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Ágrip	  

Greinargerð	  þessi	  er	  unnin	  sem	  lokaverkefni	  í	  leikskólakennarafræðum	  á	  kennarabraut	  við	  

Menntavísindasvið	  Háskóla	  Íslands	  á	  vorönn	  2015.	  Auk	  greinargerðar	  fylgir	  verkefni	  sem	  

unnið	  var	  með	  það	  í	  huga	  að	  búa	  til	  kennsluefni	  sem	  auðveldar	  starfsfólki	  leikskóla	  við	  

málörvun	  tvítyngdra	  barna	  á	  aldrinum	  tveggja	  til	  þriggja	  ára.	  Í	  greinargerðinni	  leitast	  ég	  

við	  að	  varpa	  ljósi	  á	  stöðu	  tvítyngdra	  barna	  á	  Íslandi	  og	  mikilvægi	  málörvunar	  fyrir	  þau	  

bæði	  í	  leikskóla	  og	  heima	  fyrir.	  Flest	  tvítyngd	  börn	  njóta	  þeirra	  forréttinda	  að	  fá	  frá	  unga	  

aldri	  að	  læra	  tvö	  tungumál.	  Fjallað	  verður	  um	  tvítyngi,	  málþroska	  og	  málörvun	  tvítyngdra	  

barna	  á	  aldrinum	  tveggja	  til	  þriggja	  ára.	  Hvernig	  starfsfólk	  leikskóla	  getur	  komið	  að	  

málörvun	  þessara	  barna	  auk	  þess	  sem	  sagt	  er	  frá	  mikilvægi	  móðurmálsins.	  Málörvun	  á	  sér	  

stað	  í	  öllu	  umhverfi	  barna,	  bæði	  inni	  á	  heimilum	  þeirra	  og	  í	  leikskóla.	  Ástæða	  þess	  að	  

skrifuð	  var	  saga	  sem	  nýta	  á	  við	  málörvun	  tvítyngdra	  barna	  í	  leikskóla	  er	  sú	  að	  alltaf	  má	  

bæta	  við	  nýju	  efni	  fyrir	  þennan	  hóp	  barna.	  Vonast	  er	  til	  að	  þetta	  verkefni	  hjálpi	  kennurum	  

og	  öðru	  starfsfólki	  leikskóla	  við	  málörvun	  tvítyngdra	  barna.	  	  
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Formáli	  

Hugmyndina	  að	  verkefninu	  fékk	  ég	  á	  meðan	  ég	  stundaði	  vettvangsnám	  í	  leikskóla	  þar	  sem	  

mikið	  er	  um	  börn	  af	  erlendum	  uppruna.	  Ég	  vil	  leggja	  mitt	  af	  mörkum	  við	  að	  aðstoða	  við	  

málörvun	  tvítyngdra	  barna	  á	  aldrinum	  tveggja	  til	  þriggja	  ára.	  Ég	  vil	  þakka	  fjölskyldu	  og	  

vinum	  fyrir	  alla	  þá	  aðstoð	  sem	  þau	  veittu	  mér	  við	  smíð	  þessa	  verkefnis	  og	  allt	  það	  

umburðarlyndi	  og	  þolinmæði	  sem	  þau	  sýndu	  mér.	  

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  undirritaðri.	  Ég	  hef	  kynnt	  mér	  Siðareglur	  Háskóla	  

Íslands	  (2003,	  7.	  nóvember,	  http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	  og	  fylgt	  þeim	  

samkvæmt	  bestu	  vitund.	  Ég	  vísa	  til	  alls	  efnis	  sem	  ég	  hef	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  eigin	  

verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Ég	  þakka	  öllum	  

sem	  lagt	  hafa	  mér	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  en	  ber	  sjálf(ur)	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  

missagt	  kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfesti	  ég	  með	  undirskrift	  minni.	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Reykjavík,	  ____.__________________	  20__	  

	  

_________________________________	   _________________________________	  
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1 Inngangur	  	  

Hvernig	  er	  hægt	  að	  nýta	  sögur	  í	  málörvun	  tvítyngdra	  barna	  í	  leikskólastarfi?	  Er	  það	  hentug	  

leið	  sem	  skilar	  góðum	  árangri?	  Markmið	  verkefnisins	  er	  að	  vekja	  athygli	  á	  mikilvægi	  

málörvunar	  fyrir	  ung	  tvítyngd	  börn	  í	  leikskóla	  þar	  sem	  oft	  virðist	  vera	  vöntun	  á	  því	  sviði.	  

Einnig	  að	  búa	  til	  námsefni	  sem	  gæti	  hentað	  vel	  í	  málörvunarstundum	  með	  tvítyngdum	  

börnum	  á	  aldrinum	  tveggja	  til	  þriggja	  ára	  þar	  sem	  helstu	  orðin,	  sem	  börn	  þurfa	  að	  kunna	  

til	  að	  gera	  sig	  skiljanleg	  í	  daglegu	  starfi	  leikskólans,	  koma	  fram.	  	  

	   Í	  daglegum	  samskiptum	  getur	  orðaforðinn	  verið	  takmarkaður	  og	  því	  gefur	  

bókalestur	  kost	  á	  fjölbreyttari	  orðaforða.	  Börn	  hafa	  gaman	  af	  því	  þegar	  lesið	  er	  fyrir	  þau	  

og	  því	  er	  þetta	  tilvalin	  leið	  til	  að	  nýta	  við	  málörvun.	  Því	  var	  ákveðið	  að	  skrifa	  sögu	  sem	  

fjallar	  um	  daglegar	  athafnir	  á	  leikskóla.	  Markmiðið	  með	  sögunni	  var	  að	  búa	  til	  námsefni	  

sem	  nýtast	  á	  starfsfólki	  leikskóla	  við	  málörvun	  tvítyngdra	  barna	  á	  aldrinum	  tveggja	  til	  

þriggja	  ára	  með	  sérstaka	  áherslu	  á	  þann	  orðaforða	  sem	  notaður	  er	  í	  leikskóla.	  Ástæðan	  

fyrir	  því	  að	  þessi	  aldur	  varð	  fyrir	  valinu	  er	  sá	  að	  börn	  af	  erlendum	  uppruna	  sem	  koma	  

mállaus	  inn	  í	  íslenska	  leikskóla	  eiga	  oft	  erfitt	  með	  að	  gera	  sig	  skiljanleg	  og	  einnig	  að	  skilja	  

hvað	  um	  er	  að	  vera	  í	  leikskólanum.	  Vöntun	  er	  á	  efni	  fyrir	  tvítyngd	  börn	  sem	  hægt	  er	  að	  

nýta	  til	  málörvunar.	  Sagan	  var	  skrifuð	  með	  það	  að	  leiðarljósi	  að	  börnin	  læri	  helstu	  orðin	  

sem	  notuð	  eru	  í	  daglegu	  starfi	  leikskóla.	  Með	  því	  að	  skrifa	  þessa	  sögu	  er	  vonast	  til	  þess	  að	  

hún	  nýtist	  við	  markvissa	  málörvun	  tvítyngdra	  barna	  til	  að	  þau	  verði	  fljótari	  að	  læra	  

tungumálið	  og	  geti	  gert	  sig	  skiljanleg	  og	  skilið	  það	  sem	  fram	  fer	  í	  leikskólanum.	  
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2 Málþroski	  og	  málörvun	  tveggja	  til	  þriggja	  ára	  barna	  	  

Þegar	  börn	  byrja	  að	  læra	  tungumál	  eru	  þau	  að	  þróa	  fimm	  þætti	  tungumála-‐

kunnáttu,	  það	  er	  hljóðkerfisvitund,	  merkingaþekkingu,	  setningaþekkingu,	  

orðhlutaþekkingu	  og	  þekkingu	  á	  málnotkun	  eftir	  aðstæðum	  (Otto,	  2014,	  bls.3).	  Þessir	  

þættir	  geta	  ekki	  þróast	  einir	  og	  sér	  heldur	  tengjast	  þeir	  allir	  og	  eru	  mikilvægir	  hverjir	  

