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Inngangur 
Í 2. grein í lögum um leikskóla segir:„Stuðla skal að því að nám fari fram í leik og skapandi 

starfi þar sem börn njóta fjölbreyttra uppeldiskosta“. (Lög um leikskóla nr. 99/2008). Í 

aðalnámskrá leikskóla (2011) er lögð áhersla á læsi sem einn af grunnþáttum menntunar og  

„Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu, leikni og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og tjá 

upplifun sín, tilfinningar og skoðanir á fjölbreyttan hátt“. Árangurríkast er þegar góð 

samvinna milli foreldra og leikskólans ríkir um  nám barnanna.  

Leikskóli Vesturbyggðar er virkur þátttakandi í læsisstefnu Menntamálaráðuneytisins og 

hefur ætíð lagt ríka áherslu á að efla læsi nemenda í sem víðustum skilningi í gegn um leik. 

Skólastefna Vesturbyggðar leggur ríka áherslu á læsi. Þar segir m.a. á bls. 6, „Lestur, 

lestrarþjálfun, læsi og lesskilningur sé í fyrirrúmi í skólastarfinu öllu“.   

 

Börnum á leikskólaaldri er eðlilegt að læra í gegnum leik sinn. Af honum spretta 

allskyns tækifæri og ögrandi verkefni að glíma við og inní hann fléttast 

námsþættirnir alveg ómeðvitað og eðlilega. Börn eru forvitin og ólöt við að afla sér 

þekkingar. Þau læra, á sínum forsendum, í samskiptum sín á milli og við önnur 

börn, umhverfið og kennara sína, að skilja það sem þau sjá og heyra og það sem þau eru að 

leika með hverju sinni. Alltaf bætist ofan á ný kunnátta og þekking með hverju því sem þau 

taka sér fyrir hendur í leik og starfi.  

 

 

 

 
Í almennri merkingu orðsins læsi er átt við að geta lesið ritað mál og skilið það, það er að 

vera læs eins og almenningur skilur það hugtak. Orðið getur einnig átt við að geta skrifað 

texta samkvæmt viðurkenndri stafsetningu, að vera læs og skrifandi. Það að geta notað tölur í 

einföldum útreikningum hefur stundum verið talið hluti af því að vera læs. Hugtakið 

bernskulæsi (e emergent literacy) fjallar um þann þátt læsis sem leikskólabörn tileinka sér á 

fyrsta skólastiginu sem er undanfari lestrarkunnáttu og ritunar. Það felur í sér skilning á 

hugtökum tengdum læsi og nær yfir almenna lestrarkunnáttu svo sem hljóðkerfisvitund, 

orðaforða, bókstafaþekkingu, málskilning, umskráningu og ritun. „Segja má að allur efniviður 

og viðfangsefni leikskólans, náttúra, umhverfi, menning og reynsla barna séu verkfæri til að 

koma merkingu á framfæri“. (Lesið í leik bls. 3). 

Hugtakið Læsi 
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Leikskólinn byggir sína læsisstefnu á Lögum um leikskóla nr, 90/2018, aðalnámskrá leikskóla 

(2011), Skólastefnu Vesturbyggðar, (2015), Læsisátaki  menntamálaráðuneytisins og hefur til 

hliðsjónar „Lesið í leik“ 

1. Lífsmennt 
Einnig segir m.a. í 2. grein laga um leikskóla: „Starfshættir leikskóla skulu mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, 

virðingu fyrir manngildi. . .?“ 

Lífsmennt varð til í framhaldi af alþjóðlegu verkefni árið 1995 á 50 ára afmæli 

Sameinuðu þjóðanna. Verkefnið fólst í að beina athygli að 12 alþjóðlegum gildum 

undir yfirskriftinni 

   Deilum gildum okkar til að skapa betri heim 

Þemað sem tekið er úr formála stofnskrár Sameinuðu þjóðanna var: ,,Að endurvekja  trú á 

grundvallarmannréttinum, á göfgi og gildi mannsins...” 

(Lífsmennt viðfangsefni í lífsgildum  bls. IX )  

Lögð er áhersla á sjálfsaga; að börnin læri að fara eftir fyrirmælum, hlusta sem hópur, hlusta 

og einbeita sér, klára verkefni og að vanda vinnubrögð sín. Lagt er upp úr gleði og samvinnu. 

