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Ágrip  

Í ritgerð þessari er fjallað um máltöku og málþroska ein- og tvítyngdra barna. Settar eru 

fram tvær rannsóknarspurningar, hver er munurinn á máltöku og málþroska ein- og tví-

tyngdra barna og hvað þurfa kennarar að vera meðvitaðir um í tengslum við málþroska 

og málörvun? Í ljós kom að lítill sem enginn munur er á máltöku og málþroska ein- og 

tvítyngdra barna og þann mun sem finna má er ekki hægt að rekja beint til tvítyngis. 

Kennarar verða að huga að mörgu þegar unnið er með málþroska og málörvun í 

leikskólum. Þeir þurfa að gera sér grein fyrir mikilvægi málþroska fyrir almennan 

þroska barna og vera meðvitaðir um leiðir til að örva hann. Mikilvægt er að málörvun 

gangi sem rauður þráður í gegnum allt leikskólastarf og að börnin fái fjölbreytt tækifæri 

til að nota tungumálið. Allt umhverfi barna hefur áhrif á málþroska þeirra og kennarar 

verða að skipuleggja leikskólaumhverfið í samræmi við það. 
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1. Inngangur 

Þjóðfélagið í dag verður sífellt fjölbreyttara þegar fólk frá ýmsum heimshornum sækir 

landið heim og sest hér að og þar af leiðir að í leikskólum landsins eru nemendur af 

erlendum uppruna. Umfjöllun um fjölmenningu hefur verið áberandi víða í samfélaginu, 

t.d. í skólum og fjölmiðlum og lögð hefur verið mikil áhersla á að styðja við margbreyti-

lega menningu barna í leik- og grunnskólum landsins. Einn er sá þáttur sem við teljum 

gífurlega mikilvægan en hefur að okkar mati ekki fengið nægilega umfjöllun í tengslum 

við fjölmenningarumræðuna, þ.e. tungumál barna. Flestir geta verið sammála um að eitt 

grundvallaratriði þess að vera virkur samfélagsþegn er að kunna og geta notað það 

tungumál sem er ríkjandi. Við teljum þann misskilning þó nokkuð algengan að máltaka 

og málþroski tvítyngdra barna sé frábrugðinn eintyngdra þó að mikil breyting hafi orðið 

á síðustu misserum. Því finnst okkur mikilvægt að skoða máltöku og málþroska ein- og 

tvítyngdra barna og athuga hvort munur sé á þessum þáttum.  

 Út frá þessari rannsóknarspurningu veltum við einnig fyrir okkur hvað hafa þarf 

í huga í sambandi við máltöku og málþroska. Við vildum beina sjónum okkar að mál-

örvun og mikilvægi málþroska fyrir öll börn, ekki eingöngu þau tvítyngdu. Margir leik- 

og grunnskólar vinna að sérstökum málörvunarverkefnum með tvítyngdum börnum sem 

vissulega geta hjálpað þeim en við viljum við leggja áherslu á óformlega málörvun og 

mikilvægi málþroska fyrir annan þroska, þ.e. að málörvun gangi sem rauður þráður í 

gegnum daglegt leikskólastarf. Jafnframt þykir okkur mikilvægt að gera grein fyrir hlut-

verki kennara í eflingu málþroska og hvað þeir þurfa að vera meðvitaðir um í tengslum 

við málþroska og málörvun.  

 Við teljum að umfjöllun okkar muni leiða í ljós að máltaka og málþroski ein- og 

tvítyngdra barna séu ekki eins frábrugðin og margir halda. Einhver munur hlýtur þó að 

vera á og verður greint frá honum. Jafnframt teljum við að kennarar þurfi að hafa margt 

í huga í sambandi við málþroska og málörvun og reynum við að varpa ljósi á það. 

 Umfjölluninni er skipt upp í tvo hluta. Sá fyrri fjallar um máltöku og málþroska 

ein- og tvítyngdra barna í megindráttum. Í fyrstu verður fjallað um hvað liggur að baki 

máltöku allra barna og því næst verður farið í umfjöllun um tvítyngi. Þar skilgreinum 

við tvítyngi, gerum helstu atriðum sem einkenna máltöku tvítyngdra barna skil ásamt 

tengslum tvítyngis og vitsmunaþroska. Málþroski er næsti þáttur sem tekinn er fyrir, 

þróun hans fyrstu árin ásamt tengslum hans við vitsmuna- og almennan þroska. Að 



 6 

lokum drögum við saman niðurstöður allra fyrrgreindra þátta og vörpum ljósi á hvort 

munur sé á máltöku og málþroska ein- og tvítyngdra barna. 

 Í seinni hlutanum er lögð áhersla á málörvun og málörvunaraðferðir. Í fyrstu 

verður fjallað um mikilvægi leiksins fyrir mál- og almennan þroska barna. Því næst 

verður málörvun skilgreind og rætt hvort tvítyngd börn þurfi á sérstakri málörvun að 

halda. Þá munum við fjalla um málörvunaraðferðir sem gott er að nota í daglegu starfi 

leikskólans. Að lokum tökum við saman helstu þætti sem gott er að kennarar hafi í huga 

varðandi málþroska og málörvun allra barna.  

 Í eftirfarandi umfjöllun er tekið mið af börnum og starfi í leikskólum. Okkur til 

hagræðingar er ávallt talað um kennara þegar átt er við leikskólakennara.  
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Fyrri hluti 

Í fyrri hluta ritgerðarinnar munum við beina umfjöllun okkar að máltöku og málþroska 

ein- og tvítyngdra barna. Í fyrstu fjöllum við um máltöku barna almennt og snúum 

okkur því næst að umfjöllun um tvítyngd börn. Þar skilgreinum við tvítyngi og ræðum 

því næst máltöku tvítyngdra barna, hvað einkennir hana og hvernig hún tengist vits-

munaþroska barna. Loks fjöllum við um málþroska almennt, hvað einkennir hann fyrstu 

árin og hvernig hann tengist almennum þroska barna. Að lokum drögum við saman 

niðurstöður þar sem fram kemur hvort munur sé á máltöku og málþroska tvítyngdra 

barna og þá hver munurinn er. 

 

2. Máltaka barna 

Málþroski byrjar strax í móðurkviði þegar fóstur heyrir rödd móður sinnar og ýmis 

önnur umhverfishljóð. Nýfædd börn sýna viðbrögð við tungumáli sem þau kannast við 

með ýmsu móti en sýna engin viðbrögð við óþekktu tungumáli (Frost 2005:97-98). 

Máltaka barna er að miklu leyti eins, hvort sem börn tileinka sér eitt eða tvö tungumál. 

Öll börn eru í eðli sínu forvitin um tungumálið og virk í að prófa hugmyndir sínar um 

það (Buckley 2006:167). Börn frá öllum heimshornum, óháð menningu, læra tungumál 

sitt á sama máta og ná tökum á helstu þáttum máltökunnar á svipuðum tíma. Öll börn ná 

tökum á undirstöðuatriðum þess tungumáls sem talað er í kringum þau óháð hversu 

flókin málfræði eða hljóðkerfi þess eru. Með tímanum læra þau að þekkja merkingu og 

framburð þúsunda orða og ná tökum á málfræðireglum. Tungumálaþroski stöðvast ekki 

þegar börn eldast, hann er ferli sem heldur áfram í gegnum allt lífið (Gleason 2005:1-3).  

Þar sem öll börn virðast læra tungumál á svipaðan hátt, sama hvaða tungumál 

það er finnst okkur áhugavert að skoða hlutverk heilans í máltöku barna. Einnig viljum 

við fjalla um nokkrar kenningar sem settar hafa verið fram um máltöku barna og að 

lokum velta fyrir okkur áhrifum umhverfis á hana. 

 

2.1 Heilinn 

Heili manna er flókið fyrirbæri sem skiptist í vinstra og hægra heilahvel. Hvort heila-

hvel fyrir sig hefur misjöfnu hlutverki að gegna og stjórnar mismunandi svæðum 

líkamans. Vinstra heilahvelið stjórnar hægri hlið líkamans og þar eru meðal annars 
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stjórnstöðvar máls, heyrnar og vinnslu tungumálsins. Hægra heilahvelið stjórnar vinstri 

hlið líkamans og öðrum þáttum, m.a. snerti- og rúmskynjun. Heilahvelin tvö vinna 

saman að því að stjórna líkamanum í heild (Shaffer 2002:150). Heili barna og taugakerfi 

þeirra er ekki að fullu mótað við fæðingu. Heilinn og taugakerfið eru á þessu stigi 

reiðubúin að tileinka sér og taka á móti áreiti úr umhverfinu, þar á meðal tungumáli. 

Sterkar sannanir eru fyrir því að tungumál eigi sérstakan stað í uppbyggingu heilans og 

taugakerfisins og er þá sérstaklega átt við tvo hluta heilans, Brocasvæðið og Wernikes-

svæðið (Gleason 2005:16). Brocasvæðið er staðsett í framhluta heilans og stjórnar það 

málnotkun einstaklinga en Wernikesvæðið er hins vegar staðsett á gagnaugasvæðinu og 

stjórnar það málskilningi (Shaffer 2002:343). 

Heilinn er byggður upp af fjöldanum öllum af heilafrumum, taugum og tauga-

tengingum sem senda rafboð sín á milli. Taugafrumur og taugatengingar byrja að 

myndast í móðurkviði. Taugafrumurnar eru talsvert fleiri en börn munu hafa not fyrir og 

við fæðingu eru horfnar þær taugafrumur sem eru óþarfar. Taugatengingar stækka, 

þyngjast og þeim fjölgar umtalsvert fyrstu þrjú árin og þegar taugafrumur byrja að vinna 

og mynda tengingar hefur það áhrif á allan þroska barna, þar á meðal tungumálaþroska. 

Heili 2ja ára barna hefur þegar náð sama fjölda taugatenginga og heili fullorðinna og 

heili 3ja ára barna hefur um tvöfalt fleiri taugatengingar og er meira en helmingi virkari 

en heili fullorðinna. Þegar líða fer á unglingsárin hefur um helmingur taugatenginga í 

heila horfið. Þessi fækkun er ævilangt ferli sem heilinn notar til að aðgreina og betrum-

bæta þær tengingar sem notaðar eru daglega og þær sem ekki nýtast einstaklingnum. 

Þeim er eytt því ekki er þörf á þeim lengur og þær tengingar sem eftir verða fá meiri 

athygli, styrkjast og nýtast betur (Frost o.fl. 2005:60;62). Af þessu leiðir að mannsheil-

inn er sérstaklega móttækilegur fyrir tungumálum frá fæðingu og fram á unglingsár þar 

sem taugatengingarnar í heilanum eru mjög margar. Þegar einstaklingar eru komnir yfir 

unglingsárin eiga þeir oft erfiðara með að læra nýtt tungumál (Shaffer 2002:343-344). 

Tungumálaþroski eykst á leikskólaaldri með samskiptum við aðra, bæði börn og 

fullorðna. Orðaforði barna ræðst af því hversu mikið umönnunaraðilar tala við þau og 

með samræðum við aðra styrkjast þær taugatengingar sem eru nauðsynlegar fyrir mál-

þroska og máltöku (Frost o.fl. 2005:63). 

Settar hafa verið fram kenningar um næmiskeið heilans til tungumálanáms en 

fræðimenn eru ósammála um hversu lengi þetta tímabil stendur yfir. Sumir telja að það 

vari allt fram á unglingsár en aðrir halda því fram að það standi fram að 5 ára aldri. 

Flestir eru þó sammála um að þetta tímabil sé til staðar en erfitt hefur verið að sýna fram 
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á hvenær því lýkur. Því fyrr sem börn kynnast nýju tungumáli því meiri líkur eru á að 

þau nái fullkomnu valdi á því. Þeir sem læra nýtt tungumál seinna í lífinu ná ekki eins 

góðum tökum á því (Pence og Justice 2008:140-141). Ef litið er á heilastarfsemina geta 

þau börn sem læra nýtt tungumál snemma nýtt sér það að heilinn er enn móttækilegur 

og geta þau notað vinstra heilahvelið eingöngu við málnotkun, skilning og tjáningu. Þeir 

einstaklingar sem kynnast nýju tungumáli seinna og hafa fullþroskaðan heila hafa hins 

vegar ekki ráðrúm til að bæta nýrri þekkingu í vinstra heilahvelið og þurfa því að nota 

bæði hvelin við úrvinnslu og við að tileinka sér nýtt tungumál. Því fyrr sem börn byrja 

að læra tungumál, hvort sem þau eru eitt eða tvö, þeim mun líklegra er að þau nái 

fullkomnu valdi á þeim (Shaffer 2002:343-344). Rannsókn á asískum innflytjendum í 

Bandaríkjunum rennir stoðum undir þessa kenningu. Í ljós kom að því yngri sem 

einstaklingarnir voru þegar þeir fluttu til landsins og byrjuðu að nota tungumálið þeim 

mun betri tökum náðu þeir á því (Pence og Justice 2008:140-141). 

 Að þessari umræðu lokinni leikur okkur forvitni á að vita hvernig fræðimenn 

hafa skilgreint máltöku í gegnum tíðina. 

 

2.2 Kenningar um máltöku 

Fræðimenn voru allir sammála um að tungumálanám og það að tileinka sér tungumál 

væri stórmerkilegt og flókið fyrirbæri, þ.e. að börn gætu lært svo flókin merkjakerfi á 

unga aldri. Um 5 ára aldur virðast börn skilja og nota setningafræði og uppbyggingu 

síns móðurmáls, jafnvel þó þau hafi ekki fengið neina formlega kennslu. Fræðimenn 

voru þó ekki allir á eitt sáttir um á hvaða hátt máltaka færi fram (Shaffer 2002:341). Við 

skulum líta á þrjú sjónarmið. 

Námskenningar (Learning perspective). Talsmenn námskenninga héldu því fram 

að tungumál væri lært með eftirhermu og styrkingu, að börn endurtækju það sem þau 

heyrðu og væru hvött áfram þegar þau notuðu rétta málfræði en leiðrétt þegar þau segðu 

eitthvað rangt. Einn þeirra sem aðhylltist þessa kenningu var B. F. Skinner en hann hélt 

því fram að börn lærðu tungumál með því að vera styrkt málfræðilega. Hann sagði 

fullorðna forma tungumál barna með því að styrkja valin hljóð sem þau láta frá sér, 

hljóð sem þeim fullorðnu þykja líkjast orðum. Þannig aukast líkurnar á að börn gefi 

aftur frá sér hljóðið. Þegar hljóðið hefur verið mótað í orð halda þeir fullorðnu aftur af 

frekari styrkingu þar til börnin eru farin að tengja saman tvö eða fleiri orð í einfaldar 

setningar. Aðrir fræðimenn sem aðhyllast þessa kenningu eru sammála Skinner og segja 
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börn öðlast málfræðilega þekkingu sína með því að herma eftir þeim sem eldri eru og 

meira kunna (Shaffer 2002:341). 

