtölum við foreldra. Unnið er í sam-

ráði við talmeinafræðinga og sérfræðiþjónustu 

leikskóla (Hafnarfjörður, 2019). 
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1 árs gamalt barn, ef barnið: 

 

• Hefur ekki áhuga á tengslum við fólk 

• Sýnir ekki áhuga á leikföngum 

• Myndar lítið af hljóðum 

• Getur ekki rétt hluti 

• Horfir ekki á algenga hluti þegar þeir eru 

nefndir 

• Hermir ekki eftir hljóðum 

• Byrjar ekki að segja ma, ma, pa, pa og tengir 

við mömmu og pabba 

 

Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bergrós Ólafsdóttir  

 

2 ára gamalt barn, ef barnið: 

 

• Segir innan við 10 orð og fer ekki eftir 

einföldustu fyrirmælum 

• Tjáir sig lítið með orðum, en notar mest 

bendingar og ýmis hljóð 

• Sýnir samskiptum við foreldra lítinn áhuga 

• Reynir ekki að ná athygli fólks og sýnir lítið 

augnsamband 

• Sýnir ekki viðeigandi notkun hluta 

 

Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bergrós Ólafsdóttir 

 

 



 

 

 

3 ára gamalt barn, ef barnið: 

 

• Skilur illa talað mál jafnaldra 

• Getur ekki sagt nafnið sitt 

• Er með fátækan orðaforða og flestar  

setningar 1-3 orð 

• Er með nær óskiljanlegan framburð eða 

hefur mjög fá málhljóð á sínu valdi 

• Sýnir ekki táknrænan leik 

 

Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bergrós Ólafsdóttir 
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Í 
 leikskólanum Álfabergi er mikil áhersla 

lögð á að mynda jákvætt andrúmsloft, 

skapandi og lærdómsríkt umhverfi fyrir 

börn og fullorðna. Börnum og starfsfólki á 

að líða vel. Vellíðan er undirstaða náms og 

þroskavæns umhverfis. 

 

 

 
 

F rá árinu 2006 hefur verið unnið með SMT-

skólafærni í leikskólanum Álfabergi. SMT-

skólafærni er innleitt í skólasamfélagið til að 

fyrirbyggja, draga úr og stöðva hegðunarfrávik og 

þar með skapa jákvætt andrúmsloft. Um er að 

ræða hliðstæða aðferð og PMT, sem grundvölluð 

er á sömu hugmyndafræði en hún snýr að for-

eldrum. Ólíkum hópum barna er mætt með sam-



 

 

 

ræmdum viðbrögðum alls starfsfólks þar sem 

áhersla er á að gefa jákvæðri hegðun gaum og 

almennt nálgast nemendur með jákvæðum hætti. 

Markmið SMT-skólafærni er að skapa gott and-

rúmsloft í skólum og tryggja öryggi og velferð 

nemenda og starfsfólks. Lögð er áhersla á að 

koma í veg fyrir og draga úr óæskilegri hegðun 

nemenda með því að kenna og þjálfa félagsfærni, 

gefa jákvæðri hegðun gaum með markvissum 

hætti og samræma viðbrögð starfsfólks gagnvart 

nemendum sem sýna óæskilega hegðun. Þessi 

nálgun byggir á margra ára rannsóknum sérfræð-

inga í Oregon í Bandaríkjunum og er framkvæmd 

í samráði við þá (http://www.pmto.is/smt-

skolafaerni/skolaverkefni). 
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Á eldri deildum leikskólans þar sem 3-5 ára börn 

eru, notum við SMT. Í byrjun hvers skólaárs eru 

lagðar inn reglur á hverri deild svo sem að nota 

innirödd, sitja í sætinu sínu, hafa hendur og fætur 

hjá sér, o.s.frv. Reglurnar eru síðan rifjaðar upp. 

