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Ágrip 
Verkefnið er barnabók, saga með litríkum teikningum af dýrum, þar sem 

sögumaðurinn er leikbrúðan Hella, sem fylgir með bókinni. Markmiðið er að bókin 

nýtist börnum í leikskólum til málörvunar og leikskólakennurum við kennslu 

tvítyngdra barna. Notuð eru nokkur tungumál í bókinni, breytileg eftir því hvaða 

tungumál börnin í leikskólanum tala, eða að vali leikskólakennara. Hugsunin með því 

er að örva áhuga barna á að læra önnur tungumál. Með því öðlast þau betra 

sjálfsöryggi og sjálfsmyndin verður sterkari. Þau verða forvitnin um að fræðast meira 

um heiminn og áhuginn á að kynnast ólíkri menningu vaknar. Bókin er rökstudd með 

greinagerð þar sem fram kemur lýsing á verkinu og grein gerð fyrir vali verkefnisins. Í 

fræðilegri umfjöllun er komið inn á gildi bóka og leikbrúða, mikilvægi þess að virða 

móðurmál, endurtekningar, fjölbreytni ofl. 
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Formáli 
Þessi greinagerð er hluti af lokaverkefni mínu til B.Ed.-prófs við KHÍ vorið 2007. 

Hinn hlutinn er barnabókin Hjálparhella, sem er hugsuð til að örva málþroska barna 

af erlendum uppruna sem og íslenskum, þeim til gagns og gamans. Þegar bókin er 

notuð þarf að setja nokkur erlend orð í hana. Það er gert með það í huga að börnin 

heyri fleiri tungumál en sitt eigið og öðlist við það víðsýni og læri að bera virðingu 

fyrir öðrum tungumálum. 

 
Bókin Hjálparhella fjallar um leikbrúðuna Hellu, sem er búin að týna vini sínum. 

Þegar hún fer að leita að honum, hittir hún ýmiss dýr sem þurfa á hjálp að halda. 

Þegar bókin er lesin fyrir börn, er gert ráð fyrir að þau séu virkir þátttakendur. Það 

verða þau með því að svara leikbrúðunni Hellu og nota ýmsar hreyfingar þegar þau 

eru að hjálpa dýrunum sem eru í vanda. Bókin er því lifandi og skemmtileg. 

 
Ég vona að bókin Hjálparhella gagnist börnum til málörvunar og sem leið til að 

kynnast fleirum tungumálum. Einnig vona ég að bókin nýtist starfsfólki á leikskólum 

og mögulega kennurum yngstu barna í grunnskólum. 

 
Leiðsögukennari minn við gerð verkefnisins var Kolbrún Vigfúsdóttir, þróunarfulltrúi 

hjá leikskólasviði Reykjavíkur. Ég vil þakka henni fyrir góðar ábendingar við 

verkefnið og elskulegt viðmót. Einnig vil ég þakka Hrafnhildi Vilhelmsdóttur, 

systurdóttur minni fyrir góðar teikningar í bókina og gott samstarf við gerð þeirra. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka Sigurlaugu Friðriksdóttur fyrir góðan stuðning í ferlinu 

og yfirlestur á verkefninu. 

 

 

 

 

__________________________________ 

Álfheiður Gísladóttir 

Maí 2007 
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Inngangur 
Hver kannast ekki við tilfinninguna að vera í landi þar sem maður skilur ekki 

tungumálið sem talað er. Maður reynir að gera sig skiljanlegan með einhverjum hætti, 

hrafli úr þeim tungumálum sem maður kann og handapati. Fólki sem flytur hingað til 

Íslands hlýtur að líða svipað og þá einnig börnunum sem koma „mállaus“ í 

leikskólann. Væri þá ekki gott að hlusta á sögu í leikskólanum þar sem notuð eru 

nokkur orð úr móðurmálinu? Eitthvað kunnuglegt í framandi tungumálumhverfi. Það 

var vegna þessara hugsana, sem kviknaði hjá mér áhugi á að búa til einhvers konar 

bók, til að auðvelda börnum af erlendum uppruna að læra íslensku og líka að þau 

heyrðu móðurmál sitt talað í leikskólanum. 

