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Læsisstefna Tröllaborga 
 

Inngangur:  

Læsi er samþætt öllu starfi í Tröllaborgum. Í gegnum lífsleikni læra börnin tilfinningalæsi sem stuðlar að 

góðri sjálfsmynd og sjálfsöryggi. Í dygðavinnu læra börnin jákvæð samskipti sín á milli, auka orðaforða sinn 

og dýpka málskilning. Lögð er áhersla á að umhverfi barnanna ýti undir læsi m.a. með myndrænu dag-

skipulagi og merkingum sem eru settar upp í lesátt. Í daglegu starfi er unnið með þulur, rím, sögur, leiki og 

stafi. Kennsluefni er m.a. Lubbi, Sögugrunnurinn og Lærum og leikum með hljóðin, sem allt styður við læsi 

og hljóðkerfisvitund. Í Tröllaborgum er unnið með TRAS, skráningu á málþroska barna og Hljóm-2, athugun 

á hljóð og málvitund barna 

Bækur: Við leggjum ríka áherslu á að börnin hafi óheftan aðgang að bókum enda sækja þau mikið í þær, 

bæði til að lesa og skoða sjálf og eins til að lesa með kennara. Við lestur eru orð og hugtök útskýrð nánar af 

kennara. Gott samstarf er við Amtsbókasafnið og bókasafn Giljaskóla. Börnin fara í heimsókn á bókasafnið 

auk þess sem bókasafnsbangsi Amtsbókasafnsins kemur í heimsókn. 
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Veðurfræðingur: Í samverustund er rætt um veðrið þann daginn, hvaða klæðnað þarf, hvaða dagur er, 

mánuður, árstíð, merkisdagar og breytingar á náttúrunni. Umræðan er sett upp myndrænt í lesátt. Börnin 

læra að lesa í umhverfið. 

 

   

 

Samverustundir skiptast í: 

 

Sögustund: Í sögustundum eru bækur lesnar fyrir börnin ásamt því að nota loðtöflusögur og annað mynd-

rænt efni og er það þá sett upp í lesátt. Eftir því sem börnin verða eldri verður söguformið flóknara. Sögur 

eru sagðar og teiknaðar á tússtöflu. Sögugrunnur notaður í orðamyndun og börnin gera sín eigin ævintýri 

með myndum og orðum.   

   

  

 

Við leggjum áherslu á upplifun barnanna með því t.d. að spyrja þau út í söguþráðinn og svipbrigði persóna 

svo eitthvað sé nefnt. Börnin eru hvött til að segja frá  því hvað þau halda að gerist næst í sögunni út frá 

myndunum einum saman og hvernig sagan gæti endað öðruvísi en hún gerði. Orðum er skipt í atkvæði 
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með því að klappa orð og nöfn, taka sundur orð og setja saman. Þannig byggjum við á ímyndunarafli 

barnanna. 

   

 

Söngstund: Í þessum stundum er lögð áhersla á að syngja fjölbreytt lög, unnið er með þulur, rímur, nafna-

leiki, klappleiki, bergmálsleiki o.fl. Þegar við kennum lög og þulur er textinn m.a. settur fram á myndrænan 

hátt til að útskýra ný eða erfið orð fyrir börnunum. Til þess notum við myndir, tússtöflu eða tölvu. Eftir því 

sem börnin eldast verða textarnir flóknari og unnið er með merkingu þeirra og hvort þeir innihaldi rím eða 

ekki.  

   

 

Hópastarf:  

Í hópastarfi er unnið í litlum hópum og þá eru kjör aðstæður til að vera með markvissa málörvun. Í þessum 

stundum eru bækur oft lesnar, sögur og ljóð búin til og/eða unnið í þemastarfinu „Ég sjálfur og líkami 

minn“ en þar fræðumst við um líkamann og hin ýmsu heiti yfir líkamsparta og hvaða tilgangi þeir gegna.  

  

Einnig tölum við um fjölskyldu okkar og vini. Við æfum okkur að teikna og skrifa, telja, forma og para, tölum 

um tilfinningar og margt fleira.  
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Við förum reglulega í tónlistarherbergið okkar í hópastarfinu. Þar er sleginn taktur, spunahljóðfæraleikur, 

sungið og dansað í takt við tónlistina, og einnig farið í einfalda regluleiki. Leikur er einnig í fyrirrúmi og er 

hlutverkaleikur afar góður vettvangur fyrir málörvun, efla læsi barnanna á leikinn og þjálfa þau þannig í 

samskiptum. Lífsleikni í leikskóla er rauður þráður í gegnum allt starf okkar og í gegnum hana aukum við 

hugtakaskilning, orðaforða og tilfinningalegt læsi. 
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Stór hluti hópastarfsins á eldri deildum byggist á samræðum milli starfsfólks og barna. Við teljum mikilvægt 

að hvert barn fái tækifæri til að tjá sig á sinn hátt og hinir í hópnum hlusti á meðan. Til að ýta undir orða-

forða barnanna og sjálfstraust hvetjum við þau til að koma fram fyrir hópinn sinn og segja frá því sem þau 

hafa verið að vinna að. 