Kenningar um meðfædda hæfileika (Nativist perspectvie). Þeir sem aðhylltust 

kenningar um meðfædda hæfileika voru sammála um að allir menn væru þannig 

líffræðilega útbúnir að þeir gætu tileinkað sér tungumál. Einn af þeim var Noam 

Chomsky. Hann áleit að uppbygging tungumáls væri margbrotin og of flókin til að geta 

eingöngu verið lærð af foreldrum eða uppgötvuð með reynslunni einni saman. Að hans 

áliti höfðu börn ekki nægan vitsmunaþroska til læra tungumál á þann hátt. Hins vegar 

hélt hann því fram að allir menn, og aðeins menn, væru við fæðingu útbúnir eins konar 

máltökutæki (Language acquisition device – LAD). 

LAD er meðfætt tungumálakerfi sem virkjast við munnlegt innlegg, þ.e. þegar 

talað er við börn og þegar þau heyra tungumál talað í umhverfi sínu. LAD inniheldur 

alheimsmálfræði, eða reglur sem eru sameiginlegar öllum tungumálum. Það skiptir því 

ekki máli hvaða tungumál börn tala því þetta meðfædda tungumálakerfi gerir það að 

verkum að börn sem hafa öðlast nægilegan orðaforða geta myndað setningar úr orðum 

og skilið mest af því sem þau heyra (Shaffer 2002:342). Að læra tungumál er því ein-

stakur mannlegur hæfileiki sem er mögulegur vegna erfðafræðilegra aðlögunarhæfileika 

mannsheilans til að vinna úr alþjóðlegri málfræði tungumála. Þetta skýrir hæfileika 

ungra barna til að tileinka sér setningamyndun sem að lokum gerir þeim kleift að mynda 

og skilja fjölbreyttar setningar óháð sérstöðu þess tungumáls sem þau tilheyra (Pence og 

Justice 2008:131). 

Víxlverkun náms og meðfæddra hæfileika (Interactionist perspective). Þriðja 

sjónarmiðið um kenningar í máltöku er að um víxlverkun hinna tveggja fyrrnefndu þátta 

sé að ræða. Sumir fræðimenn trúa því að eiginleg máltaka eigi sér stað með samspili 

náms og náttúru. Þeir telja að tungumál þróist með flóknu samspili milli líffræðilegrar 

þróunar, vitsmunaþroska og síbreytilegs tungumálaumhverfis. Börn eru fædd með 

öflugan mannsheila sem þróast hægt og rólega og verður smám saman móttækilegur 

fyrir nýrri þekkingu sem gefur börnum sífellt fleiri tækifæri til málnotkunar. Stuðn-

ingsmenn þessarar kenningar segja að tungumál sé að mestu leyti leið til samskipta og 

þróist nánast eingöngu í félagslegum samskiptum, þegar börn finna aðferðir til að koma 

skoðunum sínum á framfæri, á einn eða annan hátt (Shaffer 2002:346-347). 
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Niðurstöður rannsókna styðja helst við þriðja sjónarmiðið, víxlverkun náms og 

meðfæddra hæfileika. Börn læra að tala með gagnkvæmum samskiptum við 

umönnunaraðila sína og félaga (Bochner o.fl. 1998:11-13). En hvernig hefur umhverfi 

áhrif á máltöku barna? 

 

2.3 Áhrif umhverfis á máltöku 

Það umhverfi sem börn alast upp í hefur mikil áhrif á tungumálaþroska þeirra. Þó að 

börn búi yfir ákveðinni líffræðilegri getu og tilhneigingu til að læra tungumál er sú 

uppbygging taugakerfisins sem styður við máltöku þeirra svokallað „opið erfðakerfi“. 

Þetta merkir að uppbygging taugakerfisins ákvarðast á grundvelli þeirra áhrifa sem börn 

verða fyrir í umhverfi sínu, en öll sú reynsla hjálpar til við uppbyggingu taugakerfisins 

(Pence og Justice 2008:33). 

Það sem skiptir hvað mestu máli varðandi málþroska ungra barna er magn og 

gæði tungumálsins. Magnið vísar til þess hversu mikið af tungumálinu börn upplifa. 

Fræðimennirnir Hart og Risley gerðu rannsókn þar sem kom í ljós að það magn orða 

sem börn heyrðu á heimilum sínum var í nákvæmu samræmi við stærð orðaforða þeirra. 

Börn sem heyrðu mörg orð höfðu mikinn orðaforða en börn sem heyrðu einungis fá orð 

notuð höfðu fábreyttan orðaforða (Pence og Justice 2008:33). 

 Gæði tungumálsins sem börnin heyra í umhverfi sínu hefur ekki síður mikil áhrif 

á tungumálaþroska þeirra. Gæði tungumáls vísa til einkenna tungumálsins sem talað er 

við börnin: tegunda orða sem notuð eru, uppbyggingu og tilgangs setninga ásamt skipu-

lagi og nákvæmni í frásögnum. Af þessu leiðir að sú reynsla sem börn verða fyrir í 

uppeldisumhverfi sínu, hvort sem það er á heimilum eða í leikskólum, útskýrir að miklu 

leyti þá fjölbreytni sem sést í málþroska barna (Pence og Justice 2008:33). Við fjöllum 

nánar um hlutverk kennara í málþroska barna og hvað þeir þurfa að vita í 9. kafla. 

Þau viðbrögð sem umönnunaraðilar barna sýna skipta gríðarlega miklu máli í 

tungumálaumhverfinu. Því meiri viðbrögð frá þeim, því örari er tungumálaþroski barna. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn sem eiga foreldra sem sýna sterk viðbrögð við þeirra tján-

ingu hafa náð tökum á að meðaltali 50 orðum um 15 mánaða aldur, en börn sem eiga 

foreldra sem sýna minni viðbrögð ná ekki þessu marki fyrr en um 21 mánaða aldur. Af 

þessu má draga þá ályktun að gæði tungumáls sem notað er með börnum skipti jafn 

miklu máli og magnið (Pence og Justice 2008:33-34). 



 12 

 Eins og fram hefur komið skiptir umhverfi miklu máli í máltöku barna. Þegar 

þau eru í merkingarbæru umhverfi, þar sem þau hafa val og þar sem þau eru hvött til að 

fylgja áhugamálum sínum eftir, styrkist málþroski best (Golinkoff o.fl. 2006:9). Við 

álítum aðstæður af þessu tagi áhrifaríkar fyrir allan þroska barna, þar á meðal 

málþroska. Í framhaldi af þessari umræðu um máltöku og málþroska er rétt að skoða 

máltöku og málþroska tvítyngdra barna.  

 

3. Tvítyngi 

Með auknum fólksflutningum til Íslands eykst fjölbreytni samfélagsins. Fólk sem sest 

hér að tilheyrir mismunandi menningarheimum og talar ýmis tungumál. Árið 2006 voru 

640 börn af erlendum uppruna í leikskólum Reykjavíkurborgar, eða 10% barna, alls af 

85 þjóðernum (Ársskýrsla Menntasviðs Reykjavíkurborgar 2006 2007). Þar af leiðandi 

tala börn í leikskólum mörg tungumál og mörg þeirra þurfa að grípa til tveggja eða fleiri 

tungumála í amstri dagsins. Í eftirfarandi umfjöllun munum við reyna að varpa ljósi á 

hvað tvítyngi er og hvað felst í því að vera tvítyngdur. Einnig verður fjallað um tengsl 

tvítyngis og vitsmunaþroska og reynt að leiða í ljós hvort tvítyngi hafi neikvæð áhrif á 

hann. 

 

3.1 Hvað er tvítyngi? 

Tvítyngi hefur verið skilgreint á marga vegu. Samkvæmt Íslenskri orðabók (2007) er 

tvítyngi skilgreint: „það að vera jafnvígur á tvö tungumál“ en það að vera tvítyngdur er 

skilgreint: „að vera tvímálga, [...] sá sem kann tvö tungumál jafn vel, á sér tvö ,móður-

mál’ sem barn eða frá barnsaldri.“ (Íslensk orðabók 2007:1080). Ingibjörg Hafstað 

(1994) skilgreinir tvítyngi þannig að börn sem nota tvö tungumál innan veggja heimila 

sinna og í skólum þannig að samskipti þeirra fari fram á tveimur tungumálum, séu tví-

tyngd (Ingibjörg Hafstað 1994:9). Í Skýrslu um aðlögun Íslendinga af erlendum upp-

runa og stefnumótun í málefnum þeirra (1997) er tvítyngi hins vegar skilgreint þannig 

að einstaklingur sé tvítyngdur þegar hann býr yfir „færni í að skilja, tala og síðar lesa og 

skrifa á tveimur tungumálum og búa í tveimur menningarheimum“ (Rannveig 

Þórisdóttir o.fl. 1997:15).  

Sumir álíta einstaklinga ekki tvítyngda nema þeir hafi alist upp við tvö tungumál 

frá unga aldri og gjarnan er gerður greinarmunur á þeim sem læra tungumálin á sama 
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tíma og þeim sem bæta öðru tungumáli við seinna meir. Víðustu skilgreiningar á 

tvítyngi eru hins vegar þannig að einstaklingur sé tvítyngdur hafi hann tvö tungumál á 

valdi sínu þó þeir noti annað málið lítið sem ekkert í daglegu lífi (Elín Þöll Þórðardóttir 

2007:102). Flestir skilgreina þó tvítyngi þannig að einstaklingur sem tileinkar sér tvö 

eða fleiri tungumál og notar þau dags daglega sé tvítyngdur (Frost o.fl. 2005:168; 

Shaffer 2002:370; Gleason 2005:426). Pence og Justice (2008) skilgreina tvítyngi sem 

ferli þar sem börn tileinka sér tvö eða fleiri fyrstu tungumál. Sum börn tileinka sér bæði 

tungumálin frá fæðingu, á sama tíma, en önnur bæta fleiri tungumálum við seinna á 

ævinni, læra tungumálin hvert á eftir öðru (Pence og Justice 2008:298). 

Af þeim skilgreiningum sem við höfum fundið, finnst okkur ekki við hæfi að 

nota víðustu skilgreiningar orðsins. Við lítum ekki á okkur sjálfar sem tvítyngdar þó við 

höfum tök á ensku til viðbótar við íslensku og getum nýtt hana þegar svo ber undir. Öllu 

heldur teljum við einstaklinga tvítyngda þegar þeir hafa tvö tungumál á valdi sínu og 

þurfa að nota þau bæði dags daglega, hvort sem er á heimili eða í skóla. 

Eftir þessa umfjöllun veltum við því fyrir okkur stöðu tvítyngdra barna hvað 

varðar málþroska. Er máltökuferli þeirra frábrugðið máltöku eintyngdra barna og er 

erfiðara að læra tvö tungumál en eitt? 

 

3.2 Máltaka tvítyngdra barna 

Margar kenningar hafa verið settar fram um máltöku tvítyngdra barna. Tvær algengustu 

leiðir til máltöku eru: að læra tungumálin á sama tíma eða annað á eftir hinu (Pence og 

Justice 2008:29).  

Að læra tungumálin á sama tíma (Simultaneous bilingualism). Í þessari tegund 

tvítyngis tileinka börn sér tvö eða fleiri tungumál frá fæðingu, bæði á sama tíma. Börn 

heyra tungumálin yfirleitt í mismunandi formum frá mismunandi aðilum, frá ömmu og 

afa, frá foreldrum, öðrum ættingjum eða í leikskólum. Annað hvort eru börnin hluti af 

meirihlutahóp sem talar það tungumál sem er ríkjandi í samfélaginu eða hluti af minni-

hlutahóp sem talar tungumál sem einungis lítill hluti samfélagsþegna talar. Dæmi um 

hið fyrrnefnda eru íslensk börn búsett hér á landi þar sem annað foreldri er af erlendum 

uppruna. Sem dæmi um hið síðarnefnda má nefna íslensk börn sem eiga báða foreldra 

íslenska en eru búsett erlendis, t.d. í Englandi eða Bandaríkjunum, þar sem enska er 

ríkjandi í samfélaginu (Pence og Justice 2008:298-299). 
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 Sum þeirra barna sem tilheyra síðari hópnum geta lent í erfiðleikum með að 

tileinka sér og viðhalda því tungumáli sem ekki er ríkjandi í samfélaginu. Í því 

samhengi má nefna að ef íslensk-ensk börn alast upp í Englandi heyra þau og nota 

íslensku líklega eingöngu innan veggja heimilisins og í samskiptum við fjölskyldu-

meðlimi, en ekki í samfélaginu og í skólanum. Ef þeim er ekki gert kleift að nota 

íslensku við sem flestar aðstæður eru miklar líkur á að þau fari að nota það tungumál 

sem er ríkjandi í samfélaginu, meira en íslensku. Þetta er sérstaklega algengt þegar börn 

byrja í grunnskóla. Ef þeir sem standa börnum næst styðja þau í notkun á minnihluta-

tungumálinu eru auknar líkur á að börnin nái tökum á báðum tungumálum (Pence og 

Justice 2008:299). 

Að læra tungumálin hvort á eftir öðru (Sequential bilingualism). Þessi tegund 

tvítyngis er eins og sú fyrrnefnda að því leyti að börn tileinka sér tvö eða fleiri tungu-

mál. Munurinn er hins vegar sá að þau læra tungumálin hvort á eftir öðru og hafa yfir-

leitt náð ágætum tökum á móðurmálinu áður en annað tungumál bætist við. Tvær 

ástæður eru fyrir þessari tegund tvítyngis, annars vegar vilja foreldrar einungis halda 

öðru tungumálinu að börnum eftir fæðingu og bíða með að kenna þeim hitt tungumálið 

þar til seinna. Hins vegar getur verið að börnin kynnist ekki seinna tungumálinu fyrr en 

nokkru eftir fæðingu, t.d. þegar þau byrja í leikskóla eða daggæslu eða ef fjölskyldan 

flytur búferlum á annað tungumálasvæði. Börn sem læra tvö tungumál á þennan hátt 

geta lent í sömu aðstæðum og börn sem læra tungumálin samtímis, ef annað málið er 

ríkjandi í samfélaginu eru auknar líkur á að það taki yfirhöndina í málnotkun þeirra 

(Pence og Justice 2008:299-300). Við teljum þessa tegund máltöku algengari í 

íslenskum leikskólum og munum því fjalla nánar um hana í næsta kafla. 

