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FORMÁLI

Heilsuleikskólinn Heiðarsel
Leikskólinn Heiðarsel er fjögurra deilda leikskóli og er hann staðsettur í
Reykjanesbæ. Hann tók til starfa í október 1990. Þar geta dvalið allt að 94 börn á
aldrinum tveggja til sex ára og fer það eftir fjölda barna hve margir starfsmenn eru
hverju sinni. Leikskólinn starfar samkvæmt lögum um leikskóla nr. 78/1994 og
Aðalnámskrá leikskóla sem gefin var út af menntamálaráðuneytinu 1999. Allir
leikskólar starfa samkvæmt viðmiðum sem þar eru lögð fram er hafa að gera með
inntak og umhverfi náms. Leikskólar hafa síðan svigrúm til þess að þróa faglega
vinnu innan leikskólans í samræmi við viðmiðin og eigin stefnu. Leikskólinn Heiðarsel
tók upp heilsustefnuna þann 8. október árið 2004. Markmið skólans er að auka gleði
og vellíðan barnanna með áherslu á leik, hreyfingu, næringu og listsköpun í leik og
starfi. Gæðamatskvarði heilsuleikskóla er svo kölluð heilsubók barnsins en hún segir
til um hvort settum markmiðum
hefur verið náð eður ei. Bókin
sjálf

hefur

að

geyma

skráningarblöð sem halda utan
um þroska barnsins almennt og
er hún einnig notuð til þess að
upplýsa foreldra um framfarir
barnsins

í

leikskólanum

(http://heilsustefnan.is/um/heilsu

Mynd 1 – Þrautabraut á útisvæði Heiðarsels.

bok-barnsins/)
Líkt og Aðalnámskrá tilgreinir er mikilvægt að

mæta einstaklingsbundinni

námsstöðu og þroska barnsins. Með því að fylla út í heilsubækur barnanna fá
kennarar betri mynd af því hvernig þeir geta komið til móts við ólíkar námsþarfir
einstaklinga. Í kjölfarið byrjaði Heiðarsel einnig að skoða hvort það væri til
uppeldisaðferð sem tæki mið af mismunandi þörfum barna og gæti samræmst því
sem væri verið að styrkja og vinna með hjá þeim. Úr varð aðferðin; Uppeldi til
ábyrgðar sem var formlega tekin í notkun haustið 2012 og má segja að nálgunin sé
hluti af því að vera brú á milli skólastiga þar sem heimaskóli Heiðarsels, Heiðarskóli
vinnur einnig með sama hætti. Með aðferðum nálgunarinnar er verið að vinna að því
að virkja nemendur með viðræðum, samstarfi og lýðræðislegum vinnubrögðum, velja
viðfangsefni við þeirra hæfi þannig að þeir öðlist betri færni í sjálfstjórn, sjálfsaga og
finni eigin áhugahvöt. Samfella á milli skólastiga er einmitt talin vera til þess gerð að
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auka líkurnar á árangri í námi þar sem hún getur dregið úr álagi og kvíða sem getur
orðið við slík þáttaskil og gert nemendum frekar kleift að einbeita sér að náminu.
Samfella á milli skólastiga hefur einmitt aukist jafnt og þétt og hefur
Reykjanesbær til að mynda unnið ötullega að því líkt og með innleiðingu Læsisstefnu
sem á við leikskóla jafnt sem grunnskóla. Stefnan telur að til þess að einstaklingar
geti verið virkir þátttakendur í samfélaginu sé nauðsynlegt að búa yfir góðri færni í
læsi. Það hefur mikla þýðingu fyrir börn í samskiptum, í námi fyrir þau sjálf og
samfélagið allt. Grunnurinn að þessari færni er lagður á fyrstu æviárum barnsins en
góður málþroski auðveldar börnum að takast á við læsi og lestrarnám. Leikskólar
Reykjanesbæjar hafa lagt mikið upp úr því að vinna með skipulögðum hætti að því
að örva og þjálfa alla þætti móðurmálsins með það að markmiði að auka velgegni í
lestrarnámi. Skólarnir fylgjast vel með hverju barni með því að leggja reglulega mat á
þroskaframvindu þess. Er það gert til þess að ná eins góðum árangri og hægt er og
hjálpa þeim sem þurfa meira við með því að skipuleggja inngrip sem er sniðið að
þörfum hvers og eins.
Skemmst er frá því að segja að nauðsynlegt er að hafa slíka vinnu vel
skipulagða, árið 2017 var þróunarverkefnið Snemmtæk íhlutun í málörvun
leikskólabarna- undirbúningur fyrir lestur því sett á laggirnar til þess að efla enn
frekar markvissa vinnu í tengslum við málþroska og læsi í víðara samhengi hjá
ungum börnum. Afrakstur þróunarverkefnisins er að útbúa Handbók sem skólinn
ætlar foreldrum sem og kennurum til leiðsagnar um hvernig unnið sé að þessum
málum í leikskólanum Heiðarseli.
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Fræðslusvið Reykjanesbæjar tók þá ákvörðun í upphafi árs 2017 að fara í samstarf
við Ásthildi Bj. Snorradóttur, talmeinafræðing um að hún myndi leiða þróunarverkefni
sem stuðla skyldi að snemmtækri íhlutun varðandi eflingu málþroska og undirbúning
fyrir lestur. Markmið verkefnisins fól m.a. í sér að gera alla verkferla skýra ásamt
skilgreiningum á hlutverki starfsfólks, stuðla að betri og markvissari nýtingu á
málörvunarefni með skipulagðri flokkun og skoða uppbyggingu málörvunarstunda.
Síðast en ekki síst var markmiðið með verkefninu að skerpa á því leiðandi hlutverki
sem

leikskólar

hafa

þegar

kemur

að

snemmtækri

íhlutun

barna

með

málþroskaraskanir. Lagt var upp með að hver leikskóli gerði handbók sem rammaði
inn þessa þætti ásamt því að taka mið af sérstöðu hvers og eins leikskóla út frá
hugmyndafræði og skólanámskrá.
Öllum leikskólum Reykjanesbæjar og Garði bauðst þátttaka, en þeir sem
óskuðu eftir að vera með voru Gimli, Garðasel, Heiðarsel, Háaleiti, Tjarnarsel og
Gefnarborg. Leikskólastjórar í ofantöldum leikskólum tilnefndu tvær verkefnastýrur
sem leiddu verkefnið, hver í sínum skóla, sem ásamt leikskólastjórum studdu vel við
markmið verkefnisins. Ingibjörg Bryndís Hilmarsdóttir leikskólafulltrúi var fulltrúi
fræðslusviðs og sá um að skipuleggja, boða fundi og vera tengiliður við Ásthildi og
verkefnastýrur leikskólanna. Talmeinafræðingarnir Berglind Ósk Guðmundsdóttir og
Erla Hafsteinsdóttir, á fræðslusviði Reykjanesbæjar, voru í hópnum og studdu við
þróunarverkefnið með sinni fagþekkingu. Einnig veittu ráðgjöf Kolfinna Njálsdóttir,
deildarstjóri skólaþjónustu og Ólöf Guðmundsdóttir, kennsluráðgjafi af fræðslusviði.
Þegar gerð var tímalína fyrir verkefnið voru áætluð verklok að vori 2018 en
þegar leið á tímann var ákveðið að færa lok verkefnisins fram á haust 2018 og halda
útgáfuhóf í september. Fyrsti fundur hópsins í verkefninu ásamt sviðsstjóra
fræðslusviðs, Helga Arnarsyni, var haldinn 10. mars 2017 en alls voru haldnir 10
fundir á tímabilinu. Ásthildur hvatti strax í upphafi til samvinnu og samstarfs milli
leikskóla þar sem skólarnir gætu sameinast um margt í handbókinni og var það haft
að leiðarljósi. Einnig var ákveðið að leggja áherslu á að sem flestir starfsmenn
leikskólanna kæmu að vinnu við verkefnið. Ásamt fundum á tímabilinu þar sem
hópurinn hittist og ræddi saman, var stofnaður “facebook” hópur þar sem
þátttakendur gátu deilt hugmyndum sínum. Ásthildur heimsótti alla leikskólana einu
sinni

á

tímabilinu,

fylgdist

með

málörvunarstundum

og

fundaði

með
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verkefnastýrunum í kjölfarið. Aðal vinnan við verkefnið lá þó hjá leikskólunum sjálfum
og óhætt er að segja að metnaður og þrautseigja hafi einkennt alla þá vinnu.
Verkefnastýrurnar eiga hrós skilið fyrir að leiða verkefnið í sínum skólum og gáfust
ekki upp þó að stundum væri brekkan brött vegna ýmissa ytri aðstæðna.

Mjög

ánægjulegt var að vinna með hópi fagfólks að svo metnaðarfullu verkefni og er það
von okkar að það komi til með að skila sér ríkulega inn í faglegt starf leikskólanna.
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4.1 R ÖKSTUÐNINGUR
Hugmyndafræðin á bak við snemmtæka íhlutun er bandarísk að uppruna, en þar
hefur átt sér stað mesta fræðilega þróunin í rannsóknum og klínísku starfi fyrir ung
börn með þroskafrávik og foreldra þeirra. Íhlutun beinist ekki eingöngu að barninu
sjálfu, heldur að umhverfi þess og samspili heimilis og skóla (Tryggvi Sigurðsson,
2003). Þeir þættir sem skipta hvað mestu máli þegar gæði snemmtækrar íhlutunar
eru metin eru aldur barns við upphaf íhlutunar, þátttaka foreldra, magn og gæði
íhlutunar. Mikilvægt er að meta stöðu barns og foreldra og setja skýr markmið og
skilgreina leiðir (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2003).
Í Reykjanesbæ er lögð áhersla á snemmtæka íhlutun í leikskólum og fyrstu
bekkjum grunnskólans með það að markmiði að draga úr þörfum á sérkennslu þegar
lengra líður á skólagönguna og koma í veg fyrir erfiðleika í námi síðar á lífsleiðinni.
Leikskólar gegna lykilhlutverki í þessu ferli en rannsóknir sýna að grunnur að
eðlilegum málþroska hefjist í frumbernsku (Strömqvist, 2003) og meginhluti af
þróuninni á sér stað fyrir fimm ára aldur (Álfhildur E. Þorsteinsdóttir, 2012) sem telja í
raun námsár barnanna í leikskólanum. Heilastarfsemin hjá ungum börnum er ekki
fullmótuð og börn eru næmari fyrir íhlutun á yngri árum. Þetta þýðir að því fyrr sem
málþroskafrávik eru greind og skilgreind er hægt að draga úr, eða jafnvel koma í veg
fyrir, námserfiðleika síðar á lífsleiðinni. Það er þó algengt viðhorf að telja að
málþroskafrávik barna geti lagast af sjálfu sér og að því sé best að bíða og sjá til
(Miniscalco, Westerlund og Lohmander, 2005). Með því að bíða of lengi með íhlutun
er möguleiki á því að sá tími fari til spillis sem annars hefði farið í það að hjálpa
þessum börnum með aukinni örvun og stuðningi á því tímabili þar sem skilyrðin fyrir
málþroska eru sem best (Rescorla, 1989; Bruce, Kornfält, Radeborg, Hansson og
Nettelbladt, 2003; Hadley, 2006). Rannsóknir á árangri snemmtækrar íhlutunar hafa
sýnt fram á að aðgerðin er mikilvæg og að árangurinn verður varanlegur hjá þeim
sem eru með frávik af einhverju tagi (Tryggvi Sigurðsson, 2006). Til þess að
mögulegt sé að grípa inn í er nauðsynlegt að skilja hvernig málþroski þróast svo
mögulegt sé að greina þegar þörf er á viðeigandi íhlutun.
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4.2 Þ RÓUN MÁLÞROSKANS
Málþroski er sú þróun sem á sér stað í máli einstaklings frá einu tímabili til annars.
Talað hefur verið um að málþroski hafi þrjá þætti og að barn þurfi að öðlast hæfni í
þeim öllum og að þeir þurfi að tengjast og vinna saman til þess að þróun máls verði
eðlileg. Þessir þættir eru: merking sem á við um merkingu orða og setninga, form
sem skiptast í hljóðkerfisfræði, beygingafræði og setningafræði og notkun, sem á við
um það hvernig málið er notað við mismunandi aðstæður (Ásthildur Snorradóttir og
Sigurlaug Jónsdóttir, 2000).
Málþroskinn er talinn fylgja svipuðu munstri hjá öllum börnum, þó að um
mikinn einstaklingsmun geti verið að ræða (Bzoch og League, 1991). Barnið lærir
málið allt frá fæðingu þegar það
á í samskiptum við umhverfið.
Fyrstu orð barnsins byrja að
heyrast um eins árs aldur og
eru

bundin

við

ákveðnar/tilteknar
endurteknar

og
aðstæður

(Nettelbladt, 2007). Við eins og
hálfs árs til tveggja ára aldurinn
eykst

orðaforðinn

til

muna.

