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Formáli 
Í leikskólanum Krakkakoti hefur í mörg ár verið lögð áhersla á markvissa málörvun og 

umhverfi þar sem ritmál er sýnilegt í þeim tilgangi að vekja áhuga barnanna fyrir ritmálinu og 

hvetja til læsis.  

Efniviður sem hvetur til læsis eins og bókstafir, blöð og skriffæri sem og bækur hafa ávallt 

verið aðgengilegur efniviður fyrir börnin sérstaklega á eldri deildum skólans. 

Kennarar skólans hafa útbúið efni til að vinna með í málörvunarstundum eins hefur verið 

stuðst við ýmiskonar efnivið sem til er í skólanum s.s. bókin Markviss málörvun þjálfun 

hljóðkerfisvitundar eftir Helgu Friðfinnsdóttur, Sigrúnu Löve og Þorbjörgu Þóroddsdóttur. 

Söngvar og þulur hafa einnig verið stór hluti af daglegu starfi í skólanum. 

Í þessu plaggi munum við varða þá leið sem við kjósum að kalla Læsisstefnu Krakkakots. 

Læsis stefnuna ber að endurskoða á tveggja ára fresti. 
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Börn tjá sig með margvíslegum hætti og í Aðalnámskrá leikskóla segir um læsi og samskipti: 

„Auk tungumálsins nota þau til dæmis ýmiss konar hljóð, snertingu, látbragð og leikræna 

tjáningu, tónlist, myndmál og dans. Í gefandi samskiptum og leik eykst félagsfærni og 

sjálfsmynd styrkist. Læsi í víðum skilningi þess orðs er mikilvægur þáttur samskipta“ 

(Aðalnámskrá Leikskóla, 2011:42). 

Undirbúningur fyrir lestur byrjar að þróast löngu áður en börn geta lesið. Ef byrjað er að lesa 

bækur snemma fyrir þau getur það verið skemmtilegt upphaf að lestrarnámi (Kassow, 2006). 

Markmið 

 

Áherslur og markmið í læsisstefnu Krakkakots  

 Að efla og styrkja málvitund og málþroska 

barna 

 Að hafa markvissa málörvun sem stuðlar að 

eðlilegri færni í íslensku þannig að barnið 

læri að nota tungumálið og að tjá sig 

 Að efla og samþætta hina mörgu þætti 

máls, s.s. tal, hlustun, málskilning, ritun og 

lestur 

 Að hafa heildstæða og markvissa 

læsisstefnu frá upphafi leikskólagöngu 

 

 

Leiðir að markmiðum á yngri deildum, 1-3 ára 
 

Mál í daglegu lífi 

 Setja orð á athafnir – vera dugleg að tala við börnin í athöfnum daglegs lífs t.d. í fataklefa, 

á salerni, við matarborð, í leiknum og úti 

 Skoða bækur – lesa bækur og hafa bækur sýnilegar og aðgengilegar 

 Efla hugtakaskilning með því að segja sögur, syngja, segja loðtöflusögur og með hinum 

ýmsu verkefnum sem eru myndræn og sýnileg 

 Börn læri að hlusa á lestur upp úr bókum – kennarar vandi lestur og kynni sér bækurnar 

áður en þær eru lesnar 

 Nýta vísur og þulur til að vinna með hrynjanda máls, klappa taktinn eða nota efnivið eins 

og hljóðfæri til að leggja áherslur á taktinn 

 Örva og efla grunnhugtök sem notuð eru í íslensku máli og í leik og starfi með börnunum 

eins og: 

o Liti, form og tölugildi 
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o Afstöðuhugtök eins og: yfir, undir, 

við hliðina, fyrir framan/ofan, bak 

við, í miðju, aftast, fremst og á milli 

o Aldurshugtök: gamall, ungur, elstur, 

yngstur 

o Andstæður: þungur – léttur, svart – 

hvítt 

o Tími: Í dag, í gær, á morgun, um 

daginn, vika, dagur, mánuður, ár.  

o Hugtök tengd lykt, bragði, 

tilfinningum og líðan. 

o Byrja að leggja inn tölur og 

talnaskilning 1-10 

 Nám í gegnum leik, tjáningu og skapandi starf, rannsóknir og hlutbundin verkefni 

Mikilvægt að tala við börnin í öllum aðstæðum daglegs lífs í leikskólanum. Segja sögur og 

lesa, nota leikræna tjáningu, syngja, tjáning í leik, nýta leik barna til málörvunar og til að auka 

orðaforða. Syngja, tala um teikningar og hvetja til ritunar. 

