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Þetta verkefni varð til á Jötunheimi, leikskólanum Iðavelli Akureyri. 

Það hafa ótal margir haft áhrif á það hvernig starfið þróaðist á þann veg sem varð.  

Kennarar á Jötunheimi og aðrir kennarar í skólanum hafa lagt sitt af mörkum  

að ógleymdum skólastjórnendum og deildarstjóra sérkennslu. 

 

Verkefnin sem kennarar bjuggu til eða nýttu sér eru fengin að láni héðan og þaðan og 

löngu gleymt nákvæmlega hvar upphafið lá. Það er gamall sannleikur að ekkert er 

nýtt undir sólinni og telji einhver sig bera kennsl á eigin fingraför einhvers staðar þá  

er honum þakkað fyrir lánið. 

 

Krakkarnir á Jötunheimi í gegnum tíðina eiga heiðurinn af sumum af allra bestu 

hugmyndunum og þetta verkefni er tileinkað þeim og foreldrum þeirra sem 

undantekningarlaust hafa staðið dyggilega við bakið á kennurum. 

 

 

Takk öll 
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Samantekt 

Í leikskóla er meðal margs annars lagður grunnur að lestrar-, ritunar- og stærðfræðinámi 

barna og í verkefninu Fimm  ára og fær í flestan sjó eru þessi þættir í brennidepli. 

Verkefnið fól í sér að sett voru orð á það starf sem hefur verið þróað síðustu 6 ár á 

Jötunheimi, deild elstu barna í leikskólanum Iðavelli, Akureyri.  

Kennsla elstu barna leikskólans snýst um að efla þá þætti í fari barnanna sem koma 

þeim vel í framtíðinni og ekki hvað síst við frekari skólagöngu. Á Iðavelli er lögð áhersla 

á að efla sjálfsmyndina, byggja upp sjálfstraustið og hlúa að félagsfærni barnanna. Mikið 

er gert af því að þjálfa verklagni og vinnubrögð, bæði í hóp og einnig einstaklingslega. 

Sjálfsagi er einnig talinn mikilvægur sem og starfsgleði og almenn lífsgleði og ánægja. 

Kennarar útbjuggu kennslugögn og söfnuðu hugmyndum og leikjum, prufukenndu og 

héldu til haga því sem þeim fannst skila bestum árangri. Leitað var að aðferðum, 

kennslugögnum og viðfangsefnum sem vöktu áhuga og virkni barna og fengu þau nær 

óheftan aðgang að margskonar efnivið í örvandi umhverfi, bæði úti og inni. Reynt var að 

nota fjölbreyttar aðferðir í stórum og litlum hópum, skipuleggja hluta af starfinu en skilja 

nóg eftir fyrir frumkvæði barnanna og gefa þeim möguleika á að læra á eigin forsendum. 

Mikið varð til af kennslugögnum sem sum eru afar einföld en reynslan sýndi að geta 

þó skilað miklum árangri. Annars vegar kennslugögn og aðferðir til að nota í daglegu 

starfi og hópastarfi. Hins vegar hugmyndir að foræfingum fyrir skipulagðari stundir. Þau 

verkefni voru höfð opin svo börnin gætu unnið þau á eigin forsendum og ólík geta þyrfti 

ekki að hamla vinnugleði og árangri. 

Niðurstöður verkefnisins Fimm ára og fær í flestan sjó eru settar fram með þrennum 

hætti. Í fyrsta lagi í þessari skýrslu, í öðru lagi með kennarahefti sem skiptist í tvo hluta, 

sá fyrri er leiðbeiningar fyrir kennara og sá síðari inniheldur verkefni til að nota með 

börnunum. Í þriðja lagi var hannaður vefur fyrir kennara og aðra áhugasama en hann 

heldur utan um verkefnið í heild sinni. Þar má finna kennslugögn og ítarefni en einnig 

þessa skýrslu sem og kennaraheftið. 



 6 

1. kafli Inngangur 

Iðavöllur er 4 deilda leikskóli, staðsettur á Eyrinni á Akureyri. Skólinn á sér langa sögu 

en fyrst var byggt yfir starfsemina árið 1959. Árið 2001 flutti skólinn í núverandi 

húsnæði og er að jafnaði einn árgangur á hverri deild. Á deildunum er húsbúnaður og 

leikföng sem henta aldri hópsins og hægt er að hafa aðgengi að hlutum og vinnuumhverfi 

sérhæfðara en ella. Jafnframt hafa kennarar þann möguleika að sérhæfa sig í kennslu fyrir 

afmarkaðan aldur. Jötunheimur er deild fimm ára barna og tveir af kennurum deildarinnar 

unnu á gamla Iðavelli og þar þróuðust vinnubrögð sem síðan var unnið áfram með í nýja 

húsinu. Nánar er hægt að fræðast um starfið á Iðavelli á slóðinni: 

http://www.idavollur.akureyri.is/. 

Í sumarlok ár hvert fá kennarar allra deilda nýjan barnahóp að vinna með. Þegar 

flutningum er lokið hefst vinna við að kortleggja þarfir hópsins og einstaklinganna, 

aðlaga umhverfið og leggja línur fyrir viðfangsefni vetrarins. Einn þáttur í starfi 

Jötunheims er að leggja grunn að lestrar-, ritunar- og stærðfræðinámi barnanna. Í gegnum 

árin hafa kennarar verið að útbúa kennslugögn og safna saman hugmyndum og leikjum 

sem efla tilfinningu fyrir málinu, bæði rituðu og mæltu. Ein leiðin að þessu markmiði er 

að börnin hafi óheftan aðgang að margskonar efnivið í örvandi umhverfi, bæði úti og 

inni, og geti lært á eigin forsendum. Leitast er við að nota fjölbreyttar aðferðir í stórum og 

litlum hópum, skipuleggja hluta af starfinu en skilja nóg eftir fyrir frumkvæði barnanna. 

Vorið 2007 var sótt um styrk hjá Menntamálaráðuneytinu sem styrkti verkefnið 

rausnarlega um 500.000 kr. Þar með var komin forsenda til að taka verkefnið saman og 

búa það til útgáfu og var sú vinna í höndum höfundar sem skrifaði skýrslu, tók saman 

kennarahefti og hugmyndabanka og bar ábyrgð á framsetningu kennslugagna fyrir vef.  

Að hausti 2007 var gerð áætlun um hvernig fjármunum yrði varið. Áætlunin var í 

grófum dráttum þannig:  

• Undirbúningur, öflun gagna og úrvinnsla 

• Fundir 

• Skrif á skýrslu um verkefnið 

• Skrif á skýrslu um kennsluefnið 

• Hönnun á vef og framsetning efnis fyrir vefinn 

http://www.idavollur.akureyri.is/
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Athygli er vakin á því að verkefnið Fimm ára og fær í flestan sjó snýst um 

afmarkaðan þátt í starfi deildarinnar og ótal margt fer þar fram sem ekki er nefnt hér þrátt 

fyrir að það tengist lestri, ritun eða stærðfræði. Kubbar eru í boði daglega, bæði 

einingakubbar (unit blocks) og aðrar gerðir sem eru góð æfing í stærðfræði og fleiru. 

Börnin vinna mikið við smíðar og skapandi starf sem eykur formskyn og margt fleira. 

Leikfimi er stunduð úti og inni og farið í hópleiki sem styrkja líkamann, æfa börnin í að 

fara eftir reglum, skipuleggja sig og efla fínhreyfingarnar. Einnig er mikið um fjölbreytta 

tónlistariðkun. Tækni er hluti af daglegum efnivið og þar má vinna náttúru- og 

vísindaverkefni, æfa sig í kennsluforritum, leita á vef og margt fleira. Börnin fá mörg 

tækifæri til að efla sjálfstraust sitt, læra að koma fram og standa fyrir sínu, vera 

sjálfbjarga og sjálfum sér næg og þannig mætti lengi telja. Á vef deildarinnar: 

http://idavollur.akureyri.is/jotunheimur/ er hægt að nálgast námskrá deildarinnar. 

Megnið af tímanum sem verkefnið var í þróun leiddi höfundur hugmyndavinnuna í 

samvinnu við aðra kennara deildarinnar. Gerð kennslugagna og tilraunakennsla var auk 

höfundar, í höndum Hönnu Bjargar Ólafsdóttur, Guðrúnar Gretu Benjamínsdóttur og 

Sigurbjargar Óskar Sigurðardóttur. Hugmyndir voru fengnar víða að, staðfærðar og 

lagaðar að þörfum barnanna á Jötunheimi. Arnar Yngvason hannaði vef verkefnisins og 

sá um vefumsjón. 

http://idavollur.akureyri.is/jotunheimur/
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2. kafli Faglegar forsendur 

Þar er leikur að læra eru einkunnarorð Iðavallar og megináhersla í starfinu er lögð á 

leikinn. Það endurspeglast í verkefninu Fimm  ára og fær í flestan sjó en fjölbreytt og 

örvandi umhverfi skiptir einnig miklu máli, umhverfi sem hvetur til sjálfsnáms, náms 

með jafningjum og náms með kennara. Viðfangsefni og verkefni eru tengd sem flestum 

þáttum daglegs starfs. Lífsleikni skipar stóran sess í framkvæmdinni og áhersla er lögð á 

samhjálp, félagastuðning, virðingu og gott námsumhverfi þar sem allir bera ábyrgð á 

líðan og vinnufriði. Sterk sjálfsmynd og traust á eigin verðleika og getu eru lykilatriði 

sem og að geta bjargað sér sem mest sjálfur. Áhersla er lögð á hvatningu, hrós og 

uppörvun, bæði í hópnum og frá kennurum.  