Starf Leikskóla Vesturbyggðar er byggt á lífsgildunum 12. Allar deildir vinna með sama gildi 

á sama tíma og fylgjast að. 

 

Lífsgildin 12 

Virðing 

Friður 

Kærleikur 

Hamingja 

Umburðarlyndi 

Ábyrgð 

Samvinna 

Auðmýkt 

Heiðarleiki 

Einfaldleiki 

Eining 

Frelsi 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Við erum ung, við okkur lífið brosir, 

ef eldri kynslóð veitir okkur lið 

:,: að byggja á grunni góðvildar og friðar 

og glæða von hins smáa, sigrum við:,: 

 

Við æskjum mannlífs, menntunar og starfa, 

svo megi öllum veitast umbun sú 

:,: að vita gott af lífi sínu leiða 

og landið gera betra' en það er nú:,: 
Texti: Þórhallur Einarsson 
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Við byrjum hvern dag með brosi og hlýju 
 

Þróunarverkefnið Lífsmennt hefur staðið yfir í bráðum tvö ár og lýkur í maí næstkomandi. 

 

 

 

Morgunstund  
(Áætlaður tími minnst 15 mín). 

Allir fá sér sæti 

Merki gefið; þögn. 

Við bjóðum góðan daginn með táknmáli. 

Hvernig er veðrið úti?  Veðurviti dagsins gáir til veðurs og segir veðurfréttir 

Hvaða dagur er í dag? Lögð áhersla á að muna. Merkt er við í dagatali mánaðar á vegg. 

Hlusta á 3 – 5 orð og muna í réttri röð 

(eða eitthvað annað skemmtilegt og krefjandi). 

 
 

Lífsmenntartréð: 

Allir standa fyrir aftan stólana sína og loka augum og halda að sér höndum og... við erum tré. 

Við sendum ræturnar niður og jarðtengjum okkur. Erum síðan eitthvert sérstakt tré eftir 

aðstæðum. Höfum stutta þögn og hugleiðum gildið okkar, hlustum jafnvel á fallega rólega 

tónlist eða hljóðin í vindinum eða regninu eftir atvikum. Hugsum um vini okkar eða þá sem 

eru veikir eða á ferðalagi .... Sendum síðan kveðju út í daginn með því að teygja greinarnar 

okkar móti rísandi degi og brosa. 

Söngur: 

„Ósk mína takið undir; 

hér sé Guð og góðar stundir , 

látum sönginn glaðan gjalla 

fyrir allt og alla“. 
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2. Námsþættir 
 

 

Við leggjum áherslu á læsi í sem víðustum skilningi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Tölur og talnagildi 

Nemendum boðið að teikna upp 

einn tölustaf í einu. Síðan er gildi 

tölunnar nálgast með því að teikna 

jafn marga hluti á blaðið og talan 

stendur fyrir. Þá er (eftir forskrift) 

skrifað heiti tölunnar í bókstöfum. 

Aðallega er þó unnið í gegn um 

leik og starf og tækifæri sem gefst 

notuð til að leggja inn og ræða 

 

Lærum og leikum með hljóðin  

Þar er unnið með hvernig hljóðið er 

myndað og bullað með það og farið í 

leiki með hljóðið og orð sem eiga 

það hljóð.  

 

Bókstafirnir og hljóðin  

Innlögn  á einum til tveimur bókstöfum 

eftir atvikum og þeir ræddir: Hvað segja 

þeir?, (hljóðin sem þeir tákna).  

Þeir bókstafir  sem geta sagt nafnið sitt 

(sérhljóðar), eru litaðir rauðir en 

samhljóðar grænir.   

Myndin er lituð og lögð áhersla á að 

vanda sig og klára verkefnið. (Sjá einnig 

hér síðar um LUBBA). 

 

Málörvun. 

Í málörvun er stuðst við bókina Markviss 

málörvun og notað þar efni ætlað 

leikskóla. 

Einnig eru öll tækifæri til málörvunar nýtt 

börnunum til góða. 

Unnið er meðal annars með: 

 Rím 

 Samstöfur (atkvæði) 

 Hljóðgreiningu  

 Margræð orð 

 Hljóðtengingu 

 Samsett orð 

 Orðhlutaeyðingu 

 Andheiti 

 Samheiti 

 Orðbyggingu 

 Stafi/tákn 

 

Elstu nemendur:  

Unnið er í vinnubók að hluta. 

