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Svörum starfsfólks í leikskólastarfi um hvaða leiðir henti best til að efla 

læsi 
 

Almenn atriði 
 Undirstaða að öllu námi er lestur.  

 Málörvun og læsi í víðum skilningi er forsenda þess að einstaklingur blómstri í samfélaginu.   

 Allt starfsfólk þarf að vera meðvitað um vegferðina. 

 Gera læsisstefnuna þannig úr garði að hún sýni hvað hver aldurshópur á að vera að fást við. 

 Góða námskrá.  

 Einstaklingsmiðað nám ...  

 Það þarf að baða börn í málinu alveg frá því að þau koma inn í leikskólann. 

Starfið  
 Fjölbreyttar kennsluaðferðir. 

o ... til að hægt sé að greina fyrr ákveðna þætti. 

Lesturinn 

 Lesa mikið fyrir börnin og með þeim.  

o Upplestur daglega. 

 Lesa bækur og segja sögur. 

o Góðar bækur, vel valdar með boðskap að leiðarljósi, jafnt sem ímynduarafl. 

 Innlögn bók- og tölustafa. 

 Verkefni sem ýta undir læsi, orðaforða og hljóðmyndun. 

 Nota Byrjendalæsi, útskýra orð og vinna með textann.   

 Að börn geti notið þess að lesið sé fyrir þau í næði. 

 Ræða: Af hverju og hvers vegna. Byrjun, miðja og endir. 

 Lestur, söngur og þulur. 

 Fara með þulur og ljóð í hópum sem börnin passa í. Orða á athafnir. Nota orðin en ekki 

„þetta“. Nota „ekki“ ekki. Segja börnunum hvað þau eiga að gera.  

 Lesa bækur og segja sögur: Myndrænt með söng og lestri (loðtöflusögur). 

 Minni hópar barna til að lesa fyrir, börnin endursegja, nota opnar spurningar. 

 Við lesum í litlum hópum svo allir fái að njóta sín. 

 Hafa skipulagðar lestrarstundir í fámennum hópum.  

 Ræða um bækurnar og spyrja börnin opinna spurninga um innihald bókarinnar. 

 Vinna markvisst með ólíkar textagerðir. 

 Efla frásagnarhæfni: Lesa bækur og segja sögur.  

 Skipulagðar stundir með kennurum þar sem unnið er með málið, t.d. með lestri sögubóka og 

ljóða. 

 Almennur lestur um ólíka hluti, ólíka menningu og upplifun, hlustun.  

 Að unnið sé með alla þætti  Bernskulæsis, s.s. hljóðkerfisvitund, orðaforða, málskilning, 

máltjáningu, frásagnarhæfni og sögugerð. Nýta það raunprófaða námsefni sem  til er til 

eflingar á öllum þáttum bernskulæsis í leikskóla. 

 Auka lestur, stærðfræði og umhverfislæsi. t.d með námsefninu Leikur að læra. 
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Sýnileiki málsins 

 Auðugt og virkt málumhverfi: Setja orð á allt og alla. 

 Sjónrænt skipulag: Merkja hluti(mynd/orð) sjónræn stundatafla, verður og klæðnaður. 

 Ritmál sýnilegt fyrir allar deildar leikskólans og ritmálsörvandi efniviður í boði í hlutverkaleik 

og kubbaleik. Merkja alla hluti í leikskólanum, s.s. húsgögn og efnivið. Hafa ritmálsörvandi 

efnivið, s.s. liti, skæri, málningateip o.fl. ávallt í boði í hlutverkaleik og kubbaleik, þ.e. 

einingakubbar og holukubbar. Nýta kennslufræðilegan leik þar sem nám og leikur eru 

samþætt á markvissan hátt til þess að vinna að ákveðnum kennslufræðilegum markmiðum, 

s.s. að hvetja til ritunar með því að t.d. að hvetja börn til þess að búa til skilti í kubbaleik eða 

peninga í búðarleik o.fl.  

 Allt merkt og sýnilegt. Nota tungumálið við allar athafnir. 

 Hvetjandi umhverfi: Ritmál, ták, myndir sýnilegt og gott aðgengi. 

 Tölur og stafi sýnilegir upp á vegg. 

 Leggja áherslu á að hafa sýnilegt í þeirra hæð  merkingar, bókstafir, tákn og tölustafir. 

 Aðstæður fyrir börnin þannig að bókstafir og tölustafir eru sýnilegir um alla deild. 

 Skriftarkrók þar sem börnin hafa bókstafi og tölustafi fyrir augunum.  

 Leyfa börnunum að búa til stafi, og hengja sýna stafi upp.  Hengja upp skráningar og verk 

barnanna.   

Læsi í gegnum leikinn 

 Frjálsi leikurinn er aðalatriðið. 

 Gera lestur að leik: Borðspil, frjáls leikur, þemakassar tengdir leik, eins og skrifstofudót með 

ritföngum í.  Leyfa þeim að búa til peninga í búðarleikinn. Gefa tíma og rúm fyrir leikinn og 

minni hópar í málörvun og spilum. 

 Að lesa í leikinn og hvernig sé best að nálgast hann.  

 Nauðsynlegt er að lesa í leikinn gefa þeim smá tíma til að læra að takast á við aðstæður.  

 Gegnum Leikur að læra, leikefni eins og spil og púsl.  

 Við spilum við börnin, þar fer fram mikið nám. 

