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FORMÁLI 

 

Fræðslusvið Mosfellsbæjar og leikskólar í Mosfellsbæ fóru í samstarf við Menntamála-
stofnun og Ásthildi B. Snorradóttur talmeinafræðing um snemmtæka íhlutun með                      
áherslu á málþroska og læsi í leikskólum bæjarins. 

Upphaf þessa var að Menntamálastofnun auglýsti eftir einu sveitarfélagi til þátttöku í 
verkefninu og reyndist mikill áhugi  hjá sveitarfélögum landsins. Mosfellsbær varð þess 
heiðurs aðnjótandi að verða valinn til samstarfsins. Verkefnið stóð yfir í eitt og hálft ár 
eða frá október 2018 til maí 2020. Verkefnið er hluti að Þjóðarsáttmála um læsi sem 
sett var af stað af hálfu Menntamálaráðuneytis haustið 2015. 

Markmið verkefnisins eru: 

Að öll börn í leikskólum Mosfellsbæjar nái hámarksárangri hvað varðar mál, tal 
og boðskipti og að þau komi vel undirbúin inn í fyrsta bekk grunnskóla hvað 
málþroska snertir.  
    Að leikskólabörn fái íhlutun og kennslu við hæfi og að kennsla í grunn-
skólum 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 þess og 
rammar inn skipulag hvers skóla í samræmi við hugmyndafræði, skólanámskrá og sér-
stöðu skólans. Handbókin inniheldur verklag hvers skóla við málörvun, flokkun á mál-
örvunarefni, 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 leik-
skólar hafa þegar kemur að snemmtækri íhlutun barna með málþroskaraskanir.  

Á tímabilinu sem verkefnið stóð yfir fékk starfsfólk leikskólanna og foreldrar margvís-
lega fræðslu um eflingu málþroska og málfærni leikskólabarna og mikilvægi snemm-
tækrar 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 hand-
bókanna og stuðluðu þar með að betri menntun og þroska mosfellskra barna. 

 

Árla skal að auðnu hyggja 

  
Gunnhildur M. Sæmundsdóttir 

    Skólafulltrúi fræðslu- og frístundasviðs Mosfellsbæjar 
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INNGANGUR 

 

Leikskólinn Hlíð hefur verið starfræktur frá 21. september 1985. í upphafi var hann 3 

deilda leikskóli, þar af ein hálfsdags deild. 1994 varð Hlíð einsetinn leikskóli. Árið 2000 

var tekin í notkun færanleg skólastofa og þar með ný deild. Með tilkomu nýbyggingar 

2003 urðu deildarnar 5. Haustið 2017 var ein deildin gerð að ungbarnadeild, haustið 

2018 voru tvær deildar í viðbót gerðar að ungbarnadeildum og um leið var ekkert barn 

í elsta árgangi hefðbundins leikskólaárgangs. Frá haustinu 2019 hafa verið 1-3 ára 

gömul  börn eingöngu í Hlíð. 

    Snemmtæk íhlutun í máli og læsi, upphaf þess verkefnis var að Menntamálastofnun 

Íslands leitaði eftir samstarfi við sveitarfélag  sem hefði áhuga á að leikskólar sveitar-

félagsins tækju þátt í þróunarverkefni um að efla málþroska og læsi leikskólabarna í 

gegnum hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar. Leikskólar Mosfellsbæjar vildu 

gjarnan taka þátt og  30. október 2018 var undirritaður samningur milli Menntamála-

stofnunar,  Mosfellsbæjar og Talstúdíós Ásthildar Bj. Snorradóttur um samstarf og 

samvinnu við að efla málfærni, málþroska og læsi leikskólabarna í Mosfellsbæ. Í samn-

ingnum kemur fram að leikskólarnir leggja áherslu á snemmtæka íhlutun varðandi  mál-

þroska og læsi í samræmi við áherslur sem settar voru fram í Þjóðarsáttmála um læsi 

2015. Áætlað var að verkefnið stæði frá nóvember 2018 til apríl 2020. 
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MARKMIÐ LEIKSKSKÓLANS HLÍÐAR 

 

✓ Að styrkja málþroska allra barna í leikskólanum. 

✓ Að nota skilvirk vinnubrögð hvað varðar málþroska og læsi með því að búa til 

verkáætlun fyrir leikskólann. 

✓ Að flokka allt málörvunarefni eftir viðeigandi málþáttum og gera það aðgengi-

legt fyrir allt starfsfólk leikskólans. 

✓ Að auka færni hjá starfsmönnum varðandi allt sem tengist markvissri málörvun 

s.s skráningu, mati á árangri, vali á viðeigandi málörvunarefni og uppbyggingu 

málörvunarstunda. 

✓ Að nýta TRAS skráningar á málþroska ungra barna til að gera málörvun barn-

anna marvissa. 

✓ Að innleiða hugmyndir um snemmtæka íhlutun þegar grunur vaknar um 

seinkaðan málþroska.    

