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Ágrip 

BA-verkefni þetta er málörvunar- og félagsfærnispil þar sem unnið er út frá Tákn með tali, 

fyrir tveggja til sex ára börn og sérstaklega hugsað fyrir þau sem hafa annað móðurmál en 

íslensku. Spilið kallast Táknaspilið og getur nýst fleiri hópum sem þurfa á óhefðbundnum 

tjáskiptum að halda, hvort sem það eru börn eða fullorðnir. Spilinu fylgir  

leiðbeiningabæklingur og greinargerð. Markmið spilsins er að efla málþroska og 

félagsfærni barna með annað móðurmál en íslensku og auka notkun Tákn með tali í 

leikskólum. Við þróun þess var eigindlegri rannsóknaraðferð beitt með áherslu á opin 

viðtöl við tvo einstaklinga, talmeinafræðing og spilasérfræðing, sem hafa mikla reynslu á 

sínu sviði. Þrír leikskólar tilraunakenndu spilið og var notaður  opinn spurningalisti til að 

safna gögnum frá þeim. Notast var við hentugleikaúrtak við val á viðmælendum og 

leikskólum. Niðurstöður könnunnar gefa til kynna að Táknaspilið sé skemmtilegt og 

margþætt með fallegum og mildum myndum sem vakið hafi áhuga hjá börnunum og að 

það ætti vel heima í spilaflóru leikskólanna.  
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1 Inngangur  

Óhefðbundnar tjáskiptaaðferðir hafa vakið áhuga okkar bæði í starfi og námi, en þar 

kynntumst við meðal annars Tákn með tali. Reynslan hefur sýnt okkur að nálgun efnisins, 

hvort sem það er í bók, á diski eða á vefsíðu, er ekki nógu aðgengilegt. Tölur sýna að 

börnum með annað tungumál en íslensku hefur fjölgað mikið á Íslandi. Reynsla einnar 

okkar af vettvangsnáminu er að kennarar á yngsta stigi í grunnskólum tali um slaka 

íslenskukunnáttu erlendra barna þegar þau hefja nám í grunnskóla. Því vaknaði áhugi á að 

búa til efni sem gæti stuðlað að betri íslenskukunnáttu barna með erlent móðurmál áður 

en þau kæmu upp í 1. bekk. Langflestum þykir gaman að spila auk þess sem talið er að 

leikurinn gegni miklvægu hlutverki þegar við lærum nýja hluti eða, eins og í þessu tilviki, 

nýtt tungumál. Megintilgangur verkefnisins er að búa til spil sem styður við 

íslenskukennslu barna með erlent móðurmál. Markmiðið er að spilið byggist upp á Tákn 

með tali auk þess að það taki á fjölbreyttum þáttum eins og persónum og tilfinningum, 

athöfnum, dýrum og fatnaði. Þó að leikskólinn sé fyrsta stig skólakerfisins er vert að hafa í 

huga að leikurinn er bæði sjálfsprottinn og eðlislægur hjá börnum og þau læra í gegnum 

leikinn tjáskipti og skilning á umhverfi sínu auk þess sem þau mynda félagsleg tengsl. Við 

höfum reynslu af því að vinna í leikskóla og tókum eftir því hversu lítið var unnið með 

Tákn með tali þótt það hafi sýnt sig að það hjálpi til við að efla málþroska barna. Tvær 

okkar urðu varar við að starfsfólk miklaði fyrir sér að nota Tákn með tali, var bæði óöruggt 

með hvernig ætti að nota það og fannst það einnig vera óaðgengilegt. Þótt hægt sé að 

nálgast efnið á vefsíðu, geisladiski og í bók fer mikil tími í að ljósrita, klippa út og vinna 

efnið. Markmið okkar er að skila af okkur efni sem hægt er að nýta í leikskólum þar sem 

Tákn með tali er undirstaða.  