Nemendur teikna sjálfir sína 

forsíðu og merkja. Efni: ég 

sjálf/ur og umhverfi mitt 
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Við leggjum áherslu á að vinna samkvæmt Skólastefnu Vesturbyggðar 

 

2.1. Lubbi og hljóðin 1 

 

 

 

 

 

 

Þar er lagt inn eitt hljóð í einu og sagan sem fylgir er lesin með áherslum á viðkomandi hljóð 

og síðan rædd. Við æfum hljóðið og skrifum stafinn (drögum rétt til stafs), sem á hljóðið í 

Lubbabókina okkar og ræðum hvort stafurinn geti sagt nafnið sitt. Ef stafurinn getur sagt 

nafnið sitt þá er hann litaður rauður en grænn ef hann getur það ekki. Síðan syngjum við lagið 

sem fylgir hljóðinu. Við spilum og syngjum þau hljóð sem við erum búin með á undan í 

Lubbatímanum meðan verið er að undirbúa stundina og förum í bullu- og rímleiki og hvetjum 

til skapandi hugsunar.  

 

 

2.2. Form og litir  

 

 

Nemendur læra formin og litina gegn um leikinn. Þau leika með kubba og form og ýmislegt 

verðlaust efni. Mikil áhersla er lögð á að teikna, lita og mála. Einungis eru notaðir grunnlitir 

við málningu og með því að gera tilraunir og blanda litunum saman kynnast þau litablöndun 

af eigin raun. Einnig að kynnast grunnaðferðum við að mála. Lokaverkefni í myndsköpun 

elstu barna er að mála á striga. 

2.3. Ég  sjálf/ur og  fjölskyldan mín: 

 Hvað heiti ég?  

 Hvenær á ég afmæli?  

 Hvar á ég heima?  

 Hvert er símanúmerið heima hjá mér?  

 Hvað heita foreldrar mínir og ef til vill systkini. 

Nemandi fær lykil þegar hann hefur náð þessum lið. 

 

                                                 

Sótt 20. janúar 2016 af  1 http://www.lubbi.is/ 

 

„Fátt er vænlegra til árangurs í lífinu en að saman fari þekking og 

að tala skýrt og gott mál. Jafnframt er það mikill gleðigjafi að hafa 

góð tök á móðurmálinu. Þar reynist hann Lubbi frábær félagi og 

kennari í Hljóðasmiðjunni sinni, svo skýr og hljómmikill að okkur 

langar öll ti l að vera eins skýrmælt og hann.“  

Vigdís Finnbogadóttir  

 

http://www.lubbi.is/
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2.4. Hugtök:  

 Fjöldahugtök: Nokkrir, margir, fáir, 

flestir, fæstir, fleiri en, færri en, 

jafnmargir, töluhugtökin (1 – 5). 

Romsutalning (1 – 20), raðtölurnar, (fyrsti, 

annar, þriðji)... 

 Stærðfræði: Unnið er með tölur og 

talningu, ýmis hugtök t.d. stærst/minnst, 

jafnt og. Við búum til mynstur og flokkum 

og teljum, röðum tölum í rétta stærðarröð 

og búum til súlurit. Margt sem við vinnum 

með er af síðunni paxel123.com . Tækifæri í 

daglegu amstri eru nýtt til að efla skilning á talnahugtökum t.d. með því að telja 

börnin í söngstundinni, hver er fyrstur og hver síðastur og hver er annar?  

 Stærðarhugtök: Stór, lítill, stærstur, minnstur, stærri en, minni en, stuttur, langur, 

miðstærð, heill, hálfur, hæstur, lægstur. 

 Afstöðuhugtök: Á, í, ofan á, ofan í, fyrir framan, fyrir aftan, í miðjunni, á milli, 

fyrir ofan, fyrir neðan, fyrir utan, fyrir innan, við hliðina á, efst, neðst, nálægt, næst 

við, langt frá, hlið við hlið, í röð, fyrstur, síðastur, næst fremstur, næst síðastur, 

fremst, aftast, framan á, aftan á, hérna megin, hinum megin, yfir, undir, (hægri, 

vinstri). 

 

2.5. Tíminn:  

Búin til klukka og skoðað hvernig sólarhringurinn er, hádegi miðnætti, hvenær við 

komum í leikskólann og hvenær við förum heim og fl. 

