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Úrdráttur/Ágrip 
Ritgerðin fjallar um Tákn með tali tjáskiptaaðferðina og hver staða hennar er innan 

leiksólans. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er greint frá uppruna Tákn með tali, afhverju talið 

er talið æskilegt að nota aðferina, hverjir nýta sér hana og hvenær hefja má kennsluna. Þá 

er fjallað um leikskóla landsins, lagalega umgjörð þeirra og hvernig Tákn með tali getur 

tengst innra starfi leikskólans. Í síðari hluta ritgerðarinnar er gerð grein fyrir 

spurningakönnun sem ég gerði um útbreiðslu notkunar Tákna með tali á leikskólum 

landsins þ.e. hvernig og hversu mikið það er notað, hver ávinningur notkunarinnar er að 

mati þeirra sem svöruðu og hvort og hvað þurfi að gera til að auka veg og vanda 

aðferðarinnar í starfi leikskólanna.  

Í öllum tilvikum voru þátttakendur mjög jákvæðir eða frekar jákvæðir í garð 

aðferðarinnar. Hinsvegar virðist sem svo að það vanti aukna aðstoð við að ýta notkuninni 

úr vör og halda henni á floti innan leikskólanna.  

Að síðustu kem ég með hugmyndir um það hvernig úr því má bæta. 
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 Inngangur 

Í leikskólum landsins er unnið fjölbreytt og gott starf. Í ljósi aukins fjölda menntaðra 

starfsmanna t.d. leikskólakennara og þroskaþjálfa má ætla að starfið auðgist enn frekar 

enda koma þeir inn með nýja hugmyndafræði og aðferðir. Ein af þeim aðferðum sem gera 

má ráð fyrir að þeir kynni eru óhefðbundnar tjáskiptaaðferðir þar á meðal Tákn með tali.    

Viðfangsefni lokaverkefnis míns til B.A. gráðu í Þroskaþjálfun tengist því kjörsviði 

sem ég valdi mér, Barna- og unglingasviði og með titli verkefnisins velti ég upp 

spurningunni hvort Tákn með tali sé hagnýtt í starfi leikskólanna en engu að síður 

vannýtt.  

Ástæða þess að ég valdi þetta efni til þess að skrifa lokaverkefni um er fyrst og fremst 

sá áhugi sem ég hef á Tákn með tali og sú tröllatrú sem ég hef á aðferðinni en einnig 

áhugi minn á að reyna bæta lífskjör þeirra er eiga við einhversskonar erfiðleika að stríða. 

Það eru mannréttindi hvers einstaklings að fá að tjá hugsanir sínar, hugmyndir og 

tilfinningar opinskátt og frjálslega. Að geta átt mannleg samskipti er einn af styrkleikum 

manneskjunnar sem gerir henni kleift að ná persónulegum, námslegum og félagslegum 

markmiðum sínum og ná eins langt og tækifæri gefa til (Light Janice.C. o.fl., 2003:3). Því 

má ætla að lífsgæði einstaklings sem ekki getur tjáð sig séu töluvert minni en þess sem 

það getur.  

Í vinnu minni á leikskólum og einnig með fötluðum börnum og ungmennum hef ég 

kynnst notkun Tákn með tali tjáskiptaaðferðarinnar og heillast af þeim ávinning sem hún 

hefur í för með sér í tengslum við samskiptamáta þessara barna. Niðurstöður rannsókna 

um óhefðbundnar tjáskiptaleiðir, og sérstaklega táknanotkun eins og Tákn með tali, sýna 

á óyggjandi hátt að aðferðirnar hafa mikil og góð áhrif á málþroska barna. Ekki einungis 

fyrir fötluð börn eða þau börn sem eiga við málþroskaörðugleika að stríða heldur flýta 

þær einnig fyrir þroska barna með eðlilegan málþroska (Rosenberg, Karine S. 2006:11). 

Mér fannst því mikilvægt að kanna hvernig notkun þessarar aðferðar er háttað hér á landi.  

Tilgangur lokaritgerðar minnar er að kanna notkun Tákn með tali í leikskólum 

landsins og hvaða ávinning starfsmenn leikskóla sjá af notkun þess. Setti ég því fram tvær 

rannsóknarspurningar: Hversu útbreidd er notkun Tákn með tali í leikskólum á Íslandi? 

og hvað þarf að gera til að auka notkun Tákn með tali í leikskólum landsins? 
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Ef lítið er um notkun Tákn með tali langar mig að komast að því hver sé ástæða þess 

og hvað þarf að gera til að bæta stöðu þess í vinnu með börnum á leikskólaaldri.  

Til þess að verða mér úti um upplýsingar er varða þessar spurningar mínar gerði ég  

spurningakönnun þ.e. ég sendi út spurningalista, um notkun Tákna með tali, í 27 leikskóla 

um land allt.  

Verkefninu er skipt í fjóra hluta. Sá fyrsti er fræðilegur hluti verkefnisins þar sem ég 

kynni tjáskiptaaðferðina Tákn með tali, uppruna hennar, afhverju ætti að nota hana, 

hverjir geti nýtt sér hana og hvenær er hægt að hefja notkunina. Jafnframt er fjallað um 

málþroska barna. Annar hluti fjallar um leikskóla á Íslandi. Fyrst og fremst þau lög og 

reglugerðir sem þeir starfa eftir og hvernig þeir tengjast notkun Tákna með tali og hver 

ávinningur notkunar aðferðarinnar er í starfi leikskólans. Þriðji hluti verkefnisins er 

lagður undir könnunina sem ég gerði í tengslum við lokaverkefnið. Fjallað er um þá 

aðferðafræði sem liggur að baki könnuninni. Framkvæmd og þátttakendum 

könnunarinnar er einnig gerð góð skil. Að endingu eru niðurstöður könnunarinnar 

kynntar og unnið úr þeim. Síðasti hlutinn er alfarið um heildarniðurstöður verkefnisins 

auk þess sem ég kem með hugmyndir að úrbótum. 

Vona ég að verkefni þetta varpi ljósi á stöðu Tákn með tali í starfi leikskóla landsins 

og hvort starfsmenn séu almennt tilbúnir til að nota aðferðina eða hvað þurfi að gera til að 

svo verði. 
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1. Tákn með tali 

Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir eru eins og nafnið gefur til kynna þær aðferðir sem við 

notum til tjáskipta sem eru óhefðbundnar að því leyti að ekki er einungis stuðst við 

talmálið til tjáningar. Þessar óhefðbundnu aðferðir geta verið notaðar einar og sér eða 

sem viðbót við talmál, ef það er fyrir hendi. Aðferðirnar geta fylgt einstaklingnum alla 

ævi eða verið tímabundin aðstoð við talörðugleikum (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2000:63).  

Óhefðbundnum tjáskiptaleiðum er iðulega skipt í tvo flokka, hreyfitákn og benditákn. 

Eðli hreyfitákna felast í nafninu sjálfu þ.e. táknin byggjast á líkamshreyfingum þess 

einstaklings sem notar þau. Þessar hreyfingar geta m.a. falist í látbragði, svipbrigðum, 

bendingum og táknum. Benditákn geta verið hlutir sem bent er á, myndir eða myndræn 

tákn (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2000:63). 

Til flokks hreyfitákna heyrir Tákn með tali sem nánar verður fjallað um hér á eftir. 

Uppruni aðferðarinnar verður rakinn, afhverju Tákn með tali er valið umfram aðrar 

aðferðir og hverjir kostir þess eru. Einnig verður reynt að skilgreina hverjir nota Tákn 

með tali og hvenær hægt er að hefja notkun þess. 

1.1. Sögulegt yfirlit Tákn með tali erlendis og hérlendis 

Heimildir um táknanotkun má finna langt aftur í aldir þegar manneskjan notaði teikningar 

og málverk til þess að eiga í samskiptum við aðra. Frá dögum Plató eru líka til heimildir 

um að heyrnarlausir einstaklingar hafi notað tákn til að tjá sig. Á miðöldum kom fram 

einhversskonar útgáfa af táknastafrófi og táknakerfi og munkar í Benediktareglunni tjáðu 

sig með táknum vegna þess að þeir höfðu tekið eið um að lifa í þögn. Þetta er aðeins hluti 

þeirra heimilda sem fundist hafa um að táknanotkun hafi fylgt manneskjunni frá örófi 

alda (Lloyd, Lyle L. o.fl. 1997:18). 

Upphaf hinar eiginlegu aðferðar Tákn með tali má rekja til Danmerkur árið 1968. 

Sérkennararnir Marienne Bjerregard og Lars Nygard byrjuðu þá að þróa tjáskiptaaðferð 

sem byggð var á táknum líkt og voru notuð í táknmáli heyrnarlausra þó ekki væri í raun 

verið að nota danskt táknmál. Táknin voru notuð til að skýra talmálið og var sú aðferð 

löguð að þeim notendahópi sem Bjerregard og Nygard unnu með (Jóna G. Ingólfsdóttir, 

2000:63). Mörg táknanna sem notuð eru koma úr táknmáli heyrnarlausra en þó er ekki 

alltaf hægt að gera ráð fyrir að sömu tákn virki fyrir fólk með þroskahömlun og 
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heyrnarskerta eða heyrnarlausa einstaklinga (Jórunn Elídóttir og Signý Einarsdóttir, 

1995:53). Þessa aðferð þ.e. tákna notkun prófuðu Bjerregard og Nygard að nota í kennslu 

barna með þroskahömlun. Árangurinn lét ekki á sér standa og sáu þau mjög fljótlega að 

notkun þess væri góð til að auka tjáningargetu og skilning barnanna á talmálinu. 

Aðalkostur aðferðarinnar er líklega sá að með notkun táknanna geta börnin numið það 

sem sagt er við þau á tvennan hátt þ.e. með sjón og heyrn. Yfirleitt eiga þau auðveldara 

með að skilja það sem þau sjá heldur en það sem þau heyra. Einnig gengur litlum börnum 

betur að mynda tákn með höndunum en að bera orðin fram einfaldlega vegna þess að 

grófhreyfiþroski þeirra er lengra á veg komin en þroski talfæranna (Jóna G. Ingólfsdóttir, 

1999:33). Til að mynda orð þarf samhæfingu tungu, vara, öndurnar og raddbanda. Þetta 

er flókin samsetning sem lítil börn ná tökum á eða mun seinna en samhæfingu augna, 

handa og vitsmunaþroska sem er nóg til að geta nýtt sér Tákn með tali (Án höfundar, 

2008). 

Um svipað leyti og danirnir fundu aðferðina upp voru bandarískir kennarar við 

samskonar vinnu þ.e. að uppgötva hagnýtingu tákna í samskiptum við börn sem ekki voru 

farin að tjá sig með talmáli. Rannsóknir Lindu Acredolo og Susan Goodwyn sýndu fram á 

að börn sem notuðu tákn til að tjá sig stóðu betur að vígi í vitsmunalegum og mállegum 

þroska heldur en þau börn sem ekki táknuðu (Rosenberg, Karine S., 2006:10). Aðferðina 

sína kölluðu þær Baby Signs. Tveggja áratuga rannsóknir þeirra sýna að táknanotkun 

felur í sér gríðarlegan hag fyrir notanda hennar t.d. með því að auka samskipti foreldra og 

barns, treysta bönd þeirra, auka tilfinningaþroska, hjálpa barninu að læra að tala og tjá 

tilfinningar sínar öðruvísi en með bendingum, hljóðum eða skapraunum sínum. 

Niðurstöður þessara rannsókna hafa einnig stutt þær kenningar sem hafa haldið því fram 

að með því að auka getu barnsins til samskipta aukist vitsmunalegur þroski þess, 

málvitund og málskilningur sem getur jafnvel hjálpað barninu við að tileinka sér lestur og 

skrift þegar í skóla er komið (Baby signs, 2008). Hróður þeirrar aðferðar, tegn med tale, 

sem Bjerregard og Nygard þróuðu barst víða og komu þau m.a. hingað til lands til að 

halda námskeið og kenna fagfólki hér á landi að nýta sér aðferðina (Jórunn Elídóttir og 

Signý Einarsdóttir, 1995:53). 
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Tákn eru nú notuð víða um heim til þess að aðstoða einstaklinga með málörðugleika 

að tjá sig. Á Norðurlöndunum er aðferðin kölluð Tákn með tali eða Tegn med tali en í 

enskumælandi löndum er yfirleitt notast við nafnið Sign language eða Baby sign.  

Þeim táknum sem notuð er í Tákn með tali má skipta í tvo flokka, náttúruleg tákn 

annarsvegar og tilbúin tákn hinsvegar. Náttúruleg tákn eru yfirleitt auðskilinn og þurfa 

ekki nánari útskýringar. Þau byggjast á því að einhver sérstök athöfn er leikin eins og að 

sofa, borða og synda (Jóna G. Ingólfsdóttir, 1999:33). Sjá myndir hér að neðan. 

