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Úrdráttur 
Þetta verkefni fjallar um alla þætti máls: málskilning, málnotkun, hljóðkerfisfræði, 
beygingafræði og setningafræði auk þess sem það fjallar um þróun málþroska barna og 
málörvun. Markmið verkefnisins var að athuga með hvaða hætti málþroski barna þróast 
og hvaða áhrif málörvun getur haft á málþroska barna auk þess að athuga með hvaða 
hætti er unnið að málörvun í leikskólum. Rannsóknarspurningin sem verkefnið er unnið 
út frá er eftirfarandi „Með hvaða hætti er unnið að málörvun á yngstu deild í nokkrum 
leikskólum á Akureyri?“ 

Í tengslum við verkefnið var framkvæmd könnun í sex leikskólum sem reknir eru 
af Akureyrarbæ í þeim tilgangi að athuga hvernig málörvun væri háttað á yngstu deild. 
Notast var við spurningalista sem samanstóð af tuttugu spurningum. Úrtak könnunarinnar 
var valið með einföldu slembiúrtaki og fól það í sér sex deildarstjóra yngstu deilda. 

Helstu niðurstöður voru að unnið er að málörvun í öllum þeim leikskólum sem 
þátt tóku í könnuninni. Í fimm tilvikum er lögð mjög mikil áhersla á málörvun á meðan 
að í einu tilviki er áherslan mikil. Í meirihluta tilvika er framkvæmt mat á árangri 
málörvunar, hvort sem er á formlegan eða óformlegan hátt. Málörvun fer fram í gegnum 
daglegt starf og í flestum tilvikum er unnið með alla þætti máls þrátt fyrir að áherslan er 
misjöfn varðandi hvern þátt. Þeir þættir máls sem mest áhersla er lögð á varðandi 
málörvun eru málskilningur og málnotkun. Mörgum aðferðum er beitt í tengslum við 
málörvun ásamt því að notast er við fjölbreyttan efnivið. Í því samhengi er algengast að 
notaðar séu bækur, söngvar og spil til málörvunar.  
 
Abstract 
The subject of this project is all the components of the language: semantic, pragmatic, 
phonology, morphology and syntax. The project also contains children’s language 
development and language stimulation. It’s main objectives are simulating language 
development evolving, researching what impact language stimulation can have in 
children’s language development and research the work with language stimulation in 
preschool. The project’s research question is „In which way are junior departments of a 
few preschools in Akureyri working with language stimulation?“ 

In six preschools operating under Akureyrarbær was performed a research along 
side this project to see how junior departments work with language stimulation. During 
the process of the research questionnaires were used consisting twenty questions. The 
sample was selected with simple random sample and involved six people in head of 
preschool junior departments. 
 The main conclusions were that all the preschools involved work with language 
stimulation in one way or another. In these preschools involved five use an answer saying 
„very much“ regarding their emphasis to language stimulation and only one uses the 
option „much“. The majority performs an assessment looking at the achievements of 
language stimulations, whether it’s done in a formal or an informal way. Language 
stimulation is a part of a daily routine and most often language’s all components are used, 
although the emphasis can be a bit different. Semantic and pragmatic are the most 
emphasised things in language stimulation. Regarding the work of language stimulation 
many methods and variety of things are used for an example books, songs and playing 
cards, but this things are most common involved language stimulation. 