 

3.3 Máltaka viðbótarmáls  

Sú tegund tvítyngis þegar börn læra tungumálin hvort á eftir öðru er oft kölluð máltaka 

annars máls, eða máltaka viðbótarmáls (Elín Þöll Þórðardóttir 2007:108). Í því felst að 

börn sem hafa byggt sterkan grunn í fyrsta tungumáli læra annað tungumál og á það sér 

iðulega stað þegar þau byrja í leik- eða grunnskóla (Pence og Justice 2008:302). Álitið 

er að börn verði að öðlast lágmarksþekkingu á eigin móðurmáli áður en þau geta notið 

góðs af kennslu í öðru tungumáli. Fái þau stuðning við móðurmál sitt eiga þau aukna 

möguleika á áframhaldandi þekkingaröflun á öðru tungumáli og þannig auðveldara með 

að læra og bæta við þekkingu sína á því (Buckley 2006:166-167). 
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Fræðimenn hafa komist að því að börn ganga yfirleitt í gegnum fjögur stig í 

máltöku annars máls, þó einstaklingsmunur sé á því hversu lengi þau staldra við á 

hverju stigi. Á fyrsta stigi nota börnin móðurmál sitt í skólastofunni. Þau eru ekki lengi 

á þessu stigi þar sem þau átta sig fljótt á því að það býður ekki upp á árangursrík 

samskipti ef þau tala sitt móðurmál þar sem hin börnin og kennararnir skilja það ekki. Á 

öðru stigi tala börnin lítið sem ekkert, en nota tímann til að hlusta á nýja tungumálið, 

safna upplýsingum um það og æfa sig í framburði einstakra orða, yfirleitt í einrúmi eða 

mjög hljóðlega. Börn nota óyrt tjáskipti mikið á þessu stigi til að tjá sig, t.d. bendingar 

og svipbrigði, þar til þau hafa náð upp nægilegum orðaforða í nýja tungumálinu. Yngri 

börn eru yfirleitt lengur á þessu stigi en eldri börn. Á þriðja stigi byrja börn að tala smátt 

og smátt. Í fyrstu herma þau eftir öðrum, nota eitt og eitt orð yfir algenga hluti og nota 

einfaldar setningar eða orðasambönd sem þau leggja á minnið. Á þessu stigi hafa þau 

ekki getu til að mynda setningar af sjálfsdáðum en hafa náð tökum á einföldum orðum 

eins og já, nei og takk. Í fyrstu nota börn þessi orð og setningar yfirleitt eingöngu í 

samskiptum við fullorðna og önnur erlend börn í hópnum. Á fjórða stigi eru börn ekki 

enn orðin fullnuma í viðbótarmálinu en hafa náð tökum á einfaldri setningamyndun. Þau 

styðjast að mestu leyti við algengar sagnir eins og að gera og að fara, t.d. „ég gera ís“ 

eða „ég fara út“ (Tabors 1997: 39-45;50-52;60-65;69). 

Rannsóknir á þessari tegund tvítyngis hafa sýnt að máltaka barna sem læra við-

bótarmál er mjög svipuð máltöku þeirra barna sem læra málin samtímis. Þau læra atriði 

tungumálsins í þeirri röð sem fylgir hverju tungumáli, á sama hátt og önnur börn. Þrátt 

fyrir það er ekki hægt að bera málþroska þessara barna að fullu saman við málþroska 

eintyngdra jafnaldra. Það er til komið vegna þess að þau börn sem læra viðbótarmál 

hafa ekki haft jafn mikinn tíma til að tileinka sér það og þau börn sem hafa talað það frá 

fæðingu (Elín Þöll Þórðardóttir 2007:108-109).  

 Þar sem það virðist vera auðvelt fyrir börn að læra tvö tungumál finnst okkur 

forvitnilegt að skoða hvað það er sem liggur að baki og hvað það er sem gerir það 

mögulegt. 

 

3.4 Eitt eða tvö tungumálakerfi? 

Rannsakendur hafa velt því fyrir sér hvernig máltaka tvítyngdra barna á sér stað og hafa 

menn verið ósammála um það. Settar hafa verið fram ýmsar tillögur og vísbendingar eru 

um að undirliggjandi séu eitt eða fleiri kerfi sem máltaka barna byggir á. Grund-
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vallarspurningarnar eru annars vegar hvort börn fæðist með heildstætt tungumálakerfi 

sem gerir það að verkum að þau tileinki sér bæði tungumálin og geri greinarmun á 

þeim. Hins vegar hvort börn þrói með sér aðgreind tungumálakerfi, eitt fyrir hvort 

tungumál, strax í upphafi máltöku (Buckley 2006:159).  

Volterra og Taeschner (1978) settu fram kenningu sem við kjósum að kalla 

kenninguna um óskipt tungumálakerfi (Unitary language system hypothesis). Þau 

fylgdust með tvítyngdum börnum um árabil og settu að því loknu fram þessa kenningu 

sem segir að börn gangi í gegnum þrjú stig þegar þau tileinka sér tvö tungumál á sama 

tíma. Á fyrsta stigi eru börn einungis með eitt tungumálakerfi sem inniheldur orðaforða 

og málfræðireglur beggja tungumálanna og tala börn í raun eingöngu eitt tungumál, sem 

byggir á þeirra einstaklingsbundna tungumálakerfi. Á öðru stigi fara börn að skilja á 

milli orða í tungumálunum og í lok þess geta þau skipt á milli tungumálanna tveggja án 

mikilla erfiðleika. Þá velja þau tungumál til notkunar eftir því í hvaða aðstæðum þau eru 

og við hvern þau tala. Þrátt fyrir að börn séu farin að skilja á milli tungumála nota þau 

mikið til sömu málfræðireglur fyrir bæði tungumálin og heldur sú þróun áfram þar til 

þau nálgast þriðja aldursárið. Á þriðja stigi eru börn farin að tala bæði tungumálin án 

vandræða. Þau skilja bæði á milli orðaforða og málfræðireglna tungumálanna tveggja 

og þannig myndast tvö tungumálakerfi. Volterra og Taeschner (1978) segja ennfremur 

að það sé ekki fyrr en á þriðja stigi, þegar börn eru um 3-3 ½ árs og farin að greina 

tungumálin í sundur alfarið, að hægt sé að segja að þau séu tvítyngd (Volterra og 

Taeschner 1978:317;320-326). 

 Önnur kenning hefur verið sett fram sem kallast kenningin um tvöfalt tungu-

málakerfi (Dual language system hypothesis) (Pence og Justice 2008:300). Samkvæmt 

henni búa börn til tvö aðskilin tungumálakerfi frá upphafi máltöku. Ólíkt fyrrnefndri 

kenningu gerir þessi kenning ekki ráð fyrir því að börn fari í gegnum ákveðin stig í 

máltökunni þar sem þau gera á endanum greinarmun á tungumálunum. Genesee og 

félagar sögðu að ef kenningin um óskipt tungumálakerfi væri rétt hlyti að vera mjög 

algengt að börn rugluðu saman tungumálunum, orðum og málfræði, án tillits til 

umhverfisins eða þess sem þau töluðu við. Einnig sögðu þeir að ef börn hefðu aðeins 

eitt tungumálakerfi myndi það hafa slæm áhrif á vitsmunaþroska þeirra og valda því að 

það hægði verulega á málþroska á öðru og þriðja aldursári, á meðan sú vinna að sundur-

greina tungumálin stæði yfir (Genesee o.fl. 2004:68). 

 Miklar rannsóknir hafa verið gerðar í tengslum við þessar kenningar og styðja 

þær flestar kenninguna um tvöfalt tungumálakerfi (Pence og Justice 2008:300). Sem 
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dæmi má nefna rannsókn sem Junker og Stockman (2002) gerðu þar sem þeir báru 

saman orðaforða þýsk – enskra tvítyngdra barna og þýskra og enskra eintyngdra 

jafnaldra þeirra. Helstu niðurstöður í þeirri rannsókn voru þær að orðaforði tvítyngdu 

barnanna var ekki minni en orðaforði eintyngdra jafnaldra þeirra. Í sumum tilfellum var 

orðaforði tvítyngdu barnanna jafnvel fjölbreyttari en orðaforði eintyngdu barnanna. 

Ennfremur kom í ljós að börnin bjuggu yfir orðaforða bæði á þýsku og ensku, sem 

styður þá kenningu að börn geti aðgreint tungumálin mjög snemma (Junker og 

Stockman 2002:381;388-391). 

Laura Ann Pettito (2001) gerði rannsókn, ásamt fleiri fræðimönnum, þar sem 

fylgst var reglulega með sex tvítyngdum börnum í eitt ár. Þrjú þeirra voru að tileinka sér 

frönsku og franska táknmálið en hin þrjú börnin voru að tileinka sér frönsku og ensku. Í 

ljós kom að börnin náðu ákveðnum þrepum í málþroska, t.d. fyrsta orðinu, fyrstu 

tveggja orða setningu og fyrstu 50 orðunum, á sama tíma og eintyngd börn. Einnig kom 

í ljós þegar orðaforði barnanna var skoðaður að þau voru innan viðmiðunarmarka fyrir 

eintyngd börn og því ekki seinni en eintyngdir jafnaldrar að tileinka sér orðaforða. Enn 

fremur kom fram í rannsókninni að börnin sýndu mikla hæfni til að skipta á milli 

tungumálanna og völdu þau tungumál til að nota eftir því við hvern þau voru að tala, 

þ.e. eftir því hvaða tungumál hinn fullorðni notaði í samskiptunum. Samkvæmt þessum 

niðurstöðum eru börn fyllilega fær um að tileinka sér tvö tungumál frá upphafi máltöku 

og styður það kenninguna um tvöfalt tungumálakerfi (Pettito o.fl. 2001:462;469-

473;490-493). 

Þó tungumálin séu nokkuð vel aðskilin í máltöku eru alltaf einhver tengsl þeirra 

á milli og málin hafa áhrif hvort á annað. Þetta má sjá í ákveðnum málvillum sem 

einkenna málnotkun tvítyngdra barna, t.d. málblöndun (Elín Þöll Þórðardóttir 2004:6). 

 

3.5 Málblöndun  

Málblöndun er algengt fyrirbæri í máli tvítyngdra barna, þ.e. þegar þau víxla á milli 

tungumála ýmist orðhlutum eða heilum orðum og setningum. Börn víxla hljóðum, 

annað hvort innan orða og setninga eða á milli setninga. Í fyrstu er algengara að börn 

vixli stöfum innan orða og setninga en þegar þau eldast og fara að tala flóknara 

tungumál verður algengara að þau víxli orðum á milli setninga, eða víxli jafnvel heilum 

orðasamböndum (Pence og Justice 2008:301). 
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 Líklegt þykir að börn noti málblöndun af þremur ástæðum. Í fyrsta lagi til að 

fylla inn í málfræðilegar eyður eða eyður í orðaforða þeirra og sést málblöndun af þessu 

tagi á tvo vegu. Börn nota málblöndun frekar þegar þau nota veikara tungumál sitt og 

draga fram styrkleikana í hinu tungumálinu til að aðstoða þau. Jafnframt nota þau 

málblöndun þegar þau þekkja ekki hliðstætt orð á öðru hvoru tungumálinu og skiptir þá 

ekki máli hvort þau eru að tala sterkara eða veikara tungumálið (Pence og Justice 

2008:301-302).  

Önnur ástæðan er að börn nota málblöndun til að auka áhrif þess sem þau segja, 

t.d. til að ýta undir mikilvægi, gefa til kynna tilfinningar eða vitna orðrétt í orð annarra. 

Í þriðja lagi nota tvítyngd börn málblöndun í samræmi við hefðir samfélagsins. Í sumum 

samfélögum er talið við hæfi að nota málblöndun til að sýna að viðkomandi tilheyri 

tveimur menningarheimum. Börn læra að fylgja málblöndunarmynstrum fullorðinna 

sem þau umgangast, t.d. að nota málblöndun frekar í óformlegu og frjálslegu umhverfi 

en á opinberum og formlegum stöðum (Pence og Justice 2008:302).  

Einnig er þekkt að börn nota málblöndun þegar orð eru mjög lík í báðum 

tungumálum og nota þá gjarnan sama orðið yfir þau bæði. Þess utan nota börn gjarnan 

málblöndun þegar þau eiga í erfiðleikum með framburð ákveðinna málhljóða í öðru 

hvoru tungumálinu og nota þá frekar orð þess tungumáls sem þau eiga auðveldara með 

að bera fram (Menyuk og Brisk 2005:15). 

Skiptar skoðanir eru meðal fræðimanna um málblöndun af þessu tagi og vilja 

sumir meina að hún sé vísbending um að börn hafi ekki hæfni til að nota tvö tungumál 

jafnhliða og halda þeim aðskildum (Volterra og Taeschner 1978:324-325). Aðrir telja 

að málblöndun sé eðlilegur hluti af málnotkun tvítyngdra barna og beri fremur vott um 

leikni í meðferð málsins en erfiðleika (Elín Þöll Þórðardóttir 2004:6). 

Þar sem tvítyngd börn gera slíkar villur í máli finnst okkur áhugavert að skoða 

hvort tvítyngi hafi áhrif á vitsmunaþroska. 

 

3.6 Tengsl tvítyngis og vitsmunaþroska 

Fræðimenn hafa löngum verið heillaðir af þeim möguleika að tvítyngd börn séu frá-

brugðin eintyngdum börnum á sviðum sem ná lengra en til þess að kunna tvö tungumál. 

Sumir halda því fram að tvítyngi sé ógnun við eðlilegan félags-, vitsmuna- og persónu-

þroska. Þó eru engar marktækar sannanir fyrir því að það að læra, þekkja og nota tvö 

tungumál stofni eðlilegum þroska barna í hættu. Áður fyrr var tvítyngi talið setja 
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börnum skorður í vitsmunaþroska og höfðu kennarar miklar áhyggjur af því lengi vel. 

Vegna þessa sögulega viðhorfs hefur oft verið litið á muninn milli eintyngdra og tví-

tyngdra barna á mjög neikvæðan hátt. Oft var litið svo á að vitsmunaþroski tvítyngdra 

barna væri eingöngu eðlilegur ef hann var sambærilegur vitsmunaþroska eintyngdra 

barna. Álitið var að þroski tvítyngdra barna væri ekki eðlilegur og þau jafnvel talin 

fötluð ef munur var á. Þetta álit var til komið vegna þess að þroski eintyngdra barna var 

álitinn eðlilegur og allt frábrugðið honum óeðlilegt (Genesee o.fl. 2004:53;66). 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á þessu sviði og sýna rannsóknir sem 

gerðar voru fyrir 1960 neikvæð tengsl á milli tvítyngis og vitsmunaþroska. Í einhverjum 

þeirra kom meðal annars fram að tvítyngd börn hefðu lægri greindarvísitölu og sýndu 

slakari frammistöðu í námi og tungumálafærni en við úrvinnslu rannsóknanna voru ekki 

hafðir í huga ýmsir umhverfis- og áhrifaþættir sem gætu haft áhrif á niðurstöðurnar. 

Seinni rannsóknir sýna fram á að tvítyngd börn með góða kunnáttu í báðum tungu-

málum hafi betra vald á hugtakanotkun, betri félagsþroska, meiri sköpunargáfu, meiri 

rökrænan skilning, betri flokkunarhæfileika, aukinn vitsmunalegan sveigjanleika og 

skilning á fleiri tungumálum (Buckley 2006:168-169). Fræðimennirnir Peal og Lambert 

gerðu rannsókn á tvítyngdum börnum og leiddi hún í ljós að tvítyngdu börnin sem 

rannsökuð voru sýndu meiri hæfni í vitsmunaþroska en eintyngd börn í samanburðar-

hóp. Það sem meira var fundust sannanir fyrir því að tvítyngd börn hefðu meiri getu til 

sjálfstæðrar hugsunar og úrræðalausna ásamt meiri sveigjanleika við að nota þessar 

aðferðir til að leysa úr vandamálum (Genesee o.fl. 2004:55). 

Augljóslega eru sterk tengsl milli tvítyngis og vitsmunaþroska og er mjög 

mikilvægt að kennarar og foreldrar tvítyngdra barna átti sig á þessum tengslum til að 

geta stutt við málþroska þeirra. Einnig þurfa þeir að vita að tvítyngi hefur ekki endilega 

neikvæð áhrif á vitsmunaþroska því ef sú vitneskja er ekki fyrir hendi eykst hættan á að 

þroski barna verði ranglega túlkaður. Mikill einstaklingsmunur er á milli barna þegar 

kemur að því að tileinka sér nýja þekkingu og á það bæði við um eintyngd og tvítyngd 

börn (Genesee o.fl. 2004:40-41). 