Þær eru sýnilegar myndrænt á ýmsum svæðum 

skólans. Þegar börnin fara eftir reglunum og sýna 

jákvæða hegðun fá þau BROS (hringlaga tákn) 

sem þau safna sameiginlega í þar til gerðan bauk 

eða á sól sem er hengd upp á vegg deildarinnar og 

fá umbun þegar búið er að fylla baukinn eða á 

sólina. Umbunin getur verið af ýmsum toga s.s. 

dótadagur, búningadagur, strætóferð, gönguferð 

og margt fleira. Börnin sjálf velja oft þá umbun 

sem stefnt er að og þá er notuð lýðræðisleg kosn-

ing um það sem í boði er. Fagfólk með sérfræði-

þekkingu á aðferðum PMTO starfar bæði á skrif-

stofu Mennta- og lýðheilsusviðs og á skrifstofu 

Fjölskyldu- og barnamálasviðs. 

 

Viðbrögð starfsmanna eru samræmd – 

allir gera eins: 

 

• Skýr fyrirmæli 

• Hrós 

• Mörk 

• Lausnaleit 

• Skráningar 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

S ennilega er fátt nauðsynlegra en að geta átt 

samskipti við aðrar manneskjur og hafa góða 

sjálfsstjórn. Boðskipti eru mikilvæg undirstaða í 

málþróun barna. Hegðun og boðskipti eru 

nátengd: Ef röskun verður á málþroska geta börn 

farið að þróa með sér hegðunarerfiðleika. Þess 

vegna þarf að leggja áherslu á að byrja snemma 

að styrkja boðskiptafærni. Þegar börn vita 

hvernig þau geta gert sig skiljanleg og til hvers er 

ætlast til af þeim líður þeim betur og hegðun 

lagast oft í samræmi við aukna færni í boð-

skiptum og málþroska. Það er þó alltaf mikilvægt 

að leita til viðeigandi sérfræðinga eftir þörfum, 

sérstaklega þegar grunur leikur á um einhverfu, 
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athyglisbrest, mótþróaþrjóskuröskun eða önnur 

heilkenni. Við verðum að byrja á því að hjálpa 

viðkomandi barni að vita hvaða hegðun er við-

eigandi, kenna því sjálfstjórn og að fara eftir 

reglum. Sýnt hefur verið fram á það að nota 

myndir eða sjónrænar vísbendingar við kennslu 

er líklegra til að styrkja taugatengingar og efla 

stýrivirkni heilans (festir betur í minni) 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, 

Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og 

Sigurður Sigurjónsson, 214:32-33).  

 

Bína Bálreiða er dúkka sem Ásthildur Bj. Snorra-

dóttir talmeinafræðingur gæddi lífi í bókum 

sínum um Bínu. Í bókunum er unnið með undir-

stöðuþætti boðskipta og byggt á hugmyndafræði 

um snemmtæka íhlutun. Bína lendir í erfið-

leikum og er reið en í bókunum er tekist á við 

vandann og boðið upp á lausnir með því að gefa 

henni ráð sem stuðla að auknum skilningi, meiri 

orðaforða og betri borðskiptafærni. Lausnirnar 

leiða til þess að með aukinni færni líður Bínu 

betur, hegðunin batnar og hún hættir að vera 

alltaf bálreið og verður glöð í staðinn. Unnið er 

með sjónrænar vísbendingar, orðaforða, hvað á 

að gera hverju sinni og að læra að gera til skiptis. 

Jafnframt lærir Bína að sameina athygli, hljóða-

myndun, bókstafi og endurtekningu. Einnig er 

lögð áhersla á að kenna Bínu að nota viðeigandi 

boðskipti í daglegum aðstæðum og þess gætt að 

þörf skapist fyrir þau.  

 

 



 

 

 

Í leikskólanum Álfabergi notum við Bínu 

reglurnar með börnum á yngstu deildum leik-

skólans (1 til 2 ára). Þessar reglur eru í sam-

ræmi við SMT reglurnar sem börnin læra þegar 

þau færast yfir á eldri deildir leikskólans. 

