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Læsisstefna Heilsuleikskólans 
Suðurvalla  

 

Inngangur 

Læsi er mikilvægur þáttur í leik og starfi ævina á enda. Börn fara strax á 
leikskólaaldri að þróa undirstöðuþætti lesturs og ritunar og mikilvægt er að sú þróun 
haldist óslitin alla leikskólagönguna. Leikskólinn kappkostar að styðja við og ýta undir 
þróun máls og málþátta hjá börnum og grípa til viðeigandi íhlutunar ef þörf er á. 
Þessi læsisstefna leiðir okkur í gegnum þær leiðir sem starfsfólk Suðurvalla hefur 
sammælst um að nota til að efla færni og getu barna. Einnig er hlutverk foreldra sett 
inn í stefnuna því að lestraruppeldi er að sjálfssögðu samstarfsverkefni heimilis og 
leikskólans. 
Við vinnu þessarar stefnu hefur verið horft til læsisstefnu Hafnarfjarðar “Lestur er 
lífsins leikur” auk þess sem starfsfólk hefur setið námskeið, fyrirlestra og lesið efni 
tengt viðfangsefninu. 
 

Mælitæki 

Í læsisstefnu Heilsuleikskólans Suðurvalla er gengið út frá því að hægt sé að finna 
nemendur með undirliggjandi lestravanda með mismunandi matstækjum og veita 
viðeigandi íhlutun í framhaldinu.  Leikskólinn ber ábyrgð á að unnið sé markvisst 
með niðurstöður þannig að allir fá íhlutun við hæfi.  Íhlutun felur í sér samvinnu 
heimilis og skóla auk þess sem leitað er til sérfræðinga á skólaskrifstofu þegar 
niðurstöður sýna að þörf sé á því.  
 

Mælitækin sem  leikskólinn nýtir sér eru eftirfarandi: 
Brigance og PEDS þroskapróf á heilsugæslu 2,6 og 4,0 ára 

Efi-2 málþroskaskimun í leikskóla 3,4 ára 

Hljóm-2 málþroskapróf 5 ára 

TRAS skráningar  
 

Brigance og PEDS eru mælitæki sem heilsugæslan notar til þess að mæla 
málþroska og almennan þroska í ungbarnaeftirlitinu.  Leikskólinn hefur því leitað eftir 
samvinnu við HSS um að niðurstöður barna sem mælast í áhættu um þroskafrávik 
verði send með formlegum hætti til leikskólans.  Leikskólinn hvetur foreldra til þess 
að mæta með börnin sín í reglubundið eftirlit hjá heilsugæslunni.  
 

EFI-2 er málþroskaskimun sem mælir málskilning og máltjáning hjá börnum á fjórða 
ári.  
 

Hljóm-2 kannar hljóðkerfisvitund barna,  prófið er tekið á öllum börnum í elsta 
árgangi árlega að hausti.    
 

TRAS er skráningarlisti til notkunar fyrir leikskólakennara til þess að fylgjast með 
málþroska tveggja til fimm ára barna, skráð er tvisvar á ári. 
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Áherslur í læsishvetjandi umhverfi 

Lesið fyrir börnin 
Í leikskólanum er lesið fyrir öll börn á hverjum degi. Starfsmenn leggja sig fram við að 
velja bækur sem gaman er að lesa og skapa umræður meðal barnanna um söguna 
og útskýra einstök orð jafn óðum. Mikilvægt er að lestrarstund sé gæðatími því 
þannig verður upplifun barnanna af lestri góð og þá aukast líkur á að þau temji sér 
lestur sem tómstundaiðkun til frambúðar. 
Gaman er að auka fjölbreytni lestrarstundarinnar með loðtöflusögum, sögum frá eigin 
brjósti og jafnvel útilestri í vettvangsferðum eða á útisvæði. 
Í leikskólanum erum við meðvituð um að gefa okkur tíma og skapa aðstæður til að 
lesa bækur á leiktíma fyrir einstaklinga eða minni hópa. 
 

 Lestrastund er gæðastund, kennarar tryggja að næði sé til lesturs  
 Leikskólinn leggur metnað í að velja vandaðar bækur 
 Lesið er fyrir börnin á hvaða tíma sem er, starfsmenn eru meðvitaðir um að 

með samvinnu er vel hægt að lesa á leiktíma barnanna 
 Kennarar eru meðvitaðir um að hlusta á hljóðbækur þegar aðstæður eru vel til 

þess fallnar, t.d. við listsköpun 
 Kennarar nýta mismunandi aðstæður og tíma til lesturs t.d. í vettvangsferðum 

 

Hljóðkerfisvitund, bókstafir og hljóð 

Á hverjum degi eru skipulagðar málörvunar stundir á öllum deildum þar sem unnið er 
samkvæmt áætlun með þætti hljóðkerfisvitundar; hlustun, rím, setningar og orð, 
samstöfur, forhljóð og hljóðgreiningu. Við skipulagninu þessara stunda er stuðst við 
leiki og spil og má  þar nefna Lubba efni, Markvissa málörvun, Bínu bækurnar, Ljáðu 
mér eyra og spilakassa tengda bókinni og ýmislegt fleira efni sem leikskólinn á. 
Hver deild vinnur samkvæmt þroska barnanna sem þar dvelja og mikilvægt er að 
leikur sé útgangspunktur stundarinnar.  
Auk skipulagðra stunda eru öll tækifæri sem gefast til að leika með málið og efla 
hljóðkerfisvitund nýtt. 
 