Í ljósi þess að ekki er munur á vitsmunaþroska ein- og tvítyngdra barna leikur 

okkur forvitni á að vita hvort málþroski þeirra sé einnig sambærilegur.  
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4. Málþroski 

Þar sem málþroski er stór þáttur í almennum þroska barna finnst okkur við hæfi að fjalla 

nánar um hann í tengslum við fyrri umfjöllun. Hér á eftir verður farið yfir hvernig 

málþroski vex á fyrstu árum barna, hvað hefur áhrif á hann og hversu mikilvægur hann 

er fyrir annan þroska.  

 

4.1 Málþroski fyrstu árin 

Á fyrstu mánuðum ævinnar byrja börn að tileinka sér samskiptahæfileika sem eru 

grundvöllur tungumáls, löngu áður en þau geta sagt fyrstu orðin. Þau taka eftir tungu-

málinu sem notað er í umhverfi þeirra og taka þátt í umræðum með „babbli“ og hjali. Sú 

staðreynd að börn búa yfir félagslegri hæfni sem þessari svo snemma á lífsleiðinni þykir 

styðja þá kenningu sem áður hefur komið fram að ungabörn séu líffræðilega útbúin til 

að vinna úr tungumálatáknum og jafnvel hæf til að gera greinarmun á ýmsum mál-

hljóðum (Gleason 2005:2-3). Þegar börn eru fimm til sex vikna eiga þau í miklum 

samskiptum við umönnunaraðila sína. Þau hafa stjórnina, „biðja“ um samskiptin og 

umönnunaraðilar bregðast við, t.d. með því að herma eftir þeim. Það sem er mikilvægast 

við þessi samskipti með tilliti til málþroska er hið flókna ferli að tengja saman tvo huga 

því skipti á upplýsingum og tungumáli er miðpunktur mannlegra samskipta. Þó börn og 

umönnunaraðilar þeirra deili í fyrstu eingöngu augnsambandi, brosum og hljóðum verða 

samskiptin fljótlega flóknari og þau fara að fylgja augnaráði hvers annars. Þá er stutt í 

bendingar, sérstök hljóð og málhljóð hjá börnum (Whitehead 2005:2-4). Um sex 

mánaða aldur byrja börn að „babbla“ og leika sér með ýmis málhljóð og um svipað leyti 

byrja þau að flokka hljóð í eigin máli eins og fullorðnir gera. Um ellefu mánaða aldur 

skilja mörg börn um 50 algeng orð og þekkja helstu umönnunaraðila sína þegar þeir eru 

nefndir á nafn. Þessi fyrstu stig málnotkunar birtast um svipað leyti hjá börnum alls 

staðar í heiminum, óháð gæðum eða einkennum tungumálsins (Gleason 2005:2-3).  

Oft er erfitt að ákvarða hvenær börn hafa sagt þeirra fyrsta orð. Því ekki er hægt 

að túlka hvaða hljóð sem þau gefa frá sér sem orð því í sumum tilfellum eru þau ein-

ungis að herma eftir því sem þau heyra. Orð ættu að gefa til kynna fyrstu tilraunir barna 

til að bera kennsl á og segja frá einhverju. Hægt er að áætla að fyrsta orðið sé komið 

þegar börn nota það stöðugt eða í samræmi við umhverfið (Whitehead 2005:5-6). Í 

fyrstu segja börn ekki heilar setningar heldur eingöngu stök orð. Þessi orð eru einföld í 
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framburði og hafa raunhæfa merkingu (Gleason 2005:3). Orð sem eru sögð á þessu stigi 

eru mikilvæg fyrir börn og notuð til að tákna þarfir, ánægju og áhuga. Þó er vert að hafa 

í huga að upphaf fyrstu orðanotkunar barna er mjög einstaklingsbundin þó flest börn 

segi fyrstu orðin milli 12 og 18 mánaða aldurs (Whitehead 2005:5-6). 

Við 1 árs aldur kunna börn aðeins nokkur orð en flest eru þau farin að hafa tök á 

að nota um 300 orð við 2ja ára aldur. Að meðaltali eykst orðaforði barna um 860 orð á 

ári, eða 2 orð á dag, milli eins og sjö ára aldurs (Pence og Justice 2008:74). Á aldrinum 

2ja til 4ra ára eru börn farin að tengja saman fleiri en tvö orð og farin að nota 

orðasambönd óháð umhverfi, þ.e. þau geta sagt frá hlutum og atburðum sem eru ekki á 

sama stað og þau sjálf. Einnig tekur orðaforði barna miklum breytingum á þessum aldri 

og við 4ra ára aldur geta flest börn notað um 1600 orð en skilið mun fleiri (Whitehead 

2005:14). 

Við 6 ára aldur er meginhluti málþroska til staðar, þó frekari þróun og auðgun 

tungumálsins eigi sér stað eftir það. Félagsleg reynsla barna, samskipti við aðra og 

reynsla af bókum gegna stóru hlutverki í hvernig málþroski þeirra þróast eftir 6 ára 

aldur (Whitehead 2005:13-15).  

Allt það sem fram hefur komið hér á jafn vel við ein- og tvítyngd börn. Þrátt 

fyrir að málþroskinn sé í grófum dráttum eins virðast tvítyngd börn oft vera örlítið 

seinni til máls en eintyngdir jafnaldrar þeirra. Málkunnátta tvítyngdra barna dreifist á 

tvö tungumál og tala þau einungis annað tungumálið í einu og þannig sést á hverjum 

tíma aðeins kunnáttan á öðru málinu. Því þarf að meta málþroska tvítyngdra barna með 

tilliti til beggja tungumála og leggja saman kunnáttu á báðum málum til að fá út heildar-

málþroska. Eðlilegt þykir að tvítyngd börn sýni „seinkun“ af þessu tagi og ekki er þörf á 

að hafa áhyggjur nema um sé að ræða sértækar málþroskaraskanir (Elín Þöll 

Þórðardóttir 2004:5). Einnig er nauðsynlegt að gera ráð fyrir einstaklingsmun bæði hjá 

ein- og tvítyngdum börnum. Þegar börn tileinka sér tungumál má sjá að sum börn 

forðast orð sem þeim finnast erfið í framburði á meðan önnur eru óhrædd við að prófa 

sig áfram (Gleason 2005:6).  

 Í gegnum árin eru börn stöðugt að leika sér með tungumálið og prófa sig áfram. 

Einn mikilvægasti þátturinn í málþroska barna er að þau fái tækifæri til slíkra leikja því 

það eflir hljóðkerfisvitund þeirra en hún er einn af grunnþáttum málþroska.  



 22 

4.2 Hljóðkerfisvitund 

Með hljóðkerfisvitund er átt við getuna til að átta sig á að málhljóð mynda atkvæði og 

orð tungumálsins og vel þroskuð hljóðkerfisvitund getur hjálpað börnum verulega þegar 

kemur að lestrarnámi á efri skólastigum (Pence og Justice 2008:69). Hljóðkerfisvitund 

þróast stigvaxandi, frá grunnri vitund yfir í djúpa vitund, og byrjar hún að þróast um 

tveggja ára aldur. Börn með grunna hljóðkerfisvitund sýna óbeinan og óþroskaðan 

skilning á stórum einingum málhljóða. Þau geta skipt setningum í orð og margatkvæða 

orðum í atkvæði ásamt því að geta rímað, sett saman atkvæði til að mynda orð og geta 

greint stuðlun í orðum, þ.e. hvaða orð byrja á svipuðum hljóðum. Börn þróa þessa 

grunnu vitund á leikskólaaldri, frá um 3ja-5 ára. Börn með djúpa hljóðkerfisvitund sýna 

hins vegar skýran og sundurgreinandi skilning á minnstu hljóðeiningum tungumálsins 

sem kölluð eru fónem. Þau geta talið hversu mörg fónem eru í einu orði og skipt því 

niður í viðeigandi fónem, ásamt því að geta fært málhljóð orða til og myndað þannig 

nýtt orð. Hljóðkerfisvitund er ekki einungis mikilvægur hluti málþroska, hún er líka 

nauðsynleg fyrir þróun læsis (Pence og Justice 2008:99;224-226).  

Komið hefur í ljós á undanförnum árum að árangur barna í lestri má rekja til 

sterkrar hljóðkerfisvitundar, t.d. þekkingar þeirra á vísum og þulum á unga aldri. Vísur 

og þulur gera börn næm fyrir rími og endurteknum hljóðum í tungumálinu, sem er einn 

þáttur hljóðkerfisvitundar. Mörg börn sem eiga í erfiðleikum með lestur á grunnskóla-

aldri eru mjög ónæm fyrir rími og upphafshljóðum orða. Þegar mjög ung börn sýna 

áhuga á hljóðum og byggingu tungumálsins og fá tækifæri til að kanna rím og stuðlun er 

líklegra að þau eigi auðveldara með að læra að lesa og skrifa seinna meir (Whitehead 

2005:39). Sterk hljóðkerfisvitund á unga aldri er einn helsti fyrirboði um getu til lestrar-

náms seinna meir (Christie og Roskos 2006:63).  

Fyrst málþroski hefur svo mikil áhrif á nám barna, hvaða áhrif hefur hann þá á 

almennan þroska? 

 

4.3 Mikilvægi málþroska fyrir almennan þroska barna 

Málþroski er hluti af heildarþroska barna og kennarar tala oft um hann í þeirri merkingu 

að huga skuli að öllum mikilvægum þáttum þroska, þar á meðal vitsmuna-, líkams-, 

félags-, tilfinninga-, málþroska o.fl. (Bennet – Armistead o.fl. 2005:15). 
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Málþroski er álitinn mikilvægur fyrir þróun félags- og vitsmunaþroska og  undir-

stöðuatriði til náms. Mál- og námsörðugleikar geta haft neikvæð áhrif á menntun barna 

og sterk tengsl eru á milli málþroska og hljóðkerfisvitundar á leikskólaaldri og lestrar-

getu í grunnskóla. Þegar börn eiga við málörðugleika að stríða er líklegra að þau eigi í 

erfiðleikum með félagstengsl og lausn ágreinings. Góður málþroski leikskólabarna er 

talinn mikilvægur þáttur í þroska þeirra. Þar sem hann er talinn góður fyrirboði um vel-

gegni í lestrarnámi í grunnskóla á það sama við um framtíðarnám þeirra (Hay o.fl. 

2007:400). Góður málþroski er grundvöllur fyrir öllu námi og röskun á málþroska 

tengist sterklega lestrar- og skriftarörðugleikum barna (Shaughnessy og Sanger 

2005:67).  

 Geta barna til að nota og skilja tungumál stuðlar að öflugu félagslegu og 

tilfinningalegu sjálfstrausti þeirra. Þegar börn geta tjáð sig með orðum, kallar það á 

viðbrögð jafnaldra þeirra og í umhverfi þar sem börn eru hvött til tjáningar er auðveld-

ara fyrir þau að láta í ljós þarfir sínar og tilfinningar (Cromwell 2000:131). Þó 

málnotkun barna á fyrsta ári sé takmörkunum háð er sá tími mjög mikilvægur fyrir 

þróun samskiptaþroska. Börn og umönnunaraðilar eiga í félagslegum samskiptum sem 

börnin hafa ómeðvitað frumkvæði að. Um 12 mánaða aldur fara börn að gera sér grein 

fyrir að þau geti haft áhrif á þessi samskipti (Gleason 2005:55-56).  

Til að varpa ljósi á mikilvægi málþroska gerðu Dickinson og Tabors (2001) 

rannsókn sem sýndi að tungumálanotkun barna í leik hafði áhrif á lestrargetu þeirra 

seinna meir. Þeir rannsökuðu umhverfi barna frá 3ja ára aldri, bæði heima og í skóla. 

Rannsóknin leiddi í ljós sterkt samband milli þess tungumáls sem börnin notuðu í leik 

og frammistöðu þeirra á lestrar- og málprófum. Við 3ja ára aldur sást að þau börn sem 

notuðu meira þykjustumál í leik voru líklegri til að standa sig vel þegar orðaforði og 

málnotkun voru metin. Einnig komu í ljós sterk tengsl milli málnotkunar í leik og 

málþroska til framtíðar. Sem dæmi má nefna að fjöldi og fjölbreytni þeirra orða sem 

börn notuðu í frjálsum leik tengdust jákvætt frammistöðu þeirra á málprófum sem 

framkvæmd voru (Dickinson og Tabors 2001:249-252).  

Nú hefur komið í ljós að málþroski hefur mikil áhrif á almennan þroska barna og 

sterk tengsl eru á milli öflugs málþroska og góðs námsárangurs. Okkur finnst því við 

hæfi að skoða betur tengsl málþroska og vitsmunaþroska.  
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4.4 Tengsl málþroska og vitsmunaþroska 

Helstu frumkvöðlar í athugunum á vitsmunaþroska barna voru þeir Jean Piaget og Lev 

Vygotsky. Þeir voru í meginþáttum ósammála um hver tengsl málþroska og vitsmuna-

þroska væru. Þó voru þeir sammála um að fyrsta hugsun barna kæmi fram áður en þau 

gætu tjáð sig með orðum. Einnig voru þeir sammála um að fyrsta tjáning barna endur-

speglaði það sem þau vissu þá þegar (Shaffer 2002:253). 

Piaget tók eftir því að börn töluðu oft við sjálf sig í daglegum athöfnum, líkt og 

þau væru að lýsa athöfnum sínum. Þetta kallaði hann sjálflægt tal. Það einkennist af því 

að börn segja orð og setningar sem ekki er beint að neinum sérstökum og virðast ekki 

þjóna tilgangi. Að mati Piaget hefur þetta sjálflæga tal nánast engan tilgang í vitsmuna-

þroska barna heldur endurspeglar eingöngu það sem þau eru að hugsa hverju sinni. Hins 

vegar tók hann eftir því að sjálflægt tal varð minna sjálflægt og meira félagslegt með 

tímanum. Hann túlkaði það svo að börn hefðu síaukinn hæfileika til að gera ráð fyrir 

sjónarhorni annarra og laga mál sitt svo aðrir skildu. Þetta kallaði hann breytingu frá 

sjálflægni til samskipta (Shaffer 2002:253). 

 Vygotsky hélt því hins vegar fram að hugsun og tungumál sameinuðust þegar 

fram liðu stundir og það sem Piaget kallaði sjálflægt tal væri raunverulega til að undir-

strika umbreytinguna frá því áður en börn fara að tala yfir í að þau noti tungumálið. 

Vygotsky tók eftir því að sjálflægt tal barna birtist oftar undir vissum kringumstæðum. 