öðrum.	  Þegar	  hljóðkerfisvitund	  þróast	  hjá	  börnum	  fara	  þau	  að	  greina	  á	  milli	  hljóða	  í	  

tungumálinu	  sem	  þau	  heyra	  í	  kringum	  sig.	  Þau	  átta	  sig	  á	  mismunandi	  hljóðum	  og	  að	  þeim	  

sé	  beitt	  á	  mismunandi	  hátt	  eftir	  því	  hverju	  reynt	  er	  að	  ná	  fram.	  Þegar	  börn	  hafa	  svo	  náð	  

ákveðnum	  þroska	  í	  hljóðkerfisvitund	  fara	  þau	  að	  reyna	  að	  mynda	  hljóðin	  og	  að	  lokum	  ná	  

þau	  að	  segja	  heil	  orð.	  Við	  tveggja	  ára	  aldur	  eru	  flest	  börn	  komin	  með	  þann	  þroska	  og	  getu	  

að	  geta	  sagt	  að	  minnsta	  kosti	  tveggja	  orða	  setningar.	  Sum	  eru	  farin	  að	  segja	  lengri	  og	  

flóknari	  setningar	  við	  tveggja	  ára	  aldur	  og	  eru	  börnin	  þá	  yfirleitt	  komin	  með	  betri	  

málfræðiskilning	  og	  geta	  þar	  af	  leiðandi	  myndað	  flóknari	  setningar.	  Lengd	  setninga	  hjá	  

tveggja	  til	  þriggja	  ára	  börnum	  taka	  miklum	  framförum	  á	  þessum	  árum	  samhliða	  auknum	  

orðaforða	  og	  málfræðiskilningi	  (Lightfoot,	  C.,	  Cole,	  M.	  og	  Cole,	  S.	  R.,	  2013,	  bls.	  256).	  	  

Merkingaþekking	  er	  hins	  vegar	  þegar	  börn	  tengja	  orð	  við	  ákveðinn	  hlut,	  til	  dæmis	  

að	  kúlulaga	  hlutur	  sem	  skoppar	  er	  bolti.	  Þegar	  börn	  ná	  tökum	  á	  merkingaþekkingu	  fara	  

þau	  að	  flokka	  hluti	  í	  skemu	  og	  eru	  þannig	  að	  þróa	  með	  sér	  tækni	  til	  að	  muna	  og	  halda	  

þannig	  í	  orðaforðann.	  Þegar	  setningaþekking	  þróast	  hjá	  börnum	  fara	  þau	  að	  gera	  sér	  grein	  

fyrir	  því	  að	  orðin	  verða	  að	  vera	  í	  ákveðinni	  röð	  svo	  að	  rétt	  merking	  komi	  fram.	  Í	  hverju	  

tungumáli	  eru	  þó	  ákveðnar	  málfræðireglur	  sem	  fara	  þarf	  eftir	  til	  að	  rétt	  merking	  komi	  

fram	  í	  setningunum.	  Orðhlutaþekking	  er	  sú	  þekking	  að	  vita	  að	  sum	  orð	  hafa	  svipaða	  

merkingu	  en	  eru	  notuð	  á	  mismunandi	  hátt	  í	  setningum	  (Otto,	  2014,	  bls.8).	  	  

Að	  lokum	  er	  það	  þekking	  á	  málnotkun	  eftir	  aðstæðum,	  með	  því	  er	  átt	  við	  að	  læra	  

að	  nota	  tungumálið	  rétt	  hverju	  sinni.	  Fólk	  talar	  mismunandi	  eftir	  aðstæðum,	  til	  að	  mynda	  

hvort	  það	  sé	  að	  tala	  við	  börn,	  unglinga	  eða	  fullorðna.	  Börn	  læra	  því	  hvenær	  þau	  eiga	  að	  

tala	  og	  hvenær	  ekki	  og	  mikilvægast	  er	  að	  börn	  læri	  hvernig	  þau	  eiga	  að	  tala	  eftir	  því	  í	  

hvaða	  aðstæðum	  þau	  eru	  (Otto,	  2014,	  bls.4-‐10).	  Við	  tveggja	  ára	  aldur	  eru	  flest	  börn	  

komin	  með	  þann	  hæfileika	  að	  skilja	  og	  svara	  rétt	  óbeinum	  beiðnum	  sem	  sýnir	  að	  þau	  skilji	  
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innihald	  setninga.	  Við	  þriggja	  ára	  aldur	  eru	  börn	  farin	  að	  geta	  beitt	  mismunandi	  

setningum	  við	  sömu	  aðstæður	  (Lightfoot,	  C.	  o.fl.,	  2013,	  bls.258),	  svo	  sem	  að	  segja:	  „Farðu	  

af	  dótinu”	  eða:	  „Þú	  stendur	  á	  dótinu”.	  Mikilvægt	  er	  að	  börn	  nái	  að	  þróa	  alla	  þessa	  þætti	  

málþroskans	  svo	  þau	  læri	  að	  nota	  tungumálið	  rétt	  og	  geti	  þar	  af	  leiðandi	  orðið	  virkir	  

þáttakendur	  í	  samfélaginu.	  

Mikilvægt	  er	  að	  börn	  nái	  strax	  á	  leikskólaaldri	  góðum	  tökum	  á	  málinu	  sem	  talað	  er	  

í	  umhverfi	  þeirra,	  hvort	  sem	  það	  er	  á	  heimili	  eða	  í	  leikskóla.	  Það	  getur	  verið	  mikill	  léttir	  

fyrir	  börn	  þegar	  þau	  loksins	  geta	  tjáð	  sig	  með	  orðum.	  Hægt	  er	  að	  segja	  að	  börnin	  byggi	  sér	  

upp	  orðabanka	  og	  stækkar	  hann	  eftir	  því	  sem	  börnin	  læra	  meira.	  Orðaforðinn	  er	  í	  raun	  

undirstaða	  málsins	  og	  er	  hann	  lykillinn	  að	  tjáningu	  og	  skilningi	  á	  flóknum	  setningum	  

(Hrafnhildur	  Ragnarsdóttir,	  2013,	  bls.17).	  Því	  betri	  orðaforða	  sem	  barnið	  býr	  yfir	  því	  

auðveldara	  á	  það	  með	  að	  tjá	  sig,	  gera	  sig	  skiljanlegt	  og	  skilja	  það	  sem	  sagt	  er	  við	  það.	  

Umhverfi	  barna	  gegnir	  mikilvægu	  hlutverki	  í	  málþroska	  þeirra	  þar	  sem	  börn	  hlusta	  

á	  fólkið	  í	  kringum	  sig	  og	  fara	  svo	  að	  herma	  eftir	  það	  sem	  því	  heyrir	  sagt.	  Mismunandi	  er	  

eftir	  menningarheimum	  hvort	  málörvun	  sé	  talin	  nauðsynleg	  eða	  ekki.	  Í	  sumum	  

menningarheimum	  byrja	  mæður	  að	  tala	  við	  börnin	  sín	  strax	  við	  fæðingu	  ef	  ekki	  fyrr,	  á	  

meðan	  annars	  staðar	  er	  talinn	  óþarfi	  að	  talað	  sé	  við	  ómálga	  börn	  (Lightfoot,	  C.	  o.fl.,	  2013,	  

bls.	  244-‐245).	  Börn	  verða	  að	  fá	  örvun	  frá	  umhverfinu,	  bæði	  heima	  og	  í	  leikskóla.	  Ef	  engin	  

örvun	  á	  sér	  stað	  getur	  orðið	  seinkun	  á	  líkamlegum	  og	  andlegum	  þroska	  barnanna.	  Eins	  og	  

svo	  oft	  er	  sagt	  þá	  læra	  börnin	  það	  sem	  fyrir	  þeim	  er	  haft	  og	  það	  gildir	  svo	  sannarlega	  

þegar	  um	  málörvun	  er	  að	  ræða.	  Þegar	  börn	  alast	  upp	  við	  að	  mikið	  sé	  talað	  við	  þau	  og	  

einnig	  að	  lesið	  sé	  fyrir	  þau,	  ná	  þau	  börn	  fyrr	  tökum	  á	  tungumálinu	  heldur	  en	  börn	  sem	  

alast	  upp	  við	  þögn	  á	  heimilum	  sínum.	  Öll	  samskipti	  sem	  börn	  eiga,	  hvort	  sem	  það	  er	  við	  

önnur	  börn,	  foreldra	  eða	  starfsfólk	  leikskóla,	  örva	  málþroska	  þeirra.	  Sá	  stuðningur	  sem	  

börn	  fá	  frá	  umhverfinu	  er	  því	  fyrst	  og	  fremst	  frá	  samtölum	  við	  aðra	  þar	  sem	  þau	  hlusta,	  

svara	  og	  endurtaka	  það	  sem	  sagt	  er	  (Otto,	  2014,	  bls.33).	  