 
Greinagerð þessi skiptist þannig að fyrst er stutt lýsing á verkefninu og rökstuðningur 

fyrir vali viðfangsefnisins. Síðan er gerð grein fyrir markmiðum verkefnisins og svo 

kemur stór kafli þar sem verkefnið er kynnt og sagt frá efnisöflun, framgangi og 

skipulagi. Í fræðilegri umfjöllun kemur hugmyndin á bak við bókina tengd fræðunum 

og að lokum er sagt frá því hverjum og hvernig verkið nýtist. 

Stutt lýsing á verkefninu 
Verkefnið er barnabók og greinagerð þar sem fram kemur markmið, tildrög, 

samhengi, heimildir ofl. Bókin er ekki hefðbundin bók því auk þess að hlusta á 

lesturinn, taka börnin þátt í „leiknum“. Bæði með því að svara þeim sem les bókina og 

einnig með því að hjálpa sögupersónum, en til gera það þurfa börnin að nota ýmsar 

hreyfingar. 

Rökstuðningur fyrir vali viðfangsefnisins 
Mikilvægt er að notaðar séu fjölbreyttar aðferðir við málörvun barna. Það er 

nauðsynlegt að hlúa að og rækta tungumálið á fjölbreyttan hátt. Ein góð leið er notkun 

barnabóka og eru þær því ómissandi þáttur í starfi leikskólans. Með góðum bókum má 

efla almennan þroska barna, styrkja málþroskann og auka færni þeirra í að hlusta og 

einbeita sér, hjálpa þeim að skilja tilfinningar og heiminn, örva ímyndunarafl þeirra 

o.s.frv. Bækur eru góðar til að styðja við móðurmálið sem og íslenskuna sem annað 

tungumál, en tvítyngi er börnunum mikilvægt verðmæti sem þarf að hlúa vel að og 

styrkja. 
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Markmið 
Markmiðið með gerð bókarinnar er að aðstoða við málörvun barna á leikskólum, sem 

eru að læra íslensku sem annað tungumál. Með bókinni fylgir leikbrúðan Hella, því 

börnum gengur oft betur að tjá sig við leikbrúðu og hlutverk hennar er að gera 

tvítyngdum börnum auðveldara með að tjá sig. Bókin getur einnig auðveldað 

kennurum samskipti við erlend börn og komið á skemmtilegum samskiptum milli 

barna. Hún getur aukið áhuga þeirra á öðrum tungumálum og víkkað sjóndeildarhring 

þeirra. Bókin getur þannig verið góð viðbót við þær aðferðir sem notaðar eru við 

málörvun tvítyngdra barna á leikskólum. 

 
Persónulegt markmið mitt var að dýpka þekkingu mína á því hvernig best er að haga 

málörvun barna af erlendum uppruna og fá við það góðan grunn fyrir komandi starf 

sem leikskólakennari, en börnum af erlendum uppruna hefur fjölgað mikið á Íslandi. 

Mig hefur einnig dreymt um það lengi að búa til barnabók og nýta við það hæfileika 

mína og sköpunargáfu. 

Kynning á verkinu, efnisöflun, framgangur og skipulag 
Í fyrstu ritgerðinni sem ég gerði í Kennaraháskólanum, átti ég að velja efni til að 

skrifa um. Ég valdi að skrifa um tvítyngi. Það var eitthvað sem ég þekkti ekki mikið, 

en hafði áhuga á að kynna mér nánar. Í gegnum námið hefur áhugi minn á málefnum 

sem tengjast börnum af erlendum uppruna aukist mikið. Ég lærði að góð leið til að 

virða tungumál barna, er að gera það að sýnilegum og virtum þætti í leikskólastarfinu 

og mig langaði að búa til einhvers konar námsefni þar sem erlend tungumál væru 

notuð í bland við íslenskuna. 