Útbúnar hafa verið myndir af Bínu reglunum 

og eru sýnilegar börnunum á veggjum deild-

anna til að minna börnin á viðeigandi boð-

skipti. Reglurnar eru stöðugt rifjaðar upp eins 

og í samverustundum, snillistundum, við 

matarborð, o.s.frv. Bínu reglurnar eru: sitja, 

hlusta, bíða, tala, horfa, muna, gera til skiptis, 

passa hendur og passa fætur. 
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T il þess að minna börnin á SMT-reglur og 

Bínu reglur voru útbúnar svokallaðar boð-

skiptakippur. Hver starfsmaður á boðskipta-

kippu og getur ýmist með eða án orða minnt 

barn á reglurnar. Án orða kemur það til að 

mynda í veg fyrir að stöðugt sé verið að segja 

upphátt og vekja athygli á ef barn þarf að æfa sig 

í að fylgja reglum. Myndirnar fanga athygli 

barnanna og minna þau á til hvers er ætlast af 

þeim. Starfsmenn geta útbúið margvíslegar 

útgáfur af boðskiptakippu, allt eftir því hvað 

verið er að vinna með hverju sinni. Útbúnar 

hafa verið kippur með tilfinningamyndum, 

myndum til að efla sjálfstraust og svo framvegis.  



 

 

 

Boðskiptakippan getur jafnframt nýst börnum 

með annað móðurmál en íslensku þar sem kenn-

ari getur sett auka myndir á kippuna eða útbúið 

sérstaka kippu til að styðja við barnið í leik-

skólanum. Dæmi um myndir gæti verið: að 

drekka, að fara á klósett, að borða, að vera leiður, 

að vera glaður og margt fleira.  
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Á 
hersla er lögð á að brjóta sem flestar stundir 

dagsins upp með sjónrænum myndum. 

Þannig gerum við umhverfi barnsins og 

stundirnar sem fyrirsjáanlegastar fyrir börnin. 

Með myndrænum stuðningi gefst starfsfólki tæki-

færi á að miðla á myndrænan hátt dagskrá eða því 

sem framundan er í leikskólastarfinu og skapa 

þar með auknar líkur á öryggistilfinningu hjá 

börnunum. Skilaboðin til barnanna eru skýr og 

fyrirbyggja misskilning. Myndefnið er færanlegt, 

hægt er að rifja það upp og fara yfir það í ólíkum 

aðstæðum og á mismunandi tíma dagsins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Á öllum deildum leikskólans hangir uppi sjón-

rænt dagskipulag á áberandi stað til leiðbein-

ingar fyrir börnin. Á hverjum degi er mynd-

unum raðað upp og skipulag dagsins sett upp 

eins og við á. Hægt er að búta daginn niður ef 

það er talið henta barnahópnum betur. Hver 

mynd er lýsandi fyrir hverja stund dagsins, sem 

dæmi fyrir morgunverð, hópastarf, snillistund, 

frjálsan leik, o.s.frv. Farið er yfir dagskipulagið 

með barnahópnum sem veitir þeim góða yfir-

sýn yfir daginn. Þau fylgjast reglulega með hvað 

er að fara að gerast næst og rifja upp hvað þau 

eru búin að gera. Sjónrænt dagskipulag er líka 

notað fyrir einstaka barn og er þá sérsniðið að 

þörfum þess og getur verið nákvæmara en hefð-

bundið skipulag sem notað er á deildinni.  
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G efðu 10 er einföld aðferð sem er ætluð til 

þess að auka samtal og samskipti við 

fjöltyngd börn. Í leikskólanum Álfabergi notum 

við þessa aðferð einnig með öðrum börnum t.d. 

til þess að auka orðaforða, styrkja félagsfærni og 

fleira. Þegar Gefðu 10 aðferðin er notuð, þá á 

kennarinn frumkvæði að samskiptum við barnið í 

10 mínútur á dag. Ef allir starfsmenn 

deildarinnar nota aðferðina með einu barni á dag 

fær það 30 – 40 mínútna málörvun til viðbótar 

við annað málörvunarstarf. Hægt er að nota þessa 

aðferð hvenær sem er dagsins. Ein leið til að 

starfsmaður minni sig á er að hafa 10 teygjur á 

hægri úlnlið og færa þær yfir á þann vinstri í hvert 

skipti sem hann á samskipti við barnið með 

Gefðu 10 aðferðina að leiðarljósi. Með því að gefa 

10 er verið að örva málþroska, auka samskipti, 

fjölga námstækifærum barnsins og skapa rými til 

virkrar þátttöku. Um leið upplifir barnið að það 

tilheyri barnahópnum og öðlast trú á eigin getu.  