Við val á verkefnum er leitast við að virkja og nota hugmyndir barnanna og gera þær 

að verkefnum, nota efni tengt börnunum, svo sem bækur og geisladiska að heiman, en 

annars efni tengt þeim persónulega eða úr reynsluheimi þeirra. Þar með er námssviðið 

menning og samfélag partur af verkefninu.  

Stór hluti verkefna tengist málörvun, máltilfinningu, orðaforða, hugtakaskilningi og  

máltjáningu. Tónlist er einnig hluti af verkefnum og unnið er með söngva og ljóð sem og 

takt og rím. Útfærsla verkefna tengist einnig hreyfiþjálfun, bæði grófhreyfingum en meira 

þó fínhreyfingum með áherslu á færni við skriffæri og fleira. Að lokum má nefna að 

vinnugleði og starfsánægja skipta miklu máli. 

2.1 Aldurskiptar deildir 

Veturinn 2000 var nýr Iðavöllur í byggingu og þá gafst kennurum góður tími til að íhuga 

vel hvaða stefna skyldi tekin í nýju húsi. Hugmyndin um aldursskiptar deildir þótti 

spennandi en um leið framandi þar sem hópurinn vissi ekki til að sú leið hefði verið farin 

áður. Kennarar vildu láta nýju deildirnar fjórar standa fyrir einn árgang barna þannig að 

yngstu börnin eins og tveggja ára yrðu á einni deild, þriggja ára börnin á annarri, fjögurra 

og fimm ára börnin ættu svo sitt hvora deildina. Kostirnir við þessa leið eru margir, 

meðal margs annars þeir að kennarar fengu tækifæri til að sérhæfa sig með afmarkaðan 

aldur barna. Einnig hafði þetta mikil áhrif á innkaup, skipulag deilda og dagsskipulag svo 

aðeins sé tæpt á því helsta. Sem dæmi má nefna að nú fyrst gátu fimm ára börnin haft 
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varasöm áhöld þar sem allir náðu til og hægt var að skilja perlur og hálfkláruð verkefni 

eftir dögum saman án þess að litlir fingur næðu til þeirra. Árgangaskiptar deildir eru ein 

af ástæðum þess að Fimm ára og fær í flestan sjó varð til. 

2.2 Stöðugleiki 

Á Jötunheimi hefur á hverjum tíma unnið samstarfshópur þriggja kennara með menntun á 

sínu sviði. Stöðugleiki hefur verið í mannahaldi og ekki verið þörf á að sinna tímafreku 

verkefni sem þjálfun nýrra starfsmanna er. Deildin hefur sloppið við mannabreytingar 

sem hafa meðal annars í för með sér vinnu við að samræma vinnubrögð og setja 

heildarsvip á starfið. Óþarft er að vanmeta áhrif þessa á það hvernig verkefnið þróaðist. 

2.3 Viðhorf kennara og hlutverk 

Þar er leikur að læra eru einkunnarorð skólans og um leið stefna í kennsluaðferðum.  

Daglegt líf á Iðavelli snýst fyrst og fremst um leikinn, athafnir, verkefni og samskipti sem 

miða að því að gefa börnunum fjölbreytt tækifæri til að læra, helst með því að uppgötva 

og reyna sjálf en stundum með dyggri aðstoð annarra. Verkefni snúast oftar en ekki um 

áhugamál barnanna og leitast er við að horfa á sterku hliðar hvers og eins, bæði barna og 

kennara. Í skólanum er jákvæð sýn á menn og málefni höfð að leiðarljósi. Sú trú að allir 

hafi eitthvað til brunns að bera mótar starfið. Virðingu, nálægð, hlýju og umhyggju er 

hluti af uppeldisstarfinu og horft út frá forsendum barnsins, byggt á því sem það kann. 

Einnig er lögð áhersla á að ekki séu allir eins og það sé eðlilegt að allir séu ekki góðir í 

því sama.  (Samantekt úr skólanámskrá og af vef skólans: www.idavollur.akureyri.is ).  

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999:3) segir að leikurinn sé mikilvægasta náms- og 

þroskaleið barna og að af leik spretti ný þekking, nýjar tilfinningar, nýjar athafnir og 

leikni. Það er því eðlilegt að kennarar trúi að lestrar-, ritunar- og stærðfræði-

undirbúningur í leikskóla eigi sér best stað í gegnum leik og þannig skipuleggja þeir starf 

sitt. 

Mikilvægt er að umhverfið hvetji til náms og sé þannig útbúið að börnin séu 

sjálfbjarga í námi sínu og að gert sé ráð fyrir að námshraði geti verið misjafn. Hlutverk 

kennara er að skapa jákvæðar og hvetjandi námsaðstæður, hlúa að sjálfsprottnu námi og 

styðja þá sem síður bjarga sér. Lögð er áhersla á uppgötvunarnám þar sem markmiðið er 

http://www.idavollur.akureyri.is/
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að hver og einn sé betri í dag en í gær. Ýtt er undir samvinnu barna í lífi og leik og 

kennarinn er bæði þátttakandi og leiðbeinandi. 

2.4 Samstarf leik- og grunnskóla 

Eftir veturinn á Jötunheimi fara öll börn deildarinnar í grunnskóla og árlega fer stærsti 

hlutinn í hverfisskólann, Oddeyrarskóla. Á undanförnum árum hafa skólarnir tveir á 

Eyrinni byggt upp traust samstarf og á Iðavelli hefur meginþunginn á samstarfinu legið á 

kennurum á Jötunheimi. Kennarar beggja skólastiga hafa reglulegt samráð, hafa lagt sig 

fram um að þekkja til vinnubragða hvers annars og samræmt aðferðir að sumu leyti. 

Gagnkvæmur skilningur og virðing hefur einkennt samstarfið og kennarar eiga auðvelt 

með að deila hugmyndum sín á milli. Samstarfið við Oddeyrarskóla hefur því haft sín 

áhrif á verkefnið. 

2.5 Leikur sem náms- og þroskaleið 

Leikur er stór hluti í námskrá skólans og markmið með kennslu er ekki að ná fram 

ákveðinni fræðilegri þekkingu fyrir hópinn heldur að einstaklingurinn ná árangri og 

þroskist að visku og vexti. Þessi aðferð á samhljóm í Aðalnámskrá leikskóla (1999:8) og 

þar er einnig fjallað um uppgötvunarnám en kennarar telja hlutverk sitt vera að vekja 

áhuga, kveikja á hugsunum, eða eins og einn kennarinn orðaði það: Að kveikja á 

heilanum í þeim.  

Mikið hefur verið skrifað um leik barna og margar ólíkar kenningar eru til um leikinn 

og mikilvægi hans. Börn eru afar fær í að finna nýjar leiðir til að nota hluti, spil og 

leikföng sem þau fá í hendur. Eitt dæmi er ofarlega í huga en Slysavarnafélagið sendi 

leikskólum nýlega spil um slysavarnir. Þegar kennarinn var búinn að útskýra reglurnar og 

fara einn hring á spilaborðinu með börnunum fengu þau að spreyta sig ein. Stuttu seinna 

tóku kennarar eftir því að börnin höfðu komið sér saman um að breyta reglunum og það 

fólst meðal annars í að spila spilið aftur á bak. Börnin voru sammála um þessar nýju 

reglur og spiluðu saman í sátt og samlyndi. Þessi litla saga leiðir hugann að því sem segir 

í Aðalnámskrá: 

Í gegnum leik verður til ný þekking, nýjar tilfinningar, nýjar athafnir og leikni  

(Aðalnámskrá leikskóla 1999:11). 
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Það er því ljóst að spil geta verið leikföng, þau geta kveikt hugsanir og alið af sér 

hugmyndir sem kennarinn sá ekki fyrir. Þessi vissa er undirliggjandi þáttur í vali á 

aðferðum í verkefninu. 

2.6 Hvetjandi umhverfi 

Kennarar eru kunnugir hugtakinu lestrarhvetjandi umhverfi og af sama meiði er 

hugmyndin um hvetjandi umhverfi. Á Iðavelli þýðir hvetjandi umhverfi aðstæður sem ýta 

undir sjálfsnám, skólaumhverfið sé skipulagt af kostgæfni með fjölbreyttum efnivið en 

virki þó áreynslulaust og frjálslegt. Börnin hafa aðgang að fjölbreyttum efnivið stórann 

hluta af skóladeginum, þau geta og mega bjarga sér sjálf, útfæra hugmyndir og leyfa sér 

óhefðbundna notkun ef svo ber undir. 

