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Formáli 
Fræðslusvið Mosfellsbæjar og leikskólar í Mosfellsbæ fóru í samstarf við Menntamálastofnun 

og Ásthildi Bj. Snorradóttur talmeinafræðing um snemmtæka íhlutun með áherslu á 

málþroska og læsi í leikskólum bæjarins. 

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

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

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

október 2018 til maí 2020. Verkefnið er hluti af Þjóðarsáttmála um læsi sem sett var af stað 

af hálfu Menntamálaráðuneytis haustið 2015. 

Markmið verkefnisins er: 

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

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

snertir.  

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

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

afturvirkt rof.  

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

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

Að unnið verði eftir hugmyndafræði um snemmtæka íhlutun með áherslu á 

hámarksárangur allra barna hvað varðar málfærni og læsi. 

Afurð verkefnisins er handbók í hverjum leikskóla sem styður við markmið verkefnisins og 

rammar inn skipulag hvers skóla í samræmi við hugmyndafræði, skólanámskrá og sérstöðu 

skólans. Handbókin inniheldur verklag hvers skóla við málörvun, flokkun á málörvunarefni, 

samstarf við heilsugæsluna og yfirlit yfir skimanir og eyðublöð. 

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

markvissari nýtingu á málörvunarefni með skipulagðri flokkun og skoða uppbyggingu 

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

hafa þegar kemur að snemmtækri íhlutun barna með málþroskaraskanir.  

Á tímabilinu sem verkefnið stóð yfir fékk starfsfólk leikskólanna og foreldrar margvíslega 

fræðslu um eflingu málþroska og málfærni leikskólabarna og mikilvægi snemmtækrar 

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

kennsluefni.  

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

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

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

og stuðluðu þar með að betri menntun og þroska mosfellskra barna. 

 

Árla skal að auðnu hyggja 
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Saga Höfðabergs 
 

Höfðaberg var opnað í ágúst 2013 og fyrsta skólaárið var það einungis fyrir tveggja ára börn. 

Skólaárið 2013-2014 var Höfðaberg rekið sem útibú frá leikskólanum Huldubergi.  

Haustið 2014 tók Lágafellsskóli við rekstri Höfðabergs og varð Höfðaberg þá samrekinn leik- 

og grunnskóli. Skólaárið 2014-2015 voru við nám fimm ára börn og 1. bekkur. 

Haustið 2015 bættist svo við 2. bekkur á Höfðabergi og árin 2015-2019 voru þrír árgangar í 

skólanum. 

Haustið 2019 varð svo sú breyting að fjögra ára börn hófu nám á Höfðabergi og skólaárið 

2019-2020 hafa fjórir árgangar verið í skólanum. 

Uppbyggingarstefnan  
 

Höfðaberg sem og Lágafellsskóli vinnur eftir hugmyndafræði sem kennd er við uppeldi til 
ábyrgðar en frumkvöðull þessarar nálgunar er Diane Gossen sem hefur starfstöð í Kanada og 
víða. 
Hugmyndafræðin miðar að því að ýta undir ábyrgð og sjálfstjórn barna og unglinga og ýta 
undir að þau læri sjálfstjórn og þekkingu á eigin tilfinningum. Byggt er á því að 
einstaklingurinn læri að taka siðferðilega ábyrgð á eigin hegðun og taki ákvarðanir út frá 
löngun fremur en skömm eða sektarkennd. Ýmsir þættir eru notaðir til að hjálpa börnunum 
við að skoða sig og sína hegðun. Þau læra að skoða sig út frá spurningum eins og  hver er ég, 
hvað vil ég vera og hvað þarf ég að gera til að ná takmarki mínu? 

Í skólastarfinu er áhersla á skýrar reglur um það hvað er óásættanleg hegðun. Skýrar reglur 
eru mikilvægar til að einstaklingar megi upplifa öryggi og traust. Barninu eru sköpuð tækifæri 
til að læra af mistökum sínum og því hjálpað og kennt að finna leiðir til að bæta hegðun sína 
og þá um leið að byggja upp sjálfstraust sitt. 

Geðlæknirinn William Glasser hefur þróað nálgun sem hann útskýrir með þarfahringnum. 
Glasser telur að orsök vanlíðunar og slæmrar hegðunar sé að finna í því að einstaklingurinn 
nær ekki að uppfylla grunnþarfir sínar á eðlilegan máta. Hann segir að við þurfum að uppfylla 
fimm meðfæddar þarfir okkar til að vera andlega heil og hamingjusöm.  
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Grunnþarfirnar eru:   

 

1. Ást og umhyggja 
2. Áhrifavald og stjórn 
3. Frelsi og sjálfstæði 
4. Gleði og ánægja 
5. Öryggi og lífsafkoma 

Kenningar Diane Gossen ganga út á að kenna börnunum að bera ábyrgð á hegðun sinni og að 
þau læri sjálfstjórn. Þeim er kennt að læra af mistökum sínum og að mistökin séu leið til að 
læra af og taka framförum í þroska. 

 
,,Uppbygging sjálfsaga byggist á því að ýta undir sjálfsþekkingu“. 

 
Sköpuð eru skilyrði til að barnið geti lagfært mistök sín, snúið aftur til hópsins og um leið 
vaxið og dafnað við hverja raun. 
Við leggjum áherslu á að börnin velti fyrir sér spurningunni: Hvernig manneskja vil  ÉG 
vera? Fremur en að hugsa: Hvað fæ ég fyrir ef ég geri svona eða hinsegin? 

Mikilvægt er að hver og einn finni til ábyrgðar á hegðun sinni og sjái tilgang í því að koma 
vel fram, hvort sem einhver sér til eða ekki. Stefnan byggir á innri umbun, einstaklingurinn 
finnur til innri gleði við að leggja sig fram.  

Uppeldi á ekki að vera hlýðniþjálfun, öllu heldur er áhersla á að hafa sterka forystu, virkja 
aðra með umræðu, samstarfi og lýðræðislegum vinnubrögðum. 

Börnin læra að stjórna tilfinningum sínum. Ef eitthvað bregður út af eru málin rædd. 

Þarfahringurinn er notaður sem grunnur að lausn mála fremur en reglur og viðurlög. 

Allar deildir sem og bekkir í Höfðabergi búa til sinn bekkjarsáttmála að hausti þar sem börn 
ásamt kennurum samþykkja að fara eftir þeim reglum sem hópurinn býr til í sameiningu. 

(Lágafellsskóli, e.d.). 
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Lestrarstefna Lágafellsskóla  
Um lestrarstefnu Lágafellsskóla 
 
Lágafellsskóli hefur sett sér skýra  og hnitmiða lestrarstefnu til að nemendur skólans nái 
marktækum árangri í lestri. Stefnan snýr fyrst og fremst að því að sameina vinnuskipulag, 
verkferla og að gera lestrarkennsluna betri og skilvirkari. 
 
Í lestrarstefnunni kemur skýrt fram hvernig skólinn ætlar að halda utan um hvaða matstæki 
eru lögð fyrir í hverjum árgangi fyrir sig og á hvaða tíma. Markmiðið er að halda markvissa 
skrá utan um allar niðurstöður til að geta fylgst með framförum nemenda í lestri. 
 
Með markvissari skráningum og verkferlum verður hægt að grípa fyrr til snemmtækrar 
íhlutunar og setja af stað úrræði og aðstoð fyrir nemendur sem ekki ná viðmiðum samkvæmt 
matstækjum skólans. Með snemmtækri íhlutun er hægt að aðstoða og efla nemendur á 
fyrstu stigum í læsisnámi og koma í veg fyrir mikla námserfiðleika og neikvæða upplifun af 
skólagöngu seinna meir. 
 
Með sameiginlegum gagnagrunni skólans geta kennarar sótt verkefnapakka fyrir nemendur 
sem þurfa á íhlutun að halda. Markmiðið er að ná meiri skilvirkni og betri lestrarkennslu. 
Verkefnapökkum er ætlað að auka samstarf heimila og skóla og með sameiginlegu átaki er 
ætlunarverkið að koma þeim nemendum sem ekki ná viðmiðum upp í þar til sett viðmið. 
 
Tilgangur lestrarstefnunnar er að allir nemendur nái eins góðum árangri og þeir hafa 
forsendur til í lestri og að lestrarkennslan verði öllum nemendum gott veganesti þegar þeir 
ljúka skólagöngu sinni í Lágafellsskóla. 
  
Stefnuna sem og fylgiskjöl er hægt að kynna sér í heild sinni á heimasíðu Lágafellsskóla. 
(Lágafellsskóli, e.d.). 

Börnin í leikskólahluta Höfðabergs hafa frá vori 2019 tekið þátt í öllum þeim tegundum 
lestrarátaks sem Lágafellsskóli stendur fyrir. Í stað þess að lesa sjálf eins og nemendur í 1-10. 
bekk gera þá hvetjum við foreldra að taka þátt með því að lesa fyrir börnin og skrá það niður. 
Með þessu erum við að hvetja til læsi á heimilum og stuðla að því að foreldrar taki þátt í 
snemmtækri íhlutun. Sem dæmi um lestrarátak er jólakúlulestur og fuglar í tilefni vorsins (Sjá 
fylgiskjal 1). 

 

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

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

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

sérkennslustjóra leikskólans ef grunur kviknar um frávik samkvæmt niðurstöðum úr 

spurningalista og þroskamati. Með upplýstu samþykki foreldra getur heilsugæslan gefið 

starfsfólki leikskólans upplýsingar varðandi hvaða þættir sýndu getu undir meðallagi miðað 

við jafnaldra barnsins.  
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Grunnþættir menntunar 
 
Eftirfarandi áherslur eru skilgreindar fyrir grunnþætti menntunar fyrir 4 ára og 5 ára. 
 

Grunnþáttur • Áhersluþættir grunnþátta menntunar 

HEILBRIGÐI OG 
VELFERÐ 

• Umferðarfræðsla 

• Unnið með líkamann, hreinlæti, hollustu og heilbrigði, tannfræðsla auk 
fræðslu um svefn 

• Hreyfileikir 

• Næring – hvað er hollur og góður matur? 