Í fræðilega kaflanum er fjallað um vitsmunaþroska barna á aldrinum tveggja til sex 

ára, félagsþroska þeirra og málþroska. Óhefðbundin tjáskipti eru útskýrð og hvernig þau 

nýtast einstaklingum sem eiga erfitt með mál. Í aðferðakaflanum skýrum við frá því hvaða 

aðferðir við notuðum til þess að styðja okkur við gerð spilsins. Niðurstöðukaflinn byggir á 

þemagreiningu okkar út frá viðtölum, vettvangsathugunum og prófunum á spilinu. Einnig 

tilgreinum við hvernig spilið varð að veruleika frá því að vera hugarfóstur okkar. Við 

endum skýrsluna á umræðukafla og lokaorðum.  
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2 Fræðilegur kafli  

Í þessum kafla fjöllum við um vitsmunaþroska barna út frá kenningum Piaget, Vygotsky, 

Bruno og Bandura, þroska heilans á aldursbilinu tveggja til sex ára og hvernig minnið 

virkar. Við skoðum félagsþroska og kenningu Erikson, málþroska barna, mikilvægi 

málörvunar og tvítyngi. Að lokum kynnum við okkur óhefðbundin tjáskipti og hvernig 

hægt er að nýta þau í vinnu og leik með börnum. Byrjum á því að skoða hvernig 

aðalnámskrá leikskólanna styður við verkefnið. 

2.1  Aðalnámskrá leikskólanna 

Markmið leikskóla samkvæmt aðalnámskrá (2011) er að efla alhliða þroska barna, veita 

skipulega málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku. Leikskólinn á að stuðla að 

víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra auk þess að auka sjálfstæði barna og gefa þeim 

færi á að rækta hæfileika sína til tjáningar og sköpunar sem leiðir til sterkari sjálfsmyndar, 

heilbrigðisvitundar og hæfni til mannlegra samskipta. Börnin læra í gegnum leik þar sem 

leikur er þungamiðja leikskólastarfsins, enda er leikurinn eðlislægur börnum og 

sjálfsprottinn. Hægt er að læra margt í gegnum leik, eins og félagsleg samskipti, lýðræði, 

þekkingu og öðlast nýjan skilning. Fram kemur  í 29. grein Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna (1992) að börn eigi að fá tækifæri til þess að þroskast á eigin forsendum og 

stuðla beri að virðingu fyrir mismunandi menningarlegri arfleifð þeirra. 

Reynsla okkar í vinnu með börnum hefur kennt okkur að þau eigi auðveldara með að 

læra í gegnum leik. Leikurinn spilar mikilvægan þátt í þroskaferli barna, þess vegna er 

mikilvægt að kenna þeim í gegnum leikinn. 

2.2 Vitsmunaþroski 

Vaxtakippur verður í heila barna á aldrinum tveggja til sex ára og vöxtur taugakerfisins 

verður örari sem gerir það að verkum að börn fara smám saman að geta lesið í umhverfi 

sitt og tilfinningar. Heilinn þyngist einnig vegna örari þroska miðtaugakerfisins. 

Mýalínslíðrin taka vaxtakipp og byrja að myndast utan um taugasímana. Tengingin á milli 

heilahvelanna verður betri með hverju árinu sem líður og annað heilahvelið verður að 

lokum ríkjandi, oftast hægra heilahvelið. Mesta breytingin verður í kringum mál- og 

félagsstöðvar heilans sem og framheilans (Berger, 2011). Á þessum aldri er það tímabil 

sem kallað er kjörtímabil leiksins og eru börnin hugmyndarík og skapandi auk þess sem 