   

(Táknin eru fengin af síðunni tmt.is) 

Tilbúnu táknin eru ekki eins skiljanleg þar sem þau eru iðulega tekin úr íslenska 

táknmálinu og er ekki alltaf vitað hvaðan merking þeirra er fengin. Dæmi um tilbúin tákn 

eru afmæli, strætó og að leika (Jóna G. Ingólfsdóttir, 1999:33). Sjá myndir hér að neðan. 

 

(Táknin eru fengin af síðunni tmt.is) 

Eins og orðið Tákn með tali ber með sér er talað mál alltaf notað samhliða 

táknanotkuninni. Ekki eru öll orð í setningu táknuð heldur einungis lykilorðin. Lögð er 

áhersla á að setningarnar séu stuttar og einfaldar og táknin í Tákn með tali eru yfirleitt 

myndræn og skýr (Jóna G. Ingólfsdóttir, 1999:33). Tilgangurinn með notkun þeirra er að 

ná fram virkum boðskiptum í sem flestum aðstæðum. Ekki er þó nóg að gera táknin 
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heldur skipta svipbrigði og annað látbragð miklu máli og til að undirstrika þýðingu 

táknanna eru allar hreyfingar ýktar (Jórunn Elídóttir og Signý Einarsdóttir, 1995:53). 

Það má segja að bylting hafi orðið í málörvun barna með þroskahömlun þegar Tákn 

með tali kom fyrst fram. Aðferðin, sem eins og áður segir, byggist á einföldum 

handahreyfingum getur komið í stað talmáls ef það er ekki fyrir hendi eða örvað og bætt 

upp það talmál sem barnið hefur. Málþroskinn er flókið ferli sem lýkur í raun aldrei og 

verður reynt að gera grein fyrir helstu atriðum þessa ferlis í næsta kafla.  

1.2. Málþroski barna og málörðugleikar 

Það þarf ekki að deila um að talmálið er mikilvægasta tæki mannsins til tjáskipta. Með 

talmálinu tjáir hann hugsanir sínar, tilfinningar og skoðanir. Allt frá fyrstu andartökum 

barns er grunnurinn að málþroska þess lagður og málörvun verður einn mikilvægasti 

þátturinn í uppeldi þess og félagslegri hegðun. Börn hafa mikla þörf fyrir að tjá sig og 

gera það með öllum líkamanum t.d. með látbragði og svipbrigðum. Til þess að þörfum 

barnsins sé mætt þurfa foreldrar þess að örva það til tjáskipta og sjá til þess að barnið fái 

næg tækifæri til að tjá sig (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1996:8). Fjölmargar rannsóknir 

styðja mikilvægi málörvunar og engu skiptir þar um hvaða aðferðir eru notaðar til þess, 

því fyrr sem hafist er handa því betra (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2000:62).  

Fyrsta hljóðið sem barn gefur frá sér er gráturinn við fæðingu og heldur barnið áfram 

að tjá sig með gráti og hjali fyrstu mánuðina. Smátt og smátt eykur barnið tjáningarmáta 

sinn og notar ýmiskonar önnur hljóð, líkamshreyfingar, handapat og augnatillit til 

tjáskipta (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:44). Hæfileikinn til að gefa 

frá sér hljóð er meðfæddur og með þroska talfæra og taugakerfis eykst hann enn frekar 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993:28).  

Allt frá þriggja mánaða aldri svarar barnið þeim fullorðna með hjali og gagnkvæm 

samskipti barns og fullorðins hafa mikil og jákvæð áhrif á framhald málþroskans. Við 

eins árs aldur tileinkar barnið sér málið með eftirhermu og hermir bæði eftir hljóðum og 

hreyfingum. Eitt orð getur komið í stað heillar setningar (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1996:44-45). Á öðru ári bætir barnið hratt við orðaforða sinn og það 

bregst oftar við þegar talað er við það og skilur einnig einfaldar skipanir (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:53). Við tveggja ára aldurinn getur barnið sett 
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saman tvö orð í setningu. Það tjáir upplifanir sínar og notar til þess hljóð og orð sem þeir 

skilja sem nákomnir því eru. Barn á þessum aldri er áfjáð í að læra meira og spyr því 

mikið, endurtekur og hermir eftir þar til það lærir. Nánasta umhverfi barnsins hefur mikil 

áhrif á þróun málþroska þess og jákvætt og hvetjandi viðhorf hefur góð áhrif á málþroska 

þess (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:61).  

Börn þroskast mishratt og á það ekki síst við um málþroska þeirra. Sum börn virðast 

einnig áhugasamari en önnur að læra að tala (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1996:62). Við þriggja ára aldur er barnið yfirleitt mjög áhugasamt um allt milli 

himins og jarðar og spurningar þess því æði algengar. Barnið hlustar á hinn fullorðna og 

lærir af honum. Orðaleikir, þulur, vísur og söngvar verða spennandi sem og ný orð 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:69). Málþroski barnsins er því í 

stöðugri þróun og þroska. Einna mestar framfarir í málþroska barns eru á aldrinum 4-5 

ára. Barnið talar mikið, gleypir í sig ný orð og orðatiltæki og finnur til æ meira 

sjálfsöryggis í tjáningu (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:75). Þó barn 

sé orðið altalandi um 5 ára aldur er ekki þar með sagt að það hafi lokið 

málþroskaskeiðinu því ljóst er að á fyrstu grunnskólaárunum á enn einhver máltaka sér 

stað þó stökkin séu ekki eins stór og á árum áður (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993:44).  

Börn eru að sjálfsögðu eins mismunandi og þau eru mörg og því er ekki hægt að meta 

málþroska barna út frá stöðluðum meðaltölum um ,,eðlilegan” málþroska. Það er 

einfaldlega svo að sum börn eru fljótari til en önnur. Sum taka málþroskann jafnt og þétt 

en önnur í rykkjum. Gott er að vita af þessu til þess að hafa ekki óþarfa áhyggjur af 

málþroska barnsins sem getur gert því erfiðara fyrir en ella. Fyrst og fremst er 

nauðsynlegt að barnið búi við ríkulegt málfarslegt umhverfi og það hljóti þar af leiðandi 

mikla örvun. Það er þó æskilegt að bregðast eins fljótt við og kostur er ef grunur leikur á 

seinkuðum málþroska til að koma í veg fyrir þau vandamál sem því getur fylgt (Jónas G. 

Halldórsson, 1993:177).  

Að læra tungumál byggist á flókinni heilastarfsemi þar sem mörg svæði þurfa að 

vinna saman. Til þess að vel gangi þurfa svæðin að vera skilvirk, brautirnar á milli þeirra 

greiðar og samhæfing og skipulagning góð. Raunin er hinsvegar sú að svæðin starfa 

misvel, brautirnar eru misgreiðar og skipulagning mis skilvirk. Þessi misstyrkur er 

eðlilegur upp að ákveðnu marki en stundum eru frávikin það mikil að misstyrkurinn 
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verður afbrigðilegur. Afleiðing þess getur t.d. komið fram í málörðugleikum af ýmsu tagi 

(Jónas G. Halldórson, 1993:173). Heila- og taugasérfræðingar hafa löngum vitað að 

tengsl eru á milli líkamshreyfinga og talmáls og þá sérstaklega fínhreyfinga handanna. 

Því er þjálfun fínhreyfinga barna grunnur að virku tali þeirra síðar meir (Hrafnhildur 

Sigurðardóttir, 1989:25). 

Töluvert margar rannsóknir hafa verið gerðar á því hver raunveruleg tíðni 

málörðugleika er. Víst er að málörðugleikar af einhverju tagi eru nokkuð algengir en í 

rannsókn sem gerð var á 5-15 ára börnum kom í ljós að 8,3% þeirra voru með einhverja 

málgalla og var tíðnin fjórum sinni meiri hjá drengjum en stúlkum. Algengustu 

málörðugleikarnir voru framburðargallar og óskýrt tal (Sigurjón Björnsson, 1993:132). 

Niðurstöður annarra rannsókna benda til að við upphaf grunnskólagöngu séu um 1% 

barna með verulega seinkaðan málþroska og 3-15% barna með minna alvarlega mál- og 

talvandamál. Þetta þýðir að um 15 börn í 100 barna leikskóla eiga við einhverskonar mál- 

eða talörðugleika að stríða (Einar Hjörleifsson o.fl., 1996:30). Ætla má að þessi börn 

þurfi einhverskonar stuðning vegna málörvunar í leikskóla.   

Erlendar rannsóknir sýna að um 6-8% barna á forskólaaldri þarfnist aðstoðar vegna 

seinkaðs málþroska. Það sem þarf einna helst að hafa í huga varðandi þennan fjölda er að 

algengið er mun meira hjá strákum en stelpum og að málörðugleikar eru algengari hjá 

þeim sem eru lægra settir í þjóðfélaginu en hjá þeim hærra settu (Jónas G. Halldórsson, 

1993:176). Ástæða þess að vert er að vera meðvitaður um þessa örðugleika er sú að 

langtímarannsóknir sína að auknar líkur eru á að börn með þessi vandamál mælist með 

lægri greindarvísitölu síðar meir og geti átt við lestrarerfiðleika þegar í grunnskóla er 

komið. Einnig virðist vera fylgni milli seinkaðs málþroska annars vegar og hegðunar- og 

tilfinningalegra erfiðleika hinsvegar (Jónas G. Halldórsson, 1993:177-178). Ekki er allt 

upptalið  því seinn málþroski getur einnig haft áhrif á hreyfiþroska, takt og rím, rúm- og 

áttarskyn svo eitthvað sé nefnt (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1989:28). Ég velti fyrir mér 

hvað sé orsök og hvað afleiðing í þessu sambandi. Vissulega er gott að hafa þessa þætti, 

sem nefndir eru að ofan, í huga þegar um málþroskaerfiðleika er að ræða en ég tel að ekki 

sé nauðsynlegt að hafa sérstakar áhyggjur af þeim. Allt eru þetta þættir sem er gefin 

gaumur í starfi í leikskólanum og unnið markvisst með hvort sem um málþroskaerfiðleika 

er að ræða eða ekki. Hópur barna af erlendum uppruna í leikskólum landsins fer ört 
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stækkandi og ber að hafa í huga að þau gætu átt erfitt með að læra tungumálið þó ekki sé 

um eiginlega málþroskaerfiðleika að ræða. Þess vegna er vert að taka þann hóp einnig inn 

í myndina þegar rætt er um málörvun barna í leikskóla.  

Ég geri mér fyllilega grein fyrir því að þær rannsóknir sem stuðst hefur verið við hér 

að ofan eru komnar nokkuð til ára sinna og því ber að taka þeim með fyrirvara. Það má 

ætla að tíðni málþroskaerfiðleika sé önnur í dag þó ég telji ekki að um verulegar 

breytingar sé að ræða. Samkvæmt grein sem Friðrik Rúnar Guðmundsson 

talmeinafræðingur hjá Heyrna- og talmeinastöð Íslands skrifaði er erfitt að vita með vissu 

um fjölda málhamlaðra barna. Ástæður þess eru að ekki er til marktæk mælistika yfir 

eðlilegan málþroska ungra barna sem og ekki til virkt skráningartæki til að halda utan um 

umfang fjölda þeirra barna sem koma í athugun á Heyrna- og talmeinastöð Íslands 

(Friðrik Rúnar Guðmundsson, 1996:28-33). Þrátt fyrir ítrekaða leit fann ég ekki nýlegar 

útgefnar tölur yfir þann fjölda barna sem eiga við málþroskaerfiðleika að stríða. Mér 

þætti spennandi ef gerð yrði rannsókn á þessu og í kjölfarið áætlað hvaða aðstoð þessi 

börn þyrftu. Þær niðurstöður gætu komið þeim sem starfa við og hafa áhuga á 

óhefðbundnum tjáskiptaleiðum til góða við vinnu sína. 

Málþroskaerfiðleikum ber að taka alvarlega þó ekki sé þörf á að hlaupa upp til handa 

og fóta ef einhver grunur vaknar. Mikilvægt er að gera viðeigandi ráðstafanir og grípa 

inní svo fljótt sem auðið er svo barn með erfiðleika sem þessa fái aðstoð við að komast 

yfir þá eða læri að lifa með þeim.  Ég tel að til þess þurfi bæði foreldrar og starfsmenn 

leikskóla í sameiningu að vera meðvitaðir um málþroska barna almennt og í stakk búnir 

að grípa til ráðstafana ef þörf krefur. 