Kennarar á Iðavelli telja að í námi leikskólabarna tvinnist saman nokkur lykilatriði og 

þar skipi umhverfið sem kennarinn skipuleggur stóran sess. Önnur mikilvæg atriði séu til 

dæmis hvetjandi umhverfi sem leiði af sér fjölbreytta reynslu og efli þekkingargrunn 

barnanna. Málörvun er stór hluti af verkefninu og litið svo á að lestur sé hluti eða 

framhald af málþroskanum, því eru viðfangsefni gjarnan tengd almennri og sértækri 

málörvun. Grunnurinn að lestrarferlinu er að stórum hluta lagður með málþroskanum og 

skiptir hljóðkerfisvitundin (phonological awareness) þar miklu. Hljóðkerfisvitundin er 

meðal annars færni í að greina málhljóð (sbr. Halldóra Haraldsdóttir og Rósa 

Eggertsdóttir 2007:38). Á LesVefnum má finna eftirfarandi tilvitnun:  

Góð hljóðkerfisvitund felst í því að hafa góða tilfinningu fyrir öllum  

hljóðeiningum málsins, geta t.d.  sleppt úr, bætt við og/eða skipt um hljóð eða 

hljóðeiningar í orðum.  

      (http://lesvefurinn.khi.is/hljodkerfisvitund) 

Í Orðaskrá í lestrarfræðum má finna orðið byrjendalæsi (emergent literacy) sem vísar til 

lestarhegðunar áður en formleg lestrarkennsla hefst (sbr. Halldóra Haraldsdóttir og Rósa 

Eggertsdóttir 2007). Byrjendalæsi er því hugtak sem mætti tengja við börn á 

leikskólaaldri en það er síðan álitamál hvort leikskólinn eigi að gefa þessum þáttum gaum 

eða hvort börn tileinki sér nauðsynlega þekkingu sjálfkrafa. Í sömu bók er lestrarferlinu 

lýst í þrepum þar sem áhersla er lögð á grunninn, umhverfið, áhuga barnanna og skilning 

þeirra á að texti hefur innihald. Á þessu stigi þekkja börn einstaka stafi, greina hljóð og 

lesa í þykjustunni (sbr. Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 2007) Það er 
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mikilvægt að börnin hafi reynt og upplifað réttu hlutina svo hægt sé að byggja framhaldið 

á því. Fimm ára börn eru gjarnan á öðru stigi sem Halldóra og Rósa fjalla um sem 

tilraunastig í lestri. Þá eru börnin að uppgötva grunnhugmyndir tengdar lestri og bæta við 

þekkingu sína með tilraunum o.fl. Á þriðja stigi fara börnin að lesa einfaldar sögur og 

skrifa (sbr. Halldóra Haraldsdóttir og Rósa Eggertsdóttir 2007).   

Það er hægt að skipuleggja hvetjandi umhverfi á mismunandi vegu en í næsta kafla er 

fjallað um helstu atriði tengd lestri, ritun og stærðfræði. Hugmyndir og kennslugögn sem 

hér eru kynntar er nánar lýst í kennarahefti Fimm ára og fær í flestan sjó.. 

2.6.1 Bækur og lestur 

Málörvun eða málrækt er eitt af námssviðum leikskóla og mikilvægur þáttur í almennu 

leikskólastarfi. Á Jötunheimi er talið mikilvægt að spjalla við börnin, ekki bara minni og 

stærri hópa, heldur að kennarar gefi einstaka barni athygli sína með því að tala við það og 

sýna verkefnum þess og viðfangsefnum áhuga. Þannig nota kennarar tækifærin sem 

gefast til að grínast, bulla, leika sér með orð og hugmyndir eða biðja barn um að spila við 

sig eða gera verkefni, bara við tvö. Einnig hlúa kennarar að samskiptum barnanna og 

hvetja þau til að leita ráða, aðstoða og kenna hvert öðru. Börnin fá margvísleg tækifæri til 

að vinna saman, spjalla og segja frá. 

Bækur eru mikilvægur þáttur í starfinu og þær þurfa að vera aðgengilegar fyrir 

börnin. Þau þurfa sjálf að geta náð sér í bók og sest í næði með hana, skoðað myndirnar 

og jafnvel náð sér í blað og liti til að teikna myndir úr bókinni, herma eftir stöfum eða 

búa til sína eigin bók.  

Gott er að sannreyna hvort skipulagið gefi börnunum svigrúm til að skoða bækur í 

næði, þau hafi aðlaðandi og notalega aðstöðu til þess og hvatningu til að nýta tímann við 

lestur og spjall um bækur við jafningja sína. Það skiptir miklu máli að kennarinn styðji 

vel við lestrarhegðunina, hvetji og leiðbeini en gefi sér einnig tíma til að setjast niður með 

einu barni eða litlum hóp og lesa fyrir þau bók. Hann getur spjallað um hana, fundið 

lykilorð, leitað uppi orð sem ríma, vakið athygli á myndum, endursagt söguna út frá 

myndunum og bent á upphaf og endi. 

Framhaldssögur eru einnig góðar til að nota með eldri leikskólabörnum og á 

Jötunheimi hafa bækur Astrid Lindgren verið lesnar á hverju ári. Fyrst eru lesnar 
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einfaldari sögurnar um Emil í Kattholti, Línu Langsokkur eða Börnin í Ólátagarði, síðan 

farið í Maditt og Betu, Rasmus fer á flakk eða Elsku Mío minn og endað á Saltkráku og 

Bróðir minn Ljónshjarta1. Eftir hádegismatinn er hvíldartími og þá er framhaldssagan 

lesin. Þessi stund hefur stundum verið kölluð húslestur og á að vera notaleg samvera þar 

sem börnin geta setið eða legið á dýnum, stundum með teppi og kertaljós. Lesinn er kafli 

úr sögunni og síðan rifjað upp og spjallað um efnið. Næsti húslestur hefst svo á upprifjun, 

umræðum um erfið orð og fleira. 

Á milli lestrarstunda má vinna verkefni út frá sögunni, teikna myndir, skrá lykilorð og 

vinna með þau til dæmis á rímvegg eða í stafabúðinni (sjá kennarahefti verkefnisins). Á 

vefnum má finna fræðslu um atriði í sögunni svo sem um blóm, tré, náttúrufyrirbrigði, 

vopn, klæðnað eða áhöld, hér veltur það á kennaranum að nota það sem sagan býður upp 

á, vera vakandi fyrir því sem vekur áhuga barnanna og taka út þá lykilþætti sem 

líklegastir eru til að skipta þau máli. Síðan má leira hluti úr sögunni, smíða þá, sauma eða 

hvað annað sem aðstæður bjóða upp á. Hægt er að búa til tónlist við söguna, taka upp 

náttúruhljóð eða fara í vettvangsferðir sem tengja má sögunni. Svo má einnig gera 

tilraunir sem tengjast sögunnni, rækta blóm eða frysta vatn, allt eftir því sem sagan gefur 

tilefni til. 

Sögur Lindgren hafa verið gefnar út á DVD og eftir að lestri bókar lýkur hafa 

kennarar stundum leyft börnunum að horfa á myndina. Eftir það er hægt að spjalla um 

sögupersónurnar, hvernig þær litu út og hvað þær gerðu. Áhöld, farartæki og atburðir fá 

nýtt líf og börnin stundum nýja sýn sem svo getur endurspeglast í myndsköpun og leik í 

kjölfarið. Meira er fjallað um framhaldssöguna í næsta kafla. 

Hér framar var bent á möguleikann að nota vefinn til að fá upplýsingar um afmörkuð 

efni. Einfaldasta leiðin er slá inn í leitarvél vel afmarkað lykilorð og sjá hvað gerist. Þetta 

gerir kennarinn með börnunum og leyfir þeim að fá tilfinningu fyrir möguleikum netsins 

en kennarinn þarf samt að vera búinn að undirbúa sig, hafa vefslóðir á takteinum og vita 

hvar líklegast er að finna það sem þarf. Þannig sparast mikill tími og árangur er tryggður. 

Þegar upplýsingarnar eru fundnar má flytja þær inn í ritvinnslu og útbúa spjald þar sem 

fram kemur mynd af hlutnum, lýsing og útskýring. Blaðið er síðan prentað út og sett þar 

sem börnin geta nálgast það, annað hvort í hillu eða hengt á vegg. Á Jötunheimi eru 

                                                 
1 Allt eru þetta bækur eftir hina sænsku Astrid Lindgren. 
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gjarnan á hverjum tíma veggir tileinkaðir ákveðnu þema og þar geta börnin fengið 

yfirsýn, skoðað efnið þegar þeim hentar, tekið spjöldin niður og notað að vild en meira er 

greint frá þemaveggjum í Kennarahefti verkefnisins. 

2.6.2 Ritun og stærðfræði 

Leikskólabörn hafa flest gaman af að teikna og með tímanum vaknar áhugi á að skrifa.  

Í samráði við kennara í Oddeyrarskóla var ákveðið að nota frá upphafi há- og lágstafi í 

réttu samhengi þannig að börnin lærðu strax hvernig orð eru skrifuð. Þetta þýðir að orð 

voru ekki skrifuð bara með hástöfum eins og venjan hafði verið áður og þessi aðferð var 

innleidd á öllum deildum skólans. 