þau lifa og hrærast í þeim þykjustuheimi sem þau skapa. Með meiri þroska framheilans ná 

börnin smám saman betri stjórn á tilfinningum sínum. Við nánari útskýringu á því hvernig 

heilinn sjálfur virkar getur verið gott að ímynda sér tölvu. Þegar við skynjum hlutina berast 

upplýsingarnar í gegnum sjón, heyrn og snertingu. Heilinn tengir skynhrifin við 
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upplýsingarnar sem fyrir eru í minninu, túlkar þær og breytir þeim í skynjun. Síðan 

geymast minnisbútarnir í langtímaminninu þangað til þörf er á að nota þá næst eða þeir 

festast þar til langframa eins og gerist þegar við lærum að lesa eða hjóla. Um fimm ára 

aldur geta flest börn munað um það bil fjögur atriði. Með því að endurtaka sömu hlutina 

aftur og aftur verður athöfnin smám saman ósjálfráð og án umhugsunar. Á aldrinum 

tveggja til fimm ára eru börn farin að geta nýtt sér orðin til þess að flokka hluti og sækja 

minningar í langtímaminnið. Án þess að skilja hlutina til fulls geta þau munað þá 

umhugsunarlaust (Berger, 2011).  

Þegar spiluð eru spil sem tengja mynd af hlutum, persónum eða tilfinningum við tákn 

og orð lærast táknin og orðin smám saman. Börnin tengja orðið við mynd og 

tákn/hreyfingu sem nýtist þeim við að tjá sig og tilfinningar sínar betur. Þetta gefur til 

kynna að endurtekningin hjálpi börnum að festa í minni þau orð sem verið er að kenna 

þeim.  

Heilinn er merkilegt fyrirbæri og er í örum þroska á fyrstu árum barna. Athyglisvert er 

að skoða hvernig þau ná að festa í minni sínu alla þá reynslu og lærdóm sem þau meðtaka 

á hverjum degi eða hverri stundu. Til þess að átta okkur á þessu ferli er gott að rýna í þrjá 

stýriferla heilans er varða minnið. Samkvæmt Berger (2011) stjórnar fyrsta stýriferlið flæði 

upplýsinga og úrvinnslu á þeim. Síðan kemur stýriferli sem forgangsraðar verkefnunum, 

skipuleggur þau og heldur athygli barnsins gangandi. Þriðja stýriferlið kemur síðan að 

öllum þáttun hugarstarfsins. Stýriferlin snúast öll um einbeitta athygli sem gerir fólki kleift 

að einbeita sér að því sem skiptir mestu máli án þess að verða fyrir truflun. Börn á 

aldrinum fjögurra til sex ára truflast frekar af umhverfinu en tíu ára börn sem gefur okkur 

hugmynd um að spilið megi ekki taka of langan tíma og ekki vera of flókið. Það er 

mikilvægt skref í lífi barna þegar þau átta sig á því að hugsanir þeirra séu ekki þær sömu 

og annarra. Þau fara að gera sér grein fyrir því að þótt þau séu glöð geta aðrir verið daprir. 

Á þessi tímabili byrja þau að átta sig á því að þau geta platað aðra, en eftir því sem 

miðtaugakerfið þroskast meira þeim mun sjálfstæðari verða börn í hugsun. Margt getur 

flýtt fyrir þessum þroska til að mynda ef barnið hefur góð tök á tungumálinu, ef 

tungumálið býr yfir óhlutbundnum hugtökum og ef það á foreldra sem tala opinskátt um 

tilfinningar sínar (Berger, 2011).  

Þetta veitir betri sýn á það hvernig hugur barnsins virkar og hvernig er gott að þróa 

spilið okkar. Með því að byrja snemma að kenna börnum með erlent móðurmál íslensku 

og gefa þeim þannig verkfæri til að tjá tilfinningar sínar gæti það hjálpað þeim að öðlast 

betri félagslega færni. 
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Driffjöður vitsmunaþroskans er vitsmunalegt jafnvægi og skiptist það í tvennskonar 

ferli, samlögun og aðhæfingu. Samlögun er túlkun á upplýsingum samkvæmt fyrri 

þekkingu og aðhæfing er breyting á skemum sem fyrir eru vegna nýrrar reynslu eða 

upplýsinga. Vitsmunaþroskinn byggist að miklu leyti upp á skemum sem eru skipulagðar 

hugsanir eða athafnir sem innihalda þekkingu eða reynslu sem barnið hefur öðlast á 