Allir þurfa að tjá sig, raunar er það réttur hvers manns. Með tjáningu á einstaklingur í 

samskiptum við aðra sem er eitt af frumskilyrðum til þess að öðlast  líf sem er einhvers 

virði. Þess vegna er mikilvægt að allir eigi kost á því að tjá sig þrátt fyrir þá erfiðleika 

sem þeir kunna að mæta. Tákn með tali er ein af þeim leiðum sem hægt er að nota til að 

koma til móts við þessa einstaklinga (Light Janice C., 2003:3). Hverjir eru kostir Tákn 

með tali? Í næsta kafla reyni ég að útskýra hvaða ávinning notkun Tákna með tali hefur í 

för með sér. 
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1.3 Afhverju Tákn með tali? 

Eins og fram kom í kaflanum hér á undan þá er þroskaferill talmálsins langt því frá að 

vera hindranalaus leið. Talið er að stór hluti taugafræðilegs þroska eigi sér stað á fyrstu 

tveim árum í lífi barnsins og að um 70% af stærð heilans vaxi á þessum árum. Börn eru 

því mjög móttækileg fyrir hvers kyns lærdómi á þessum tíma og mikilvægt að nýta sér 

það sem best, ekki síst ef barn á við einhverskonar hömlun að stríða. Eftir því sem árin 

líða er nefnilega hætta á að barnið verði ekki eins móttækilegt (Downing, June E., 

2005:3). Barn á unga aldri hefur sínar þarfir og vill oftar en ekki að þeim sé mætt á 

stundinni. Eins vill það skilja aðra og geta gert sig skiljanlegt og því er sérstaklega 

mikilvægt að beina athygli sinni að þróun samskiptahæfileika þeirra (Downing, June E., 

2005:4). Þar getur Tákn með tali komið  til greina.  

Almennur skilningur hefur löngum verið sá að notkun tákna í málörvun barna komi í 

veg fyrir eða hamli eðlilegum málþroska þeirra. Rannsóknir hafa þvert á móti sýnt að 

börn sem læra tákn og nota þau fara fyrr að tala heldur en þau sem ekki hafa lært að nota 

tákn til að tjá sig (Rosenberg, Karine S. 2006:11). Því fyrr sem byrjað er að nota 

aðferðina því betra (Two little hands productions, 2006:1).  

Foreldrar hafa oft einnig áhyggjur af því að táknanotkunin ,,festist” við barnið og það 

nýti sér það frekar en talmálið en reynslan hér á landi sýnir að sú er ekki raunin. Þegar 

barnið hefur ekki lengur þörf fyrir táknin hættir það sjálfkrafa að nota þau en það sem 

betra er og hjálpar börnunum oft er að þau geta alltaf gripið til táknanna ef þau eiga erfitt 

með að læra ný eða framandi orð og takast á við myndun flóknari setninga (Eyrún Ísfold 

Gísladóttir, 2001:55).  

Flest börn, sem á annað borð hafa getu til, nota hendurnar mikið til samskipta. Lítil 

börn elska að læra að tákna á sama hátt og þeim þykir gaman að læra af reynslunni, með 

því að kanna hlutina, reyna þá, snerta og hreyfa en ekki með því aðeins að sitja og horfa. 

Aðal hagurinn í táknanotkun er að barnið fær tæki í hendurnar til þess að tjá sig. 

Tækifærið sem foreldrar og barn fá til að eyða tíma saman er ekki síður mikilvægt ásamt 

því að með auknum samskiptum þeirra í milli verða tilfinningaböndin sterkari. Notkun 

táknanna treystir því böndin á milli þeirra með aðstoð aukinna samskipta (Two little 

hands productions, 2006:1).  
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Notkun tákna í samskiptum er okkur ekki svo framandi að því leyti að öll notum við 

tákn í daglegum samskiptum okkar við aðra, óafvitandi. Þau tákn sem við notum eru hin 

svokölluðu náttúruleg tákn þ.e. við nikkum já, hristum höfuðið þegar við segjum nei og 

vinkum bless (Braadland Nina, 1993:53). Hefur því jafnvel verið haldið fram að um 90% 

samskipta milli tveggja talandi einstaklinga fari fram á óyrtan hátt. Við notum því 

líkamshluta okkar í samskiptum meir en okkur grunar (Downing June E., 2005:3). 

Mörg táknanna í Tákn með tali eru svo ,,náttúruleg” að þau útskýra sig sjálf. Táknin 

lýsa betur raunveruleikanum heldur en orðin sem þau standa fyrir. Auðveldara getur verið 

að skilja merkingu orðanna með því að horfa heldur en að hlusta á hljóm þeirra en í 

eyrum barna geta setningar hljómað sem þýðingarlaus samsetning orða. Táknin eru 

auðskiljanlegri og raunsærri ef svo má segja (Braadland, 1993:77). Dæmi um tákn sem 

endurspegla þýðingu orða betur en talmál eru borða, sofa, keyra og drekka svo eitthvað sé 

nefnt. Sjá táknin hér á eftir: 

 

(Myndirnar eru fengnar af tmt.is) 

Setja má notkun táknanna í samhengi við það þegar börn læra að lesa. Til þess að þau 

læri það þurfa þau að skilja tengingu stafanna sem mynda orðin. Þau verða að tengja 

þessi tákn sem eru á blaðinu við eitthvað hlutlægt, eitthvað sem þau þekkja. Það að öðlast 

nýja þekkingu á þessum unga aldri tekst best með því að tengja hluti saman eins og orð á 

blaði og hlut. Ef þessi tenging næst er auðveldara að skilja orðið. Þarna getur táknanotkun 

komið til hjálpar. Ef barnið þekkir táknið fyrir viðkomandi orð getur það hjálpað því að 

skilja merkingu þess. Þess vegna má segja að notkun tákna á unga aldri geti haft mjög 

mikla þýðingu þegar kemur að því að barn læri að lesa og þar með auðveldað því í þeim 

lærdómi (Daniels Marilyn, 2001:127). 

Linda Acredolo er einn helsti fræðimaðurinn, á sviði óhefðbundinna tjáskiptaleiða, í 

heiminum og hefur skrifað fjöldann allan af greinum og bókum um táknanotkun. Gerði 
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hún stóra rannsókn þar sem 140 fjölskyldum var fylgt eftir í 2 ár. Í upphafi 

rannsóknarinnar voru börnin 11 mánaða. Þriðjungur fjölskyldanna var hvattur til að nota 

tákn með börnunum en 2/3 ekki. Tilgangurinn var að bera saman hópa til þess að sjá 

hvort táknanotkun með börnum hefði einhver áhrif, hvort sem þau voru góð, slæm eða 

engin. Niðurstöðurnar voru einungis jákvæðar hjá þeim börnum þar sem tákn voru notuð 

í samskiptum við þau. Þau börn stóðu sig mun betur en hin börnin í nær öllum 

samanburði. Þar á meðal í greindarprófi, orðaskilning og orðaforða. Foreldrar barnanna 

sáu einnig mikinn mun á þeim og samskiptum þeirra en helsta kost notkunarinnar töldu 

þau vera aukin tjáskipti og betri tengslamyndun milli þeirra og barnanna og minni pirring 

barnanna (Acredolo L og Goodwyn S., 1996:16). Þegar börnin höfðu náð tveggja ára 

aldri kunnu börnin sem lærðu táknin að meðaltali 50 fleiri orð en hinn barnahópurinn. 

Þessi munur minnkaði ekki með árunum. Ári síðar eða þegar börnin voru þriggja ára 

sögðu og skildu ,,tákna” börnin orð til jafns við það sem vænst er af fjögurra ára börnum 

(Acredolo L og Goodwyn S., 1996:32). 

Í einni af yfirgripsmestu rannsókn sem gerð hefur verið um notkun tákna, og hefur 

staðið yfir í um 20 ár, hafa Linda P. Acredolo og félagar hennar úr Kaliforníuháskóla 

rannsakað ávinning tákna í samskiptum fólks. Niðurstöður þeirra fela m.a. annars í sér að 

börn sem lærðu að nota líkamlegar bendingar og tákn juku greindarvísitölu sína um 8-13 

stig í samanburði við önnur börn sem lærðu það ekki. Þessi aukning í greind var enn til 

staðar þegar börnin voru prófuð nokkrum árum síðar (Two little hands productions, 

2006:2). 

Einnig rannsökuðu þau hvaða áhrif táknanotkun í samskiptum hefði á hegðun ungra 

barna (Two little hands productions, 2006:3). Foreldrar þessara barna sögðu að 

samskiptin hefðu orðið auðveldari og á jákvæðari nótum. Með því að kenna börnunum að 

nota bendingar eða tákn gátu þau tjáð þarfir sínar án þess að gráta eða öskra svo dæmi sé 

tekið (Two little hands productions, 2006:4). 

Árið 2001 birti Dr. Marilyn Daniels niðurstöður úr 10 ára yfirgripsmikilli rannsókn 

sem birtist í bókinni Dancing with words: Signing for hearing children’s literacy. 

Niðurstöður hennar bentu til þess að þó börn þurfi mikla æfingu og þolinmæði til þess að 

ná valdi á tal og lesmáli þá nota þau hendurnar til samskipta án vandkvæða mjög 

snemma. Það að geta tjáð sig á fjölbreyttan hátt eykur sjálfstraust barnanna og trú á að 
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þau geti lært (Two little hands productions, 2006:5). Táknanotkun er oft það tæki sem 

þau þurfa til að byggja sjálfstraust sitt í samskiptum á. Það hvetur til augnsambands og 

athygli á hreyfingum löngu áður en barnið hefur þá samhæfingu sem til þarf fyrir talmálið 

(Two little hands productions, 2006:11). Þegar barnið finnur að tilraunir þess til tjáskipta 

hefur áhrif og það fær svörun frá öðrum verður það áræðnara, sjálfstraust þess í 

samskiptum eykst og það reynir aftur (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2005:7). 

Í samskiptum okkar mannana hættir okkur til að tala hratt og í löngum og flóknum 

setningum sem geta gert börnum sérstaklega erfitt fyrir að skilja það sem sagt er. Með 

notkun Tákn með tali dregur ósjálfrátt úr talhraðanum og setningarnar verða styttri og 

hnitmiðaðri sem gerir það að verkum að tjáskiptin færast niður á getustig barnsins 

(Jórunn Elídóttir og Signý Einarsdóttir, 1995:53). Reynslan er sú að með notkun Tákn 

með tali aukast möguleikar barnsins til að skilja málið og tjá sig (Jórunn Elídóttir og 

Signý Einarsdóttir, 1995:54). Til þess að Tákn með tali geti nýst barni sem best er 

nauðsynlegt að kenna öllum börnum að nota það sem og þeim sem umgangast þau sem 

mest. Táknin verða líka að vera til staðar í öllum samskiptum svo barnið læri að yfirfæra 

notkun þeirra í sem flestar aðstæður (Jónína Konráðsdóttir, 1995:50).  

Því er ekki að neita að flestir foreldrar bíða spenntir eftir því að barn þeirra byrji að 

tala og samskipti þeirra komist því á hærra plan. Þeir foreldrar sem hafa notað tákn með 

börnum sínum hafa ekkert nema jákvætt um það að segja og hafa fimm ástæður verið 

settar saman um það afhverju þeir hvetja aðra foreldra til að prófa. Þær eru; 

1. Það hjálpar barninu að fara að tala fyrr.  

2. Táknanotkunin hvetur barnið til að hefja samtal  

3. Táknanotkun dregur úr gremju barnsins, því áður gat barnið ekki gert sig       

almennilega skiljanlegt en með táknanotkun á það auðveldara með það  

4. Táknanotkun byggir grunn fyrir lestrar- og skriftarkunnáttu.   

5. Táknanotkun örvar vitsmunalegan þroska  

(Rosenberg, Karine S. 2006:12-14). 

Mér finnast þessi fimm atriði í raun segja allt sem segja þarf um ávinning þess að nota 

Tákn með tali með börnum. Þó ég hafi vitnað í niðurstöður nokkurra rannsókna á notkun 

tákna þá þarf ekki rannsóknir til að sannfæra mig um að notkun Tákna með tali auðgi líf 

barns og þeirra sem umgangast það. Það er fátt eins dásamlegt og að sjá börn um eins árs 

aldur gera sig skiljanleg með táknunum einum að ég tali ekki um hvaða kosti það hefur í 
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för með sér. Áralöng reynsla á notkun Tákna með tali hefur sýnt sig að engin efast lengur 

um notagildi þess. Sumir velta þó ennþá fyrir sér hvort hægt sé að nota Tákn með tali 

með öllum börnum eða einungis þeim sem eiga við málþroskaörðugleika að stríða. Því 

mun ég reyna að svara í næsta kafla. 