 

   

Á yngri deildum leggja hópstjórar áherslu á börnin læri að þekkja fyrsta stafinn í nafninu sínu. Stafir 

barnanna eru skoðaðir og rætt er um það hvaða hlutir í umhverfinu bera sama staf og þau eiga. Lögð er 

áhersla á lesátt. Síðan útfærir hver hópstjóri verkefni tengd bókstöfum barnanna. Seinni hluta vetrar er svo 

lögð áhersla á að börnin þekki nafnið sitt úr hópi annarra nafna.  

   

       

 

Einnig er oft farið í ýmiss konar málörvandi leiki eins og t.d. Í grænni lautu, Hver er undir teppinu? Fela hlut 

o.fl. ásamt því að spila hin ýmsu spil. 
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Kennsluefni á borð við Lubba, Sögugrunninn og Lærum og leikum með hljóðin er nýtt til eflingar læsis og 

hljóðkerfisvitundar í hópastarfi. 
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Umhverfi og læsi: Lögð er áhersla á að umhverfi barnanna ýti undir málörvun. Stafrófið hangir uppi á 

deildum sem og tölustafirnir 1-10. Þarna skoða börnin gjarnan stafinn/stafina sína og hvaða hlutir hafa 

sama staf og nafnið þeirra. Á valspjaldinu eru nöfn barnanna, þegar þau velja finna þau fyrst nafnið sitt og 

festa það svo á þann stað sem þau ætla á. Einnig eru merkingar á hinum ýmsum hlutum í umhverfinu eins 

og t.d. sæti barnanna í samverustundum og við matarborð. Við erum með myndrænt dagskipulag,  sem 

ásamt öðru myndrænu efni sem er hengt upp er sett upp í lesátt. 

   

   

   

   

 

Lífsleikni og læsi:  

Í lífsleikni læra börnin um samkennd og samskipti. Lífsleiknin gefur tækifæri til að efla siðferðis- og 

félagsþroska barnanna, auka sjálfsvitund þeirra og styðja þau til að öðlast innri aga. Það skiptir máli að 
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kennarinn sé vakandi yfir tækifærunum í leik barnanna til að þau þroski með sér næmi í samskiptum, verði 

félagslega læs. Læsi á tilfinningar sínar læra börnin t.d. með því að við tökum myndir af þeim þegar þau eru 

glöð, reið o.fl, börnin segja frá hvernig þeim líður þegar þau eru t.d glöð og hvernig þau eru þá á svipinn. 

Tilfinningakubbur er notaður þannig að börnin kasta teningnum og ræða síðan hvernig sú tilfinning birtist 

og hvernig manni líður þegar maður er reiður, leiður, glaður o.s.frv. 

   

    

Áhersla er lögð á sjálfsmynd og sjálfsöryggi, börnin koma fram fyrir hópinn; segja nafnið sitt, eitthvað frá 

sjálfu sér, syngja, „lesa“  eða segja brandara. Lífsleiknin veitir einnig tækifæri til umræðu, rökræðna og út-

skýringar á hugtökum. Börnin æfa leik og söngatriði og sýna foreldrum  á vorhátíð og útskriftarhátíð, einnig 

koma þau fram fyrir hópinn í vinastund með atriði. Með því að koma fram fyrir hóp styrkjast ekki bara 

börnin sjálf, heldur líka hin börnin sem bíða þolinmóð, hlusta kurteis á og sýna þeim sem eru að koma fram 

virðingu. 
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Dygðatröllið: Dygðatröll deildanna fer heim með hverjum og einum. Foreldrar eru hvattir til að skrifa í 

litla stílabók það sem barnið gerir með tröllinu. Þegar í skólann er komið kemur barnið fram fyrir hópinn 

sinn og endursegir frásögnina úr bókinni með aðstoð kennara. Dygðatröllið er gott tæki til að styrkja sjálfs-

öryggi barnanna og gefur þeim innsýn í líf annarra barna. 