Sérstaklega nota börn það þegar þau reyna að leysa vandamál og verkefni eða ná 

ákveðnum markmiðum. Þetta sjálflæga tal jókst til muna þegar börn urðu fyrir hindr-

unum í að fylgja eftir markmiðum sínum. Þar með taldi hann að eintal sem þetta væri 

ekki sjálflægt heldur notað til samskipta. Börn nota einræðuna til að auðvelda sér að búa 

til áætlanir og stjórna hegðun sinni svo hún sé líklegri til árangurs. Með auknum þroska 

færist einræðan inn á við, frá því að þau segja heilar setningar upphátt við sjálf sig, noti 

næst einungis örfá orð, hreyfi því næst aðeins varirnar og að lokum verður einræðan 

algjörlega huglæg. Hún verður falin hugsun sem hver einstaklingur, barn og fullorðinn, 

nota daglega til að skipuleggja og hafa stjórn á hversdagslegum atburðum. Samkvæmt 

þessum hugmyndum Vygotskys er tungumál mikilvægur þáttur í vitsmunaþroska því 

notkun þess gerir börn skipulagðari og skilvirkari í lausn vandamála (Shaffer 2002:253). 

Seinni rannsóknir hallast frekar að sjónarhorni Vygotskys en Piagets. Sýnt hefur 

verið fram á að börn reiða sig á sjálflægt tal þegar þau vinna við flókin viðfangsefni 

frekar en ef um einföld verkefni er að ræða. Einnig ganga verkefnin betur þegar þau 
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„leiðbeina“ sér sjálf í gegnum þau með sjálflægu tali. Því er einræða barna fremur talin 

tengjast hæfni vitsmuna en vanhæfni. Jafnframt er talið að börn sem eru sterk 

vitsmunalega noti sjálflægt tal fremur en þau börn er standa þeim aftar. Að lokum má 

útskýra þetta með því að sjálflægt tal verður að lokum ósýnilegt. Ferlið frá orðum og 

frösum verður að tauti og hvísli og að lokum að hugsun. Sjálflægt tal virðist því vera 

mikilvægt verkfæri sem börn nota við að stjórna vitsmunum sínum til vandamálalausna 

og uppgötvunar, en þeir þættir eru mjög mikilvægir þegar kemur að samskiptum síðar á 

ævinni (Shaffer 2002:253-254). 

Áður fyrr var talið að einn sá þáttur sem hefði skaðleg áhrif á vitsmuna- og mál-

þroska barna væri tvítyngi en nýlegar rannsóknir sýna að sú er ekki raunin heldur standa 

tvítyngd börn oft á tíðum jafnfætis, ef ekki framar jafnöldrum sínum þegar litið er til 

þessara þroskaþátta (Bialystok og Martin 2004:332;334;338). 

Í framhaldi af umfjöllun um máltöku og málþroska verður gert grein fyrir hvort 

munur sé á máltöku og málþroska ein- og tvítyngdra barna.   

 

5. Er munur á máltöku og málþroska ein- og tvítyngdra 

barna? 

Rannsóknir benda sterklega til þess að börn eigi ekki erfiðara með að læra tvö tungumál 

en eitt. Þó það geti tekið lengri tíma ná flest börn góðum tökum á því á undraverðum 

tíma (Elín Þöll Þórðardóttir 2004:5;7). 

Í gegnum tíðina hafa fræðimenn haldið því fram að tvítyngi ógni vitsmuna-

þroska barna en rannsóknir síðustu ára hafa sýnt að þær fullyrðingar eru ekki sannar. 

Sem dæmi má nefna rannsókn Peal og Lambert þar sem kom í ljós að tvítyngd börn 

sýndu meiri hæfni í vitsmunaþroska ásamt meiri getu til sjálfstæðrar hugsunar og 

úrræðalausna (Genesee o.fl. 2004:53-55). Samkvæmt fyrri umfjöllun er vel skiljanlegt 

að áður fyrr hafi fólk talið tvítyngi slæmt fyrir börn þar sem sú vitneskja sem til er í dag 

um máltöku og málþroska þessara barna var ekki fyrir hendi. 

 Eins og áður hefur komið fram er algengt að tvítyngd börn virðist seinni til máls 

en eintyngd börn og þykir það í dag mjög eðlilegt. Ástæðan fyrir þessu er sú að 

málkunnátta þeirra dreifist á tvö tungumál og sýna þau aðeins málkunnáttu þess tungu-

máls sem við þau er talað hverju sinni (Elín Þöll Þórðardóttir 2004:5). Jafnframt er mál-

notkun barna misjöfn eftir persónuleika þeirra og verður að hafa það í huga þegar 
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málþroski er skoðaður. Sum þeirra eru óhrædd við að taka áhættu og nota erfið orð en 

önnur halda sig til baka, nota þau orð sem þau eru örugg með en æfa hin í einrúmi 

(Gleason 2005:6). Út frá þessu teljum við líklegt að börn sem æfa sig í einrúmi séu 

gjarnan talin sein til máls þó sú sé ekki endilega raunin.  

 Þrátt fyrir að tvítyngd börn virðist seinni til máls en eintyngd börn er almennur 

þroski, máltaka og málþroski þeirra í grundvallaratriðum eins. Vitsmunaþroski, þekking 

á umheiminum, félagsskilningur og samskiptahæfni eru í grundvallarþáttum sambæri-

leg. Öll börn læra uppbyggingu tungumálsins í hefðbundinni röð og ná ákveðnum 

þrepum í málþroska á svipuðum tíma. Jafnframt eru tvítyngd börn jafn fljót að tileinka 

sér orðaforða og eintyngd börn og er orðaforði þeirra oft fjölbreyttari en eintyngdra 

(Buckley 2006:159; Junker og Stockman 2002:390-391; Pettito o.fl. 2001:469-

471;490). 

 Hægt er að rökstyðja að tvítyngd börn séu ekki lakari í málþroska með umfjöllun 

um heilann og taugakerfið. Heili allra heilbrigðra barna hefur sömu eiginleika og ætti 

því að þroskast á svipaðan hátt og á svipuðum hraða en er samt sem áður háður því 

umhverfi og þeim umhverfisáhrifum sem þau verða fyrir. Öll þau umhverfisáhrif sem 

börn verða fyrir auka eða draga úr þróun taugatenginga. Taugatengingar heilans eru eins 

upp byggðar í öllum börnum og öll ganga þau í gegnum ákveðið næmiskeið á fyrstu 

árunum, þar sem heilinn og taugakerfið eru sérstaklega móttækileg fyrir tungumálanámi 

(Frost o.fl. 2005:60; Shaffer 2002:343-344; Pence og Justice 2008:33). 

  Aldrei er þó hægt að segja að máltaka og málþroski séu nákvæmlega eins hjá 

öllum börnum því gera verður ráð fyrir einstaklingsmun. Eins og fram hefur komið í 

umfjöllun okkar hefur umhverfið áhrif á máltöku og málþroska barna og þar sem þau 

alast upp við mismunandi aðstæður verður málnotkun þeirra ekki eins, þó undirstöðu-

atriði máltöku séu eins hjá öllum börnum (Pence og Justice 2008:33).  

Okkar niðurstöður eru þær að þann mun sem sjá má á máltöku og málþroska 

ein- og tvítyngdra barna er ekki endilega hægt að rekja til tvítyngis. Meginmunurinn er 

sá að tvítyngd börn læra tvö tungumál og þurfa því oft á tíðum lengri tíma til að ná 

tökum á þeim báðum. Þetta rennir stoðum undir þær hugmyndir sem við höfðum í upp-

hafi að munurinn er ekki mikill og tvítyngi hefur ekki slæmar afleiðingar fyrir mál-

þroska barna. Þó geta vissulega komið upp vandamál tengd málþroska af öðrum 

ástæðum sem ekki verður farið nánar út í hér.   
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Seinni hluti 

Í þessum hluta verður fjallað um aðferðir sem góðar eru til eflingar málþroska. Í fyrstu 

munum við fjalla um leikinn og mikilvægi hans, bæði fyrir almennan þroska barna og 

málþroska. Síðar tekur við umfjöllun um málörvun í leikskólum þar sem við skil-

greinum málörvun og fjöllum um hvort tvítyngd börn þurfi á sérstakri málörvun að 

halda. Loks fjöllum við um málörvunaraðferðir sem gott er fyrir kennara að hafa í huga 

í daglegu starfi. Þar leggjum við sérstaka áherslu á mikilvægi bóka, lesturs og hlustunar 

ásamt skipulagi umhverfis í leikskólum.  

 

6. Leikurinn 

Margir líta á leik sem eitthvað sem við gerum þegar við getum ráðið tíma okkar. Leikur 

er skemmtilegur og í honum getum við gert það sem okkur finnst áhugaverðast. Í leik 

eru engin fyrirfram ákveðin markmið og af því leiðir að í honum eru litlar sem engar 

líkur á vonbrigðum og mistökum. Á hinn bóginn er „vinna“ venjulega tengd aðgerðum 

sem hafa sérstök markmið og því fylgir möguleikinn á vonbrigðum og mistökum ef 

markmiðin nást ekki. Það er gott að hafa þessar skilgreiningar í huga þegar koma á með 

hugmyndir að því hvernig virkja skal börn í leik og nota hann sem aðferð við að ýta 

undir og æfa nýja þekkingu, t.d. við eflingu málþroska. Börn eru yfirleitt viljugri að taka 

þátt í leik ef þau vita að hann verður skemmtilegur (Bochner o.fl. 1998:29). 

 

6.1 Tegundir leikja 

Hægt er að flokka tegundir leikja á margvíslegan hátt. Í bókinni Play and Child 

Development eftir Joe L. Frost og fleiri (2005) er leikjum barna skipt eftir aldri, annars 

vegar í leiki ungra barna (0-3ja ára) og hins vegar leiki eldri barna (3ja til 6 ára). Þeim 

er skipt í undirflokka eftir eðli leikforma og þeim samskiptum sem eiga sér stað í þeim. 

Hjá börnum 0-3ja ára hafa fjórar tegundir leiks verið skilgreindar, hreyfileikir, leikir 

með hluti, félagslegir leikir og táknrænir leikir. Leikur barna á aldrinum 3ja-6 ára er 

aftur á móti að mestu félagslegur. Félagslegur þroski barna á þessum aldri gerir þeim 

kleift að leika við aðra í þykjustu- og hlutverkaleikjum og eykst hæfni barna til slíkra 

leikja með aldrinum (Frost o.fl. 2005:107;137). Af þessu má sjá að börn leika sér í 

margs konar leikjum og þjónar allur leikur barna ákveðnu hlutverki í þroska þeirra. 
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Okkur finnst þó félagslegur hlutverkaleikur mikilvægasti leikurinn þegar kemur að 

málþroska vegna þess að hann byggir að mestu leyti á samskiptum. Fjallað verður nánar 

um hann hér á eftir. 

Félagslegur hlutverkaleikur (Sociodramatic Play) er flóknasta gerð félagslegra 

og táknrænna leikja. Í félagslegum hlutverkaleik leika börn ímyndaðar aðstæður en 

byggja á og herma eftir raunverulegu fólki, hlutverkum þeirra og þeirri reynslu sem þau 

hafa upplifað sjálf. Hæfileikar barna til félagslegs hlutverkaleiks eflast og leikurinn 

verður flóknari því fleiri tækifæri sem þau fá til slíks leiks (Frost o.fl. 2005:140). 

Félagslegur hlutverkaleikur styrkir samskiptahæfileika barna og veitir þeim fjölmörg 

tækifæri til að efla vitsmuna-, félags- og tungumálahæfileika þeirra (Buckley 2006:90). 

 Um 3ja ára aldur er hlutverkaleikur barna algjörlega háður hlutum sem eru í dag-

legu lífi þeirra og nánasta umhverfi. Þar má nefna síma og ýmis eldunartæki sem eru 

líkleg til að glæða leik barna lífi. Með aldrinum fara þau að skilja önnur hlutverk og 

skipulag og verður hlutverkaleikurinn þá minna háður eiginleikum ýmissa muna 

(Buckley 2006:120-121). 

Á fjórða og fimmta ári er mesta breytingin sem á sér stað í leiknum sú að hann 

verður í vaxandi mæli félagsleg athöfn með traustari og árangursríkari samskipta- og 

tungumálafærni. Hann leiðir til frekari þróunar í óhlutbundinni hugsun barna, leiðir til 

tengsla við félaga og vináttu og gerir það að verkum að börn mynda sér skilning á 

umheiminum svo eitthvað sé nefnt. Á þessum aldri er hlutverkaleikur að mestu byggður 

á hugmyndum þeirra barna sem eiga samskipti í honum. Hann felur í sér að mynda sam-

bönd milli hluta, fólks, athafna og orða ásamt því að hagræða og sameina þessa þætti. 

Samskiptahæfileikar eru undirstöðuatriði leikþroska á þessu tímabili. Félagslegur hlut-

verkaleikur byggir á hugmyndum barna og samskiptum þeirra á milli og verður þörfin 

fyrir öflugri samskiptahæfileika sífellt meiri. Sú hæfni barna til að skilja hugmyndir 

sínar og annarra, virða þær og vinna saman úr þeim krefst málnotkunar og með því 

styrkist málþroski þeirra (Buckley 2006:120-121). 

 Í leik þróa börn með sér mikilvæga hæfileika sem eru nauðsynlegir fyrir frekari 

þroska þeirra. Því má aldrei segja að leikur sé einskis virði og ekki má gleyma að það er 

skemmtilegt að leika sér (Shaffer 2002:231). Leikurinn hefur víðtæk áhrif á þroska 

barna og þykir okkur mikilvægt að skoða hann betur í samhengi við almennan þroska.  
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6.2 Mikilvægi leiks fyrir almennan þroska barna 

Leikur er ánægjulegt atferli sem börn nota til að skemmta sér en á meðan þau skemmta 

sér eru þau í fullri vinnu við að efla ýmsa hæfileika sem eru mikilvægir fyrir framtíðina. 

Leikurinn ýtir undir vitsmuna-, félags- og tilfinningaþroska svo fátt eitt sé nefnt (Shaffer 

2002:231). Leikurinn þróast með árunum frá því að vera einstaklingsathöfn þar sem 

börn vinna með tákn og merki yfir í að vera flókinn hlutverkaleikur sem fer fram í sam-

vinnu við aðra. Börn fá tækifæri til að setja sig í framtíðarhlutverk, upplifa tilfinningar 

og hlutverk annarra og upplifa sig sjálf sem hluta af hóp (Buckley 2006:90). 

 Leikur býður upp á aðstæður fyrir börn til að efla vitsmunaþroska og greind. Þau 

nota tungumálið til samskipta og nota hugann til að ímynda sér, skipuleggja leikinn og 

leysa ýmis vandamál. Börn sýna oft þróaðri vitsmunaþroska og meiri greind í hlutverka-

leik en í öðrum aðstæðum og af því má draga þá ályktun að leikur ýti undir vitsmuna-

þroska (Shaffer 2002:231). 

 Í leik fá börn einnig tækifæri til að þjálfa félagsþroska. Þau taka að sér mismun-

andi hlutverk, skipta með sér verkum og útkljá deilur sem geta komið upp. Þau fá tæki-

færi til að prófa mismunandi hlutverk og undirbúa sig fyrir þau, t.d. geta þau tekið að 

sér hlutverk mömmunnar, pabbans, barnsins, kennarans, læknisins eða hvers sem er. 

Börn sem fá rík tækifæri til félagslegs hlutverkaleiks eru hæfari félagslega og vinsælli 

meðal jafningja en börn sem ekki leika sér með jafnöldrum eða fá færri tækifæri til leiks 

(Shaffer 2002:231). 