1.4 Hverjir nota Tákn með tali? 

Í rauninni er til einfalt svar við þessari spurningu. Hópurinn sem notar Tákn með tali er 

ekki einsleitur að því leyti að hvort sem maður er með málþroskaörðugleika eða ekki 

getur aðferðin nýst vel. Hér á landi er aðferðin helst notuð á leikskólum og er þá misjafnt 

eftir leikskólum hvort hún er aðeins notuð með börnum sem eiga við 

málþroskaörðugleika að stríða eða hvort hún er notuð með öllum börnum (Sjá 

niðurstöður rannsóknar). Þegar upp í grunnskóla er komið er notkunin ekki eins mikil og 

notendur Tákn með tali eru aðallega þau börn sem eiga við örðugleika að stríða. Sama er 

upp á teningnum hjá fullorðnum en Tákn með tali er yfirleitt ekki notað nema 

einstaklingar séu með mikla málhömlun og þurfi verulega aðstoð til þess að eiga í 

samskiptum við aðra (ISAAC, e.d.). 

Aðferðin þróaðist í kringum fólk með Downs en við fæðingu er vitað að þessi börn 

eiga eftir að eiga við málþroskaerfiðleika að stríða og því er byrjað mjög snemma að 

innleiða notkun tákna með þeim (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2000:64). Með öðrum 

einstaklingum er misjafnt hvenær byrjað er að innleiða aðferðina. Nú á dögum er Tákn 

með tali notað með fjölbreyttum hópi einstaklinga t.d. fötluðu fólki, fólki sem hefur misst 

mál að hluta eða öllu leyti og nýjasti hópurinn er eflaust börn af erlendum uppruna. Sumir 

nota Tákn með tali í stuttan tíma en aðrir þurfa að nota það alla sína ævi (ISAAC, e.d.). 

Ef litið er til sögunnar má sjá að notkun tákna í samskiptum hefur sannað gildi sitt hjá 

þeim sem hafa seinan málþroska, málþroskaörðugleika og jafnvel fólki með 

námsörðugleika. Notkun tákna hjálpar einnig þeim sem eru með heyrnarskerðingu að 

einhverju tagi (Daniels Marilyn, 2001:93).  

Ástæða þess að notkun Tákn með tali er vinsæl tjáskiptaaðferð er fyrst og fremst 

vegna þess að börnum finnst gaman að nota það og það nýtist öllum börnum. Þegar börn 

byrja að læra tákn eykst áhugi þeirra á því að læra meira hvort sem um er að ræða fleiri 

tákn eða jafnvel í skólabókum sínum. Með því að læra tákn eru þau að öðlast þekkingu á 
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einhverju sem flestir fullorðnir kunna ekki. Reynslan sýnir að þegar tákn eru notuð inní 

skólastofu breytist andrúmsloftið til mikils batnaðar, það segir sig vissulega sjálft að það 

verður hljóðlátara þegar tungumálið er minna notað. Einnig er minna um árekstra innan 

skólastofunnar þar sem börnin læra að nota táknin til að tjá tilfinningar sína (Daniels 

Marilyn, 2001:135).  

Eins og áður segir finnst börnum notkun tákna spennandi og ef barn í bekk notar til að 

mynda Tákn með tali er nauðsynlegt að mínu mati að kynna það öllum 

bekkjarfélögunum, til þess að sá sem á því þarf að halda geti átt í eðlilegum samskiptum 

við bekkjarfélaga sína. Notkun tákna samhliða tali hefur einnig sýnt sig að hjálpar 

fjölmörgum börnum í skólastarfinu t.d. til að skilja hugtök eins og forsetningar, telja upp í 

réttri röð, læra og kalla fram texta og bera skýrar fram löng og erfið orð. Það geta því allir 

notið góðs af táknanotkun (Eyrún Ísfold Gísladóttir, 2001:60). 

Hér á landi er Tákn með tali aðallega notað með börnum á leikskólaaldri. Til að 

kanna hvers staða þessara mála er í dag gerði ég könnun á útbreiðslu notkunarinnar á 

leikskólum landsins. Niðurstöður hennar koma hér síðar í ritgerðinni. Eitthvað er um að 

Tákn með tali sé notað á grunnskólum og með fullorðnum einstaklingum en ég get ekki 

sagt með vissu hversu útbreidd sú notkun er. Þær heimildir sem ég hef stuðst við hér að 

ofan eru allar á sömu leið, þ.e. táknanotkun gerir barni einungis gott og því ekkert sem 

mælir á móti notkun þessarar aðferðar.  

Hvenær er best að byrja að kenna barni Tákn með tali? Þessari spurningu reyni ég að 

svara í næsta kafla. 
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1.5 Hvenær á að hefja Tákn með tali kennslu? 

Að sögn helstu fræðimanna í málþjálfun er svarið við þessari spurningu einfalt, því fyrr 

því betra. Að sama skapi er aldrei of seint að hefja þjálfunina (Án höfundar, 2000:16). 

Tákn með tali hefur í gegnum tíðina verið miðað við ung börn en mikilvægt er að gera sér 

grein fyrir að það getur einnig nýst eldri einstaklingum og er oft aðal tjáskiptaleið þeirra 

alla ævi (Jórunn Elídóttir og Signý Einarsdóttir, 1995:54). Eins og áður segir eru fyrstu ár 

barnsins sérstaklega mikilvæg fyrir málþroskann og því gott að hefja markvissa málörvun 

sem fyrst. Það á ekki síst við þegar um fatlað barn er að ræða eða barn sem er í 

áhættuhópi fyrir seinkaðan málþroska (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal. 2005:8). 

Ekki er nóg að kenna aðferðina heldur verður að viðhalda henni í góðan tíma, auka 

orðaforðann og miða út frá aldri og reynslu barnsins, jafnvel eftir að barnið byrjar að tala. 

Þegar notandinn sjálfur er tilbúinn að hætta notkun táknanna gerir hann það sjálfkrafa, í 

langflestum tilvikum og því þarf ekki að hafa áhyggjur af því að hann forðist að nota 

talmálið þegar það hefur lærst (Jórunn Elídóttir og Signý Einarsdóttir, 1995:54).    

Eins og áður segir eru börn á leikskólaaldri einstaklega meðtækileg fyrir nýrri 

þekkingu því er tilvalið að hefja táknanotkun þegar barn byrjar á leikskóla og jafnvel fyrr. 

Gott er að gefa öllum börnum á stofunni tækifæri til að læra táknin vegna þess að það 

eykur samskipti þeirra á milli og gefur þeim tækifæri til að tjá sig. Jafnframt hvetur það 

þann einstakling sem virkilega þarf á táknunum að halda til þess að nota þau  (Jónína 

Konráðsdóttir, 1995:50). Mikilvægt er að öll fjölskyldan taki virkan þátt, þ.e. allir sem 

umgangast barnið. Það er örvandi fyrir barnið að sjá sem flesta í umhverfinu nota tákn 

(Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2005:9). Á fyrstu mánuðum barnsins á það 

aðallega í samskiptum við foreldra sína og byggist frekari þroski þess á þeim. 

Foreldrarnir eiga auðvelt með að fanga athygli barnsins og því t.d. að kenna barninu ný 

tákn. Barnið venst því að sjá tákn í umhverfi sínu. Á meðan barnið er ungt virðast 

foreldrar líka eiga auðveldara með að nýta sér látbragð og bendingar til stuðnings talmáli 

sínu, síðar virðast foreldrar verða feimnari til þess kannski vegna þess að þessi 

tjáskiptamáti er ekki eins náttúrulegur. Þess vegna er hagstætt að byrja táknanotkunina 

sem fyrst (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal. 2005:8). Foreldrar barna með 
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málþroskaerfiðleika verða að vera meðvitaðir um að börn þeirra þurfa örvun lengur en 

önnur börn og því má ekki hætta notkuninni of snemma.  

Spurningu kaflans er auðsvarað, hægt er að hefja notkun tákna mjög snemma með 

barni. Allt frá fæðingu þess. Þó barnið sjálft myndi ekki tákn fyrr en í kringum eins árs 

aldurinn þá hefur örvunin mikil áhrif á þroska þess. Ég held að þeir sem ekki þekkja til, 

vanmeti getu ungra barna til að læra tákn og það sé kannski ástæða þess að þau séu ekki 

notuð eins mikið og tilefni gefa til. Almenn þekking á Tákn með tali er að ég tel ekki svo 

mikil foreldrar taki upp á því að sjálfsdáðum að nota aðferðina. Til þess að svo verði þarf 

að auka almenna þekkingu á aðferðinni og þar tel ég að leikskólarnir geti komið inn í.  

Í öðrum hluta, þessa verkefnis, sem hér kemur á eftir fjalla ég um leikskóla landsins, 

eftir hverju þeir starfa og hvaða hlutverki þeir gegna í uppeldi barna. Ég reyni einnig að 

útskýra hvernig þeir tengjast notkun Tákna með tali.  
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2. Leikskólar á Íslandi 
Hér á landi er leikskólinn fyrsta skólastigið og ætlaður börnum undir skólaskyldualdri eða 

frá u.þ.b. eins árs til sex ára. Leikskólar landsins starfa eftir Lögum um leikskóla frá árinu 

1994, Reglugerð um starfsemi leikskóla frá 1995 og Aðalnámskrá leikskóla sem gefin var 

út árið 1999. Hver leikskóli gerir svo sína eigin námskrá þar sem aðaláherslur leikskólans 

eru birtar og byggir sú námskrá á fyrrgreindum Lögum og reglugerðum 

(Menntamálaráðurneytið, e.d.). En hvert er hlutverk leikskólanna þegar kemur að uppeldi 

og umönnun þeirra barna sem þar dvelja? Því mun ég reyna að svara hér á eftir sem og 

hvernig leikskólinn og Tákn með tali tengjast. 

2.1 Lög og reglugerðir 

Samkvæmt Lögum um leikskóla nr. 78/1994 er meginmarkmiðið með uppeldi í leikskóla 

meðal annars að veita börnum umönnun, búa þeim hollt uppeldisumhverfi og örugg 

leikskilyrði. Einnig að rækta tjáningar og sköpunarmátt barna í þeim tilgangi að styrkja 

sjálfsmynd, öryggi og getu þeirra til að leysa mál sín á friðsamlegan hátt. Sjötti kafli 

laganna fjallar um rétt leikskólabarna til sérstakrar aðstoðar og þjálfunar. Þar segir að þau 

börn á leikskólaaldri sem að einhverjum ástæðum þurfi sérstaka aðstoð og þjálfun eigi 

rétt á henni innan leikskólans undir handleiðslu sérfræðinga. Allir leikskólar eiga að vera 

þannig byggðir að þeir geti tekið á móti fötluðum börnum. Foreldrar barnanna og 

starfsfólk leikskólans á einnig rétt á ráðgjafar- og sérfræðiþjónustu (Lög um leikskóla nr. 

78/1994). 

Í Reglugerð um starfsemi leikskóla er kveðið á um að gera skuli ráð fyrir aðgengi og 

aðstöðu fyrir fötluð börn og börn með sérþarfir og einnig vinnuaðstöðu fyrir það 

starfsfólk sem vinnur með þeim börnum. Í 7. kafla Reglugerðarinnar er rétt eins og í 

Lögum um leikskóla talað um ráðgjafar- og sérfræðiþjónustu. Sveitarfélögin eiga 

samkvæmt henni að sjá leikskólunum fyrir ráðgjafar- og sérfræðiþjónustu og ber að 

tryggja að starfsmenn ráðgjafar- og sérfræðiþjónustu leikskóla hafi aðgang að stofnunum 

sem hafa aðra sérfræðinga á sínum snærum. Áttundi kafli reglugerðarinnar fjallar um 

aðstoð og þjálfun leikskólabarna. Þar segir að ef starfsmenn leikskólans telji að barn þurfi 

á sérstakri þjálfun eða aðstoð að halda beri þeim að hafa samráð um það hvort hægt sé að 

leysa málið innan leikskólans eða hvort leita þurfi utanaðkomandi sérfræðiaðstoðar. 
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Meginstefnan er samt sú að aðstoðin eða þjálfunin fari fram innan leikskólans. Fyrir barn 

sem þarfnast sérstakrar þjálfunar á að gera áætlun sem stuðlar að því að auka færni 

barnsins miðað við þroskastig þess (Reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 225/1995). 

Leikskólar landsins starfa, eins og segir hér á undan, eftir Aðalnámskrá leikskóla sem 

gefin er út af Menntamálaráðuneytinu og er hlutverk hennar að vera fagleg stefnumörkun 

um uppeldis- og menntunarhlutverk leikskólans. Hún byggist á hugmyndafræði sem snýr 

að barninu þar sem þroski þess og þarfir eru þungamiðjan. Aðalnámskránni er ætlað að 

samræma uppeldi og menntun barna í öllum leikskólum landsins og er einnig viðmiðun 

við mat á því leikskólastarfi sem fram fer sem og menntun leikskólakennara. Henni er 

síðast en ekki síst ætlað að tryggja gæði leikskólanna og jafna uppeldisstöðu barna í 

landinu (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:3).  