 Prufa nýjar leiðir, t.d. spil og leiki. 

 Leika sögur. Börnin fá að leika og gera sýningar: Dans, söng og leikrit. 

 Námsleikir fyrir börnin í Ipad/tölvu.  

 Unnið með læsi í gegnum leikinn. 

 Frjáls leikur, tækifæri til þjálfunar læsis í gegnum leikinn. 

 Læsi í gegnum leikinn: Gefa leiknum nægt svigrúm og virðingu. 

 Hlutverkaleikur: Vinna markvisst með hlutverkaleikinn og koma með læsishvetjandi efnivið í 

leikinn.  

Nærumhverfið – grenndarkennsla 

 Umhverfismennt í víðum skilningi. 

 Börnin kynnist nærumhverfi sínu. 

 Læra um umhverfi sitt, náttúru og manngert umhverfi í gegnum þemavinnu, göngutúra og 

heimsóknir. 

 Vettvangsferðir, menning, náttúran (þekkja og virða), samfélagið. 

 Lengri og styttri ferðir (umferðalæsi) / kynnast umheiminum (umhverfislæsi). Hafa tíma og 

mannskap fyrir ferðir. 
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 Útikennsla og auka útiveru og starfsemi í umhverfinu. Tengja við merkingarlæsi og félagslegt 

læsi.  

 Umræður með börnunum um hvað sé hægt að gera til að fara vel með umhverfið og 

náttúruna.  

 Gönguferðir þar sem börnin læra um fjölbreytileika náttúrunnar og umgengni við hana. 

Vettvangsferðir á ýmsar opinberar stofnanir þar sem börnin fá fræðslu. Þannig læra þau 

einnig viðeigandi hegðun á ólíkum stöðum. Starfsheimsóknir 

 Göngu og vettvangsferðr; Fara reglulega í göngu til að fræðast. Nauðsynlegt að starfsfólk hafi 

til umráða útifatnað. 

 Vettvangsferðir: Skipulagðar og óskipulagðar. Læra á nánasta umhverfi.  

 Förum í vettvangsferðir og tökum eftir umhverfinu, dýrum, gróðri, umferðarmerkjum, rusli 

eða hvað sem er og ræðum.  

 Vettvangsferðir -  umhverfisvitund. Börn verði læs af nánasta umhverfi eins og umferðarskilti, 

götuheiti.  

 Vettvangsferðir og samstarf við nærsamfélag.  

 Að börn fái tækifæri til að upplifa og rannsaka nærumhverfi sitt . 

 Að börn fái tæifæri á að vera í virkum tengslum við samfélagið og sitt nærumhverfi. 

 Nýta nánasta umhverfi inn í skóla og útisvæði.  

 Vettvangsferðir, heimsóknir í fyrirtæki og stofnanir, leikhús, fara á tónleika og að fá gesti í 

heimsókn. 

 Umhverfislæsi – þekkja hverfið sitt: Fara í vettvangsferðir, skoða umferðaskilti og ritmál í 

umhverfinu í kring um okkur, flokka rusl, hafa ritmál sýnilegt í flokkuninni. Hvar eiga þessar 

umbúðir að fara o.s.frv.  Fara í gönguferðir í endurvinnslu og líta eftir ritmáli í 

endurvinnslunni. og flokka og henda í leiðinni. 

 Náttúra - að barnið hafi skilning á veðufari og náttúru landsins. Upplifa veður og umhverfi. 

 Þemavikur: Áhersla lögð á mism. þætti í umhverfinu og samfélaginu. Bæði bóklega og 

verklega (t.d. að læra um umferðarljós og fara svo að skoða þau). 

 Upplifa hluti saman: Skoða umhverfið og víkka út eftir því sem þau eldast.  

 Vettvangsferðir, skipulagðar, gefa sér tíma, fámennir hópar og nægjanlegt starfsfólk. 

 Efla umhverfisþekkingu og þekkja samfélagið sitt. Inni í því eru t.d. stafir, skilti, merkingar o.fl. 

 Nota veðurfræðing til að læra um veðrið og viðeigandi klæðnað skv. veðri. 

Málfyrirmyndir 

 Gott starfsfólk, vel máli farið – góðar málfyrirmyndir. 

 Gott málfar kennara er undirstöðuatriði. 

 Að starfsfólk séu góðar málfyrirmyndir. Nota breiðan orðaforða í samskiptum við börn og ekki 

einfalda hann of mikið. Vanda málfar sitt. 

 Að starfsfólk tali fallega og góða íslensku. Þess sé krafist að erlendir starfsmenn hafi ákveðna 

grundvallarfærni í íslensku. Þeim standi einnig til boða íslenskunámskeið. Lögð sé áhersla á 

góð tjáskipti við börnin og að á þau sé hlustað. Hér snýst málið um góðar málfyrirmyndir 

hinna fullorðnu. 

 Auðugt málumhverfi, talað kjarngott mál við öll börn, útvíkka orðaforða, s.s að vinna með 

lykilorð í texta, orð sett á athafnir, vísur, tónlist og þulur. 
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Samræða 

 Færri börn: Næði til samræðna. Skapa tækifæri til að börnin geti sagt frá sinni reynslu og 

upplifunum. Skapa aðstæður þar sem börnin geta verið í næði og hlustað á sögulestur og 

fræðslu.  

 Samskipti og samtal með fjölbreyttum aðferðum (tal, tákn, myndir, hlutir). 