 
Hugmyndin að bókinni var nokkuð lengi að mótast. Fyrst hafði ég hugsað mér að gera 

sögu sem einhvers konar tölvuleik með orðum á nokkrum tungumálum, en svo fékk 

sex ára dóttir mín bók í afmælisgjöf, sem var á tveimur tungumálum. Henni fannst 

mjög spennandi að læra annað tungumál og þá kom hugmyndin að gera bók á fleiri en 

einu tungumáli. Fyrst átti hún að vera á tveimur tungumálum, en ég gat ekki ákveðið 

hvaða tungumál það ættu að vera. Þá kom sú hugmynd að geta breytt um tungumál 

eftir því hvaða mál væru töluð á leikskólanum, en með því mundi bókin nýtast fleiri 

börnum. En hvernig átti ég að útfæra það? Ég velti þessu lengi fyrir mér og loksins 

kom lausnin. Hún var sú að hafa blaðsíðurnar plastaðar svo að hægt væri að skrifa 

erlendu orðin inn á þær. Ef engin börn af erlendum uppruna eru í leikskólanum, getur 
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kennarinn valið það tungumál sem hann vill nota til að kenna íslensku börnunum. 

Allar persónurnar í sögunni eru dýr. Það er gert til að halda inni möguleikanum á því 

að breyta um tungumál án þess að vera bundin við þjóðerniseinkenni, en þrjú dýranna 

tala annað tungumál en íslensku. 

 
Þegar ég hafði aflað mér heimilda og skannað efnið, ákvað ég hvernig bókin ætti að 

vera uppbyggð. Í fræðunum er sagt að endurtekningar séu mikilvægar í öllu námi og 

því er mikið um endurtekningar í bókinni. Þegar sömu orðin eru sögð aftur og aftur 

með myndrænni tengingu, er auðvelt að læra þau. Bókin er byggð upp sem nokkurs 

konar samtal við börn en ekki sem upplestur, því tungumál eins og flest annað, lærist 

betur með því að taka þátt. Til að ná betur til barna er notuð leikbrúða. Hún er 

sögumaðurinn og fær þau til að taka þátt, með því að svara og tengja hreyfingar við 

orðin, en þannig fá þau betri skilning á því hvað orðin þýða. Börn læra betur þegar 

þau geta tengt saman mynd og tungumál og því er bókin þannig, að börnin sjá alltaf 

mynd á meðan verið er að lesa fyrir þau og geta þá tengt orðin við það sem þau sjá á 

myndunum. Í fræðunum er talað um að gera tungumálanám skemmtilegt og lifandi og 

hafði ég það að leiðarljósi við gerð bókarinnar. 

 
Framgangur verksins gekk nokkuð vel. Skipulagið var að lesa fyrst heimildir og síðan 

semja bókina. Láta svo teiknarann hafa söguna til myndskreytingar, skrifa 

greinagerðina, sauma leikbrúðu og svo lokafrágangur. Þegar ég var búin að lesa 

heimildirnar, punktaði ég hjá mér hugmyndir og hófst svo handa við að semja söguna. 

Það gekk hægt í fyrstu, en hugmyndin þróaðist og söguþráðurinn mótaðist. Samvinna 

mín við teiknarann gekk eins og í sögu, hann var eins og hugur minn. Ég sagði 

hvernig myndirnar ættu að vera og hvernig sögupersónurnar ættu að vera á svipinn og 

svo varð teikningin alveg eins og ég hafði hugsað mér. Bókin var sett saman og að 

lokum var leikbrúðan Hella saumuð. Ég prufaði bókina á nokkrum börnum og hún 

virkaði nokkuð vel, en ég sá að það þurfti að gera smávægilegar breytingar. Börnin 

voru hrifin af verkefninu þó mest af leikbrúðunni. Það eina sem gert var öðruvísi en 

upphaflega áætlunin sagði til um, var að ég og teiknarinn unnum saman við gerð 

teikninganna, því þá gátum við rætt um hvernig myndirnar ættu að vera. 
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Fræðileg umfjöllun 
Fræðilega umfjöllunin byggist upp á eftirfarandi þáttum: 
 