Í Aðalnámskrá leikskóla er fjallað sérstaklega um sérkennslu í leikskólum. Þar er 

áréttað að börn eru mismunandi að getu, reynslu og þroska og á leikskólinn að taka tillit 

til þarfa hvers barns svo það fái notið sín sem best. Taka þarf sérstakt tillit til barna sem 

eru annaðhvort fötluð eða með tilfinninga- og eða félagslega erfiðleika sem og börn sem 

eru heyrnarlaus, heyrnarskert, blind eða sjónskert (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:15).  

Í Aðalnámskránni segir jafnframt að rækta skuli alhliða þroska barnsins og er þar 

sérstaklega talað um vitsmunaþroska og málþroska. Ber að hlúa að þessum þroskaþáttum 

sem og öðrum, efla þá og örva (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:8). Með málþroska er átt 

við að auka orðaforða með því að ræða við barnið í leik og starfi, hvetja það til að tjá sig 

og lesa fyrir það. Vitsmunaþroskinn er efldur með því að búa barninu lærdómsríkt og 

örvandi umhverfi. Þjálfa þarf athyglisgáfu barnsins, hugsun, minni og einbeitingarhæfni. 

Þroska þarf tjáningu þess og hugtakaskilning. Hlusta þarf á barnið og svara spurningum 

jafnframt því að spyrja barnið spurninga sem leiðir til gagnrýninnar hugsunar þess 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:9).  

Eitt af námssviðum leikskólans samkvæmt Aðalnámskrá er málrækt enda er 

tungumálið mikilvægasta tæki mannsins til boðskipta og stór hluti menningu okkar. 

Málræktina á að flétta inn í sem flesta þætti leikskólastarfsins og þá sérstaklega leikinn en 

mikilvægast er þó að grípa hvert tækifæri sem gefst, í leik og starfi, til málörvunar 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:20).  Í Aðalnámskránni er bent á við hvaða aðstæður og 

hvernig þessi málörvun getur farið fram. 
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2.2 Tengsl leikskóla og Tákn með tali  

Eins og áður segir er leikskólinn fyrsta skólastigið og byrja börn yfirleitt mjög ung í 

leikskóla. Leikskólinn sinnir því uppeldi barnsins að stórum hluta og þarf þar að leiðandi 

að taka marga hluti til greina til að sinna því hlutverki sínu sem best. Eitt af því er að 

skapa barninu nægilega örvandi umhverfi t.d. til þess að málþroski þess fái þá örvun sem 

nauðsynleg er. Ef barn á í erfiðleikum með málþroska þarf leikskólinn að bregðast við og 

afla sér þeirrar þekkingar sem hann þarfnast til þess að koma sem best til móts við barnið. 

Talmeinafræðingur gæti lagt til að Tákn með tali verði notað með barninu. Á sumum 

leikskólum er sú þekking  til staðar en þar sem það er ekki þarf leikskólinn að afla sér 

hennar. Það er hægt með því að sækja námskeið, fá leiðsögn og handleiðslu frá 

sérfræðing í þessum efnum, nýta sér Tákn með tali orðabókina og heimasíðuna o.fl.  

2.3 Ávinningur þess að nota Tákn með tali með öllum börnum á leikskólaaldri 

Hér að framan hef ég rætt mikið um ávinning þess að nota Tákn með tali, ekki einungis 

með börnum sem eiga við málþroskaörðugleika að stríða heldur öllum börnum. 

Fjölmargar rannsóknir sem og reynsla fólks sýna að aðferðin hefur sitt að segja þegar 

kemur að því að örva málþroska barna. Börn eru lærdómsfús og forvitin og hafa gaman af 

því að læra eitthvað nýtt. Þess vegna er Tákn með tali kjörin aðferð til að nota með 

börnum.  

Börn læra best með því að fá að vera virkir þátttakendur í sínum eigin þroska og með 

því að fá að hafa áhrif á hann. Hægt er að hafa áhrif á þroskaferillinn snemma í barnæsku 

með íhlutun sem getur breytt jafnvæginu milli áhættu og verndun og þar með aukið 

líkurnar á æskilegri útkomu. Eitt af undirstöðuatriðum heilbrigðs þroska eru mannleg 

samskipti (Shonkoff Jack P. og Phillips Deborah A., 2000:4).   

En afhverju á að byrja á leikskóla? Jú, því börn á þessum aldri eru mjög móttækileg 

fyrir nýrri reynslu og námi. Þess vegna á að byrja eins snemma og auðið er og er 

leikskólinn því kjörinn staður til að kenna börnum Tákn með tali. Það sem til þarf er að 

þekkingin og áhuginn sé til staðar hjá starfsfólkinu, því hlutverk þeirra er mjög 

veigamikið í þessari innleiðingu. Það er undir þeim komið hvernig tekst til með 

kennsluna og eru kennararnir fyrirmynd barnanna í notkuninni. Barn notar ekki aðferðina 

nema það sjái aðra gera það. Ef eitt barn í hópnum fer að nota táknin þá fara hin að gera 
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það líka, kennslan og hvatning kennarans hrindir því einskonar keðjuverkun af stað innan 

hópsins (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal. 2005:12).  

Notkun Tákn með tali getur einnig aukið umburðarlyndi, samskipti og virðingu innan 

barnahópsins þ.e. milli þeirra barna sem ,,þurfa” að nota Tákn með tali vegna einhverra 

erfiðleika og þeirra sem læra að nota aðferðina til gagns og gamans, samhliða hinum 

börnunum. Ef börnin öll læra að nota aðferðina þá er ekkert eitt þeirra ,,sérstak” eða 

,,öðruvísi” heldur eru þau öll eins og vinna að sama verkefninu (Braadland Nina, 

1993:80). Vert er að hafa í huga að ef tjáskiptaaðferð á að virka vel þurfa allir í 

umhverfinu að nota hana og einnig þarf að nota hana í sem fjölbreyttustu umhverfi. 

Barnið verður að sjá að það geti notað aðferðina á áhrifaríkan hátt hvar sem er og hvenær 

sem er.  

Í máli mínu hér að ofan hef ég rakið upphaf Tákna með tali, reynt að upplýsa hvar, 

hvenær og hvernig best er að nota aðferðina og hvernig leikskólarnir koma þar inní. Til 

þess að fá betri tilfinningu fyrir því hversu mikið og hvernig verið er að nota aðferðina í 

leikólum landsins í raun og veru gerði ég megindlega könnun. Framkvæmd og úrvinnslu 

könnunarinnar kynni ég í næsta kafla sem og þær niðurstöður sem könnunin leiddi í ljós. 
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3. Könnunin 

Í byrjun þessa árs sendi ég út könnun til 27 leikskóla á landinu og bárust svör frá 17 

leikskólum eða 63%. Tilgangur könnunarinnar var að reyna að glöggva mig á því hversu 

útbreidd notkun Tákn með tali er í leikskólum hér á landi. Niðurstöður rannsókna á 

hagkvæmni notkunar Tákna með tali virðast á einu máli, aðferðin hefur jákvæð og góð 

áhrif á málþroska barna. Ég spyr þá, hversu margir leikskólar nota hana í raun og hver er 

reynslan af því að nota hana? Ef Tákn með tali er ekki notað í leikskólum í þeim mæli 

sem ætla mætti langar mig að vita hver ástæðan er og hvað þarf að gera til að auka veg og 

vanda aðferðinnar hér á landi. Könnunin í heild sinni er í fylgiskjölum í lok verkefnisins.  

3.1 Aðferðafræðin 

Notast var við svokallað einfalt handahófsúrtak. Þýðið voru allir leikskólar á landinu eða 

268 talsins og með þessari úrtaksaðferð áttu allir leikskólarnir jafna möguleika á því að 

lenda í úrtakinu. Úrtaksaðferðin var því valin með það að markmiði að úrtakið 

endurspeglaði þýðið sem best. Ég ákvað að úrtakið yrði 10% af heildarfjöldanum og voru 

því 27 leikskólar í úrtakinu.  

Kostir einfalds handahófsúrtaks eru þeir að í langflestum tilvikum endurspeglar 

útakið þýðið. Það er auðvelt að greina og túlka niðurstöður og jafnframt er auðvelt að 

skilja úrtakið. Gallar þessarar úrtaksaðferðar eru þeir að það krefst þess að númera þarf 

hverja einingu í þýðinu og eftir því sem þýðið er stærra er meiri hætta á að villur verði 

gerðar (McMillan J.H., 2008:123).  

Ég tel að lítil sem engin hætta sé á því að gallar úrtaksaðferðinnar hafi haft áhrif á 

úrtak könnunarinnar. Fyrst og fremst vegna þess að þýðið var ekki það stórt að erfitt væri 

að númera það og draga út þá leikskóla úr þýðinu sem lentu í úrtakinu.  

3.2 Framkvæmd 

Eftir að úrtakið hafði verið valið var hægt að senda spurningalistakönnun til þeirra 

leikskóla á landinu sem lentu í úrtakinu. Spurningalistakönnun er megindleg 

rannsóknaraðferð þar sem allir þátttakendur fá sömu stöðluðu spurningarnar. 

Spurningalistakannanir eru mikið notaðar vegna þess að með þeim er hægt að afla 

upplýsinga um hin ýmsu málefni á auðveldan hátt. Ég notaði bæði opnar og lokaðar 
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spurningar til þess að könnunin yrði ekki einsleit annarsvegar og hinsvegar til þess að fá 

sem besta svörun úr könnuninni því yfirleitt er auðvelt og fljótlegt að svara könnunum 

þar sem nær einungis þarf að krossa við það svar sem hentar manni best. Þessi tegund 

spurninga ætti því að auka líkur á góðri svörun (McMillan J.H., 2008:167).  

Spurningar voru samdar með það í huga að svör þeirra endurspegluðu sem best það 

sem verið væri að kanna þ.e. tíðni notkunar Tákn með tali og viðhorf 

leikskólastarfsmanna til aðferðarinnar. Einnig hvað þarf að gera til að auka veg og vanda 

Tákn með tali í leikskólum landsins. Vænti ég þess að niðurstöður könnunarinnar 

auðvelduðu mér að svara þeim rannsóknarspurningum sem ég lagði upp með í 

verkefninu. Reynt var að hafa spurningarnar einfaldar og skýrar. Bæði svo þátttakendur 

ættu auðvelt með að svara þeim og eins til að auðvelda mér að vinna niðurstöður úr 

svörunum. Könnunin var stíluð á leikskólastjóra og geri ég ráð fyrir að hann hafi svarað 

henni en þó líklega með aðstoð sérkennslustjóra eða annarra starfsmanna. 

Könnunin var send með pósti þann 19. janúar og byrjaði ég að vinna úr henni rúmum 

tveimum vikum síðar eða þann 29. janúar. Ég tók þá ákvörðun að vinna úr þeim svörum 

sem þá höfðu borist sem voru 17 talsins. Þar sem ég hafði sett viss tímamörk á svörun þá 

ákvað ég að nota ekki þau svör sem myndu berast síðar. Reyndin var sú að ekki bárust 

fleiri svör svo ég vann úr heildarfjölda þeirra svara sem bárust. 

3.3 Þátttakendur 

Þegar þátttakendur voru valdir var stuðst við lista yfir leikskóla landsins af vef 

Menntamálaráðuneytisins. Heildarfjöldi leikskóla á landinu var 268 í lok janúar þessa árs. 

Til þess að þátttakendur dreifðust sem best um landið var valkostur á síðunni notaður þar 

sem hægt er að fá lista yfir leikskóla eftir landshlutum. Landinu var því skipt niður í 5 

hluta og úrtak úr hverju landshluta fyrir sig var 10% af heildarfjölda leikskólanna þar. 

Það þýðir að á Norðvesturlandi eru 35 leikskólar og var úrtakið því 3 leikskólar. Á 

Norðausturlandi eru leikskólarnir 49 og úrtakið var því 5 leikskólar. 39 leikskólar eru á 

Suðurlandi og var því úrtakið 4 leikskólar. Á Suðvesturlandi eru 56 leikskólar, úrtakið þar 

voru því 6 leikskólar. Í Reykjavík eru 89 leikskólar og úrtakið því 9. Heildarfjöldi 

leikskólanna í úrtakinu var 27.  
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Landshlutar: Leikskólar alls: Úrtak: 

Norðvesturland 35 3 

Norðausturland 49 5 

Suðurland 39 4 

Suðvesturland 56 6 

Reykjavík 89 9 

Alls: 268 27 
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3.4 Úrvinnsla úr könnun 

Spurningar könnunarinnar voru 12 talsins. 9 fyrstu voru staðlaðar að því leyti að 

fyrirfram svarmöguleikar voru til staðar og spurningarnar því fremur lokaðar. Spurningar 

númer 7, 11 og 12 voru hinsvegar opnar og aðeins línur settar fram fyrir svarendur að 

fylla út.  