 Læra á klukku (ekki aðalatriði) 

 Gerum vikudagatal 

 Lærum vikudagana 

 Lærum mánaðaheitin 

 Ræðum árstíðirnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Leikskóli Vesturbyggðar þar sem gleðin býr 
 

9 

 

 

 

2.6. Náttúran:  

3. Nemendur velja sér viðfangsefni og vinna lítið verkefni út frá 

því. Náttúruöflin: vindur, vatn, haf, land, frost, snjór, hiti, 

tungl, flóð, fjara, sól, ljóstillífun. Í vetur hefur verið unnið 

sérstaklega með árstíðirnar.  
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Unnið er með 

1. Sögur og ljóð Sameiginlegar sögustundir eða sitt í hvoru lagi eftir efni og 

aðstæðum. Börnin læra texta og þulur. 

2. Söng og leiki Sameiginlegar söngstundir og börnin sjá um að velja þau lög sem 

þau vilja syngja í vinastund á Arakletti og í Tjarnarbrekku. Einnig er æft upp 

söngprógram fyrir foreldra og elstu börnin í Koti æfa söngva fyrir eldri borgara í 

desember. 

3. Athygli: Að fara eftir fyrirmælum. Nemendur fá æfingu í að hlusta og fara eftir 

einföldum fyrirmælum. 

4. Sjálfsagi og  úthald: Nemendur fá æfingu í að klára verkefni sem hafið er og að 

vanda sig. 

Hreyfimáti: Hægt, hratt, hægara, hraðara, fljótt, upp, niður, undir, yfir, í gegnum, 

áfram, aftur á bak, til hliðar, í kringum, á móti, í burtu, burt, fjarlægjast, nálgast. 

Yfirheiti/undirheiti: Ávextir, grænmeti, hljóðfæri, farartæki, gróður, villt dýr, húsdýr, 

gæludýr, leikföng, hnífspör, húsgögn, vekfæri. 

Sérheiti/samheiti:  

Heiti líkamshluta: Líkami, húð, herðar, augabrún, augasteinn, augnahár, enni, 

hnakki, brjóstkassi, mitti, handarbak, lófi, læri, kálfi, olnbogi, fótleggur, handleggur, 

úlnliður, ökli, þumalfingur, vísifingur, langatöng, baugfingur, litlifingur 

Tímahugtök: Nú, áður, áðan, eftir, seinna, morgunn, hádegi, fyrir hádegi, í 

fyrramálið, kvöld, dagur, nótt, vika, (heiti og röðun vikudaganna), mánuður, (heiti og 

röðun mánaðanna), ár, árstíð, (heiti og röðun árstíðanna). 

Andstæður: Fyrst - síðast, bjart - dimmt, blautur - þurr, fullur - tómur, ljós - dökkur, 

harður - linur, þungur - léttur, líkur - ólíkur, eins - mismunandi,  breiður - mjór, hár -

lágur, elstur - yngstur, eldri - yngri, þykkur - þunnur, fljóta - sökkva. 

Sjónræn hugtök: Lína, punktur, horn, hlið, kross, brún, kantur, strik, ör. 

Form: Hringur, kringlóttur, þríhyrningur, þríhyrndur, ferhyrningur, ferhyrndur, 

ferkantaður, teningur, tígull, hjarta, stjarna, oddmjór, keilulaga, trabissa, lauf, 

sporöskjulagaður.  

5. Fínhreyfingar: Klippa og líma, leira, mála, teikna, lita, perla, sauma og kubba 

6. Tónlist: Unnið með undirstöðu atriði tónlistar og boðið upp á hlustun og tjáningu. 

Tónstiginn, hrynur, taktur, blær, styrkur. Einnig er boðið upp á dans.  

 

Við höldum áfram með lífsmenntina og byrjum á friðargildinu og verður dagskráin þessu lík:  

 

10. sept -  Nýtt gildi - Friður. 26. nóv - Nýtt gildi –Hugrekki. 