• Uppbyggingarstefnan – unnið með styrkingu jákvæðrar sjálfsmyndar 

• Höfðabergsleikar 

JAFNRÉTTI 

 

• Umræður 

• Unnið með hlutverk, skyldur og réttindi 

• Umsjónarmenn  

• Veðurfræðingur 

•  Þemavinna þar sem unnið er með fjölbreytileika  

• Val nemenda 

LÝÐRÆÐI OG 
MANNRÉTTINDI 

•  þemavinna þar sem unnið er með fjölbreytileika  

• Lýðræðisleg vinnubrögð – umræður  

LÆSI 

• Lestur og hlustun 

• Talnalæsi  

•  Þemavinna þar sem unnið er með fjölbreytileika 

• Orðaforði  

• Umhverfismennt, endurvinnsla og virðing fyrir náttúrunni 

• Tilfinningar, læsi í umhverfi og aðstæður 

• Fjölgreindarleikar 

SJÁLFBÆRNI 

•  Þemavinna þar sem unnið er með fjölbreytileika  

• Gróðursetning 

• Endurvinnsla 

• Flokkun 

SKÖPUN 

• Listsköpun 

• Mynstur – málun 

• Leikir, söngvar, hlutverkaleikir 

• Gróðursetning 

• Þemavinna þar sem unnið er með fjölbreytileika  

• Tröll og álfar. Þemadagar þvert á húsið  

• Fjölgreindarleikar 

 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011).  
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Skólastarfið 

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

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

skoðanir á fjölbreyttan hátt. Í leikskóla ber að skapa aðstæður þar sem börn fá meðal annars 

tækifæri til að kynnast tungumálinu og möguleikum þess, njóta þess að hlusta á og semja 

sögur, ljóð, þulur og ævintýri. Einnig að öðlast skilning á að ritað mál og tákn hafi merkingu 

og að velta vöngum yfir eigin samfélagi, menningu og menningu annarra þjóða (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Læsi í víðum skilningi kemur inn á allt starf leikskóla, læsi á 

tölur, stafi, tækni, umhverfi, þekkingu, líðan, fegurð og tjáningu svo eitthvað sé nefnt. 

 

Lestur bóka 
Lestur bóka er daglegur þáttur í leikskólanum. Bækur eru aðgengilegar fyrir barnið. Það fær 

bókatíma þar sem það les eða skoða bækur sjálft eða yndislestur. Í samverustundum er 

sögulestur. Þá lesum við bækur ásamt því að nýta efni á vef Menntamálastofnunar þar sem 

hægt er að nálgast bækur og horfa á skjávarpa og hlusta og svara spurningum tengdum 

sögunni.   

- Sögur og ævintýri lesin fyrir barnið  

- Barnið fái að kynnast íslenskum þjóðsögum  

- Fjölbreytt bókaúrval fyrir barnið 

- Unnið með orðaforða, hugtakaskilning, tjáningu og sköpun 

- Farið með barnið í sögustundir á bókasafn Mosfellsbæjar 

- Vettvangsferðir í bókasafn Lágafellsskóla  

- Myndræn skilaboð í daglegu starfi – sjónrænar merkingar 

- Hafa stafi og orð sýnileg í rými deilda – sjónrænar merkingar 

 

Leikur / verkefni tengt lestri bóka 
- Leikur með stafi og orð   

- Taka orð í sundur og setja saman 

- Unnið með bókstafina og hljóð þeirra 

- Orð eru útskýrð og önnur orð fundin sem hafa sömu merkingu 

- Unnið með hugtök 

- Hljóðgreining. Greina hljóð í orði, fyrsta hljóð og síðasta 

- Börn hvött til að merkja myndverk sín, skrifa stafi, orð  og setningar 

- Börn þekki skriftaráttina 

- Þjálfun í gegnum spil og læsishvetjandi leiki. Efla tjáningu barna og hvetja þau til að 

nýta sér málið í leik og starfi.  Spyrja spurninga, segja skoðanir sínar og ræða um 

upplifun sína 
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- Ýmislegt annað s.s. stafaspil, kubbar og annað tilfallandi 

- Körfuvinna með stafaþekkingu og leik að orðum, lestur og hljóð 

 

Söngur, vísur og þulur 
Söngur og það að læra lög, vísur og þulur er hluti af læsi. Söngur er mikilvægur þáttur í 

leikskólastarfinu í leikskólanum Höfðabergi. Sungið er daglega á öllum deildum. Annan hvern 

þriðjudag kemur Helgi tónlistarkennari og syngur með okkur í u.þ.b. 30 mínútur ásamt því að 

spila á gítar. Tónmenntakennari frá Lágafellsskóla er með fasta tíma í sinni töflu fyrir 

leikskólabörn Höfðabergs. Öll börn fá tvo tónmenntatíma á mánuði. 

Vísur og þulur koma einnig inn í tengslum við þemavinnu þar sem barnið lærir vísur og þulur 

um efnið sem er til umfjöllunar. Þá erum við með sýningu tengda Menningaviku í Kjarnanum 

þar sem barnið kemur fram og syngur ásamt jafnöldrum sínum Í Mosfellsbæ. Börnin koma 

fram á vorhátíð Lágafellsskóla einu sinni á ári þar sem börnin syngja, leika, dansa atriði sem 

æft hefur verið að kappi vikurnar fyrir hátíðina. 

- Barnið lærir sönglög, vísur og þulur 

- Unnið með rím og merkingu orða 

- Unnið með rytma, takt og hrynjanda 

 

Umhverfislæsi  
Umhverfislæsi er færni barnsins til að læra á umhverfi sitt, kynna sér margbreytileika þess, 

læra og njóta. Barnið fer í vettvangsferðir og lærir að horfa – hlusta á það sem umhverfið 

geymir. Barnið lærir á vernd, uppbyggingu, umhirðu umhverfisins með því að huga að, hlúa 

að og næra. Þá þjálfast barnið líka í því að njóta og skoða. 

- Að kynna barninu nærumhverfi sitt  

- Vettvangsferðir í tengslum við þemu 

- Kynna fyrir barninu mikilvægi þess að gæta að umhverfinu, halda því hreinu og ganga 

vel um 

- Kenna barninu að virða, læra á og njóta sér til framfara, lærdóms og yndisauka 

- Kynna fyrir því gang náttúrunnar og dýraríkisins 

 

Læsi á tilfinningar   
Tilfinningar tjá líðan okkar hverju sinni. Öll höfum við tilfinningar sem eru mismunandi. Við 

höfum tilfinningar sem eru góðar, gleðilegar og kæta okkur. Þær eigum við auðvelt með að 

tjá og sýna. Svo eigum við tilfinningar sem eru erfiðari, að tjá og túlka. Það eru tilfinningar 

svo sem depurð, sorg, reiði, hræðsla og ótti. Þær er oft erfiðara að sýna og túlka og tala um. 

Við í leikskólanum Höfðabergi viðurkennum allar tilfinningar og kennum barninu að tjá sig 

með orðum eða látbragði og tala um líðan sína. Þá kennir starfsfólk leikskólans barninu að 

aðrir hafa ekki sömu tilfinningar og túlkun þeirra er misjöfn milli barna. Við kennum barninu 

tillitsemi, umhyggju og samkennd í orði og gjörðum. „Drekinn innra með mér“ er 

kennslutæki sem við notum þegar við fjöllum um tilfinningar. Þar er drekanum 
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(tilfinningardrekanum) sem býr innra með okkur gefinn litur eftir því hvaða tilfinningu hann 

ber. Barnið fær tæki til að tjá tilfinningar sínar, gefa þeim lit og ræða þær.  

- Börn þjálfist í að skynja og túlka tilfinningar sínar sem og  annarra  

- Nemendur læri að vinna saman 

- Virðum rétt og skoðanir annarra  

- Unnið með Uppeldi til ábyrgðar/lífsleikni 

- Unnið með Drekann innra með mér 

Drekinn innra með mér  
Drekinn innra með mér er óður um vináttu lítillar stúlku og dreka. Drekinn býr innra með 

stúlkunni, kennir henni að þekkja tilfinningar sínar og hvernig hún getur brugðist við þeim. 

Hann hefur marga liti eftir því hvaða tilfinningu hann hefur að geyma. Með drekanum læra  

börnin á tilfinningar sínar, fá þau skilaboð að allar tilfinningar séu réttar og jafnar.  

Drekinn skiptir litum eftir því hvernig honum líður. 

- Grænn dreki er glaður og kátur, tilbúinn í góðan dag.  

- Rauði drekinn er reiður, pirraður og í vondu skapi. Hann stríðir, öskrar, hemur ekki 

tilfinningar sínar og líður illa.  

- Appelsínuguli drekinn er eftirvæntingafullur og getur ekki beðið, hann er 

óþolinmóður. Þegar hann getur ekki beðið fær hann doppur um allan líkamann og 

hoppar og skoppar af eftirvæntingu.  

- Grái drekinn er hræddur og óttast eitthvað.  

- Blái drekinn er dapur og hryggur. Honum leiðist og líður ekki vel. Tilfinningarnar eru 

ræddar og þeim gefinn litur. Börnin fá verkfæri og þjálfun í að ræða líðan sína, tjá sig 

um hvað er að og hvað þau geti gert til að líða betur.  

- Rauði drekinn fær þá þjálfun að blása á Biðukollu eða fingur sér til að losa um 

vanlíðanina. Með þessu gefst börnunum færi á að skynja líðan annarra, þau sjá liti og 

skilja tilfinninguna á bak við þá. 

(Laila M. Arnþórsdóttir, 2018). 
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Dagskipulag  
Dagskipulag er rammi utan um dag leikskólans. Það inniheldur allt það starf sem fram fer í 

leikskólanum og veitir upplýsingar til allra þeirra sem að leikskólastarfinu koma. 

Dagskipulag er yfirlit yfir það starf sem á sér stað með barninu og er sýnilegt foreldrum, 

aðgengilegt starfsfólki og veitir aðhald í starfi. Sýnilegt dagskipulag styrkir starfið og gefur 

festu í daginn, eykur nýtingu tímans og leiðir af sér gott starf. 