� Bækur eru góðar til málörvunar 

� Gildi leikbrúðunnar 

� Fjölbreytni 

� Mikilvægi þess að virða móðurmál 

� Samtöl 

� Endurtekningar 

� Hreyfingar 

� Tónlist 

Í heimildunum sem notaðar voru við gerð bókarinnar, kom fram að styðja ætti vel þau 

börn sem eru að læra annað tungumál en móðurmál sitt og að nauðsynlegt væri að 

hafa fjölbreyttar leiðir til þess. Umhverfið getur ýtt undir málþroska barna sem og 

lestur bóka, ýmsir leikir, líkamstjáning, söngur ofl. Bókin Hjálparhella er hugsuð sem 

hjálpartæki í þá veruna. 

Bækur eru góðar til málörvunar 

Bókin „Hjálparhella“ er ætluð til málörvunar: 

Til að börn komi sér upp góðum orðaforða og skilji tungumálið, er nauðsynlegt fyrir 

kennara að nota gögn sem ýta undir skilning og auka orðaforða, eins og til dæmis 

bækur. Málörvunin á að byggjast á leik, vera spennandi og skemmtileg. Það verður að 

vera gaman að leika sér með tungumálið (Højgård 2006:190; Siraf-Blatchford 

2000:43-44). 

 
Það örvar vitrænan þroska barna ef lesið er fyrir þau, því lestur örvar almenna hugsun. 

Bók sem lesin er upphátt hefur áhrif á þær umræður sem fylgja í kjölfarið. Lestur með 

börnum er því ekki aðeins góð dægrastytting fyrir þau heldur er það ein áhrifaríkasta 

aðferðin til að bæta við orðaforðann (Morrow 2004:2-4). 

 
Fyrirsjáanlegar bækur er gott að lesa fyrir börn sem eru að læra annað tungumál, 

vegna þess að í þeim er mikið af endurtekningum og einföldum texta sem auðvelda 

þeim að tengjast bókunum. Af sömu ástæðu er gott að lesa sömu bókina oftar enn einu 

sinni. Með því fá börnin meiri upplýsingar í hvert skipti sem lesið er og ná inn 

einhverju nýju (Tabors 1997:120-121). 

 



 8 

Ein mesta áskorun fyrir kennara í vinnu með börnum sem tala ekki sama tungumál, er 

lestur góðra bóka. Það að reyna að halda athygli allra barnanna við lesturinn getur 

verið erfitt, þegar bara sum börnin skilja það sem lesið er. Það getur því verið snúið að 

skipuleggja lestrarstund sem hentar öllum börnunum (Tabors 1997:120). Góð leið til 

að styðja lesturinn er að nota leikbrúður og leikmuni sem eru í sögunni (Siraf-

Blatchford 2000:61). 

Gildi leikbrúðunnar 

Með bókinni „Hjálparhella“ fylgir leikbrúðan Hella: 

Það er áhrifaríkt að nota leikbrúður til að segja sögur. Þannig geta kennarar sagt 

sögurnar á þeirra hátt og jafnvel aukið spennuna fyrir börnin. Leikbrúður eru mjög 

góðar til að ná athygli barna, sem endursegja þeim gjarnan söguna. Þetta á einkum við 

um feimin, óörugg börn sem leikbrúður veita öryggi og traust og auðveldar þeim að 

tjá sig (Morrow 2004:21). 