28. jan -  Nýtt gildi - Umburðarlyndi. 25. feb -  Nýtt gildi – 

Auðmýkt 28. apríl - Nýtt gildi - Einfaldleiki 26. maí - Nýtt gildi 

– Hamingja. 
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2.7.  Samantekt um starfsemi deilda 

Klettur  Krókur   Kot    Tjarnarbrekka 

Aldur 14 mán. – 3 

ára 

3 – 5 ára 5 – 6 ára 14 mán – 3 ára 3 – 5 ára 5 – 6 ára 

Lífsmennt gildin eftir 

því sem við á og 

börnin hafa þroska til 

Lífsmennt gildin 

eftir því sem við á 

og börnin hafa 

þroska til 

Lífsmennt gildin 

eftir því sem við á 

og börnin hafa 

þroska til 

Lífsmennt gildin 

eftir því sem við á 

og börnin hafa 

þroska til 

Lífsmennt gildin 

eftir því sem við á 

og börnin hafa 

þroska til 

Lífsmennt gildin 

eftir því sem við á 

og börnin hafa 

þroska til 

Lært í gegn um leiki, 

söng og daglegt starf 

Lært í gegn um 

leiki söng og 

daglegt starf 

Lært í gegn um 

leiki, söng og 

daglegt starf 

Lært í gegn um 

leiki söng og 

daglegt starf 

Lært í gegn um 

leiki söng og 

daglegt starf 

Lært í gegn um 

leiki, söng og 

daglegt starf 

Flokkun og röðun 

(stærðfræði) 

Flokkun og röðun 

og fl. 

Stærðfræði 

Tölur og talnagildi, 

stærðfræði 

Flokkun og röðun 

(stærðfræði) 

Flokkun og röðun 

Stærðfræði 

Tölur og talnagildi, 

stærðfræði 

Málörvun, lestur, 

loðtöflusögur, þulur, 

söngur, orð með 

athöfn 

Málörvun Lærum 

og leikum með 

hljóðin, orð með 

athöfn 

Málörvun Lubbi 

Lærum og leikum 

Orð með athöfn 

Málörvun, lestur, 

loðtöflusögur, 

þulur, söngur, orð 

með athöfn 

Málörvun Lærum 

og leikum með 

hljóðin, 

orð með athöfn 

Málörvun Lubbi 

Lærum  og leikum 

Orð með athöfn 

Samverustundir bjóða 

upp á sögur, söngva, 

leiki, þulur ljóð 

Samverustundir 

bjóða upp á sögur 

söngva, leiki, þulur, 

ljóð, umræður og 

fræðslu 

Samverustundir 

bjóða upp á sögur, 

söngva, leiki, þulur 

ljóð, umræður og 

fræðslu um 

umhverfið, 

líkamann, 

samfélagið, 

menningu 

Samverustundir 

bjóða upp á sögur, 

söngva, leiki,  

þulur, ljóð 

Samverustundir 

bjóða upp á sögur 

söngva leiki, 

þulur, ljóð 

umræður og 

fræðslu  

Samverustundir 

bjóða upp á sögur 

söngva leiki þulur 

ljóð umræður og 

fræðslu um gildin, 

umhverfið, 

líkamann, 

samfélagið, 

menningu 

Spil eftir getu Spil, púsl, 

regluleikir 

Spil, púsl, þrautir, 

regluleikir 

Spil eftir getu Spil, púsl, 

regluleikur 

Spil, púsl, þrautir, 

regluleikir 

Púsl eftir getu 

Sköpun 

Sköpun 

tjáning 

Sköpun tjáning Púsl eftir getu 

Sköpun 

Sköpun tjáning Sköpun, tjáning 

Söngur, tónlist, 

hlustun 

Söngur, nýir textar, 

tónlist, hlustun 

Söngur, flóknir 

textar, tónlist, 

hlustun, dans 

Söngur, tónlist, 

hlustun 

Söngur, nýir 

textar, tónlist, 

hlustun, dans 

Söngur, flóknir 

textar, tónlist, 

hlustun, dans 

Fín og 

grófhreyfingar, 

dans 

Fín og 

grófhreyfingar. 

Íþróttahús 

gönguferðir 

dans 

Hreyfing. 

Íþróttahús 

Gönguferðir, 

dans 

Fín og 

grófhreyfingar, 

dans 

Fín og 

grófhreyfingar 

Íþróttahús. 

Gönguferðir, dans 

Hreyfing 

Íþróttahús. 

