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Snemmtæk íhlutun  - af hverju ?         
Fyrstu sex árin í lífi barns er hægt að hafa mikil óbein áhrif á starfsemi heilans þar sem starfsemi hans er á þessu 
tímabili mjög sveigjanleg og ósérhæfðari en síðar verður (Weitzman og Greenberg,2002;Tryggvi Sigurðsson, 2007). 

Hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar gengur út á það að byrja nógu snemma með markvissa þjálfun eða 
kennslu til að draga úr námserfiðleikum eða jafnvel koma í veg fyrir þá.

Hægt að greina jákvæð áhrif þjálfunar á virkni heilastöðva með réttri örvun 

Fölsk öryggiskennd. Málörvun þarf að vera skilgreind út frá mati á málþroska, vali á viðeigandi málörvunarefni, 
réttum málþáttum og mati á árangri

Greining án íhlutunar skilar takmörkuðum árangri

Mikilvægt að vinna í anda lærdómsamfélagsins. Sameiginleg ábyrgð – nýting á þekkingu

Fræðsla - mannauðurinn virkjaður - samstarf

Verkfæri til að skapa árangur

Foreldrar og frístundaheimili virkjuð til samstarfs. Mat á árangri

Samstarf fagstétta

Fjöldi rannsókna sem sýna árangur (Stackhouse og Wells, 2004; Walple og McKenna, 2007, Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, Jóhanna Einarsdóttir 
o.fl. 2010) 

Læsisstefna – heildstæð skólastefna

Gróskuhugarfar
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Hugmyndafræði

▪Seinkun í leikþroska og orðaforða getur verið fyrsta vísbending um 
lestrarerfiðleika. Þau börn sem hafa góðan orðaforða hafa forskot þegar 
kemur að lestrarferlinu, vegna þess að þau hafa fleiri orðmyndir. Það skiptir 
einnig miklu máli að þekkja og vinna markvisst með aðra undirstöðuþætti 
fyrir lestur sbr. hljóðkerfisvitund, málskilning, bókstafi/hljóð og lesfimi. 

▪Í þróunarverkefnunum er fjallað sérstaklega um þessa þætti og hvernig má 
finna börn sem eru í áhættu og beita hagnýtum  aðferðum snemmtækrar
íhlutunar. 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 

ÁSTHILDUR BJ. SNORRADÓTTIR, TALMEINAFRÆÐINGUR



Helstu verkþættir
• Umræða og kynning á verkáætlun – verkferlar - fræðsla

• Samstarf við heilsugæslu. Aðgerðaáætlun

• Móttökuáætlun fyrir börn sem eru tvítyngd/fjöltyngd

• Prófanir í leikskóla – þróun í málþroska

• Flokkun á málörvunarefni – kennsluaðferðir

• Íhlutun í málörvun og læsi – vinna í gegnum leikaðstæður

• Uppbygging málörvunarhópa, einstaklingsþjálfun

• Speglun á málörvunarstundum (eldri börn – yngri börn)

• Sýnikennsla í málörvun. Samstarf fagstétta 

• Skráning og mat á árangri

• Samstarf við sérfræðinga og foreldra. Fræðsla og heimavinna

• Samstarf við dagforeldra, starfsfólk bókasafns, frístundaheimila og hvernig er 
hægt að virkja samfélagið til að taka þátt

• Handbók leikskólans. Sérstaða hvers leikskóla skýr
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Lestur byggir á góðum málþroska

Undirbúningur lestrarnáms hefst  

mjög  snemma á æviskeiði 

barnsins. Barnið byrjar að undirbúa 

lestur um leið og það byrjar að hjala 

og mynda fyrstu hljóð, hljóðakeðjur

Hljóð og hljóðakeðjur þróast síðan í 

það að barnið lærir að mynda 

merkingarbær orð og  setningar
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Unnið með þættina út frá 
skólastigum
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Afleiðingar málþroskafrávika

Málþroski er undirstaða læsis og alls náms.

Fylgni á milli mælinga á málþroska við tveggja og þriggja 
ára aldur og mælinga á málþroska við níu og sextán ára 
aldur. 

Mattheusar áhrif: Börn dragast sífellt meira 

aftur úr jafnöldrum. 