Í skólanum eru hlutir merktir markvisst til að vekja athygli á ritun. Hólf barnanna eru 

merkt þeim með ljósmynd en líka lítilli kynningu (ég heiti…, á afmæli… og pabbi og 

mamma heita…). Texti er gerður sýnilegur á sem flestum stöðum og hlutir merktir svo 

börnin geti tengt texta og orð. Dagatöl skólans, matseðlar og dagskipulag eru fest upp þar 

sem börnin sjá og kennarar benda síðan á orðin og tengja með börnunum hvenær sem 

tækifæri gefast.  

Á deildinni var útbúin skrifstofa eða aðstaða fyrir leik sem snýst um ritun. Þar hafa 

börnin aðgang að skriffærum og pappír, hefturum, skærum, reglustikum og skapalónum 

af stöfum, ónothæfum síma, reiknivél og fleiru sem þykir henta. Á skrifstofunni finna 

börnin efni til bókagerðar, til að teikna og skrifa, leika sér með orð og texta eða hvað eina 

sem þeim dettur í hug. Þar liggja líka rúðu- og línustrikaðar bækur til að skrifa í og 

allskyns bæklingar til að skoða eða klippa úr. Það hefur verið vinsælt að útbúa sér 

fartölvur með því að líma saman tvær hliðar úr morgunkornspakka og teikna skjá og 

lyklaborð á sitt hvora hliðina. Fartölvurnar eru svo í endalausri notkun og mikið skrifað á 

þær.  

Það er líka mikilvægt að börnin fái að skrifa á alvöru tölvu og þá hefur reynst best að 

opna ritvinnslu, stækka letur (18pt.) velja skýra leturgerð (Ariel) og leyfa börnunum svo 

að vera í friði. Við tölvuna er hægt að skrifa hratt og koma miklu í verk, stafirnir verða 

alltaf skýrir, þeir snúa rétt og koma alltaf í réttri lesátt. Við tölvuna er hægt að fá aðstoð, 

kennara eða annarra barna, en verkið verður samt áfram eign þess sem hóf það og í 

tölvunni er líka auðvelt að eyða mistökum. Kennarar nýta síðan tækifærin til að bjóðast 
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til að skrifa inn í tölvuna fyrir börnin. Þetta geta verið frásagnir þeirra frá helginni eða 

ferðalögum, sögur eða bréf heim, ljóð og fleira. Vettvangsferðir eða atburðir sem allir 

töku þátt í eiga líka erindi í tölvuna en hvað svo sem verið er að skrifa þá telja kennarar 

að markviss vinna með texta, jafnvel þó aðeins sé um að ræða stuttar málsgreinar, geti 

eflt tilfinningu barnanna fyrir vandaðri framsetningu: Upphaf – miðja – endir, eða heilsa 

– segja frá – kveðja, ef um bréf er að ræða. 

Skókassar hafa fengið ný hlutverk svo sem stafabúð eða til að geyma í hluti tengda 

ákveðinni sögu eða kafla, ferðalagi eða verkefni (sjá nánar í kennarahefti verkefnisins). 

Kennarar saumuðu líka taupoka, með bandi í opinu og glærum vasa framan á. Í vasann 

má setja hvaðeina sem síðan á að fara í pokann og einu sinni fóru öll börnin á deildinni í 

leik þar sem skipt var í hópa og hver hópur átti að sækja ákveðna hluti í pokann sinn. 

Þessir leiðangrar hafa snúist um að finna hluti sem byrja á ákveðnu hljóði eða staf eða 

ákveðið magn af hlutum, allt eftir getu. 

Það hefur reynst vel að nota HAMAperlur markvisst. Þegar börnin koma af fjögurra 

ára deildinni hafa þau reynslu af að perla og hafa haft frjálsar hendur um útkomuna. Á 

Jötunheimi eru þau hvött til að gera mynstur eða velja sér fyrirmyndir til að vinna eftir. Í 

fyrstu eru þau að vinna á litla botna en smám saman færa þau sig í stærri verkefni. Allt er 

þetta gert undir afar leyndri stjórn kennara sem skipta út einfaldari formum fyrir flóknari 

eftir því sem líður á veturinn og koma með tillögur að flóknari viðfangsefnum. Vinnan 

við perlurnar eflir færni við að telja út, skipuleggja verkefnið, og halda út. Kennarar hafa 

séð áhugasöm börn læra að telja og flokka, draga frá og vorið 2008 voru börnin búin að 

ná þeirri leikni að geta perlað í þrívídd.  

Í kaflanum hér á undan var fjallað um lestur bóka og framhaldssögu. Í sérhverri sögu 

er falinn mikil tilvísun í stærðfræði, varla er til sú saga þar sem ekki er fjallað um magn, 

flokkun, lengd og rúm í einhverri mynd. Hér verður tekið dæmi úr upphafskafla Elsku 

Mío minn sem er framhaldssaga á hverju ári á Jötunheimi. 

 

…og andinn þaut með gný upp úr flöskunni og tók að stækka og stækka, þangað 

til hann var seinast orðinn hærri en húsin kringjum Tegnérlundinn. Það er einmitt 

svona sem andar gera, þeir geta gert sig svo agnarlitla að þeim komast ofan í 

flösku, og á næsta augnabliki geta þeir blásið sundur og orðið stærri en heilt hús. 

      (Lindgren 1985:12) 
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Í þessari málsgrein eru nokkur lykilatriði sem hægt er að vinna með á marga vegu: 

• Hve hratt fer sá sem þýtur? Hve langt kemst hann? Hvað fleira þýtur? Getum við 

látið hluti þjóta? 

• Geta litlir hlutir stækkað og stækkað? Hvað getur stækkað og stækkað? Hve stórt 

var það fyrst og hve stórt varð það síðan?   

• Hve stórt er stærri en hús? Eru börn einhvern tímann stærri en hús? 

• Hve lítill er agnarlítill? Jafnstórt og hvað er agnarlítið? Getum við mælt agnarlitla 

hluti í umhverfinu og skráð mælingarnar? 

• Hver stór er sá sem blæs sundur?  

Svo má mæla með málbandi eða reglustiku, allt eftir því við hvað er verið að fást. Hægt 

er að bera saman stærðir og gerð, gera líkön og teikningar. Leira agnarlítinn hlut eða 

örmjóan, leika það sem blæs út eða stækkar og stækkar, henda bolta langt og stutt, 

möguleikarnir eru óteljandi. 

2.6.3 Málörvun 

Eins og áður hefur komið fram er málörvun stór hluti af starfi Jötunheims og lauslega 

hefur verið fjallað um hljóðkerfisvitundina og áhrif hennar á lestrarnám. Til er íslenskt 

skimunartæki, Hljóm-2, sem mælir þennan þátt hjá börnum á síðasta ári í leikskóla. 

Prófið er byggt á langtímarannsókn á tengslum hljóð- og málvitundar við lestrarfærni hjá 

börnum (sbr. Jóhanna Einarsdóttir [án árs]). Hljóm-2 sannreynir getu í rími, samstöfum, 

samsettum orðum, hljóðgreiningu, margræðum orðum og hljóðtengingu. Allt eru þetta 

þættir sem unnið er með á Jötunheimi en undanfarin ár hefur Hljóm-2 verið lagt fyrir öll 

börn á deildinni og niðurstöður prófanna notaðar sem mælikvarði á það hvar áherslur 

skuli lagðar í starfinu. Komi börn slakt út er prófið endurtekið eftir nokkra mánuði, 

þannig fæst yfirsýn yfir framfarir og árangur. Foreldrar eru upplýstir um niðurstöður og 

þeir fá leiðbeiningar um verkefni sem þeir geta notað heima ef þeir vilja (sjá fylgiskjal 2). 

Foræfingarverkefni, eða vinnustundaverkefni eins og þau heita á Jötunheimi, snúast 

um aukna færni á mörgum sviðum og eitt af þeim er málörvun. Markvisst er unnið með 

orðaforða og hugtakaskilning en kennarar leita margra leiða við að tengja þessa tvo þætti 

inn í daglegt starf og verkefni, meðal annars í gegnum samtöl og frásagnir.  
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Áður hefur verið nefnt að mikið er lagt upp úr því að lesa fyrir börnin í minni og 

stærri hópum, bæði styttri bækur og lengri. Ljóð og vísur eru einnig mikilvæg í starfinu 

og má þar nefna kvæði Þórarins Eldjárns2 sem árlega eru fastur liður í dagskránni. 

Kostirnir við ljóð Þórarins eru margir, þau eru fjölbreytt og skemmtileg, þau eru leikur að 

orðum, þau ríma, þau vekja tilfinningar, eru stundum hræðileg og stundum falleg, oft 

fyndin og jafnvel sorgleg.  

Á hverju hausti velja börn og foreldrar eina vísu eða söng og koma með í skólann. 

Þessar hugmyndir eru síðan notaðar í söngstundum allan veturinn. Þegar valið fer fram 

heima má treysta að úrvalið verði fjölbreytt og að börnin hafi áhuga á viðfangsefninu. 

Börnin mega einnig koma með bækur og tónlist að heiman þegar þau vilja og það gerir 

úrvalið fjölbreytt og eykur til muna lestur og hlustun. 

Í skipulögðum stundum er meðal annars áhersla á atkvæði og takt og leiki með stafi, 

orð og texta. Einnig hefur verið unnið að bóka- og sögugerð og mörgu fleira. Um aðrar 

hugmyndir og verkefni er nánar fjallað í Kennaraheftinu sem er hluti af 

þróunarverkefninu. 