 

FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 

 

Öll börn eiga rétt á að fá kennslu við hæfi. Með áherslu á snemmtæka íhlutun verður 

brugðist við um leið og rökstuddur grunur vaknar um málþorskafrávik hjá ungum 

börnum. Með markvissri málörvun í leik og í daglegum aðstæðum er leitast við að 

draga úr erfiðleikum sem barnið kann að lenda í síðar meir. Áhersla er einnig á einstak-

lingsáætlanir, skráningu og mat á árangri. Mikilvægur þáttur er að efla foreldra/forráða-

menn og eiga gott samstarf við þá til að undirbúa barnið enn frekar til að takast á við 

allt nám. 

 

MARKMIÐ 

 

Aðalmarkmið verkefnisins er að öll börn í leikskólum Mosfellsbæjar nái hámarksárangri 

hvað varðar mál, tal og boðskipti og undirbúning fyrir  frekara lestrarnám.  Að börnin 

fái íhlutun og kennslu við hæfi og að unnið sé eftir hugmyndafræði um snemmtæka 

íhlutun með áherslu á hámarksárangur allra nemenda hvað varðar mál og læsi. Mark-

miðið er einnig að valdefla starfsfólk leikskólanna til að beita aðferðum snemmtækrar 

íhlutunar til að efla málþroska og læsi.  
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MIKILVÆGI LESTURS   

 

Að lesa daglega fyrir börn felur í sér mikla og góða málörvun. Orðaforði eykst við lestur. Þau kynnast 

öðruvísi málfari en notað er daglega og það er mjög gott að lesa sömu bókina aftur og aftur, endurtekn-

ing er góð. Það þarf að velja bækur eftir þroska og áhugasviði barnanna og það er betra að lesa stutt 

og oftar heldur en lengi og sjaldnar. Það er mikilvægt að gera hlé á lestrinum og ræða bókina, gefa 

barninu færi á að spyrja og spjalla um myndirnar.  Samvera barns og fullorðins, á meðan lesið er, er 

mikilvæg gæðastund. 

Hér er slóð á myndband sem sýnir hvernig hægt er að lesa fyrir ung börn á árangursríkan hátt 

https://www.youtube.com/watch?v=ki5jYbRcydU&fbclid=IwAR1-IETUaQmmZwKb-

zMFBVE3Tgj-0VpjnPGuVDNkMLdK7-A24baOOO7P4gI 

Sýnt hefur verið fram að heimilin hafa meiri áhrif en skólinn á viðhorf barna til lesturs. Lestur á heimili 

og lestur foreldra/forráðamanna er því mjög mikilvægur. Í því ljósi er mjög áríðandi að foreldrar/forráða-

menn séu meðvitaðir um það og séu góðar fyrirmyndir. Það er mikilvægt að þeir séu duglegir að fara 

með börnin á bókasafnið, lesi sjálf, bæði tímarit og bækur. Einnig skiptir miklu máli  og að þeir lesi fyrir 

börnin og ræði um bækurnar. 

 

Það skiptir máli að: 

✓ Bækur séu sýnilegar  

✓ Börn hafi aðgang að bókum  

✓ Vera góð fyrirmynd þegar kemur að bókum 

✓ Börn sjái foreldra/forráðmenn lesa sér til ánægju 

✓ Fullorðnir og börn lesi saman daglega 

Lestur bóka fyrir börn er góð leið að: 

✓ Auka orðaforða 

✓ Auka vitsmunaþroska og hugarfærni 

✓ Efla málskilning og máltjáningu 

✓ Vekja áhuga á bókum 

✓ Auka einbeitingu og athygli 

https://www.youtube.com/watch?v=ki5jYbRcydU&fbclid=IwAR1-IETUaQmmZwKb-zMFBVE3Tgj-0VpjnPGuVDNkMLdK7-A24baOOO7P4gI
https://www.youtube.com/watch?v=ki5jYbRcydU&fbclid=IwAR1-IETUaQmmZwKb-zMFBVE3Tgj-0VpjnPGuVDNkMLdK7-A24baOOO7P4gI
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SNEMMTÆK ÍHLUTUN 

 

 

Snemmtæk íhlutun er þýðing á enska hugtakinu early intervention. Fyrri hluti hug-

taksins vísar til þess að eitthvað gerist snemma á lífsleiðinni en það síðara til inngripa 

af einhverju tagi. Til eru fjölmargar skilgreiningar á snemmtækri íhlutun. Þær eiga það 

allar sameiginlegt að áhersla er  á mikilvægi þess að hafa áhrif á þroskaframvindu 

barna með markvissum aðgerðum eins snemma og unnt er á lífsleiðinni (Tryggvi 

Sigurðsson, 2003). 

    Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar hefur lengi verið notuð með börnum með 

þroskafrávik og þykir hafa gefist vel. Snemmtæk íhlutun í máli og læsi miðar að því að 

leggja áherslu á þátt  tungumálsins í leikskólastarfi og beita markvissum inngripum 

strax frá upphafi leikskóladvalar.  Greina þarf frávik í málþroska barna sem fyrst svo 

að unnt sé að finna það úrræði sem barnið þarfnast. Snemmtæk íhlutun í mál og læsi 

á einstaklega vel við í ungbarnaleikskóla þar sem flest börnin eru á máltökuskeiði. 