ákveðnum sviðum. Skemun hjálpa barninu að takast á við veröldina og túlka reynsluna 

sem það verður fyrir. Eftir því sem barnið öðlast meiri þekkingu og reynslu skiptast 

skemun í flóknari einingar og með jafnvægisleitni verða breytingar í hugsuninni (Berger, 

2011). Út frá þessu getum við dregið þá ályktun að spil sem hannað er til að nota á fleiri 

en einn máta geti hjálpað til við að efla vitsmunaþroska barnsins og bætt við skemun og 

þá þekkingu sem fyrir er. 

Samkvæmt Piaget (Charles, 1989) eru hugsanir barna ólíkar hugsunum fullorðinna og 

þau sjá heiminn á annan hátt og mynda sér því eigin skoðanir á heiminum. Piaget taldi 

vitsmunaþroskann ráðast af þroska miðtaugakerfisins, reynslu, félagslegum samskiptum 

og jafnvægisleitni á þessum þáttum. Auk þess að eiga rætur sínar í skipulagningu og 

aðlögun og að þannig mótist og endurmótist hugsunaform barnsins. Barnið kemur sér upp 

eigin aðferðum við að kanna heiminn í kringum sig á skipulegan hátt og aðlagast með því 

að tileinka sér nýja og fjölbreyttari reynslu. Eftir því sem barnið þroskast og eldist bætist 

sífellt við ný reynsla og barnið aðlagast umhverfinu eftir henni. Á aldrinum fjögurra til sjö 

ára byggist hugboð/hugsanaform barnsins á innsæisskilningi. Hugboðin byggjast á 

ályktunum og skýringum þar sem barnið hefur ekki enn þann þroska sem þarf til að beita 

rökhugsun. Barnið á því erfitt með að segja frá réttri tímaröð atburða, skilja rétt það sem 

því er sagt auk þess að eiga erfitt með að skilja reglur og muna þær. Piaget taldi einnig að 

á þessu þroskastigi spretti hugsunin út frá athöfn en ekki orðum og að barnið læri mest af 

hlutrænni reynslu. Á þessu þroskastigi er barnið þátttakandi í leikjum ánægjunnar vegna 

og hefur samkeppni litla þýðingu fyrir barnið (Charles, 1989). Því getum við dregið þá 

ályktun að hafa spilið ekki of flókið eða of margar reglur og með því að barnið geti tengt 

mynd við Tákn með tali-hreyfingu og framkvæmi hreyfinguna eru meiri líkur á að 

raunverulegt nám eigi sér stað. Þetta gefur okkur þá sýn að byggja spilið ekki upp á því að 

finna sigurvegara heldur að þetta sé skemmtilegt og lærdómsríkt. 

Félagsleg hugsmíðahyggja Vygotskys byggir á því að börn séu lærlingar í hugsun og búi 

sjálf til eigin þekkingu sem hann telur að skipti miklu máli fyrir félagsleg samskipti og 

þroska barnsins. Vygotsky talar um þroskasvæði barnsins (zone of proximal 

developement) sem er það svæði þar sem barnið lærir mest, en verkefnin mega hvorki 

vera of þung eða of létt fyrir þroskastig þess (Vygotsky, 1978). Mikilvægt er að fullorðinn 
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einstaklingur styðji við barnið og gæti þess að það fái sem mesta örvun og sé virkur 

þátttakandi í lærdómsferlinu. Tungumálið skiptir miklu máli fyrir barnið í þekkingarleit 

sinni, bæði í samskiptum við aðra og varðandi hugsun þess (Bruner, 1983). 