Svarhlutfall var viðunandi þ.e. af þeim 27 leikskólum sem fengu könnunina senda 

svöruðu 17 eða 63% þátttakenda.  

Hér á eftir útlisti ég nánar um niðurstöður könnunarinnar og tek fyrir hverja spurningu 

fyrir sig.  

 

Spurning 1 
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Mynd 1. Er Tákn með tali notað í starfi á leikskólanum? 

 
Eins og myndin sýnir þá svöruðu 13 leikskóla játandi eða 76% þegar spurt var hvort tákn 

með tali væri notað í starfi á leikskólanum og 24% eða 4 leikskólanna svöruðu neitandi. 

Ef svarið var neitandi var ekki fleiri spurningum svarað. Hér eftir miðast því fjöldi 

svarenda við þá leikskóla sem svöruðu játandi eða 13.  
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Spurning 2 
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Mynd 2. Er Tákn með tali notað með öllum börnum eða aðeins þeim sem eiga 

við tjáskiptaerfiðleika að stríða? 

 

Af þeim 13 leikskólum þar sem Tákn með tali er notað er það í 11 þeirra eða 85% notað 

með öllum börnum á leikskólanum og í 15% eða 2 notað aðeins með þeim börnum sem 

eiga við tjáskiptaerfiðleika að stríða. Á þeim tveimur leikskólum þar sem tákn með tali er 

aðeins notað með þeim börnum sem eiga við erfiðleika að stríða er fjöldi þessara barna 

annars vegar 4 og hinsvegar 50. Mér finnst ansi mikill munur á fjórum börnum og 

fimmtíu og myndi halda að fimmtíu börn væru nær öll börnin á þeim leikskóla og því 

hefði svarið átt að vera með öllum börnum. Hvort spurningin var misskilin eða að þetta sé 

raunin veit ég ekki en set þó spurningamerki við þetta svar. Eftir á að hyggja hefðu mátt 

sleppa því að spyrja hversu mörg börnin með tjáskiptaerfiðleika væru þar sem svarið 

hefur ekki áhrif á könnunina í heild sinni.  

Í tveimur tilfellum þar sem svarað var að Tákn með tali væri notað með öllum 

börnum kom einnig fram að það væri ekki notað með börnum á yngstu deildinni og 

hinsvegar að það væri mismunandi eftir deildum hvort það væri notað með öllum 

börnum.  

 

 

Spurning 3 
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Mynd 3. Er Tákn með tali eina óhefðbundna tjáskiptaleiðin sem notuð er? 

 

Á þessari mynd sést að af þeim 13 leikskólum sem nota Tákn með tali þá eru einnig 

notaðar aðrar óhefðbundnar tjáskiptaaðferð í þremur þeirra eða 23% leikskólanna en í 10 

leikskólanna eða 77% var einungis Tákn með tali notað. Þar sem könnun þessi snýst um 

notkun Tákn með tali þá var ekki spurt frekar um þau börn sem aðrar tjáskiptaaðferðir eru 

notaðar með. Í framhaldi af þessari spurningu var spurt hvaða aðferðir væri um að ræða 

eða Ef um aðrar tjáskiptaaðferðir  en Tákn með tali er að ræða, hverjar eru þær? 

Svörin voru á þá leið að í tveimur leikskólanna voru einnig notaðar Pictogram myndir 

og í einum þeirra voru Pecs myndir notaðar líka. Smá galli var á þessari spurningu þar 

sem höfundur könnunarinnar ruglaði saman Pecs aðferðinni og Pcs myndum. Þarna átti 

því svarmöguleikinn að vera Pcs myndir en ekki Pecs myndir þar sem þær eru ekki til. 

Það má kannski ætla að þátttakendur könnunarinnar hafi líka verið í vafa um hvað væri 

að ræða. Þessi spurning hafði þó ekki áhrif á könnunina í heild sinni en þjónaði sínum 

tilgangi samt sem áður. Ég tel að þó hún hafi verið gölluð að þessu leyti þá hafi það ekki 

komið að sök þar sem mér í raun hefði nægt að vita hvort aðrar tjáskiptaaðferðir væru 

notaðar eða ekki. 
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Spurning 4 
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Mynd 4. Við hvaða aðstæður er aðferðin þ.e. Tákn með tali notuð? 

 

Í þessari spurningu var spurt við hvaða aðstæður í starfi á leikskólanum aðferðin, Tákn 

með tali, væri notuð. Svarmöguleikar voru á matmálstíma, í samverustund, í hópastarfi, í 

vali, í útiveru/fataklefa, í frjálsum leik og í almennum samskiptum. Átti að haka við allar 

þær aðstæður sem aðferðin er notuð í.  

Eins og sést á myndinni var algengast að Tákn með tali væri notað í samverustund og 

á matmálstíma eða á tólf leikskólum af þeim 13 sem nota aðferðina. Í fæstum tilvikum er 

Tákn með tali notað í vali eða einungis á þremur leikskólum. Í 9 leikskólanna er aðferðin 

notuð í þrem eða fleiri aðstæðum. Í sjö leikskólanna er Tákn með tali notað í almennum 

samskiptum. Í fimm leikskólanna er það notað í frjálsum leik og í útiveru/fataklefa í sjö 

leikskólanna. Í átta leikskólanna er aðferðin notuð hópastarfi. 
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Spurning 5 
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Mynd 5. Hvaða skoðun hefur þú á notkun Tákn með tali? 

 

Eins og sést á þessari mynd þá er viðhorf leikskólanna til notkunar Tákn með tali mjög 

gott. Tólf af þrettán leikskólanna sem nota aðferðina eru mjög jákvæðir gagnvart henni 

og einn leikskólanna er frekar jákvæður. Þessar niðurstöður koma mér ekki á óvart þar 

sem ég hafði gert ráð fyrir niðurstöðum sem þessum. Ég finn það að hvar sem Tákn með 

tali ber á góma er viðhorf til þess er gott. Eftir á að hyggja hefði einnig verið gaman að 

spyrja þá leikskóla sem ekki nota aðferðina um viðhorf þeirra til hennar og hvort það sé 

meðvituð ákvörðun að nota það ekki eða vegna vanþekkingar og skorts á úrræðum. 
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Spurning 6 
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Mynd 6. Hefur starfsfólk hlotið þjálfun og/eða kennslu í Tákn með tali? 

 

Á þessari mynd sést að í 9 þeirra leikskóla sem nota Tákn með tali hefur starfsfólk hlotið 

þjálfun og/eða kennslu í aðferðinni að hluta til. Í fjórum þeirra var svarað játandi og 

engum þeirra neitandi. 

Það má deila um það hversu góðar niðurstöður þessi spurning sýnir. Í raun má segja 

að þó svarað sé já þá gefur svarið ekki til kynna hversu mikla þjálfun eða kennslu 

starfsfólkið hefur hlotið. Því hefði kannski verið betra að hafa einungis tvo svarmöguleika 

hér, já og nei og spyrja frekar út í magn þeirrar þjálfunar og/eða kennslu sem starfsfólk 

hefur fengið í annarri spurningu líkt og gert er í næstu spurningu en þó nánar.  
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Spurning 7 

Sjöunda spurningin hljómaði svona; Hvernig fór sú kennsla/þjálfun fram?  

Þessi spurning var opin að því leyti að ekki var um fyrirframgefna svarmöguleika að 

ræða heldur voru einungis línur fyrir svarendur að fylla út í. Svörin voru því ansi 

fjölbreytt.  

Dæmi um þau eru:  

Á fyrirlestraformi, með námskeiðum, kynnt sér í bókum, tekið fyrir á starfsdögum, 

vefsíðan tmt.is notuð, í námi starfsmanna og fengið tilsögn hjá talmeinafræðing svo 

eitthvað sé nefnt. Algengasta svarið var þó að starfsfólk hefði farið á námskeið. Misjafnt 

var þó hvort allt starfsfólk hefði farið á námskeið eða hluti þeirra og þeir sem reyndari 

voru kenndu þá hinum í kjölfar námskeiðanna. 

 
Spurning 8 
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Mynd 7. Hvernig hefur gengið að fá starfsfólk til samvinnu í notkun Tákn 

með tali? 

 

Á þeim 13 leikskólum þar sem Tákn með tali er notað gengur misvel að fá starfsfólk til 

samvinnu um notkunina.  Algengasta svarið var þó að ágætlega gengi að fá starfsfólk til 

samvinnu en sú var raunin á 6 leikskólanna eða 46%. Í 4 tilfellum, 31%, gekk það frekar 
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vel og í 2, 15%, mjög vel. Í aðeins einum, 8%, leikskólanna gengur frekar illa að fá 

starfsfólk til samvinnu í notkun Tákn með tali.  

Einn svarmöguleikanna í þessari spurningu er ekki nógu góður. Betra hefði verið að 

segja hvorki/né í staðin fyrir ágætlega þar sem fólk leggur mismunandi merkingu í orðið 

ágætlega. Merking orðsins er huglæg og hefur breyst í gegnum tíðina. Hjá fólki á miðjum 

aldri þýðir það að eitthvað sé betra en gott en hjá minni kynslóð er það mitt á milli góðs 

og slæms. Því hefði verið betra að hafa svarmöguleikann hvorki/né í staðinn. Þessi galli 

gæti hafa haft áhrif á niðurstöður spurningarinnar þar sem kannski hefði oftar verið 

svarað frekar vel ef ágætlega hefði ekki verið möguleiki. Ég get þó ekkert fullyrt um þetta 

en geri mér grein fyrir galla þessarar spurningar. 

 
Spurning 9 

Ef frekar illa eða mjög illa hefur gengið með samvinnuna, hverja telur þú ástæðuna 

vera? 

Þessi spurning kom í beinu framhaldi af spurningu 8 þ.e. ef svarað hefði verið þar að 

frekar illa eða mjög illa átti að svara þessari spurningu.  

Gefnir voru upp fimm svarmöguleikar, þeir voru: lítil þekking á TMT, mikil vinna við 

innleiðslu TMT, áhugaleysi, lítill ávinningur á notkun aðferðarinnar og annað. Mátti haka 

við eins marga möguleika og þörf var á.  

Aðeins einn leikskólanna svaraði því til að frekar illa hefði gengið að fá starfsfólk til 

samvinnu í notkun Tákn með tali. Því var aðeins einn leikskóli sem svaraði þessari 

spurningu.  

Í þessu eina tilfelli sem samvinnan hefur gengið illa var ástæðan talin vera að lítil 

þekking hafi verið á aðferðinni, mikil vinna við innleiðslu á henni, áhugaleysi starfsfólks 

og að það vantaði námskeið í notkun aðferðarinnar þar sem það þætti þægilegast. 
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Spurning 10 
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Mynd 8. Hvað finnst þér að mætti betur fara í innleiðslu Tákn með tali í starfi 

á leikskólanum? 

 

Í þessari spurningu gafst kostur á að haka við alla svarmöguleikana ef við átti. Í 9 

tilfellum töldu þátttakendurnir að meiri fræðslu vantaði fyrir starfsfólk og foreldra. Þessi 

fræðsla gæti til dæmis falist í námskeiðum.  

Átta þátttakendur svöruðu því til að aukna handleiðslu og eftirfylgni þyrfti til að 

innleiðsla Tákn með tali tækist betur. Í tveimur tilfellum var hakað við svarmöguleikann 

annað og voru svörin annarsvegar á þessa leið;  

,,fer eftir áhuga starfsmanna og aðstæðum hversu mikið þarf að nota það. Aðgengi 

upplýsinga gott”.  

Hinsvegar var svarað;  

,,Ef TMT er ekki virkt í skólanum þá er það mjög fljótt að detta niður, fljótt að 

gleymast”. 
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Spurning 11 

Þessi spurning var opin, þ.e. engir svarmöguleikar voru gefnir upp og svörin því eins 

misjöfn og þau voru mörg. Spurningin var;  

Hvernig fer samstarf við fjölskyldu fram?  

Dæmi um svör;  

,,Við höfum ekki farið út í það en sagt þeim frá því að við séum að nota það og með 

táknum sem við hengjum upp fyrir börn og foreldra”.  

 

,,Mætti vera betra! Við höfum aðallega látið fólk vita hvað við erum að gera og þá 

á fundum. Þurfum að vinna meira með foreldrum”. 

 

,,Með fundum og upplýsingagjöf daglega”. 

 

,,Með fundum og viðtölum”. 

 

,,Munnlega, tölvupósti og símleiðis”. 

 

,,Ítarlegt viðtal við alla foreldra áður en barn byrjar á leikskóla, notast við túlk ef 

þarf. Reglubundin viðtöl 2x að vetri. Foreldrum boðið í foreldrakaffi, tölvupóstar 

með upplýsingum um það sem fram fer, upplýsingatafla í fataklefa, virkt 

foreldrafélag o.s.frv.”. 