Markmiðið er að:   

- Ramma inn daginn og halda utan um ákveðna þætti dagsins  
- Gefa deginum ákveðna festu og aðhald 

- Gera daginn sýnilegri og upplýsandi 

- Auka nýtingu og gæði tímans 

- Að barnið læri á tímann og hvað honum líður  

 

Morgunmatur / ávaxtahressing / hádegismatur / síðdegiskaffi   
Næringartími barnsins yfir daginn er hluti af leikskóladvöl þess. Börnin nærast í upphafi dags, 

um miðjan dag og í síðdeginu. Þá er í boði ávaxtastund um miðjan morgun. Rétt næring 

hefur forvarnargildi seinna á lífsleiðinni þar sem barnið elst upp við gott og næringarríkt 

fæði.  

Markmiðið er að: 

- Barnið nærist rétt  

- Samsetning næringar sé rétt og miðist við þörf barnsins 

- Veita orku og kraft með næringu  

- Veita aukið úthald og efla einbeitingu með góðri næringu 

- Málörvunarstundir  

Að vori / í byrjun sumars eftir að grunnskólahluti Höfðabergs er kominn í sumarfrí eru 

æfingarmatartímar og elstu börnin borða í matsal grunnskólans. Þar kynnast þau 

fyrirkomulagi grunnskólans á matartíma. 

 

Samverustundir / sögustundir / söngstundir  

Samverustundir eru nokkrar yfir daginn. Samverustundirnar eru sá tími sem skapast milli 

verkefna, þátta í deginum. Þessar stundir eru margbreytilegar og fjölbreyttar. 

Tilgangur með samveru, söngstundum eða sögustundum er að hafa fastan lið eftir hverjum 

þætti starfsins þar sem börnin koma saman, slaka á og skapa stundir þar sem þau setjast 

niður, hlusta,  lesa eða syngja saman. Þessi stund veitir börnunum tækifæri til ýmiss konar 

tjáningar, frásagnar, lesturs og hlustunar á aðra, söngs með og án hreyfinga. Samveran er 

róleg stund þar sem börnin sýna hvert öðru tillitsemi, kurteisi og virðingu. Þau verða 

þátttakendur í lífi annarra barna sem segja frá upplifun sinni, tilfinningum og reynslu. 
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Markmiðið er að: 

- Veita barninu rólega stund til samveru með öðrum börnum 

- Efla lestur og hlustun í góðum hópi 

- Syngja saman og læra nýja söngva 

- Efla tjáningu og framsögu barnsins 

- Veita barninu rólega stund milli annarra þátta í deginum 

- Auka einbeitingu og úthald í hlustun og frásögn 

- Styrkja sjálfsmynd og sjálfsöryggi 

Starfsfólk leikskólans hefur nýtt sé fimmuna í samverustundum. En hún er notuð með 

grunnskólabörnum í Höfðabergi. 

 

 

 

Val 
Tilgangur með vali er að koma til móts við áhugasvið hvers og eins, ásamt því að stuðla að því 

að víkka sjóndeildarhring barnsins. Barninu er kennt að ekki er alltaf hægt að komast strax að 

og biðlund þess er styrkt. Í vali er barnahópurinn breytilegur og eflist barnið í læsi á samskipti 

þar sem misjafnt er með hverjum það velst í verkefni. Valið er fyrirkomulag á verkefnavali 

þar sem ýmist barnið/kennarinn velur í hópa. Tilgangur með vali kennara í hópa er að auka 

möguleika á nýjum samskiptum, aðstoða börnin við að tengjast nýjum börnum í gegnum 

leikinn. 

Markmiðið er að: 

- Auka úrval efniviðar sem börnin vinna með 

- Efla samskipti barnsins við önnur börn 

- Styrkja barnið í samskiptum 

- Efla biðlund og styrkja leik 

- Auka fjölbreytni í skólastarfinu 
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Frjáls leikur  

Frjáls leikur er sú stund sem barnið fær yfir daginn til að sinna sínum hugðarefnum og 

áhugamálum. Það velur sér verkefni/leik á sínum forsendum og vinnur að því eitt eða í 

samvinnu við önnur börn. Í frjálsum leik er allt húsnæði notað, fer eftir verkefnum. 

Frjáls leikur er nauðsynlegur til að barnið fái stund til þeirra verkefna sem hugurinn stendur 

til hverju sinni. Barnið lærir á efnivið, umhverfi og samskipti í frjálsum leik og eykur þannig 

færni sína í samskiptum, að leysa úr ágreiningi samhliða því að njóta sín og virkja eigið 

hugmyndaflug. Þá öðlast barnið skilning á hluttekningu, líðan annarra og tillitsemi sem og 

virðingu í garð annarra.  

Markmiðið er að: 

- Skapa tíma fyrir sjálfsprottinn leik barnsins 

- Efla hugmyndaauðgi barnsins 

- Auka færni barnsins í leik og samskiptum 

- Styrkja vináttu 

 

Útivera  
Tilgangur með útiveru er að skapa aðstæður fyrir frjálsa sem skipulagða hreyfingu. Útivist og 

hreyfing eru í senn afþreying og útrás fyrir óhefta orku og hreyfiþörf. Útivera við góðar 

aðstæður sem reynir á getu og færni, eykur þol og krafta barna sem og líkamsbeitingu s.s. 

jafnvægi, klifur og þor. Að auki stuðlar hreyfing að betri líkamsvitund. 

 Markmiðið er að:  

- Skapa aðstæður fyrir frjálsa og skipulagða hreyfingu  

- Efla færni barnsins í frjálsum og skipulögðum hreyfingum utan dyra 

- Þjálfa fín- og grófhreyfingar 

- Þjálfa samhæfingu augna og handa 

- Þjálfa einbeitingu og úthald 

- Auka barninu þor og áræðni í hreyfingu 

 

Hópastarf / þemavinna 
Í hópastarfi er unnið að  ákveðnu viðfangsefni/þema á fjölbreytilegan hátt í lengri eða 

skemmri tíma.  Börnin læra að nota skilningarvitin og fjölbreyttar vinnuaðferðir við að 

nálgast viðfangsefnið. Tilgangur með hópastarfinu er að börnin vinna saman að ákveðnu 

viðfangsefni á fjölbreyttan hátt í lengri eða skemmri tíma. Þannig læri þau að treysta öðrum, 

sem er grundvöllur að góðu samstarfi og vináttu.  Hópastarfinu er skipt upp í þemu yfir árið 

en þau miðast við haust, vetur, vor og sumar. Þá eru fastir liðir eins og jól, páskar, 

Fjölgreindaleikar, Þemadagar þvert á Höfðaberg, Menningavika, Höfðabergsleikar og svo  

ýmsir dagar eins og dagur leikskólans, 112 dagurinn, dagur íslenskrar tungu, dagur eineltis, 

dagur einhverfra, Bleiki dagurinn, bóndadagur, konudagur o.fl. 
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Markmiðið er að: 

- Skapa stund þar sem unnið er með ákveðið þema 

- Auka markvisst fræðslu og fjölbreytni í efnistökum 

- Styrkja barnið í fjölbreyttum vinnuaðferðum 

- Kynna fyrir barninu fjölbreyttar aðferðir til að nálgast viðfangsefni 

- Styrkja traust og samvinnu í samskiptum 

- Styrkja og efla barnið sem einstakling í hópastarfi  

 

 

 

Félagsfærni  
Í leikskóla skal leggja áherslu á skapandi starf og leik barnsins. Í því felst m.a. að rækta alhliða 

þroska barnsins s.s. líkamsþroska og hreyfiþroska, tilfinningaþroska, vitsmunaþroska, 

málþroska, félagsþroska og félagsvitund, fagurþroska og sköpunarhæfni, siðgæðisþroska og 

siðgæðisvitund. Í leikskóla ber að hlúa að öllum þessum þroskaþáttum, efla þá og örva 

samspil þeirra. Lífsleikni og námsgengi barnsins byggist á jafnvægi milli þessara þroskaþátta 

og stuðlar að traustum og hlýjum samskiptum. 

 

Markmiðið er að: 

- Auka sjálfsöryggi barnsins 

- Auka barninu trú að eigin getu 

- Skapa umhverfi þar sem barnið getur þroskað með sér styrkleika og sérkenni 

- Skapa umhverfi þar sem barnið getur styrkst og eflst í samskiptum 

- Auka barninu skilning á vellíðan og að það tileinki sér græðandi og uppbyggjandi 

samskipti 

- Styrkja og styðja við jákvæða líðan og samskipti 

- Barnið fái tilfinningu fyrir sköpun hvers konar og komist í snertingu við hana 

 

Samskipti   
Góð samskipti eru grundvöllur allra samskipta. Þau eru mikilvæg svo barnið geti deilt með 

öðrum tilfinningum sínum og líðan. Góð samskipti eru þroskandi og gefandi, þau efla og 

styrkja sjálfsmyndina. Barnið lærir að tjá sig á jákvæðan hátt og gefa af sér. 
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Markmiðið er að:  

- Barnið eflist og styrkist í samskiptum sínum 

- Barnið öðlist góða tilfinningu fyrir færni sinni 

- Barnið læri að tjá sig og líðan sína 

- Barnið þroski með sér styrka sjálfsmynd  

- Búa barninu aðstæður þar sem það þroskar með sér virkni og áhuga 

- Barnið öðlist færni til að lesa í aðstæður og nýta sér til góðs í samskiptum 

- Barnið lesi í samskipti sín við önnur börn og vinni úr þeim 

- Þjálfa barnið í að takast á við krefjandi aðstæður í samskiptum 

- Barnið fái tilfinningu fyrir og tileinki sér góð samskipti  

- Barnið læri að meta góð og uppbyggileg samskipti 

- Barnið læri að hugsa lausnamiðað í samskiptum sínum 

 

Virðing  
Barnið þarf að læra að bera virðingu fyrir sér og öðrum.  Barnið læri að taka tillit til annarra 

og nýta sér færnina til góðra samskipta við önnur börn. 

Markmiðið er að barnið: 

- Læri að sýna öðrum virðingu í umgengni og samskiptum 

- Læri að sýna eigum annarra virðingu 

- Læri að bera virðingu fyrir skoðunum annarra 

- Læri að bera virðingu fyrir umhverfi og náttúru 

- Læri að tjá sig um virðingu og segja skoðun sína 

 

Vinátta  
Vinátta er öllum nauðsynleg. Engir tveir eru eins og það er mikill fjölbreytileiki í barnahópum. 