 Leikur gefur börnum jafnframt möguleika á að þróa heilbrigðan tilfinninga-

þroska því þau fá tækifæri til að tjá tilfinningar sínar um ýmislegt sem þau eru að fást 

við dags daglega. Sem dæmi má nefna ef barn fær skammir fyrir að borða ekki matinn 

sinn er mjög líklegt að það nýti sér þá reynslu í leiknum og vinni með tilfinningar sínar, 

t.d. þegar barn útskýrir fyrir dúkku að hún verði að borða matinn sinn því hann sé hollur 

og góður. Úrlausnir af þessu tagi í leik eru taldar nauðsynlegar fyrir skilning barna á 

reglum sem þarf að fylgja og rökstuðningi sem liggur að baki þeim (Shaffer 2002:231). 

Einnig nota börn leikinn til að tjá tilfinningar sínar eins og gleði og ánægju ásamt því að 

nota hann til að draga úr kvíða og vinna úr áföllum sem þau verða fyrir. Af þessu má sjá 

að félagslegur hlutverkaleikur ýtir undir tilfinningaþroska barna. (Frost o.fl. 2005:140-

141). 

 Það er greinilegt að í leik eflast margir þroskaþættir barna og þar er málþroskinn 

ekki undanskilinn.  
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6.3 Mikilvægi leiks fyrir málþroska barna 

Á fyrstu árunum gegnir leikurinn lykilhlutverki í málþroska allra barna því í honum fá 

þau fjölmörg tækifæri til að æfa og þróa tungumálið. Í leiknum þurfa börn að nota 

tungumálið á raunverulegan hátt, sem tæki til samskipta og til að koma þörfum sínum á 

framfæri til að fá þeim fullnægt. Einnig þurfa börn að nota tungumálið á lýsandi hátt, til 

að tjá sig og tilfinningar sínar í leiknum (Cromwell 2000:91). Leikurinn er mikilvægt 

tæki til tungumálanáms og hafa eftirfarandi ástæður verið notaðar til að færa rök fyrir 

því. Börn deila með sér athygli og merkingu leiksins, þannig að þau þurfa að ræða 

saman um viðfangsefni hans. Einnig eru í honum gagnkvæm hlutverkaskipti og börn 

þurfa að skiptast á, líkt og í samtölum (Owens 1996:229-230).   

Fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvaða leikaðstæður séu árangursríkastar fyrir 

tungumálanám barna og af hverju leikurinn er jafn nytsamlegur þegar börn læra að tala 

og raun ber vitni. Þegar börn eru á fyrstu stigum máltöku þurfa þau að hafa einhverja 

stjórn á þeim aðstæðum sem þau eru í og þurfa að læra að þau geta notað sínar eigin 

gjörðir og hljóð til að láta eitthvað gerast. Þau verða að skilja að við notum sérstök hljóð 

og merki til að tákna ákveðna hluti, persónur og atburði ásamt því að læra að mynda 

hljóðin og merkin sjálf svo þau hafi tækifæri til samskipta við aðra (Bochner o.fl. 

1998:31-32).  

Sterk tengsl eru á milli félagslegs hlutverkaleiks og málþroska hjá börnum og í 

slíkum leik öðlast þau dýrmæta þjálfun í málnotkun. Bæði hlutverkaleikir og tungumál 

fela í sér táknmyndun, í tungumálum eru hljóð sem tákna hluti, atburði og aðstæður og í 

leik nota börn hluti og atburði, ásamt tungumáli til að tákna aðra hluti. Félagslegur 

hlutverkaleikur gerir einnig miklar kröfur til málþroska barna og hvetur þau til að nota 

sína hámarks tungumálakunnáttu. Þau þurfa að nota tungumálið til að tákna persónur, 

hluti og aðstæður sem eiga sér stað í hlutverkaleiknum ásamt því að þurfa að bera 

kennsl á og útskýra þemu leiksins um leið og þau verða til. Flóknasta gerð tungumáls 

birtist fyrst hjá börnum að leik (Christie og Roskos 2006:62-63). 

 Samskipti við jafnaldra skipta einnig miklu máli þegar börn læra tungumál og er 

félagslegur hlutverkaleikur góður grundvöllur til að þjálfa slík samskipti (Genesee o.fl. 

2004:52). Þegar börn geta ekki reitt sig á raunverulega hluti til að gefa til kynna hvað 

þau meina í leiknum, átta þau sig á þörfinni til að nota tungumálið. Félagslegur hlut-

verkaleikur gefur börnum tækifæri til að öðlast reynslu af og auðga þeirra eigin 

tungumálafærni. Þegar skipt er um hlutverk eykst orðaforðinn, tungumálanotkunin 
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verður fjölbreyttari ásamt því að börnin nota tungumálið til að miðla þekkingu um 

mikilvæga atburði í leiknum. Á þessu má sjá að félagslegur hlutverkaleikur er 

gríðarlega mikilvægur þegar börn læra tungumál því í honum þurfa þau að nota 

tungumálið til að leikurinn þróist (Cromwell 2000:92). 

 Leikurinn er augljóslega mjög mikilvægur fyrir allan þroska barna og gott tæki í 

máltöku þeirra. Í honum æfa börn mál sitt á eigin forsendum og gefst því vel að nota 

hann til málörvunar. Þó eru til margar aðrar leiðir sem nota má í þeim tilgangi.    

 

7. Málörvun 

Við lítum svo á að málörvun sé einn mikilvægasti þátturinn í leikskólastarfinu til að 

styðja við málþroska allra barna og teljum því við hæfi að fjalla nánar um hana hér. 

 

7.1 Hvað er málörvun og til hvers er hún? 

Erfitt reyndist að finna ákveðna skilgreiningu á hvað málörvun er þó víða sé fjallað um 

hana og aðferðir sem beita má til eflingar málþroska. Við skulum líta á hvernig fjallað 

er um málörvun á nokkrum stöðum. Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) er svo greint frá:  

 

Tungumálið er mikilvægasta tæki manna til boðskipta. Sameiginlegt tungumál – 

móðurmálið – tengir fólk saman og eflir samkennd þess. Tungumálið er snar 

þáttur í menningu þjóða og þjóðarbrota. Móðurmál okkar og bókmenntaarfur 

tengir saman fortíð þjóðarinnar og nútíð. Því ber að leggja áherslu á málrækt: í 

samtölum, með krefjandi spurningum, með því að lesa fyrir barnið, segja því 

sögur og kenna því kvæði og þulur. Einnig skal hvetja barn til að spyrja, segja frá 

og hlusta með athygli. Málörvun á að flétta inn í sem flesta þætti 

leikskólastarfsins. Einkum á að nota leikinn í þessu skyni en ótal aðrar stundir í 

dagsins önn eru vel fallnar til málörvunar (Aðalnámskrá leikskóla 1999). 

 

Óhætt er að segja að börn læri ekki tungumál nema heyra það í umhverfi sínu og þá á 

málshátturinn „það læra börnin sem fyrir þeim er haft“ vel við. Börn ná smám saman 

valdi á tungumálinu með því að fá tækifæri til að nota það og prófa sig áfram. Eins og 

áður hefur komið fram er lagður grunnur að málþroska barna í bernsku og mikilvægt er 

að málörvun og samskipti gangi sem rauður þráður í gegnum allt daglegt starf leikskóla 

(Signý Einarsdóttir 2001:26). 
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Málörvun fer fram í nánast öllum leikskólum og er víðast hvar verið að vinna að 

leiðum til að gera hana enn skýrari og markvissari. Mikilvægt er að skoða og greina 

málþroskafrávik áður en málörvun hefst og þarf að liggja fyrir greining talmeina-

fræðings. Hann þarf að greina styrk- og veikleika barna með það í huga að finna leiðir 

sem henta þeim þannig að málörvunin beri árangur. Af þessu leiðir að skipuleggja þarf 

málörvun út frá leiðsögn talmeinafræðings og ígrunda vel þær aðferðir og áherslur sem 

beita skal. Markmið málörvunar þurfa að vera skýr og skráning til yfir það sem fram fer 

í málörvunartímunum svo hægt sé að meta árangur málörvunarinnar (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir 2004:34-36). 

Á þessu má sjá að málörvun er umfjöllunarefni margra fræðimanna og útskýrð á 

mismunandi hátt. Gjarnan er fjallað um hvaða aðferðum er vænlegt að beita, en engar 

skilgreiningar á henni sem fyrirbæri var að finna í þeim fræðibókum sem lesnar voru 

við vinnslu ritgerðarinnar. Sem verðandi leikskólakennarar vitum við þó vissulega hvað 

málörvun er og hvað í henni felst og viljum við skilgreina hana sem: „aðferðir sem 

kennari þarf að kunna og beita í öllu starfi til að styðja við og styrkja málþroska“. 

 Við vitum nú að máltaka og málþroski ein- og tvítyngdra barna eru ekki svo frá-

brugðin og því liggur beinast við að skoða málörvun betur. Þurfa tvítyngd börn öðruvísi 

málörvun en eintyngd börn eða nægir þeim að fá fjölda tækifæra til málnotkunar til að 

efla málþroska? 

 

7.2 Málörvun tvítyngdra barna 

Eins og fram hefur komið er máltaka ein- og tvítyngdra barna að miklu leyti eins og á 

við um báða hópa að hvatning í eðlilegu og hvetjandi umhverfi er besta málörvunin. 

Mikilvægt er að muna að þröngva tvítyngdum börnum ekki til eintyngis því tvítyngi er í 

eðli þeirra (Elín Þöll Þórðardóttir 2007:122). 

Mikilvægt er að þekkja og viðurkenna mismun menningar og tungumála barna 

en aðstoða þau á sama tíma við að ná tökum á því tungumáli sem er ríkjandi í samfél-

aginu. Fræðimenn hafa bent á að það er mikill hagur í því fyrir börn að veita þeim 

málörvun á móðurmálinu í leikskólum og málörvun af því tagi ýtir undir tungumála- og 

vitsmunaþroska, ásamt því að efla læsi þeirra (Bochner o.fl. 1998:171-172). Því miður 

er sjaldgæft að þetta sé framkvæmanlegt í leikskólum á Íslandi en þá er aftur á móti 

mikilvægt að börn finni að þau geti verið stolt af tungumáli sínu og að virðing sé borin 

fyrir því. Hægt er að biðja börn að segja orð og setningar á móðurmáli þeirra og jafnvel 
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að kenna öðrum börnum og starfsfólki ákveðin orð á móðurmálinu. Með því sýna kenn-

arar börnum að uppruni þeirra og tungumál sé áhugavert og þess virði að fjalla um. Það 

skiptir mestu máli að banna börnum ekki að nota móðurmál sitt í leikskólanum því sé 

það gert eykur það hættuna á að þau upplifi höfnun, áhuginn á nýja tungumálinu 

minnkar og þau leggja sig ekki fram um að læra það. Enn fremur getur móðurmáls-

þroski barna minnkað og líkur aukist á að þau muni eiga við námsörðugleika að stríða 

vegna skorts á tungumálakunnáttu í framtíðinni (Elín Þöll Þórðardóttir 2007:121-122). 

Þrátt fyrir það þurfa tvítyngd börn ekki endilega meiri málörvun en önnur börn. 

Sum þeirra þurfa ekki á aðstoðinni að halda og því er nauðsynlegt fyrir kennara að 

staldra við áður en sett er í gang sértæk málörvun fyrir þessi börn. Ef áhyggjur vakna 

þarf í upphafi að ákvarða hvort börnin séu með seinkaðan málþroska á móðurmálinu 

eða hvort vandamál þeirra komi einungis til af því að þau þekkja ekki nýja tungumálið. 

Þegar málþroski tvítyngdra barna er metinn þarf alltaf að kanna hæfni þeirra í báðum 

tungumálum (Bochner o.fl. 1998:171-172). Eins og áður hefur komið fram liggur mál-

kunnátta tvítyngdra barna í tveimur tungumálum og sést því aðeins málkunnátta annars 

málsins á hverjum tíma því þau tala aðeins annað málið í einu (Elín Þöll Þórðardóttir 

2004:5). 

Tvítyngd börn, þ.e. börn sem læra viðbótarmál, þurfa oft á meiri stuðningi að 

halda þegar kemur að læsi. Til að styðja við málþroska þessara barna er mikilvægt að 

hafa ritmál vel sýnilegt í leikskólum og verða kennarar að vera duglegir að draga athygli 

barna að ritmálinu og veita þeim aðgang að blöðum og litum svo þau hafi tækifæri til að 

leika sér með ritmálið. Einnig er mikilvægt að börn fái mörg tækifæri yfir daginn til að 

skoða bækur og að þær séu lesnar fyrir þau. Með þessu móti eykst áhugi barna á sögum 

og ritmáli, þau fara að sækja í bækur og sögur og með því styrkist málþroski þeirra. Þó 

að þessar aðferðir séu góðar fyrir öll börn eru þær sérstaklega mikilvægar fyrir tvítyngd 

börn (Au 2000:35-42). 

Af umfjölluninni hér að framan má draga þá ályktun að málörvun sé mikilvæg 

fyrir öll börn. Hún hjálpar þeim að öðlast sterkari málþroska sem leiðir til betri náms-

árangurs á öllum sviðum. Hvað varðar tvítyngd börn þarf málörvunin ekki endilega að 

vera öðruvísi en hjá eintyngdum börnum en þó er hægt að segja að hún sé sérstaklega 

mikilvæg fyrir þau til að kynnast og læra nýtt tungumál. Þau verða að fá rík tækifæri til 

að taka þátt í starfinu og fjölbreytt málörvun styrkir málþroska þeirra. Þau verða að 

finna að móðurmál þeirra sé jafn hátt metið og það tungumál sem þau eru að læra. Það 
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eflir sjálfstraust þeirra til að gera tilraunir með nýja tungumálið. Hér á eftir skulum við 

því líta á málörvunaraðferðir sem góðar og nauðsynlegar eru fyrir öll börn. 

 

8. Málörvunaraðferðir 

Margar leiðir er hægt að nota til málörvunar og viljum við skipta henni í tvo flokka, 

formlega og óformlega. Formlega málörvun skilgreinum við sem þá málörvun sem fer 

fram í ákveðnum hópum og börnin leysa ákveðin verkefni. Til eru ýmis konar mál-

örvunarverkefni sem hægt er að nota til formlegrar málörvunar af þessu tagi, t.d. 

verkefnið Tölum saman: málörvunarverkefni fyrir börn með þroskafrávik og tvítyngd 

börn eftir Ásthildi Bj. Snorradóttur og Markviss málörvun: þjálfun hljóðkerfisvitundar 

sem Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir þýddu og staðfærðu. 

Einnig eru til spil af ýmsu tagi sem þjálfa meðal annars orðaforða, hlustun og hug-

takaskilning. Verkefni af þessu tagi eru mjög góð og þjóna sínum tilgangi vel. Kennarar 

verða þó að muna að börn eru misjöfn og fara ekki öll sömu leið í máltöku. Einhverjar 

málörvunaraðferðir henta því sumum börnum en ekki öðrum (Gleason 2005:315).  

Að okkar mati skal leggja meiri áherslu á óformlega málörvun í leikskólum. 