Óvirki orðaforðinn þróast mun

Mynd 2 – Yngstu börnin að teikna eftir lestrarstund.

hraðar en hinn virki sem þýðir að barnið skilur mun fleiri orð en það getur sjálft
myndað og því dæmigert að málskilningur þróist fyrst og síðan máltjáning
(Hakansson, 1998). Í kringum tveggja ára aldurinn fara ein- og tvítyngd börn að
tengja orð saman í setningar, þessar setningar einkennast af svokölluðum skeytastíl
og innihalda engar tengingar eða beygingar (Bates og Goodman, 1997; Genesee og
Nicoladis, 1995; Grosjean, 2010; Siraj Blatchford, 1994; Tabors og Snow, 1994).
Talið er hinsvegar að flest börn hafi þróað grunnorðaforða og byrjandi málfræðigetu
við þriggja ára aldur (samanber að geta notað eintölu/fleirtölu, persónufornöfn og
eignarfall) (Álfhildur E. Þorsteinsdóttir, 2012). Við fjögurra til fimm ára aldur eru þau
farin að geta sagt frá með góðum hætti þar sem þau ná að raða orðum í rétta röð í
setningar, hafa aukinn áhuga á orðaforða til þess að geta tjáð sig betur,
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hljóðkerfisvitund til þess að greina í sundur hljóð og sagt þau með skýrari hætti og
hæfni til þess að geta deilt nægum og nákvæmum upplýsingum til hlustanda. Talið er
að hæfileiki þeirra til frásagna sé einnig góð forspá fyrir gengi þeirra í
móðurmálsnámi í grunnskóla (Margrét Anna Huldudóttir og Rósa Lilja Thorarensen.
(2015).
Í ljósi þess að rannsóknir sýna að málþroski leikskólabarna geti spáð fyrir um
hvernig þeim muni ganga að læra að lesa við upphaf grunnskólagöngu (Hrafnhildur
Ragnarsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Freyja Birgisdóttir, 2009) og þeirri vitneskju
að ef ekki sé notuð viðeigandi aðstoð geti bilið milli þeirra og jafnaldranna aukist jafnt
og þétt eftir því sem árin líða (Stanowich, 1986, Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015) er
einkar mikilvægt að kennarar séu vel að sér og í stakk búnir til þess að koma auga á
frávik og geti veitt viðeigandi íhlutun sem fyrst.

4.3

M ÁLÞROSKI TVÍ - OG FJÖLTYNGDRA BARNA

Hvert tungumál hefur sín sérkenni sem taka þarf tillit til í mati á málþroska. Þegar
ætlunin er að skoða málþroska barna sem eru með annað móðurmál en íslensku,
með málþroskaprófum sem eru stöðluð á öðru tungumáli en móðurmáli barnsins, er
mikilvægt að gera sér grein fyrir því hvort hlutir eða myndir sem notað er í prófinu sé
viðurkennt út frá menningarlegu samhengi. Meta þarf hvort barnið hafi þann
bakgrunn að það hafi tengsl við myndir, hluti og spurningar sem eru notaðar á
prófinu. Stundum er gott að taka málsýni og nýta sér túlk þegar verið er að skoða
málþroska á öðru tungumáli en íslensku og fylgjast með barninu í daglegum
aðstæðum.
Að læra önnur tungumál veldur ekki málþroskaröskun. Rannsóknir hafa sýnt
fram á að það að læra önnur tungumál veldur ekki málþroskaröskun eða seinkun í
málþroska (Elín Þöll Þórðardóttir, 2004). Öll börn hafa gott af því að læra önnur
tungumál, burtséð frá því hvaða fötlun eða heilkenni þau hafa. Það skiptir þó sköpum
að góður grunnur sé lagður fyrir málþroska barnsins með því að rækta vel og nota
móðurmál þess. Oft blanda börnin saman fleiri en einu tungumáli þegar þau tjá sig.
Slíkt er oft eðlilegur hluti af málkerfum barnsins (e. code switching).
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Greining og málörvun ungra barna sem alast upp við tvítyngi eða fjöltyngi
getur verið vangreind, þ.e.a.s. að erfiðleikar barnsins séu einungis útskýrðir út frá því
að barnið sé að læra annað tungumál. Hafa ber í huga að börn eiga auðvelt með að
læra önnur tungumál ef allt er með felldu. Stundum er barnið greint með
málþroskafrávik, þó að vandinn sé aðallega í því fólginn að barnið þarf meiri tíma til
þess að tileinka sér nýtt tungumál.
Mikilvægt er að afla góðra bakgrunnsupplýsinga (sjá viðauka 1 og 2.) og
einnig að nota gátlista, skrá niður orðaforða barnsins (þau orð sem barnið notar á
þeim tungumálum sem það er að læra) og hvort það hafi möguleika á því að stunda
tómstundir þar sem töluð er íslenska. Leggja þarf áherslu á það að skapa möguleika
fyrir börn sem eru að læra íslensku á því að umgangast íslensk börn fyrir utan
leikskóla með áherslu á það að fá fleiri tækifæri til þess að ná góðum tökum á
tungumálinu. Einnig er líka mikilvægt að vita hvort móðurmál barnsins sé notað í
samskiptum við það og að hvetja alla foreldra til þess að rækta móðurmál barnsins.
Mikilvægt er að greina hvort barnið er með málþroskafrávik sem kemur þá
fyrst fram í eigin tungumáli og endurspeglast í öðrum tungumálum sem barnið lærir.
Ef málumhverfi barnsins er gert mjög flókið getur það haft áhrif á málþroska. Í
samtölum við foreldra frá mismunandi menningarheimum þarf að gera sér grein fyrir
því að viðhorf til frávika er mjög mismunandi og í sumum löndum er önnur merking
lögð í hugtakið að vera með frávik. Í mörgum vestrænum þjóðfélögum er meira verið
að hugsa um það að finna frávik hjá barninu til þess að geta sett af stað markvissa
íhlutun sem fyrst. Í öðrum löndum getur það að vera með frávik vakið upp mikla
hræðslu og óöryggi. Ljóst er að barn með málþroskafrávik eða slaka færni í því að
læra íslensku þarf að fá viðeigandi íhlutun til þess að stuðla að því að öll börn hafi
jafna möguleika til náms á Íslandi.
Rannsóknir á börnum sem eru að læra fleiri en eitt tungumál sýna margar fram á
sömu meginatriði:


Að læra önnur tungumál veldur ekki málþroskafrávikum.



Það er ekki nauðsynlegt að aðgreina tungumálin algerlega til þess að koma í
veg fyrir erfiðleika. Það skiptir mestu máli að tala móðurmál barnsins og leggja
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grunn að eðlilegri þróun í málþroska. Hins vegar er líka mikilvægt að læra
tungumálið í því landi sem að barnið kemur til með að búa í. Þetta á
sérstaklega við um orðaforða sem er notaður í skólaumhverfi barnsins.


Að læra tvö tungumál tekur lengri tíma en að læra eitt. Það getur þ.a.l. komið
fram frávik í málþroska þegar barnið er prófað eingöngu á einu tungumáli.



Besta leiðin til að meta stöðu barna sem eru að læra íslensku sem annað
tungumál er að meta orðaforða barnsins. Það er hægt að gera t.d. með
Orðaforðagátlistanum Orðaskil og telja saman þau orð sem barnið notar í
báðum tungumálum. Einnig er hægt að gera óformlega athugun á
skólaorðaforða með aðstoð túlks.



Magn og gæði hvað varðar samskipti, íhlutun og notkun í báðum tungumálum
hefur áhrif á málþroska.



Aðaláhyggjur af mati á málþroska hjá börnum er hættan á því að vanmeta
málþroskafrávik sem koma fram á báðum tungumálum og útskýra hann út frá
því að barnið sé að læra önnur tungumál. Hins vegar er líka hætta á því að
gera ráð fyrir að barnið sé með málþroskavandamál, þegar orsökin er að
barnið hefur ekki fengið næg tækifæri til þess að tileinka sér tungumálið í því
landi sem það býr í.

Almenn atriði í málþroska sem að börn ganga í gegnum hvað varðar málþroska:
·

Barnið er að uppgötva málið (frá fæðingu til átta mánaða).
·

Að geta skipst á boðum (átta til 13 mánaða).

·

Barnið byrjar að segja fyrstu orðin (12 til 18 mánaða).

·

Barnið getur sett saman orð (18 mánaða til tveggja ára).

·

Einföld setningamyndun (2ja til 3ja ára).

·

Flóknari setningamyndun (3ja til 5 ára).
Sjá einnig heimasíðu HTÍ www.hti.is

Ef að barnið fylgir ekki ofangreindum þrepum í málþroska er líklegt að barnið sé
með málþroskafrávik sem að endurspeglast bæði í móðurmáli og öðrum
tungumálum sem að barnið lærir.
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5.1 U PPHAF LEIKSKÓLAGÖNGU OG ÞÁTTTÖKUAÐLÖGUN
Að byrja í leikskóla er ný reynsla fyrir barn og foreldra þess en þá er einmitt tækifæri
til þess að leggja hornsteininn að samstarfi. Þegar foreldrar hafa staðfest pláss
barnsins fá þeir í kjölfarið fundarboð
sem og kynningarbækling um starf
skólans.
Á kynningarfundinum sjálfum er
starf skólans betur kynnt og foreldrar
undirrita dvalarsamning sem og að fá
meðferðis námskrá sem er ætluð aldri
þeirra barns til aflestrar heimavið.
Aðlögunin sjálf kallast þátttökuaðlögun

Mynd 3 – Þátttökuaðlögun, foreldrar með í leik.

og stendur yfir í þrjá daga. Aðlögunin
byggir á þeirri hugmynd að öruggir foreldrar smita eigin öryggiskennd yfir til barna
sinna og er það gert með því að veita foreldrum tækifæri til þess að vera
þátttakendur í starfinu í leikskólanum. Þeir dvelja inni á deild með börnunum, fylgja
þeim í leik og starfi, skipta á og borða með þeim. Með því að kynnast daglegu starfi
hafa foreldrar betri innsýn í verkefni sem barnið tekst á við og eiga oftar en ekki meiri
hlutdeild í starfi skólans síðar meir. Um leið kynnast foreldrar kennurum deildarinnar
sem og öðrum foreldrum sem ætti að auðvelda góð samskipti og gagnkvæma
virðingu þegar til framtíðar er litið.
Foreldrasamstarf er mikilvægur þáttur í því að hafa heildarsýn á velferð og
líðan barns. Sjónarmið foreldra auðveldar kennurum að kynnast barninu betur,
háttum þess og bakgrunni. Samstarf leikskóla og foreldra þarf að byggjast á
gagnkvæmum skilningi og virðingu fyrir viðhorfum og þekkingu hvers annars og í því
sambandi er nauðsynlegt að traust ríki þannig að þessir samstarfsaðilar geti deilt
skoðunum sínum og tekið ákvarðanir er varða einstök börn (Aðalnámskrá 2011: 48).
Í reglubundnum samtölum líkt og gefast tækifæri til við komu og brottför barns, í
foreldrasamtölum, í fréttabréfum og við viðburði sem foreldrum er boðið á hafa
kennarar möguleika á að veita mikilvægar upplýsingar sem leggja grunn að námi
barnsins. Um leið og foreldrar hafa greiðan aðgang að öllum upplýsingum geta þeir
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veitt stuðning og er það sér í lagi veigamikill þáttur þegar barn þarf á snemmtækri
íhlutun að halda.

5.2 H EILSUBÓKIN
Heilsubók barnsins er gæðamatskvarði heilsuleikskóla og segir til um hvort settum
markmiðum heilsustefnunnar er náð.
Hún hefur að geyma útfærð skráningarblöð varðandi þroska og ýmsar upplýsingar
um

barnið.