Til að eiga góða vini er nauðsynlegt að geta tjáð tilfinningar sínar, vera  hjálpsamur og deila 

þekkingu sinni með því að aðstoða þá sem minna mega sín.  

Markmiðið er að: 

- Barnið læri um fjölbreytileika vináttunnar 

- Barnið læri að meta vináttu 

- Barnið skilji tilgang þess að eiga vini 

- Barnið njóti vináttunnar  

- Barnið læri að sýna tilfinningar sínar í vináttu 

- Barnið læri að vinir þurfi ekki að vera sammála 

- Barnið læri að vinir geti verið ólíkir 

- Barnið læri að forsendur vináttu sé traust og trúnaður 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011).  
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Blær / Barnaheill 
 

Hugmyndafræði og gildi 

Í september 2019 fóru allir starfsmenn leikskólahluta Höfðabergs á námskeið hjá Barnaheill 
þar sem ákveðið hafði verið að byrja að nota og vinna eftir vináttuverkefninu Blæ. 

Blær er vináttuverkefni þar sem unnið er að því að fyrirbyggja einelti og skapa góðan anda 
innan skóla. Börnum er kennt að eiga góð og jákvæð samskipti og taka tillit til allra í hópnum 
á jákvæðan hátt.  

Hugmyndafræði verkefnisins endurspeglast í fjórum gildum, sem eru: 

Umburðarlyndi  
Að viðurkenna og skilja mikilvægi og gildi fjölbreytileikans og að koma fram við alla aðra af 
virðingu. 

Virðing  
Að viðurkenna og taka tillit til allra barnanna í hópnum, að vera öllum góður félagi og að 
virða margbreytileikann innan hópsins. 

Umhyggja  
Að sýna öllum börnum áhuga, samkennd, samlíðan og hjálpsemi. Að hafa skilning á stöðu 
annarra. 

Hugrekki  
Að þora að láta til sín heyra og geta sett sér mörk. Að vera hugrakkur og góður félagi sem 
bregst við óréttlæti.  

(Barnaheill, e.d.) 

Námsefnið 
Vináttunámsefnið kemur í töskum, þar sem búið er að skipta því eftir aldri. Í Höfðabergi 
nýtum við okkur grænu töskuna sem er námsefni fyrir 3-6 ára börn. Hvert barn fær í upphafi 
skólagöngu sinnar úthlutað litlum Blæ bangsa til að hafa í skólanum. Bangsinn hefur það 
hlutverk að börnin hafi einhvern til að tala við og er sýnilegur ef börnin hafa þörf fyrir að tjá 
sig. Á hverri deild er svo einn stór Blæ bangsi sem nýttur er í Blæ stundum og er sýnilegur á 
deildinni. Í töskunni eru ýmis verkefni sem starfsfólk nýtir í vinnu sinni með börnunum með 
það að markmiði að koma í veg fyrir einelti eins og áður sagði. 
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Lubbi finnur málbein  
Á haustin í upphafi skólaárs er unnið með bókina Lubbi finnur málbein.  Sérhvert málhljóð er 

kynnt í stuttri sögu og skemmtilegri vísu eftir Þórarin Eldjárn með myndskreytingum eftir 

Freydísi Kristjánsdóttur (Eyrún Ísafold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009). 

Í bókinni er hvert hljóð táknað með litlum og stórum bókstöfum.  Hverju málhljóði fylgir 

ákveðin saga sem tengist hljóðinu. Sögurnar geyma fjölbreyttan orðaforða sem hvetja til 

umræðu.  Einnig fylgja hverju hljóði tákn og vísur sem fjalla um hljóðið.  

Barnið fær verkefni til að vinna með, hvern staf fyrir sig sem fjallað var um í innlögninni. 

Barnið gerir til skiptis, leirar stafinn í ákveðnum lit eftir því hvort stafurinn er sérhljóði – 

rauður eða samhljóði – grænn eða teiknar/skrifar stafinn og myndskreytir með mynd sem 

byrjar á þeim bókstaf.  

Kennslustund með Lubba: Starfsfólk og börn hlusta á disk sem fylgir Lubbabókinni þar sem 

sungið er lag um hvert málhljóð/bókstaf. Því næst lesum við söguna sem fylgir bókstafnum í 

bókinni um Lubba. Við æfum hljóðið og táknið þ.e. stafinn. Spyrjum út í orðin í sögunni og 

skrifum þau á töfluna. Talað er um sérhljóða og samhljóða og liti þeirra. Börnin læra hástafi 

og lágstafi. Eftir það æfa þau sig í að skrifa stafinn sem verið er að fjalla um og leira hann í 

kjölfarið. 
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Pör að læra saman (PALS) 
PALS (Peer-Assisted Learning Strategies) er kennsluaðferð í hljóðkerfisvitund og 

lestrarkennslu sem var þróuð í Bandaríkjunum af Douglas Fuchs og Lynn S. Fuchs.  

(The Fuchs Research Group, 2019). 

Skammstöfunin PALS hefur verið íslenskuð sem Pör Að Læra Saman. Er hér um að ræða 

aðferð þar sem nemendur kenna/þjálfa hver annan á jafningjagrundvelli. PALS er viðbót við 

hefðbundna lestrarkennslu að því leyti að nemendur vinna í pörum með mismunandi 

hlutverk. Lestur og tungumálið lærist þannig í gegnum virk og markviss samskipti barna. 

Upphaflega var PALS þróað sem kennsluaðferð við að kenna nemendum sem læra annað 

tungumál en sitt móðurmál en í ljós kom að þessi aðferð hentaði öllum börnum afar vel í að 

læra að þekkja hljóð stafanna og að æfa lestur og lesskilning. Þessi nálgun er í anda 

fjölmenningarlegra kennsluhátta sem ganga m.a. út á samvinnunám og mikilvægi jákvæðra, 

innihalds- og árangursríkra samskipta barna og nemenda sem tilheyra mismunandi 

samfélagshópum. 

(Sprotasjóður, 2012). 

 

K-PALS    
Er ætlað 5-6 ára börnum. K-PALS samanstendur af tvenns konar verkefnum, hljóðaleikjum  

og umskráningarverkefnum. Hljóðaleikurinn stuðlar að þjálfun hljóðvitundar.  Markmið 

umskráningarverkefna er að styrkja umskráningu og orðaþekkingu.   

Í Höfðabergi er byrjað að vinna með K-PALS í janúar og verkefnin eru unnin þrisvar til fjórum 

sinnum í viku, 20-30 mín í senn. Vinna við K-PALS tekur 8-10 vikur.  

 

P-PALS 
Er ætlað 4-5 ára börnum. Í P-PALS eru kenndir bókstafir og hljóð þeirra. Kennslustundirnar 

byrja á einfaldan hátt en þyngjast eftir því sem á líður. Í byrjun er kennt að þekkja bókstaf og 

hljóð hans, síðan að tengja saman hljóð og orð. Að lokum er lögð áhersla á að efla 

hljóðkerfisvitund og festa vitneskjuna í sessi. Lögð er áhersla á endurtekna upprifjun í öllum 

kennslustundunum. P-PALS eru 14 kennslustundir.  

Í Höfðabergi er byrjað að vinna með P-PALS í janúar. Þá er tekinn fyrir 1 stafur á viku. Fyrst er 

nafn stafsins endurtekið og kennt. Börnin læra tákn stafsins þ.e. hvernig stafurinn lítur út. 

Eftir það er hljóð hans kennt. Börnin vinna verkefni sem eru hvoru tveggja einstaklings 

verkefni og samstarfsverkefni. Þau fá ákveðin fyrirmæli og eiga að fylgja þeim. Vinna við P-

PALS tekur 10 vikur. 
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Leikur að læra 
 
Leikur að læra er kennsluaðferð þar sem börnum á aldrinum tveggja til tíu ára eru kennd öll 
bókleg fög í gegnum leiki, hreyfingu og skynjun á skipulagðan, líflegan og árangursríkan hátt. 
Leikur að læra er hugsað út frá þörfum barna til að leika og hreyfa sig og upplifa námsefnið í 
gegnum mismunandi skynfæri. Með því að nota kennsluaðferðina eykst úthald og einbeiting 
ungra nemenda. Auðvelt að aðlaga kennsluna að ólíkum þörfum einstaklinga með líkamlega 
og andlega og félagslega vellíðan barna að leiðarljósi. 
(Leikur að læra, e.d.). 
 
Kennslustund með Leikur að læra: Er einu sinni í viku. Fyrir áramót tengjum við saman 

Leikur að læra og Lubba, þegar búið er að leggja inn þrjá stafi samkvæmt Lubba. Í Leikur að 

læra sækja börnin þessa þrjá frauðstafi með ýmsum hreyfingum sem kallaðir eru ferðamátar. 

Í lok tímans þá skrifa þau stafina sem þau hafa sótt aftan á spjöld en framan á spjaldið spora 

þau tvær raðir af stöfunum í stafrófinu. 

Kennslustund með Leikur að læra: Er einu sinni í viku. Eftir áramót er tengdur saman Leikur 

og læra og K-PALS. Þetta er gert þegar búið er að vinna með ákveðinn fjölda verkefna í PALS. 

Frauðstafirnir eru til í pokum sem passa við verkefni sem unnin eru samkvæmt PALS. Unnið 

er með þetta á sama hátt og unnið er með Leikur að læra og Lubba fyrir áramót, þ.e. börnin 

sækja stafina með ýmsum hreyfingum sem kallaðir eru ferðamátar. Í þessum 

kennslustundum eru nemendur sem vinna saman samkvæmt PALS saman í hringnum og 

þurfa að ákveða hver sækir hástaf eða lágstaf. Svo eru þeir stafir sem eru sóttir skrifaðir 

aftan á spjald og að lokum spora börnin tvær línur af A-Ö bókstöfum.  
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Stærðfræði  
Lögð er áhersla á að nám fari fram í gegnum leik og upplifun barnsins. Unnið er með 

stærðfræðina í víðum skilningi og tengist hún í gegnum daglegt starf nemenda á deildum. 