Hana skilgreinum við sem þá málörvun sem er gegnumgangandi í öllu starfi leikskóla 

og sést til dæmis við matarborðið og í fataklefanum. Í umfjöllun okkar hér á eftir verður 

lögð áhersla á þessa óformlegu málörvun og hvað kennarar geta gert til að auðga 

málumhverfi leikskólabarna. Öll þau atriði sem fjallað verður um í þessum kafla eru, að 

við teljum, mikilvæg fyrir öll börn, hvort sem þau tala eitt eða tvö tungumál. 

 

8.1 Málörvun í daglegu starfi 

Margt þarf að hafa í hug svo málörvun beri árangur. Mikilvægt er að kennarar gefi sér 

tíma til að tala mikið við börn, lesa fyrir þau, syngja með þeim og fara með vísur og 

kvæði. Ekki má þó gleyma að hlusta á þau, veita þeim athygli, gefa þeim tíma til að tjá 

sig og sýna þeim þannig að það sem þau hafa að segja skiptir máli og að það skilar 

árangri að læra að tala (Elín Þöll Þórðardóttir 2007:122-123). 

Þegar kemur að málörvun er mikilvægt að muna að það gefst ekki vel að þvinga 

börn til að tala eða segja þeim hvenær og hvernig þau eigi að tala. Árangursríkast er ef 

börn tjá sig af eigin vilja þegar þau hafa eitthvað að segja frá eigin brjósti og við þessar 

aðstæður er nauðsynlegt að fullorðnir sýni tjáningu barna áhuga en leggi ekki áherslu á 
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að leiðrétta málfar þeirra. Þetta er vel hægt að gera í eðlilegu umhverfi í leikskólum og í 

jákvæðu umhverfi af þessu tagi finna börn að þau geta æft sig að tala án þess að eiga á 

hættu að vera stöðugt leiðrétt. Það sama á við um máltöku og margt annað að æfingin 

skapar meistarann og ef börn fá næga hvatningu og hrós gera þau sér grein fyrir 

mikilvægi þess að læra að tala og halda áfram að leggja sig fram við það (Elín Þöll 

Þórðardóttir 2007:123-124). 

Í þessu samhengi er rétt að nefna að kennarar þurfa að grípa hvert tækifæri til 

samræðna við börn og þurfa þeir að huga að þroska þeirra og tala við þau honum 

samkvæmt (Bennet – Armistead o.fl. 2005:46;53). Í okkar starfi í leikskólum höfum við 

séð að í daglegu starfi gefast mörg tækifæri til samræðna af þessu tagi. Í fataklefanum 

má ræða við börn um í hvaða föt þau þurfa að klæða sig, hvernig fötin eru og hvernig 

veðrið er. Við matarborðið má ræða um þann mat sem er á borðum, hvernig hann er á 

litinn og hvaðan hann kemur. Í frjálsum leik gefast einnig fjölmörg tækifæri og í raun 

hvenær sem er dagsins. Rólegar stundir eru einnig mikilvægar í þessu sambandi, til 

dæmis þegar börn fá hreina bleyju því þá hafa þau fulla athygli kennara og hafa þannig 

tækifæri til að tjá sig frjáls, án áhrifa frá barnahópnum. 

Þegar börn vilja tjá sig er mikilvægt að kennarar séu til staðar og veiti börnum 

óskipta athygli. Best er að þeir séu nálægt þeim og myndi augnsamband við þau svo þau 

skynji að verið sé að hlusta á þau og það sem þau hafa að segja skipti máli. Þá gefst 

börnum einnig kostur á að lesa í líkamstjáningu og svipbrigði kennara og náið samband 

næst þeirra á milli. Samræður af því tagi sem nefndar hafa verið geta verið um allt milli 

himins og jarðar því allar samræður örva málþroska barna (Bennet – Armistead o.fl. 

2005:46;52). 

Opnar spurningar eru nytsamlegar þegar kemur að því að hvetja börn til að tjá 

sig. Þegar þær eru notaðar er líklegra að svör þeirra verði innihaldsríkari, þau þurfa að 

ígrunda svör sín og nota vitsmuni sína við að ákveða hvað þau ætla að segja. Þegar 

lokaðar spurningar eru notaðar sem krefjast eingöngu svars með einu orði er mjög lík-

legt að börn svari á þann hátt (Bennet – Armistead o.fl. 2005:51). Dæmi um notkun 

opinna spurninga er þegar barn segist vera búið að fá nýja skó. Þá gefst best ef 

kennarinn segir „Já, hvar fékkstu þessa skó?“ eða „Já, hver keypti þessa skó handa þér?“ 

í stað þess að spyrja „Keypti mamma þín þá?“ eða „Keyptir þú þá í Hagkaup?“.  

Eins og fram hefur komið nota börn stök orð og einfaldar setningar þegar þau 

eru að byrja að tala. Kennarar verða að vera meðvitaðir um þetta og geta ýtt undir mál-

þroska barna með því að svara þeim með heilum setningum. Þannig læra börn af þeim 
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fullorðnu og er þetta ein áhrifaríkasta leiðin sem hægt er að fara í eflingu málþroska 

(Bennet – Armistead o.fl. 2005:47-48). Sem dæmi um þetta getum við nefnt ef barn 

segir: „borða“ þá svarar kennarinn með setningum á borð við: „Ertu svöng/ svangur? 

Viltu fá að borða“ eða „Já, við ætlum að borða fisk“. Einnig skiptir máli að tala um 

athafnir barna, um hvað þau eru að fást við þá stundina. Það hjálpar þeim að læra orð 

yfir mikilvæga hluti í daglegu lífi þeirra. Þetta er sérstaklega mikilvægt fyrir mjög ung 

börn, þau sem enn eru ekki byrjuð að tala. Þetta kallast „að setja orð á athafnir“ og 

hjálpar börnum að læra tungumálið (Bennet – Armistead o.fl. 2005:49).  

Börn eru forvitin að eðlisfari og eru þar af leiðandi sífellt að leita sér þekkingar. 

Þetta á ekki síður við um tungumál og þurfa kennarar að viðhalda þessari forvitni með 

ýmsum leiðum. Góð leið er að svara spurningum barna vandlega og hrósa þeim fyrir að 

spyrja spurninga og leita sér þekkingar. Einnig geta kennarar vakið upp áhuga barna á 

tungumálum með því að lesa bækur með áhugaverðum orðum og ræða hvað orðin þýða 

(Bennet – Armistead o.fl. 2005:53-55). 

Margir halda að það sé betra fyrir tvítyngd börn að vera tekin út úr barnahópnum 

og vinna sérstök málörvunarverkefni þar sem þeim eru kennd einföld orð og frasar.  

Þetta er ekki rétt, aðstæðurnar geta oft verið streituvaldandi og leitt til óöryggis. 

Aðstæður sem þessar geta því hindrað málþroska þeirra. Börn sem eru að læra nýtt 

tungumál verða að gera það í samhengi við þær aðstæður sem þau eru í og þær verða að 

vera merkingarbærar fyrir þeim. Samvera með félögum og jafnöldrum er tvítyngdum 

börnum nauðsynleg. Börn eru sérstaklega næm fyrir þörfum annarra barna, þau læra 

hvert af öðru og eintyngd börn gefa tvítyngdum börnum aðstæður til að æfa og þróa 

tungumál sitt í og hjálpa þeim þar með að tileinka sér nýtt tungumál. Samskipti við 

jafnaldra eru því gífurlega mikilvæg fyrir tvítyngd börn (Faust og Smidt 1998:64-65).  

Leikur er eðlilegt birtingarform tjáningar barna og því er hann ein áhrifaríkasta 

leiðin fyrir börn að öðlast nýja þekkingu. Í leik eflist allur þroski barna, m.a. málþroski 

og í honum þurfa börn að nota tungumálið til samskipta því annars eiga þau erfitt með 

að koma óskum sínum á framfæri. Í leik fá börn frelsi til að prófa sig áfram og gera 

tilraunir með tungumálið. Í þeim aðstæðum losna þau undan þeim þrýstingi að tala 

„rétt“ mál og þessar tilraunir eru stór þáttur í eflingu málþroska þeirra (Owens 

1996:229-231). Í leik geta börn leitað til hvers annars með spurningar og vandamál. 

Þannig læra þau hvert af öðru og orðaforði þeirra og skilningur á tungumálinu eykst 

(Bennet – Armistead o.fl. 2005:57). 
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Af þessari umfjöllun má sjá að þegar börn fá aukin tækifæri til að æfa sig að tala 

og prófa tungumálið styrkist málþroski þeirra. Einnig má sjá að mikilvægt er að hlusta á 

börn og hvað þau hafa að segja þegar þau vilja tala og sýna frumkvæði að því. Einn af 

þeim þáttum sem gefur börnum tækifæri á að æfa tungumálið og styrkja málþroska eru 

bækur, hlustun og söngvar. Þessir þættir ættu að vera stór hluti af lífi hvers og eins og 

teljum við því nauðsynlegt að fjalla sérstaklega um þá hér. 

 

8.2 Mikilvægi bóka, hlustunar og söngva 

Bækur geta verið uppspretta mikillar gleði fyrir ung börn og njóta þau þess að skoða 

bækur og að lesið sé fyrir þau. Bækur ættu að vera hluti af menningu allra leikskóla-

barna og öll eiga þau rétt á að njóta þeirrar gleði og ánægju sem fylgir lestri góðra bóka. 

Rannsóknir hafa sýnt að börn taka fyrstu skrefin í lestrarnámi á leikskólaaldri og ýtir sú 

reynsla undir málþroska þeirra. Því þarf að hafa í huga að velja bækur sem hæfa aldri og 

þroska hvers barnahóps svo lesturinn beri árangur. Bókmenntir og þekking á bók-

menntum er fyrirtaks spádómur fyrir seinni afrek í skóla og hefur það sýnt sig að börn 

sem umgangast bækur í ríkum mæli eru hæfari námsmenn síðar meir (Bennet – 

Armistead o.fl. 2005:12-14). 

 Bókalestur byggir upp málþroska barna og eykur orðaforða þeirra. Ritað mál í 

bókum inniheldur fjölbreyttari orðaforða en talmál og er þess vegna jafn mikilvægt að 

lesa fyrir börn og að tala við þau svo orðaforði þeirra verði fjölbreyttari. Það kemur sér 

vel fyrir þau þegar litið er til samskipta í framtíðinni (Bennet – Armistead o.fl. 2005:13-

14). Til gamans má nefna dæmi um litla 2ja ára stúlku. Hún sat með móður sinni einn 

dag og þær voru að skoða myndir. Móðir hennar spurði hana: „hvað er þessi strákur að 

gera?“ Litla stúlkan svaraði: „Æ, hann er bara eitthvað að spóka sig.“ Móðir hennar varð 

mjög hissa á orðavali stúlkunnar því hún hafði ekki notað orðasambandið „að spóka 

sig“ í samræðum við hana. Seinna uppgötvaði hún að þetta orðasamband kom fram í 

einni af uppáhalds bókum stúlkunnar. 

Kennarar geta styrkt málþroska með því að rækta grunnþætti tungumáls og eflt 

hljóðkerfisvitund barna með því að æfa hljóð tungumálsins í leikskólum. Mjög áhrifa-

ríkt er að nota rím í þessum tilgangi því bæði hafa börn mjög gaman af því ásamt því að 

krefjast þess af þeim að þau íhugi eiginleika tungumálsins (Cromwell 2000:141). Einnig 

er samverustund góður tími til að vinna með ýmsa þætti málþroskans, t.d. orðaforða og 

hlustun. Hægt er að lesa mismunandi sögur, biðja börn að segja sögur eftir myndum eða 
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jafnvel hlusta eftir ákveðnum atriðum í sögunni og segja frá þeim eftir á. Einnig eru 

ýmsir leikir góðir í þessu samhengi og má þar nefna Símon segir því hann hvetur börn 

til að hlusta og þjálfar orðaforða þeirra (Browne 2001:17). Að syngja lög hefur einnig 

áhrif á málþroska barna og ýmsa þætti tungumálsins, t.d. orðaforða og hugtök. Með 

söng reyna börn á minni sitt þegar þau reyna að muna og læra texta (Bennet – 

Armistead o.fl. 2005:52). 

Hlustun og munnleg tjáning er stærri þáttur en lestur og skrift í lífi flestra og 

gerir fólki kleift að eiga í félagslegum samskiptum við aðra. Miklu máli skiptir að leik-

skólabörn tileinki sér þá hæfni sem felst í munnlegri tjáningu, bæði að hlusta á hana og 

tjá sig. Að ná tökum á munnlegri tjáningu og hlustun er forsenda alls náms því meiri-

hluti kennslu og mats fer fram með munnlegri tjáningu þegar kennarar útskýra verkefni 

fyrir börnum, leiðbeina þeim og auka skilning þeirra (Browne 2001:6). Hlustun er ekki 

einungis þroskaþáttur sem styrkir málþroska, heldur félagslegur þáttur sem ýtir undir 

félagstengsl, gagnkvæm samskipti og hæfileikann til að hlusta á og virða skoðanir 

annarra (Cromwell 2000:134-135).  

 Svo hægt sé að beita aðferðum af þessu tagi til að árangur náist er mikilvægt að 

kennarar skipuleggi umhverfið á þann veg sem ýtir undir málþroska barna. Umfjöllunin 

hér að ofan um bækur, hlustun og söngva er hluti af þeirri skipulagningu. 

 

8.3 Skipulag umhverfis 

Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um þörf barna til að hlusta á og segja sögur og leika 

sér með tungumálið. Þess vegna þarf skipulag deildarinnar að gera ráð fyrir margs konar 

bókum, tónlist, söngvum, þulum, rímum og fleiru í þeim dúr. Ýmislegt er hægt að gera í 

leikskólum til að ýta undir að börn leiki sér með tungumálið og örvi þannig mál sitt. 

Sem dæmi má nefna að leyfa þeim að taka upp eigin söngva, þulur og sögur á spólu eða 

biðja þau að safna hlutum sem byrja allir á sama hljóði ásamt því að veita þeim aðgang 

að bókum að vild. Tungumálaleikir af þessu tagi finnast börnum mjög skemmtilegir og 

þeir eru mjög krefjandi vitsmunalega því í þeim felst að börn velta fyrir sér eiginleikum 

og uppbyggingu tungumálsins. Það hefur mun meira að segja að leyfa börnum að leika 

sér á þennan hátt með tungumálið en vera með skipulagða stafa- eða lestrarkennslu í 

leikskólum. Það er því í höndum kennara að sjá börnum fyrir umhverfi sem ýtir undir 

málþroska þeirra (Whitehead 2005:39-40).  
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Leikskólar verða að gefa börnum margs konar tækifæri til samskipta, tjáningar 

og hlustunar (Cromvell 2000:131). Til að hægt sé að styrkja talmál barna á þennan hátt 

verða kennarar að hafa ýmis konar efnivið til staðar fyrir börn að skoða og meðhöndla, 

t.d. upptökutæki, spil, hlutverkaföt, símar, hljómflutningstæki o.fl. Þó er ekki nægilegt 

að þessi efniviður sé til staðar heldur verða kennarar að vera virkir og sýna börnum 

hvernig hægt er að nota hann þannig að hann þjóni tilgangi sínum. Hægt er að byggja 

upp og styrkja talmál barna með því að gera þeim kleift að upplifa mismunandi hluti, 

sem krefjast þess að þau noti talmál og hlustun daglega. Þessir hlutir þurfa að vera 

skipulagðir með það í huga að ýta undir ákveðna þætti í tungumálinu og á þann hátt sem 

hámarkar möguleikann á árangursríkum samskiptum milli þeirra (Browne 2001:15-17).  