Með	  góðri	  málörvun	  geta	  börn	  verið	  fljót	  að	  byrja	  að	  tala	  en	  það	  er	  þó	  jafn	  

misjafnt	  og	  þau	  eru	  mörg.	  Flest	  börn	  eru	  byrjuð	  að	  tala	  eitthvað	  um	  tveggja	  ára	  aldur	  og	  

sum	  farin	  að	  segja	  jafnvel	  fleiri	  en	  tveggja	  orða	  setningar	  og	  enn	  önnur	  tala	  reiprennandi.	  

Börn	  virðast	  nota	  setninga-‐	  og	  merkingaþekkingu	  þegar	  þau	  tala	  og	  í	  tveggja	  orða	  

setningum	  segja	  þau	  eingöngu	  áhersluorð	  setningarinnar,	  til	  dæmis	  aðgerð	  og	  hlut,	  eins	  
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og	  „leika	  kubba”	  og	  „fara	  bíll”	  (Otto,	  2014,	  bls.119).	  Börn	  ná	  oft	  fljótt	  tökum	  á	  lengri	  

setningum	  en	  setja	  orðin	  ekki	  endilega	  í	  rétta	  röð	  því	  þau	  hafa	  ekki	  náð	  tökum	  á	  réttri	  

setningaþekkingu.	  Nafnorð	  geta	  reynst	  ungum	  börnum	  erfið	  og	  þá	  sérstaklega	  að	  koma	  

þeim	  á	  réttan	  stað	  í	  setningum.	  Þegar	  málþroski	  ein-‐	  og	  tvítyngdra	  barna	  er	  skoðaður	  

virðast	  þau	  læra	  tungumálin	  á	  svipaðan	  hátt,	  þ.e.	  að	  málfræðiatriði	  lærist	  að	  mestu	  í	  

sömu	  röð	  (Elín	  Þöll	  Þórðardóttir,	  2007).	  

Til	  þess	  að	  vera	  hluti	  af	  samfélaginu	  þarf	  maður	  að	  geta	  tjáð	  sig	  og	  haft	  samskipti	  

við	  aðra.	  Besta	  leiðin	  til	  þess	  að	  eiga	  samskipti	  við	  aðra	  er	  að	  nota	  tungumálið	  og	  er	  því	  

nauðsynlegt	  fyrir	  börn	  að	  þróa	  með	  sér	  góða	  tungumálafærni.	  Málþroski	  getur	  verið	  

misjafn	  eftir	  menningu	  þar	  sem	  misjafnt	  er	  á	  hvað	  lögð	  er	  áhersla	  í	  hverjum	  

menningarheimi	  fyrir	  sig	  (Otto,	  2014,	  bls.52).	  Í	  hverri	  menningu	  eru	  ákveðin	  hugtök	  og	  

tákn	  sem	  eingöngu	  er	  hægt	  að	  útskýra	  með	  viðkomandi	  tungumáli.	  Þegar	  barn	  lærir	  

viðkomandi	  tungumál	  lærir	  það	  einnig	  menninguna.	  Það	  getur	  þó	  ávallt	  verið	  talsverður	  

menningarmunur	  á	  heimili	  og	  skóla	  sem	  getur	  leitt	  til	  þess	  að	  börn	  lendi	  í	  erfiðleikum	  í	  

námi	  (Elsa	  Sigríður	  Jónsdóttir,	  2000).	  Mikilvægt	  er	  því	  að	  kennarar	  og	  annað	  starfsfólk	  sýni	  

börnum	  af	  erlendum	  uppruna	  og	  menningu	  þeirra	  virðingu	  og	  taki	  tillit	  til	  þess.	  	  

Málþroski	  barna	  fer	  svipaða	  leið	  bæði	  hjá	  eintyngdum	  og	  tvítyngdum	  börnum,	  þ.e.	  

hann	  fylgir	  sömu	  uppskrift	  og	  „reglum”	  samanber	  það	  sem	  fjallað	  var	  um	  í	  efnisgreinunum	  

hér	  á	  undan.	  Það	  geta	  ýmsir	  þættir	  haft	  áhrif	  á	  hversu	  hratt	  börn	  ná	  tökum	  á	  öðru	  

tungumáli	  (Elín	  Þöll	  Þórðardóttir,	  2007,	  bls.	  105).	  Til	  að	  mynda	  skiptir	  máli	  hvort	  að	  

tungumálið	  sem	  börn	  eru	  að	  læra	  sem	  annað	  tungumál	  sé	  líkt	  því	  fyrra,	  í	  sömu	  

tungumálafjölskyldu,	  eða	  gjörólíkt	  (Otto,	  2013,	  bls.	  71).	  En	  hvernig	  geta	  íslenskir	  

leikskólakennarar	  stutt	  við	  málörvun	  barns	  sem	  hefur	  fyrsta	  tungumál	  sem	  er	  mjög	  ólíkt	  

íslensku,	  t.d.	  taílensku?	  Það	  fyrsta	  sem	  hafa	  þarf	  í	  huga	  er	  að	  tvítyngd	  tveggja	  til	  þriggja	  

ára	  börn	  sem	  eru	  að	  læra	  tvö	  mál	  á	  sama	  tíma	  læra	  hvort	  tungumálið	  fyrir	  sig	  hægar	  

heldur	  en	  eintyngd	  börn	  læra	  sitt	  fyrsta	  tungumál.	  Þess	  ber	  að	  geta	  að	  tvítyngd	  börn	  búa	  

oft	  yfir	  meiri	  orðaforða	  heldur	  en	  eintyngd	  börn	  og	  því	  getur	  verið	  góð	  æfing	  að	  þjálfa	  

börnin	  í	  að	  nota	  þau	  orð	  sem	  þau	  kunna	  (Elín	  Þöll	  Þórðardóttir,	  2007,	  bls.	  107).	  
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3 Tvítyngi	  

Ekki	  eru	  allir	  á	  eitt	  sáttir	  um	  það	  hvernig	  hugtakið	  tvítyngi	  er	  skilgreint.	  Til	  eru	  

margar	  mismunandi	  skilgreiningar	  á	  hugtakinu	  sem	  í	  víðri	  merkingu	  er	  skilgreint	  þannig	  að	  

sá	  aðili	  sem	  hefur	  góða	  færni	  í	  tveimur	  tungumálum	  og	  notar	  þau	  að	  einhverju	  leyti	  

daglega,	  sé	  tvítyngdur.	  Helsta	  skilgreiningin	  hefur	  verið	  að	  tvítyngdir	  einstaklingar	  séu	  þeir	  

sem	  annars	  vegar	  hafa	  flust	  til	  nýs	  lands	  og	  læra	  tungumál	  viðkomandi	  lands	  og	  hins	  vegar	  

börn	  sem	  eiga	  foreldra	  af	  sitthvoru	  þjóðerninu	  og	  þau	  læra	  tungumál	  beggja	  foreldra.	  