                                                 
2 Hér er verið að fjalla um bækurnar Óðhalaringla og Grannmeti og átvextir 
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3. kafli Framkvæmd 

Verkefnið Fimm ára og fær í flestan sjó á sér langan aðdraganda. Það felur í sér margra 

ára tilraunir þar sem ýmislegt var reynt og árangurinn eðlilega misjafn. Þegar 

Menntamálaráðuneytið samþykkti að styrkja verkefnið gerði það kennurum kleift að 

binda ákveðinn endahnút á verkið. Um leið og umsókn um styrk var send inn fóru 

kennarar að safna gögnum. Því þótti ástæða til að upplýsa foreldra barnanna sem voru á 

deildinni veturinn 2006-2007 um fyrirhugað verkefni og fá hjá þeim leyfi til 

myndbirtinga og fleira (sjá fylgiskjal 1). Á kynningarfundi haustið 2007 var verkefnið 

kynnt foreldrum barna fædd árið 2002. 

3.1 Markmið 

Tilgangur verkefnisins er að draga fram starfsaðferðir kennara elstu barnanna og hvernig 

fimm ára börn tileinka sér þekkingu í gegnum leik, með áherslu á lestrar-, ritunar- og 

stærðfræðinám. Markmið með verkefninu var fjórþætt: 

• Að skrá með skipulögðum hætti þær leiðir sem nýtast best við undirbúning 

lestrar-, ritunar- og stærðfræðináms elstu barna í leikskóla þar sem áherslan er á 

að börnin læri í gegnum leik 

• Að safna gögnum og hugmyndum að lestrar-, ritunar- eða stærðfræðihvetjandi 

verkefnum. 

• Að hanna vef með:  

o Hugmyndum að verkefnum, bæði fyrir minni og stærri hópa 

o Hugmyndum að kennsluefni 

o Kennaraleiðbeiningum 

• Langtímamarkmið er útgáfa efnisins í bók 

3.2 Tímaáætlun og framkvæmd 

Meginþungi verkefnis var í upphafi og undir lok verkefnis. Vinnan þess á milli var unnin 

jafnt og þétt, þó svo að minna væri um að vera í desember en öðrum mánuðum. Í maí og 

júní gafst tími til að klára það sem óunnið var, skrifa skýrslu, klára vefinn og fleira. 

Tímaramminn stóðst að mestu þótt margt utanaðkomandi setti strik í reikninginn. Hér á 
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eftir verður umfjöllun um áætlun og framkvæmd fléttuð saman þannig að fyrst er greint 

frá áætlun hvers tímabils fyrir sig en síðan fjallað um það sem komst í framkvæmd. 

3.2.1 Ágúst 2007 

Áætlun 

• Nýr barnahópur flyst á deildina (aðlögun). 

• Fundur kennara. Þeir útbúa skráningarblöð fyrir mat á færni, þekkingu og þroska. 

Þessi blöð verða notuð til mats í upphafi og lok verkefnis. 

• Kennarar velja matstæki til að nota. 

Framkvæmd 

Í ágúst fluttu börnin af Þrymheimi yfir á Jötunheim en alls urðu börnin 24, 12 strákar og 

12 stelpur. Tvö ný börn byrjuðu í ágúst og eitt sem hafði verið um tíma síðasta vetur, í 

hópnum eru einnig tvö börn sem byrjuðu síðla síðasta vetrar en hin börnin eiga langa 

sögu á Iðavelli. Kennarar undirbjuggu komu barnanna með eftirfarandi hætti: 

• Leikföng og viðfangsefni voru tekin úr augsýn. 

• Allar skreytingar voru teknar af veggjum. 

• Húsgögn voru færð upp að veggjum. 

• Merkingar voru hafðar til fyrir ýmsa þætti starfsins. 

• Teknar voru myndir af börnunum.  

Sérhvert barn á sér gám, hillupláss, sæti og fleira sem merkt er með nafni og stundum 

ljósmynd og venjan hefur verið sú að nota hástaf og leturgerðina Arial. Í vetur var þó 

reynd önnur aðferð að tilstuðlan grunnskólakennara í Oddeyrarskóla en sú umræða fór 

fram síðar og um hana má lesa hér aftar. Þetta leiddi þó af sér að öll vinna við merkingar 

og þvíumlíkt varð tvöföld í ár. 

Umræddar merkingar voru plastaðar og festar með kennaratyggjói á gáma, borð og 

veggi eftir því sem við átti. Til dæmis voru merkingar á gámum hafðar lausar og bæði 

notuð mynd og nafn (ekki fast saman). Þannig gátu öll börn fundið gáminn sinn 

hjálparlaust því myndin dugði þeim sem ekki þekktu nafnið sitt. Síðan gátu börnin náð í 

nafnið sitt og hermt eftir því til að merkja myndirnar sínar, setja það á perlur eða önnur 

verkefni sem þarf að merkja tímabundið eða taka frá leikföng og fleira. Nöfn barna voru 
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einnig prentuð út á strimla í stærðinni 72pt. Þessir strimlar eru notaðir á nokkra 

mismunandi vegu: 

1. Þeir eru notaðir til að merkja sæti barna í allskyns samverustundum en á 

Jötunheimi hagar húsaskipun þannig til að inn af aðalrými deildar er minna 

herbergi sem alltaf er laust við húsgögn. Börnin eiga sér sæti á gólfinu meðfram 

veggjum og þessi sæti eru merkt með því að festa strimil á vegginn. 

2. Þeir eru notaðir til að merkja sæti barnanna við matarborðin. Fyrst eftir að börnin 

flytja á deildina geta skýrar merkingar gert þau meira sjálfbjarga og öruggari í 

nýju umhverfi. Strimlarnir eru festir á borðin fyrstu dagana á meðan börn og 

kennarar eru að átta sig á hver á hvaða sæti. 

Á öðrum degi voru börnin að stimpla dýramyndir á blöð (merkimiðarnir lentu þá undir 

blöðunum eða hjá þeim). Þá tóku kennarar eftir að börnin voru farin að leita að sínu 

nafni, setjast þar og merkja myndirnar sínar, þetta kom á óvart og gerðist án íhlutunar 

kennara að öðru leyti en því að þeir settu miðana þarna í upphafi. Þetta er gott dæmi um 

hvernig fjölbreytt umhverfi kveikir hugmyndir hjá börnunum. Strimlana má svo líka nota 

í fleiri verkefni eins og lýst er í Fimm ára og fær í flestan sjó, kennaraheftnui. 

3.2.2 September 2007 

Áætlun 

• Skráning og mat á stöðu barnanna. Færni, þekking og reynsla skráð með 

skipulögðum  hætti í fyrstu vinnustundum vetrarins og hópastarfi hjá hópstjórum 

• Hljóm-2 próf tekið af öllum börnum 

• Fundur kennara: Úrvinnsla og áætlanagerð. Niðurstöður prófa og mats ráða þeim 

leiðum sem valdar eru í framhaldinu og lögð áhersla á veika þætti hjá hópnum, 

sem og hugað að sterkum hliðum 

Framkvæmd 

Á samráðsfundi grunn- og leikskóla lögðu grunnskólakennarar í Oddeyrarskóla fram 

beiðni til deildarinnar um að reyna nýja aðferð og þar sem þróunarverkefnið var í gangi 

þótti viðeigandi að bregðast jákvætt við. Grunnskólakennarar báðu leikskólakennara að 

nota leturgerðina skriftís en það er stafagerðin sem börnin læra að skrifa síðar. Þeir vildu 

líka að alltaf væru há og lágstafir notaðir í réttu samhengi. Rökin fyrir tilrauninni eru að 
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það er grunnskólakennurum tímafrekt verkefni að venja börnin af hástafaskrift yfir í rétta 

stafanotkun með blöndu af há- og lág- stöfum. Á umræðufundi kennara í báðum skólum 

kom fram að kannski væri þessi hástafanotkun ónauðsynlegur milliliður, alla vega ef vel 

gengi að innleiða eðlilega blöndu af há- og lágstöfum frá upphafi í leikskólanum. 

Kennarar á Jötunheimi íhuguðu málið og ákváðu að slá til. Merkingum var breytt og lögð 

vinna í að kenna börnum að skrifa nafnið sitt með hástaf fremst en afganginn með 

lágstöfum. Fljótlega kom í ljós að byrja þyrfti mun fyrr á þessari aðferð og á Þrymheimi, 

deild 4 ára barna, voru fyrstu skrefin stigin í að nota skriftís í merkingar og fleira. Þessi 

vinna teygðist út október og það varð fljótt ljóst að ef vel ætti að vera þyrftu allar deildir 

að nota þessa aðferð og umræðunni vísað til starfsmannafundar í nóvember. 

3.2.3 Október 2007 

Áætlun 

Áhersla á myndbandsskráningu. Fundur kennara í lok mánaðar. 

Framkvæmd 

Þar sem myndbandsupptökuvél skólans bilaði var tíminn notaður í að skoða eldri 

upptökur og meta það efni sem til var. Í október var lokið við að leggja Hljóm-2 prófin 

fyrir en að auki var sjónræn stafaþekking allra barna metin. Útbúinn var listi með öllum 

bók- og tölustöfum fyrir sérhvert barn. Síðan var merkt við hvaða stafi hvert barn þekkti. 