Það er afar mikilvægt að hafa gott samstarf við foreldra/forráðamenn og upplýsa þá ef 

um málþroskafrávik er að ræða og gera þeim grein fyrir stöðu barna sinna. For-

eldrar/forráðamenn sem eru upplýstir um  stöðu mála gera sér betur grein fyrir mikil-

vægi þess  að þeir séu þátttakendur í aðferðum snemmtækrar íhlutunar (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og 

Sigurður Sigurjónsson, 2014). 
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MÓTTAKA NÝRRA BARNA 

 

Leikskólaplássum á ungbarndeildir er úthlutað í apríl og börnin hefja leikskólagönguna 

í ágúst og september.  Börnin byrja í litlum hópum. Tvö til fjögur börn byrja í einu og er 

notuð svokölluð þátttökuaðlögun þar sem foreldrar eru með börnunum fyrstu þrjá 

dagana. Aðlögunin er alltaf einstaklingsmiðuð. Vika er á milli aðlögunarhópa. Í júní eru 

foreldrar nýrra barna boðaðir á kynningarfund. Á fundinum er farið yfir aðlögun og ýmis 

atriði sem nauðsynlegt er að vita áður en leikskóladvölin hefst. Farið er yfir áhersluþætti 

leikskólans, starfsfólk kynnt og ýmist praktísk atriði reifuð. Fyrsti hluti fundarins er sam-

eiginlegur með öllum foreldrum en síðan heldur fundurinn áfram inni á deild viðkomandi 

barns. Deildarstjóri afhendir foreldrum aðlögunarplan, upplýsingabækling leikskólans ( 

sjá í viðauka) og blað með myndum og starfsheitum starfsmanna. Þegar aðlögun hefst 

fylla foreldrar út öryggisblöð (sjá í viðauka) og afhenda deildarstjóra.  Á öryggisblaði er 

m.a. spurt um upprunalönd foreldra og móðurmál. Öryggisblöð eru varðveitt á deildum 

en deildarstjóri færir nauðsynlegar upplýsingar af blöðunum í Karellen en það er skrán-

ingakerfi sem heldur utan um upplýsingar er varða börnin í leikskólanum.  Ef börn byrja 

á öðrum deildum en ungbarnadeildum fá foreldrar allar upplýsingar og fylla út öryggis-

blöð á meðan á aðlögun stendur. Aðlögunin fer fram með sama hætti og á ungbarna-

deildum. 
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TVÍTYNGI – FJÖLTYNGI 

 

Tvítyngi hefur verið skilgreint á þann veg að ef einstaklingur hefur vald á tveimur 

tungumálum  sé hann tvítyngdur og fjöltyngdur hafi hann vald á fleiri tungumálum. Ef 

barn elst upp í umhverfi þar sem fleiri en eitt tungumál er talað er um virkt tvítyngi að 

ræða, barnið hefur þá fleiri en eitt móðurmál (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000). Það er mikil 

auðlind fyrir börn að kunna fleiri en eitt tungumál, það gefur innsæi í fleiri menningar-

heima og þau öðlast meiri og betri skilning á þeim áhrifum sem tungumál hefur. Það 

gefur forskot í lífinu að kunna fleiri tungumál. 

Elín Þöll Þórðardóttir (2007) segir að tvítyngd börn þurfi, líkt og eintyngd börn, fyrst og 

fremst örvun og hvatningu í eðlilegu, afslöppuðu og hvetjandi umhverfi. Hún telur ekki 

eins mikla þörf á að sérsníða umhverfi að þörfum tvítyngdra barna og margir aðrir hafa 

talið. Börn geti átt í tímabundnum vanda án þess að nauðsynlegt sé að grípa til 

íhlutunar. Hún bendir á að ástæðulaust sé að óttast þó svo að börnin noti og læri tvö 

eða fleiri tungumál í einu, þau þarfnist einungis aðeins meiri tíma og róar.  

    Þegar börn byrja eins árs  í ungbarnaleikskóla eru þau öll á máltökuskeiði. Ef for-

eldrar þeirra eru af erlendu bergi brotnir og tala annað móðurmál  en íslensku við börnin 

verða börnin  tvítyngd eða fjöltyngd strax í frumbernsku. Fyrir börn, þar sem báðir for-

eldrar eru erlendir, er leikskólinn oftast aðalvettvangur þeirra til að læra íslensku og því 

þarf að fylgjast náið með því að börnin nái valdi á íslenskunni. Einnig þarf að gæta 

þess að fylgjast vel með hvort barnið sé með málþroskafrávik sem endurspeglast þá í 

þeim tungumálum sem það lærir. 
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FORELDRASAMSTARF 

 

Langflest íslensk börn eru í leikskóla og dvelja þar stóran hluta dagsins. Það er því 

nauðsynlegt að foreldrar séu meðvitaðir um það hvað barnið þeirra er að fást við í 

leikskólanum daglangt. Hlíð er ungbarnaleikskóli og þegar börnin byrja í leikskólanum, 

eins árs, eru þau að stíga sín fyrstu skref út í heiminn úr faðmi fjölskyldu sinnar. For-

eldrar þekkja sitt barn best og hafa fylgst með þroskaframvindu þess frá því að það var 

í móðurkviði. Og ábyrgð þeirra á uppeldi barna sinna er óumdeild.  Í aðlöguninni gefst 

foreldrum tækifæri til að miðla upplýsingum um barnið og starfsfólki að miðla upplýs-

ingum um leikskólann.  Á meðan á aðlögun stendur er  grunnur lagður að  gagnkvæmu 

trausti  hlutaðeigandi sem er gríðarlega mikilvægt.  