 
Börnum sem eru á eftir á einhvern hátt eru leikbrúður góð hjálpartæki. Þær eru 

tengiliður milli barna og kennara og með hjálp þeirra er hægt að fá börn sem hafa ekki 

talað lengi, til að opna sig og byrja að tala. Þau geta „falið“ sig bak við leikbrúðurnar 

og fundist þau öruggari. Fyrir börn sem eru að læra sitt annað tungumál getur það 

verið leið til að æfa sig í gegnum leikbrúður. Kennarar geta notað leikbrúður sem 

hjálpartæki til að kenna nýtt tungumál (Paulsen 1992:41-42). 

 
Leikbrúður eru nytsamlegar við málörvun. Þær geta sagt og gert margt sem börn geta 

tileinkað sér á allt annan máta heldur en bara með því að tala við hina fullorðnu 

(Højgård 2006:190). Notkun leikbrúða auðveldar börnum að fylgjast með og ná 

þræðinum í sögunni sem verið er að segja/lesa. Einnig eru leikbrúður tilvaldar til að 

miðla ákveðnum boðskap og upplýsingum sem og til að miðla gildum og menningu 

(Paulsen 1992:31,39). 

Fjölbreytni 

Í bókinni „Hjálparhella“ er ekkert dýr eins: 

Börn þurfa að læra að hafa jákvætt viðhorf til breytileika. Það læra þau ef þau sjá 

fullorðna í umhverfinu gera slíkt hið sama, því það læra börnin sem fyrir þeim er haft. 

Þau líkja eftir hegðun fullorðinna, hvort sem hún er jákvæð eða neikvæð. Sjálfsmynd 

barna erfist ekki heldur lærist (Siraf-Blatchford 2000:3). 
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Kennarar þurfa að finna gögn til að vinna með, sem hjálpa til við að byggja upp sterka 

sjálfsmynd barna. Best væri ef kennarar leggðu áherslu á að öll börn hefðu sína 

sérstöðu hvað varðar kynferði, þjóðerni, tungumál og menningu þar sem þetta er allt 

hluti af fjölbreyttri sjálfsmynd barna. Þegar börn gera sér grein fyrir því að sjálfsmynd 

þeirra er margþætt og þau komi frá ólíkum menningarheimum, er auðveldara fyrir þau 

að taka aðra eins og þeir eru (Siraf-Blatchford 2000:7). 

 
Það er mikilvægt að undirstrika fjölbreytni við mótum sjálfsmyndar barna. Ef litið er 

fram hjá henni, er verið að líta framhjá einstaklingseðlinu. Uppbygging sjálfsmyndar 

er flókið ferli sem líkur aldrei og skarast þar oft á margbrotinn hátt kyn, stétt og aðrir 

þættir. Tungumálið skiptir einnig miklu máli (Siraf-Blatchford 2000:4-5). 

Mikilvægi þess að virða móðurmál 

Í bókinni „Hjálparhella“ eru þrjú dýr sem tala annað tungumál: 

Til að kennarar geti tjáð sig við erlend börn fyrstu vikur þeirra í leikskólanum, þarf að 

biðja foreldra þeirra um nokkur mikilvæg orð í móðurmáli þeirra. Þetta hjálpar 

börnunum og kennurunum að tengjast. Með því að biðja foreldra um þetta, senda 

kennarar þau skilaboð að þeir meti móðurmálið og séu opnir fyrir að kynnast því 

hvernig það er notað og hvernig það hljómar (Tabors 1997:98). Ef kennarar kynna sér 

siði barnanna og tungumál, hjálpar það börnunum, þau verða öruggari og eiga 

auðveldara með að aðlagast (Brown 1998:79-80). 

 
Gögn sem gefa börnum tækifæri til að uppgötva fleiri tungumál en sitt eigið, leiða til 

þess að þau þróa með sér jákvæð viðhorf til annarra tungumála og þeirra sem tala það. 