Umræður og myndir eru notaðar. Ýmis stærðarhugtök og lýsingarorð æfð og notuð með 

myndum og samtölum. Námsbókin/vinnubókin Kátt er í Kynjadal er notuð. Þá er einnig 

notuð „ Stjörnubók“ með tölum frá 1-10 og 11-20. Útbúin eru vinnuhefti með tölum, léttum 

þrautum og ritæfingum sem innihalda ýmis klippi- og brotaverkefni. Alltaf er til staðar og 

aðgengilegt fyrir börnin blýantar, litir og skæri ásamt margs konar pappír. Körfuvinna í 

stærðfræði er einnig notuð en það eru ákveðin verkefni í körfum sem þjálfa ýmsa afmarkaða 

þætti s.s. talnagildi, plús/mínus.  

Tölur 
- Tölurnar kynntar 

- Draga til stafs – Punktalínur og brotalínur 

- Rita tölustafi 

- Leikir – t.d. veiðimaður, slönguspil og fleiri  

- Teikningar á töflu 

Talnaskilningur 
- Tenging á milli tölustafs og magns – hvað liggur að baki 

- Telja hluti og skrá 

- Skilja hlutfall t.d. stærðarmun, fleiri/færri – tengja við leiki 

- Leikir og spil 

- Flokka, para saman 

- Mæla og vigta 

- Samlagning  

- Nýta umhverfið til að ýta undir talnaskilning – telja glugga, leggja á borð 

Form 
- Kynna grunnform – þríhyrningur, ferningur og hringur – af hverju heita þessir hlutir 

þessum nöfnum 

- Verkefnablöð 

- Teikningar og leikir – púsl 

- Tengja formin við daglegt líf – t.d. bolti er hringur og gluggi er ferningur 

- Skoða formin í umhverfinu og á myndum 
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Tölvutækni 
Tölvutækni fer vaxandi í leikskólastarfi. Tæknin er þáttur í að afla upplýsinga, nota við 

úrvinnslu sem og frjálst starf þar sem börnin fá tækifæri til að skoða ýmsa námstengda leiki. 

Barnið kynnist tækninni, tækinu spjaldtölvu og möguleikum þess bæði á ákveðinn hátt eftir 

forskrift frá kennara sem og tæki til að hafa gaman af í gegnum nám. Spjaldtölvu notkun er 

hluti af starfi barnanna yfir vikuna, þau fá spjaldtölvu tíma x1 í viku 15 mínútur. 

- Tölvur/spjaldtölva  

- Að börn fái tækifæri til að vinna með skapandi námsefni sem tölvur eða spjaldtölvur 

bjóða upp á.  

- Kenna barninu á tækin og meðferð þeirra 

- Kenna barninu að bera virðingu fyrir tækjunum 

- Nýta sér þekkingu sem er á vefnum og sækja hana með tækjunum 

 

Lífsleikni 
Lífsleikni er færni sem barnið öðlast til að taka þátt í öllu því sem lífið býður upp á, vera 
virkur þátttakandi í þeim verkefnum sem bjóðast. Tileinka sér tillitsemi, virðingu og 
væntumþykju í garð annarra. Með lífsleikni öðlast barnið færni til að vera sjálfstæður 
einstaklingur og öðlast trú á eigin getu. Barnið tileinkar sér innri aga, verður fært um að sýna 
kurteisi og samkennd og temja sér virðingu fyrir umhverfinu sínu. Barnið lærir að þekkja 
tilfinningar sínar eins og gleði, sorg og að hafa taumhald á þeim. 

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er lögð áhersla á að efla lífsleikni meðal leikskólabarna. Þar 
kemur fram að lífsleikni byggist á alhliða þroska barns, færni þess til samskipta, rökrænni 
tjáningu og því að bera virðingu fyrir umhverfi sínu. Það er mikilvægt að efla lífsleikni barna í 
leikskóla með því að rækta alla þroskaþætti þeirra (Aðalnámskrá leikskóla, 1999). Lífsleikni 
felst ekki aðeins í því að kenna börnunum mannasiði og hvernig þau eiga að haga sér rétt. Í 
gegnum lífsleikni læra þau að taka tillit til annarra, auka sjálfstraust sitt og sjálfsvirðingu. 
Dyggðir tengjast einnig kennslu í lífsleikni og þar má nefna sem dæmi; þolinmæði, virðingu 
og ábyrgð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Allt starf leikskólans litast af lífsleiknikennslu hvort sem er í hópastarfi, samveru, listsköpun eða 
hreyfingu. Lífsleiknin er sem rauður þráður í öllu starfi okkar og ræðum við um lífsleiknina eins 
oft og mögulegt er í daglegu starfi 
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Lífsleikni og útikennsla 
Leitast er við að barnið fái tækifæri til að vera úti í náttúrunni, kynnast nánasta umhverfi, 

nýta efnivið og þann fjölbreytileika sem í kringum það er. Stuðlað er að því að barnið kynnist 

hlutunum frá fyrstu hendi, fái reynslu og upplifun af náttúrunni og öðlist þannig færni til að 

bera virðingu fyrir henni og vilji vernda hana. 

 

 

 

 

Heilbrigði og velferð   
Líkamsvitund og heilbrigði er undirstaða vellíðanar og velferðar. Líkamsvitund, fræðsla, þar 

sem barnið lærir á líkama sinn, umönnun og getu hans. Barnið lærir að nýta sér kunnáttu og 

getu líkamans, örva og þjálfa t.d. samhæfingu augna og handa, jafnvægi, þol og þrek, úthald 

og einbeitingu. Barnið lærir að ögra sér innan skynsemismarka, þroska með sér áhuga og 

getu á t.d. íþróttum hvers konar. Þá lærir barnið að ákveðnir líkamspartar eru einkasvæði, 

sem enginn hefur aðgang að utan umsjónaraðila í samráði og ákveðnum samskiptum. Barnið 

lærir að virða og taka tillit til annarra og þeirra skoðana og einkasvæða. Góð næring og 

umhirða er undirstaða góðrar líkamsvitundar og vellíðanar. Því er það hluti af fræðslu 

barnsins að það tileinki sér góða umhirðu og næringu, sé meðvitað um nauðsyn hreyfingar 

og útiveru. Hægt er að segja að líkaminn sé musteri okkar og að okkur beri að hugsa vel um 

það svo hámarks lífsgæðum sé náð. 

- Líkaminn – kynna heiti helstu líkamshluta 

- Hreinlæti – kenna almennt hreinlæti og hvers vegna það sé mikilvægt 

- Hollt og óhollt  – kynna fyrir nemendum muninn á hollu og óhollu fæði sem og líferni. 

- Fræða barnið um nauðsyn hollrar hreyfingar og útiveru 

- Kenna barninu á einkasvæði sín og meðferð þeirra 

- Ræða um mun á líkama frá einum til annars, litarhaft og gerð 
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Árstíðir 
Árstíðirnar eru fjórar og hafa þær hver sinn sjarma. Barnið lærir allt um náttúruna, hvernig 

hún hagar sér eftir árstíðum. Það fræðist um hegðun dýra og náttúru, tengir veðurfar við 

náttúru, ýmsar hefðir og árlega viðburði. Barnið kynnist árstíðunum í gegnum fræðslu um 

náttúruna, árstíðarbundin verkefni og veðurfar. 

- Kynna heiti árstíða 

- Vinna árstíðarbundin verkefni 

- Tengja við jörðina – vatn, ræktun 

- Veðurfar – nýta veðurálfa á deildum – skoða veðurkort 

 

 

 

Nærumhverfi 
Í nærumhverfi barnsins er margt að skoða. Barnið kynnist nærumhverfinu sínu í gegnum 

vettvangsferðir, heimsóknir í fyrirtæki og rannsóknarvinnu. Barnið lærir heimilisfang sitt og 

segir frá húsinu sínu og umhverfi þess. Barnið kynnist gönguleiðum um nærumhverfi sitt. 

- Hvað er í mínu umhverfi – kynna umhverfið 

- Heimilisfang – nemendur geti sagt hvar þeir eiga heima 

- Fræðsla um nærumhverfið, hverfið, götuna 

- Nærumhverfi leiksólans skoðað og kortlagt 

 

Endurvinnsla 
Endurvinnsla er hluti af fræðslu um verndun umhverfisins og náttúrunnar, hvernig ganga skal 

um náttúruna af virðingu og væntumþykju. Endurvinnslan skilar okkur betri nýtingu á 

úrgangi, endurnýtanlegum hlutum og öðru sem gengur í endurnýjun lífdaga sinna. Barninu er 

kynnt ferli endurvinnslu hjá Sorpu, það tekur þátt í að flokka rusl, býr til pappír úr 

pappírsafgöngum og föndrar úr margs konar einnota umbúðum. Þá tekur barnið þátt í vinnu 

umhverfisteymis skólans s.s. að skrá niður flokkun, matarsóun o.fl.  
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- Mikilvægi endurvinnslu – Nemendur læri hvað verður um pappír og það rusl sem við 

hendum 

- Nýta blöð og annað sem væri annars hent til endurvinnslu – t.d. krukkur, 

mjólkurfernur o.þ.h. 

- Passa náttúruna – hvað getum við gert til að passa upp á náttúruna 

- Vinna með umhverfisteyminu að þeim verkefnum sem það tekur fyrir, fræðsla og 

vinna að því að fá að flagga Grænfána ásamt Lágafellsskóla vor 2020. 

 

Lífríki 
Fræðsla um náttúruna og lífríki hennar er órjúfanlegur þáttur í fræðslu til barnsins. Barnið 

lærir um dýraríkið og náttúruna eftir ýmsum leiðum. Það fer í könnunarleiðangra, 

rannsóknarleiðangra og fræðsluferðir. Barnið lærir að virða og umgangast lífríkið af virðingu, 

sýna auðmýkt og væntumþykju. Þá eru ferðir tengdar læsi á það sem fyrir augum ber, 

umfjöllun og vinnu um lífríkið. Unnið er í hópum, eftir árstíðum, ákveðin verkefni, 

einstaklingsverkefni þar sem barnið velur sér viðfangsefni. Farið er í vettvangsferðir um 

náttúruna, fjöruferðir, skógarferðir, allt eftir árstíðum og þema hverju sinni. Barnið lærir 

samvinnu sem og að treysta á eigið ágæti og fylgja sínum áhugasviðum á sinn hátt. 