Einstaklingar	  sem	  læra	  hins	  vegar	  erlend	  tungumál	  í	  skóla,	  eins	  og	  til	  dæmis	  í	  grunnskólum	  

hér	  á	  Íslandi	  þar	  sem	  enska	  og	  danska	  eru	  kennd,	  eru	  ekki	  taldir	  tvítyngdir	  þó	  þeir	  geti	  

orðið	  jafn	  vígir	  á	  báðum	  tungumálunum	  (Elín	  Þöll	  Þórðardóttir,	  2007).	  Hér	  verður	  fjallað	  

um	  tvítyngi	  í	  þrengri	  merkingu.	  Þeirri	  skilgreiningu	  að	  alast	  upp	  við	  tvö	  tungumál,	  svo	  sem	  

börn	  innflytjenda	  eða	  börn	  foreldra	  af	  sitt	  hvoru	  þjóðerninu.	  

Börn	  innflytjenda,	  hvort	  sem	  þau	  koma	  ung	  með	  foreldrum	  sínum	  til	  nýs	  lands	  eða	  

fæðast	  í	  nýja	  landinu,	  eiga	  sitt	  móðurmál	  heima	  og	  þurfa	  svo	  að	  læra	  tungumál	  nýja	  

landsins	  til	  dæmis	  í	  leikskólanum.	  Ekki	  eru	  til	  margar	  rannsóknir	  hér	  á	  landi	  um	  tvítyngd	  

börn	  en	  erlendar	  rannsóknir	  hafa	  sýnt	  að	  ef	  barnið	  fær	  góða	  móðurmálskennslu	  og	  

málörvun	  heima	  fyrir	  á	  það	  auðveldara	  með	  að	  læra	  nýja	  tungumálið.	  Svo	  virðist	  vera	  sem	  

mikilvægt	  sé	  að	  hafa	  góðan	  grunn	  í	  móðurmálinu	  svo	  auðveldara	  sé	  að	  læra	  nýja	  

tungumálið,	  það	  auðveldi	  skilning	  á	  nýju	  máli	  og	  þar	  af	  leiðandi	  verði	  börn	  fljótari	  að	  

tileinka	  sér	  nýtt	  mál	  (Birna	  Arnbjörnsdóttir,	  2008).	  	  

Börn	  sem	  eiga	  foreldra	  af	  sitthvoru	  þjóðerni	  eru	  ekki	  alltaf	  altalandi	  á	  báðum	  

tungumálunum	  þó	  þau	  skilji	  bæði	  málin.	  Rannsóknir	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  það	  að	  þó	  búið	  sé	  í	  

landi	  föður,	  sé	  hans	  tungumál	  ekki	  endilega	  móðurmál	  barnsins.	  Móðurmál	  barnsins	  er	  í	  

flestum	  tilfellum	  það	  sama	  og	  móður	  því	  algengast	  er	  að	  mæður	  annist	  börnin	  mest	  fyrstu	  

árin	  og	  því	  verði	  hennar	  móðurmál	  einnig	  móðurmál	  barnanna	  (Elín	  Þöll	  Þórðardóttir,	  

2007).	  Það	  er	  einnig	  misjafnt	  hvernig	  tvítyngd	  börn	  nota	  tungumálin,	  hvort	  þau	  noti	  þau	  

bæði	  jafn	  mikið	  eða	  treysti	  meira	  á	  annað	  þeirra.	  Þau	  geta	  verið	  öruggari	  með	  móðurmál	  

sitt	  þó	  nýja	  málið	  sé	  notað	  í	  samfélaginu.	  Því	  þarf	  að	  styðja	  vel	  við	  málþroska	  og	  málörvun	  

tvítyngdra	  barna	  svo	  þau	  verði	  örugg	  og	  geti	  orðið	  hluti	  af	  samfélaginu.	  
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Chiocca	  (1998)	  segir	  að	  börn	  geti	  verið	  tvítyngd	  á	  tvo	  vegu,	  annars	  vegar	  hafi	  þau	  

lært	  tvö	  tungumál	  samtímis	  frá	  fæðingu	  eða	  að	  þriggja	  ára	  aldri	  og	  hins	  vegar	  með	  því	  að	  

læra	  fyrsta	  tungumál	  vel	  og	  síðan	  er	  annað	  tungumál	  kynnt	  fyrir	  börnunum	  (e.	  

sequential).	  Chiocca	  skiptir	  tvítyngdum	  börnum	  í	  fjóra	  flokka.	  Í	  fyrsta	  flokkinn	  falla	  þau	  

börn	  sem	  hafa	  verið	  kynnt	  fyrir	  tveimur	  málum	  frá	  fæðingu.	  Í	  öðrum	  flokknum	  eru	  þau	  

börn	  sem	  hafa	  verið	  kynnt	  fyrir	  öðru	  tungumáli	  en	  sínu	  móðurmáli	  en	  tala	  það	  sjaldan	  í	  

daglegu	  lífi.	  Þó	  svo	  að	  börnin	  geti	  ekki	  tjáð	  sig	  á	  öðru	  tungumálinu	  þá	  geta	  þau	  skilið	  

einstaklinga	  sem	  tala	  við	  þau	  á	  öðru	  tungumálinu.	  Flokkar	  þrjú	  og	  fjögur	  eru	  svipaðir	  hjá	  

Chiocca,	  megineinkennið	  er	  að	  börn	  læra	  tungumálin	  hvert	  á	  eftir	  öðru	  en	  ekki	  á	  sama	  

tíma.	  Börnin	  í	  þriðja	  flokki	  hafa	  áður	  kynnst	  öðru	  tungumálinu	  en	  börnin	  í	  fjórða	  flokki	  

hafa	  enga	  reynslu	  haft	  af	  öðru	  tungumálinu.	  Börn	  á	  aldrinum	  tveggja	  til	  þriggja	  ára	  í	  

íslenskum	  leikskólum	  myndu	  flest	  flokkast	  í	  fyrsta	  flokk	  Chiocca,	  þau	  sem	  læra	  tvö	  

tungumál	  frá	  fæðingu	  eða	  að	  þriggja	  ára	  aldri	  því	  börnin	  koma	  yfirleitt	  á	  aldrinum	  18	  

mánaða	  til	  24	  mánaða	  inn	  í	  leikskólana	  og	  byrja	  þá	  strax	  að	  læra	  nýja	  tungumálið	  ef	  þau	  

hafa	  ekki	  kynnst	  því	  heima	  fyrir.	  

Börn	  eru	  misfljót	  að	  læra	  að	  tala	  og	  eru	  tvítyngd	  börn	  þar	  engin	  undantekning.	  

Sumum	  börnum	  getur	  gengið	  vel	  að	  læra	  bæði	  tungumálin	  sem	  notuð	  eru	  í	  þeirra	  daglega	  

umhverfi	  á	  meðan	  önnur	  virðast	  eiga	  í	  erfiðleikum	  með	  að	  læra	  annað	  eða	  jafnvel	  bæði	  

tungumálin.	  Ef	  grunnurinn	  í	  móðurmálinu	  er	  góður	  virðast	  börn	  eiga	  auðveldara	  með	  að	  

læra	  nýja	  tungumálið.	  Birna	  (2008)	  segir	  frá	  í	  grein	  sinni	  að	  mikilvægt	  sé	  að	  börn	  fái	  

móðurmálskennslu	  og	  henni	  sé	  viðhaldið	  því	  ef	  börn	  glata	  móðumálinu	  sínu	  eigi	  þau	  í	  

erfiðleikum	  með	  að	  tileinka	  sér	  nýja	  tungumálið	  og	  það	  muni	  koma	  niður	  á	  þeim	  seinna	  í	  

skólagöngu	  þeirra.	  