Kennarar voru með alla stafina á 10-15 sentimetra stórum spjöldum og börnin flettu 

spjöldum og sögðu heiti stafsins. Eftir nokkur próf laumaði kennari dýramyndum inn á 

milli stafanna. Börnin flettu þá spjöldum, sem kennarinn sá ekki á. Kennari spurði svo: 

Hvaða stafur er þetta? Þegar kom að fyrstu dýramyndinni kom hik á börnin en svo fannst 

þeim þetta fyndið og mörg hlógu mikið á meðan þau reyndu að útskýra fyrir kennara að 

þetta væri ekki stafur heldur býfluga, Kennarinn gat þá þvælt málin enn meira og spurt: 

Býfluga, meinarðu B? Þetta gerði prófin mun skemmtilegri en áður og hélt athygli 

barnanna vakandi til enda. 

Kennarar ræddu um niðurstöður á prófum og gerðu áætlun fyrir næstu tvo mánuði. 

Þessi vinna fluttist að hluta yfir í nóvember. 
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3.2.4 Nóvember 2007 

Niðurstöður úr Hljóm-2 og sjónrænni stafaþekkingu lágu nú fyrir. Alls voru prófin lögð 

fyrir 24 börn eða öll börnin á deildinni. Helstu niðurstöður úr Hljóm-2 eru þær að 

fullmörg börn mældust mjög slök eða slök miðað við normalkúrfu. Þá var áberandi hve 

mörg fengu lága útkomu úr fyrsta hluta prófsins eða ríminu. Þetta varð tilefni til umræðna 

á starfsmannafundi þar sem ákveðið var að festa ákveðna grunnvinnu í málörvun í 

námskrár allra deilda. Útkoman úr Hljóm-2 að hausti varð þessi: 

• Mjög slök færni: 4 börn 

• Slök færni: 6 börn 

• Meðalgóð: færni 11 börn 

• Góð færni: 3 börn 

Sjónræn stafaþekking barnanna var einnig afar misjöfn, allt frá því að vera engin til þess 

að vera allgóð.  

Kennarar buðu öllum foreldrum í viðtöl og kynntu meðal annars niðurstöður úr 

Hljóm-2 og sjónrænni stafaþekkingu. Kennarar funduðu bæði fyrir og eftir viðtölin. 

Á starfsmannafundi í nóvember var kynnt áfangaskýrsla um þróunarverkefnið. Allir 

starfsmenn skólans hlustuðu á fyrirlestur um hvert verkið væri komið og hvert það 

stefndi. Á fundinum var einnig rætt um tillögu frá kennurum úr Oddeyrarskóla um að 

nota há- og lágstafi rétt strax frá upphafi og spunnust nokkrar umræður um hvað þyrfti að 

gera til að skila þessu verki sómasamlega. Kennarar á öllum deildum tóku vel í 

hugmyndina og ákveðið var að allur skólinn nýtti þessa aðferð um leið og fólk var 

sammála um hvar það væri viðeigandi að nota leturgerðina skriftís og hvar mætti að 

meinalausu nota aðrar aðferðir. Einnig var rætt um að það tæki einhvern tíma að koma 

breytingunni á og líklega væri gott að ætla sér 1-2 ár að fá börnin til að læra aðferðina. 

Það var ánægjulegt hve vel var tekið á málinu og einhugur í fólki sem er líklegt til 

árangurs. 

3.2.5 Desember 2007 til maí 2008 

Áætlun 

Desember: Tilfallandi verkefni. Skrif á áfangaskýrslu 

Janúar: Áhersla á ljósmyndaskráningu. Fundur kennara í lok mánaðar. 
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Febrúar: Hljóm-2 endurtekið í þeim tilvikum sem þarf. Fundur kennara í lok mánaðar. 

Mars: Áhersla á hljóðupptökur. Fundur kennara í lok mánaðar. 

Apríl: Mat lagt fyrir. Foreldraviðtöl við alla foreldra. Fundur kennara í lok mánaðar. 

Maí: Samantekt og frágangur skýrslu. 

Framkvæmd 

Allir liðir stóðust áætlun. Í janúar var skrifuð áfangaskýrsla og Hljóm-2 var endurtekið. 

Kennarar tóku viðtöl við foreldra og í apríl lögðu foreldrar mat á starf deildarinnar. 

Kennarar tóku þá ákvörðun í mars að hætta við hljóðupptökur þar sem nóg efni lá fyrir og 

orðið tímabært að velja og hafna fremur en safna meiri gögnum. Skráningar fóru fram 

jöfnum höndum en voru ekki bundnar við ákveðið tímabil. Kennarar funduðu jafnt og 

þétt yfir veturinn og ræddu þá um verkefnið almennt, um gengi barna og áhuga og um 

það kennsluefni sem til var og annað nýrra. 

3.3 Mat 

Eins og fram hefur komið lá meginþungi verkefnisins á gagnaöflun og framsetningu 

kennsluefnis. Nokkur vinna fór þó í að finna prófgögn og matslista sem kennarar þurftu 

síðan að meta og velja úr. Þegar þeirri vinnu var lokið var gerð eftirfarandi áætlun fyrir 

framtíðina:   

• Sjónræn stafaþekking yrði mæld í september, janúar og maí 

• Færni með áhöld, vinnubrögð og fleira yrði metin í september og janúar 

• Hljóm-2 yrði lagt fyrir í lok september og endurtekið í febrúar hjá þeim börnum 

sem ekki næðu viðunandi árangri í fyrra skiptið 

• Völuskrín, bók barnsins, yrði fyllt út einu sinni til tvisvar yfir veturinn 

• Skýrslur yrðu sendar grunnskóla og heilsugæslu vegna fimm ára skoðunar  

• Foreldraviðtöl yrðu í nóvember og apríl 

• Foreldrar myndu meta starf deildar í apríl 

Alla framangreinda þætti nýttu kennarar til að meta verkefnið og framgang barna og 

sjálfra sín.  

Á Iðavelli hafa kennarar útbúið matsblöð sem fylgja börnum bæði fyrir fimm ára 

skoðun heilsugæslunnar og í grunnskólann (sjá fylgiskjöl 5 og 6). Einn hluti af þessu mati 

er verklegur svo grunnskólakennarinn geti fengið betri upplýsingar um verklag og getu. 



 24 

Þegar það er lagt fyrir fá börnin blað í stærð A4 sem skipt hefur verið í fjóra jafna hluta 

með því að gera kross í miðjuna. Börnin fylla síðan inn í hlutana eftir fyrirmælum: 

• Teiknaðu form í annað efra hólfið 

o (Dæmi: Kanntu að teikna hring? Ferhyrning? Þríhyrning? Stjörnu? 

Hjarta?) 

• Skrifaðu þá bókstafi sem þú kannt í hitt efri hólfið 

• Skrifaðu þá tölustafi (tölur) sem þú kannt í annað neðra hólfið 

• Teiknaðu mynd af þér í síðasta hólfið  

Sjónræn stafaþekking barnanna var metin í september, janúar og maí. Kennarar höfðu 

tilfinningu fyrir því að börnin þekki síst séríslensku stafina Ð og É, Þ Æ og Ö, broddstafi 

eins og Ó Ý Ú eða stafi sem eru sjaldgæfari eins og Y X Z. Þegar niðurstöður lágu fyrir í 

september kom í ljós að S var sá stafur sem flest börnin þekktu, þá U og í þriðja sæti voru 

stafirnir A, L, og X. Almenn þekking á stafnum X  kom verulega á óvart en líkleg skýring 

er sú að X er víða í umhverfi barnanna, á fjarstýringum leikjatölva og í mörgum 

tölvuleikjum. Fæst börn þekktu É, Æ og Ö en Ð og Ú voru næst líklegust til að vera 

óþekkt. 

Sjónræn stafaþekking að hausti (september 2007) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

S u a b h k e g á f i o ð é   

  l r  þ  j d n í  ú æ   

  x     t ó ý m   ö   

       v y  p      

 

Í janúar var prófið endurtekið og enn var S sá stafur sem flestir þekktu en A var 

einnig í fyrsta sæti. Í öðru sæti var B en í þriðja sæti Á, F og L. Nú þekktu fæst börnin Ð 

en O og Æ voru í næstsíðasta sæti. 

                                                 Sjónræn stafaþekking á miðjum vetri (janúar 2008) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

a b á d k e j p i m í t é ú o ð 

s  f h v g   y  n  ó ö æ  

  l r x        ý    

   u þ            
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Að vori var S enn í fyrsta sæti yfir stafi sem börnin þekktu, í öðru sæti var A, Á og U, 

í þriðja sæti B, H og X en í fjórða sæti voru D, H, R, U. Þegar skoðað er hvaða stafi 

börnin þekktu síst rak Ð enn lestina en í næstsíðasta sæti var O, og þá Æ og Ó og Ú. 