- Dýr – kynna helstu dýrategundir og það sem þeim tengist 

- Skordýr – skoða skordýr og lífsferla 

- Rannsóknarleiðangrar – nýta stækkunargler og smásjá  

- Skoða plönturíkið og taka plöntu í fóstur þ.e. fylgjast með henni úti í náttúrunni, 

stækka og dafna. Barnið mælir plöntuna og sér hvernig náttúran nærir hana 

- Haustlitaferðir að hausti til að safna laufblöðum, skoða litadýrð þeirra og fræðast um 

tegundir laufblaða. Þá er föndrað úr laufblöðum. 

- Lífríkið skoðað út frá árstíðunum, hvernig náttúran undirbýr sig undir veturinn, 

hvernig dýrin undirbúa sig. 
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4ra ára kennsla – Snemmtæk íhlutun 
Kennsla 4 ára barna er samtvinnuð í leik og kennslu. Þar erum við að nýta aðstöðu okkar til 

þjálfunar og kennslu í gegnum leikinn og stutta fjarlægð frá grunnskóla. Gott samstarf er milli 

leik og grunnskólans. Þar má t.d. nefna að samvinna er á milli starfsmanna leik- og 

grunnskólans varðandi áherslur á nám og undirbúning barnanna fyrir grunnskólagöngu.  

 

Stafakunnátta / undirbúningur læsis 
Áhugi barna á þessum aldri á stöfum og stafaþekkingu er að glæðast. Börnin hafa áhuga á því 

að skrifa nafnið sitt, læra stafina og hljóðin. Starfsfólk leikskólans nýtir sér þennan áhuga og 

eflir færni þeirra í stafakunnáttu. Þau leika sér með stafina. Para saman stóran staf og lítinn 

staf. Við innlögn í stafakunnáttunni er verið að vinna samkvæmt bókinni Lubbi finnur málbein 

og P-PALS samhliða ýmsum spilum, verkefnum (verkefnabókum) og leikjum. Unnið er með: 

Rím, klappa atkvæði, hljóðgreiningu, orð – samsett og orð sem eru sundurgreind í hljóð. 

Þetta eru þættir sem eru þjálfaðir í gegnum leik og starf, í málörvunarstundum og 

verkefnavinnu.  

- Málörvunarstundir, þjálfunarstundir 

- Sögustundir 

- Örsögur, þjálfa minni og athygli 

- Orðaforði, afstöðuhugtök, framsögn 

 

Þjálfun skriftar – sporun og kennsla á blýantsgripi 
Börnin fá þjálfun í skrift. Þau læra að draga rétt til stafs. Þau spora og gera krassæfingar sem 

er undirstaða skriftar. Í leikskólanum er lögð áhersla á að leggja inn og þjálfa þau atriði sem 

eru mikilvæg undirstöðuatriði fyrir barnið að vera með á hreinu við upphaf grunnskólagöngu. 
Skrift er eitt af því fyrsta sem barnið lærir í grunnskóla. Þjálfun skriftar er mikilvæg. Hún 

undirbýr barnið undir það að læra skrift eftir ákveðnum aðferðum. Við skriftina er grip um 

ritföng mikilvægt og að rétt sé haldið á þeim. Þjálfun í gripi er mikilvæg og er undirstaða 

góðrar færni til skriftar. Börn sem halda ekki rétt á blýantinum fá hjálpartæki þ.e. fylgihlut 

sem þjálfar rétt blýantsgrip utan um blýantinn sem stýrir gripinu og kennir þeim að tileinka 

sér rétt grip. Krassæfingar eru undirstaða færni til að draga til stafs. Þá er börnunum kennt 

með ákveðnum æfingum að beita ritföngunum, fylgja ákveðnum punktalínum sem ýmist eru 

beinar eða bognar, upp og niður og í hringi. Með krassæfingum ná börnin tökum á 

handahreyfingum, réttu gripi, beitingu úlnliðs og lipurð í skriftinni. 
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Fræðsla / daglegt starf 
Fræðsla er í gangi allt árið. Þá er tekið fyrir efni sem tengist ákveðnum árstíðum, ákveðnum 

dögum eða efni sem áhugi er fyrir að fjalla um. Má þar nefna þorrann, ýmsa daga sem 

tileinkaðir eru ákveðnum málefnum sem vert er að fjalla um og nauðsynlegt er fyrir börnin 

að þekkja og kannast við s.s 112 dagurinn sem haldinn er í febrúar ár hvert til þess að kynna 

neyðarnúmerið, dagur eineltis og fleiri dagar. Þá er líka tekið fyrir fræðsluefni sem vekur 

áhuga barnanna s.s náttúran, endurvinnsla og nærumhverfi svo eitthvað sé nefnt. Fræðslan 

fer fram í hópum og samverustundum, unnin eru verkefni tengd efninu og farið í 

vettvangsferðir, sögur tengdar efninu lesnar og söngvar sungnir. Lögð er áhersla á 

heimaþekkingu barnanna sem byggir á því að þau viti fullt nafn, afmælisdag, nöfn foreldra, 

heimilisfang og aðra þætti sem snúa að þeim sjálfum og sínum nánustu. Þessi þekking er 

byggð upp með þjálfun og upprifjun.  

- Heimsókn á bókasafn, sögustundir 

- Ferðir tengdar fræðsluefni 

- Val er á hverjum degi, börnin velja sér viðfangsefni og taka ábyrgð á eigin vali 

- Stærðfræði æfingar, spora, æfa tölur og talnagildi, form 

- Könnunaraðferðin, fræðsla og umræður, virk svör frá börnunum 

- Vettvangsferðir, gönguferðir í náttúrunni, upplifun, reglur 

- Umhverfisfræðsla, virðing fyrir náttúrunni 

 

Félagsfærni / samskipti 
Félagsfærni er nauðsynleg. Félagsfærni er færni til eðlilegra samskipta, færni til að leysa 

ágreiningsefni og að koma skoðunum sínum á framfæri. Félagsfærni styrkir sjálfsmynd 

barnsins, er tæki til að hlusta á skoðanir annarra. Félagsfærni ýtir undir jákvæða hegðun og 

framkomu. Félagsfærni stuðlar að því að barnið geti þroskað með sér góða vináttu, átt í 

góðum samskipum og verið meðvitað um líðan annarra. Færni barnanna til að leysa 

ágreiningsefni sín á milli er þjálfuð, tillitsemi og samkennd.  

- Bínu reglurnar notaðar í þjálfun samskipta 

- Myndrænt skipulag 

- Framsögn 

- Blær Bangsi kemur reglulega 

- Veðurfræðingur sem aðstoðar í samverustundum  

- Spilastundir 

 

Sjálfshjálp 
Sjálfshjálp er öllum nauðsynleg og þjálfun hennar því mikilvæg. Starfsfólk leikskólans gefur 

sér góðan tíma í að þjálfa, kenna börnunum að vera sjálfbjarga, geta sjálf klætt sig í og úr, 

biðja um hluti og fleira. 
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5 ára kennsla  – Snemmtæk íhlutun  
 

Boðskiptareglur Bínu 
Boðskipti eru mikilvægur þáttur í námi barna og nýtum við okkur boðskiptareglur Bínu til 

þess að kenna börnunum þennan þátt. 

Þær eru: 

- Bína lærir að sitja  
- Bína lærir að passa hendur 
- Bína lærir að hlusta 
- Bína lærir að bíða  
- Bína lærir að gera til skiptis  
- Bína lærir að muna  

Þessar reglur eru grunnurinn að málörvun bæði í daglegum aðstæðum sem og skipulögðum 

málörvunarstundum. 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir, e.d.). 

Bekkjarsáttmáli   
- Bekkjarsáttmáli 5 ára barna byggist á boðskiptareglum Bínu 

- Börnin fóru öll í litlum hópum í samverstund þar sem farið var yfir reglurnar og allir 

samþykktu að fara eftir þeim, jafnt nemendur og kennarar. 

- Sáttmálinn er rammaður inn upp á vegg inni á Lóubergi 
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Umskráning bókstafa yfir í málhljóð 
- Umskráning kallast hin tæknilega hlið lesturs sem felst í því að þekkja tengsl bókstafa 

og hljóða og geta tengt hljóð bókstafanna í orð. 

- Mál og lestur eru órjúfanlegir þættir  

- Undirstöðuþættir fyrir lestur eru: Orðaforði,umskráning, hljóðkerfisvitund, 

lesskilningur og lesfimi. 

- Lesskilningur byggir á ýmsum þroskaþáttum og fyrri þekkingu lesandans, þó 

sérstaklega  á orðaforða og málskilningi. 

- Ef nemandi á í erfiðleikum með umskráningu þá fylgja iðulega einhverjir erfiðleikar 

með lesskilning. 

- Lestrarfærni er mjög stöðugur eiginleiki og því getur verið mjög erfitt að grípa inn í 

þegar langt er liðið á lestrarnámið. 

- Lestrarnám byggir líka á sjálfstjórn, vinnsluminni og innsæi inn í eigin vanda. 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2005). 

 

Hljóðkerfisvitund 
- Hljóðkerfisvitund er sá hæfileiki að geta hugsað og talað um hljóðkerfi málsins. 

Hljóðkerfisvitund byggir á að vinna með form málsins. 

- Barn með vel þroskaða hljóðkerfisvitund skynjar form tungumálsins og getur aðskilið 

það frá merkingarlegu innihaldi þess þ.e.a.s. frá skilningi. 

- Í flestum tilfellum þroskast hljóðkerfisvitund á eðlilegan hátt samhliða öðrum þáttum 

málþroskans, þar sem barnið uppgötvar smám saman form tungumálsins án 

sérstakrar íhlutunar. Hér á sér stað ákveðin gagnvirkni sem að þýðir að lestur og 

umskráning styrkir hljóðkerfisvitund. 