    Mikilvægt er að leikskólinn kynni starfsemina vel fyrir foreldrum þannig að þeir séu 

vel upplýstir um áherslur leikskólans í skólastarfinu, starfshætti og skipulag. Foreldrar 

og starfsfólk leikskóla þurfa í sameiningu að finna leiðir til að samvinna gangi vel og  til 

þess þurfa báðir aðilar að gera ráð fyrir tíma til samskipta.  

    Af hálfu leikskólans eru helstu þættir foreldrasamstarfs eftirfarandi: Foreldrafundir, 

foreldraviðtöl og öryggisblað þar sem koma fram helstu upplýsingar um barnið m.a. 

móðurmál þess. Ásamt því er virkt upplýsingastreymi með Karellen, tölvupóstum, töflu 

í fataklefa og daglegum samskiptum sem skipta mestu máli. Áhersla er á jákvætt við-

horf til allra foreldra. Það þarf að  hlusta  á foreldra og leggja áherslu á að finna farsæla 

lausn á málum sem upp kunna að koma sem allir eru sáttir við. 
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LEIKUR OG NÁM 0-3JA ÁRA BARNA  

 

Eins og nafnið bendir til er leikurinn þunga-

miðja leikskólastarfs. Börnum er eðlislægt 

að leika sér og þau gera það af fúsum og 

frjálsum vilja og á eigin forsendum. Leikur-

inn er aðal námsleið barna og hann gefur 

börnum tækifæri til að átta sig á umhverfi 

sínu, tjá hugmyndir, reynslu og tilfinningar 

og þróa samskipti við önnur börn (Aðal-

námskrá leikskóla 2011).  

    Leikurinn er stór hluti af lífi barna og 

gegnir mikilvægu hlutverki í þroska þeirra. 

Ung börn geta fundið leik í flestu sem á vegi 

þeirra verður og leikur þeirra hefst skömmu 

eftir fæðingu. Leikurinn er aðal tjáningar-

form yngstu barnanna og börn nota öll tæki-

færi sem gefast til leiks. 

    Ung börn uppgötva heiminn í gegnum leik. Börn rannsaka og skoða innbyrðis tengsl 

hluta og fyrirbæra og gera tilraunir. Þau rannsaka allt sem á vegi þeirra verður, hand-

fjatla og smakka. Ekki er um að ræða meðvitaðar tilraunir heldur uppgötva þau eðli 

hluta með því að prófa svo sem að vatn skvettist ef stappað er í polli og mjólkin rennur 

úr glasi sé því hallað. 

    Gunnvor Lökken (1999) hefur rannsakað leik yngstu barnanna í leikskóla og í niður-

stöðum hennar kemur fram að áberandi er hve fjölbreyttur leikur barnanna er. Leikurinn 

getur verið hávær og endurtekning er áberandi.  Líkaminn gegnir mjög stóru hlutverki 

í leiknum s.s að hlaupa um, hoppa og henda sér á dýnu og skríða gegnum göng. Í 

augum fullorðinna lítur út fyrir að börnin séu alltaf að gera það sama, leikurinn sé staðn-

aður í hamagangi og vitleysu og leiði ekki til neins. Vegna þessa er hætta á að leikur 

yngstu barnanna þyki ekki eins merkilegur og eldri barna.  

    Börn þurfa fjölbreyttan efnivið sem getur nánast verið hvað sem er svo fremi það sé 

hættulaust. Krukka með loki er jafn áhugaverð og dýrt leikfang sem keypt er í búð. Eitt 

og sama leikfangið getur verið uppspretta margra mismunandi leikja. Leikurinn fer ekki 

fram í tómarúmi og umhverfið gegnir miklu hlutverki. Yngstu börnin þurfa nægt pláss  
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til að hreyfa sig enda nota þau allan líkamann í leiknum. Talið er að yngstu börnin leiki 

sér aðalega í samhliðaleik og hafi takmörkuð samskipti við það barn sem leikur sér við 

hliðina en samleikur og félagsleg samskipti hefjist við þriggja ára aldur. Mörg börn eru 

þó fær um samleik og hlutverkaleik strax um tveggja ára aldur en auðvitað er úthaldið 

ekki mikið.  

    Þegar haft er í huga hve mögnuð námsleið leikurinn er þarf vitaskuld að skipuleggja 

námsumhverfi barna þannig að það hvetji til leiks, rannsókna og tilrauna. Skipulagðar 

stundir, stýrðar af fullorðnum, þurfa að vera á forsendum barna og í gegnum leik. 