        Sjónræn stafaþekking að vori (maí 2008) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

s a b d f j í p i n é ó æ o ð  

 á h e l k  y m  ö ú     

 u x g þ v   t        

   r     ý        

 

Að hausti þekkti eitt barn alla bókstafina og tvö þekktu enga, hin börnin röðuðust 

síðan þarna á milli. Í janúar bættu börnin mismikið við stafaþekkingu sína, allt frá engum 

til 20 bókstafa. Níu börn bættu við sig tveimur til tíu bókstöfum en sjö lærðu tíu til 20 

bókstafi. Að vori mældust framfarirnar frá engum til átta bókstafa og þá þekktu tólf börn 

29 bókstafi eða fleiri og gátu lesið orð eða setningar. Einungis þrjú börn þekktu færri en 

20 bókstafi en athygli er vakin á að öll börn á deildinni tóku prófin, líka börn með frávik í 

þroska. Af þessu er dregin sú ályktun að aðferðirnar skili umtalsverðum árangri en að 

auki telja kennarar börnin hafa áhuga á lestri, ritun og stærðfræði sem er mikilvægur 

þáttur í markmiðum verkefnisins. 

Tölustafina 1-10 þekktu allflest börnin að hausti en þau sem ekki gerðu það kunnu 

fyrstu fjórar til sex tölurnar sem segir að tölur lúti öðrum lögmálum en bókstafir og lærist 

helst í réttri röð og þegar betur var að gáð kom í ljós að samhengi var á milli þess hvaða 

stafi börnin þekktu og hvaða þekkingu þau höfðu á magnhugtökum. Barn sem vissi hvað 

fimm er mikið í fjölbreyttu samhengi þekkti einnig tölustafinn 5 og svo framvegis. 

Eins og viðmiðunarreglur gera ráð fyrir er Hljóm-2 prófið endurtekið í febrúar á þeim 

sem komu út með mjög slaka færni eða slaka færni, alls tíu börn. Þá hafði helmingur 

þeirra náð meðalfærni, þrjár niðurstöður voru mjög slakar og ein slök en allir nema einn 

höfðu bætt sig, sumir umtalsvert. Eitt barn tók prófið ekki aftur vegna sérstakra aðstæðna.  

Í apríl mátu foreldrar starf deildarinnar og af 22 heimilum svöruðu 20 (matsblaðið er 

fylgiskjal 4). Ein spurningin snerist um að fá fram það sem fjölskyldan teldi barnið hafa 

lært um veturinn. Það var áberandi hve margir nefndu atriði tengd hljóðkerfisvitundinni, 

sérstaklega af því að á matsblaðinu var þróunarverkefnið ekki nefnt. Tólf foreldrar sögðu 

barnið sitt hafa lært stafi og einn vildi að meira hefði verið gert af því sem og að æfa ritun 
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meira. Af þessu má draga þá ályktun að verkefnið hafi skilað árangri og börnin þroskast í 

kjölfarið. Þess má geta að mat sem þetta hefur verið lagt fyrir á deildinni í fimm ár og 

foreldrar alltaf verið jákvæðir og ánægðir með starf deildarinnar.  

 

Mati foreldra vorið 2008 á því hvað barnið hefði lært: 

Það eru rím, samsett orð og fleira. Stafina. Ég er 

ánægð og er örugg með son minn þegar hann fer í 

skóla. 

 

Það stendur sérstaklega upp úr hvað honum gekk 

vel að læra stafina. 

 

Barnið mitt hefur lært rím, stafi og orð. Góður 

skólaundirbúningur. 

 

Þroskast á allan hátt, sérstaklega miklar framfarir 

hvað varðar lestur og stafi. 

 

Tölur og stafi. Form, samskipti, rím. Félagsfærni. 

Góður undirbúningur fyrir skóla. 

 

Heilmikið og þá kannski mest varðandi stafina og 

fínhreyfingar. 

 

Ýmislegt varðandi skólann og lífið. Tölustafi og 

bókstafi. 

 

Að borða flest grænmeti, alla stafina og margt fleira. 

 

Góður árangur í undirbúningi fyrir skólann. Góð 

stjórn á að skrifa og teikna. 

 

Stafi, klappa orð, ríma, sitja og hlusta, vinna. Þetta 

allt skilaði sér og honum fannst þetta mjög gaman. 

Næstum alla stafina, lærði að skrifa nafnið sitt og 

margt fleira 

 

Hún lærði kurteisi, stafina, að vinna í hóp og margt 

fleira. 

 

Hefði kannski mátt vera heldur meiri kennsla um 

stafina og æfa sig í að skrifa þá. 

 

Önnur atriði sem komu fram: 

Sjálfstraust jókst mikið sem þurfti og málþroski 

jókst mikið. Mestu held ég að hafi skipt jákvæð 

styrking, hól og hvatning. 

 

Því [barninu] fór fram á allan hátt. 

 

Hópastarf skilar árangri, hún hefur æft sig að telja 

og teikning er fín. Frábært að þeim skuli vera kennt 

að spila á spil.  

 

Barnið hefur tekið framförum í mörgu og sama má 

segja um þroska. 

 

Sjálfstraust, tónlist, að nota tölvu, allt kom mjög vel 

út og ekkert frekar en annað, við erum mjög sátt. 

 

Að spila á spil – algjör snilld ! 

Þið eruð mjög dugleg að vera úti sem er mjög gott 

[…] Stærsti lærdómurinn hjá barninu okkar hefur 

verið að aðlagast nýjum aðstæðum. 

 

 

Foreldrar sögðu börnin ánægð í skólanum, lýstu eigin ánægju með starfið og töldu 

andrúmsloftið afslappað og notalegt. Foreldrar meta samskipti við kennara góð og segja 

að þeir leggi sig fram um að börnunum líði vel.  

Við vinnuna við verkefnið hafa kennarar þurft að líta gagnrýnið á eigin störf, viðhorf 

og kennsluaðferðir. Fundir, samræður og skipulögð skráning leiddu af sér starfsþróun og 

skýrari sýn á eigið hlutverk. Kennarar telja að þeirra hlutverk sé að vera vakandi fyrir 

getu og þroska hvers og eins, sjá námstækifærin og grípa þau. Þeir þurfi að hafa skýr 
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markmið og stefna einbeittir á þau í öllu starfi. Mat þurfi að vera reglulegt og tengt 

markmiðum og einstaklingsnámskrárgerð lifandi afl allan veturinn.  

Þegar kennarar líta til baka eru þeir ánægðir með árangurinn, ekki síst vegna þess að 

barnahópurinn samanstendur af glöðum börnum sem flest trúa á eigin mátt og megin, 

óháð kunnáttu og getu. Vinnugleði og áhugi er ríkjandi og foreldrar eru ánægðir með 

árangur deildarinnar 

.
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4. kafli  Niðurstaða 

Í upphafi voru sett fjögur markmið með verkefninu og hér á eftir verða þau tekin til 

umfjöllunar, hvert og eitt. Í stuttri samantekt má segja að greiðlega hafi gengið að ná 

fyrstu þremur markmiðunum. Skráning og samantekt á verkefnum gekk vel og vefurinn 

varð að veruleika. Langtímamarkmiðið bíður síðan betri tíma. 

 

Markmið 1: Að skrá með skipulögðum hætti þær leiðir sem nýtast best við 

undirbúning lestrar-, ritunar- og stærðfræðináms elstu barna í leikskóla þar sem 

áherslan er á að börnin læri gegnum leik.  

Kennarar sáu að efni sem snýst um börnin sjálf, fjölskyldur þeirra og barnahópinn eru 

vinsælli en önnur og halda athyglinni eftir að kennari sleppir af þeim hendinni. Þau 

verkefni eru líklegri til að skila árangri.  

Fjölbreytt aðferðafræði eykur líkurnar á að fleiri finni aðferð sem hentar þeim og 

eykur því líkurnar á að börni læri meira en ef einhæfari aðferðum væri beitt. 

Verkefni sem börnin geta nálgast sjálf og án aðstoðar kennara hafa sum orðið vinsæl 

og verið notuð stöðugt yfir veturinn. Að öðru ólöstuðu hefur skrifstofan notið mestra 

vinsælda en einnig stafaveggur, rímveggur og stafabúðin. 

Þegar kennarar skipuleggja umhverfi sem hvetur börn til að aðstoða hvert annað og 

kenna hvert öðru þá ýtir það undir nám sem annars hefði síður átt sér stað. Að auki læra 

börnin að leita hvert til annars og miðla þekkingu sinni. 

Reynslan hefur sýnt kennurum að fimm ára börn hafa töluverða hæfileika til 

hugarreiknings og þessi aðferð er mikið notuð áður en þau fara að setja tölur á blað. Hið 

sama á við um lesturinn, börnin vinna í huganum, fá tilfinningu fyrir hljóðum, takti og 

hlutverki stafanna í málinu. Þegar þessi tilfinning er komin á veg er stutt í að hægt sé að 

skrifa orð og setningar. 

 

Markmið 2: Að safna gögnum og hugmyndum að lestrar-, ritunar- og 

stærðfræðihvetjandi verkefnum. 

Niðurstöður úr þróunarverkefninu er settar fram með þrennum hætti: Með þessari skýrslu 

þar sem meðal annars er greint frá faglegum forsendum á bak við aðferðirnar, útskýrt 

hvað átt er við með hvetjandi umhverfi og sagt frá framkvæmd og mati. Verkefninu fylgir 
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líka veglegt kennarahefti með leiðbeiningum og hugmyndum að fjölbreyttum verkefnum. 