Gönguferðir, 

dans 

 

 

Starfið miðast við þroska og getu og börnunum er mætt þar sem þau eru stödd 
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4. Læsisáætlun 
 

Þáttur Aðgerð  Hvernig Umsjón 

Hljóðkerfis- 

vitund 

Lubba og  

málörvunarstundir 

Málhljóðin, stafirnir, 

(sérhlj.-samhlj.) 

Hljóðkerfisþættir 

Leikur að orðum á 

fjölbreyttan hátt, s.s. rím, 

bull og 

hljóðskynjunarleikir. 

Lubbi og málörvun einu 

sinni í viku  

Óbein málörvun alla daga 

 

Sérstakar  hópastundir 

1x – 2x í viku. 

Öll tækifæri sem gefast 

í leik og starfi eru nýtt; 

tónlist, tjáning, sköpun, 

dans, söngur, 

samverustundir, 

sögustundir, alls staðar, 

úti sem inni  

Deildarstjóri 

hópstjóri 

leiðbeinendur 

sérkennari. 

Allur mannauður 

leikskólans er 

virkjaður beint og 

óbeint. 

 

 

Mál- 

skilningur 

Spjallað um allt milli 

himins og jarðar í 

fataklefanum, við 

matarborðið, í 

samverustundum, í 

tjáningu og í leik. Spil sem 

krefjast þess að börnin nái 

að tengja spurningar við 

það sem spurt er um. 

Bækur 

 

Tími og rúm til að góð 

samskipti geti átt sér stað. 

Rætt um menn og málefni á 

líðandi stund, áhugamál og 

sagðir brandarar. 

Hvað þýðir orðið? 

Heimspeki.  

Alls staðar, úti og inni 

á að vera tími til að 

spjalla saman og eiga 

ánægjulega stund með 

vinum sínum á 

deildinni. Börnin læra 

að hlusta og bera 

virðingu hvert fyrir 

öðru og sína skilning, 

vinsemd og hlusta.  

Deildarstjóri 

Hópstjóri 

Allir starfsmenn á 

deild 

 

 

Bókstafa- 

þekking 

Stafrófið, hvaða stafir eru í 

nafninu mínu? 

Hvað heita stafirnir? Hvað 

segja þeir. 

Stafrófið er uppi á vegg og 

tölustafir einnig. 

Nafnið er á stólnum og í 

hólfinu. Stafaleikir Lubbi. 

 

Barnið lærir starfrófið í 

runu og söng. Það lærir 

að þekkja nafnið sitt og 

hvernig hljóðin í 

stöfunum mynda það. 

Lubbi. 

Deildarstjóri, 

hópstjóri, 

leiðbeinendur. 

Orðaforði Bækur lesnar, sögur 

sagðar; framhaldssaga fyrir 

elstu börnin. 

Lífsmenntarsögur, ljóð og 

þulur. Orðaleikir. 

Lögð er áhersla á skýrleika í 

málfari og að hlusta á 

börnin. Einnig að kenna 

börnunum að tjá sig og að 

hlusta á aðra.  

Sögustundir 

Bangsastund 1x í viku 

á miðdeild; börnin fara 

heim með helgar- 

dagbók og er lesið upp 

fyrir börnin. 

Uppáhalds bókin mín: 

barn kemur með bók að 

heiman 

Lífsmenntartímar; 

mörg ný hugtök 

Allt starfsfólk 

Umskráning 

Hæfileikinn til að 

breyta bókstöfum 

orða í rétt 

málhljóð og 

tengja saman til 

að mynda orð er 

kallað 

Umskráning 

(decoding). 

(Lesvefurinn) 

Barnið þekkir  t.d. bókstafi  

á hljóði þeirra (getur bent á 

réttan staf eða skrifað hann 

og  þekkir hljóð út frá 

bókstaf  

(Lesvefurinn) 

Mikilvægt er að taka eftir 

þessari þróun og að barnið 

fái tíma og rúm og efnivið til 

að efla hana. Til dæmis með 

orðaleikjum og með; Eitt orð 

á dag bókinni 

Aðgengi að pappír og 

litum og stafapúslum 

og stafakubbum.  

Orðabók: elstu börnin 

fá, þau velja orð, fá 

fyrirmynd, skrifa orðið 

og teikna mynd. Leikir 

sem ýta undir og efla 

þennan þátt. 

Deildarstjóri, 

hópstjóri 

leiðbeinendur. 
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Ritun Að draga til stafs.  Að 

leika með stafi og fikra sig 

áfram í að búa til orð. 