Skráningin

gerir

starfsfólki

leikskólans

kleift

að

fylgjast

með

þroskaframvindu barnsins og er einnig tæki til að upplýsa foreldra um stöðu þess í
leikskólanum. Skráð er meðal annars heilsufar, hreyfifærni, úthald, hæð og þyngd,
næring og svefn, lífsleikni og færni í listsköpun. Hvert barn á sína bók, skráð er í
hana með leyfi foreldra tvisvar á ári, að vori og að hausti og foreldrum er boðið í
viðtal í kjölfarið. Í heilsubókinni er viðauki Heiðarsels sem inniheldur mat á
málþroska/tjáningu, skráningarblað og myndir frá hverri önn. Skráningin sjálf gefur
hlutlausa heildarsýn yfir stöðu barns í öllum þroskaþáttum.

5.3 H LUTVERK SÉRKENNSLUSTJÓRA
Í lögum um leikskóla nr. 78 / 1994, 15.gr. segir: „Börn á leikskólaaldri sem vegna
fötlunar, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika þurfa sérstaka aðstoð og þjálfun,
eiga rétt á henni innan leikskólans undir handleiðslu sérfræðinga“. Markmið
sérkennslu innan leikskólans er að jafna möguleika barna til að þroskast þannig að
þau geti notið leikskóladvalar sinnar til fullnustu. Hlutverk sérkennslustjóra er að
halda utan um öll mál sem snúa að
sérkennslu
Sérkennslustjóri
skipulagningu,

við
ber

leikskólann.
ábyrgð

framkvæmd,

á
gerð

einstaklingsnámskráa (sjá viðauka 3) og
endurmati sérkennslu. Um leið heldur hann
utan um og stýrir gerð verkefna og því að
meðferðar- og kennsluáætlanir annarra

Mynd 4 – Forsíða heilsubókarinnar.

sérfræðinga sé framfylgt og skýrslur séu gerðar. Veigamikill þáttur í verkefnum
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sérkennslustjóra er fyrir þær sakir upplýsingaöflun og miðlun, því fara reglulega fram
samtöl við deildarstjóra þar sem rætt er um barnahópinn, hvort þörf sé á inngripum
og/eða að leita til utanaðkomandi sérfræðinga fyrir nánari greiningar á frávikum.
Jafnframt veitir hann öllu starfsfólki leikskólans stuðning og kynnir fyrir þeim hvernig
málunum er háttað. Samtíða er unnið í nánu samstarfi við foreldra, þeir veita
heildarsýn á velferð, framvindu og vellíðan barnsins. Sérkennslustjóri veitir einnig
foreldrum ráðgjöf, stuðning og situr teymisfundi þegar málefni barnsins eru rædd.

5.4 S KIMUNARTÆKI :
Í

viðtölum

er

foreldrum

bent

á

reglubundin

eftirlit

sem

fara

fram

á

heilsugæslustöðvum og þeir hvattir til að fara með börn sín. Hjúkrunarfræðingur
setur sig í samband við sérkennslustjóra eða deildarstjóra leikskólans ef um einhver
frávik er að ræða, að fengnu leyfi frá foreldrum, til þess að fá nánari upplýsingar um
viðkomandi barn.
Tvö próf/listar eru lagðir fyrir öll börn leikskólans og eru það EFI-2, sem lagt er
fyrir börn á aldrinum þriggja og hálfs árs og Hljóm-2, sem lagt er fyrir öll elstu börn
leikskólans. Tvö próf/listar eru svo lagðir fyrir þau börn sem hafa einhvers konar
frávik hvað varðar framburð og orðaforða og eru það Íslenski málhljóðamælirinn og
Orðaskil.

5.5 EFI-2
EFI-2 er málþroskaskimun fyrir börn á fjórða ári. Henni er ætlað að finna þau börn
sem víkja mest frá meðalfærni jafnaldra í málskilningi og máltjáningu og þurfa á
stuðningi að halda. Með skimuninni gefst okkur
tækirfæri til að gefa foreldrum hugmynd um hver staða
barnsins er miðað við jafnaldra, veita þeim ráðgjöf og
leiðbeiningar og fá þau í samstarf til að styrkja
málþroska barnsins. Með því að finna börn með
málþroskafrávik er hægt að draga úr og jafnvel koma í

Mynd 5 – EFI-2 málþroskaskimun

veg fyrir námsörðugleika með snemmtækri íhlutun (sjá
viðauka 4).
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5.6 H LJÓM -2
HLJÓM-2 er aldursbundin skimun sem er lögð fyrir öll börn í elsta árgangi
leikskólans til að meta hljóðkerfis- og málmeðvitund í því skyni að greina þau börn
sem eru í áhættu fyrir síðari lestrarerfiðleika. Slök hljóðkerfis- og málvitund er talin
aðalorsök lestrarvanda hjá 88% barna (9 af hverjum 10 börnum). Leikskólaárin eru
því sérlega mikilvæg fyrir snemmtæka íhlutun með áherslu á að styrkja
hljóðkerfisvitund eftir þörfum
Hljóm-2 prófið er lagt fyrir í september/október ár hvert og er það talið hafa
forspárgildi um það hvernig börnum á eftir að ganga að læra að lesa (Ingibjörg
Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002). Eftir sex ára
rannsóknarvinnu kom prófið út árið 2002 og er því skipt upp í sjö prófþætti:

1. Rím
2. Samstöfur
3. Samsett orð
4. Hljóðgreining
5. Margræð orð
6. Orðhlutaeyðing
7. Hljóðtenging

Niðurstöður skimunarinnar (sjá viðauka 5) birtist sem góð færni, meðal færni, slök
færni eða mjög slök færni (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía
Björnsdóttir, 2002). Ef börn koma út með slaka eða mjög slaka færni er unnið
sérstaklega með þá þætti næstu 10 til 12 vikurnar á eftir og er prófið síðan lagt aftur
fyrir (í janúar). Foreldrar fá upplýsingar um niðurstöður prófanna og í tilfellum þar
sem börn koma út með slaka eða mjög slaka færni þá eru þeir fengnir til samvinnu
við að örva mál- og hljóðkerfisvitund barnanna og þeim bent á námsefni og aðferðir
sem nýtast börnunum vel (sjá viðauka 6). Þá er niðurstöðum skilað til grunnskólanna
sem börnin hefja nám í. Niðurstöður um börn sem koma út með slaka eða mjög
slaka færni er skilað á sérstökum skilafundum í grunnskólanum sem þau hefja nám í,
þannig að þar sé hægt að bregðast við með viðeigandi íhlutun.
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5.7 Í SLENSKI MÁLHLJÓÐAMÆLIRINN :
Íslenski málhljóðamælirinn er byltingarkennd og nýstárleg lausn í skimunartækni í
spjaldtölvu (iPad) sem ætlað er fagaðilum leik- og grunnskóla og stofnana. Með
forritinu er unnt að skima og forprófa framburð íslensku málhljóðanna og meta
skiljanleika tals um leið. Mælirinn leiðir fagaðila og barn/próftaka áfram á einfaldan
og skilvirkan hátt í gegnum skimunina um leið og forritið aflar gagna sem skráð eru í
niðurstöðum. Með Íslenska málhljóðamælinum fá börn vísi að greiningu á
málhljóðamyndun sinni. Í lok skimunar er samantekt/skýrsla sjálfkrafa tilbúin með
upplýsingum um stöðu barnsins. Í prófinu eru innbyggð aldursviðmið og strax kemur
í ljós hvort framburður barnsins samsvarar getu jafnaldra í framburði. Bent er á
hvaða málhljóð þarf að þjálfa m.a. til að laða fram réttan framburð og hljóðavitund
sem mikilvæg er í umskráningarferli fyrir læsi. Þá er ekki síst mikilvægt að vita hvort
þörf er á að vísa barni beint til talmeinafræðings svo ekki komi til óþarfa bið, enda
biðlistar eftir talþjálfun langir. (Raddlist, 2017)
Málþroskaprófið Orðaskil er eftir Elínu Þöll Þórðardóttir (1998) og byggir það á
orðaforðagátlista fyrir börn á aldrinum eins og hálfs
til þriggja ára. Prófinu er ætlað að meta orðaforða
barnanna sem og hvort þau hafi náð valdi á
beygingakerfi og setningagerð í íslensku miðað við
jafnaldra. Aldursviðmið fylgja prófinu en með
samanburði við þau er skorið úr um hvort
málþroski barna mælist innan eðlilegra marka
miðað við jafnaldra. Prófið er fyllt út af foreldrum ef

Mynd 6 – Orðaskil, matslisti.

grunur leikur á að um seinkaðan málþroska er að
ræða. Þegar það hefur verið gert reiknar sérkennslustjóri út úr prófinu og eru
niðurstöður síðan kynntar fyrir foreldrum á fundi (Lesvefurinn).
Styttri útgáfa Orðaskila er notuð til skimunar í leikskólum, en í henni er
eingöngu notaður fyrsti og síðasti kafli prófsins. Talmeinafræðingar eru þeir einu sem
hafa réttindi til að nota Orðaskil í fullri lengd og er prófið þá aðallega notað til
greiningar og meðferðar málmeina ungra barna (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998).
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Ef niðurstöður úr þeim skimunum sem lagðar hafa verið fyrir eru fyrir neðan meðaltal
eru Smábarnalistinn og Íslenski þroskalistinn lagðir fyrir. Það er aldur barnanna sem
stjórnar því hvor listinn er lagður fyrir hverju sinni. Mæður svara spurningum sem eru
á listunum og meta með því þroska barna sinna en sérkennslustjóri reiknar út
niðurstöður þeirra. Ákvörðun um það hvað verður gert í framhaldinu er tekin eftir að
niðurstöður liggja fyrir og er það ávallt gert í samráði við foreldra. Auk þess hefur
sérkennslustjóri greiðan aðgang að talmeinafræðingum sem koma reglulega og
getur þá beðið þá um að ræða við barn og athuga hvort þörf sé á aukinni málörvun
eða jafnvel frekari íhlutun talmeinafræðings.
Ef niðurstöður sína einhvers konar frávik eru foreldrar kallaðir á fund þar sem
næstu skref eru rædd. Fyrsta skrefið er að gera einstaklingsnámskrá þar sem staða
barnsins er skráð, markmið þeirra þátta sem vinna þarf með og þær leiðir sem fara á
til að ná þeim markmiðum. Í einstaklingsnámskrá kemur einnig fram hverjir það eru
sem munu vinna með barnið í leikskólanum og hversu oft í viku. Afar mikilvægt er að
hafa foreldra með í slíkri vinnu. Þeir fá ráðgjöf eftir þörfum og haldnir eru reglulegir
fundir þar sem rætt er um gang mála. Deildarstjóri sér um að miðla upplýsingum til
starfsfólks deildarinnar varðandi einstök barn.
Reglulega er farið yfir einstaklingsnámskrá hvers barns og er staða þess
endurmetin. Ef barnið sýnir ekki framfarir er beiðni send til talmeinafræðings sem
kemur þá aftur í leikskólann og gerir á barninu málþroskamat. Talmeinafræðingur
leggur fyrir málþroskamat eftir þörfum sem greitt er af Fræðslusviði Reykjanesbæjar
og metur í kjölfarið hvaða börn þurfi að fara í nánari greiningu á málþroska. Ef barn
þarf á beinni talþjálfun að halda kemur það í hlut foreldra að panta tíma hjá
talmeinafræðingi sem að metur hvort barnið eigi rétt á talþjálfun sem er niðurgreitt af
Sjúkratryggingum Íslands.
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Eftir að greining á málþroska hefur verið gerð eru foreldrar kallaðir á skilafund, ásamt
deildarstjóra og sérkennslustjóra þar sem
niðurstöður eru kynntar. Talmeinafræðingur
gefur þá foreldrum og starfsfólki ráðgjöf og
tillögur að úrræðum og vinnu til að efla góðan
málþroska. Mikil áhersla er lögð á samvinnu
heimilis og skóla því reynslan segir okkur að
árangursríkasta
samstarfi
leikskóla.

vinnan næst með

góðu

á milli foreldra og starfsfólks

Mynd 7 – hluti af matslistum sem notaðir eru í
leikskólanum Heiðarseli, smábarnalistinn og
íslenski þroskalistinn.