Aðlaga	  þarf	  skólastarf	  að	  breyttum	  barnahópi	  og	  í	  mörgum	  leikskólum	  hefur	  verið	  

lögð	  áhersla	  á	  aukna	  málörvun	  barna	  en	  tvítyngd	  börn	  verða	  þó	  gjarnan	  útundan	  eða	  

utangátta.	  Gæta	  þarf	  þess	  að	  ekki	  sé	  komið	  öðruvísi	  fram	  við	  tvítyngd	  börn	  heldur	  en	  þau	  

innfæddu.	  Það	  skapast	  því	  miður	  oft	  sú	  staða	  að	  litið	  sé	  á	  tvítyngd	  börn	  sem	  eitthvað	  

öðruvísi	  og	  að	  koma	  þurfi	  fram	  við	  þau	  á	  annan	  hátt	  en	  eintyngdu	  börnin	  (Genesee,	  F.,	  

Paradis,	  J.	  og	  Crago,	  M.	  B.,	  2004,	  bls.3).	  Í	  Aðalnámskrá	  leikskóla	  (2011)	  er	  talað	  um	  

jafnréttismenntun	  og	  að	  hún	  vísi	  til	  inntaks	  kennslu,	  námsaðferða	  og	  námsumhverfins.	  

Einnig	  er	  eitt	  af	  markmiðum	  leikskóla	  að	  veita	  skipulega	  málörvun	  og	  stuðla	  að	  eðlilegri	  
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færni	  í	  íslensku.	  Talað	  er	  um	  tvítyngd	  börn	  og	  að	  þau	  eigi	  að	  varðveita	  menningu	  sína,	  

tungu	  og	  trú.	  Ekkert	  er	  hins	  vegar	  sagt	  um	  hvernig	  þau	  eiga	  að	  fara	  að	  því	  að	  varðveita	  

þessa	  þætti.	  Það	  er	  því	  ljóst	  að	  það	  þarf	  að	  setja	  reglur	  um	  móðurmálakennslu	  barna	  af	  

erlendum	  uppruna	  inn	  í	  Aðalnámskrá	  þar	  sem	  mikilvægt	  er	  fyrir	  börn	  að	  vera	  með	  góðan	  

grunn	  í	  móðurmáli	  sínu.	  Það	  er	  því	  miklvægt	  að	  kennarar	  og	  aðrir	  sem	  vinna	  með	  

tvítyngdum	  börnum	  geri	  sér	  grein	  fyrir	  því	  að	  enginn	  er	  eins	  og	  bera	  verði	  virðingu	  fyrir	  

þeim	  mikla	  einstaklingsmun	  sem	  er	  á	  börnum.	  	  
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4 Mikilvægi	  málörvunar	  og	  móðurmálskunnáttu	  

Málörvun	  er	  mikilvægur	  þáttur	  í	  málþroska	  barna	  og	  er	  hún	  ekki	  síður	  mikilvæg	  í	  

leikskólum	  eins	  og	  á	  heimilum	  barna.	  Til	  þess	  að	  börn	  nái	  að	  þroska	  og	  efla	  mál	  sitt	  þurfa	  

þau	  á	  málörvun	  að	  halda	  því	  börn	  læra	  ekki	  að	  tala	  ef	  engin	  kennir	  þeim.	  Öll	  samskipti	  í	  

kringum	  börn	  örva	  þau	  og	  geta	  foreldrar	  jafnt	  sem	  starfsmenn	  leikskóla	  nýtt	  hvert	  

tækifæri,	  í	  daglegum	  athöfnum,	  til	  málörvunar.	  Rækta	  þarf	  móðurmálið	  vel	  og	  leggja	  

þannig	  grunninn	  fyrir	  málþroskann	  (Ásthildur	  Bj.	  Snorradóttir,	  Anney	  Ágústsdóttir,	  

Bergrós	  Ólafsdóttir,	  Margrét	  Þóra	  Jónsdóttir	  og	  Sigurður	  Sigurjónsson,	  	  2014,	  bls.30).	  	  

Tvítyngd	  börn	  ættu	  að	  fá	  tækifæri	  til	  að	  læra	  móðurmál	  sitt	  í	  leik-‐og	  grunnskóla	  til	  

að	  grunnur	  þeirra	  í	  orðaforða	  verði	  sem	  bestur	  því	  ef	  þau	  eru	  góð	  í	  móðurmáli	  sínu	  eiga	  

þau	  auðveldara	  með	  að	  læra	  nýja	  tungumálið.	  Í	  grein	  eftir	  Filip	  Bacalu	  (2011)	  er	  sagt	  frá	  

nauðsyn	  þess	  að	  börn	  fái	  móðurmálskennslu	  í	  nýja	  samfélaginu.	  Ef	  börn	  fá	  að	  læra	  

móðurmál	  sitt	  og	  kynnast	  menningu	  þess	  aukast	  líkurnar	  á	  því	  að	  börnin	  standi	  sig	  betur	  í	  

skóla	  seinna	  meir.	  Ef	  þeim	  er	  hins	  vegar	  ekki	  gefið	  tækifæri	  til	  að	  efla	  móðurmál	  sitt	  eða	  

kynnast	  viðkomandi	  menningu	  geta	  þau	  fundið	  fyrir	  vanmátti	  og	  vanvirðingu.	  Einnig	  er	  þá	  

hætta	  á	  því	  að	  þau	  tapi	  kunnáttunni	  á	  móðurmálinu	  og	  þá	  skapast	  hætta	  á	  að	  þau	  nái	  ekki	  

nógu	  góðum	  tengslum	  við	  skyldfólk	  sitt	  (Otto,	  2014,	  bls.81).	  

Það	  eitt	  að	  tala	  við	  börn	  örvar	  þau	  og	  gefur	  þeim	  margt,	  orðaforðinn	  í	  daglegum	  

samskiptum	  við	  t.d.	  foreldra	  getur	  þó	  verið	  takmarkaður	  og	  er	  því	  gott	  að	  lesa	  bækur	  fyrir	  

börn	  til	  að	  auka	  orðaforðann	  enn	  frekar.	  Lestur	  bóka	  er	  talin	  góð	  leið	  til	  að	  nýta	  við	  

málörvun	  þar	  sem	  í	  þeim	  er	  oft	  meiri	  og	  víðari	  orðaforði	  en	  notaður	  er	  í	  daglegu	  tali.	  Í	  

sögum	  er	  tekið	  á	  allt	  öðru	  viðfangsefni	  og	  getur	  það	  verið	  góð	  tilbreiting	  fyrir	  börn	  að	  

heyra	  skemmtilegar	  sögur.	  Á	  heimili	  barna	  eru	  samskipti	  oft	  takmörkuð	  við	  fáa	  

einstaklinga	  en	  börnin	  fá	  þó	  fleiri	  tækifæri	  til	  að	  tala	  við	  fullorðna,	  en	  í	  leikskóla	  þurfa	  þau	  

að	  deila	  athyglinni	  með	  fleiri	  börnum.	  Í	  leikskólanum	  eiga	  börn	  í	  samskiptum	  við	  mun	  fleiri	  

aðila	  sem	  getur	  leitt	  til	  þess	  að	  þau	  fái	  ekki	  næg	  tækifæri	  til	  að	  tjá	  sig	  (Otto,	  2014,	  bls.52).	  

Því	  er	  gott	  ef	  starfsfólk	  leikskóla	  les	  bækur	  og	  nýtir	  hverja	  stund	  sem	  gefst	  til	  málörvunar	  

hvort	  sem	  það	  er	  við	  matarborðið	  eða	  í	  fataklefanum.	  Hvert	  augnablik	  sem	  börnum	  er	  

veitt	  athygli,	  hvort	  sem	  í	  henni	  felist	  að	  talað	  er	  við	  þau	  eða	  hlustað	  á	  þau,	  gefur	  þeim	  
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ótrúlega	  mikið.	  Einnig	  er	  gott	  ef	  að	  starfsfólk	  leikskóla	  reynir	  að	  koma	  á	  samstarfi	  milli	  

heimilis	  og	  leikskóla,	  til	  dæmis	  með	  því	  að	  bjóða	  börnum	  að	  taka	  uppáhaldsbókina	  með	  

sér	  í	  leikskólann.	  Leikskólakennarar	  gætu	  beðið	  foreldra	  að	  þýða	  aðalorðin	  en	  einnig	  er	  

hægt	  að	  lesa	  í	  myndir	  bókanna.	  Þarna	  væri	  komin	  tenging	  fyrir	  barnið	  milli	  heimilsins	  og	  

skólans	  í	  gegnum	  bækur.	  