 Eiga fleiri samræður við börnin og gefa okkur betri tíma til að hlusta.  

 Starfsfólk sé vel undirbúið og hvetur til samræðna og samvinnu. 

 Samræður í barnahópnum, lífsleikni.  

 Umræður, krefjandi, ýta undir gagnrýna hugsun barna, sem tengjast umhverfi og 

samfélaginu.  

 Leikefni, s.s. bækur, púsluspil, o.þ.h. sem endurspeglar ólíka menningarheima og 

fjölskyldugerðir sem og starfsfólk sem nýtir áhuga barna til að hvetja til umræðna og 

skoðanaskipta. 

 Virk umræða um málefni líðandi stundar.  

 Ræðum ýmis siðferðileg mál.  

 Skipuleggja ákveðna stund á hverjum degi og þar sem fyrirframákveðin efni eru rædd eða 

hvað annað sem kemur upp (hvaða dagur er? hvaða mánuður er?). 

 Barnaheimspeki. 

 Tala við „alla“ skipulagt. 

Söngur – tónlist 

 Söngstundir (markvissar). 

 Söngur, ný lög, útskýra texta. Gleði í starfi, skipulagt hópastarf, söngvísir starfsmenn. 

 Söngur og hlustun: Taka ný lög inn og læra dægurlagatexta. 

 Endurgera söngbók.  

 Fleiri diska með tónlist, söngvum og sögum 

Ýmsar hugmyndir 

 Umræður, kennsla og fræðsla, skýr markmið, góður efniviður. 

 Ferðir á bókasafn. 

 Lestur, söngur, leiklist, dans, rím, þulur. 

 Tjáning, framsögn, leikrit.  

 Unnið með hreyfingu, líkamsskynjun og sjálfsmynd.  

 Börnin kynnist fjölbreyttri meðferð tungumáls, söngvar, lestur, þulur, form. 

 Veita börnunum tækifæri til að taka sjálfstæðar ákvarðanir, efla sjálfshjálp, ýta undir könnun 

barna, hvetja þau til að prófa sig áfram og reyna aftur, ekki gefast upp. Leyfa þeim að gera, fá 

tíma til að æfa sig, hvatning, hrós og ýta undir könnun. 

 Hægt að notast við töfluteikningu til að segja sögu. 

 Skemmtileg samvera og hópavinna. 

 Taka litla hópa af börnum í einu svo allir hafi tækifæri. 

 Skipulagðar málörvunarstundir bæði fyrir íslensk börn og börn með annað móðurmál en 

íslensku.  

 Endursegja sögu, búa til sögu, setja upp leikrit, nota Sögugrunninn, nota opnar spurningar. 

 Orðaspjallsaðferðin. Sögugrunnur. Leyfa krökkunum að búa sjálf til sögur úr ákveðnum 

orðum. Bók vikunnar, tímalínuvinna. (ljóð vikunnar, lag vikunnar, osfrv.). Nota innihald 

bókanna til að yfirfæra á aðstæður inni í starfi. 
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 Myndrænt dagskipulag. 

 Lesa í aðstæður : Læra að bíða, skiptast á og deila. 

 Þátttaka barna í lífsleikni, kennsla í að sitja sig í spor annarra.  

 Syngja flókna/ flóknari texta.  

 Vekja athygli á stöfum frá fyrsta stigi leikskólans. 

 Setja sögur í myndir og leikræna tjáningu, tjá sig í gegnum lög og sögur og dýpka þannig 

skilninginn. 

 Láta börn segja meira frá og spyrja þau meira út í sögur/orð. 

 Dagskipulag: Hafa sýnilegt og skilvirkt og börnin taka þátt í að setja daginn upp. 

 Vinna með frásagnir, ljóð, ævintýri og rím.  

 Framsögn, börnin segja sögu með teikningum / líkamstjáningu, leikmunum. 

 Prenta út fána, nokkur algeng orð á tungumáli viðkomandi þjóðar.  

 Powerpoint kynning í leikskólanum. Myndbönd af börnum í öðrum löndum.  

 Unnið með alla þætti læsis – orðaforði, hljóðkerfisvitund, máltjáningu og málskilning. 

 Samverustundir, hópastarf, útinám, samskipti. 

 Nota hópastarf í markvissri hópavinnu. Hóparnir þurfa að vera hentugir börnunum, m.t.t. 

aldurs og þroska.  

 Samverustundir: Vera fyrirmynd, nota tungumálið og setja orð á athafnir. Hafa fámenna 

barnahópa. Vinna markvisst með málörvun.   

 Að í boði séu reglulegar og markvissar sögustundir. 

 Samskipti og samtöl ríkur þáttur í starfinu. Aðrar leiðir í samskiptum t.d. Tákn með tali, 

táknmál. 

 Nota efnivið eins og Stig af stigi, Hjálpfús, PBS efni o.fl. í þeim dúr. 

 Starfsfólk minni hvert annað á / leiðrétti. 

 Starfsmenn gefa sér tíma til að tala við börn og lesa fyrir þau. 

 Skapa aðstæður til funda, tjáningar og leikrita, frásagnar, vettvangsferða. 

 Fletta Lubba inní starfið. Hafa hljóðastafrófið hans Lubba sýnilegt. 

 Hljóðkerfisvitund: t.d.  vinna marksvisst með efnið Lubbi finnur málbein, Lærum og leikum 

með hljóðin, Ljáðu mér eyra, Tölum saman. 