Málþroskafrávik skapa erfiðleika við lestur, ritun og 
textagerð, sem síðar geta leitt til námserfiðleika, 
félagslegrar einangrunar og hegðunarerfiðleika.

ÁSTHILDUR BJ. SNORRADÓTTIR, TALMEINAFRÆÐINGUR



Árangursrík lestrarkennsla þarf að ýta undir fimm þætti:

Orðaforða

Tengsl stafs og hljóðs (umskráning)

Lesskilning (byggir á málskilningi)

Hljóðkerfisvitund

Lesfimi
(National Reading Panel, 2000; Sigrún V. Heimisdóttir og Vin Þorsteinsdóttir, 2009)

Niðurstöður lestrarrannsókna
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Skimunarpróf í fyrsta bekk – Leið til læsis  

Höfundar
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Hljóðskrá: Upplestur á 
fyrirmælum 



Lestrarfærni - lykill að lífsgæðum

Finna þarf hvar á læsis-línunni nemendur eru staddir á og mæta 
þeim þar. Þannig næst bestur árangur.

En hvernig förum við að því?
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Mál og lestur eru tvær hliðar á sama peningi.
Það þarf þ.a.l. að vinna með alla málþætti eftir þörfum ef að fram koma frávik



Samstarf við heilsugæslu-skimanir

PEDS (Parents Evaluation of Developmental Status)

Mat foreldra á þroska barna : Tíu atriða spurningalisti  um almenna 
þroskaframvindu . PEDS  byggir á viðamiklum rannóknum sem sýnir að það er 
há fylgni á milli áhyggna foreldra á þroska barna og raunverulegan vanda . 
Hægt er að nota PEDS  við reglubundið eftirlit frá fæðingu til átta ára. 
Athugunin samanstendur af: PEDS matsblaði foreldra, 
stigablaði/túlkunarblaði, Leiðbeiningarhefti um framkvæmd og stigagjöf, 
handbók  (á ensku)

BRIGANCE þroskaskimunarprófið

Hefur verið þýtt og staðfært fyrir 2;6-2;11 ára gömul börn og 4;0-4;11 ára 
gömul börn . Það skimar eftir frávikum  í þroska barna.  Prófið skiptist í þrjú 
svið:  Skólafærni/forskólafærni, samskiptafærni og hreyfifærni. Það skiptist í 
ellefu prófþætti sem gefa eina heildartölu: Prófið metur fín- og grófhreyfingar, 
málnotkun, orðaforða/málskilning, forlestrarfærni, magnhugtök og þekkingu á 
persónulegum högum. Prófið samanstendur af: Handbók (á ensku), 
prófbókum, skráningarblöðum, fylgihlutum (kubbakassa, vaxlit/trélit)  

Skrifleg skil frá heilsugæslu - Útbúa eyðublað með niðurstöðum 
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Prófanir í leikskóla
Orðaskil-málþroskapróf (Elín Þ. Þórðardóttir).  Orðaforðagátlisti fyrir eins og hálfs til þriggja ára börn. 
Metur orðaforða barna ásamt beyginga og setningagerð

HLJÓM-2 (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir).  Próf í leikjaformi, sem að kannar 
hljóðkerfisvitund elstu barnanna í leikskólanum

Íslenski þroskalistinn (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson) Þroskalisti ætlaður þriggja til sex ára 
börnum. Metur getu á mál-og hreyfisviði

Íslenski smábarnalistinn (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson). Metur hreyfiþroska og sjálfsbjörg 
ungbarna á aldrinum 15-38 mánaða

EFI-2. Málþroskaskimun fyrir börn á fjórða ári. Elmar Þórðarson, Friðrik R. Guðmundsson og Ingibjörg  

Símonardóttir

TOLD-2P-málþroskapróf (Phyllis L. Newcomer og Donald Hammill. Íslensk staðfærsla: Ingibjörg 

Símonardóttir, Einar Guðmundsson, Sigurgrímur Skúlason og Sigríður Pétursdóttir. Prófið metur málskilning og 
máltjáningu 4;0-8;11 ára barna)

TRAS skráning á málþroska ungra barna (Björk Alfreðsdóttir, Hólmfríður Árnadóttir, Hrafnhildur Karlsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Margrét Tryggvadóttir)