 

Ein leið til þess að starfsmenn viti hvaða 

börnum þeir þurfa að gefa 10 er að meta sam-

skipti sín við börnin á deildinni. Allir starfs-

menn fá því blað, teikna hring í miðjuna og 

skrifar nafnið sitt inn í hann. Utan um hring-

inn er síðan teiknaður stærri hringur og 

nöfnum barnanna raðað inn í hann og þau 

staðsett eftir því hvort mikil eða lítil samskipti 



 

 

 

eru við viðkomandi barn. Þau börn sem eru í 

fjarlægð frá starfsmanni þurfa á Gefðu 10 að 

halda og þá er í framhaldi lögð áhersla á aukin 

samskipti við barnið sem fela í sér jákvæðar 

athugasemdir, hrós og hvatningu, málörvun 

og áhuga á því sem barnið er að gera. Það er 

ekki verið að leita eftir samskiptum sem fela í 

sér skipanir, athugasemdir eða fyrirmæli 

(Fríða B. Jónsdóttir).  

 

 

 
   

M álörvunarefnið Lubbi finnur málbein er 

notað með markvissum hætti í leik-

skólanum Álfabergi. Í hverri viku læra börnin eitt 

til tvö málhljóð. Hverju málhljóði fylgir hreyfi-

tákn og vísa sem börnin læra að syngja. Geisla-

diskur fylgir málörvunarefninu og hafa börnin 
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mjög gaman af og eru fljót að tileinka sér hverja 

vísu. Á heimasíðu leikskólans er málhljóð vik-

unnar sett á forsíðu, sem og vísan, þannig að for-

eldrar geta fylgst með og leikið með málhljóðin 

heima. Einnig er málhljóð vikunnar og vísan 

sýnileg foreldrum og börnum á hverri deild. 

 

Námsefnið byggist á fjölþættri skynjun með því 

að samþætta heyrnar-, sjón-, snerti- og hreyfi-

skyn. Með þeim hætti kynnast börnin hljóðum og 

nöfnum bókstafa með því að blanda saman 

sögum, myndum, hljóðum og hreyfitáknum. 

Efnið er hugsað fyrir börn á aldrinum tveggja til 

sjö ára og er ætlað til málörvunar og hljóðnáms 

sem eflir hljóðkerfisvitund. Það hentar vel 

börnum sem eiga í erfiðleikum með myndun mál-

hljóða sem og tví- eða fjöltyngdum börnum og 

heyrnarskertum börnum (Eyrún Ísfold Gísla-

dóttir og Þóra Másdóttir, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

L jáðu mér eyra – undirbúningur fyrir lestur 

er námsefni til að styrkja hljóðkerfisvitund 

sem er mikilvæg undirstaða lesturs. Námsefnið er 

í formi verkefnabókar ásamt geisladiski og sjö 

spilastokkum. Í hverjum kafla verkefna-

bókarinnar eru nokkur verkefni þar sem unnið er 

með einn af undirþáttum hljóðkerfisvitundar og 

eru góðar leiðbeiningar um hvernig leysa eigi 

hvert verkefni fyrir sig. Undirþættirnir eru: 1) 

sundurgreining, 2) hljóðgreining, 3) hljóðtenging, 

4) hljóðflokkun, 5) orðhlutaeyðing og 6) rím. Í 

bókinni er einnig kynning á bókstöfum svo að 

börnin geti lært að átta sig á tengingunni milli 

hljóða og stafa. Spilastokkarnir eru litaflokkaðir í 
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sjö stokka þar sem hver stokkur á sinn lit. Með 

spilunum er hægt að þjálfa börnin í: 1) rími, 2) 

samsettum orðum, 3) hljóðflokkun, 4) hljóðgrein-

ingu fyrsta hljóðs, 5) hljóðgreiningu síðasta orðs, 

6) umskráningu og 7) hljóðtengingu (Ásthildur 

Bj. Snorradóttir og Valdís Gunnarsdóttir, 2001). 