 

,,Foreldrar fá heim tákn sem verið er að innleiða hverju sinni”. 

 

,,Foreldrar allra barna í leikskólanum fá viðtal 2-3 ára ári, oftar ef þörf þykir. 

Einnig er mikið lagt upp úr daglegum samskiptum”. 

 

,,Kynnt fyrir fjölskyldum þau tákn sem er verið að nota eða taka inn hverju sinni, 

sagt frá heimasíðu tmt.is”. 

 

,,Foreldrum er kynnt tákn með tali í upphafi skólagöngu barns, ef um 

málörðugleika er að ræða hjá barni eru foreldrar hvattir til að kynna sér Tákn með 

tali og nota það”. 
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,,Þetta er almennt með börnunum og því ekki sérstaklega með foreldrum”. 

 

,,Alltaf lítið. Má alltaf bæta. Samskiptabók, tafla f. framan deild og internet póstur 

og heimasíða”. 

 

Gaman var að sjá hversu vel þátttakendur svöruðu þessari spurningu þ.e. gáfu sér 

greinilega tíma til að svara henni eftir bestu vissu og getu. Það er segin saga að til þess að 

innleiðing og notkun Tákn með tali gangi sem best þarf að nota aðferðina í öllu umhverfi 

barnsins. Það þarf því að virkja foreldrana betur í þessum málum. Af þessum svörum 

virðist sem foreldrarnir taki lítinn þátt í notkun aðferðarinnar fyrir utan að fá vitneskju um 

það hvaða tákn er verið að leggja inn hverju sinni. Ég tel að þetta þurfi að bæta því allir 

þurfa að taka þátt, allstaðar svo sem best gangi. Líklega skiptir máli í þessu ljósi hvort um 

er að ræða foreldra sem eiga barn sem virkilega þarf á Tákn með tali að halda eða ekki. 

Ef svo er má ætla að foreldrarnir og starfsmenn leikskólans séu meðvitaðri um notkunina 

og þá samvinnu sem í gangi þarf að vera svo notkunin skili sem bestum árangri. Foreldrar 

barns sem lærir Tákn með tali til gamans eru líklega ekki eins meðvitaðir um notkunina.  

 
Spurning 12 

Lokaspurningin hljóðaði svo; Er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri?  

Rétt eins og fyrri spurningin þá var þessi síðasta spurning opin, þ.e. engir fyrirfram 

gefnir svarmöguleikar í boði. Ekki þurfti að svara þessari spurningu þar sem hún var 

aðeins hugsuð fyrir þátttakendur ef þeir hefðu eitthvað sérstakt fram að færa. Ekki nýttu 

allir þátttakendur sér þetta en athyglisverð svör komu fram hjá þeim sem það gerðu. 

Dæmi um þau svör sem bárust;  

 

,,Mér finnst Tákn með tali mjög gott til að örva mál hjá börnum hvort sem þau eiga við 

málörðugleika eða ekki”. 

 

,,Starfsfólk á til að hætta að nota, þarf sífellt að vera að minna á”. 

 

,,Mér finnst mjög jákvætt að nota Tákn með tali í leikskólum”. 
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,,Tákn með tali er ekki notað markvisst, meira til gamans og til að auðga 

leikskólastarfið. Tvítyngd börn hafa gagn af Tákn með tali og það er notað í 

samverustundum og við matarborð. Ekki alltaf en oft. Tákn notuð með lögum sem við 

syngjum, þegar verið er að tala um fatnað, mat o.fl.”. 

 

,,Við viljum endilega og erum alltaf á leiðinni að nota Tákn með tali meira og með 

öllum börnunum”. 

 

Það er greinilegt af þessum svörum að starfsfólk leikskólanna er almennt mjög jákvætt í 

garð aðferðarinna sumir vilja jafnvel nota það meira en gert er en ákveðnar hindranir eru í 

vegi þeirra til þess að svo geti orðið. Mér þótti sérstaklega áhugavert að tvítyngd börn 

voru nefnd í tengslum við notkun Tákn með tali. Í þessari ritgerð minni hef ég ekki 

einblínt á þann hóp sérstaklega heldur frekar öll börn. Það er þó alltaf að koma betur í ljós 

hversu gott það er fyrir tvítyngd börn eða börn af erlendum uppruna að nota Tákn með 

tali. Líklegt er að með notkun einhverskonar aðstoðar, eins og Tákn með tali er, komast 

þau fljótar inn í tungumálið og geta haft samskipti við hin börnin á uppbyggjandi hátt.  

3.5 Niðurstöður könnunar 

Fyrst og fremst er ég ánægð með þátttökuna í könnuninni þó vissulega hefði verið gaman 

að fá enn fleiri svör. Helstu niðurstöðurnar eru þær að svo virðist sem notkun Tákn með 

tali sé ansi útbreidd í leikskólum landsins þó misjafnt sé hve mikið það er notað á 

hverjum stað fyrir sig. Þetta segir manni þó að aðferðin er þekkt en í 76% leikskólanna 

sem svöruðu er Tákn með tali notað. Hinsvegar væri gaman ef notkunin væri enn meiri. Í 

85% eða 11 leikskólanna þar sem Tákn með tali er notað er það notað með öllum 

börnum. Það er þó notað mismikið og svo virðist sem það sé ekki notað í öllu starfi innan 

leikskólans heldur í þeim aðstæðum sem auðvelt reynist að nota það eins og t.d. 

samverustundum, matmálstíma en í 12 leikskólanna er það notað á þessum tímum. 

Sjaldnast er aðfeðrin notuð í vali og frjálsum leik sem má teljast eðlilegt þar sem þessar 

stundir eru ekki stýrðar af starfsmanni og börnin því meira ein á báti. Kannski er meira 

um notkun Tákn með tali í þessum stundum en vitað er um þar sem ég geri ráð fyrir að 
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ekki hafi verið markvisst fylgst með börnunum með það í huga að kanna hversu mikið 

þau nota táknin enda kannski ekki ástæða til. 

Það kom mér ekki á óvart að viðhorf til Tákn með tali væri almennt gott en tólf af 

þréttan leikskólum sem nota aðferðina eru mjög jákvæðir gagnvart henni og einn 

leikskólanna frekar jákvæður. Engin leikskólanna var frekar neikvæður, mjög neikvæður 

eða svaraði hvorki/né. Eins og ég hef bent á áður hefði verið gaman að kanna viðhorf 

allra leikskólanna sem tóku þátt í könnuninni til aðferðarinnar, jafnvel þó þeir noti hana 

ekki. Ég tel að viðhorf fólks til Tákn með tali sé almennt gott ef það á annað borð þekkir 

til hennar og áhrifa hennar.  

Ég tel að til þess að vel gangi með innleiðingu aðferðarinnar og notkun hennar sé 

lykilatriði að starfsfólk þekki til hennar og kunni að nota hana. Því spurði ég hvort 

starfsfólk hefði fengið þjálfun og/eða kennslu í Tákn með tali. Svörin voru á þá leið að í 

níu leikskólanna hafi starfsfólk hlotið kennslu að hluta til og í fjórum leikskólanna var 

svarið einfaldlega já. Gaman hefði verið að spyrja hversu margir starfsmannana hafi 

hlotið kennslu eða þjálfun í notkun aðferðarinnar þar sem ég hef á tilfinningunni að oft 

séu aðeins örfáir sem fengið hafi kennsluna og á þeim hvíli þá sú ábyrgð að miðla 

þekkingu sinni áfram til annarra starfsmanna. Það getur vissulega tekist vel en ég tel að til 

þess að sem best gangi þurfi allir starfsmenn að vita um hvað Tákn með tali snýst og ef 

það þekki almennilega til áhrifa notkunar aðferðarinnar sé það viljugra til að nota hana.  

Eins og kom fram í könnuninni þá svöruðu sex leikskólanna að ágætlega gangi að fá 

starfsfólk til samvinnu í notkun Tákn með tali. Í einum þeirra gengur það frekar illa, í 

fjórum frekar vel og í tveim mjög vel. Ég er einmitt viss um að margir þættir spili inní 

svo vel gangi að fá starfsfólk til samvinnu. Fyrst og síðast þarf það að hafa áhuga og trú á 

aðferðinni. Það verður að þekkja til hennar og þeim áhrifum sem hún getur haft á börnin. 

Það þarf einnig að hafa fengið nægilega kennslu á aðferðinni og notkun hennar en ein 

meginástæða þess að ég gerði þessa könnun var að kanna hvað þyrfti að gera til að auka 

þekkingu leikskólastarfsmanna á Tákn með tali og þannig auka notkun aðferðarinnar í 

starfi á leikskólum landsins.  

Samkvæmt mínum niðurstöðum hafa starfsmenn hlotið sína kennslu og þjálfun í Tákn 

með tali á margvíslegan hátt t.d. með fyrirlestrum, námskeiðum, kynnt sér það í bókum 

og á vefsíðum og í námi sínu svo eitthvað sé nefnt. Jafnframt spurði ég hvaða ástæðu 
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starfsmenn teldu vera fyrir því að illa gengi að fá aðra starfsmenn til samvinnu með 

notkun Tákn með tali og var svarað m.a. lítil þekking á Tmt, mikil vinna við innleiðslu 

þess, áhugaleysi og að það vantaði námskeið í notkun aðferðarinnar. Í framhaldi af 

þessari spurningu spurði ég hvað starfsmenn teldu að þyrfti að gera til að innleiðsla 

aðferðarinnar gengi betur og mátti svara við alla möguleikana ef það átti við. 9 svöruðu 

því til að meiri fræðslu vantaði, átta sögðu að það vantaði aukna handleiðslu og tveir 

sögðu annað.  

Eins og fram kom í könnuninni þá virðist sem svo að foreldrar séu ekki nógu miklir 

þátttakendur í kennslu barnanna t.d. hvað varðar Tákn með tali. Ef notkun aðferðarinnar á 

að skila sem bestum árangri þarf að nota hana í sem flestum aðstæðum rétt eins og þegar 

barn lærir tungumálið. Það þarf ekki að vera flókið mál að gera foreldrum betur grein 

fyrir hvað felst í aðferðinni og hvernig hún er notuð. Ég held að galdurinn felist einmitt 

að mörgu leyti í því að virkja foreldrana betur. Margar hendur vinna létt verk og með því 

að fræða foreldra um ávinning táknanotkunar, kenna þeim aðferðina og sýna fram á 

hversu auðvelt er að nota Tákn með tali sé stór sigur unnin og verk 

leikskólastarfsmannana verður auðveldara fyrir vikið. Ef foreldrarnir vita hvað um er að 

ræða er líklegra að barnið fái meiri endurgjöf og öðlast þannig meira sjálfstraust og með 

því fær það áhuga á að gera enn betur og læra meira.  

Heildarniðurstaða mín úr þessari könnun er sú að almennt séð eru starfsmenn 

leikskólanna jákvæðir í garð Tákn með tali þó það sé kannski ekki notað í starfi 

leikskólans í samræmi við viðhorfið. Það virðist sem svo að ýmsar ástæður séu fyrir því 

að ekki gengur eins vel að innleiða Tákn með tali eins og ætla mætti. Eins og áður segir 

var tilgangur minn með þessari könnun að kanna hver staða Tákn með tali er í leikskólum 

landsins og hvað þarf að gera til að bæta hana og hvernig það sé hægt. Ég mun fara betur 

í það í lokaniðurstöðum mínum hér í næsta kafla hvað ég tel að hægt sé að gera svo 

útbreiðsla Tákn með tali verði einn meiri en raun ber vitni.  
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4. Samantekt og lokaorð 

Í lok vinnu minnar velti ég titli verkefnisins fyrir mér og hvort hægt sé að svara þeirri 

spurningu sem ég legg þar fram. Er Tákn með tali í leikskólum hagnýtt en vannýtt? Í ljósi 

þeirra heimilda sem ég hef vitnað í þá er Tákn með tali vissulega hagnýtt en ég vil ekki 

taka svo djúpt í árinni að segja að það sé vannýtt hér á landi. Vitanlega er skoðun mín sú 

að notkun þess mætti vera meiri. Það er þó ekki hægt að neyða fólk til að taka upp 

vinnuaðferðir sem það hefur ekki áhuga á, þannig er ekki hægt að vænta mikils árangurs. 

Góðir hlutir gerast hægt og þess vegna þarf að byrja frá grunni. Vinnan þarf að vera vel 

skipulögð og huga þarf að mörgum hlutum áður en hafist er handa við innleiðslu 

aðferðarinnar. Ég er þess fullviss að það þurfi ekki að vera svo mikið mál að innleiða 

Tákn með tali í starf sem flestra leikskóla hér á landi. Til þess að það verði þarf þó að 

gera nokkrar breytingar sem ég útlisti nánar hér á eftir. 