Þegar	  börn	  fá	  markvissa	  málörvun	  eykst	  orðaforði	  þeirra	  sem	  er	  mikilvægt	  því	  þá	  

eykst	  skilningur	  þeirra	  og	  þau	  skilja	  betur	  það	  sem	  fram	  fer	  í	  umhverfi	  þeirra	  og	  einnig	  svo	  

þau	  geti	  tjáð	  sig	  með	  fleiri	  orðum.	  Þegar	  málörvun	  fer	  fram	  með	  lestri	  bóka	  er	  mikilvægt	  

að	  kennarinn,	  eða	  sá	  aðili	  sem	  les,	  gefi	  börnunum	  tækifæri	  á	  að	  spyrja	  og	  ræða	  efni	  

sögunnar	  eða	  einstaka	  orð.	  Með	  því	  að	  gefa	  börnunum	  tækifæri	  til	  að	  ræða	  það	  sem	  þau	  

ekki	  skilja	  eða	  vilja	  fá	  frekari	  útskýringu	  á,	  hjálpar	  þeim	  við	  að	  festa	  orðin	  og	  tengja	  þau	  við	  

rétta	  athöfn	  eða	  hlut.	  Einnig	  læra	  börnin	  mikið	  þegar	  sögur	  eru	  lesnar	  fyrir	  þau	  með	  

mismunandi	  blæbrigðum	  í	  röddinni	  (Cunningham,	  A.E.,	  2005).	  Þannig	  er	  hægt	  að	  auka	  

orðaforða	  á	  einfaldan	  og	  skemmtilegan	  hátt.	  
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5 Markmið	  verkefnisins	  

Í	  sögunni	  eru	  ákveðin	  orð	  höfð	  feitletruð	  og	  er	  ætlunin	  að	  áhersla	  sé	  lögð	  á	  þau	  

orð	  þegar	  sögurnar	  eru	  lesnar	  og	  að	  unnið	  sé	  frekar	  með	  feitletruðu	  orðin.	  Þar	  sem	  börn	  

af	  erlendum	  uppruna	  í	  leikskólum	  á	  Íslandi	  eru	  frá	  mörgum	  þjóðum	  er	  vonin	  að	  seinna	  

meir	  verði	  farið	  í	  foreldrasamstarf.	  Til	  dæmis	  með	  því	  að	  fá	  foreldra	  af	  hverju	  þjóðerni	  til	  

að	  þýða	  þau	  orð	  sem	  feitletruð	  eru	  í	  sögunni.	  Ástæðan	  fyrir	  því	  er	  sú	  að	  ef	  kennarinn	  segir	  

orðin	  ekki	  bara	  á	  íslensku	  heldur	  einnig	  á	  móðurmáli	  barnanna	  geta	  þau	  fundið	  fyrir	  öryggi	  

og	  finna	  að	  þeirra	  móðurmál	  sé	  mikils	  metið.	  Með	  því	  tel	  ég	  að	  hægt	  sé	  að	  vinna	  

markvisst	  með	  ákveðin	  atriði,	  sérstaklega	  ef	  börnin	  eru	  með	  góðan	  grunn	  í	  móðurmálinu	  

þá	  er	  hægt	  að	  vinna	  með	  skilning	  barnanna	  með	  því	  að	  tengja	  íslensk	  orð	  við	  orð	  í	  

móðurmálinu.	  

Þegar	  sagan	  er	  lesin	  er	  hægt	  að	  einblína	  á	  ákveðna	  þætti	  svo	  sem	  matartíma	  eða	  

fataklefann	  og	  vinna	  markvisst	  með	  þann	  orðaforða	  sem	  notaður	  er	  í	  þeim	  athöfnum.	  Ekki	  

er	  gott	  að	  ætla	  sér	  að	  fara	  yfir	  of	  mikinn	  orðaforða	  í	  einu	  heldur	  búta	  efnið	  niður	  eða	  velja	  

ákveðin	  orð	  og	  bæta	  svo	  við	  eftir	  því	  sem	  sagan	  er	  lesin	  oftar.	  Þó	  að	  mörg	  orð	  séu	  höfð	  

feitletruð	  í	  sögunni	  er	  ekki	  þar	  með	  sagt	  að	  fara	  eigi	  ítarlega	  í	  þau	  öll	  strax	  í	  fyrstu	  

málörvunarstundinni.	  Ætlunin	  er	  að	  sýna	  kennurunum	  hvaða	  orð	  gott	  sé	  að	  leggja	  áherslu	  

á	  og	  það	  er	  svo	  í	  þeirra	  höndum	  að	  velja	  hvaða	  orð	  þeir	  vilja	  vinna	  með	  hverju	  sinni	  og	  

það	  fer	  eftir	  barnahópnum	  hvað	  vinna	  á	  með.	  

Í	  sögunni	  eru	  myndir	  þar	  sem	  þeir	  hlutir	  sem	  áhersla	  er	  lögð	  á	  sjást.	  Þær	  myndir	  er	  

hægt	  að	  leyfa	  börnunum	  að	  skoða,	  velta	  fyrir	  sér	  og	  ræða	  frekar	  ef	  börnin	  vilja.	  Gott	  getur	  

verið	  að	  skrifa	  einstaka	  áhersluorð	  á	  miða	  og	  hengja	  upp	  á	  vegg	  og	  búa	  til	  einskonar	  

orðabelg	  eða	  talblöðru.	  
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6 Sagan	  

Ég	  hafði	  ákveðnar	  hugmyndir	  í	  huga	  þegar	  ég	  byrjaði	  að	  skrifa	  söguna.	  Þær	  

breyttust	  töluvert	  eftir	  að	  ég	  las	  mér	  meira	  til	  um	  málörvun	  og	  góðar	  leiðir	  til	  að	  auka	  og	  

styrkja	  orðaforða	  barna.	  Í	  bókinni	  Bringing	  Words	  to	  Life	  er	  sagt	  frá	  einni	  aðferð	  sem	  felur	  

í	  sér	  að	  velja	  orð	  úr	  textanum	  sem	  lesinn	  er	  og	  leggja	  á	  áherslu	  á	  þau.	  Hafa	  þarf	  í	  huga	  að	  

velja	  orð	  sem	  kennarar	  telja	  að	  muni	  helst	  nýtast	  börnum	  og	  leggja	  á	  áherslu	  á	  að	  kenna	  

þeim	  þau	  (Beck,	  I.L.,	  McKeown,	  G.M.	  og	  Kucan,	  L.	  2013,	  bls.26).	  

Með	  þetta	  í	  huga	  skrifaði	  ég	  sögu	  þar	  sem	  áhersla	  var	  lögð	  á	  orð	  sem	  notuð	  eru	  í	  

daglegu	  starfi	  leikskólans	  svo	  sem	  í	  morgunmat,	  hádegismat,	  hvíld	  og	  útiveru.	  Orðin	  eru	  

höfð	  feitletruð	  í	  sögunni	  og	  einnig	  eru	  myndir	  orðunum	  til	  stuðnings.	  Þegar	  sagan	  er	  lesin	  

og	  ákveðið	  er	  að	  vinna	  meira	  með	  ákveðið	  orð,	  til	  að	  mynda	  orðið	  glas	  er	  til	  dæmis	  hægt	  

að	  fara	  í	  leik	  með	  börnunum	  þar	  sem	  glas	  er	  notað.	  Barnið	  gæti	  verið	  beðið	  um	  að	  gefa	  

kennaranum	  vatn	  í	  glasið	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt.	  