 

 

 
 

L ærum og leikum með hljóðin er námsefni 

sem notað er til að vinna að réttri hljóð-

myndun og undirbúa börn fyrir lestur. Námsefnið 

er í fjölbreyttu formi eins og spila, bóka, dvd og 

smáforrita. Framburðaröskjur fylgja námsefninu 

þar sem unnið er sérstaklega með bókstafina R og 

S. Íslensku málhljóðin eru lögð fyrir börnin í 

Lærum og leikum með hljóðin í sömu röð og þau 

tileinka sér þau. Í upphafi er unnið með grunnefni 

sem þyngist jafnt og þétt eftir því sem fleiri verk-

efni eru unnin (Bryndís Guðmundsdóttir, e.d.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

B ókin Tölum saman er eftir talmeinafræð-

ingana Ásthildi Bj. Snorradóttur og Bjart-

eyju Sigurðardóttur (2005). Bókin inniheldur 

margs konar málörvandi verkefni sem hafa það 

að markmiði að þjálfa hlustun, heyrnarminni, 

heyrnræna úrvinnslu, auka orðaforða, æfa/kenna  

hugtök tengd stærðfræði og náttúru. Auk þess 

sem hún inniheldur fræðsluefni um form og liti. 

Bókinni er skipt upp í ellefu kafla og í hverjum 

þeirra eru skilgreiningar á verkefnunum, mark-

mið þeirra og lýsing á því hvernig best sé að vinna 

efnið. Tölum saman var upphaflega hugsað sem 

námsefni fyrir börn með málþroskafrávik og tví- 

eða fjöltyngd börn en hentar þó vel fyrir öll börn 

og með þeim hætti er unnið með hana í Álfabergi. 
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S íðustu ár hefur orðið töluverð aukning á 

útgáfu námsefnis í formi smáforrita sem hægt 

er að vinna með í spjaldtölvum. Námsefni eins og 

Orðagull og Lærum og leikum með hljóðin eru til 

að mynda smáforrit sem unnið er með í leik-

skólanum. Áður en smáforrit eru tekin í notkun í 

leikskólanum er farið vel yfir hver tilgangur með 

notkuninni er og hvernig það muni nýtast börnum 

til náms. Í Álfabergi hefur smáforritið Bitsboard 

verið mikið notað til að auka orðaforða. Útbúnir 

hafa verið orðflokkar eins og til dæmi líkams-

hlutar, ávextir, grænmeti, dýr og fleira. Gefur það 

starfsfólki tækifæri til að vinna með hvern orðflokk 

fyrir sig. Bitsboard býður upp á að hægt sé að taka 

upp hljóð eða lesa inn orð og setja texta sem 

styður við börnin í að æfa hlustun. Jafnframt er 

hægt að búa til samstæðuspil og fleira þannig að 

smáforritið býður upp á marga möguleika.     
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F 
arnar eru fjölbreyttar leiðir í mál 

örvunarstundum í leikskólanum 

Álfabergi. Mikilvægt er að allir 

starfsmenn séu öruggir í að leiða 

málörvunarstundir og koma til móts við þarfir 

barnanna. Í málörvunarstundum eru smærri 

hópar þannig að hvert barn fái að njóta sín. 

Stundirnar eru á hverjum degi og skiptir tíma-

lengd þeirra ekki máli og geta þær verið mis-

langar eftir verkefnum hverju sinni. 

 

 

 
 

H ver málörvunarstund hefur upphaf og 

endi og er skipulag hennar alltaf sett 

upp sjónrænt. Stundin byrjar á að farið er yfir 

Bínu reglur sem eiga við hverju sinni.  



 

 

 

Reglurnar eru misjafnar eftir því hvert viðfangs-

efnið er í málörvunarstundinni. Þegar búið er að 

fara yfir Bínu reglurnar er farið yfir hvað á að gera 

fyrst í málörvunarstundinni, hvað svo og síðast. 

Alltaf er endað á að rifja upp með börnunum hvað 

var gert til þess að kalla fram úr minni þeirra og 

hjálpa þeim að rifja upp hvað var gert í stundinni. 