Börn læra að draga rétt til 

stafs. Þau læra smám saman 

að tengja saman orð og að 

lesa þau. 

Aðgengi að pappír og 

litum og stafapúslum 

og stafakubbum.  

Starfsmenn deildar 

Tjáning Leikrit, lífsmennt, söngur, 

dans sköpun og tjáning. 

Börnin segja frá. Ein 

spurning á viku, umræður. 

Lesin stutt saga og sett á 

svið og  leikin á eftir. 

Lífsmenntarsögur og stundir. 

Dans og söngur. Börnin 

segja frá einhverju sem hefur 

hent þau, heimilisfang, 

símanúmer o.fl.  

Teikning, málun. 

Leikir þar sem barn fær 

lýsingu á einhverju og 

á að geta hvað er. 

Umræður um gildin í 

Lífsmenntinni 

Deildarstjóri og 

starfsfólk deildar 

Leikið með 

stafi og orð 

Farið í leiki sem hvetja til 

hugsunar og minnis, t.d. 

orðaleiki á töflu  þar sem 

stafirnir og hljóðin mynda 

eitthvað orð sem börnin 

finna saman  

Stafir og orð. Nöfn barnanna 

á hólfum, stólum og víðar. 

Myndrænt skipulag. 

Markviss málörvun og 

Lubbi. Sögur lesnar og búin 

til leikrit þar sem börnin 

leika persónur og túlka. 

Nafn barns er tengt við 

mynd af því og barnið 

lærir að þekkja nafnið 

sitt. Börnin merkja eftir 

getu myndir sínar. 

Starfsfólk deildar 

Samvinna við 

foreldra 

Viðtöl 

Uppáhalds bókin mín, 

bangsaverkefnið 

helgardagbók, leynihljóðið 

mitt.  

Spjall  

Upplýsingaflæði milli 

heimilis og skóla 

formlegt/óformlegt 

Upplýsingar á vef  

Barn fer heim með 

spjald til að minna á 

bókina og hljóðið (þau 

skiptast á). Barn fer 

heim með bangsa og 

helgardagbók (skiptast 

á). 

Starfsfólk og 

foreldrar 

Tvítyngd börn Unnið er sérstaklega með 

tvítyngdum börnum 

Lesið er fyrir börnin á 

móðurmáli og á íslensku.  

Barn taki þátt í sem flestu. 

Sérstakar íslenskustundir 

með einu eða fleiri börnum. 

Skoðum myndabækur, 

orðabækur og förum í 

leiki sem efla 

íslenskuna með 

börnunum 

Deildarstjóri 

sérkennari og allir 

starfsmenn. 

Íslenska sem 2. 

mál 

Lögð er áhersla á að efla 

íslenskukennslu  

Lesið er fyrir börnin á 

móðurmáli og á íslensku.  

Barn taki þátt í sem flestu. 

Sérstakar íslenskustundir 

með einu eða fleiri börnum. 

Túlkur fyrir pólsku börnin. 

Pólskur starfsmaður aðstöðar 

við samskipti við börn og 

foreldra. 

Skoðum myndabækur 

frá heimalandi barns og 

ræðum. Lærum lög og 

syngjum með 

börnunum t.d. fyrir 

jólin 

 

 

. 

Deildarstjóri 

sérkennslustjóri og 

allir aðrir starfsmenn 

 

  



Leikskóli Vesturbyggðar þar sem gleðin býr 
 

14 

 

3. Námsmat og skimanir í leikskóla Vesturbyggðar 

Mats/skimunarlistar Aldur Hversu oft Aths. 

Efi-2 Lagt fyrir börn frá 3 

til 4 ára 

1x  að hausti –og 

aftur að vori ef þurfa 

þykir. 

Þarf 

réttindanámskeið til 

að mega nota hann. 

Íslenski 

þroskalistinn 

Lagður fyrir 3 ára 

börn  

Einu sinni Þarf 

réttindanámskeið til 

að mega nota hann. 

HLJÓM-2 próf Lagður fyrir 5 – 6 

ára börn 

Einu sinni að hausti 

og aftur að vori 

Þarf 

réttindanámskeið til 

að mega nota hann. 

Sjónræn 

stafaþekking 

Lagt fyrir börn 5 – 6 

ára  

Þrisvar sinnum: í 

október, janúar og í 

mars. 