6.1 SMÁBARNALISTINN OG ÍSLENSKI ÞROSKALISTINN
Smábarnalistinn og Íslenski þroskalistinn eru frumsamdir hérlendis og er þeim ætlað
að meta mál- og hreyfiþroska barna. Íslenski þroskalistinn er ætlaður þriggja til sex
ára börnum. Mæður svara listanum og leggja með því mat á þroska þeirra á þessum
sviðum. Prófþættir Íslenska þroskalistans eru: málþáttur (hlustun, tal og nám) og
hreyfiþáttur (grófhreyfingar, fínhreyfingar og sjálfsbjörg). Til samans mynda
undirprófin sex svo eina þroskatölu, sem gefur til kynna almennan þroska barnsins á
þeirri stundu sem listinn var fylltur út af móður (Einar Guðmundsson og Sigurður J.
Grétarsson, 1997). Smábarnalistinn er sambærilegur Íslenska þroskalistanum nema
hann er ætlaður fyrir börn á aldrinum fimmtán til þrjátíu og átta mánaða (Einar
Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 2005).
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7.1 U PPELDI TIL ÁBYRGÐAR
Eins og áður hefur komið fram starfar Heiðarsel eftir uppeldisaðferðinni Uppeldi til
ábyrgðar og hefur gert síðan haustið 2012 en
undirbúningsvinna hafði farið fram í nokkurn tíma áður.
Heimaskóli Heiðarsels, Heiðarskóli, vinnur einnig með
Uppeldi til ábyrgðar og er stefnan því góður grunnur fyrir
börnin sem síðan fara í Heiðarskóla.
Uppbyggingarstefnan

„Restitution“

kemur

upphaflega frá Kanada og er höfundur hennar Diane
Gossen sem hefur gefið út mikið kennsluefni um
stefnuna og haldið námskeið víða um heiminn, meðal
Mynd 8 – Elstu börnin teiknuðu
mynd af bekkjarsáttmála sem
endurspeglaði þeirra skoðun af
viðeigandi hegðun á deildinni.

annars á Íslandi.
Hugmyndafræði stefnunnar felst bæði í aðferð og

stefnumörkun skóla til betri samskipta. Uppbyggingastefnan er viðamikil og tekur til
allra þátta í daglegu starfi leikskólans og miðar að því að ýta undir ábyrgðarkennd,
sjálfstjórn og það að ræða um tilfinningar og átta sig á þörfum sínum. Kennarar byrja
á sjálfum sér við að skapa skólabrag sem einkennist af samheldni og umhyggju og
spegla þannig það sem þarf til þess að nota jákvæðan aga. Þeir aðstoða börn við að
horfa í hvað rekur tiltekna hegðun áfram og taka síðan sjálfstæðar og siðferðislega
réttar ákvarðanir varðandi eigin hegðun. Börn fæðast ekki með þann hæfileika að
geta metið hvaða áhrif hegðun þeirra hefur á aðra og er það því hlutverk kennara að
kenna þann skilning í gegnum samskipti þeirra við aðra. Nemendur fá þannig
tækifæri til þess að leiðrétta mistök sín en mistök eru talin eðlilegur þáttur í
lærdómsferli. Diane Gossen segir að með uppbyggingunni séum við að „Að skapa
skilyrði til að barnið geti lagfært mistök sín, snúið aftur til hópsins og vaxið við hverja
raun”.
Uppbyggingarstefnan byggir á:
● jákvæðum og uppbyggjandi samskiptum og gagnkvæmri virðingu
● ábyrgð hvers og eins á eigin hegðun (getum stjórnað okkur, ekki öðrum)
● að það er í lagi að gera mistök en mikilvægt að læra af þeim
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● að finna leiðir til að uppfylla þarfir sínar á jákvæðan hátt án þess að það komi
niður á öðrum sem eru í kringum mann.
Uppbyggingarstefnan hjálpar til við að:
● skilja eigin hegðun
● læra að jafna ágreining
● leiðrétta eigin mistök og læra af þeim
● sættast við aðra
● komast fljótt í jafnvægi eftir að hafa misst stjórn á sér.

Uppbyggingarstefnan útheimtir að kennarar gefi börnum færi á að hugsa og að
leiðsögn þeirra sé uppbyggileg, laus við neikvæð skilaboð og skammir. Í staðinn nota
kennarar útskýringar til þess að aðstoða börn. Fyrir börn sem eru með frávik af
einhverju tagi skiptir það miklu máli að umburðarlyndi gagnvart mistökum sé viðhaft.
Röskun á málþroska getur orðið til þess að börn fari að þróa með sér
hegðunarerfiðleika og er þá nálgun stefnunnar einkar gagnleg til að mæta þeirra
þörfum.
Börn með góða sjálfsstjórn geta sett sér markmið og verið í tengslum við verkefni
á meðan unnið er að ákveðnu takmarki. Börn með málþroskafrávik þurfa að læra að
skipuleggja sig og vera í tengslum við eigin líðan og vitræna starfsemi sem tengist
framkvæmdastjórn og stýrivirkni heilans. Það getur þó verið þeim erfitt að ráða í
talað mál og er því gott að nota sjónrænar vísbendingar í málörvun til þess að hjálpa
þeim að skilja hvað er ætlast til af þeim. Einnig er mikilvægt að kenna börnum með
málþroskafrávik viðeigandi boðskipti.

7.2 B ÍNUREGLURNAR
Á öllum deildum leikskólans er notast við Bínureglurnar en með þeim er börnunum
kennd viðeigandi boðskipti þar sem það er afar mikilvægur undirstöðuþáttur til að
þróa eðlilegan málþroska. Á hverri deild eru reglurnar sýnilegar á myndrænu formi
og eru þær rifjaðar upp í daglegu starfi leikskólans til dæmis í upphafi vinnustunda,
matartímum, fataklefa sem og samveru-og málörvunarstundum.
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Reglurnar eru eftirfarandi:


Að sitja kyrr



Að hlusta



Að passa hendur



Að bíða



Að skiptast á



Að muna

Mynd 9 – Bínireglurnar,
undirstöðuþættir undir boðskipti.

Bínureglurnar koma upprunalega úr bókunum um Bínu bálreiðu eftir Ásthildi Bj.
Snorradóttur (2006, 2007, 2008) talmeinafræðing. Sögupersónan Bína, sem er
dúkka, veit ekki hvernig á að haga sér og verður því stundum reið og kastar sér
öskrandi í gólfið. Í framhaldinu lærir hún undirstöðuþætti boðskipta og þá fer henni
að líða betur. Bækurnar byggja á reynslu höfundar af vinnu með börn sem hafa verið
greind með málþroskaraskanir, en algengt er að þau börn fylgist illa með og skilji
þess vegna ekki til hvers er ætlast af þeim. Þau geta því átt í erfiðleikum með
hegðun og eru jafnvel talin óhlýðin og erfið í samskiptum. Sýnt hefur verið fram á að
hegðunarvandi barna geti hafa þróast vegna þess að þau eru með málþroskaröskun
og eiga erfitt með að tjá sig með orðum (Ásthildur Bj. Snorradóttir. e.d).

7.3 S JÓNRÆNT DAGSKIPULAG OG LEIÐBEININGAR
Sjónrænar vísbendingar eru mikilvægar til að aðstoða barn í ýmsum aðstæðum í
daglegu lífi. Þær einfalda nám, breytingar og yfirfærslu og beina athygli að því sem
skiptir máli. Sjónrænt dagskipulag gagnast þeim vel sem skortir eiginleika til þess að
skipuleggja hugsanir og röð atburða.
Sjónrænt dagskipulag á Heiðarseli hefur margsvísan tilgang, til að mynda er
notast við myndir á sjónrænum renningi sem sýnir almennt dagsskipulag og/ eða
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tafla sem lýsir nákvæmlega atburðarrás ákveðinna þátta sem eiga sér stað yfir
daginn. Hvernig sjónrænt skipulag er lagt upp mótast af því barni sem talið er hafa
þörf fyrir það. Til að mynda hafa deildir oft uppi almennan renning fyrir börn sem
hafa fleiri en eitt tungumál (tvítyngd eða fjöltyngd) eða þau sem eiga erfitt með að
fylgja töluðum orðum. Nákvæmari vinna með sjónrænar vísbendingar eru hinsvegar
oftar notuð fyrir börn með einhverfu. Í þeim tilfellum eru útbúnar sérstakar töflur sem
henta hverju barni fyrir sig. Þær eru meira lýsandi og brjóta dagsskipulagið niður í
nákvæmari og smærri einingar. Sammerkt þessum tveimur ólíku nálgunum er þó að
sjónræna skipulagið styður við málskilning barna, auðveldar þeim að lesa í
umhverfið, hjálpar þeim að átta sig á hvernig dagurinn gengur fyrir sig og hvað er
ætlast til af þeim.
Sérstök áhersla er lögð á að ritmálið sé
sýnilegt í umhverfi leikskólans. Allur
húsbúnaður, leiksvæði og aðrir hlutir í
umhverfinu er merkt með bókstöfum
eða tölustöfum og hólf barnanna eru
merkt með nafni og mynd. Leiksvæði
barnanna er einnig merkt með numicon
stærðfræðimerkingum til að gefa til
kynna fjölda barna sem mögulega geta

Mynd 10 – Numicon form, notað sem sjónrænn
stuðningur.

verið á svæðinu. Numicon námsgögnin
eru hönnuð til þess að hjálpa börnum að handleika form og sjá þannig tengsl milli
talna og mynda og styrkir þannig um leið sjónrænt minni. Tilgangur þess að setja
upp ritmálið og tölustafi er að kenna þeim að það hafi merkingu, tengja ritmál og hluti
saman og að vekja frekari áhuga þeirra.

7.4 F RJÁLS LEIKUR
Í Heiðarseli er lagt upp úr því að börn læri í gegnum leik, leikur er órjúfanlegur þáttur
í þroskaferli barns, hann endurspeglar og eflir þroska barnsins. Fyrir tilstilli leiksins
þróa börn með sér fjölbreytta eiginleika ekki síst innan félagslegs- og tilfinningalegs
samhengis (Gammeltoft og Nordenhof, 2006). Leikurinn gerir kröfu til barna um að
semja sín á milli við myndun sjálfsins og krafna innan hópsins (Hoorn, Nourot,
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Scales og Rodriques, 2003). Kennarar á Heiðarseli leggja sig fram við að þekkja leik
barnanna, hlúa að honum, gefa honum rými og skipuleggja leikumhverfi barnanna
með áherslu á að gefa öllum börnum jöfn tækifæri.
Það eru börn sem eiga erfitt með einmitt
þessa þætti. Vandinn felst til dæmis í því að
ráða

í

félagsleg

tjáskipti

þar

sem

gagnkvæmni þarf að vera til staðar. Í
félagslegum leik er skortur á skipulagi og
sérstökum reglum og mikill hraði er á yrtu og
óyrtu látbragði sem gerir það að verkum að
leikurinn verður snúinn fyrir þessi börn.
Hlutverk kennarans er þá að aðstoða

Mynd 11 – Börnin nota pappakassa og diska í
bílaleik.

við að skapa vettvang fyrir möguleg félagsleg
samskipti með því að byrja á stigi þar sem barnið getur upplifað árangur. Gott er að
taka mið af hverju barni, getu þess, framvindu og móta áætlun eftir því. Kennarinn
byrjar á forþjálfun með því að kenna rammann sem samskiptin geta byggt á (t.d.
Bínu reglurnar) og æfir þar á eftir með barninu smám saman aukna leikhæfni með
því að styrkja boðskiptafærni. Viðeigandi þjálfun fer eftir því hvar barnið er statt í
leikaðstæðum og leikhæfni. Þjálfunin getur verið allt frá því að eiga sér stað í
einstaklingsþjálfun, þátttöku í hópsamveru, samhliðaleik eða samleik. Áhersla er
alltaf á að hjálpa öllum börnum að vera virkir þátttakenndur í frjálsum leikaðstæðum
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7.5 T ÓNLIST
Rannsóknir hafa sýnt að tónlist tengist öllum stöðvum heilans og örvar margþætta
virkni hans. Iðkun tónlistar hefur því mikið uppeldislegt gildi og þýðingu fyrir þroska
og námsgetu barna frá unga aldri.
Tilgangur

tónlistarkennslu

í

Heiðarseli er að nemendur kynnist
tónlist á jákvæðan hátt í gegnum leik
og gleði. Tónlistin er hluti af námi
barnanna í leikskólanum og tengist
öðrum

áhersluþáttum

starfsins.

