
Leikskólakennarafræði – skimunarlisti  

Markmiðið með skimunarlistanum er að leggja fyrsta mat á hvort þú átt erindi í raunfærnimat. 

Niðurstaðan er aðeins vísbending um hvort ástæða sé til að skoða næstu skref með ráðgjafa.    

Leikskólakennarar þurfa að geta unnið sjálfstætt og skipulega.  Forsendur fyrir raunfærnimati er að 

þú hafir öðlast talsverða færni og eru því sett lágmörk um 25 ára lífaldur og  3 ára starfsreynslu í 

faginu.     

Ekki þarf að hafa þekkingu á öllum þáttum til að eiga erindi í raunfærnimat.   

Hæfniviðmiðum er  skipt í flokka og skalinn hér til hliðar notaður. Neðst í 

hverjum flokki er kassi þar sem þú getur bætt við atriðum eða skýrt 

frekar út þína hæfni. Endilega notaðu þá.   

  

Nafn   

Lífaldur   Starfsaldur í grein / ár  

    

Yngstu börnin í leikskólanum 1 2 3 4 

Ég get útskýrt hvað ber að leggja áherslu á við upphaf leikskólagöngu barna 
(aðlögun) 

    

Ég get sagt frá því hvernig umhyggja, samskipti og nám barna er samtvinnað í 
daglegu starfi 

    

Ég get greint hvernig yngstu börnin í leikskólanum tjá sig, skapa og eiga í 
samskiptum við önnur börn og fullorðna 

    

Ég get skipulagt leikskólastarf með yngstu börnunum í leikskólanum í 
samræmi við aldur þeirra og þroska 

    

Ég þekki þá hugmyndafræði sem liggur til grundvallar leikskólastarfi með 
yngstu börnunum  

    

Annað sem þú vilt bæta við:  

 

Myndlist ungra barna 1 2 3 4 

Ég get sagt frá þróun teikniþroska barna á leikskólaaldri, sagt frá hvað 
einkennir hvert stig og greint hvar börn eru stödd í teikniþroska     

Ég get útskýrt grunnatriði í litafræði og litablöndun     

Ég get útskýrt hvað einkennir frumform, geómetrísk form og lífræn form og 
hvar þessi form er að finna í umhverfi okkar     

Ég get útskýrt hvað einkennir mynstur almennt og gert grein fyrir ólíkum 
gerðum mynsturs      

Ég get útskýrt hvað einkennir miðjumynstur og margvíslegar gerðir þeirra og 
rætt um í hvaða tilgangi þau eru unnin     

1 Lítil þekking/færni 

2 Nokkur þekking/færni 

3 Góð þekking/færni 

4 Mikil þekking/færni 



Ég get útskýrt vefnað og efnivið sem nota má við hann og mismunandi 
möguleika sem t.d. pappírsvefnaður býður upp á     

Ég get útskýrt hvað einkennir vinnu með pappamassa, uppbyggingu skúlptúrs, 
aðferð við að klæða það með pappamassa og fjölbreyttum 
skreytingarmöguleikum 

    

Annað sem þú vilt bæta við:  

 
    



Tónlist í lífi ungra barna 1 2 3 4 

Ég get útskýrt í hverju tónlistarþroski barna felst og rætt um þýðingu tónlistar 

fyrir uppeldi barna     

Ég hef góða yfirsýn yfir það efni sem til er á Íslandi fyrir tónlistariðkun í 

leikskóla og veit hvernig ég get fundið erlent efni og staðfært eftir þörfum      

Ég þekki allt að 10 ólíkar aðferðir til þess að vinna með tónlist með börnum í 

leikskóla og get tekið dæmi um ólíkar tónlistaraðferðir og útskýrt þær     

Ég veit hvers vegna söngur er afar mikilvægur ungum börnum      

Ég veit að vel uppbyggð tónlistarstund skiptir miklu máli fyrir tónlistarstarf í 

leikskóla     

Annað sem þú vilt bæta við: 

 

Leikskóli án aðgreiningar 1 2 3 4 

Ég þekki hugmyndafræðina sem liggur að baki skóla án aðgreiningar og 
félagslegs réttlætis     

Ég get útskýrt mikilvægi þess að gæta að virkri þátttöku allra barna í 
leikskólastarfi     

Ég get nýtt mér athuganir og skráningar til að skoða leikskólastarf sem tekur 
mið af fjölbreyttum barnahópi     

Ég get sagt frá hvernig unnið er með fjölbreyttan bakgrunn barna og 
fjölskyldna þeirra í leikskólanum     

Ég get greint frá því hvers vegna samstarf leikskóla og barnaverndaryfirvalda 
er mikilvægt     

Annað sem þú vilt bæta við: 

 

Á mótum leik-og grunnskóla 1 2 3 4 

Ég get útskýrt þær félagslegu og námslegu breytingar sem verða í lífi barna við 
flutning á milli skólastiga     

Ég þekki helstu áherslur í aðalnámskrám leik- og grunnskóla um tengsl 
skólastiga     

Ég get byggt skólastarf á mótum skólastiga á mismunandi sýn og þörfum 
barna, foreldra og kennara     

Ég get nýtt leik sem námsleið á mótum skólastiga     

Annað sem þú vilt bæta við: 

 



 

Næsta skref er að hafa samband við ráðgjafa og fá hann til að leiðbeina þér um framhaldið. Ráðgjafi 

getur meðal annars fundið út hvenær og hvort raunfærnimat er að hefjast í leikskólakennarafræði.   

Gangi þér vel. 

Málörvun og bernskulæsi 1 2 3 4 

Ég er fær um að útskýra hvernig eðlileg máltaka gengur fyrir sig     

Ég er fær um að útlista hvaða skilyrði þurfi að vera til staðar svo að barn geti 
yfirleitt lært tungumál 

    

Ég er fær um að velja og nýta fjölbreyttan efnivið og aðferðir sem ýta undir 
málörvun 

    

Ég er fær um að sinna málörvun barna á mismunandi aldri og með 
mismunandi þarfir 

    

Ég get útskýrt fyrir foreldrum hvernig þeir geta örvað mál og læsi barna sinna 
og mikilvægi þess 

    

Annað sem þú vilt bæta við: 

 

Samskipti, samstarf og stjórnun 1 2 3 4 

Ég get útskýrt hvað einkennir lærdómsamfélag í leikskóla     

Ég get skipulagt daglegt og faglegt starf deildarstjóra í leikskóla     

Ég þekki leiðir sem stuðla að bættum samskiptum og til að vinna eftir ef upp 
kemur samskiptavandi eða ágreiningur í starfsmannahópi 

    

Ég hef tekið þátt í foreldrasamtölum í starfi mínu og get útskýrt hvað einkennir 
góð samskipti og samstarf við foreldra 

    

Ég get útskýrt hvað felst í því að vera í forystuteymi leikskólans í breytingaferli 
og get útskýrt hvert hlutverk starfsmanna er í ferlinu 

    

Ég get útskýrt hvað felst í starfsþróun og hvaða áhrif hún hefur á einstaklinginn 
og leikskólann í heild  

    

Annað sem þú vilt bæta við: 

 