 

Til þess að gera alla starfsmenn örugga í uppbygg-

ingu málörvunarstunda og gefa þeim hugmyndir 

að verkefnum voru útbúin spjöld sem sett voru inn 

á allar deildar leikskólans. Á spjöldunum kemur 

fram hvernig byggja á stundina upp, t.d. byrja á að 

fara yfir Bínu reglur, svo lesa bók, síðan spila og að 

lokum verkefni í spjaldtölvu og svo er stundin 

rifjuð upp. Verkefnin eru merkt 1, 2 og 3 og sýndar 

eru myndir af námsefninu. Aftan á spjaldinu eru 

síðan leiðbeiningar um málörvunarstundina.  
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O rðaforðalisti Menntamálastofnunar var 

gefinn út 2017 og var hugsaður sem verk-

færi fyrir leikskólakennara og foreldra til að 

styðjast við þegar þeir vinna að eflingu orðaforða 

barna. Orðasafnið er ekki hugsað sem matstæki, 

skimun eða próf. Hafa þarf í huga að Orðasafnið 

er alls ekki tæmandi og mörg orð í listanum er 

hægt að nýta í fleiri en einni merkingu. Hann 

inniheldur dæmi um mikilvægan grunnorðaforða 

sem gott er að hafa á valdi sínu sem undirstöðu 

fyrir vaxandi mál- og lesskilning. Einnig getur 

það verið sérstaklega gott verkfæri fyrir tvítyngd 

börn (Menntamálastofnun, 2017).   

 

Í Álfabergi vinnum við jafnt og þétt með orða- 

forðalistann allt árið um kring með hverjum 

aldurshópi fyrir sig. Útbúin var áætlun um hvaða 

þættir úr orðasafninu yrðu notaðir í hverjum 



 

 

 

mánuði ársins og úr urðu til þemu sem unnið er 

eftir. Fyrir hvern mánuð voru einnig útbúin 

sjónræn myndaspjöld og var mynd sett við hvert 

orð, fyrir alla aldurshópa. Myndaspjöld hvers 

þemu eru hengd upp á vegg inni á hverri deild. 

Unnið er með myndaspjöldin í snillistundum/

hópastarfi, samveru og einstaklingsvinnu. 

Þau eru einnig hengd upp í augnhæð barnanna 

þannig að þau sjálf geti skoðað myndirnar. 

Foreldrar hvers barns fá orðaforðalista senda 

heim mánaðarlega í tölvupósti til þess að vita 

hvaða orð eru tekin fyrir í hverjum mánuði. Þeir 

geta jafnframt tekið myndir af mynda-

spjöldunum til að nýta heima. Með þessum hætti 

geta foreldrar tekið virkan þátt í að efla orða-

forða barnsins síns og verið með sömu áherslur 

og verið er að vinna með í leikskólanum.   
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L 
eikskólinn Álfaberg er staðsettur í 

sama húsnæði og Engidalsskóli. Frá 

árinu 2012 hefur samstarf milli 

skólastiganna aukist og eflst með 

hverju árinu. Á hverju hausti hittast kennarar 

beggja skólastiga og útbúa áætlun um sam-

starfið. Ákveðnar venjur hafa fest sig í sessi eins 

og að elstu börn leikskólans komi á samveru-

stundir í sal skólans á föstudagsmorgnum þar 

sem hin ýmsu atriði eru sýnd. Elstu börnum 

leikskólans er líka boðið að koma fram með 

atriði einu sinni á skólaárinu. Á degi íslenskrar 

tungu í nóvember ár hvert koma börn úr 4. bekk 

grunnskólans og lesa fyrir alla aldurshópa leik-

skólans. Einnig er elstu börnum leikskólans 

boðið að koma á jólasýningu grunnskólans þar 

sem meðal annars er sýndur helgileikur. 

Á hverju ári er haldið upp á dag leikskólans og 

þá býður leikskólinn börnum úr 1. bekk til sín í 

samverustund og síðan leika börnin sér saman.  