- Hljóðkerfisröskun og mikil framburðarfrávik geta bent á vanda í hljóðkerfisvitund. Þar 

sem kemur fram vandi í hljóðkerfisvitund er mikilvægt að veita kennslu við hæfi í 

anda snemmtækrar íhlutunar.  

- Rím er einfaldasti þáttur hljóðkerfisvitundar og byrjar að þróast í kringum þriggja ára 

aldur.  

(Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2005.) 

 

Snemmtækir íhlutunartímar  
- HLJÓM-2: niðurstöður notaðar til að veita þjálfun eftir þörfum. 

- Útbúið er niðurstöðublað til foreldra um stöðu nemandans. Á sama tíma er útbúið 

blað með hugmyndum hvað varðar Snemmtæka íhlutun og fylgja þessu blaði 

niðurstöður úr HLJÓM-2. 

- Einstaklingsþjálfun fer fram eftir þörfum og er skráð á skráningarblaðið fyrir hvern og 

einn nemanda fyrir áherslur í íhlutun (Fylgiskjal 2). 

- Í þessum tímum er unnið með t.d. rím, samsett orð, orðhlutaeyðingu, heiti 

bókstafanna, PALS æfingar. 

- Lærum og leikum með hljóðin, Stafastuð og fleira. Allir nemendur sem vilja fá að vera 

með í þessum tímum sem skapar mikla ánægju fyrir alla sem að taka þátt.  
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Stærðfræði  
- Tvisvar í viku á 5 ára deild. 

- Í þessum stundum eru 5 til 6 börn í einu í 15 mínútur. Æfð eru boðskipti þ.e.a.s. það á 

að vera vinnufriður, fara eftir fyrirmælum kennara og vinna vel að verkefni tímans. 

- Numicon er notað í fyrstu tímunum, telja og leggja inn talnalínu. 

- Kátt í kynjadal, vinnubók og söguspjald 

- Sproti 1a. Nemendabók sem þau, í samvinnu við 1. bekk, vinna ýmis verkefni í. 

- Ýmis körfuverkefni, spil, para ofan í tölustafi, flokkun, röðun, form og ýmsar 

mælingar. 

- Æfum að spora tölustafi. 

- Æfum hvað formin heita, hringur, þríhyrningur, rétthyrningur og ferningur. 

- Mynstur og allavega brota- og klippiverkefni. 

 

Aðstoðarkennari 

Nemendur skiptast á að vera aðstoðarkennari í einn dag. Með því að vera aðstoðarkennari fá 

börnin góða æfingu í framsögn. Það að standa fyrir framan önnur börn og tjá sig og segja frá 

getur verið erfitt í fyrstu. En það er gaman að sjá hvernig börnin æfast hægt og rólega, 

styrkjast og tala hærra og skýrar en fyrst þegar þau byrjuðu. Hlutverk aðstoðarkennara er 

fjölbreytt: 

- Líta eftir veðri og segja hvaða föt þau þurfi að fara í. 

- Telja hvað margir eru mættir í dag. Fá að velja hvort þau byrji að telja stelpur eða 

stráka og svo þarf að telja alla. (Stærðfræðidæmi og við hlustum í leiðinni á talningu 

hjá þeim og framburð.) 

- Þau eru líka með kennaranum að velja hvað er í boði í vali og ákveða hvort það er 

stýrt val (mynd af því sem er í boði, hversu margir mega velja og nöfn barnanna) eða 

að þau megi fara sjálf og leika sér (mynd af því sem er í boði, hversu margir mega 

velja en ekki þarf að setja nöfn barnanna. Þau fara sjálf á valsvæði og sjá hvort pláss 

sé í því vali). 

- Þau bjóða upp á ávexti fyrir hádegi. 

- Leggja á borðin og ná í matinn og allt sem því tilheyrir. 

- Þau segja okkur svo hvað er í matinn og bjóða okkur að setjast til borðs. 
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Verkefnavinna  
- Vinna þar sem ýmis verkefni eru lögð fyrir. Byrjað á að spora stafi, vinnubækur þar 

sem lögð er áhersla á vinnu með bókstafi, að spora tölustafi, lita ljósritaðar myndir og 

læra formin. Í þessari vinnu er fylgst með því hvernig börnin halda á skriffærum. Þau 

æfa líka að skrifa nafnið sitt. 

- Í þessari vinnu eru 7 til 8 nemendur með kennara sínum við hvert borð og allir eru að 

vinna að því sama og eru að æfa sig að fara eftir fyrirmælum og hafa vinnufrið. 

Dagskipulag deilda /myndrænt  
Á hverri deild er dagskipulagið myndrænt. Á fimm ára deildum er skipulag vikunnar til sýnis á 

meðan á fjögurra ára deildum er það skipulag dagsins. 

5 ára deild 

 

4 ára deild 
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Samspil   
Samspil milli leik- og grunnskóla er liður í að brúa bil milli skólastiga. Þar blandast nemendur 

af hvoru skólastigi, 5 ára og 1. bekkur, saman í námstengdum viðfangsefnum undirbúnum af 

leik- og grunnskólakennurum. Hvert samspil stendur yfir 6-8 vikna tímabil og byggir á  

samstarfi milli 5-6 ára barna. Samspil er samvinnuverkefni kennara á leikskóla- og 

grunnskólastigi. Samspil kemur inn í starfið að vori. 

Unnið er að verkefnum (íslensku og stærðfræði) sem krefjast samvinnu, samskipta, 

einbeitingar og úthalds í vinnu og samveru. Verkefni eru hlutbundin og unnin í gegnum leik 

eða sköpun. Tilgangurinn með samspili er að undirbúa leikskólabörnin fyrir komandi 

grunnskólagöngu ásamt því að  kynnast börnum í grunnskólanum og húsnæði skólans.  

Markmiðið er að: 

- Nýta síðasta veturinn í leikskóla til að kynna barninu grunnskólaumhverfið 

- Efla og styrkja sjálfstæði barnsins í samskiptum við grunnskólabörn 

- Auka færni og öryggi  barnsins í nýjum aðstæðum 

- Auka barninu vellíðan með þann áfanga að byrja í grunnskóla 

- Efla samskipti milli árganga og auka möguleika á félagavali 

- Stuðla að einstaklingsmiðaðri nálgun í kennslu 

Vettvangsferðir  
Vettvangsferðir eru farnar í tengslum við skipulagt starf og þemavinnu. Þar er upplifun 

barnsins aðalatriðið sem og fræðslan. Barnið lærir á nærumhverfið á áhrifaríkan hátt með 

snertingu, þátttöku sinni og tengingu efnisins við upplifunina.  

Tilgangurinn er að vita hvað umhverfið býður upp á, læra að bera virðingu fyrir því og ganga 

vel um náttúruna. Þá eru vettvangsferðir einnig farnar í þeim tilgangi að njóta, víkka 

sjóndeildarhringinn, auka fjölbreytni og veita útrás fyrir frjálsa hreyfingu. Vettvangsferðir 

kenna börnum á það umhverfi sem þau búa í/við þannig að þau geti nýtt sér það í leik og 

starfi.  

Útskriftarferð er farin með elsta barnahópinn þegar starfi vetrarins er að mestu lokið og fyrir 

sumarfrí, yfirleitt í lok maí eða byrjun júní. Þá hefur verið farið á Hvalasafnið þar sem barnið 

fær leiðsögn um safnið, fræðslu um þær tegundir hvala sem þar eru og getur skoðað og 

komið við. Barnið fær að upplifa, sjá, koma við og fræðast. 

Markmiðið er að: 

- Auka við upplifun barnsins 

- Upplifa snertingu við umfangsefnið 

- Auka fjölbreytileikann í vinnslu 

- Auka þekkingu barnsins á efninu 

- Víkka sjóndeildahring barnsins 

- Efla tjáningu barnsins í umfjöllun og vinnslu  

- Styrkja tilfinningar barnsins gagnvart efniviðnum  
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Matstæki 
TRAS 
Eitt af stóru verkefnum barnanna okkar er að tileinka sér tungumálið. Góður málþroski 

skiptir miklu máli fyrir andlegan þroska barna, félagslega líðan og seinni lestrartileinkun. 

Stundum hefur starfsfólk leikskólans á tilfinningunni að eitthvað vanti upp á málþroskann en 

getur ekki sagt hvaða þættir málþroskans eru í ólagi. Í þeim tilfellum sem grunur vaknar um 

málþroskafrávik er gott að nota TRAS skráningarlistann til að skoða stöðu barnsins út frá 

mismunandi málþáttum. 

Með TRAS skráningunni er hægt að skoða frávik og félagsþroska barnanna með 

fyrirbyggjandi og snemmtæka íhlutun í huga. TRAS (Tidlig registering af språkudvikling) er 

skráningarlisti til notkunar fyrir leikskólakennara til að fylgjast með máltöku tveggja til fimm 

ára barna. Listinn er upprunalega kominn frá sérfræðingum við norska háskóla og 

sérkennslustofnanir og er notkun hans nú orðin útbreidd á Norðurlöndunum. TRAS 

skráningarlistinn hefur verið þýddur og staðfærður fyrir íslenskar aðstæður.  

Markmið með TRAS skráningarlistanum er:  

- Að unnt sé að grípa inn með skjóta og markvissa aðstoð ef grunur vaknar um frávik.  

- Að reynt sé að fyrirbyggja að önnur vandamál komi upp sem tengjast því að barn hafi 

ekki fengið aðstoð vegna málþroskafrávika.  

TRAS skráningarlistinn er ekki málþroskapróf heldur athugun í skráningarformi á málhegðun 

hjá börnum á ákveðnum aldri. 

(Leikskólinn Ársalir, e.d.). 

HLJÓM-2 
HLJÓM-2 er aldursbundið próf sem er lagt fyrir til að meta hljóðkerfis- og málmeðvitund 
barna í elsta árgangi leikskólans. Þetta er gert til þess að finna þau börn sem eru í áhættu 
fyrir síðari lestrarerfiðleika. Slök hljóðkerfis- og málvitund er talin aðalorsök lestrarvanda hjá 
stórum hluta barna. Leikskólaárin eru mjög mikilvæg fyrir snemmtæka íhlutun. Undanfarin ár 
hefur verið lögð mikil áhersla á að börnum sé strax frá unga aldri boðið markvisst upp á leiki 
og verkefni til að örva hljóðkerfis- og málmeðvitund þeirra og að þeim sem virðast eiga í 
erfiðleikum sé sinnt sérstaklega (Menntamálstofnun, e.d.). 