 Krefjandi verkefni fyrir börnin sem eykur færni í læsi.  

 Að kennarar séu meðvitaðir um málörvun í öllu starfi: Tala meira við börnin – gagnvirk 

samskipti. 

 Gott skipulag er mikilvægt varðandi málörvunarstundir. Skipulag sem fylgt er eftir. Einnig er 

góð samvinna lykilatriði og upplýsingamiðlun.  

 Markviss málörvun: Rím, sögur, þulur, ljóð, klappaathvæði, samsett orð, hljóðvitun, setja orð 

á hluti og athafnir. 

 Útbúa þemakassa þvert á leikskólann með útfærslu á vinnu með hugtökum og málörvun fyrir 

mismunandi aldursskeið. 

 Gefa kost á því að hver deild eigi þær málörvunarbækur sem mest er verið er að nota. 

 Skima eftir þeim börnum sem þurfa sérstaka málörvun og veita þeim sérkennslu, einstaklings 

eða í litlum hóp eftir þörfum. 

 Unnið markvisst að því að styrkja málþroska barnanna eftir aldri, þroska og getu. Lestur rím, 

söngur, málörvun. Tala við börnin um mikilvægi þess að nota fjölbreyttan orðaforða.   

 Málörvun: Leggja orð á athafnir og hluti í daglegu starfi ásamt lestri bóka. 

 Sérstök málörvun fyrir þau börn sem þurfa á því að halda. 
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 Orðaforði: t.d. vinna markvisst með lykilorð úr texta í sögustundum, s.s. námsefnið 

Orðaspjall.  

 Vinna með orðaforða, lesa bækur, syngja vísur og fara með þulur, stuðla að hljóðkerfisvitund. 

Setja orð á athafnir og hluti. 

 Nota fjölbreyttan orðaforða, mörg orð yfir sama hlutinn. Setja orð á athafnir. 

 Að börn tjái sig (nota orðin sín): Hvetja börnin til að nota málið sitt í stað gráturs, bendinga ... 

 Vinna með bækur á fjölbreyttan hátt og með fjölbreytt efni. Tengja bækur við aðra þætti 

leikskólans. 

 Gera skráningar á verkum barnanna, hengja upp og hafa sýnilegt fyrir foreldra og börn. 

 Æfa hlustun. Leggjum áherslu á hlustun, spyrjum börnin jafnóðum út úr.  

 Úthluta verkefni til að læra t.a.m. ábyrgð og að vera fyrirmyndir – kennarar þurfa að gefa sér 

tíma til að vera þátttakendur í hópi barnanna. 

 Tala við börn: Fá börn til að segja frá – nýta púlt. 

 Skapandi hugsun – vinna með skapandi hugsun í gegnum t.d. leiklist, opnar spurningar, 

vísindalega hugsun. 

 Málskilningur:  t.d. með námsefninu Orðagull, Ótrúleg eru ævintýrin. 

 Máltjáning og frásagnarhæfni, vinna t.d. markvisst með námsefnið Sögugrunn.  

 Sögugerð: t.d. börn skrá niður það sem þau upplifa í vettvangsferðum í máli og myndum, s.s. 

þau teikna og segja frá. Fá jafnvel forskrift til þess að skrifa sjálf. 

 Myndrænt umhverfi: Að það sé myndrænt dagskipulag á öllum deildum og sameiginlegum 

svæðum eins og í sal, matstofu, fataherbergi o.fl. 

 Byrja fyrr, á yngstu deildum.  

 Vinna markvisst með sjálfbærni og endurvinnslu. Það gerir börnin meðvitaðri um umhverfið 

sitt og framtíðina og að auðlindirnar eru ekki óþrjótandi. Starfsfólkið séu góðar fyrirmyndir. 

Fá fötur fyrir flokkun. Börnin séu með í að flokka. Heimsókn í Sorpu. Nota endurnýtanlega 

efniðvið í leik og listsköpun.  

 Nota félagsfærnisögur og lesa bækur.  

 Samskiptaæfingar við mismunandi aðstæður, hlutverkaleikir, félagsfærnisögur, leikræn 

tjáning. 

 Vinna með lýðræði. Leyfa þeim að gera.   

 Tala fallegt og skýrt mál við börnin. Forðast allt slangur.  

 Vinna með fjölmenningu og fjölbreytileika.  

 Kenna samkennd, hjálpsemi, virðingu, þolinmæði, hugrekki, ábyrgð, hófsemi, vinsemd, 

kurteisi og fleira.  

 Góð samskipti og vera læs á umhverfið. 

 Þemavinna með hugtökum. Sameiginleg vinna þvert á leikskólann, þar sem unnið er með 

bækur og hugtök.  Gera myndir upp úr bókunum og skrá það sem börnin hafa að segja.  

 Spuni / sagnahefð. 

 Hvetjum börn til að koma með eitthvað áhugavert að heiman, t.d. gæludýr, leikföng sem þau 

segja frá eða annað. 

 Getuskiptar samverustundir / ýta undir skemmtanagildi bókmennta  

 Nota bækur, loðtöflur, brúður, myndir, Sögugrunn. 

 Afla fjölbreytts efniviðar, mögulega í samvinnu við fyrirtæki og foreldra. 