Börnin eru sífellt að afla sér nýrrar þekkingar og öðlast nýja færni sem þau þurfa að 

þjálfa og halda við og þau æfa samskipti sín á milli af mikilli elju. Segja má að leikur 

ungra barna, sama í hvaða formi hann er, sé undirbúningur fyrir lífið og að börnin séu 

sífellt að læra gegnum leikinn.   

 

KÖNNUNARLEIKUR 

 

Börn byrja ung að rannsaka heiminn. Með fjölbreyttum efnivið efla þau hreyfiþroskann, 

málþroskann og félags- og vitsmunaþroskann. Svokallaður könnunarleikur er gott verk-

færi fyrir yngstu börnin. Könnunarleikurinn er ákveðin stund með litlum hópi barna á 

afmörkuðu svæði. Efniviðurinn sem boðið er upp á þarf að vera í nægu magni miðað 

við fjölda barna í leikstundinni og getur verið bæði verðlaust efni og efni sem ekki er 

beinlínis ætlað börnum en gæta verður þess að það sé hættulaust. 

Efniviður í könnunarleik: Krukkur, dósir, lok, lyklar, keðjur, gardínuhringir, uppþvotta-

svampar, efnisbútar, pappahólkar, dúskar o.fl.  
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LEIKEFNI SEM SKAPAR ÞÖRF FYRIR BOÐSKIPTI OG TJÁNINGU  

 

Hafa ber í huga að eitt af hlutverkum leikskólakennara er að hvetja börn til tjáskipta. 

Setja orð á athafnir og nota hvert tækifæri sem gefst í starfinu til að tala við börnin, 

auka orðaforða þeirra og almennan málþroska. Allt leikefni sem tengist hlutverkaleik 

hvetur til boðskipta. Leikefni sem tilheyrir heimilishaldi er kjörið fyrir yngstu börnin. 

Eldhúsdót, boðskipti: Skiptast á að hella í fyrir leikfélaga. Biðja um meira. Hverju erum 

við að hella í bollann? Hvað ætlum við að borða, hvað er á diskinum og hvað er verið 

að bjóða félaganum? Segja „gjörðu svo vel“ og „takk fyrir“. 

Dúkkudót, boðskipti: Hvað er dúkkan að gera? Er hún að borða, sofa, sitja, fara í fötin 

sín? Breiða ofan á dúkkuna. Bjóða góða nótt. 

 

 

 

 

MÁLÞROSKI 0-3JA ÁRA BARNA 

 

Fyrstu mánuðirnir og árin skipta sköpum í máltöku barna. Þau nema hljóð og orð úr 

umhverfinu og læra smám saman að greina á milli þeirra. Þess vegna er mikilvægt að 

þau heyri sem mest af móðurmálinu, jafnvel þótt ekki sé verið að tala beint til þeirra. 

Þegar talað er óspart við börn, styrkir það málskilning og orðaforða. Máltaka barna er 

samspil margra þátta. Börn hafa meðfæddan hæfileika til að veita röddum og andlitum 

í kringum sig athygli og þau eru stillt inn á að nema það eða þau mál sem þau heyra í 

nánasta umhverfi sínu. Félagslegi þáttur málanámsins er ómetanlegur og sannast hið 

fornkveðna að því læra börnin málið að það er fyrir þeim haft (heimild HTÍ). 
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TAL 

 

0 – 3 MÁNAÐA  

• Hljóðmyndun ósjálfráð 

• Lýsir ánægju/óánægju með hljóðum 

• Hjalar 

• Brosir þegar það sér þig 

 

4 – 6 MÁNAÐA 

• Leikur að hljóðum eykst 

• Byrjar að babbla; myndar hljóðarunur eins og mamama, dadadada 

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

 

7 – 11 MÁNAÐA 

• Babblið eykst og fjölbreytni hljóða verður meiri 

• Hermir eftir málhljóðum 

• Notar röddina til að fá athygli 

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

• Reynir að tjá sig með athöfnum og látbragði 

 

12 – 17 MÁNAÐA 

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

orðaforðann. 

• Hvert orð getur haft fleiri en eina merkingu 

• Reynir að líkja eftir einföldum orðum  

 

18 - 23 MÁNAÐA 

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

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

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

• Hermir eftir nokkrum dýrahljóðum 



16 
 

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

• Byrjar að nota einföldustu persónufornöfn eins og mín eða minn 

2 – 2½ ÁRS 

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

• Notar sjálft persónufornöfnin hann og hún 

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

• Notar fleiri samhljóð og framburðurinn skýrist smátt og smátt 

 

2½ – 3 ÁRA 

• Notar sjálft persónufornöfnin ég, hann og hún 

• Talar í a.m.k. þriggja til fjögurra orða setningum 

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

• Notar fleirtölu orða eins og bílar, dúkkur, boltar 

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

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

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

• Einfaldar samhljóðasambönd, t.d. skip verður gip og 

hestur verður hehtu og elda verður enda 

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

 

Málörvunarstundir hefjast með því að farið er sjónrænt í boðskiptareglur Bínu. Þær eru: 

sitja, passa hendur, hlusta, bíða, muna og gera til skiptis. Að því loknu er farið sjónrænt 

yfir verkefni stundarinnar sem yfirleitt skiptist í tvennt. Fyrri hlutinn krefst hlustunar, 

einbeitingar og athygli á meðan seinni hlutinn felur í sér verklegar æfingar. Í lok 

stundarinnar er aftur farið sjónrænt yfir verkefni stundarinnar og boðskiptareglurnar til 

þess að kalla fram úr minni og rifja upp  hvað var gert í stundinni. 