Í ljósi þess að leikur gegnir einu lykilhlutverki í eflingu málþroska má ekki 

gleyma honum þegar kemur að skipulagningu umhverfis í leikskólum. Hann verður að 

skipa stóran sess í daglegu starfi leikskóla og börn þurfa að hafa aðgang að margvís-

legum efnivið til leiks, t.d. kubbum, dýrum og áhöldum til félagslegs hlutverkaleiks 

(Buckley 2006:18). 

 Á þessari umfjöllun okkar um málörvun og málörvunaraðferðir sést að það er að 

mörgu að hyggja þegar kemur að því að ýta undir og styrkja málþroska leikskólabarna. Í 

næsta kafla þykir okkur því við hæfi að fjalla um hvað kennarar þurfa að vera 

meðvitaðir um varðandi málþroska og málörvun svo þeir geti unnið markvisst að því að 

efla málþroska þeirra barna sem þeir vinna með. 

 

9. Hvað þurfa kennarar að vera meðvitaðir um í tengslum við 

málþroska og málörvun allra barna? 

Í upphafi er rétt að benda á nauðsyn þess að kennarar átti sig á mikilvægi málþroska og 

geri sér grein fyrir hvernig best er að styðja við hann (Shaughnessy og Sanger 2005:68). 

Kennarar gegna veigamiklu hlutverki þegar kemur að því að efla málþroska barna því 

þeir hafa aðstöðu til að veita börnum fjölbreytt tækifæri til að upplifa og þróa tungumál. 

Þeir eru fyrirmynd sem börn herma eftir og læra af (Cromwell 2000:131-132). Börn 

finna fyrir öryggi og geta áhyggjulaus notað mál sitt ef kennarar sýna því virðingu og 

áhuga. Kennarar verða því að vera meðvitaðir um tjáningu barna og hrósa þeim fyrir að 

nota tungumálið (Browne 2001:11). Jafnframt verða kennarar að muna að málumhverfi 

barna á heimilum þeirra er lykilatriði í þróun málþroska. Börn sem koma frá heimilum 
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þar sem málumhverfið er styðjandi hafa betri grunn til að byggja upp sterkan 

málþroska. Foreldrar átta sig ekki alltaf á mikilvægu hlutverki þeirra í eflingu mál-

þroska barna sinna. Kennarar þurfa því að vera meðvitaðir um það og leiðbeina þeim ef 

þörf krefur (Bennet – Armistead 2005:211-212). 

Eins og áður hefur komið fram er málþroski mikilvægur, m.a. fyrir félags- og 

tilfinningaþroska ásamt því að vera nátengdur vitsmunaþroska. Jafnframt gefur góður 

málþroski fyrirheit um námsgetu í framtíðinni (Bennet – Armistead 2005:15; Hay o.fl. 

2007:400). Þess vegna þykir okkur áríðandi að kennarar átti sig á hversu mikilvægur 

málþroskinn er þar sem hann er einn af heildarþroskaþáttum barna. 

Það er mikilvægt fyrir kennara allra barna að þekkja tengsl mál- og vitsmuna-

þroska. Þeir verða að gera sér grein fyrir hver geta ungra barna til tungumálanáms er, 

hvort þau geti lært tvö tungumál samtímis á sama hátt og eitt tungumál, eða hvort fyrir 

hendi séu takmarkanir á vitsmunaþroska þeirra þannig að þau geti einungis lært eitt 

tungumál í einu. Ef kennarar trúa því að það að læra tvö tungumál á sama tíma sé of 

erfitt fyrir lítil börn getur það haft áhrif á túlkun þeirra á þroska barna. Þannig gætu þeir 

álitið tvítyngt barn vanþroska, sem sýnir öðruvísi hegðun en eintyngdur jafnaldri, en 

það sem getur virst merki um minni vitsmunaþroska getur einfaldlega verið munur milli 

einstaklinga. Það er staðreynd að börn eru mislengi að tileinka sér nýja þekkingu og á 

það við um tvítyngd börn ekki síður en eintyngd (Genesee o.fl. 2004:40-41). 

 Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um að þeir geta haft áhrif á málumhverfi 

barna með því að skipuleggja það svo málþroski barna örvist stöðugt. Veita þarf 

börnum aðgang að fjölbreyttum efnivið, bókum, tónlist og fleiru og gefa þeim tækifæri 

til samskipta, tjáningar og hlustunar. Það þýðir samt ekki að kennarar geti notað hvaða 

efnivið sem er heldur verður að skipuleggja hann með það í huga að hann ýti undir 

málþroska (Browne 2001:15-17; Cromwell 2000:131). Í framhaldi af því er rétt að 

nefna að kennarar verða að hafa leikinn í huga þegar þeir skipuleggja málumhverfi 

barna. Veita þarf börnum ákveðið frelsi í meðhöndlun leikefnis og þannig geta börn 

notað það á eigin forsendum. Leikurinn verður með því merkingarbærari og öflugara 

tæki til málörvunar (Bennett – Armistead 2005:117;119). 

Mikilvægt er að kennarar ungra barna séu meðvitaðir um gildi lesturs og hlust-

unar í eflingu málþroska. Einnig er áríðandi að kennarar geri sér grein fyrir hlutverki 

hljóðkerfisvitundar fyrir málþroska og styrki hana hjá börnum með rímleikjum, þulum 

og fleiri aðferðum (Cromwell 2000:132; Pence og Justice 2008:99). Ásamt því viljum 

við ítreka að kennarar þurfa að veita börnum tækifæri til að tjá sig og prófa sig áfram 
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með tungumálið, því eins og áður sagði læra börn best með því að æfa sig og gera 

tilraunir með málið. 

Þar sem umfjöllun okkar beinist að verulegu leyti að tvítyngdum börnum finnst 

okkur rétt að nefna mikilvægi þess fyrir kennara að muna að börnin í leikskólanum 

koma frá mismunandi menningarheimum og tala því mismunandi tungumál. Kennarar 

verða að bera virðingu fyrir þessum mun og virða hvert barn á forsendum þess (Elín 

Þöll Þórðardóttir 2007:121-122). Börn sem tala annað mál nota íslensku oft á annan hátt 

en eintyngdir jafnaldrar þeirra. Þau gera sér yfirleitt grein fyrir því og getur það valdið 

þeim vanlíðan og óöryggi. Þá er gott að kennarar hafi það í huga að taka tungumálum 

barna eins og þau eru en leiðrétta þau ekki því smátt og smátt munu börnin sjálf laga 

tungumálanotkun sína að því tungumáli sem er ríkjandi (Cromwell 2000:131). 

Í framhaldi af þessu finnst okkur mikilvægt að taka fram að menningarlegur 

bakgrunnur og viðhorf kennara geta haft mikil áhrif í starfi leikskóla. Kennarar frá 

mismunandi menningarheimum nota tungumál á mismunandi hátt og samskiptamynstur 

þeirra er oft á tíðum ekki eins (Dickinson og Tabors 2001:267). Einnig finnst okkur 

áríðandi að kennarar velti fyrir sér fordómum sínum og viðhorfum til fólks af erlendum 

uppruna. Við teljum að fordómar kennara, þó oft séu þeir ómeðvitaðir, hafi áhrif á 

hvernig þeir koma fram við tvítyngd börn og hversu mikla áherslu þeir leggja á að 

styðja við móðurmál þeirra og efla þannig málþroskann. 

Að lokum viljum við nefna að okkur þykir brýnt að kennarar hafi í huga og séu 

meðvitaðir um sinn bakgrunn og viðhorf til kennslu þegar kemur að eflingu málþroska. 

Vacca og félagar (2006) tala um að þegar kemur að lestrarkennslu skiptir máli hvaða 

aðferðum kennarar vilja beita í kennslunni, hvort þeir vilji einblína á beina kennslu eða 

óformlega, og hefur það áhrif á hvernig þeir bregðast við ýmsum aðstæðum (Vacca o.fl. 

2006:4-5). Við teljum þetta sama eiga við þegar kemur að viðhorfi kennara til mál-

þroska barna og málörvunaraðferða. Sumum finnst málþroski best þjálfaður með beinni 

kennslu en öðrum þykir betra að beita óformlegum aðferðum í dagsins önn til að styrkja 

málþroska barna. Kennarar verða að átta sig á þessum viðhorfum sínum áður en þeir 

hefjast handa við málörvun svo hún beri árangur. 

Kennarar hafa augljóslega mikil áhrif á málþroska barna og að okkar mati verða 

góðir kennarar að leita leiða á degi hverjum til að mynda samræður við börn. Við teljum 

því skipta höfuðmáli að kennarar tali rétt og vandað mál við börn, hvort sem um ræðir 

íslensku eða annað mál.  
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10. Niðurlag  

Í Aðalnámskrá leikskóla (1999) kemur fram að tungumálið sé mikilvægasta tæki manna 

til boðskipta. Móðurmálið tengir fólk saman og eflir samkennd þess ásamt því að vera 

stór hluti af menningu þjóða og þjóðarbrota (Aðalnámskrá leikskóla 1999). Með 

auknum fólksflutningum hingað til lands eykst fjölbreytileikinn í samfélaginu og sá 

fjöldi tungumála sem íbúar landsins tala eykst þar af leiðandi. Börn eru vissulega hluti 

af þeim hóp sem flytur hingað og ekki má gleyma að þau þurfa einnig að læra nýtt 

tungumál og nota tvö tungumál dags daglega.  

Tilgangur okkar með þessari ritgerð var að fjalla um mikilvægi málþroska og 

hvernig máltaka barna fer fram, með sérstakri áherslu á tvítyngd börn. Við vildum beina 

sjónum okkar að því hvort munur væri á máltöku og málþroska ein- og tvítyngdra barna 

og hvað það er sem kennarar þurfa að hafa í huga varðandi mikilvægi málþroska. 

Aðaláhersla var lögð á þessa tvo þætti. 

Máltaka og málþroski allra barna eru í grundvallarþáttum eins og má það rekja 

til þess að mannsheilinn er líffræðilega útbúinn til tungumálanáms. Máltaka er að mestu 

leiti eins alls staðar í heiminum og ná börn ákveðnum skrefum í málþroska á svipuðum 

tíma, óháð því hvort þau tali eitt tungumál eða tvö. Málþroski barna eflist jafnt og þétt 

með þátttöku þeirra í samfélaginu. Þau þurfa að nota málið til að eiga samskipti við aðra 

og verða að prófa sig áfram þannig að tjáning þeirra verði sem árangursríkust. 

Umhverfið sem börn alast upp í hefur gríðarleg áhrif á mátöku og málþroska þeirra og 

öll reynsla sem börn verða fyrir ýtir undir eða dregur úr málþroska. Því er mjög nauð-

synlegt að umönnunaraðilar barna geri sér grein fyrir því að börn læra ekki að tala nema 

talað sé við þau.   

Það sem einkennir máltöku og málþroska tvítyngdra barna er að þau eru að læra 

tvö tungumál og þurfa því oft lengri tíma til að ná tökum á þeim báðum. Algengast er að 

börn læri viðbótarmál, þ.e. læra nýtt tungumál á eftir móðurmáli sínu. Það sem oft 

einkennir málnotkun tvítyngdra barna eru málvillur sem birtast í málblöndun þar sem 

börn víxla orðhlutum eða heilum orðum milli tungumála, m.a. ef þau þekkja ekki orð á 

öðru tungumálinu. Málvillur af þessu tagi eru eðlilegar fyrir tvítyngd börn og þykja gefa 

til kynna sterkan vitsmunaþroska og leikni í notkun tungumálanna.  

Þar sem ekki er grundvallarmunur á máltöku og málþroska ein- og tvítyngdra 

barna má draga þá ályktun að sömu málörvunaraðferðir sé hægt að nota fyrir báða hópa. 

Málörvun fyrir tvítyngd börn þarf ekki endilega að vera meiri eða flóknari en fyrir 
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eintyngd börn. Meta þarf málþroska tvítyngdra barna með tilliti til beggja tungumála 

svo hægt sé að sjá hvar þau standa og hvort þau þurfi formlega málörvun. Tvítyngd 

börn þurfa ekki endilega slíka málörvun eingöngu vegna tvítyngisins heldur eru þær 

aðferðir sem fjallað var um árangursríkar fyrir þau jafnt og önnur börn.  

Mikilvægasta leiðin í málörvun er að umönnunaraðilar tali við börn og gefi þeim 

fjölmörg tækifæri til að nota og æfa tungumálið. Með þátttöku í málumhverfinu eflist og 

styrkist málþroskinn og börn átta sig á mikilvægi þess að kunna og nota tungumál.  

Leikurinn er einn af þeim þáttum þar sem börn fá hvað mest tækifæri til að efla 

málþroskann og þá sérstaklega félagslegur hlutverkaleikur. Í honum þurfa börn að nota 

tungumálið sem tæki til samskipta og til að halda leiknum gangandi. Þau þurfa að ræða 

um gang leiksins, koma sér saman um stefnu hans, leysa úr vandamálum og semja um 

hlutverk. Með þátttöku í leik fá börn tækifæri til að æfa mál sitt og þannig styrkist 

málþroski þeirra verulega.  

 Margar aðrar leiðir er hægt að fara til að efla málþroska barna. Við skilgreinum 

óformlega málörvun sem þá málörvun sem fram fer í daglegu starfi og teljum hana 

skipta meginmáli í eflingu málþroska. Fjölmörg tækifæri gefast á degi hverjum til sam-

ræðna og eiga þær stóran þátt í eflingu málþroska. Kennarar verða að vera meðvitaðir 

um málþroska barna og mikilvægi hans í öllu starfi leikskóla. Þeir þurfa að nýta hvert 

tækifæri til að tala við börn og gefa þeim tækifæri til að tjá sig. Nauðsynlegt er að börn 

fái fjölmörg og fjölbreytt tækifæri á degi hverjum til að tala frá eigin brjósti og segja frá 

hlutum sem þau hafa áhuga á. Til að þetta sé mögulegt þurfa kennarar að skipuleggja 

umhverfið með það í huga að málþroski örvist á hverjum tíma. Áður en málörvun hefst 

þurfa kennarar að átta sig á viðhorfi sínu til kennslu og þeirra aðferða sem þeir vilja 

beita svo málörvun verði árangursrík.  

Öll okkar umfjöllun leiðir að sömu niðurstöðu. Sterkur málþroski er einn mikil-

vægasti þátturinn í þroska barna þó stundum virðist sem honum sé ekki gert jafn hátt 

undir höfði og öðrum þroskaþáttum. Þar sem börn eyða stórum hluta dagsins í leik-

skólanum er nauðsynlegt að það umhverfi stuðli að eflingu málþroska. Sýnt hefur verið 

fram á að góður málþroski sé grundvöllur til frekara náms og gefur því fyrirheit um 

námsárangur í framtíðinni. Hann er jafn mikilvægur fyrir öll börn og skiptir því miklu 

máli að þau fái ríkuleg tækifæri til að nota tungumálið á öllum tímum dags og að mál-

örvun sé gegnumgangandi í öllu starfi leikskóla. Vert er að muna að æfingin skapar 

meistarann. 
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