 TMT – mikil áhersla er lögð á TMT. Við erum með myndir á veggjum og úti um allt þar sem 

hlutir, föt, matur, leikföng og annað er táknað. Við leggjum áherslu á að tákna í söng, við 
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lestur bóka, við matarborðið, fataklefa eða bara hvað sem er. Við táknum lög og vísur. Erum 

með lag vikunnar og tákn fyrir lag vikunnar. Öll börn og kennarar velja sér nafnatákn sem 

fylgir þeim í gegnum leikskólann. Þegar við notum táknin þá tölum við hægar og vöndum 

okkur meira. TMT styður markvisst við orðin. 

 Vika bókarinnar/ bókaormur.  

 Veita börnum rými og tíma til að semja sögur, ljóð og leikrit. 

 Við notum sjónrænt skipuleg sem er í hæfilegri sjónhæð fyrir börnin. Hentar vel tvítyngdum 

og stuðningsbörnum og mörgum öðrum börnum.  

 Efla starfsfólk í að þekkja þroska barna, t.d. málþroska. Ef börnin eru með slakan málskilning 

eru þau væntanlega ekki jafn til í flóknari bækur / umfjallanir og lesa úr þeim aðstæðum og 

börn með góðan málsskilning. Fólk þarf að þekkja þetta. 

 Byrja að kenna þeim einföld forrit og leiki í Ipad. 

 Gera börnin að meiri þátttakendum í öllu skipulagi og starfi skólans. 

Aðgengi að bókum 
 Alls konar bækur tiltækar. Hafa nóg úrval bóka til að skoða. 

 Gætt sé að því að bækur með fjölbreyttu efni séu til staðar.  

 Bækur aðgengilegar og rými þarf að vera vel útbúið og næði fyrir börnin.  

 Gott og fjölbreytt bókasafn með góðu skipulagi sem fylgt er eftir, s.s. að bækur séu flokkaðar 

eftir því hvað vinna eigi með varðandi málþroskann, s.s. að flokka bækur eftir því hvað þarf 

að vinna með í tengslum við málþroskann, s.s. afstöðuhugtök, andheiti, sagnorð, nafnorð og 

lýsingarorð. 

 Góður bókakostur og aðgengi, tónlist, hljóðbækur, nota tæknina. 

 Frjálsan aðgang að bókum. 

 Leikskólinn bjóði upp á góðan, sýnilegan og aðgengilegan bókakost fyrir börnin.  

 Að börn hafi aðgengi að texta í ólíku formi, t.d. bundnu eða óbundnu máli, s.s. vísur, þulur, 

romstur, tölur - margbreytilegur orðaforði. 

 Gott aðgengi að námsefni. 

 Innkaup barnabóka, púslbækur, harðspjaldabækur. 

 Gott aðgengi að bókum og öðrum upplýsingaveitum fyrir börn og starfsfólk.  

 Afþreyingarefni fyrir börn á íslensku.  

 Gera ráð fyrir endurnýjun og kaupum á nýjum bókum og öðru læsistengdu efni.  

Læsi í víðri merkingu  
 Orðalæsi – fjölbreyttari orðaforði og skilningur á honum. Nota orðin sín.  . 

 Talnalæsi. skilningur á tölum og stærð þeirra. Nýta myndrænan skilning til að koma 

nemendum af stað. Auka skilning á mismun stærðar og fjölda. 

o Að læra að lesa í tölur, t.d. í búðarleik. 

 Myndlæsi + merkingarlæsi. Þverfaglegt læsi. Aukið myndlæsi til notkunar í daglegu starfi og til 

að dýpka annað læsi. Skoða myndabækur með ólíkum myndum og táknum. Koma inn 

myndum af hversdagslegum hlutum og aðstæðum. Til að mynda ólík fjölskyldumynstur.  

 Umhverfilæsi. Geta þekkt hluti og atriði í ólíkum aðstæðum sem þau sjá á myndum o.fl.  

 Félagslegt læsi. Geta lesið í aðstæður og brugðist viðeigandi við. Skilja afleiðingar gjörða 

sinna.  

 Samfélagslæsi, menning , þjóðerni, trú og kyn. 

 Félagslegt læsi, kunna að tjá sig, hlusta á aðra, vera læs á umhverfið (gefa /þyggja) 
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o Auka læsi á félagslegar aðstæður: Þurfum að vera til staðar. 

 Læsi starfænna miðla. Unnið með ólíka miðla, bækur, tölvur, blöð, Ipad. 

o Tölvulæsi: Aukið fjármagn til fræðslu fyrir starfsfólk, s.s. Lubbi, Orðagull, Blær og ýmis 

forrit til kennslu. 

o Börnin verði læs á tækni. Læra að bjarga sér með tækni. 

 Tilfinningalæsi: Að lesa í hegðun, svipbrigði og látbragð. Mikilvægt er að bæði börn og 

starfsfólk læri að lesa í augu og hreyfingar barna. Oft auðvelt að sjá hvað þau ætla sér næst. 