    Eftir stundina skráir kennarinn hjá sér í stuttu máli hvernig gekk. Hvað gekk vel og 

hvað mætti æfa betur. 

 

Dæmi uppsetningu á stund og mat 
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UPPSETNING Á MÁLÖRVUNARSTUND 

 

Upphaf – börnin boðin velkomin 

„Hvað ætlum við að gera í dag?“ – sýna það myndrænt 

➢       Æfum Bínureglurnar > með myndum og táknum 

➢        Lesa/skoða bók og hafa hluti með til að styðja við lesturinn  

       Endurtaka t.d. hvað var Tumi að gera?  Byggja, já Tumi var að    

       byggja turn úr kubbum. Eigum við að byggja turn líka? 

➢        Málörvunarpoki (1-2 pokar) 

 

Fara yfir hvað gert var í málörvunarstundinni í dag og skoðað myndrænt 

Endir – kveðja börnin 

Mat – meta stundina 

 

 

Boðin velkomin og kvödd með kveðju, söng eða þvíumlíku. 

Hvað ætlum við að gera í dag – vera með allt tilbúið. Og búið að setja markmið 

og leiðir á tilheyrandi blað.  

Fara yfir með börnunum hvað var gert – upprifjun. 

Börnin kvödd með kveðju, söng eða þvíumlíku. 

Mat – meta hvernig gekk og hvað gera má betur. 
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SJÓNRÆNAR VÍSBENDINGAR/VIÐEIGANDI BOÐSKIPTI 

 

Boðskipti eru mikilvæg undirstaða í málþróun barna. Þau æfum við t.d. með því að 

hlusta, bíða, horfa, gera til skiptis, setja sig í spor annarra, hafa stjórn á hegðun sinni, 

taka eftir, muna og herma eftir. 

Bína bálreiða er dúkka sem hefur stundum ekki stjórn á tilfinningum sínum. Hún veit 

ekki alltaf hvernig hún á að hegða sér og kastar sér því stundum í gólfið og öskrar. Í 

bókinni um Bínu bálreiðu lærir hún hvernig hún getur notað þessi boðskipti og æfir þau. 

Til að kenna börnum boðskipti er gott að lesa bókina um Bínu bálreiðu fyrir þau. Leggja 

inn reglurnar og æfa þær með börnunum.  

Á hverri deild eru boðskiptareglur Bínu á vegg og eru þær notaðar í skipulögðum 

stundum. 
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SKRÁNING OG MAT Á ÁRANGRI 

 

TRAS skráning á málþroska ungra barna 

Skráningarlistinn er til notkunar fyrir leikskólakennara til að fylgjast með máltöku 2-5 

ára barna. Upprunalega kominn frá Noregi. 

                                                                                                       

Smábarnalistinn og Íslenski þroskalistinn  

Smábarnalistinn er þroskamat fyrir börn á aldrinum 15-38 mánaða. Hann er ætlaður til 

að meta mál- og hreyfiþroska með því að afla upplýsinga frá mæðrum barnanna. Höf-

undur: Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson.  Íslenski þroskalistinn er eins 

uppbyggður og Smábarnalistinn nema að hann metur börn á aldrinum 3-6 ára. 

 

 

Orðaskil 

Orðaskil  er málþroskapróf þar sem metið er hvort orðaforði og setningamyndun er 

innan meðaltals hjá börnum 1½-3 ára. Höfundur prófsins er Doktor Elín Þöll Þórðar-

dóttir. 

 

EFI–2  

EFI-2 er málþroskaskimun fyrir börn á fjórða ári. Höfundar eru Elmar Þórðarson, Friðrik 

Rúnar Guðmundsson og Ingibjörg Símonardóttir.   
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HLUSTUN OG SKILNINGUR 

 

0 – 3 MÁNAÐA 

• Bregst við hljóðum 

• Þagnar eða brosir þegar þú talar til þess 

• Eykur eða minnkar sog sem viðbragð við hljóði 

 

 

4 – 6 MÁNAÐA 

• Snýr höfði sínu á móti hljóðinu 

• Bregst við hljóðbrigðum í rödd þinni 

• Gefur gaum að leikföngum sem búa til hljóð 

• Gefur gaum að tónlist 

 

7 – 11 MÁNAÐA 

• Skilur nei-nei 

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

• Snýr höfðinu markvisst í átt að hljóði 

• Hlustar þegar talað er til þess 

• Kannast við algeng orð eins og glas, skór eða mjólk 

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

 

12 – 17 MÁNAÐA 

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

• Fylgir einföldum fyrirmælum sem studd eru látbragði 

• Bregst við einföldum spurningum 

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

 

18 – 23 MÁNAÐA 

• Bendir á líkamshluta eins og nefið, munninn eða hárið 

• Fer að hlýða á stuttar sögur, vísur og söngva 
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• Fylgir einföldum fyrirmælum án bendinga eða látbragðs 

• Skilur einfaldar athafnir eins og að borða, að sofa (lúlla) eða að detta 

 

 2 – 2 ½ ÁRS 

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

• Skilur persónufornöfnin þú, mín, hans 

• Skilur lýsingarorðin stór, góður, vondur 

• Framfylgir fyrirmælum eins og Náðu í skóna þína 

 

2 ½ – 3 ÁRA 

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

þinn og settu hann í kassann 

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

• Skilur persónufornöfnin ég, þú, hennar o.fl. 