Með yngri börnunum verði lögð áhersla á myndræna upplifun barnanna. Gera bækur lifandi 

með loðtöflusögum, leikmunum úr sögubókum 

(sögupokar), handbrúðum o.þ.h.   

Við höfum ritmál sýnilegt og kenna börnunum að þekkja 

sinn staf, staf pabba og mömmu og stafi vina og kennara. 

Þetta vekur forvitni barnanna á stöfunum og fara þau að 

finna stafina sína í umhverfinu. 

Við vinnum með hrynjanda málsins í gegnum vísur og 

þulur með því að klappa með söngvunum eða nota 

hljóðfæri til að slá taktinn. 

Við höfum ritföng og pappír aðgengilegan og börnin byrja 

þannig að krota og leggja grunn að góðu pennagripi og að 

því að draga til stafs. 

Börnin hvött til að segja frá, spyrja spurninga, segja 

skoðanir sínar og ræða um liðna atburði.  
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Hvað er unnið með?  

 Æfa hlustun 

 Æfa það að sitja kyrr 

 Æfa það að bíða 

 Æfa það að syngja 

 Lesa sömu bókina aftur og aftur 

 Byrjað að fara með þulur fyrir þau 

 Heiti líkamshluta 

 Litir 

 Húsdýrin 

 Nöfn foreldranna 

 Afmælisdaga 

 Heimilisfang 

 Ræða við börnin og nota fjölbreyttan orðaforða 

Starfsfólk er meðvitað um að nota gott íslenskt mál og hafa orð á athöfnum við allar 

aðstæður. Með allar yngstu börnunum er það aðaláherslan meðan börnin eru ekki enn 

farin að tala , þá eru það kennararnir sem bera málið uppi ásamt foreldrum og heimili.  

 

Svo bætast aðrir hlutir smám saman við 

þegar börnin eldast (2-3 ára) og eru að 

byrja að tala. 

 Flóknari sögur, bækur, 

loðtöflusögur og spunasögur 

 Fleiri litir 

 Hugtök  

 Tímahugtök 

 Tölur/talning/tölugildi 

 Fleiri dýr 

 Rím 

 Systkini – börn þekki nöfn systkina 

sinna 

 Klappa atkhvæði 

 Segja frá 

 Byrja á að hvetja til ritunar, þó krot sé og vekja athygli á réttu gripi á skriffæri 
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Hvenær er unnið með þessa þætti 

 Í samverum 

 Í matartíma 

o Dæmi um markvissa 

málörvun í matartíma 

 Mjólk – 

nýmjólk/léttmjólk 

 Meiri mjólk 

 Hella mjólk í glas 

 Mjólkin er búin 

 Drekka mjólk 

 Glasið er fullt/tómt 

 Mjólkin mín/þín, 

hans/hennar 

 Mjólkin er köld/volg 

 Mjólkin er góð/vond 

 Í fataklefa 

 Í útiveru 

 Í gönguferðum 

 Í söngstundum 

 Í hvíld 

 Í leik 

 Í öllum athöfnum daglegs lífs 

Efniviður til að vinna að málþáttum og eflingu málþroska yngri barna 

 Fjölbreyttur efniviður til málörvunar sem kennarar hafa útbúið 

 Sögukassinn 

 Tölum saman, málörvunarkerfi fyrir börn með málþroskafrávik og tvítyngd börn 

 Markviss málörvun, þjálfun hljóðkerfisvitundar 

 Lubbi finnur málbein, hefti og plaggat 

 Bókstafir 

 Smáforrit í Ipad eru fjölmörg sem hægt er að nota s.s 

o Lærum og leikum með hljóðin 

o Orðagull og fl. 

 Ritmál sýnilegt 

 Efniviður og 

kennsluhættir 

„Lærum og leikum“ 

nýttir til að læra í 

leik 
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Leiðir að markmiðum eldri deilda, 4-6 ára 
Allt það sem hér að framan er talið, þarf einnig að vinna með og dýpka með eldri börnum 

leikskólans ásamt því að fleira tekur við eins og: 

 Orðforði aukinn með bókalestri og staldra við orð sem við skiljum ekki og útskýra og 

finna t.d. önnur orð sem hafa sömu merkingu 

 Vinna áfram með hugtök og bæta við flóknari hugtökum 

 Vinna með margræð orð, samsett orð og greina sundur orð eins og t.d. ef maður 

tekur fótur framan af orðinu fótbolti hvaða orð verður þá eftir? 