Íslenski málhljóðamælirinn. Skimunarforrit í spjaldtölvu sem metur framburð og hljóðkerfisþætti (Bryndís 

Guðmundsdóttir) 
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Fólk,staðir, 
leikir, rútína Sagnorð

Lýsingarorð,
fornöfn,flt

Smáorð,
setningar

• fjölskylda/vinir

• leikskóli/nöfn

• nemendur og

starfsmenn skóla

• heilsa, kveðja

• byrja, búinn

• takk fyrir daginn

• syngja 

• má ég fá

• viltu leika

• hjálpa

• föt

• líkaminn

•matur

•Leikföng

•dýr

•farartæki

•staðir

•húsgögn

•algengir hlutir

•búsáhöld

• áhugamál

Aðstæður

•matarborð

• leikaðstæður

• fataklefi

•útivera

• baðherbergi

• búðarferð

Einföld fyrirmæli 

• sitja

• horfa

• hlusta

• bíða

•Gera til skiptis

• muna

• líðan

•þarfir 

• tilfinningar

•andstæður

• litir

• stærðarhugtök

•einn/margir

Fornöfn

• ég, þú, við

• hann, hún, við

• mitt. minn, mín

• hans, hennar

samtengingar
• og
• eða
• að
Eintala/fleirtala
• sokkur-sokkar
• bolti-boltar
Afstöðuhugtök
• Uppi á
• Undir

atviksorð
• strax, ekki
• eins
spurnarorð
• hvað,  hver
• hvar

Hugmynd að vinnu út frá Orðaskil- Orðaforðagátlista fyrir þriggja ára 
gamalt barm

Nafnorð
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Boðskiptareglur Bínu
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Meðferðarheldni

Meðferðarheldni (Consistency) er að vera samkvæmur 
sjálfum sér og halda út aðferð sem byggir á aðerðum sem 
rannsóknir sýna að skili tilætluðum árangri (Westby, 2004) Það 
kallast að nota gagnreyndar eða raunprófaðar aðferðir og 
þær skipta miklu máli í málörvun og allri vinnu með ungum 
börnum.

Það þarf líka að skilgreina þessar aðferðir úr frá reynslu og 
sérfræðiþekkingu kennara, uppalenda og annarra fagaðila 
sem skila sér í bættum árangri.
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Stýritáknin hennar Bínu
◦ Sitja, passa hendur, hlusta, horfa, tala, bíða, gera til skiptis, 

muna

Skipulag: verkefni, röð, val, umbun - Markmið 
◦ Fyrst – svo – síðan. Sjónrænar vísbendingar: Hlusta, 

spila/leika, bók, muna

Athafnir, tilfinningar, líðan, nám
◦ Tala um tilfinningar. Hjálpa barninu að fá innsæi inn í eigin 

vanda. 

Barnið veit hvenær tíminn byrjar og endar
◦ Heilsa og kveðja 

◦ Fara yfir skipulagið 

- Rifja upp hvað var gert/endureknig (byrja, búinn)

◦ Læra heima: Ráðgjöf/samskipti við foreldra

Að búa til skipulag – málörvun Leiðsögn talmeinafræðings
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Stýrivirkni heilans
Executive function

Samanstendur meðal annars af taugafræðilegum þáttum 
sem innihalda tengslamyndun, þörf fyrir boðskipti, 
vinnsluminni, sjálfstjórn, að geta sett sig í spor annarra o.fl

Hún hefur stundum verið útskýrð á þann hátt að þar sé
stjórnandateymi heilans staðsett, sem hefur yfirumsjón með 
allri vitrænni starfsemi sem fer fram í gegnum 
taugatengingar og samspil á milli á milli mismunandi svæða 
heilans sem mynda órjúfanlega heild (Hulme og Snowling, 2009)
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Börn þurfa að læra:
• Viðeigandi boðskipti (sbr. Boðskiptareglur Bínu )

• Að heilsa, kveðja og þakka fyrir sig

• Að einbeita sér og fara eftir fyrirmælum

• Að setja sig í spor annarra

• Að skipuleggja sig með máli („fyrst og svo“, að gera hluti í réttri röð)