Til að byrja með set ég spurningarmerki við þá litlu fræðslu sem 

leikskólakennaranemar og jafnvel grunnskólakennaranemar fá á óhefðbundnum 

tjáskiptaleiðum sem og öðrum aðferðum er tengjast einstaklingum með sérþarfir í sínu 

grunnnámi. Í dag er hugtakið skóli án aðgreiningar yfirlýst stefna í menntamálum og hver 

skólinn á fætur öðrum vill skilgreina sig sem slíkan, á það einnig við um leikskóla. En 

hvernig er það hægt ef innan skólans er ekki nægjanleg þekking á þörfum barna með 

sérþarfir. Að sjálfsögðu er það ekki skrýtið að Tákn með tali sé ekki notað í öllum 

leikskólum landsins þegar stærsti hluti starfsmanna þeirra þekkja ekki nægilega til 

aðferðarinnar. Ekki er hægt að ætlast til þess að þeir örfáu starfsmenn sem eitthvað kunna 

Tákn með tali sjái alfarið um þá innleiðingu. Nóg er álagið á leikskólunum fyrir að ekki 

bætist þetta við. Þekking á Tákn með tali þarf að vera útbreiddari og kynna þarf aðferðina 

fyrir sem flestum því eflaust eru margir sem tengja hana aðeins við fötluð börn og vita í 

raun ekki um hvað hún snýst.  

 Einnig tel ég að handleiðslu vanti til þeirra leikskóla sem kjósa að nota aðferðina í 

starfi sínu. Ekki er nóg að handleiðsla sé til staðar heldur þurfa þessir leikskólar einnig 

eftirfylgni því eins og kom fram í niðurstöðum könnunarinnar þá er vandamálið oft að 

erfitt er að fá starfsmenn til að halda áfram að nota Tákn með tali. Kannski er ekki næg 



 44 

þekking til staðar eða áhugi en það er grundvöllur þess að vel gangi að innleiða og nota 

aðferðina.  

Sérfræðingar á sviði óhefðbundinna aðferða eru ekki nægilega margir hér á landi til 

þess að geta sinnt handleiðslu og eftirfylgni í leikskólum landsins. Ég tel að þarna geti 

leikskólaráðgjafar komið til hjálpar en þeir gætu séð um að koma fólki af stað í 

notkuninni og hvatt það áfram með reglulegri eftirfylgni.  

Sýnt hefur verið fram á að ávinningur notkunar Tákn með tali með öllum börnum er 

ótvíræður og því sorglegt að ekki sé verið að nota aðferðina meir en gert er. Ef aðferðin 

er notuð markvisst með öllum börnum, alltaf, er starfsfólk betur í stakk búið að hefja 

notkun hennar með ákveðnu barni sem virkilega þarf á því að halda. Þá þarf ekki að byrja 

á því að rifja upp aðferðina sjálfa heldur er hægt að hefjast strax handa og árangurinn 

verður líklega fyrr sýnilegur. Einnig ef starfsfólk hefur góð tök á aðferðinni getur það 

miðlað þekkingu sinni betur til foreldra og unnið að notkun hennar í sameiningu. Því það 

er líklega fátt verra en að þurfa að miðla eigin reynslu og styðja aðra ef maður er 

óöruggur sjálfur.   

Ég er þess fullviss að ef um markvissa notkun væri að ræða væri hægt að koma í veg 

fyrir þau fjölmörgu vandamál sem börn með málþroskaerfiðleika þurfa að kljást við. Á 

síðastliðnum árum hefur fjöldi barna af erlendum uppruna einnig stórlega aukist á 

leikskólum. Notkun Tákna með tali með þessum börnum hefur einnig sýnt sig að hún 

auðveldi þeim að læra nýtt tungumál. Þar með er komin nýr hópur sem gæti notið góðs af 

því að nota Tákn með tali. Annar hópur sem ég tel að hefði gott af því að vera á stað þar 

sem aðferðin er notuð eru börn með duldar raskanir eða erfiðleika. Börn þurfa oft og 

tíðum að bíða lengi eftir greiningu á erfiðleikum sínum. Ef Tákn með tali væri hluti af 

hefðbundnu starfi leikskólans og öll börn lærðu það frá upphafi skólagöngu sinnar væru 

þau líklega á góðri leið í námi og starfi þegar greiningin kemur loks. Þá væri allavega 

einn af þeim þáttum, sem líklega þyrfti að vinna með, komin á góðan veg og ákveðinni 

byrgði létt af barninu.  

Með því að nota Tákn með tali með öllum börnum er ekki verið að stimpla einn né 

neinn sem einstakling með ,,frávik”, heldur eru allir eins. Sumir hafa meiri þörf en aðrir 

fyrir að nota aðferðina en með því að nota það með öllum börnum verður það ekki eins 

áberandi.  
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Ég hef velt því fyrir mér hvernig væri hægt að gera leikskólunum þessa innleiðingu 

auðveldari og aðstoða þá við að auka og viðhalda þekkingu sinni á aðferðinni. Mín tillaga 

er sú að áhrifaríkt væri að gera upplýsingavef um Tákn með tali þar sem leikskólar gætu 

deilt þekkingu sinni og hugmyndum. Hver og einn leikskóli þyrfti ekki stöðugt að vera að 

finna upp hjólið. Margir leikskólar hér á landi standa sig vel í notkun aðferðarinnar og 

gætu þeir séð um einhverskonar kynningar á því hvernig hægt er að útfæra aðferðina í 

starfi. Inni á þessum vef væri að finna upplýsingar um uppruna aðferðarinnar, hvernig, 

hvar og hvenær hægt er að nota hana. Leikskólar gætu sett inn hugmyndir og sýnishorn af 

kennsluefni t.d. sögum, söngtextum og þemavinnu þar sem Tákn með tali væri í 

aðalhlutverki.  

Ég er þess fullviss að ef svona vefur væri settur upp og honum vel viðhaldið kæmi 

hann að góðum notum fyrir starfsmenn leikskólanna. Tími leikskólastarfsmanna til þess 

að undirbúa starf sitt er lítill en dýrmætur og vefur sem þessi gæti auðveldað þeim að 

vinna starf sitt enn betur. Vefurinn væri hvetjandi fyrir starfsmenn til að nota Tákn með 

tali og þar sæju þeir hvernig aðrir leikskólar nota það í starfi sínu. Ef maður sér að hlutur 

eða aðferð gerir gagn og hefur áhrif þá eru meiri líkur til þess að maður noti hann. 

Ég tel mig hafa svarað rannsóknarspurningum mínum hér að ofan. Þar hef ég komið 

með nokkrar hugmyndir af því hvað þurfi að gera til að auka notkun Tákn með tali. Ég 

hef einnig komist að því með könnun minni hversu útbreidd notkun aðferðarinnar er í 

leikskólum landsins en í tæplega 75% þeirra leikskóla sem svöruðu könnun minni er 

aðferðin notuð að staðaldri.  

Ég er enn jafn hrifin af tjáskiptaaðferðinni Tákn með tali og mun eflaust halda áfram 

að reyna að fræða aðra um gagnsemi hennar. Mér finnst viðfangsefnið spennandi og 

þegar ég vann þetta verkefni fékk ég nokkrar hugmyndir að því hvernig hægt væri að 

vinna frekar með þetta efni. Hver veit nema ég nýti þær í starfi mínu sem þroskaþjálfi í 

náinni framtíð.  
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Fylgiskjöl 
 

Reykjavík 
17. janúar 2008 

Kæri leikskólastjóri.  

 

Með þessu bréfi fylgir könnun á notkun Tákn með tali í leikskólum landsins. Könnun 

þessi og niðurstöður hennar eru liður í lokaritgerð minni til BA gráðu við 

Þroskaþjálfaskor Kennaraháskóla Íslands nú í vor. Tilgangur lokaritgerðar minnar er að 

kanna notkun Tákn með tali í leikskólum landsins og þar af leiðandi hvaða ávinning 

starfsmenn leikskóla og foreldrar sjá af notkun þess. Ef lítið er um notkun Tákn með tali 

langar mig að komast að því hver sé ástæða þess og hvað þarf að gera til að bæta stöðu 

þess í vinnu með börnum á forskólaaldri. 

 

Tjáskiptaaðferðin Tákn með tali hefur á síðustu árum sannað gildi sitt. Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að notkun þess með fötluðum börnum sem eiga við málörðugleika að stríða 

hefur mjög góð áhrif. Notkun Tákn með tali með ófötluðum börnum hefur ekki verið eins 

útbreidd þó að sterkar vísbendingar séu um að innleiðing þess í starfi með þeim sé góð 

leið til málörvunar. 

Þessar rannsóknir eru innblástur í vinnslu lokaverkefnis míns. Niðurstöður verkefnisins 

geta vonandi varpað ljósi á stöðu Tákn með tali í leikskólum landsins og hvað þarf að 

gera til þess að styrkja stöðu þess. 

    

Ég vona að þú gefir þér tíma til þess að svara þessari könnun eftir bestu getu svo 

niðurstöður hennar verði sem best lýsandi og marktækar.  

Vona ég að niðurstöður könnunarinnar gefi mér góða mynd af því hvernig notkun á Tákn 

með tali er háttað í leikskólum landsins. 

Ég vil biðja þig að senda könnunina til baka svo fljótt sem auðið er (helst fyrir lok þessa 

mánaðar) svo ég geti byrjað sem fyrst að vinna úr henni. Meðfylgjandi er þar til gert 

frímerkt umslag.  

Ef einhverjar spurningar varðandi könnunina koma upp vinsamlegast hafðu samband við 

undirritaða í síma 4456955 eða 6949111 eða í gegnum rafpóst saerbodv@khi.is 



 51 

 

Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál.  

 

Með kærri þökk fyrir aðstoðina. 

Særún Ósk Böðvarsdóttir. 

________________________________ 

Nemi á 3. ári í Þroskaþjálfun við Kennaraháskóla Íslands. 
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Könnun á notkun Tákn með tali í leikskólum landsins. 

 
1. Er Tákn með tali notað í starfi á leikskólanum? 
 

Já      Nei  
 
Ath! Ef svarað er neitandi hér þarf ekki að svara fleiri spurningum en ef svarað er játandi 
ertu vinsamlegast beðin um að svara allri könnuninni. 
 
2. Er Tákn með tali notað með öllum börnum leikskólans eða aðeins þeim 

sem eiga við tjáskiptaerfiðleika að stríða? 
 

Öllum börnum  

Þeim sem eiga við erfiðleika að stríða  
Ef hakað við hér, hvað eru þau mörg? ______ 

 
3. Ef um aðrar tjáskiptaleiðir en Tákn með tali er að ræða, hverjar eru þær? 
 

Táknmál. 

Tákn með tali. 

Pictogram. 

Bliss. 

Pecs. 

Annað 
_______________________________________________________ 
 
4. Við hvaða aðstæður er aðferðin notuð? 
 

Á matmálstíma  

Í samverustund  

Í hópastarfi  

Í vali  

Í útiveru/fataklefa  

Í frjálsum leik  

Í almennum samskiptum   
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5. Hvaða skoðun hefur þú á notkun Tákn með tali?  
 

Mjög jákvæð/ur  Frekar jákvæð/ur  Hvorki né  Frekar neikvæð/ur  Mjög 

neikvæð/ur  
 

6. Hefur starfsfólk hlotið þjálfun og/eða kennslu í Tákn með tali? 
 

Já   Nei   Að hluta til/einhverju leyti  
 
7. Hvernig fór sú kennsla/þjálfun fram? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________ 
 
8. Hvernig hefur gengið að fá starfsfólk til samvinnu í notkun Tákn með tali? 

Mjög vel  Frekar vel  Ágætlega  Frekar illa  Mjög illa  
 

9. Ef frekar illa eða mjög illa hefur gengið með samvinnuna, hverja telur þú 
ástæðuna vera? 

Lítil þekking á TMT  

Mikil vinna við innleiðslu TMT  

Áhugaleysi  

Lítill ávinningur á notkun aðferðarinnar  

Annað  
_____________________________________________________________
_________________________________________________ 
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10. Hvað finnst þér að mætti betur fara í innleiðslu Tákn með tali í starfa á 
leikskólanum? 

Aðgengilegri upplýsingar t.d. á netinu   

Meiri fræðsla fyrir starfsfólk og foreldra s.s. námskeið  

Aukin handleiðsla og eftirfylgni   

Annað  
_____________________________________________________________
_________________________________________________ 

 
11. Hvernig fer samstarf við fjölskyldu fram? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________ 
 
12. Er eitthvað fleira sem þú vilt koma á framfæri? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
___________________________________________ 
 

Þakka þér kærlega fyrir hjálpina 
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