 Vinna með hljóðgreiningu.  Að greina hljóð í orði, fyrsta hljóð, síðasta hljóð og jafnvel 

hvaða hljóð heyrum við í miðjunni á orðinu 

 Vinna með ritun. Krot veður að stöfum og orð að setningum. Börnin hvött til að nota 

skriffæri, merkja myndirnar sínar, skrifa bull og bullsögur. Kennarar skrifa gjarnan það 

sem börnin segja og þau herma eftir 

 Vinna með tal, tjáningu og hlustun. Hvetja börnin til að tala saman í leik og starfi, 

spyrja spurninga og segja frá 

 Lestur bóka á hverjum degi. Lestur bóka 

fyrir börn er góð leið til að: 

o Efla málskilning og máltjáningu  

o Auka orðafora 

o Vekja áhuga á bókum og lestri 

o Styrkja hljóðkerfisvitund 

 Kennarar duglegir að 

vekja athygli á hljóðum í 

orðum 

o Auka þekkingu á ritmálinu 

 Kennarar duglegir að 

vekja athygli á ritmálinu í umhverfinu 

o Auka skilning barns á uppbyggingu sögu 

o Örva bernskulæsi og færni til lesturs 

o Auka einbeitingu og athygli 

o Auka vitsmunaþroska og hugarfærni  

o Hafa áhrif á félagsþroska 

o Stuðla að heilbrigðum tilfinningalegum viðhorfum 

 Lykilorð – orðskýringar – samheiti – andheiti 

 Örsögur – segja örsögur og spyrja út í þær 

 Hljóðkerfisvitund  - Hlustun 

o Hlusta eftir hljóðum í orðum, fremsta hljóði, aftasta hljóði og hljóðinu í 

miðjunni 
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o Setja saman orð og taka í 

sundur orð 

o Klappa atkvæði 

o Ríma 

o Flokka orð eftir hljóðum 

 Málskilningur – hvað þýðir þetta?  

 Heimaþekking 

o Hvenær áttu afmæli 

o Hvar áttu heima 

o Fullt nafn foreldra 

o Fullt nafn systkina 

o Símanúmer 

 Gott aðgengi að bókum 

 Bókstafir í umhverfinu og til að leika með 

 Ritmál sýnilegt 

 Talnalæsi  

o Talnagildi 

o Talnahugtök 

o 1-100 

 Tjáning 

o Hvetja börn til að standa 

upp og segja frá 

o Stuðla að því að börnin 

miðli til annarra ein, eða í 

hóp með söng, frásögn eða 

leik/leikriti 

 

Efniviður til að vinna að málþáttum og eflingu málþroska eldri barna 
 

Í Krakkakoti er til töluvert af efni sem hægt er að vinna með í læsishvetjandi tilgangi. 

 Lubbi finnur málbein. Bókin og geisladiskurinn 

 Sögukassinn 

 Sögupokar 

 Efni sem foreldrafélagið gaf okkur og er hluti af kennsluefni sem kemur frá Leikur að 

læra 

 Bókin markviss málörvun 

 Verkefni elstu barna. Þróunarverkefi sem unnið var í Garðabæ af 

leikskólakennurunum Kristínu Sigurbergsdóttur, Rögnu Jóhannsdóttur, Sigríði 

Tryggvadóttur, Þyri Rafnsdóttur og Maríu Guðmundsdóttur eftir ráðgjöf frá Ingibjörgu 

Símaonardóttur 

 Efnið Hljóðkerfisvitund/Spil frá útgáfunni Hugur og Fluga, 2004 
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 Ýmiskonar efniviður sem kennarar hafa útbúið til að styrkja hljóðkerfisvitund, efla 

orðaforða og örva almennan málþroska. 

 Tölustafir 

 Bókstafir 

 Spil og bingó 

 Bækur og lestur bóka 

 Þulur og ljóð 

 Skriffæri og blöð 

 Örsögur 

 Málörvandi smáforrit í Ipad: 

o  Lærum og Leikum  

o Orðagull 

o  Bitsboard  

o Froskaleikur 1 

Froskaleikur 2 

Froskaleikur 3 Georg og félagar, 

o  My PlayHome  

o Bitsboard PRO 

o  Puppet Pals Little Writer 

o  Orðaleikurinn  

o Stafirnir okkar  

o Paxel Rhymes  

o Book creator  

 

Læsihvetjandi umhverfi. 