• Að leggja áherslu á að ljúka við verkefni

• Þrautseigju, seiglu og samhygð

• Sjálfstjórn bæði varðandi hegðun og líðan

• Að vera í tengslum við hvað þau eru að gera og geta beðið um aðstoð

• Að geta beðið um hjálp ef þau skilja ekki hvað er ætlast til af þeim

• Að kalla úr minni og geta sett í orð það sem er ætlast til af þeim
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Lykilatriði í vinnu og leik hjá ungum börnum

UNDANFARI MÁLS – MIKILVÆG STIG  Í MÁLÞROSKA

Ætlun (Intent)

Augnsamband

Samstilling (Co Regulation)

Sjálfsjórn (Regulation)

Sameina athygli (Joint attention)

Að gera til skiptis (Turn taking)

Eftirherma

Að skapa þörf fyrir boðskipti

Vinnsluminni

Merkingarbær hljóð

Viðeigandi boðskipti

Virkur orðaforði
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Stýritáknin/boðskiptareglur Bínu
◦ Passa hendur 
◦ Passa fætur
◦ Hlusta                                             
◦ Horfa
◦ Tala 
◦ Bíða, gera til skiptis
◦ Muna
◦ Ramma stundina inn með því að gefa börnunum verkfæri til 

þess m.a. að auka sjálfstjórn, seiglu, einbeitingu og úthald
◦ Sitja
◦ Gefa börnunum innsýn inn í styrkleika og veikleika
◦ Stýrivirkni heilans
◦ Talreglur/boðskiptareglur
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Uppbygging málörvunarstunda – Leikskólinn Álfaberg
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Dæmi um matslista – leikskólinn Bjarkalundur

ÁSTHILDUR BJ. SNORRADÓTTIR OG EYRÚN Í. GÍSLADÓTTIR



Skólafærni
SMT skólafærni

◦ Elísa R. Ingólfsdóttir ráðgjafi stýrði innleiðingu

Boðskiptareglur Bínu
◦ Voru sex talsins en við bættum tveimur við
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Matstækja
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Skilgreiningar í málörvun
Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 2018

Hlustun

Heyrnræn

úrvinnsla

Orðaforði

Einfaldur

Flókinn

Málfræði Setningar

Frásagnir Boðskipti

Hljóðkerfi Talfæri

Skráning Formáli
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Leikskólinn Bjarkalundur



Ýmsir orðflokkar – vinna í daglegum aðstæðum
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Ná athygli, skapa þörf fyrir boðskipti, herma eftir hljóðum, 
talfæri, atferlismótun. TEEACH, Tákn með tali

Hlustun

Sameina athygli

Gera til skiptis

Úthald/einbeiting 

Umbun

Leikur

„Executive function“
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Aðferðir – smáforrit – spil – bækur 
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Þættir sem einkenna 

góða lesara:

1. Góð hljóðavitund,           
góð næmi fyrir tengslum stafs 

og hljóðs. Eiga auðvelt með að 

lesa orð (umskrá).

2. Góður málskilningur,       
góð þekking á málinu - góður 

orðskilningur

3. Góð lesfimi /sjálfvirkni.         
Ná að lesa hratt og sjálfvirkt, og 

geta beint allri athygli að efni 

textans 

(Steinunn Torfadóttir, 2009)
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Snemmtæk íhlutun í málörvunleikskólabarna
Undirbúningur fyrir lestur
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Verkfærakista hugmynda
snemmtaek@gmail.com
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Kennarar bera umhyggju fyrir nemendum sínum og hlusta á foreldra 

Virkir foreldrar Valdefling leikskólans

Snemmtæk íhlutun skilgreind út frá eðli vandans. Bíða og sjá til úrelt

Íhlutun í kjölfar greininga – mat á árangri –sérkennsla

Flokkun á málörvunarefni – undirbúningur undir lestur

Þverfagleg nálgun. Gróskuhugarfar 

Gera sér grein fyrir eðli frávika – fækkun greininga

Láta sig málið varða – skráning og mat á árangri

Hafa trú á því að allir geti lært – lærdómssamfélagið

Gagnreyndar aðferðir – reynsla/þekking

Siðferði er kærleikur (Björn Hjámarsson)

Vinna út frá heildstæðri skólastefnu – skýrir verkferlar

Smitandi áhugi á efninu, einstaklingnum og hópnum – Handbók leikskólans

Árangur
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