  

Tröllahópur: Þegar elstu börnin hefja sinn síðasta vetur í leikskólanum fara þau í Tröllahóp.  Á þessum 

aldri hafa börn náð mikilli færni í flestum þroskaþáttum.  Þau eiga orðið auðvelt með að vinna með öðrum, 

taka tillit til annarra og tjá skoðanir sínar og langanir.  
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Á eldri deildum er unnið með stafina alls staðar, við mótum þá með leir, laufblöðum, pallíettum, hnetum, 

saumaðir, teiknaðir, málaðir. Börnin túlka stafina með líkamanum. Stundum eitt og eitt, en líka öll saman, 

þau gera stóran staf og stundum mynda þau jafnvel orð. Í vettvangsferðum er stafir mótaðir í snjóinn, með 

steinum, greinum og flestu sem verður á vegi okkar. Börnin merkja myndirnar sínar og nöfn þeirra eru að-

gengileg til stuðnings ef þau eru ekki búin að læra að skrifa nafnið sitt. Stafrófið er sungið og stafir og orð 

eru á veggjum. Læsi á tölustafi er þjálfað þegar börnin telja, ræða um aldur, afmæli og daga.  Börnin læra 

hvað við erum með marga fingur, augu o.s.frv. Börnin telja út þegar perlað er, mikið er spilað og þar þarf að 

læra reglur, fara eftir þeim og sýna þolinmæði með því að bíða. 

Sjálfshjálp: 

Í Tröllaborgum er lögð áhersla á að börnin verði læs á þarfir sínar og verði m.a. sjálfbjarga við að klæða sig. 

Kennarar aðstoða við að finna út hvaða fatnaður er viðeigandi hverju sinni því íslensk veðrátta getur verið 

breytileg. Í forstofunni læra börnin með tímanum að klæða sig sjálf úr og í og ganga frá fatnaði sínum. 

Tillitssemi og samvinna þarf að ríkja í forstofunni og hvetja þarf börnin til að hjálpa hvert öðru. 
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Einnig er mikilvægt að æfa sig að hjálpa sér sjálfur á matmálstímum og við eigin hreinlæti. 

Jóga: Við notum myndir sem sýna jógastöður, sem við tölum svo um, útskýrum og gerum eins. Myndum 

stafina með líkömum okkar.  Í jóga segir kennarinn gjarnan sögur og börnin gera jógaæfingar út frá þeim. 

   

   
 

Leikur: Í leik eiga sér stað samskipti og samræður barna í milli. Kennarinn er til staðar og styður við þróun 

leiks og á frumkvæði að samræðum. Í leik gefast tækifæri til að æfa samskipti, leysa ágreining, setja sig í 

spor annarra og máta sig í hlutverkum.  Þarna koma dygðirnar úr lífsleikninni sterkt inn í og nýtast vel til að 

þróa samskipti í leik. 

   



   

12 
 

 

      

Hvíld: Í hvíldinni í hádeginu er gjarnan hlustað á sögur og með því stuðlað að auknum orðaforða, virkri 

hlustun, auknum málskilningi o.fl. 

   

Vinastundir: Vinastundir eru alla föstudaga, en þá koma allar deildar saman. Á veturna eru þær á Völlum, 

en á sumrin flytjast þær út í garð. Í vinastundum segjum við sögur, syngjum saman, dönsum og annað 

skemmtilegt. Stundum setja kennarar upp leikrit og stundum koma foreldrar með atriði. 

   

Útivera: Áður en börnin fara út er samverustund þar sem veður er athugað og rætt um hvaða klæðnaður 

hentar þann daginn. Í útiveru eru gildi leiksins í hávegum höfð og tækifærin nýtt til að skoða hvað í 

umhverfinu líkist stöfum, formum þá sjálf og setjum orð á það sem fyrir augu og eyru ber. 
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Snemmtæk íhlutun: Í tröllaborgum fylgjumst við með framförum barnanna á allan hátt. Til þess notum 

við m.a. tæki eins og Tras og Hljóm 2 til að meta framfarir hvers og eins. 

Aldurssvarandi læsisáherslur: 
Áherslur í læsi, málörvun, málskilning og máltjáningu 1-3 ára 3-4 ára 4-5 ára 5-6 ára 

     

Setja orð á alla hluti     

Lesa bækur     

Hlusta á tónlist     

Syngja     

Ritmál sýnilegt      

Nota lesátt     

Dyggðatröll     

Útskýrum orð og hugtök     

Spjöllum saman     

Hlustum á hljóðbækur og leikrit     

Lærum vísur og þulur     

Bækur aðgengilegar     

Bókasafns-samvinna, Bókasafnsbangsi     

Hlustun     

Framsögn     

Endursögn     

Tölvur     

Tröllahópur: elstu börn     

Tvítyngd börn     

Snemmtæk íhlutun     

Tras     

Hljóm 2     

Sögugrunnur     

Segja sögur     

Vinna með rím     

Klappa atkvæði/samstöður     

Tölur og stærðfræði     

Tákn með tali     

Lubbi finnur málbein     

Tilfinningalæsi     

Valkerfi     

Þemavinna með sögur/ævintýri     

Veðurfræðingur     

Málörvunarhópar     

Sérkennsla – T.d. tilvísun til talmeinafræðings     

 

 