 Ritmálið sýnilegt 

 Gott aðgengi af 

skriffærum og blöðum 

 Gott aðgengi að bókum og 

þær sýnilegar 

 Fjölbreyttur efniviður 

 Virkt og vakandi starfsfólk 

Nemendur með annað móðurmál en 

íslensku 

 Aðlögun barna. Góð 

samskipti við foreldra 

 Huga að upplýsingagjöf til foreldra 
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 Nýta túlkaþjónustu svo 

upplýsingar komist 

örugglega og vel til skila 

 Orðabók fyrir heimili og 

skóla þar sem mynd er 

táknuð og ritað hvað er á 

myndinni og heima rita 

foreldrar hvernig það sem 

er á myndinni er skrifað á 

þeirra tungumáli 

 Nota „Tákn með tali“ 

 Nota hreyfileiki og 

hreyfisöngva 

 Hvetja foreldra til að nota móðurmálið heima 

 Hvetja foreldra til að lána okkur bækur á þeirra tungumáli 

 Skólinn geti lánað foreldrum bækur til að lesa heima ef áhugi er fyrir því 

Mat á læsi 

 Hvað á að meta? Matsteymi ákveður hvað skuli meta hverju sinni. 

 Af hverju að meta? Til að vita hvar börnin standa og geta gripið inn í og lagt 

áherslu á þætti þar sem barnið stendur höllum fæti 

 Hvenær á að meta? Sjá matsáætlun. Mat í október, febrúar og apríl 

Matstæki 

 Hljóm – 2 lagt fyrir í sept – okt ár hvert og aftur í jan – feb ef börn hafa komið slök út 

að hausti. (Tras, stefnt er að því að senda alla deildastjóra á Tras - námskeið) 

 Talmeinafræðingur gerir víðtækt mat að hausti og vori, þar sem kannað er ýmislegt 

varðandi heimaþekkingu t.d. „Hvar áttu heima?“, „Hvenær áttu afmæli?“ einnig er 

hljóðkerfisvitund könnuð sem og hugtakaskilningur og fl. 

 Mat sett niður á matsáætlun og einstaka þættir metnir á hverju ári 

Hvernig vinnum við með niðurstöður? 

 Strax gripið til aðgerða ef grunur er um frávik. Búin til einstaklingsáætlun 

Málörvunarhópar settir á laggirnar með fámennum hópi barna  

 Snemmtæk íhlutun. Sérfræðiteymi Garðabæjar kallað til og haft samráð við foreldra. Í 

framhaldi fer barnið í málþroskapróf og sálfræðingur kallaður að málinu ef það mat 

sérkennslufulltrúa Garðabæjar. Í framhaldi fær barnið viðeigandi örvun og eða er 

vísað áfram til talmeynafræðings eða á Greiningar og ráðgjafastöð ríkisins 

 Bráðger börn fái verkefni við hæfi og gætt að því að það sé alltaf verið að huga að því 

að barninu sé ögrað með krefjandi verkefnum 

 Markviss málörvun einu sinni til tvisvar í viku til að bæta við sig þekkingu og viðhalda 

færni og kunnáttu 
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Samstarf 

Foreldrar 

o Foreldrafundir þar sem farið er 

yfir stöðu og framfarir barnsins. 

Lagt upp með 

Námssögumöppurnar og farið 

yfir hvernig barnið lærir og hvað 

það gerir og getur. 

o Hvetja foreldra til að vera dugleg 

að tala við börn sín og lesa fyrir 

þau 

o Á kynningarfundi fyrir foreldra er 

mikilvægi lesturs og málörvunar 

ítrekuð við foreldra. 

o Margvísleg fræðsla fyrir foreldra. 

o Hvetja foreldra til að koma með hugmyndir 

o Hvetja foreldra til að mynda sér stefnu varðandi snjalltæki heimafyrir. 

 Í hvaða tilgangi eru þau notuð? 

 Hvenær á að nota þau? 

 Hve lengi á að nota þau í einu? 

Leikskólar 

o Samvinna með fræðslu fyrir foreldra og starfsfólk 

o Samvinna með efnivið 

o Deila til annarra hvað gengur vel og hvað virkar vel 

Grunnskólar 

o Brúum bilið samstarf milli leik- og grunnskóla er mjög vel virkt hér á Álftanesi. 