Börnin eru í aldursskiptum hópum í
tónlist einu sinni í viku. Byrjað er á
einföldum æfingum og síðan er
byggt ofan á eftir þroska og getu

Mynd 12 – Börnin leika hlutverk eftir tónlist úr Karnival
dýranna.

hvers og eins.
Í tónlistartímunum er lögð áhersla á að syngja, spila á einföld hljóðfæri, klappa
takt og hreyfa sig við tónlist. Kennd eru hugtök eins og púls-hrynur= taktur, hratthægt, göngu-hlaupataktur, langt-stutt=langur/stuttur tónn, sterkt- veikt=f/p, háir og
bjartir tónar, djúpir og dimmir tónar. Kynning er á tónverkum eins og; Pétur og
úlfurinn, Karnival dýranna, Maxi mús, Fantasía Disneys, Hnotubrjóturinn og
Svanavatnið og er leikrænni tjáningu fléttað saman við þau. Auk þessa fá börnin að
hlusta á ýmsar gerðir tónlistar (óperur, rokk, popp, söngleikir, ballöður) og túlka þær
með ólíkum hætti (til dæmis með hreyfingu, myndsköpun og hljóðfærum).
Tónlistin er sögð vera eðlilegur hluti af lífi barna þar sem þau hafa einstaka
ánægju af því að syngja, komast í tæri við hljóðgjafa, dansa og skapa (Garvis, 2012,
bls.15) á sama tíma ýtir hún undir einbeitingu, minni, úthald sem og félagslega færni
barna. Mikið vægi er lagt á að börn þjálfist í því að hlusta og taka virkan þátt.
Hlustunin

þjálfar

undirstöðu

atriði

hljóðkerfisvitundar

og

almennrar

orðaforðaaukningar. Þessir þættir til samans, það er að segja einskær gleði, áhugi
og færni sem verður til við tónlistarkennslu hjálpar börnum að tileinka sér leikni sem
nýtist þeim þegar þau þurfa að leysa krefjandi verkefni.
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7.6 S PILASAFNIÐ
Leikskólinn Heiðarsel á fjölbreytt spilasafn og þangað getur hver deild sótt sér spil
fyrir hverja stund eða jafnvel fyrir vikuna ef ætlað er að vinna með það til lengri tíma.
Spilasafnið er flokkað eftir litakóðum (sjá viðauka 7) sem segja til um hvaða málþætti
spilið eflir. Hvert spil er merkt með litlum hringlaga límmiða, hver í sínum lit, sem
táknar þann málþátt sem spilið örvar. Í sumum tilfellum getur eitt og sama spilið
örvað fleiri en einn málþátt og er spilið þá merkt fleiri en einum litakóða.
Flokkarnir tákna eftirfarandi:


gulur- orðaforða og málskilning



rauður-boðskipti



grænn- hlustun



blár -mál- og setningafræði,



appelsínugulur- hljóðkerfisvitund

7.7 B ÓKASAFNIÐ
Á fyrstu æviárum barns er lagður grunnur að góðri
færni í læsi, því betri málþroska sem barn hefur því
betur er það í stakk búið til að takast á við læsi og
lestrarnám

(Læsisstefna

Reykjanesbæjar).

Bókakostur leikskólans er góður og eru reglulega
keyptar nýjar og vandaðar bækur sem fjalla um
fjölbreytt efni. Bækur á bókasafni leikskólans er

Mynd 13 – Bóka- og spilasafn
leikskólans.

flokkaðar eftir aldri og er lítill hringlaga límmiði á kili
hverrar bókar sem segir til um fyrir hvaða aldur bækurnar henta. Þannig er hægt að
velja bækur eftir erfiðleikastigi. Til að mynda eru bækur merktar með bláum límmiða
á kili sem ætlaðar eru yngstu börnunum. Með þessari aðferð er auðveldara fyrir
starfsfólk að velja bækur fyrir þann aldurshóp sem verið er að vinna með hverju
sinni.
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7.8 V INÁTTUVERKEFNIÐ
Haustið 2017 var byrjað að vinna með Vináttuverkefni Barnaheilla sem er
forvarnarverkefni byggt á nýjustu rannsóknum gegn einelti fyrir leikskóla og fyrstu
bekki grunnskóla. Efnið heitir á frummálinu „Fri for mobberi“ og er þýtt, staðfært,
framleitt og gefið út í samstarfi við „Red barnet-Save the Children“ og Mary Fonden í
Danmörku. Tilgangur þess er að beina sjónum að skólamenningunni og fá kennara
og börn til þess að aðstoða þá sem eiga í erfiðleikum með því að efla skilning og
samhyggð hjá einstaklingum með það í huga að auka góð samskipti og jákvæð
viðhorf til allra í hópnum. Vinátta eða

„Fri for mobberi“

byggir

á þessari

hugmyndafræði og gildum (umburðarlyndi, virðing, umhyggja og hugrekki) sem skulu
samofin öllu skólastarfinu, auk raunhæfra verkefna fyrir nemendur, starfsfólk og
foreldra. Frá árinu 2014 hefur Vináttuverkefnið staðið leikskólum á Íslandi til boða.
Mikil ánægja er með verkefnið þar sem það er notað og rannsóknir í Danmörku hafa
leitt í ljós góðan árangur af vinnu með það.
Þeir skólar sem hafa áhuga á að nota
efnið þurfa að sækja námskeið svo leyfilegt sé
að vinna með það. Verkefninu fylgja ýmis
hjálpargögn, meðal annars taska sem hefur
að geyma sögur um vináttuna, myndaspjöld
með dæmissögum og tónlistardiskur með
vináttulögum. Vináttubangsinn Blær fylgir og
er hann táknmynd vináttunnar. Hann minnir

Mynd 14 – Börnin teikna mynd eftir nuddsögu.

börnin á að gæta hvers annars, vera góður
félagi, aðstoða, faðma, gleðja og hugga. Í leikskólanum Heiðarseli eignuðust tveir
elstu árgangarnir lítinn bangsa til þess að hafa í leikskólanum. Bangsinn er þeim oft
huggun þegar eitthvað kemur upp á eða veitir þeim öryggi til þess að tjá sig þegar
þannig liggur við ásamt því að minna á boðskap stóra Blæs. Þessi börn vinna síðan
með Vináttuverkefnið einu sinni til tvisvar í viku og er hópnum þá skipt í tvennt. Í
hverjum tíma er tekið fyrir eitt myndaspjald með spurningum sem tengjast myndinni
og ein nuddsaga. Börnin þurfa að fá leyfi til þess að nudda hvort annað áður en
kennarinn les söguna. Á myndaspjaldinu eru spurningar sem hvert barn fær tækifæri
til að tjá sig um og oft koma margar reynslusögur frá börnunum þar sem þau tengja
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við sinn veruleika. Sögubókin, Bangsinn hennar Birnu, sem fylgir verkefninu er líka
lesin og ígrunduð. Leikir úr bókinni; Vinátta í útivist er notuð í heimakrók og í útiveru.
Í lokin fá börnin að teikna mynd sem tengist eigin líðan ef þau vilja. Með þessum
hætti telur starfsfólk leikskólans að það vinni að markmiðum Vináttuverkefnisins
ásamt því að efla færni á borð við að lesa í ætlanir annarra, geta sett orð á eigin
hugsanir sem og að læra ný hugtök.

7.9 V ETTVANGSFERÐIR (G RYFJAN )
Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að skólinn getur eflt heilbrigði þeirra sem standa
höllum fæti. Börn sem þurfa snemmtæka íhlutun eiga mörg hver í vandræðum með
athygli og skortir færni til þess að gera sig skiljanlega sem getur síðan valdið
vanlíðan (Ásthildur Bj. Snorradóttir og fl., 2014). Margar rannsóknir sýna að hreyfing
hefur jákvæð áhrif á fjölmarga þætti eins og einbeitingu, úthald og almenna líðan
(Margrét Héðinsdóttir og fl., 2013).
Vettvangsferðir hafa þótt æði eftirsóknarverðar meðal barnanna, þeim þykir
spennandi að leggja upp í ferð þar sem þau fá tækifæri til aukinnar grófhreyfingar á
sama tíma og þau kynnast

nýjum viðfangsefnum. Ferðirnar eru hluti af útiveru

þeirra, þær auka víðsýni barnanna og koma þeim í tengsl við umhverfi sitt og
menningu. Heiðarsel tekur þátt í samfélagslegu verkefni í hverfinu sem ætlað er að
tengja skólasamfélagið og íbúa þess. Það snýr meðal annars að svæði sem kallast
Gryfjan og er óræktað svæði sem á að gera að útikennslu-og vistarsvæði. Börn í
Heiðarseli hafa farið með lífrænan úrgang
(ávaxtahýði og kaffikorg), grafið holur,
sett úrganginn ofan í þær

og plantað

ýmsum trjám. Vonin er sú að þarna verði
gróið svæði sem gaman verði að skoða.
Til þess að lesa náttúru og samfélag þarf
að upplifa, skoða og skilja umhverfi sitt
(Sigrún

Helgadóttir,

2013).

Í

vettvangsferðum og í Gryfjunni gefst rými

Mynd 15 – Börnin fara með ávaxtahýði í Gryfjuna.

til þess að kanna ýmiss hugtök sem þau
hafa jafnvel aðeins heyrt um, tengja þau og festa betur í sessi skilning á hverju þau
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standa fyrir. Eins og John Dewey sagði þá læra börn og bæta við sig smám saman
með „Learning by doing“ eða því að læra með því að framkvæma.

7.10 H REYFING
Eins og komið hefur fram er leikskólinn Heiðarsel heilsuleikskóli og er mikil áhersla
lögð á að börn fái tækifæri til að iðka fjölbreytta hreyfingu þar sem leikurinn og
ánægjuleg upplifun er í fyrirrúmi. Með skipulögðum hreyfistundum frá unga aldri
aukast líkur á því að börn temji sér reglulega hreyfingu seinna á lífsleiðinni.
Í leikskólanum er öllum börnum boðið upp á skipulagða hreyfingu með
íþróttafræðingi tvisvar sinnum í viku yfir allt starfsárið. Þá er um að ræða hreyfistund
annað hvort í sal eða á útisvæði auk vettvangsferða. Skipulag hreyfistundanna er
fjölbreytt og markvisst þar sem það skiptist niður í ákveðnar vikur og hefur hver vika
sitt þema. Innihald hvers þema er sniðið fyrir þá þroskaþætti sem unnið er með
hverju sinni. En jafnt og þétt er unnið markvisst að því að auka líkamsfærni barna t.d.
jafnvægi, samhæfingu hreyfinga auk þess að efla vöðvastyrk, loftháð/loftfirrt þol,
liðleika og þor. Einnig er mörgum almennum kennsluþáttum, eins og bók- og
tölustöfum, tjáningu ásamt fleiri þroskaþáttum bætt inn í kennslustundirnar. Skólinn
býður einnig upp á fjölbreytta dagskrá hreyfitengdra viðburða í hinni árlegu
íþróttaviku. Auk þess eru haldnir hinir ýmsu hreyfitengdu viðburðir eins og t.d.
Heiðarselshlaupið, þrautabraut á sumarhátíð og dagur stærðfræðinnar þar sem
börnin koma saman og njóta hreyfingar á fjölbreyttan hátt. Í gegnum hreyfingu fá
börn einnig tækifæri til að efla hreyfifærni sína, líkamshreysti, félagslega færni,
sjálfstraust og sjálfsvitund. Aðalmarkmið skipulagðra hreyfistunda er að skapa
jákvæða upplifun barnanna af hreyfingu ásamt því að auka hreyfiþroska þeirra. Þá
kannar leikskólinn einnig hvar börnin eru stödd í hreyfiþroskaferlinu með skráningum
í Heilsubók barnsins sem er hluti af heilsustefnunni. Með því er hægt að fylgjast með
framvindu í hreyfiþroskaferli barnanna og sjá við hverju megi búast við næst hvað
varðar þroska barnsins. Auk þess er hægt að kanna hvort eitthvað sé ábótavant í
þroskaferli barnsins og veita viðeigandi íhlutun.
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Börn eru í eðli sínu félagsverur sem hafa ríka
þörf fyrir samskipti við aðra. Þau hafa þörf fyrir
að spyrja spurninga, skiptast á skoðunum, ræða
hugmyndir sínar, tilfinningar og líðan. Læsi í
víðum skilningi þess orðs er mikilvægur þáttur
samskipta. Læsi í leikskóla felur í sér þekkingu,
leikni og hæfni barna til að lesa í umhverfi sitt og
tjá upplifun sína, tilfinningar og skoðanir á
fjölbreyttan hátt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).