Sagan	  fjallar	  um	  þau	  Nonna	  og	  Köru	  sem	  eru	  þriggja	  ára	  gömul	  og	  vini	  þeirra	  í	  

leikskólanum.	  Sagt	  er	  frá	  því	  helsta	  sem	  börnin	  fást	  við	  í	  daglegu	  starfi	  leikskólans	  og	  

áhersla	  lögð	  á	  orð	  sem	  mikilvægt	  er	  fyrir	  börn	  að	  kunna	  svo	  þau	  skilji	  umhverfið	  og	  geti	  

gert	  sig	  skiljanleg.	  
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7 Lestur	  

Börn	  sem	  lesið	  er	  oft	  fyrir	  eru	  að	  jafnaði	  með	  sterkari	  orðaforða	  en	  þau	  börn	  sem	  

sjaldan	  eða	  aldrei	  er	  lesið	  fyrir.	  Að	  hlusta	  á	  sögur	  og	  frásagnir	  getur	  gert	  börn	  forvitin	  um	  

að	  fá	  að	  vita	  meira.	  Því	  er	  nauðsynlegt	  hafa	  í	  huga	  að	  leyfa	  börnum	  að	  spyrja	  ef	  þau	  vilja	  

fá	  útskýringu	  á	  einhverju	  úr	  sögum	  sem	  lesnar	  eru	  fyrir	  þau	  og	  einnig	  er	  gott	  að	  kennarar,	  

og	  aðrir	  sem	  lesa	  fyrir	  börn,	  séu	  duglegir	  að	  útskýra	  einstaka	  orð	  sem	  þeir	  telja	  mikilvægt	  

að	  börnin	  læri.	  Kennarar	  og	  annað	  starfsfólk	  geta	  líka	  samræmt	  bókalestur	  við	  daglegar	  

athafnir	  eins	  og	  til	  dæmis	  útiveru.	  Ef	  lesinn	  er	  texti	  um	  útiveru	  er	  hægt	  að	  ræða	  við	  börnin	  

um	  að	  þetta	  sé	  eins	  og	  þau	  hefðu	  gert	  í	  morgun	  eða	  í	  gær.	  Þetta	  getur	  hjálpað	  börnunum	  

að	  tengja	  betur	  orð	  við	  hluti	  og	  aðgerðir	  (Otto,	  2014,	  bls.158).	  

Með	  aukinni	  tæknivæðingu	  hefur	  borið	  á	  því	  að	  lestur	  fyrir	  börn	  fer	  dvínandi	  innan	  

veggja	  heimilisins	  og	  því	  er	  kjörið	  tækifæri	  fyrir	  starfsfólk	  leikskóla	  að	  nýta	  tímann	  með	  

börnunum	  þar	  vel	  og	  lesa	  fyrir	  þau	  þegar	  tækifæri	  gefast.	  Börn	  eru	  að	  eðlisfari	  mjög	  

forvitin	  og	  ef	  barn	  kemur	  með	  bók	  og	  vill	  láta	  lesa	  fyrir	  sig	  er	  um	  að	  gera	  að	  grípa	  

tækifærið	  og	  lesa.	  Þetta	  getur	  í	  senn	  verið	  málörvunarstund	  fyrir	  barnið	  og	  róleg	  stund	  

sem	  er	  góð	  bæði	  fyrir	  barnið	  og	  starfsmanninn.	  Sá	  sem	  les	  verður	  þó	  ávallt	  að	  vera	  

meðvitaður	  um	  mismunandi	  getu	  barna	  og	  taka	  tillit	  til	  þess	  að	  þau	  geti	  ekki	  öll	  svarað	  

spurningum	  sem	  þau	  eru	  spurð	  að.	  Ef	  barn	  spyr	  er	  líka	  mikilvægt	  að	  kennari	  taki	  jákvætt	  í	  

það	  sem	  barnið	  hefur	  að	  segja,	  (Otto,	  2014,	  bls.160)	  svo	  það	  finni	  ekki	  fyrir	  höfnun	  sem	  

gæti	  leitt	  til	  þess	  að	  barnið	  hætti	  að	  vilja	  tjá	  sig.	  Mikilvægt	  er	  þó	  að	  hvetja	  börn	  til	  að	  taka	  

virkan	  þátt	  í	  sögustundum	  og	  gott	  er	  að	  vera	  með	  myndabækur	  því	  börn	  hafa	  oft	  ekki	  

þolinmæði	  til	  að	  hlusta	  á	  langa	  texta.	  Það	  er	  því	  um	  að	  gera	  að	  vera	  með	  góðar	  myndir	  

sem	  hægt	  er	  að	  tala	  út	  frá	  í	  stað	  þess	  að	  vera	  með	  samfelldan	  texta.	  	  

Það	  er	  hægt	  að	  nýta	  sögur	  til	  málörvunar	  á	  marga	  mismunandi	  hætti	  í	  

leikskólastarfi	  .	  Ein	  góð	  leið	  er	  að	  vera	  með	  sögustund	  þar	  sem	  stutt	  saga	  er	  lesin	  og	  eftir	  

lesturinn	  er	  rætt	  um	  innihald	  sögunnar	  og	  börnum	  jafnvel	  boðið	  að	  leika	  söguna	  til	  að	  

festa	  hana	  betur	  í	  minni.	  Önnur	  leið	  er	  að	  nota	  leikmuni	  til	  að	  aðstoða	  við	  frásögn	  

sögunnar,	  svo	  sem	  fingrabrúður	  eða	  myndir.	  Með	  þessum	  aðferðum	  hafa	  börn	  aukið	  

orðaforða	  sinn	  og	  frásagnarhæfni	  svo	  eitthvað	  sé	  nefnt	  (Otto,	  2014,	  bls.157-‐161).	  
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8 Lokaorð	  

Við	  gerð	  þessa	  verkefnis	  komst	  ég	  að	  því	  hversu	  mikilvæg	  málörvun	  er	  í	  raun	  og	  veru	  fyrir	  

börn.	  Því	  fyrr	  sem	  börn	  fá	  athygli	  og	  örvun	  því	  fyrr	  ná	  þau	  tökum	  á	  tungumálinu.	  

Móðurmálið	  skipar	  gríðarlega	  stóran	  sess	  í	  allri	  tungumálakunnáttu	  og	  því	  þarf	  að	  gæta	  

þess	  að	  tvítyngd	  börn	  fái	  tækifæri	  til	  að	  viðhalda	  móðurmáli	  sínu	  þó	  samfélagið	  sem	  þau	  

búa	  í	  geri	  kröfur	  um	  að	  annað	  tungumálið	  sé	  notað.	  Lestur	  bóka	  er	  góð	  leið	  sem	  hægt	  er	  

að	  nýta	  til	  málörvunar	  hvort	  sem	  það	  er	  heima	  eða	  í	  leikskóla.	  Öllum	  börnum	  finnst	  

gaman	  að	  skoða	  fallegar	  myndir	  og	  heyra	  sögur.	  Það	  gefur	  starfsfólki	  leikskóla	  því	  gott	  

tækifæri	  til	  að	  vinna	  markvisst	  að	  málörvun	  barna	  og	  þá	  sérstaklega	  þeirra	  sem	  tvítyngd	  

eru.	  
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Viðauki	  1:	  Samþykki	  foreldra	  fyrir	  myndatöku	  
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Viðauki	  2:	  Kennsluáætlun	  

Kennsluáætlun	  

	  

Stundir	   Markmið	   Skipulag	  –	  Lýsing	  á	  
framkvæmd	  

Efniviður/	  

áhöld	  

	  

Stund	  1	   Að	  börnin	  

kynnist	  

sögunni	  og	  

innihaldi	  
hennar.	  

Sagan	  lesin	  fyrir	  

börnin	  og	  ef	  börnin	  

hafa	  athygli	  í	  meira	  

er	  rætt	  við	  börnin	  
um	  leikskólann.	  

Sagan	  Svona	  

geri	  ég	  í	  
leikskólanum.	  

	  

Stund	  2	   Að	  börnin	  læri	  

a.m.k.	  eitt	  nýtt	  
orð	  sem	  

áhersla	  er	  lögð	  

á.	  

Sá	  hluti	  sögunnar	  

lesinn	  fyrir	  börnin	  
þar	  sem	  áhersla	  er	  

lögð	  á	  

morgunmatinn.	  Eftir	  

lesturinn	  fá	  börnin	  
að	  skoða	  skál.	  