 

 

 

Leikskólabörnin okkar eru heppin að fá að upp-

lifa hluta af grunnskólamenningunni og mun það 

vafalítið styrkja þau áður en grunnskólaganga 

þeirra hefst. 

 

Einu sinni í mánuði vinna skólastigin saman í 

einni kennslustund og þá er sett upp hringekja og 

blandast börnin frá leik- og grunnskóla á 

mismunandi stöðvum. Unnið er með fjölbreytt 

verkefni þar sem áherslan er á íslensku, stafa-

þekkingu og læsi. Unnið er eftir söguramma og 

byrjendalæsi þar sem áherslan er á að auka orða-

forða. Meðal annars er lesin saga og verkefni 

henni tengd unnin. Ákveðin orð eru tekin úr 

sögunni og unnið nánar með þau.  

 

Árið 2019 sóttu stjórnendur Engidalsskóla og 

leikskólans Álfabergs um styrk úr Sprotasjóði til 

að styrkja og efla samstarfið milli 1. bekkjar og 

elstu barnanna í leikskólanum. Markmiðið var að 

efla læsi og auka samvinnu skólastiganna og efla 

lesskilning og orðaforða allra barna/nemenda í 

leik- og grunnskólanum. Stefnt var að því að efla 

vinnubrögð og kennslu þessara hópa ásamt þeim 

fjöltyngdu börnum sem eru á báðum skólastigum.  

 

Einnig er ætlunin að rýna í sameiginlegar niður-

stöður skimana eins og Hljóm-2, TRAS, Leið til 

læsis sem er skimunarpróf fyrir 1. bekk, o.s.frv. 

Starfsfólk beggja skólastiga vill þannig nýta 

niðurstöðurnar fyrir nemendur ásamt því að nýta 

þær í áframhaldandi vinnu til að mæta þörfum 

allra barna hvað varðar undirstöðuþætti fyrir mál 



 

-  

og læsi ásamt því að stuðla að auknu sjálfstrausti 

og betri líðan hjá þeim. Ákveðið var að einn 

kennari tæki að sér verkefnastjórn samvinnu-

verkefnisins. Verkefnisstjóri ásamt kennurum 

beggja skólastiga funda reglulega og vinna að 

þeirri áætlun. 

 

Á komandi skólaárum vonast starfsfólk leik-

skólans til að samstarf okkar við grunnskólann 

muni halda áfram að vera jafn kröftugt og 

ánægjulegt eins og það hefur verið undanfarin ár.  
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Í 
 leikskólanum Álfabergi er notast við ýmiss 

konar námsefni til stuðnings við málörvun. 

Hvort heldur sem í einstaklingsvinnu eða 

með hópi. Ávallt er leitast við að gera efnið 

áhugavert og skemmtilegt með námshæfni og 

þarfir einstaklingsins að leiðarljósi. Mikið er lagt 

upp úr gleði og ánægju barnsins til þess að sem 

bestur mögulegur árangur náist.  

 

Allt námsefnið sem leikskólinn á hefur verið 

flokkað til þess að auðvelda starfsfólki að sjá 

hvaða hluta málþroska er verið að vinna með 

hverju sinni.  

 

 

 



 

 

 

Flokkun á málörvunarefni 

 

Orðaforði og hugtök   

- Orðabækur, orðflokkar og afstæðuhugtök  

 

Setningafræði 

- Frásagnir, setningamyndun og atburðarás  

 

Heyrnarminni – hlustun 

- Hlusta, muna – segja frá 

 

Hljóðkerfisvitund 

- Verkefni og spil þar sem unnið er með mál-

hljóð og hljóðkerfi málsins. T.d. rím, samstöfur 

(klappa í takt), finna hljóð í orðum, samsett 

orð, orðhlutaeyðing 

 

Málfræði - málskilningur 

- Verkefni og spil þar sem unnið er með ýmis 

málfræðiatriði s.s. forsetningar, eintölu/fleirtölu, 

sagnorð, lýsingarorð og fleira 

 

Tjáning – boðskipti  

- Félagsfærni 

- Framburður 

- Lífsleikni 

- Sjálfstyrking/tilfinningar 
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Þ 
róunarverkefnið um Snemmtæka 

íhlutun, Málþroska og læsi leikskóla-

barna hefur styrkt allt starfsfólk leik-

skólans Álfabergs í kennslu og vinnu 

með málörvun og snemmtæka íhlutun. Lögð var 

mikil áhersla á góða fræðslu til alls starfsfólks, 

þannig að starfsfólk öðlaðist betri og dýpri þekk-

ingu á málþroska og kennslu í  málörvun. Í kjöl-

farið hafa fagleg vinnubrögð leikskólans og starfs-

aðferðir eflst mikið. Vinnan í málörvun hefur 

orðið markvissari og sýnilegri í leikskólanum. 