Börn læra að móðurmál þeirra er ekki eina tungumálið sem hægt er að tjá sig með. Í 

gögnum sem innihalda fleiri en eitt tungumál verður tungumálalærdómurinn eðlilegri 

og börnin skemmta sér vel við að uppgötva ný orð (Siraf-Blatchford 2000:34-35). 

 
Samkvæmt rannsókn Andersen og Rassmussen (1996:76-77) vilja foreldrar að 

starfsfólki leikskóla líki við börn sín og að þeir finni að þau séu velkomin þar. Leið til 

að sýna það er að meta tungumál barnanna, því það er stór þáttur af sjálfsmyndinni. 

Sjálfsmyndin er að miklum hluta byggð á því að geta tileinkað sér tungumál og að 

tungumálið sem við búum yfir sé viðurkennt og hafi gildi. Kennarar geta aðstoðað 

börn til þess að líða vel með sjálfum sér, með því að meta tungumál þeirra og hjálpa 

þeim að auka þekkingu á þeirra eigin tungumáli (Siraf-Blatchford 2000:63). 
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Samtöl 

Bókin „Hjálparhella“ er að nokkru leyti byggð upp sem samtal: 

Með því að tala við börn er verið að kenna þeim tungumál og því er mikilvægt að nota 

samtöl mikið (Manning og Katz 1998:30). Kennarar þurfa með persónulegum 

samskiptum að styðja börnin í tungumálanámi. Þeir þurfa að tala beint við þau og hafa 

samtölin einföld. Það er nauðsynlegt að muna að samskipti eru tveggja átta ferli. 

Skapa þarf andrúmsloft og aðstæður sem hvetja börn til að tjá sig á sínu öðru 

tungumáli og hvetja þau til samræðna við önnur börn sem og við fullorðna (Siraf-

Blatchford 2000:43,58). 

 
Þegar kennarar tala við börn eiga þeir að haga samtalinu þannig að þau hafi tækifæri 

til að svara. Þeir spyrja einfaldra spurninga og gefa börnunum færi á að svara. Börnin 

þurfa tungumálið til að þróa hugsun sína og eftir því sem þau hugsa meira, mun 

tungumál þeirra þróast meira (Siraf-Blatchford 2000:43). Hafa þarf í huga að spyrja 

börnin ekki of flókinna spurninga (Tabors 1997:104). 

 
Þegar kennarar hafa lesið fyrir börnin er gott að spyrja „opinna“ spurninga eins og 

hvað fannst ykkur skemmtilegast í sögunni (Morrow 2004:21). Þannig geta þeir 

haldið uppi samræðum um eitthvað sem börnin sáu og upplifðu í bókinni eins og t.d. 

myndirnar (Siraf-Blatchford 2000:58). 

 
Með því að tala við börn um það sem er að gerast hér og nú, er verið að hjálpa þeim 

að tengja og skilja og þar af leiðandi að gera þeim auðveldara að bregðast við (Tabors 

1997:102). Með því að setja orð á hluti og það sem börnin eru að gera, ná þau betur að 

tengja. Börnin spila með þeim fullorðnu út frá aðstæðunum og fá þannig skilning á 

orðunum. Engin lærir nýtt tungumál bara með því að heyra það (Højgård 2006:188). 

Endurtekningar 

Í bókinni „Hjálparhella“ er mikið um endurtekningar: 

Endurtekningar eru mikilvægur liður í að læra annað tungumál, bæði sem leið til að 

æfa sig í nýja tungumálinu og sem félagsleg leið, því að með því að nota 

endurtekningar auðveldar það börnum að hafa samskipti við aðra. Þau nota 

endurtekningar til að ná athygli og til að sýna að þau séu viljug til að bregðast við á 

einhvern hátt og vera með í tjáskiptum á því tungumáli sem þau eru að læra. Börnin 

nota endurtekningar sem leið til að svara spurningum og einnig til að auka 



 11 

orðaforðann (Siraf-Blatchford 2000:51). Endurtekningar eru árangursrík leið í 

samskiptum við börn sem eru að læra sitt annað tungumál. Það að endurtaka oftar enn 

einu sinni gefur börnunum tækifæri á að ná því sem sagt er (Tabors 1997:101). 