Nauðsynlegt að lesa í svip og látbragð og læra að sýna samkennd. 

o Vera læs á tilfinningar sínar og annarra. Læra að þekkja mismunandi tilfinningar.  

o Tilfinningarlegt læsi: Klípursögur t.d eins og Blæ. 

o Æfa sig að þekkja tilfinningar hvers vegna manni líður svona eða hins eiginn. Vera læs á 

tilfinningar annarra og umhverfið. tilfinningalæsi Tilfinningaspjöld. Ræða um 

tilfinningar- hvers vegna manni líður svona og hvað maður getur gert til að hætta að líða 

svona illa eða haldið áfram að líða vel. Nota bækurnar til að þekkja svipi á þeim se eru í 

bókunum. 

o Þekkja eigin tilfinningar og annarra. Koma fram við aðra eins og þú vilt láta koma fram við 

þig, geta brugðist við efriðum aðstæðum. Læra tilfinningalæsi, setja sig í spor annarra, 

leysa úr ágreiningi og geta boðið með sér.  

o Vinna með félags- og tilfinningafærni, s.s. að þekkja tilfinningar, geta sett sig í spor 

annarra, og stuðla að sterkari sjálfsmynd og sjálfsþekkingu.  

o Tala um tilfinningar og nýta daglegar aðstæður til að ræða viðbrögð og afleiðingar. 

o Tjá tilfinningar við ólíkar aðstæður og ólíkar upplifanir, fræðsla, miðlun, góður efniviður. 

o Læra sjálfsstjórn, stjórna tilfinningum, hugsunum, orðum tjáningu og vita hvenær eigi að 

stoppa. Leysa úr deilum.  

Námsgögn – námsefni - inntak 
 Aðgengileg námsgögn og efniviður: Eiga nóg til af fjölbreyttum efnivið, bókum, spilum og 

tíma til að nema og undirbúa. 

 Námsgögn (fjölbreyttni / úrval). 

 Fjölbreytt námsgögn - bækur, spil, opinn efniviður.  

 Endurvinnsla. 

 Umferðarreglur. 

 Að börn fái tækifæri til að tjá sig og æfa sig í notkun tungumálsins: Námsefni fyrir leikskóla 

um tjáningu ungra barna. 

 Fræðsla um menningarstarf: Koma því inní skipulag og fá námsefni. 

 Margbreytileiki, menning og samfélag.  

 Kynna ákveðin jaðarsamfélög. 

 Kynna börnin fyrir öðrum þjóðum og menningu þeirra. 

 Að börn öðlist þekkingu á ólíkum menningarheimum og fjölskyldugerðum. 

 Bækur sem sýna fjölbreytileika. 

Snemmtæk íhlutun 
 Snemmtæk íhlutun: Æskilegt að hafa auðveldari aðgang að talmeinafræðing. 

o Notkun viðurenndra mælingatækja, Hljóm, Fefi, Tras ... 

 Snemmtæk íhlutun þarf að vara notuð með markvissum hætti. Þannig er hægt að sigta 

krakkana snemma sem gætu átt í vandræðum læsislega séð, með málþroska og almennt 

umhverfislæsi og beita viðeigandi ráðstöfunum.  
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 Nota áfram Efi-2 og Hljóm-2 til að meta börnin og hvar þau standa. Einnig vera meðvituð um 

þroskalista og öflugt foreldrasamstarf, þannig að starfsfólk og foreldra geti unnið saman að 

málefnum barnanna. 

 Styttra ferli / greiningar (taljálfun, sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun). 

Starfsfólk 
 Nýta mannauðinn. 

 Fagmenntað starfsfólk. Fleira fagfólk. Fleira starfsfólk. 

 Hafa starfsfólk sem er læst á umhverfi og samfélag. 

 Vera góðar fyrirmyndir, góð samskipti við börnin. 

 Fjölga kennurum, gefa kennurum meira svigrúm til ólíkra kennsluaðferða. 

 Stöðugleiki í starfsmannahópnum. Gott starfsumhverfi. 

 Fleiri menntaða kennara og færri börn á kennara.  

 Fleiri kennara sem minnka streitu í starfsmanna og barnahópnum. 

 Jákvætt, hugmyndaríkt og heilsuhraust starfsfólk. 

 Hækka laun starfsmanna til að laða að gott fólk. 

 Menntun kennara þarf að vera á þann veg að allir kennarar og starfsmenn séu 

íslenskukennarar (burt sé frá grunnfagi). 

 Varðandi börn af erlendum uppruna er mikilvægt að hafa aðgang að starfsmanni sem talar 

þeirra tungumál. Þannig að hægt sé að glöggva sig á málþroska þeirra á sínu móðurmáli. 

 Hafa umsjónarmann / verkefnisstjóra yfir bókasafni og læsistengdum gögnum. 

 Hafa umsjónarmann / verkefnisstjóra fyrir spil og rafræna leiki. 

 Auka fræðslu fyrir starfsmenn um tilfinningar og hvernig má vinna með þær. Starfsmenn stígi 

í takt.  

 Nægjanlegt starfsfólk sem er opið fyrir umhverfinu. 

 Ráða skal starfsmenn sem hefur hæfni til að lesa á íslensku og getur útskýrt efnið fyrir 

börnunum. 

 Tónlistarmenn þurfa að bætast í hópinn. 

 Lúxus verkefnastjóri á hverja deild til að skipuleggja vinnu sem þessa. 

Talmeinafræðingar 
 Betra aðgengi að talmeinafræðingum. 

 Gott aðgengi að talmeinafræðingum og öðrum stuðningi. Mikilvægt er að talmeinafræðingur 

sé til staðar í hverri þjónustumiðstöð.  

Undirbúningur 
 Meiri undirbúningstíma til að vinna og finna efni sem hennta yngsta fólkinu. 

 Meiri tíma til að undirbúa og skipuleggja málörvun. 

 Kennarar þurfa tíma til að skipuleggja vikurnar. Meiri undirbúningstími á deild. 