 

    

 

 

 EFI-2  

Öll börn  eru skimuð með í EFI 2 þegar þau hafa náð 3,4 ára aldri. EFI-2 er 

málþroskaskimun fyrir börn á fjórða ári. Barn og kennari eiga rólega stund og skoða 

saman myndabók. Svör barnsins gefa vísbendingu um hvar það er statt í 

málþroskaferlinu. Þessi skimun kannar málskilning og tjáningarfærni barnsins og 

tilgangurinn er að finna þau börn sem þurfa á stuðningi að halda. Með því að finna börn 

með málörðugleika er hægt að bæta úr með snemmtækri íhlutun. EFI-2 er eftir Elmar 

Þórðarson, Friðrik Rúnar Guðmundsson og Ingibjörgu Símonardóttir en þau eru öll 

talmeinafræðingar. 

 

Íslenski þroskalistinn 

Íslenski þroskalistinn er frumsaminn hérlendis og ætlað að meta þroska þriggja til sex ára 

barna með því að afla upplýsinga frá mæðrum þeirra. Mæður svara stöðluðum spurningum 

um mál- og hreyfifærni barna sinna á þeim tíma þegar listinn er fylltur út. Þó að ætlast sé til 

þess að mæður svari listanum getur verið réttlætanlegt í vissum tilvikum að aðrir geri það. 

(http://www.pisaprof.is/vefur/stodlud_prof/isl_troskalisti/1_almenn.html) 

 

HLJÓM-2 

HLJÓM-2 er próf – greiningartæki í leikjaformi sem kannar hljóðkerfisvitund elstu barna í 

leikskólanum. Höfundar eru talmeinafræðingarnir Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir aðferðafræðingur.  

(http://www.namsmat.is/vefur/troskamat/HLJOM/hljom.html) 

 

Sjónræn stafaþekking 

Sjónræn stafaþekking er fengið að láni hjá leikskólanum Iðavelli á Akureyri og sýnir framför 

barns á seinasta ári í leikskóla í að þekkja stafina. Stafaþekking er talin vera einn af 

http://www.pisaprof.is/vefur/stodlud_prof/isl_troskalisti/1_almenn.html
http://www.namsmat.is/vefur/troskamat/HLJOM/hljom.html
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grunnþáttum í læsi barna en rannsóknir á þróun stafaþekkingar sýna að skýringin sé ekki 

alveg svo einföld. Langtímarannsókn á stafaþekkingu finnskra barna (Torppa, Poikkeus, 

Laakso, Eklund og Lyytinen, 2006) sýndi að það sem veitti ákveðnustu forspána um 

erfiðleika við að læra bókstafi í fyrsta bekk byggðist ekki síður á næmi þeirra fyrir hljóðum 

tungumálsins (t.d. hljóðkerfisvitund og hljóðminni). „Þessir þættir héldu forspárgildi sínu 

jafnvel eftir að tekið hafði verið tillit til greindar, áhuga barns á lestri og umhverfislegra 

breyta, eins og t.d. menntunar móður og stafakennslu heima fyrir. Þessar niðurstöður benda 

til þess að þekking á heitum og hljóðum stafanna byggist ekki aðeins á umhverfislegum 

þáttum, heldur einnig á færni við að vinna með hljóðkerfi tungumálsins“. 

(http://lesvefurinn.hi.is/node/175). 

 

 

 

 

Samvinna skólastiganna 

Mjög góð samvinna hefur verið á milli skólastiganna og hafa elstu nemendur í 

Tjarnarbrekku tekið þátt í smiðjuverkefnum með nemendum grunnskólans en í þeim 

hefur verið unnið með viss viðfangsefni og nemendum skipt í hópa þvert á aldur og/eða 

eftir deildum.  Nemendur Tjarnarbrekku hafa einnig setið hefðbundnar kennslustundir 

í grunnskólanum eingöngu með 1. bekk og hefur þar verið unnið í stærðfræði og með 

læsi. Sú reynsla gaf tilvonandi grunnskólanemendum betri innsýn í hvernig hefðbundið 

skólastarf í grunnskólanum fer fram. 

Gagnkvæmar heimsóknir hafa verið milli skólanna og stendur til að efla þann þétt enn 

frekar. 

 

http://lesvefurinn.hi.is/node/175
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