Hreyfingar 

Þegar bókin „Hjálparhella“ er lesin taka börnin þátt með því að hreyfa sig: 

TPR-aðferðin (total physical response = algjör líkamleg svörun) er þannig að börnin 

eiga að svara með líkamanum. Það þýðir að þau þurfa ekki að tjá sig á sínu öðru 

tungumáli, ef þau vilja það ekki eða kunna. Þau sýna skilning með því að nota 

hreyfingar. Orðin koma svo þegar börnin eru orðin nógu örugg með sig til að tala 

(Højgård 2006:190). 

Tónlist 

Bókin „Hjálparhella“ endar á því að telja og syngja með börnunum: 

Tónlist er góð til málörvunar. Rímur og reglur, taktur og hreyfing, klapp, hopp, 

söngur og dans, allt þetta sem lítil börn finna fyrir, er góð leið til að læra tungumál 

(Højgård 2006:190). Gott er að kenna börnum að telja og syngja lög sem eru með 

texta sem auðvelt er að muna (Siraf-Blatchford 2000:52). 

 
Þegar sungið er með börnum sem eru að læra annað tungumál, þarf helst að velja lög 

með hreyfingum og kennarar þurfa að útskýra orðin í laginu áður en sungið er svo að 

þau nái að fylgja með fyrr. Það þarf að gefa börnum mörg tækifæri til að syngja 

uppáhaldslögin sín, því oft er það í gegnum sönginn sem þau segja sitt fyrsta orð á 

nýja tungumálinu (Tabors 1997:125). 

Hverjum verkið nýtist og hvernig 
Bókin er hugsuð sem leið til að örva málþroska barna af erlendum uppruna. Fleiri en 

eitt tungumál er notað í bókinni. Það er gert til að börnin heyri og læri fleiri tungumál 

en sitt eigið og læri þannig að bera virðingu fyrir öðrum tungumálum. Bókin nýtist 

einnig þótt eingöngu séu íslensk börn í leikskólanum, því tungumálaþekking eykur 

víðsýni og virðingu fyrir öðrum tungumálum. Bókin nýtist starfsfólki á leikskólum og 

mögulega kennurum yngstu barnanna í grunnskólum. 
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Lokaorð 
Vinnan við þetta lokaverkefni hefur verið skemmtileg og lærdómsrík. Ég ákvað að 

gera barnabók sem hægt er að nota til að auka málþroska barna og vekja forvitni 

þeirra á tungumálum, þar sem tungumál eru svo stór þáttur tilverunnar. Þau eru alls 

staðar í kringum okkur í hinu daglega lífi og eru öll jafngild. Hugsun og tungumál eru 

samofin og óaðskiljanleg og því er tungumálið okkar kraftmesta verkfæri. 

Sjálfmyndin er að mótast alla ævi og hún mótast af því hvernig við hugsum um okkur 

sjálf. Það er því mikils virði að geta sett hugsanir sínar og tilfinningar í orð og kunna á 

þeim skil. Góð leið til að styrkja sjálfsmynd barna er að viðurkenna barnið, tungumál 

þess og heimamenningu. 

 
Í leikskóla er lagður grunnur að menntun flestra barna á Íslandi og hefur hann því 

mikilvægu hlutverki að gegna. Eitt mikilvægasta hlutverk leikskólans er málörvun og 

þar sem tvítyngdum börnum fjölgar ört hér á landi, þarf kennslan að vera sniðin að 

þörfum þeirra á öllum skólastigum og móðurmál þeirra gert á einhvern hátt sýnilegt. 

Að heyra og sjá ólík tungumál getur kveikt áhuga barna á að læra þau og ef það tekst, 

er tilganginum með bókinni náð. 
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