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Upphafið

• Auglýsing frá MMS vakti áhuga
– Öll sveitarfélög á landinu hvött til að sækja um þátttöku 

– Búa til handbækur og kortleggja allt málörvunarefni

• Rætt á fundi leikskólastjóra
– Ákveðið að sækja um 

– Allir mjög „peppaðir“

– Spennandi verkefni

• Tilbúnar í verkið
– Verðum við fyrir valinu ??



Vorum valin til þátttöku

• Byrjuðum að skipuleggja

– Hvernig getum við bætt þessu ofan á allt

• Stýrihópur skipaður

– Tveir frá hverjum leikskóla

– Spennandi tímar framundan

• Fyrsti fundur

– Samningur undirritaður

• Bæjarstjóri Mosfellsbæjar, forstöðumaður 

Menntamálastofnunar og Ásthildur Snorradóttir

– Fyrsta fræðslan frá Ásthildi

• Sem stappaði í okkur stálinu

• Búa til handbækur og kortleggja allt málörvunarefni



Samningur undirritaður



Farið af stað

• Áherslur og leiðarljós

– Aðalnámskrá leikskóla

– Leikurinn
• Þungamiðja og meginnámsleið leikskólastarfs

– Fyrri þekking og reynsla
• Gríðarleg mikil þekking og reynsla inn í leikskólum

• Leikskólinn er alltaf í málörvun, alltaf – alla daga

– Læsissáttmáli Mosfellsbæjar

• Mótaður 2014

• Þjóðarsáttmáli 2015



Markmið

• Valdefling starfsfólks

• Nýta þekkingu innanhúss

• Hámarksárangur

• Fyrir hvert barn

• Íhlutun og kennsla við hæfi

• Samstarf við grunnskóla

• Ekki afturvirkt rof



Samskipti – tjáning - málþroski



Hvað svo

• Vinna hófst í hverjum leikskóla
– Allt leikefni skoðað

– Málörvunarefnið flokkað

– Leiðbeiningar frá Ásthildi

– Málörvunarefnið skilgreint

• Málörvunarlitakóðar útbúnir



Framkvæmdin

• Stýrihópurinn hittist reglulega
– Sagði frá

– Fékk ráð

– Fræðsla / leiðsögn

• Frá Ásthildi

• Frá MMS

• Frá hópnum

• Svo kom Covid…

• Er áhuginn enn til staðar ??



Stýrihóður að störfum



Stuðningur

• Fræðsla um mál og læsi
– Frá A – Ö

– Fyrir alla

– Frá öllum

• Áhersla á:
– Fræðilega hlutann

– Rannsóknir á málþroska

– Hvað virkar

– Hvernig útfært í starfi

– Hver gerir hvað

• Mikill stuðningur af stýrihópnum



Stuðningur

• Sitt lítið af hverju
– Kom upp úr pokahorninu

• Ýmislegt efni keypt
– Framlag Mosfellsbæjar

• Ýmislegt efni gefið
– Framlag MMS

• Viðbótar starfsdagur
– Mikilvægt að fá tíma þar sem allir koma að verkefninu



Fræðsla

• Ásthildur Snorradóttir

– talmeinafræðingur

• Fulltrúar MMS
– Andrea og Elsa

• K. Lára Halldórsdóttir
– Talmeinafræðingur Mosfellsbæjar

• Bryndís Guðmundsdóttir
– talmeinafræðingur

• Sérsniðin fræðsla 
– Fyrir alla

– Fyrir hópa



Fyrir foreldra

• Fræðsla fyrir foreldra
– Foreldrar mjög áhugasamir

– Virkir þátttakendur

– Ýmsar leiðir farnar

14



Foreldrar áhugasamir



Handbækurnar tilbúnar



Uppskeruhátíð



Hvernig metið

• Mat á verkefninu er meðal annars unnið út frá grunnmælingum á niðurstöðum 
athugana, HLJÓM2

• HLJÓM-2 er aldursbundin skimun sem er lögð fyrir til að meta hljóðkerfis- og 
málmeðvitund barna í elsta árgangi leikskólans 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) (https://mms.is/hljom-2)

• Vaxandi áhersla er lögð á að börnum sé strax frá unga aldri boðið markvisst upp á 
leiki og verkefni til örvunar hljóðkerfis- og málmeðvitundar þeirra og að þeim sem 
virðast eiga í erfiðleikum sé sinnt sérstaklega

• Verkefnin eru miðuð við námsleiðir ungra barna sem er fyrst og fremst í gegnum leik.

• Leikskólaárin eru því sérlega mikilvæg fyrir snemmtæka íhlutun og stuðning



Mat á verkefninu

HLJÓM2 - mælingar 



Til fróðleiks…
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Verkefnið í heild gekk mjög vel og hvetjum við alla til að fara af stað, 

það er algjörlega þess virði

Takk fyrir