Að síðustu var hannaður vefur til að halda utan um verkefnið í heild sinni. 

 

Markmið 3: Að búa til vef með:  

o Hugmyndum að verkefnum, bæði fyrir minni og stærri hópa 

o Hugmyndum að kennsluefni 

o Kennaraleiðbeiningum 

Vefurinn varð að veruleika og er vistaður á slóðinni: 

(http://idavollur.akureyri.is/fimmaraogfaer/ Höfundar eru ánægðir með árangurinn, þarna 

geta kennarar og aðrir áhugasamir kynnt sér verkefnið og notað hugmyndirnar ef þeir 

kjósa svo. 

 

Markmið 4: Langtímamarkmið er útgáfa efnisins í bók. 

Þetta markmið fylgir verkefninu inn í framtíðina eins og áformað var í upphafi.  

http://idavollur.akureyri.is/fimmaraogfaer/
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5. kafli Lokaorð 

Frá því að Iðavöllur flutti í nýtt húsnæði vorið 2001 hefur skólastarfið verið í mikilli 

mótun og mörg fróðleg verkefni verið unnin. Skólanámskrá leit dagsins ljós og hefur 

tekið miklum breytingum síðan, unnin var bók sem heldur utan um skóladvöl sérhvers 

barns og gerðar handbækur fyrir foreldra, starfsmenn sem og um aðlögun og skólabyrjun. 

Í skólanum er samankominn hópur góðra kennara og samstarf þeirra varð deigla 

hugmynda, umræðna og skoðanaskipta sem leiddu af sér tilraunir og þróunarverkefni. 

Eitt sérkenni Iðavallar er að þar eru árgangaskiptar deildir og það eitt hefur haft mikil 

áhrif á það hvernig starf einstakra deilda þróast og kennarar hafa haft tækifæri til að 

sérhæfa sig og þróa nýjar starfsaðferðir. 

Verkefnið er unnið í anda skólanámskrár Iðavallar og tengist áherslum skólans hvað 

varðar leiðir og tilgang. Verkefnið mun fyrst og fremst nýtast til að gera starfið á þessu 

sviði markvissara með elsta árgangi skólans. Það mun auðvelda kennurum að hafa 

yfirsýn yfir árangur barnanna og framfarir og þar með gefa foreldrum markvissari 

upplýsingar, bæði um starfið almennt en einnig um framfarir barna sinna. Verkefnið mun 

líka auðvelda nýjum kennurum að setja sig inn í þennan hluta starfsins og velja matslista 

og próf sem duga. 

Það er stefna skólans að gera þau verkefni sem unnin eru aðgengileg fyrir aðra og þá 

hefur vefurinn gjarnan gegnt lykilhlutverki. Sú leið er kennurum töm og umferð um 

vefinn töluverð, til að mynda skoða kennara annarra skóla vefinn og nýta hugmyndirnar. 

Fyrirhugað er að kynna verkefnið fyrir kennurum með fyrirlestrum eða námskeiðum en 

einnig að koma því að á ráðstefnum eða í viðeigandi tímarit. 

Það er lítið til af fræðsluefni um kennslufræði íslenska leikskólans og öll viðbót við 

það er til góða fyrir kennara, kennaranema og kennaraskóla. Skýrari sýn á þessi fræði og 

það hvernig yngri börn tileinka sér þekkingu gæti í víðasta samhengi styrkt stöðu 

skólastigsins en víst er að hjálpargögn, kennsluefni og hugmyndir að aðferðum munu 

hjálpa leikskólakennurum í starfi og að minnsta kosti gefa þeim val um aðferðir sem þeir 

geta notað. 
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Fylgiskjal 1  Bréf til foreldra barna fædd 2001 

 

Kæru foreldrar 

Í gær fengum við þær ánægjulegu fréttir að Menntamálaráðuneytið ætlar að veita okkur 

500.000 kr. styrk næsta vetur. Peningana fáum við vegna verkefnis sem hefur fengið 

heitið Fimm ára og fær í flestan sjó og er ætlað að varpa ljósi á hvernig fimm ára börn 

tileinka sér lestur, ritun og stærðfræði í gegnum leik. Hugsanlega gæti verkefnið endað á 

vef, í bók eða á myndbandi. 

 

Í vetur höfum við safnað efni þar sem börnin ykkar sjást á myndum og 

myndbandsbrotum, það gæti hugsast að við nýttum eitthvað af þessu inn í verkefnið 

okkar næsta vetur. Ef þú hefur á móti því að barnið þitt sjáist á/í mynd þá láttu vita og 

munið að við erum að huga að útgáfu síðar, til dæmis í bók, á myndbandi eða á vef. 

 

Kveðja 
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Fylgiskjal 2  Málörvun, bréf til foreldra 

Málörvun er mikilvægur þáttur fyrir þroska barna og táknar það sem gert er til að kenna 

börnum íslensku, auka orðaforða þeirra, málvitund og tilfinningu fyrir máli. Ástæða þess 

að margt í skólanum miðar að þessu sviði er sú að með tungumálinu höfum við samskipti 

við aðra, við tjáum tilfinningar okkar og skoðanir, við eignumst vini, leikum okkur við 

aðra og skiljum það sem fer fram í kringum okkur. Barn með góðan málþroska er líklegra 

til að standa sig betur í námi. 

 

Helstu áhersluatriði skólans eru: 

Að hafa umhverfið örvandi og fjölbreytt. Lögð er áhersla á samtöl, að hlusta á börnin, 

fara í orðaleiki, spila og gefa þeim tækifæri til að tjá sig en einnig að hvetja börnin til að 

spjalla saman. Daglega er lesið fyrir börnin, flesta daga framhaldssögu og oft aðrar 

bækur. Mikið er gert að því að þjálfa takt, hrynjandi og rím. 

 

Það sem hægt er að gera heima: 

Foreldrar eru hvattir til að lesa fyrir börnin og endilega flóknari og lengri sögur í bland 

við styttri og léttari. Síðan er hægt að spjalla saman um sögurnar (innihald, hvað gerðist, 

af hverju, persónur, hvernig endaði hún?). Foreldrar eru hvattir til að nýta tækifærin sem 

gefast til að spjalla við börnin um daginn og veginn og krefjast þess að þau nefni hluti og 

atburði réttum nöfnum fremur en benda eða segja ”Ég vil fá svona”. Foreldrar geta hvatt 

börnin til að hlusta á hvaða hljóð eru í orðum, nefna hvort heyrist hátt eða lágt í tækjum, 

dýrum eða veðrinu og svo má hvísla og hlusta með lokuð augun. Mörg tækifæri gefast til 

að ríma og leika með orð, bæði bull og merkingarbær orð og einnig er hægt að æfa 

hrynjandi og takt t.d. lesa ljóð og sögur í bundnu máli. Að síðustu er hægt að syngja 

söngva og klappa taktinn eða klappa atkvæði í orðum. 

 

Bækur sem ríma: Þórarinn Eldjárn m.a.:Heimskringla, Óðhalaringla, Grannmeti og 

átvextir, Greppikló og Greppibarnið (þýddar af Þórarni), Tóta tætibuska,Vísnabókin 

Í grænni lautu, söngvaleikir, Gleymmérei eftir Sigrúnu Eldjárn, Kötturinn með höttinn og 

Þegar Trölli stal jólunum eftir dr. Seuss, Fröken kúla kónguló og margar fleiri 
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Fylgiskjal 3  Sjónræn stafaþekking – dæmi um matsblað 

Nafn:_______________________________________________________________ 
 

 
 

 

              
              

  A Á  B D Ð E  É F G H I Í J K L M 

1. próf                                 

2. próf                                 

3. próf                                 

  N O Ó P  R S T  U  Ú V X Y Ý Þ Æ Ö 

1 próf                                 

2. próf                                 

3. próf                                 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10    au   ei  ey   

1. próf                                 

2. próf                                 

3. próf                                 

Fjöldi bókstafa:    Dagsetning:   Kennari:    

1. próf                           

2. próf                           

3. próf                           

                 

Fjöldi tölustafa:    Dagsetning:   Kennari:    

1. próf                           

2. próf                           

3. próf                           

Athugasemdir:              
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Fylgiskjal 4  Mat foreldra á starfi Jötunheims 2007 - 2008 

Hvernig upplifði barnið ykkar veturinn? 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Hvernig upplifðuð þið veturinn? Hvað var gott og hvað mátti betur fara? 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Hvernig upplifðuð þið samstarfið við kennarana? Hvað var gott og hvað mátti betur 

fara? 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Hvað lærði barnið ykkar í vetur? Hvaða aðferðir og viðfangsefni haldið þið að hafi 

skilað bestum árangri? 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Fannst ykkur þið fá nægilegar upplýsingar um starfið? Dagatöl, skilaboðatafla, 

heimasíður, kynningarfundur? Hvað notið þið, vantar upplýsingar og þá hverjar? 

 

_______________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________ 

 

Annað sem þú vilt koma á framfæri 

_______________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________  
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Fylgiskjal 5  Upplýsingar til heilsugæslu vegna fimm ára skoðunar 



 39 

Fylgiskjal 6 Upplýsingar til grunnskóla  
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