• Kann skil á grunnlitum eins og gulur,  rauður og blár 

• Þekkir magnhugtökin allir og meira 

 

HEIMILD HTÍ 
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HREYFING 

HREYFILISTI 13 – 15 MÁNAÐA    

    

Grófhreyfingar  gerir gerir ekki 

Krýpur      

Gengur án stuðnings      

Stendur sjálft upp á miðju gólfi      

Skríður upp tröppur      

    

Fínhreyfingar    

Æfir sig í að stafla einum kubbi ofan á annan      

Matar sig með skeið, hvolfir      

Drekkur úr bolla, tekur hann upp, drekkur, leggur frá sér      

Heldur á skriffæri í lófa, þverhandargrip. Hreyfingin      

þegar barnið krotar kemur frá öxl og handleggurinn       
hreyfist allur sem ein heild.      

 

 

 

 

Heimild: heilsuvera.is 
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HREYFILISTI 16 –  18 MÁNAÐA    

    

Grófhreyfingar  Gerir Gerir ekki 

Fer upp stiga með því að halda sér í      

Klifrar upp á stól      

Hoppar, svo fætur lyftist frá gólfi      

    

Fínhreyfingar    

Byggir turn úr 2-4 kubbum      

Borðar með skeið og gaffli      

Klæðir sig úr skóm og sokkum      

Rennir niður rennilás, tekur af sér vettlinga      
 

 

 

 

Heimild: heilsuvera.is 
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HREYFILISTI 19 – 24 MÁNAÐA    

    

Grófhreyfingar  Gerir Gerir ekki 

Beygir sig niður eftir hlut á gólfi      

 og reisir sig upp aftur      

Hleypur um, gengur sjálft upp og niður       

tröppur með því að styðja sig við, tekur eitt þrep í einu      

    

Fínhreyfingar    

Getur þrætt perlur á band      

Hermir eftir til dæmis því að brjóta blað saman eða       

teikna línu með blýanti. Heldur með öllum fingrum um       

skriffæri (útsnúið þvergrip). Hreyfing kemur frá olnboga       
og framhandleggur hreyfist sem ein heild.      

Setur hring, ferhyrning, þríhyrning rétt í formbretti      

Snýr hurðarhúni, skrúfar lok af dós      

Flettir einstökum síðum í bók      

Byggir turn úr mörgum kubbum              

 

 

 

 

Heimild: heilsuvera.is 
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HREYFILISTI 2 ÁRA    

    

Grófhreyfingar  Gerir Gerir ekki 

Hoppar jafnfætis      

Hleypur, klifrar, dansar      

Getur gengið afturábak      

Sparkar bolta      

Kastar bolta og getur gripið stóran bolta      

Stendur á tánum      

Stendur á öðrum fæti í eina sekúndu      

Sýnir áhuga á koppaþjálfun      

    

Fínhreyfingar    

Borðar sjálft      

Hjálpar til við að klæða sig      

Snýr hurðarhúnum      

Skrúfar lok af dósum      

Byggir turn úr 8 kubbum      

Æfir sig að teikna hringferla, lárétt og lóðrétt strik.      

Heldur með öllum fingrum um skriffæri      

(útsnúið þvergrip). Hreyfing kemur frá olnboga og      

framhandleggur hreyfist sem heild.      

 

 

 

 

Heimild: heilsuvera.is 
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HREYFILISTI 3 ÁRA    

    

Grófhreyfingar  Gerir Gerir ekki 

Hleypur      

Hoppar með fætur saman      

Getur gengið eftir striki og haldið jafnvægi      

Gengur upp og niður stiga og getur hoppað á milli þrepa      

Grípur bolta með báðum höndum      

Kastar bolta með beinum handlegg      

Hjólar á þríhjóli      

    

Fínhreyfingar    

Getur klætt sig með aðstoð      

Grip um skriffæri heldur áfram að þróast í stirt fjögra       

fingra grip. Heldur á skriffæri í greip og er gripið nákvæmt.      

Hreyfing kemur frá úlnlið og höndin hreyfist sem ein heild.      

Byrjar að teikna hringi og höfuðfætlur (búk með  andlit      
og ótal örmum).      