Mynd 16 – Barn í Lubba stund að velta fyrir
sér ferðalagi Lubba.

Börn með erfiðleika í málþroska eiga að fá tækifæri til þess að læra með margskonar
hætti og í ólíkum aðstæðum.

8.1 L ESTUR DAGLEGA OG O RÐASPJALL
Í Heiðarseli er lögð rík áhersla á lestur og að samflétta aðra þætti málsins sem örva
hlustun, orðaforða, stafaþekkingu, hljóðkerfisvitund og máltjáningu saman við til þess
að byggja upp færni barna til að skilja og nota tungumálið. Læsi felur í sér færni
einstaklings til að tala, umskrá, rita og afla sér upplýsinga úr umhverfinu. Markmiðið
með lestrinum er að bæta ofan á fyrri þekkingu barnsins. Kennarar þurfa því að vera
meðvitaðir um að velja og sníða vinnuna að því sem börnunum er hugleikið þannig
að hún kveiki áhuga þeirra á frekari námi en jafnframt huga að því hverskonar
menningu sé verið að bjóða börnum upp á í lesefninu (Skólanámskrá
Heilsuleikskólinn Heiðarsel, 2016-2017).
Við lestur bóka er dregið fram innihald sögunnar, unnið sérstaklega með orð
sem koma fyrir, talað um höfund bókarinnar og gerð hennar svo eitthvað sé nefnt.
Orðaspjalls aðferðin er veigamikil í því samhengi en hún er leið til að efla orðaforða
og hlustunarskilning barna. Allar deildir í Heiðarseli vinna eftir henni en aðferðin
byggist á rannsóknum sem sýndu að markviss orðakennsla hefði jákvæð áhrif á
lesskilning og skilning á merkingu orða. Nálgunin felst í að kenna orð úr barnabókum
en reynt er að miða að því að velja orð sem heyrast ekki eins oft í töluðu máli,
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svokölluðu millilagi orðaforðans. Kennarinn staldrar við orðið þegar það er lesið og
skilgreinir merkingu þess. Að lestri loknum er orðið
rætt betur og skoðað í annarskonar samhengi og
börnin hvött til að segja orðið, setja það í setningar,
nota í frásögnum (Árdís H. Jónsdóttir, 2013) og leika
með það (klappa atkvæði, telja stafina, skrifa, setja
upp leikrit og hlusta á tónlist).

Þrátt fyrir að orðin

komi að mestu leyti úr barnabókum er hægt að flétta
Orðaspjalli inn í allt leikskólastarf, til að mynda í
vettvangsferðir, þemastarf og matmálstíma. Einnig er
hægt að nota aðferðina þegar sagðar eru sögur eða

Mynd 17 – Börnin leika
útkeyrður eftir lestur bókar.

orðið

kenndar vísur og þulur (Árdís H. Jónsdóttir, 2013).
Til þess að skerpa enn frekar á þýðingu þess að lesa fyrir börn og jafna stöðu
þeirra með aðgengi að bókum stendur foreldrum til boða að fá lánaðar bækur heim
úr bókakofforti sem fer á milli deilda skólans. Bókakoffortið er frá Bókasafni
Reykjanesbæjar sem endurnýjar og sér til þess að bókakosturinn sé hrífandi og höfði
til sem flestra barna.

8.2 V INNUSTUNDIR
Vinnustundir eru sniðnar að þroska barnahópsins og er lagt upp úr því að byggja
ofan á þá þekkingu sem börn hafa þegar tileinkað sér. Miðað er til að mynda við
ákveðið þrepaskipt skipulag í tengslum við stærðfræði, vinnu með Lubba (sjá
viðauka 7), umhverfismennt og hljóðkerfisvitund. Teymi skipað kennurum frá
mismunandi deildum hittast reglulega, fer yfir áætlanir og þróar frekar. Síðan er það
undir kennurum hverrar deildar komið að skoða hvernig samsetning barnahópsins er
og hvernig best sé að vinna með skipulagið út frá honum.
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Fjöldi vinnustunda fer eftir aldri barnanna. Þær
eru skipulagðar af kennurum og eru að minnsta kosti
tvisvar í viku fyrir yngstu börnin og upp í fjórum
sinnum í viku fyrir elstu börnin. Það sem er
sameiginlegt fyrir vinnustundir óháð aldri er að þær
eru útfærðar í gegnum leik með það að leiðarljósi að
börnin hafi ávallt gaman af og þyki þær þess vegna
eftirsóknarverðar. Innihald stundanna er fjölbreytilegt

Mynd 18 – Börnin para stafakubba
við myndir.

og í þeim blandast saman málörvun, stærðfræði, myndlist, tónlist, könnunarleikur,
útivera og vettvangsferðir svo eitthvað sé nefnt.

8.3 S AMVERUSTUNDIR
Samverustundir gegna mikilvægu hlutverki fyrir félagsþroska og málörvun. Í
samverustundum eru lesnar sögur, sungið, farið með vísur og þulur, farið í leiki og
talað saman. Börnin tjá sig og læra að hlusta á aðra. Unnið er með fræðslu tengda
menningu og listum, umfjöllun um heiti daga, mánaða og sem og að ræða veðráttu
og tíðarfar í tengslum við árstíðirnar.

8.4 M ÁLÖRVUN ELSTU BARNA
Málrækt er einn af áhersluþáttum leikskólastarfsins og tengist inn á allt daglegt starf í
leikskólanum. Í Heiðarseli er markviss málörvun tvisvar í viku á deild elstu barnanna.
Í annarri stundinni eru lagðir inn einn til tveir bókstafir og hljóð þeirra. Málörvunarefni
eins og Lubbi finnur málbein (sjá viðauka 8) og Lærum og leikum með hljóðin (sjá
viðauka 9) er notað til stuðnings vinnunni. Áhersla er lögð á að vinna bæði með litla
og stóra stafi og börnunum er kennt hvenær stafirnir koma fyrir í nafni barnanna,
orðum og setningum. Í hinni stundinni er unnið í hringekju sem byggir á því að búa til
stöðvar sem börnin staldra við í tiltekin tíma. Á stöðvunum er unnið með mismunandi
verkefni sem þjálfa hljóðkerfisvitund barnanna ásamt því að æfa ritmálið með því að
skrifa í vinnubók. Auk þess er unnið með margvísleg málörvunarspil, hlustunarleiki
og vísur.
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Fyrir utan þessa tíma er lesin bók eins og á öðrum deildum leikskólans að
minnsta kosti einu sinni á dag.
Orðaspjallsaðferðin er notuð við
lestur bóka til að efla orðaforða og
hlustunarskilning. Stærðfræðitímar
eru í hverri viku þar sem notuð eru
sérstök stærðfræðihefti, Numicon
og einingakubbar til þess að efla
stærðfræðilæsi.

Mynd 19 – Börnin para samsvarandi numicorn formum við
fjölda á mynd.
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Á upplýsingavef Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins er talað um að óhefðbundnar
tjáskiptaleiðir eru þær sem notaðar eru til tjáskipta aðrar en talmálið. Í sumum
tilvikum geta þær komið í staðinn fyrir talmálið eða virkað sem viðbót við það talmál
sem er fyrir. Eins geta þessa tjáskiptaleiðir verið notaðar í tiltekin tíma í senn eða
sem varanleg tjáningaform en fer það allt eftir þörfum og eðli hömlunar barnsins
(Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins). Í Heiðarseli eru tvennskonar óhefðbundar
tjáskiptaleiðir notaðar; annars vegar Tákn með tali (TMT) sem byggir einkum á
svipbrigðum, látbragði og hreyfingum handanna og hinsvegar PECS sem
grundvallast á myndakerfi.

9.1 T ÁKN MEÐ TALI
Tákn með tali (TMT) er tjáningarform ætlað heyrandi fólki með tal- eða
málörðugleika. Það er byggt upp á samblandi af tali, táknum og látbragði sem er til
að undirstrika merkingu þeirra. Uppbygging táknanna er tvískipt. Annars vegar eru
það náttúruleg tákn, sem eru oftast á leiknum athöfnum og hins vegar eiginleg tákn
sem eru að mestu fengin að láni úr íslenska táknmálinu. Tákn með tali er alltaf notað
samhliða talmáli og eru aðalorð setninga þá eingöngu táknuð. TMT er mjög góð
tjáskiptaleið fyrir fatlaða einstaklinga og börn í áhættuhópi fyrir málþroskaraskanir.
En það hefur sýnt sig að börn sem hafa lært TMT eru oft farin að tjá sig með táknum
löngu áður en þau segja sitt fyrsta orð (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2005).

9.2 PECS
PECS (The Picture Exchange Communication System) er myndrænt boðskiptakerfi
sem hentar einstaklingum á öllum þroskastigum, allt frá leikskólaaldri upp að
fullorðinsárum.

Það

hefur

aðallega

verið

notað

með

börnum

með

einhverfurófsröskun, sem hafa takmarkaða eða enga boðskiptafærni og búa ekki yfir
færni til að nota talmál til að tjá sig. Með PECS boðskiptaþjálfun er lögð höfuðáhersla
á þjálfun frumkvæðis til boðskipta og málhegðun en ekki talmál. Aukin
boðskiptafærni barna eftir PECS þjálfun er talin hafa jákvæð áhrif á þróun talmáls. Til
þjálfunar eru notaðar myndir og/eða önnur tákn og er barnið þjálfað í að skipta á
mynd og því sem það langar til að fá eða gera. Afmarkaðar þjálfunaræfingar PECS
fela í sér að barni stendur til boða eða er sýndur hlutur, barnið tekur mynd af hlutnum
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og afhendir viðmælanda, barnið fær það sem það bað um með myndinni. Stýringar
eru notaðar ef þörf er á, til að fyrirbyggja að barnið geri mistök. PECS þjálfun á sér
stað samhliða heildstæðri þjálfun sem nær til allra þroskaþátta. Rétt útfærsla og
þjálfunartækni getur skipt sköpum varðandi framvindu og framfarir barnsins.
Aðferðafræðin snýst um jákvæða styrkingu, stýringu, mótun, dvínun, keðjun,
verkgreiningu og afmarkaðri þjálfunaræfingu. Eins og kom fram hér að ofan eru
notaðar myndir eða önnur tákn til að þjálfa þessi virku boðskipti. Sýnt hefur verið
fram á jákvæð áhrif PECS boðskiptaþjálfunar á frumkvæði til boðskipta hjá börnum
með einhverfurófsröskun. Ráðlagt er að gera nákvæmar skráningar til að fylgjast
með framvindu hjá barninu svo hægt sé að staðfesta gagnsemi aðferðarinnar fyrir
tiltekinn einstakling (Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins).

9.3 K ENNSLUAÐFERÐIR FYRIR BÖRN MEÐ RÖSKUN Á EINHVERFURÓFI
Rannsóknir á Íslandi hafa sýnt aukna tíðni einhverfu, sérstaklega í yngstu
aldurshópunum. Það eru margar mögulegar skýringar á aukningunni (Afmælistímarit
einhverfusamtökin, 2017) en hvernig sem því líður er hún raunveruleg og útheimtir
að íhlutun hefjist snemma. Til að mæta börnum með einhverfu ákvað leikskólinn að
taka upp TEACCH. Hún er ein algengasta íhlutunarleiðin fyrir börn með einhverfu
sem hefur náð fótfestu hér á landi. Tilgangur hennar til langtíma er að efla leikni jafnt
því að uppfylla grundvallarþarfir einstaklingsins samanber að vera virkur þátttakandi í
samfélaginu. Aðferðin hentar einkar vel þar sem mögulegt er að aðlaga hana að
daglegu starfi leikskólans.