 Aukin undirbúningstími til að gera svæðin aðlaðandi. 

 Skapa verður starfsfólki meira svigrúm til undirbúnings. 

Viðhorf og áherslur 
 Það efni sem valið er hafi menntandi gildi fyrir börnin.   

 Læra: Tölur, bókstafi, form, liti, stór–stærri, sortera og margt fleira.    

 Leita til gagns og gamans.  
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 Vinna markvisst með dygðir og vináttu.   

 Að börn upplifi að á þau sé hlustað og skoðanir þeirra skipti máli.  

 Hvert barn hafi rými til að athafna sig og fái þá athygli sem það þarf. 

 Starfsmenn þurfa að taka tillit til barna sem eru að læra fleiri en eitt tungumál samtímis. 

 Inngrip við hæfi og þarfir nemanda í fyrirrúmi. 

 Börnin læra að það eru. 

 Stafaþekking og skapandi starf. 

 Flæði um svæðin í skólanum. 

 Betri stuðning fyrir börn og starfsfólk. 

 Auka samkennd nemenda. 

 Að tengja teikningar og ritmál. 

 Opinn efniviður gefur tækifæri og svo auka þekkingu á ritun barna. 

 Málörvun fjölbreytt og markviss bæði fyrir barnahópinn í heild og líka fyrir þá sem þurfa meir 

hjálp. 

 Mikilvægt að skapa gott vinnuumhverfi, með einföldum góðum reglum sem allir skilja. 

 Það þarf að gera þvi hátt undir höfði sem er að gerast í samfélaginu, t.d. hátíðir, viðburðir. 

HM – íþróttir. 

 Sjálfsöryggi, má gera mistök. Geta staðið með sjálfum sér og sínum hugmyndum, krefst 

tjáningar að eigin frumkvæði. 

 Skapa öruggt umhverfi, felur m.a. í sér færri börn pr. rými, fleira starfsfólk í afleysingu t.d. 

vegna undirbúningstíma svo börnin fái næga athygli, umhyggju og tíma. leiðir af sér minni 

hávaða. Hvatning, hrós og umræða og að börnin læri að mistök eru til að læra af þeim. 

 Mynda sýn hvernig talað er við börn og fræðsla fyrir starfsmenn um eflingu félagsfærni. 

 Kenna þeim að bera virðingu fyrir öðrum, sýna væntumþykju, kurteisi, virka hlustun og að 

vanda mál sitt  

 Börnin læri að umgangast bækur af virðingu og læri að bækur bera boðskap og fræðslu. Þau 

þurfa einnig að læra að sækja sér fræðslu í gegnum tölvur og að nýta sér þær á 

uppbyggilegan hátt. 

Foreldrar – heimili og skóli 
 Virkja foreldra í að lesa heima, með læsisátaki.  

 Virkja foreldra af erlendu bergi brotnu, að koma með kynningar í leikskólann. Hluti að 

heiman. 

 Foreldraverkstæði. 

 Hvetja foreldra barna með annað tungumál en íslensku til þess að nota móðurmálið heima, 

s.s. að lesa bækur og hlusta á tónlist á þeirra móðurmáli svo börnin öðlist virkt tvítyngi.  

 Hvetja þarf foreldra til að taka virkan þátt í læsistengdum verkefnum, t.d. því að lesa fyrir 

börnin, fara með miða heima þar sem skráð er hvaða bók var lesin og búa svo til bókaorm úr 

miðunum þannig að það sjáist hvað mikið hafi verið lesið heima. 

 Halda áfram að þróa töskuna sem fer á milli leikskóla og heimilis með bókum til að lesa heima 

fyrir börnin.   

 Heimamenning, bók sem fer á milli skóla og heimilis, söngtextar. 
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Endurmenntun – starfsþróun – fræðsla – námskeið  
 Aukin fræðsla til starfsfólks. Vönduð námskeið. 

 Efla endurmenntun / menntun nýliða: Áríðandi að nýtt starfsfólk fái námskeið.  

 Fræðsla og sameiginleg vinna, fá verkfæri í leikskóla frá öðrum fagaðilum, t.d. 

hegðunarráðgjöfum svo allir vinni í takt. 

 Námskeið og símenntun fyrir starfsmenn. 

 Námskeið um Stig af stigi, vinaverkefni Barnaheilla, möguleika tölvu/Ipada í kennslu, Lubba, 

sögugerð á töflu, umhverfismennt. 

 Starfsmenn fari á námskeið varðandi sögustundir, t.d. Leikur að bókum eða hvernig best væri 

að nota sögupoka o.fl. 

 Starfsmenn leikskólans fái  að fara á námskeið til þess að læra að nýta það raunprófaða 

námsefni sem til er til að efla bernskulæsi. 

 Starfsmenn leikskólans fari á námskeið til að kynna sér kennslufræðilegan leik. 

 Lífsleikninámsgögn og námskeið.  

 Starfsfólk sæki námskeið til að læra að vinna með það raunprófaða námsefni sem til er til 

eflingar bernskulæsi.  

 Kennslu/námskeið í að kenna börnum af erlendum uppruna. 

 Vinnuveitandi hlúi að starfsfólki með námskeiðum og fræðslu. 

 Aukin þekking á kennsluaðferðum m.t.t. námskeiða 

 Starfsfólk kenni hvert öðru. 

 Símenntun kennara í íslensku. 