Gátlisti Lágafellskóli  
Starfsfólk leikskólans nýtir gátlista Lágafellsskóla til þess að meta hvað barnið þekkir og 

getur. Sem dæmi fínhreyfingar, málþroski og félagsþroski (Sjá fylgiskjal 3). 

Matsblað talnagilda 
Í Höfðabergi höfum við metið ýmis stærðfræðihugtök sem unnið er með á 5 ára deild (Sjá fylgiskjal 4). 

Stafakönnun 
Könnuð er stafaþekking hjá 5 ára börnum að hausti fyrir foreldraviðtal og svo aftur að vori (sjá 

fylgiskjal 5).   
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Stoðþjónusta 
Matslistar frá Skólaskrifstofu Mosfellsbæjar. 

Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar hefur útbúið matslista sem kennarar og foreldrar fylla út þegar 
sækja á um einhverja þjónustu á vegum skólaskrifstofu. Sem dæmi hjá sálfræðingum eða 
talmeinafræðingum. Sjá fylgiskjal 6. 
 

Talmeinafræðingur 
Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar hefur talmeinafræðing á sínum snærum. Hann sér um 
greiningar og ráðgjöf til foreldra og skóla. Eins sinnir hann meðferð og þjálfun eftir því sem 
við verður komið. 

Sálfræðingur 
Skólaskrifstofa Mosfellsbæjar hefur einnig sálfræðing á sínum snærum. Hann sér um greiningar og 

ráðgjöf til foreldra og skóla. Ásamt því að hann vísar málum áfram í fullnaðargreiningu hjá viðeigandi 

stofnun ef þörf er á. 
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Skipulag málörvunarstunda  
Markviss málörvun 

Unnið er með námsefnið Markviss málörvun sem felur í sér kerfisbundin vinnubrögð í leik.  

Markmið leikjanna er að auka málvitund barnanna og er leikurinn notaður til að ná athygli 

þeirra (Menntamálastofnun, e.d.). 

Leikirnir eru í sex aðalflokkum: 

1. Hlustunarleikir 

2. Rímleikir 

3. Setningar og orð 

4. Samstöfur 

5. Forhljóð 

6. Hljóðgreining  

Eins er markvisst unnið að málörvun í öllum þáttum starfsins. Sem dæmi í samverustundum 

þar sem aðstoðarkennari, kemur að samverunni og segir frá ýmsum hlutum s.s hvernig 

veðrið er, hverjir eru þjónar o.s.frv. Þá er markviss málörvun notuð í daglegu spjalli og í öllum 

daglegum samskiptum við barnið. 

Einnig er stuðst við ítarefni úr bókinni Ljáðu mér eyra – undirbúningur fyrir lestur. 

 

Í málörvunarstundum í Höfðabergi eru boðskiptareglurnar hennar Bínu nýttar. Þær hjálpa 

börnunum  að læra að sitja, passa hendur, hlusta, bíða, gera til skiptis og muna.  
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Málörvunarefni í Höfðabergi 
Námsefni og bækur eru flokkaðar af starfsmönnum til að auðvelda val á réttu 
málörvunarefni við kennslu. Efnið er merkt með lituðum límmiðum eftir flokkuninni á 
málþáttum úr Tölum saman – málörvunarkerfinu. Markmiðið með flokkuninni er að nýta það 
kennsluefni sem til er á réttan hátt og að nemendur fái þjálfun sem hentar hverjum og 
einum. 
 
 

- Orðaforði: Gulur. 
-  

 
- Almennur málskilningur: Rauður 

 
 

- Heyrnarminni: Grænn 
 
 

- Setningafræði: Blár 
 
 

- Málfræði: Hvítur 

 
 

- Hljóðkerfisvitund: Appelsínugulur 
 
 

- Form, litir og tölur: Svartur 
 

Ýtarlegri skýringar á flokkun í lit  
 

Orðaforði: Öll þau orð sem við notum í tungumálinu til þess að sýna hugtakaþekkingu. 

Orðaforði þróast fyrst út frá barninu sjálfu með því að það lærir að þekkja helstu líkamshluta, 

nánustu fjölskyldu, tilfinningar og hluti úr nánasta umhverfi. Markmiðið er að auka orðaforða 

nemandans og kenna honum virka orðanotkun í tengslum við nánasta umhverfi.  

Almennur málskilningur: Skilningur gerir börnum kleift að vinna úr upplýsingum af þeirri 

reynslu sem þau upplifa. Skilningur kemur ekki aðeins fram í lestri heldur er hann einnig 

mikilvægur í samskiptum. Barn með góðan málskilning getur gert grein fyrir rituðu máli og 

tengt þannig orð sem það lærir við eigin þekkingu og skilning. Boðskipti. 

Heyrnarminni: Að tileinka sér, geyma og geta kallað fram heyrnrænt hljóðmynstur (oftast í 

réttri röð), bæði úr langtíma- og skammtímaminni. Þetta felur m.a. í sér að geta endurtekið 

orð og farið eftir fyrirmælum. Markmiðið er að þjálfa heyrnarminni. 
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Setningafræði: Setningauppbygging byggir á málfræðireglum, sem segja til um hvernig orð 

eiga að raðast upp í setningar. Öll tungumál byggja á málfræðireglum sem gera fólki 

mögulegt að tjá sig í setningum. Markmiðið er að kenna nemandanum að tengja saman orð í 

mismunandi langar setningar. 

Málfræði: Málfræði er samansafn af reglum sem einkenna hefðbundna málnotkun. 

Miðtaugakerfið býr yfir upplýsingum um þessar reglur  og við notum þær upplýsingar þegar 

við myndum setningar. Markmiðið er að kenna nemendum að tala í málfræðilegum réttum 

setningum. 

Hljóðkerfisvitund: Hljóðkerfisvitund er hæfileikinn til þess að geta hugsað og talað um 

málhljóð og hljóðkerfi málsins. Hér má t.d. nefna að geta klappað atkvæði, rímað og fundið 

fyrsta hljóð orða. Markmiðið er að styrkja hljóðkerfisvitund nemandans og undirbúa hann 

þannig sem best fyrir námið. Boðskipti. 

Form, litir og tölur: Þessi hugtök byggja á huglægri flokkun og nafnsetningu á mismunandi 

litaheitum, útlínum forma og talnagildum. Markmiðið er að kenna nemendum hugtök tengd 

grunnformum, litaheitum og talnagildum.  

(Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2005.) 
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Spil 
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Bækur 
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Fylgiskjöl 
Fylgiskjal 1 

Lestrarátak Lágafellsskóla 

 

 

 

 

 

NAFN: _________________________________ 

BEKKUR: _____________________ 

 

MÁN. ____________________ MÍN. ________________ 

ÞRI. _____________________  MÍN. ________________ 

MIÐ. ____________________  MÍN. ________________ 

FIM. ____________________   MÍN. ________________ 

FÖS. ____________________  MÍN. ________________ 

HELGI ___________________  MÍN. ________________ 

 

SAMTALS: _____________________________ 
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Lestrarátak Lágafellsskóla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N
afn

: ____
___

__
_

___
__ 

D
ags.: _____

__
__

___
__ 

M
ín

. : _____
__

___
__ 
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Fylgiskjal 2 
 

Snemmtæk íhlutun skráningarblað  / eyðiblað 

 

- Snemmtæk íhlutun      Skráningarblað 

Nafn barns: Lágafellsskóli Höfðaberg  

Kt: Deild: 

 

- Sterkir þættir: 

 

- Slakir þættir: 

-  

- Í skólanum verður unnið með eftirfarandi þætti 

 

Dags: Ítarefni: Mat á frammistöðu: 
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Fylgiskjal 3 
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Fylgiskjal 4 

 

Matsblað talnagilda 

Nafn:________________________ Dags.___________ 

  

 Kann Er að 

læra 

Kann 

ekki  

Annað 

Runutalning     
1 - 5     
1 - 10     
1 -       
Þekkir röð talna     
1 – 5     
1 - 10     
Getur talið hluti(með 

því að benda á) 
    

1 - 5     
1 - 10     
Þekkir tölustafina     
1 – 5     
1 - 10     
Skilur gildi talna     
1 – 5     
1 - 10     
Skrifar tölustafi     
1 – 5     
1 – 10     
Tengir saman 

tölustafi og fjölda  
    

1 – 5     
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1 - 10     
     

     

Skilur hugtök     
Næst á undan     
Næst á eftir     
Fleiri en     
Færri en     
Jafnt og     
Minni en     
Stærri en     
Plús     
Mínus     

Þekkir 

aðgerðamerkin 

    

+     

-     

=     

Leggur saman     
1 – 5     
1 - 10     
Orðadæmi     

Form     
Hringur     
Ferningur     
Ferhyrningur     
Þríhyrningur     
Trapisa     
Sívalningur     
Hjarta     
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Fylgiskjal 5 

 

Stafaþekking 

Nafn barns                                     

Aldur:   ár           mán.                                                     Dags.  
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h
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K    Þ    

Á    Ó    

D    U    

G    Y    

L    S    

É    O    

J    Æ    

Í    Ö    

M    V    

I    X    

F    P    

B    N    

A    R    

H    T    

Ð    Ú    

E    Ý    
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Getur lesið: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ef barnið getur lesið textann á hinu blaðinu,  
spurðu hann þá munnlega. 
 

 

1. Hvað er Siggi gamall? 
 

 

2. Hvað heitir kisan? 
 

 

3. Hvað á amma? 
 

 

4. Hvar á Erla heima? 
 

 

 

Biðjið barnið að skrifa orð undir myndirnar. 

 

 

 

 

 

 
 

Sól   

Bók  

Lás  

Ása  

Hús  

Lóa  

  

1. Amma á bíl.  

2. Siggi er 7 ára.  

3. Erla á heima í sveit.  

4. Kisa heitir Skotta.  