Flettir bókum hratt      

Getur púslað með púsluspili sem er með þrjá til fjóra bita      

 

 

 

 

Heimild: heilsuvera.is 
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HLUSTUN OG SKILNINGUR    

    

12 – 17 mánaða  gerir 
gerir 
ekki 

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

Fylgir einföldum fyrirmælum sem studd eru látbragði      

Bregst við einföldum spurningum      

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

      

    

    

18 – 23 mánaða  gerir 
gerir 
ekki 

Bendir á líkamshluta eins og nefið, munninn eða hárið      

Fer að hlýða á stuttar sögur, vísur og söngva      

Fylgir einföldum fyrirmælum án bendinga eða lát-

bragðs      

Skilur einfaldar athafnir eins og að borða, að sofa 

(lúlla) eða að detta      

 

 

 

Heimild: HTÍ 
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TAL    

 

12 – 17 mánaða  gerir gerir ekki 

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

bætist við orðaforðann. Hvert orð getur haft fleiri en 
eina merkingu.      

Reynir að líkja eftir einföldum orðum       

     

    

    

18 – 23 mánaða  gerir gerir ekki 

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

Segir allt frá 10 orðum upp í 90 (mikill einstaklings-

munur), t.d. skór, sokkar eða mjólk. Framburður 
enn óskýr og geta orðin hljómað sem 

gó, þokka eða mokk.      

Hermir eftir nokkrum dýrahljóðum      

Byrjar að tengja saman orð svo sem meira nammi 

eða pabbi koma      

Byrjar að nota einföldustu persónufornöfn eins og 

mín eða minn      

 

 

 

Heimild: HTÍ 
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EFNIVIÐUR / FLOKKUN Á EFNIVIÐ TIL MÁLÖRVUNAR – SPIL 

 

 

Setningafræði – hvetja barnið til að tala í setningum 

Þetta er kubbur. Þetta er blár kubbur. Pabbi fór út. Þessi hlutur er sléttur. 

 

Málfræði – Þjálfa barn í að tala málfræðilega rétt. Fornöfn, afstöðuhugtök, eintala, fleirtala, 

lýsingarorð og föll. 

Hún er að syngja. Þeir eru að lesa. Konan er glöð. Hún er glaðari. Hún er glöðust 

 

Heyrnarminni – þjálfa hlustun og heyrnarminni, heyrnræna úrvinnslu. 

Dæmi: hljóðabingó, bækur 

 

Hljóðkerfisvitund – er tilfinning og næmni einstaklings fyrir uppbyggingu tungumálsins. 

Hvernig greina má talmál og vinna með einingarnar á mismunandi vegu. Góð hljóðkerfisvit-

und felst í því að hafa góða tilfinningu fyrir öllum hljóðeiningum málsins geta t.d. sleppt úr, 

bætt við og/eða skipt um hljóð og hljóðeiningar. 

Dæmi: rím, taka í sundur orð, setja saman orð. Margræð orð s.s. tala-talað (talað orð, tala á 

peysu). Klappa atkvæði, hljóðtenging – heyrist mmm í mús? 

 

Orðaforði – öll þau orð sem við notum í tungumálinu til að sýna hugtakaþekkingu. 

 

Almennur málskilningur 

 

Engar merkingar = spil sem falla ekki í neinn flokk.  
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BÓKASAFN. FLOKKUN BÓKA 

 

Flokkun bóka á bókasafni er eftir farandi: 

 

✓ Bókaáhugi 

✓ Bækur til að skoða 

✓ Söngur og hreyfileikir- rím 

✓ Viðeigandi boðskipti/félagsfærni 

✓ Andheiti/afstöðuhugtök 

✓ Eftirherma/endurtekning 

✓ Form/litir/tölur 

✓ Jólabækur 

✓ Antik – gamlar bækur 

 

FLOKKUN Á MÁLÖRVUNAREFNI FYRIR SKIPULAGÐAR STUNDIR  

 

TRAS – flokkun 

 

Rautt – Málskilningur og málvitund 

Grænt – Framburður, orðaforði og setningarmyndun 

Blátt – Samleikur/félagsfærni, tjáskipti/samskipti og athygli/einbeiting 
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SÉRKENNSLA OG SÉRFRÆÐIÞJÓNUSTA 

 

 

 

  

Deildarstjóri

Áhyggjur af þroska, hegðun 
eða líðan barns

Ræðir fyrst við foreldra

Þá er talað við 
sérkennslustjóra og í 

sameiningu skoðuð næstu 
skref

Allir er að málinu koma fara 
saman yfir stöðuna. Ákvörðun 
tekin um framhald t.d. hvort 

beiðni verði send til 
skólaskrifstofu og þá hvaða 

fylgigögn fylgja með

Deildarstjóri aflar fylgigagna til 
sérkennslustjóra ef þörf er á 
s.s. TRAS og smábarnalisti, 

Íslenski þroskalistinn, Orðaskil 
o.fl. 

Sérkennslustjóri

Fyllir út þjónustubeiðni í 
samráði við foreldra og 

deildarstjóra, aflar fylgiganga 
hjá deildarstjóra/foreldrum

Kallar til fundar og boðar þar 
foreldra, deildarstjóra og 

viðkomandi fagaðila

Útbýr  með deildarstjóra 
einstaklingsáætlun sem gerð 

er í  samráði við foreldra

Boðar á teymisfundi sem 
haldnir eru eftir þörfum, ritar 

fundargerð
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MÁLÖRVUN Í DAGLEGU STARFI – MYNDIR 
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