Starfsfólk hefur einnig orðið mun öruggara með 

notkun viðeigandi námsefnis og námsefnið er 

sýnilegra í leikskólanum og fyrir foreldra. Við 

höfum upplýst foreldra vel og reglulega um mikil-

vægi snemmtækrar íhlutunar, hvað við erum að 

vinna með hverju sinni og mikilvægi þátttöku 

þeirra. Foreldrar eru áhugasamir og jákvæðir.  

 



 

 

 

Meginmarkmið þróunarverkefnisins er að öll börn 

í leikskólanum Álfabergi nái hámarksárangri hvað 

varðar mál, tal og boðskipti og undirbúning fyrir 

lestur. Lögð er áhersla á að hvert barn fái íhlutun 

og kennslu við hæfi. Það er okkar helsta von að 

með þróunarverkefninu hafi tekist að styrkja og 

efla málþroska barnanna okkar í læsi og undirbúa 

þau vel fyrir framtíð þeirra.  

 

Í þessari vinnu voru einnig gerðir skýrari verk-

ferlar þegar upp kemur grunur um seinkun í mál-

þroska, ef barn er tví-/fjöltyngt, saga um les-

blindu eða málþroskaröskun í fjölskyldu o.s.frv. 

Með því er tryggt að öll börn fái aðstoð og 

kennslu við hæfi og þannig tryggjum við um leið 

snemmtæka íhlutun.  

 

Handbókin er afurð verkefnisins, hún er leiðar-

vísir kennara og þar er að finna allar helstu upp-

lýsingar um snemmtæka íhlutun, verkferla og 

starfsaðferðir en um leið verða starfsmenn að 

vera meðvitaðir um að bæta við sig þekkingu og 

að vera ávallt tilbúnir til lausnaleitar. Við teljum 

okkur hafa undir góðri handleiðslu Ásthildar B. 

Snorradóttur orðið mun öruggari, faglegri og 

hæfari í snemmtækri íhlutun, örvun og kennslu í 

málþroska almennt. Við höfum fengið mikla og 

góða fræðslu, unnið hin ýmsu og fjölbreyttu verk-

efni og teljum okkur fær á þessu sviði. Við horfum 

vongóð til framtíðar og vonumst til að sjá árangur 

þessa flotta og faglega starfs.   
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http://www.laerumogleikum.is
http://www.islenskiþroskalistinn.is
http://www.islenskiþroskalistinn.is
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https://www.greining.is/is/fraedsla-og-namskeid/namskeid/namskeid-a-naestunni/aeps-faernimidad-matskerfi
https://www.greining.is/is/fraedsla-og-namskeid/namskeid/namskeid-a-naestunni/aeps-faernimidad-matskerfi
https://www.greining.is/is/fraedsla-og-namskeid/namskeid/namskeid-a-naestunni/aeps-faernimidad-matskerfi
http://dalur.kopavogur.is/um-skolann/athuganir/gerd-strand/
http://dalur.kopavogur.is/um-skolann/athuganir/gerd-strand/
https://hti.is/index.php/tal/malthroski-barna.html
https://hti.is/index.php/tal/malthroski-barna.html
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http://throski.is/smabarnalistinn/
http://throski.is/smabarnalistinn/
http://throski.is/islenski-throskalistinn/
http://throski.is/islenski-throskalistinn/
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Hér að neðan eru myndbandsupptökur sem gefa smá innsýn í málörvun 

leikskólans (sjá meðfylgjandi tengla inn á kvikmyndirnar).  
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