 Kennarar bera ábyrgð á því að unnið sé markvisst með málörvun á hverjum 
degi 

 Leikskólinn leggur metnað í að hafa nægilegt framboð af málörvandi efnivið 
 Deildarstjórar í samvinnu við sérkennslustjóra vinna einstaklings námsskrár 

fyrir börn sem sýnt hafa frávik í málþroska  
 Unnið er að metnaði eftir einstaklings námskrám barna inn á deildum  

 
Heimalestur  
Mikilvægt er að foreldrar lesi fyrir börnin sín á hverjum degi.  Með því að stuðla að 
góðum lestrar venjum heima er líklegra að börn hafi áhuga á því að lesa sér til gagns 
og gamans síðar meir.  Foreldrar eru því mikilvægar fyrirmyndir. Aðgengi barna að 
bókum og öðru rituðu máli skiptir máli til að auka áhuga barna á lestri.  Með því að 
lesa daglega og fjalla um innihald textans hjálpa foreldrar barninu sínu að auka 
orðaforða og byggja upp lesskilning.   
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 Kennarar hvetja foreldra til þess að lesa heima, t.d. í foreldraviðtölum, með 
tölvupósti og fl. 

 Leikskólinn hvetur til heimalesturs með því að hafa sýnilega skráningu t.d. 
bókaorm þar sem foreldrar og börn skrá saman lesnar bækur.  

 Leikskólinn leitar leiða til þess að auðga heimalestur. Það er meðal annars 
gert með auknu aðgengi af vönduðum bókum t.d. bókakistur í fataherbergi þar 
sem börn og foreldrar geta fengið lánaðar bækur í samstarfi við bókasafn og  
auk þess mun leikskólinn auglýsa opnunartíma bókasafnsins. 

 Leikskólinn býður upp á fræðslu fyrir foreldra um mikilvægi heimalesturs t.d 
með því að halda fyrirlestra og hafa fræðslu á heimasíðu leikskólans. 

 Leikskólinn hvetur erlenda foreldra til að lesa fyrir barnið sitt á móðurmáli sínu. 
 

 

Frjáls lestur/yndislestur 
Í leikskólanum erum við meðvituð um að skapa aðstæður þar sem börnin geta lesið 
og skoðað bækur á eigin forsendum. Mikilvægt er að bækurnar sem boðið er upp á 
henti aldri og þroska barnanna á deildinni. Einnig þarf að kenna börnum góða 
umgengni við bækur og þær þurfa að vera geymdar þannig að auðvelt sé að sækja 
bók og ganga svo frá henni að lestri loknum. Hljóðbækur eru líka góður efniviður fyrir 
yndislestur þar sem börnin geta setið og hlustað á upplestur.  
 

 Í leikskólanum eru skapaðar aðstæður fyrir börnin til yndislesturs. 
 Farið er í heimsóknir á  bókasafnið og það kynnt fyrir börnunum. 

 

Vinna með orðaforða, málskilning, lesskilning 

Orðaforði og málskilningur eru undirstaða fyrir góðan lesskilning. Mikilvægt er að 
huga að þessum þáttum frá fæðingu barnsins og halda áfram að tala við barnið og 
syngja með því alla leikskólagönguna. Að tala um það sem verið er að gera hverju 
sinni og setja orð á athafnir eykur orðaforða barnsins og smátt og smátt fer það að 
tileinka sér fleiri og flóknari orð.  
 

 Kennarar setja orð á athafnir í daglegu starfi. 
 Í samverustundum er unnið með orðaforða og málskilning á fjölbreyttan hátt í 

leik. 
 Börnin fá tækifæri og þjálfun í að tjá sig fyrir framan aðra og nota til þess púlt. 
 Kennarar leika táknrænan leik með börnunum sem eflir orðaforða og 

málskilning. 
 

Ritmálsörvun 

Mikilvægt er fyrir börn á leikskólaaldri að sjá ritmál í umhverfi sínu. Þau þurfa að 
öðlast skilning á að orð og stafir eru tákn sem hafa merkingu og smátt og smátt fara 
þau að lesa í merkinguna og tileinka sér lestur og skrift í leik.  
 

 Boðið er upp á þemakörfur sem efnivið í hlutverkaleik. 
 Í leikskólanum eru hlutir í umhverfinu merktir með ritmáli. 
 Þula mánaðarins er uppi á vegg og hún lesin öðru hvoru með börnunum. 
 Kennarar lesa fyrir börnin á skilti sem á vegi verða í vettvangsferðum. 
 Tölustafir eru uppi á vegg þar sem börnin sjá þá. 
 Blöð og skriffæri eru aðgengileg í hlutverkaleik. 
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 Kennarar skrifa sögur barnanna. 
 Nöfn barnanna eru höfð sýnileg. 
 Börnin geta æft sig að skrifa í sand.  
 Boðið er upp á leir til að skapa bókstafi. 
 Matseðill er sýnilegur í hæð barnanna. 
 Merkingar á klæðnaði eru í fataherbergi. 
 Myndaspjöld eru sýnileg af táknum með tali og orðum. 
 Á útisvæði eru steinar, kubbar og parís merkt tölu- og bókstöfum. 

 

Árangurs markmið  

Í læsisstefnu Suðurvalla er miðað við þau árangursmarkmið sem gefin eru upp í 
stöðlunum þeirra málþroskaprófa sem við leggjum fyrir börnin hér. 
Þau eru: 
Efi-2  Að lágmarki 75% barna nái meðal-eða góðri færni 
Hljóm-2  Að lágmarki 75% barna nái meðal-eða góðri færni 