 Fræðsla fyrir starfsfólk í öðrum samskiptaboðleiðum s.s. TMT og táknmál. 

 Styrkir til símenntunar. 

 Starfsmenn afli sér fræðslu um læsi, þekkingaleit.  

 Taka þátt í þróunarverkefni í læsi. 

 Uppeldismenntaðir (starfsfólk) leikskólakennarar, launað starfsnám, a.m.k. eitt ár, stigskipt 

nám með ákv. réttindum og launahækkun við hvert stig, launuð námsleyfi. 

 Tími og þekking (fræðsla) til að nýta þau gögn og efnivið sem til er. 

 Nýliðafræðsla, viðurkenning á að nýir starfsmenn þurfa tíma til að komast inn í starfið. 

 Kaupa fræðibækur fyrir starfsmenn um læsi. 

 Fá kennslu á Lubba spilin. 

 Námskeið fyrir starfsmenn í umhverfismennt.  

 Miðlægt fræðsluefni. 

 Fræða þarf starfsmenn um það hvernig best verður stutt við tungumálanám fjöltyngdra 

barna. 

 Fræðsla og fyrirlestrar til að styðja við verkefnið t.d. fræðsla um Orðaspjall, Sögugrunn, 

orðahljóð, vinnu í Ipad og fræðsla um uppbyggingu orðaforða frá talmeinafræðingi og 

fleirum. 

 Símenntun, undirbúningsafleysing. 

Aðstaða - aðbúnaður 
 Umhverfi og húsakostur: Góð hljóðvist, rými fyrir minni hópa, skólalóð fjölbreytt með tilliti til 

náms og hreyfingar. 

 Fleiri Ipada fyrir börnin. 

 Aukið fjármag til kaupa á bókum,  efnivið og námsgögnum. 
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 Meira fjármagn til viðhalds og fjölbreytni á útisvæðum. 

 Minni hópa – færri börn á hvern starfsmann. 

 Meira rými. 

 Minnka álag í leikskólnum.  

 Efniviður: Kennslugögn við hæfi, leikefni við hæfi.   

 Umhverfið styðji við nám barnanna.   

 Góður bókakostur.  

 Leikskólar hafi gott aðgengi að bókakaupum og að bókasöfnum. 

 Aðgengi að fjölbreyttum efnivið til leiks, samræðna og sköpunar. 

 Auka gæði lesefnis (skipulögð málörvun / fjölbreytt lesefni / krefjandi textar). Bækur um 

fjölbreytileika. 

 Bæta vinnuaðstöðu barna og starfsmanna.  

 Blekhylki, góðir prentara, pappír og lím. 

 Almennileg tæki – ekki gamlar tölvur – Smartboard.  

 Betra húsnæði sem gerir hópum kleift að vera í næði. 

 Gott aðgengi er að blýöntum, litum og öðrum efnivið.  

 Tölva og Ipad á deildinni sem börnin fá aðgengi að. 

 Tónlistarrými og rými til að lesa og hafa það rólegt. 

 Hafa myndrænt - ritmál - orðskýringar sýnilegar.   

 Merkja alla hluti með orðum/myndum í skólastofu leiks- grunn og frístundar. 

 Vera með sjónrænt dagskipulag. 

 Skapa aðstæður þar sem börn geta verið í næði.  

 Efniviður, opinn og fjölbreyttur s.s. einingarkubbar.   

 Meiri útbúnað, þ.e. fjármagn til kaupa á útikennsluvagni með öllu sem til þarf. 

 Hækka laun og greiða aðgengi að námi með því t.d. að eiga möguleika á því að taka starfsnám 

á sínum vinnustað, hafa markvisst samstarf við grunn- og framhaldsskóla og bjóða upp á 

starfsnám.  

 Sameiginlegur gagnagrunnur, með málhvetjandi verkefnum, spilum, loðtöflusögur, bækur ... 

 Gera ráð fyrir að endurnýja þurfi spil og bæta við nýjum og að hugsanlega þurfi að borga fyrir 

áskrift af rafrænum gögnum t.d. tónlist. 

 Hafa efnivið til að afla sér upplýsinga, bækur, tölvur, smásjá o.fl. 

Samstarf 
 Gott samstarf við þjónustumiðstöð og heilsugæslu. 

 Samvinna við stofnanir og samtök. 

 Samstarf við ýmsar menningarstofnanir - góður gangagrunnur 

 Samstarf við menningarvita, s.s. leikhúsin og söfnin. 

 Samvinna við bókasafn. 

Ýmislegt 
 Skipulögð kennsla – leikskólinn er fyrir alla. Allir hafa jöfn tækifæri. Ferlið hefur skýrt upphaf 

og endi og yfirfærsla á sér stað. Sumum börnum líður betur í góðu sjónrænu skipulagi. 

Nemendur geta unnið eins sjálfstætt og unnt er. Kennarar fara á námskeið í skipulagðri 

kennslu svo að kennsluaðferðin nýtist sem best. Bjóðum upp á aðstæður svo að barn geti 

lært innan um hin börnin, sé ekki tekið út úr aðstæðum. 
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 Við lesum mikið fyrir börnin og syngjum vísur og lög. Hvetjum börnin til að koma fram og 

segja frá sjálfum sér og fjölskyldu sinni. Við notum tölvur og Ipada (í hófi) til að vinna verkefni 

– markviss vinna.  

 

  

 

  