Sagan	  Svona	  

geri	  ég	  í	  
leikskólanum	  

og	  skál.	  

	  

Stund	  3	   Að	  börnin	  læri	  

a.m.k.	  eitt	  nýtt	  

orð	  sem	  

áhersla	  er	  lögð	  

á.	  

Morgunverðarstund	  

nýtt	  í	  málörvun.	  

Börnin	  hvött	  til	  að	  

segja	  skál	  og	  

grautur.	  

Skál	  og	  

hafragrautur.	  

	  

Stund	  4	   Að	  börnin	  sýni	  

orðunum	  

skilning,	  sem	  

lögð	  hefur	  

verið	  áhersla	  á.	  

Hluti	  sögunnar	  um	  

morgunverðinn	  

lesinn.	  	  

Sagan	  Svona	  
geri	  ég	  í	  
leikskólanum	  

og	  skál.	  

	  

Stund	  5	   Að	  börnin	  læri	  

eitt	  nýtt	  orð	  
sem	  áhersla	  er	  

Hluti	  sögunnar	  um	  

leik	  lesinn.	  

Sagan	  Svona	  

geri	  ég	  í	  
leikskólanum	  
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lögð	  á.	   og	  kubbar.	  

Stund	  6	   Að	  börnin	  læri	  
eitt	  nýtt	  orð	  

sem	  áhersla	  er	  

lögð	  á.	  

Leikur	  nýttur	  til	  
málörvunar.	  

Kubbar.	   	  

Stund	  7	   Að	  börnin	  geti	  

notað	  orðin	  
rétt	  sem	  

áhersla	  hefur	  

verið	  lögð	  á.	  

Morgunverðarstund	  

nýtt	  til	  að	  kanna	  getu	  
barnanna.	  Kennarinn	  

hvetur	  börnin	  til	  að	  

biðja	  um	  skál	  og	  
hafragraut.	  

Skál	  og	  

hafragrautur.	  

	  

Stund	  8	   Að	  börnin	  læri	  

orð	  sem	  notuð	  
eru	  í	  

fataklefanum.	  

Hluti	  sögunnar	  um	  

fataklefann	  lesinn.	  

Sagan	  Svona	  
geri	  ég	  í	  
leikskólanum	  

og	  húfa	  og	  
vettlingar.	  

	  

Stund	  9	   Að	  börnin	  læri	  

orð	  sem	  notuð	  
eru	  í	  
fataklefanum.	  

Stundin	  þegar	  börnin	  

klæða	  sig	  í	  útiföt	  er	  
nýtt	  til	  málörvunar.	  

Útiföt	  

barnanna.	  

	  

Vinna	  á	  með	  söguna	  í	  mörgum	  stundum	  því	  ekki	  er	  hægt	  að	  ætlast	  til	  þess	  að	  börn	  læri	  

allan	  orðaforðann	  í	  einni	  stund.	  Með	  því	  að	  búta	  efnið	  niður	  er	  hægt	  að	  leggja	  meiri	  

áherslu	  á	  ákveðnar	  athafnir	  og	  vinna	  markvisst	  með	  þær.	  Starfsfólk	  getur	  skipulagt	  sig	  

þannig	  að	  hluti	  sögunnar	  er	  lesinn	  og	  svo	  unnið	  áfram	  með	  viðkomandi	  efni	  t.d.	  ef	  hluti	  

sögunnar	  um	  fataklefann	  er	  lesinn	  fyrir	  útiveru	  er	  tilvalið	  að	  halda	  málörvuninni	  áfram	  

þegar	  í	  fataklefann	  er	  komið.	  Gott	  er	  að	  endurtaka	  orðin	  oft	  svo	  þau	  festist	  frekar	  í	  minni	  

hjá	  börnunum.	  Eftir	  hvern	  hluta	  sögunnar	  er	  gott	  að	  rifja	  upp	  það	  sem	  farið	  hefur	  verið	  

yfir	  til	  að	  börnin	  geti	  fengið	  betri	  sýn	  á	  hlutina	  og	  spurt	  ef	  eitthvað	  er	  óljóst.	  

Stund	  1:	  Þá	  er	  sagan	  öll	  lesin	  og	  rætt	  við	  börnin	  um	  leikskólann.	  	  

Stund	  2:	  Í	  stað	  þess	  að	  lesa	  alla	  söguna	  aftur	  er	  einungis	  lesinn	  hlutinn	  um	  morgunmatinn.	  

Því	  næst	  fá	  börnin	  skál	  til	  að	  skoða	  og	  leika	  sér	  með.	  	  
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Stund	  3:	  Hér	  er	  morgunverðarstund	  nýtt	  til	  málörvunar	  og	  kennarinn	  verður	  að	  vera	  

duglegur	  að	  segja	  allt	  sem	  hann	  gerir.	  Hann	  getur	  byrjað	  á	  því	  að	  spyrja	  barn	  hvort	  það	  

vilji	  hafragraut	  í	  skálina.	  Sagt	  svo	  að	  hann	  sé	  að	  setja	  hafragraut	  í	  skálina	  o.s.frv.	  

Stund	  4:	  Hluti	  sögunnar	  um	  morgunverðinn	  er	  lesinn	  og	  að	  því	  loknu	  er	  athugað	  hvort	  

börnin	  sýni	  áhersluorðunum	  skilning.	  Hvort	  sem	  börnin	  sýni	  orðunum	  skilning	  er	  gott	  að	  

rifja	  upp	  reglulega	  þau	  orð	  sem	  lögð	  er	  áhersla	  á	  hverju	  sinni.	  

Stund	  5:	  Hluti	  sögunnar	  um	  leik	  er	  lesinn	  og	  rætt	  við	  börnin	  um	  hina	  ýmsu	  leiki	  sem	  hægt	  

er	  að	  fara	  í	  í	  leikskólanum.	  Gefa	  börnunum	  tækifæri	  til	  að	  tjá	  sig.	  

Stund	  6:	  Leikstund	  nýtt	  til	  málörvunar	  þar	  sem	  kennari	  tekur	  þátt	  í	  leik	  með	  börnum	  og	  

hvetur	  börnin	  til	  að	  tala.	  

Stund	  7:	  Upprifjun	  í	  morgunverðarstund	  þar	  sem	  kennarinn	  hvetur	  börnin	  til	  að	  tala	  og	  

segja	  þau	  orð	  sem	  lögð	  hefur	  verið	  áhersla	  á	  fram	  að	  þessu.	  

Stund	  8:	  Hluti	  sögunnar	  um	  fataklefann	  er	  lesinn	  og	  börnunum	  sýnd	  húfa	  og	  vettlingar	  

sem	  þau	  fá	  að	  skoða.	  Kennarinn	  hvetur	  börnin	  til	  að	  setja	  þessa	  hluti	  á	  rétta	  staði	  á	  

líkamann.	  

Stund	  9:	  Stund	  þar	  sem	  börnin	  eru	  að	  klæða	  sig	  fyrir	  útiveru	  er	  nýtt	  til	  málörvunar.	  

Kennarinn	  hvetur	  börnin	  til	  að	  segja	  hvað	  þau	  vanti	  og	  segir	  orðin	  til	  baka	  svo	  börnin	  fái	  

staðfestingu	  á	  að	  kennarinn	  skilji	  þau.	  

Í	  framhaldi	  af	  þessu	  er	  hægt	  að	  fara	  í	  alla	  hluta	  sögunnar	  með	  þessum	  hætti	  og	  gæta	  þess	  

að	  rifja	  reglulega	  upp	  það	  sem	  farið	  hefur	  verið	  yfir.	  

Með	  kennsluáætlun	  sem	  þessari	  er	  ætlunin	  að	  kenna	  börnunum	  markvisst	  þau	  orð	  sem	  

notuð	  eru	  í	  daglegu	  starfi	  leikskóla.	  Kennarar	  geta	  sjálfir	  útfært	  kennsluáætlunina	  frekar	  

og	  breytt	  þeim	  orðum	  sem	  þeir	  vilja	  leggja	  áherslu	  á	  hverju	  sinni.	  