9.4 TEACCH
TEACCH

(„Treatment and Education of Autistic and related Communications

Handicapped Children“) er þjónustulíkan fyrir einstaklinga með röskun á einhverfurófi
og fjölskyldur þeirra. Hugmyndafræðin kom fyrst fram árið 1965 af prófessor Eric
Schopler þar sem hann lagði til að meðferð einstaklinga með röskun á einhverfurófi
yrði sérstaklega sniðin að þörfum þeirra. Líkanið er miðað við alla aldurshópa og
hægt er að vinna með TEACCH strax þegar börn eru á unga aldri með snemmtækri
íhlutun og allt fram á fullorðinsár. Aðferðin er einstaklingsmiðuð og sniðin að þörfum
hvers og eins. Út frá einstaklingsmati er gerð kennsluáætlun og þjálfun skipulögð þar
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sem unnið er með þá þætti sem styrkja sjálfstæði, færni og áhuga einstaklingsins á
markvissan hátt. TEACCH líkanið er árangursríkast ef unnið er með það í sem
flestum aðstæðum einstaklinga og ef það er í stöðugri endurskoðun.
Þróuð hefur verið kennsluaðferð innan TEACCH sem nefnd er Skipulögð
kennsla („Structured Teaching“) sem reynist fólki með röskun á einhverfurófi vel.
Skipulögð kennsla byggir á því að skipuleggja umhverfið, setja upp vinnukerfi,
dagskrá, sjónrænt boðskiptakerfi til að veita börnum yfirsýn yfir það sem er
framundan. Þetta hefur reynst vel við að auka færni barna með röskun á
einhverfurófi og efla getu þeirra til þess að að gera hluti án stuðnings frá öðrum, sem
er mjög mikilvægt vegna þess að einstaklingar á einhverfurófi fá ekki oft tækifæri til
að virkja sjálfstæði sitt í ólíkum aðstæðum vegna skorts á frumkvæði. Til að barn geti
tamið sér nýja færni er einstaklingskennsla mikilvægur þáttur í dagskipulaginu.
Barnið þarf að læra að geta fært þá færni sem það hefur tileinkað sér í
einstaklingskennslu yfir í nýjar og aðrar aðstæður. Hægt er að framkvæma
Skipulagða kennslu í hvaða aðstæðum sem er og hvar sem er.
Námsefnið er lagað að þörfum hvers og eins í þeim aðstæðum sem henta
hverju sinni. Áhersla er lögð á að TEACCH líkanið sé samfelld þjónusta alla ævi og
að einstaklingar geti aðlagast samfélaginu, lifað innihaldsríku og sjálfstæðu lífi.
(Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins).
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10.1 Á VINNINGUR
Á Heiðarseli hefur lengi verið hefð fyrir því að vinna faglega að málörvun barnanna.
Mikið hefur áunnist í gegnum árin og ekki síst þegar Reykjanesbær hefur ráðist í
verkefni sem ætlað var að efla færni nemenda og samfellu á milli skólastiga
(samanber Framtíðarsýn Reykjanesbæjar og Læsisstefnan). Leikskólinn lagði þá
kapp við að skipuleggja starfið og vinna að þeim markmiðum sem þar voru lögð til
grundvallar. Þróunarverkefnið Snemmtæk íhlutun í málörvun leikskólabarna hefur á
sama hátt haft markverð áhrif.
Allir starfsmenn tóku þátt í að flokka námsefni leikskólans og töldu við
endurmat að ávinningurinn hefði verið mikill. Bæði vegna þess að þeir áttuðu sig
betur á hversu mikið væri til af fjölbreyttum efnivið og flokkunin auðveldaði þeim að
sækja viðeigandi námsefni hverju sinni. Nýjir starfsmenn tjáðu jafnframt að þeir
hefðu lært meira um forsendu þess að grípa snemma inn í og tilgang þess að þjálfa
málþættina.
Heilsubók

Heiðarsels

tók

einnig

breytingum

eftir

að

vinnan

við

þróunarverkefnið hófst. Heiðarsel hefur haft sér viðauka í bókinni sem lýtur að
málþroska og var hann endurskoðaður samfara skrifum í handbókina og gerðar á
honum breytingar sem greindu betur í sundur að máltjáningu- og skilning.
Ásthildur Bj. Snorradóttir heimsótti skólann einu sinni á tímabilinu og fylgdist
með kennara í vinnustund. Kom hún með uppbyggilega leiðsögn um hvernig
mögulegt væri að nýta myndir til þess að koma á framfæri skilaboðum til barna um
viðeigandi boðskipti og hvað yrði gert í tímanum. Slíkt myndi auðvelda börnum með
málþroskafrávik að vita til hvers væri ætlast af þeim og kennarar gætu minnt þau á
með myndum ef þess þyrfti við.
Að þessu sögðu er ljóst að þróunarverkefnið Snemmtæk íhlutun í mál og læsi
leikskólabarna hefur þegar snert starf Heiðarsels og lagt upphaf að betri skilning
starfsmanna á mikilvægi þess að grípa snemma inn í í stað þess að bíða og sjá til.
Mögulegt er að aðstoða barn um leið og ljóst er að það eigi erfitt með ákveðna þætti
málþroskans, verkfærin eru til staðar, og vonandi með útgáfu handbókarinnar eiga
starfsmenn gott með að sjá hvaða efni og hvaða ferli fara í gang þegar svo er.
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Í nánustu framtíð er ætlunin að bæta ofan á þá vinnu sem þegar er hafin með
áframhaldandi fræðslu um hversu mikilsráðandi snemmtæk íhlutun er fyrir þroska
barna. Með henni er vonast til að vitundarvakning verði innan starfsmannahópsins,
efli hann til þess að láta meira að sér kveða,vinna saman að skipulagðri samfellu í
málörvun og læsi barna og draga þannig úr erfiðleikum í námi barna til lengri tíma.
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12.2 S PURNINGALISTI FYRIR FORELDRA AF ERLENDUM UPPRUNA
Questionnaire for parents of children who are learning Icelandic as a
second language. To assess whether there are indications of
language development deviations.
Ásthildur Bjartey Snorradóttir talmeinafræðingur
Name of the child:
The child‘s native language:
Date of birth and year:

List answered by:
Date:

Health / Communication / language development
Yes

No

Don‘t
know

Was it a normal pregnancy?
Has the child suffered from a longterm illness?
Has the child‘s hearing been tested?
Was the child born in Iceland?
Does the child grow up with bilingualism?
Do you speak your native language to the child?
Does the child have the opportunity to stay in an Icelandic language
environment outside of school?
Has the child demonstrated language developmental abilities in their
own language? (communication, vocabulary, grammar, speech,
pronunciation)
Has the child been separated from parents for a long time?
Has the child shown that it doesn‘t like to be touched or receive
hugs?
Does the child show dysfunction and lack of interest in the
environment?
Does the child show interest in people and exciting toys?
Is it easy to get an eye contact with the child?
Does the child respond to it‘s name?
Does your child respond to verbal messages?
Does the child show intent and excitement in communication / play?
Does the child use toys appropriately?
Has the child shown interest in books?
Do you think the child‘s language development is like it‘s peers?
Did the child stop speech development at some point?
Has the child shown difficult behavior related speech impairment?
Has there been a developmental disorder, attention deficit or reading
disability in the family?
Please underline if anything fits in brackets
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Language Comprehension
Yes

No

Don‘t
know

Yes

No

Don‘t
know

Does the child show a need for communication? (native language,
icelandic)
Does the child know common things and pictures? (native language,
icelandic)
Does the child know the name of a few bodyparts? (native language,
icelandic)
Does the child listen to stories? (native language, icelandic)
Does the child follow simple instructions? (native language,
icelandic)
Does the child follow more complicated instructions? (native
language, icelandic)
Does the child give you items upon request? I.e. Give me the blue
cup (native language, icelandic)
Is the child increasing their understanding of new words? (native
language, icelandic)
Please underline if anything fits in brackets
Speech

Did the child start to speak late? (Based on native language?)
Is the child adding more words to it‘s speech? (native language,
icelandic)
Does the child express basic needs? (native language, icelandic)
Can the child express what it is doing? (native language, icelandic)
Does the child express itself in play with other children? (native
language, icelandic)
Is the child starting to connect words? (native language, icelandic)
Does the child express itself in sentences? (native language,
icelandic)
Does the child have a significant deviation in the pronunciation?
(native language, icelandic)
Does the child like to „play“ with language i.e. rhyming and playing
with sounds? (native language, icelandic)
Does the child know any letters of the alphabet?(native language,
icelandic)
Does the child know the sound of the letters of the alphabet? (native
language, icelandic)
Does the child know any numbers? I.e. 1 to 10? (native language,
icelandic)
Please underline if anything fits in brackets

SNEMMTÆK ÍHLUTUN Í MÁL OG LÆSI

56

Heilsuleikskólinn Heiðarsel

Diagnoses/samples of expressions/speech
If your child has any diagnoses, please name them.

Yes

No

Don‘t
know

Did the child show anomalies in language development in the 2.5
year old examination at the Healthclinic (HSS)
Did the child show anomalies in language development in the 4 year
old examination at the Healthclinic (HSS)
Write down the two longest sentences your child has said: (native language /
Icelandic)
Sentence 1:
Sentence 2:
Anything else that you would like us to know, that you think are relevant to the child's
language development?

SNEMMTÆK ÍHLUTUN Í MÁL OG LÆSI

57

Heilsuleikskólinn Heiðarsel

12.3 E INSTAKLINGSNÁMSKRÁ
FRÆÐSLUSKRIFSTOFA REYKJANESBÆJAR
TJARNARGÖTU 12, 230 REYKJANESBÆ, SÍMI 421-6700,FAX 421-6199

EINSTAKLINGSNÁMSKRÁ LEIKSKÓLA
Nafn leikskóla:
Kennari:
Sérkennsla hefst:
Sérkennslutímar:
Dagsetning:

Nafn barns:

Kennitala:

Upphaf skólagöngu:
Foreldrar/Forráðarmenn:
Heimilisfang:

BAKGRUNNSUPPLÝSINGAR
ATHUGUN
MARKMIÐ
ÁÆTLUN
MAT
Dagsetning:___________________

_____________________________
Undirskrift foreldris/forráðamanns

_____________________________
Undirskrift sérkennara/stuðnings

_____________________________
Undirskrift sérkennslustjóra
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12.4 EFI-2, FYLGISKJAL

Nafn:
Kennitala:
Leikskóli:

Heiðarsel

Verkefni:

Ár

Mán

Slök
geta

Meðal
geta

Dags

Dagsetning
Fæðingardagur
Aldur við athugun
Stig

Mjög
slök
geta

Góð
geta

Yngri hópur (yngri en 3
½ árs)
Skilningur
Tjáning
Eldri hópur (eldri en 3 ½
árs)
Skilningur
Tjáning
Niðurstöður
Samtala:
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TÚLKUN NIÐURSTAÐNA:
A/A – Málþroski í lagi. Hér er skilningur í meðallagi eða góður og tjáning í
meðallagi eða góð. Hér er ekki talin ástæða til frekari athugunar.
A/B –Skilningur góður en tjáning slök. Hér er almennt ekki ástæða til
athugunar nema í þeim tilvikum sem framburðargalli er mjög áberandi.
A/C – Skilningur góður en tjáning mjög slök. Ef foreldrar hafa einnig grun
um slaka getu eða framburður slakur er vert að mæla með nánari athugun
hjá talmeinafræðingi eða öðrum greiningaraðila.
B/A – Skilningur slakur en tjáning góð. Spurning um heyrn, heyrnræna
einbeitingu og vinnsluminni. Almennt er ekki ástæða til nánari athugunar
nema ólag sé á eyrum/heyrn. E.t.v. ástæða til nánar athugunar á skilningi í
samvinnu við foreldra/leikskóla. Hér þarf samvinnu beggja aðila að auka
skilning barnsins.
Ef niðurstöður eru með eftirfarandi skammstöfunum eru úrræðin þau sömu í
öllum tilvikum. Nánari athugun er eðlileg t.d. hjá sérfræðingum
skólaskrifstofu/ráðgjafaþjónustu skóla, barnalækni, háls- nef og eyrnalækni
eða talmeinafræðingi. Ef grunur er um heyrnarskerðingu ætti heyrnarmæling
að fara fram á Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. Tilvísun ræðst af eðli
vandamála og kostum á frumgreiningu í héraði s.s. sérfræðingum sem
Fræðsluskrifstofa Reykjanesbæjar býður upp á.
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B/B - Skilningur slakur og tjáning slök. Vísbending um slakan málþroska.
B/C – Skilningur slakur og tjáning mjög slök. . Vísbending um slakan málþroska
C/B – Skilningur mjög slakur og tjáning slök. . Vísbending um slakan málþroska
C/C – Skilningur og tjáning mjög slök. Vísbending um slakan málþroska.
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12.5 H LJÓM -2 NIÐURSTÖÐUR TIL FORELDRA
Nafn:_____________________
_______________________
Kennitala:_________________
Leikskóli:__________________
Prófandi:__________________