Skrifað er undir samtarfssamning á hverju hausti þess efnis 

o Ævintýrahópur fer að meðaltali einusinni til tvisvar í mánuði í heimsókn í 

Álftanesskóla 

o Kennarar beggja skólastiga hittast þrisvar á skólaári og fara yfir stöðuna og 

samstarfið endurmetið að vori 
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o Leikskólinn skilar til 

Álftanesskóla upplýsingum 

um námstöðu hópsins og 

einstaka nemanda 

o Sérkennsluteymið í Garðabæ 

skilar upplýsingum um börn 

sem hafa notið sérkennslu. 

o Börnin velja efni úr 

Námssögumöppunni sinni til 

að kynna sig fyrir nýja 

kennararnum 

Samfélagið 

Skólinn á í góðu samstarfi við hina 

ýmsu aðila í nærsamfélaginu. Þetta 

samstarf er ákaflega gefandi og 

eykur víðsýni barna og eflir læsi 

þeirra fyrir umhverfi sínu.  

 Þetta eru: 

o Leikskólinn Holtakot 

o Álftanesskóli 

o Lionsklúbbur Álftaness 

o Eldriborgarafélag Álftaness 

o Íþróttamiðstöð Álftaness 

o Kirkjan og sóknarnefnd 

o Kvenfélagið 

o Strædó BS 

o Bókasafnið 

Endurmenntun 

 Gera kennurum og öðru starfsfólki kleift að komast á námskeið er varðar læsi 

 Deildastjórar duglegir við að miðla þekkingu til starfsmanna sinna 

 Umræður og fræðsla á starfsmannafundum um læsi og mikilvægi þess 

 Vera vakandi fyrir hvernig við getum byggt upp faglega þekkingu allra í skólanum. 

 Deildastjórar eldri deilda hafa farið á Hljóm – 2 náskeið og kunna að leggja það fyrir 

Verði endurnýjun á deildastjórum á eldri deild skulu þeir einnig fara á náskeið til að 

leggja Hljóm – 2 fyrir 

 Stefnt er á að allir deildastjórarfari á námskeið og geti lagt fyrir matstækið Tras 
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Eftirfylgni 

 Hvernig fylgjum við læsisstefnunni eftir 

o Fylgjast með að unnið sé eftir læsisstefnuni 

o Greina hvað er ekki gert? 

 Hvers vegna er það ekki gert? Hvað getum við gert til að svo geti 

orðið? 

o Fylgjast með hvernig starfsfólki gengur í læsisverkefninu 

 Ef gengur ekki nógu vel, gera þá viðeigandi ráðstafanir til að styrkja 

starfsfólkið t.d. með fundi, námskeiði eða gefa fólki betri tíma til að 

undirbúa sig. 

o Reglulegir stöðufundir t.d. deildafundum, deildastjórafundum og á 

starfsmannafundum. Staðan tekin og rædd, hvað gengur vel og hvað gengur 

ekki eins vel og bregðast við því á þann hátt sem starfsfólk telur að geti 

gagnast 

o Nota matsæki? 

 Nýta niðurstöður til að gera 

áætlanir um úrbætur og 

þróun 

 Deildastjórar ábyrgir fyrir 

sínum deildum og eru 

tengiliðir við stjórnendur 

 Hjördís Ólafsdóttir og 

Sirgríður Thoroddsen 

ábyrgðaraðilar fyrir 

læsisstefnunni og að henni 

sé fylgt eftir 

o Læsistefnunni fylgt eftir í þriggja 

ára matsáætlun 
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Lokaorð 
 

Þó leikskólinn hafi unnið makvisst að málörvun árum saman þá hefur sú leið aldrei verið 

vörðuð eins skýrt og gert er hér í þessu plaggi. Læsistefna þarf að vera aðgengilegt, lifandi 

vinnuplagg sem nýtist í daglegu starfi. Það er von okkar að þetta sé skýrt og gott vinnuplagg 

sem er handhægt og gott að vinna eftir. 

Þegar við setjum niður á blað það sem við erum að gera sjáum við hvað það er í raun unnið 

frábært starf í leikskólanum til að efla málþroska leikskólabarna. Það er þó alltaf hægt að 

gera betur og leitast leikskólinn stöðugt við að skoða hvað betur má fara og efla þekkingu 

sína og sinna starfsmanna. 

 

___________________________________________ 

Hjördís Ólafsdóttir, leikskólastjóri 
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