HLJÓM-2

Fyrsta skimun

Mánuður

Dagur

Ár

Mánuður

Dagur

Dagsetning
Fæðingardagur
Aldur við prófun
Seinni skimun (ef við á)

Athugun á hljóð- og
málvitund leikskólabarna.
Höfundar:
Ingibjörg Símonardóttir
Jóhanna Einarsdóttir
Amalía Björnsdóttir

Ár

Dagsetning
Fæðingardagur
Aldur við prófun

NIÐURSTÖÐUR
Verkefni
Rím
Samstöfur
Samsett orð

Stig

Mjög slök færni

Slök færni

Meðalfærni

Góð færni

Hljóðgreining
Margræð orð
Orðhlutaeyðing
Hljóðtenging
Samtala:
HLJÓM-2 er aldursbundið skimunartæki í leikjaformi. Það byggir á sjö mismunandi verkefnum og er
lagt fyrir elsta árgang leikskólans að hausti. Markmiðið með skimuninni er að meta hljóðkerfis- og
málvitund barna í því skyni að finna þau börn sem eru í áhættu fyrir lestrarerfiðleika. Slök hljóðkerfisog málvitund er talin ein aðalorsök lestrarvanda og með niðurstöðum úr Hljóm-2 er hægt að vinna
með þá þætti sem koma slakir út og beita snemmtækri íhlutun.
Góð ráð fyrir foreldra:
 Mikilvægt er að lesa fyrir barn á hverjum degi og ræða efni textans
 Ræða orð í lestexta og umhverfi barns og útskýra, hvað þýðir t.d að hrópa
 Leika með orð og bókstafi/hljóð í umhverfinu
 Tengja hljóð við myndir bæði á prenti og í umhverfinu
 Finna orð sem ríma við orð úr umhverfinu og/eða texta í bók
 Klappa atkvæði í orðum t.d. leik-skó-li
Önnur úrræði:
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12.6 H LJÓM -2 – V ERKFERILL

Hljóm - 2
Öll 5-6 ára börn - sept./okt
Góð færni og
meðalfærni

Útkoma úr Hljóm-2 í
einstaka þáttum

Heildarniðurstaða úr
Hljóm-2 slök eða

Foreldrasamtal um
niðurstöður

Foreldrasamtal,
fræðsla og úrræði

Foreldrasamtal,
fræðsla og úrræði

Unnið með slaka
þætti úr prófinu á

Íslenski þroskalistinn

Einstaklingsnámskrá

Hljóm - 2 lagt fyrir
aftur að þremur
Foreldrasamtal,
fræðsla og úrræði
Niðurstöðum skilað
í grunnskóla
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12.7 S KÝRINGAR Á FLOKKUN MÁLÖRVUNAREFNIS FYRIR STARFSFÓLK
12.7.1 M ÁL -

OG SET NINGAFRÆÐI :

Að kunna tungumál er að þekkja og geta notað málfræði þess og gera flestar
kenningar um það hvernig við náum tökum á málfræði, ráð fyrir að það gerist
nokkurn veginn ómeðvitað. Þegar börn byrja að beygja orð þá eru beygingarnar oft
ekki málfræðilega réttar en við leiðréttum ekki stök orð heldur endurtökum alla
setninguna með réttum beygingum. Þegar börn eru farin að beygja orð (þó það sé
ekki rétt beyging, s.b. veikar og sterkar sagnir) segir það okkur að málvitund barnsins
er orðin það þróuð að barnið áttar sig á að orð beygjast á mismunandi hátt og það er
að prófa sig áfram með beygingarnar.
Börnin eru þjálfuð í að segja frá, t.d. eftir að hafa heyrt sögu og að tala í
heilum setningum. Setningafræði fæst við samband milli orða, hvernig orðin raðast
saman í stærri heildir hvernig þau hafa áhrif hvert á annað og hvernig tengslunum
milli þeirra er háttað.
Að þjálfa mál- og setningafræði:


tala í heilum setningum



lesa mikið og ræða við þau um innihald sögunnar, þannig getum við dýpkað
orðaforðann og þjálfað upp málvitund þeirra



endurtaka það sem börn segja í heilum setningum og leyfa þeim að fá næg
tækifæri til að æfa sig í að tala



vinna með frásögn (söguspil, segja brandara, gátur o.fl.)



endurtaka það sem börn segja í heilum setningum og leyfa þeim að fá næg
tækifæri til að æfa sig í að tala



vinna með spil og leiki sem styrkja málfræðivitund t.d., eintala/fleirtala,
sagnbeygingar, lýsingarorð, kyn og fallbeygingar
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12.7.2 H LJÓÐKERFISVITUND :
Hljóðkerfisvitund er geta einstaklings til að greina talað mál og búta það niður í
smærri einingar. Það felur í sér að að átta sig á að orð eru samsett úr röð hljóða sem
táknuð eru með bókstöfum. Þetta getum við gert með því að kenna rím, að klappa
atkvæði, vinna með hljóð, þulur og söngva, margræð orð, sundurgreining,
orðhlutaeyðing og hljóðtenging. Til að ná tökum á lestri og stafsetningu er
hljóðkerfisvitund mikilvæg. Með því að styrkja hana hjá börnum erum við að þjálfa
þau fyrir lestrarnám. Rannsóknir sýna að slík þjálfun er góður undirbúningur fyrir
lestrarnámið. Börn læra þessa þætti ómeðvitað til að byrja með, t.d. þegar þau:


klappa atkvæði orða (nest-is-box)



hlusta eftir ákveðnum hljóðum í orðum (Er a í afi ? En í safi ? Er a í kanna
o.s.frv.)



tengja saman atkvæði orða (kass-a-bíll)



tengja saman hljóð orða eftir heyrn (s-í-m-i)

12.7.3 O RÐAFORÐI OG MÁLSKILNINGUR :
Til þess að stuðla að góðum málskilningi þarf að vinna vel með undirstöðuþætti
boðskipta og byrja snemma að tryggja öflugan orðaforða. Fjölmargar rannsóknir
sýna að orðaforðinn sé undirstaða lesskilnings og að hann tengist beint eða óbeint
bókstaflega öllu sem varðar læsi á öllum aldri. Einnig hefur verið sýnt fram á að
orðaforði barna á leiskólaárunum spáir fyrir um lesskilning og námsárangur þeirra
langt fram í tímann. Ætla má að börn kunni um það bil fimmtíu orð í kringum átján
mánaða aldurinn, en upp úr því á sér oft stað sprenging í þróun orðaforða og talið er
að þau læri allt að tíu orð á dag á aldursbilinu tveggja til þriggja ára. Leikurinn er
mikilvægasta verkfærið okkar í öllu námi barna og er hann rauði þráðurinn sem
tengir alla þroskaþætti saman.
Til að efla orðaforða getum við:


lesið sögubækur, gjarnan aftur og aftur sömu bækurnar, þar sem börn hafa
gaman að endurtekningu og læra orðin í sögunum betur
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sett orð á hluti í umhverfinu



spilað spil sem auka orðaforða s.s. myndalottó (gæta þarf þess að spyrja
börnin í heilum setningum hvað er á myndunum og fá þau til að svara í
setningum, ekki segja: hver á þetta né sætta sig við: „ég á“ svar eingöngu



talað um orð, hvað þau þýða, hvort það séu önnur orð sem þýða það sama
eða hefur orðið margar merkingar



látið börnin hlusta eftir orðum sem þið hafið rætt um í bókum t.d. væri hægt að
vera með orð vikunnar sem unnin væri með á þennan hátt

12.7.4 H LUSTUN :
Heyrnarminni felur í sér að geta tileinkað sér, geymt og að geta kallað fram
hljóðamynstur. Þetta felur meðal annars í sér að geta endurtekið og farið eftir
fyrirmælum.
Heyrnræn úrvinnsla felur í sér að bera saman heyrnræn áreiti við almenna
þekkingu einstaklings. Hlustun og einbeiting eru mikilvægir þættir í lestrarnámi og
raunar í öllu námi og undirstaða góðrar hljóðavitundar. Lestur fyrir börn er góð leið til
að efla hlustun og þjálfa einbeitingu, því enginn nýtur lesturs nema sá sem hlustar og
einbeitir sér að því sem lesið er.

12.7.5 B OÐSKIPTI :
Boðskipti byggja á meðvitund um það hvernig málið er notað á mismunandi hátt við
ólíkar aðstæður. Mikilvægt er að börn læri að tileinka sér grunnþætti boðskipta eins
og að sitja kyrr, passa hendur, hlusta, horfa, bíða, gera til skiptis, sameina athygli,
muna og læra að setja sig í spor annarra. Þessi aukna færni í boðskiptum og
málþroska auðveldar börnum að tjá sig skilmerkilega þ.e.a.s. þarfir, hugsanir og
langanir og um leið öðlast betri skilning á því hvernig samskipti fara fram.
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12.8 L UBBI FINNUR MÁLBEIN
Lubbi finnur málbein er málörvunarefni þar sem íslensku málhljóðin eru í brennidepli
og hentar börnum frá fyrsta aldursári í formi snemmtækrar íhlutunar. Efnið er gefið út
af talmeinafræðingunum Eyrúnu Ísfold Gísladóttur og Þóru Másdóttur og er það
notað í leikskólanum Heiðarseli í vinnustundum, samverustundum og í sérkennslu.
Efnið stuðlar að auðugri orðaforða, ýtir undir skýrari orðaforða og leggur grunn að
lestrarnámi (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009).
Bókin er hugsuð til málörvunar og hljóðanáms sem eflir hljóðkerfisvitund og
leggur upp með fjölþætta skynjun með samþættingu heyrnar-, sjón-, hreyfi- og
snertiskyns. Einnig nýtist efnið börnum sem eiga erfitt með myndun málhljóða,
börnum sem eru að læra íslensku sem annað mál og heyrnarskertum börnum. Með
sögum, myndum, hljóðum og hreyfitáknum eru málhljóðin tengd upplifun sem
auðveldar börnum að tileinka sér þau og stuðlar um leið að auðugri orðaforða og ýtir
undir skýrari framburð (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2009).
Í leikskólaum læra börnin eitt málhljóð í viku hverri ásamt hreyfitákni sem fylgir
málhljóðinu en hreyfitáknin eru byggð á tákni með tali (tmt.is). Hvert málhljóð á sér
skemmtilega vísu eftir Þórarinn Eldjárn sem börnin læra og má þær finna í bókinni
um Lubba sem og á geisladisk sem fylgir bókinni.

12.9 L ÆRUM OG LEIKUM MEÐ HLJÓÐIN
Lærum og leikum með hljóðin er málörvunarefni eftir Bryndísi Guðmundsdóttur
talmeinafræðing sem ætlað er börnum og einstaklingum sem eru að byrja
hljóðmyndun og læra málhljóð í íslensku. Það er fjölbreytt framburðarefni til að
undirbúa rétta hljóðmyndun og styrkja undirbúningsfærni fyrir lestur.
Íslensku málhljóðin eru kynnt í þeirri röð sem barnið tileinkar sér hljóðin og um
leið eru settar fram skemmtilegar æfingar og hugmyndir til að vinna markvisst með
framburð. Hægt er að nálgast efnið einnig sem smáforrit á spjaldtölvu.
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Handbók þessi er afrakstur þróunarverkefnisins
Snemmtæk íhlut í mál og læsi. Góður málþroski
hefur mikla þýðingu fyrir börn í samskiptum og
námi. Grunnurinn að þessari færni er lagður á
fyrstu æviárum barnsins og er því mikilvægt að
leikskólar séu vel í stakk búnir til þess að örva og
þjálfa alla þætti málþroskans og aðstoða þá sem
þurfa meira við. Handbókin er ætluð foreldrum og
kennurum til leiðsagnar um hvernig sé staðið að
þeim málum í Heilsuleikskólanum Heiðarseli.

andbók

þessi

er

afrakstur
Snemmtæk íhlutun í mál og læsi