Eins og við höfum bent á áður, örvar þátttaka í spilum félagsfærni barna en einnig 

hjálpar það barninu við að læra ný orð og tengja þau við eigin reynslu, allt undir stjórn 

leiðbeinandans sem gætir þess að barnið sé virkur þátttakandi og takist hvorki á við of 

flókið efni né of létt. 

Hugmyndir Bandura (1977) um félagslegt nám byggir á því að maðurinn sé 

vitsmunavera sem hugsi um afleiðingar gerða sinna. Einstaklingurinn lærir í gegnum 

herminám, með því að taka eftir, festa í minni og kalla minninguna aftur fram. Samvæmt 

kenningunni er það ekki eingöngu hegðun einstaklingsins sem hefur áhrif á umhverfið 

heldur hefur umhverfið einnig áhrif á hegðun einstaklings. Þannig getur einstaklingurinn 

lært út frá sýndarnámi og reynslu annarra. 

Það má segja að þegar við spilum sama spilið aftur og aftur eigi sér stað herminám. 

Með síendurtekinni athöfn lærir barnið það sem fyrir því er haft. Með því að færa Tákn 

með tali nær einstaklingnum sem vinnur í nánum tengslum við barnið eru meiri líkur á að 

táknin séu notuð á meðvitaðri og markvissari hátt. 

2.3 Félagsþroski 

Þegar félagsþroski barna á aldrinum tveggja til sex ára er skoðaður má sjá að um tveggja 

ára aldurinn gera börn sér grein fyrir sjálfstæði sínu og vilja. Áhugi á samleik byrjar við 

þriggja ára aldurinn þar sem hlutverka- og ímyndunarleikir spila stórt hlutverk í þroska 

þeirra. Aukin þörf á að mynda vinasambönd byrjar um fjögurra ára, börn sýna meira 

sjálfstæði í samskiptum við vini en vilja einnig þóknast þeim og vera eins og þeir. Á 

þessum aldri byrja þau að tileinka sér leikreglur í hópleikjum eins og í spilum. Eftir því sem 

börnin eldast, eykst færni þeirra í félagslegum samskiptum þar sem þau geta lesið betur í 

aðstæður, líkamstjáningu og hinar óskráðu reglur samfélagsins og jafningja sinna 

(Ingibjörg Georgsdóttir, 2008). Þegar félags- og tilfinningaþroski er skoðaður út frá 

kenningum Erikson (1950) má álíta sem svo að þroskinn sé ævilangt ferli milli sál- og 

félagslegra tilfinninga einstaklings og umhverfis. Samkvæmt kenningum Erikson skiptist 

þroskaferlið í átta skeið. Fyrsta æviskeiðið snýst um traust eða vantraust og læra börnin 

að treysta foreldrum sínum eða umönnunaraðilum. Annað æviskeiðið hefst um eins árs 

og stendur yfir til þriggja ára aldurs. Þetta æviskeið snýst um sjálfstæði eða skömm, á 

þessu skeiði læra börnin að vera sjálfstæð. Ef vel tekst til koma börn full af sjálfstrausti og 

viljastyrk frá þessu æviskeiði. Þriðja æviskeiðið sem er á aldrinum þriggja til sex ára snýst 

um frumkvæði og sektarkennd. Sjálfsmyndin er að mótast á leikskólaárunum, barnið áttar 
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sig smám saman á því hvert það er og fer að bera sig saman við aðra, enda er hornsteinn 

sjálfsmyndarinnar trúin á sjálfan sig. Á þessu æviskeiði læra börnin að stjórna tilfinningum 

sínum með því til dæmis að ýkja jákvæðar tilfinningar, halda aftur af neikvæðum 

tilfinningum og löngunum. Hætta er á að börnin þrói með sér innhverf eða úthverf 

vandamál ef þau læra ekki að hafa stjórn á tilfinningum sínum. Innhverf vandamál leiða til 

þess að þau hafa of mikla stjórn á tilfinningum sínum og halda aftur af sér sem getur leitt 

til kvíða eða depurðar. Meiri líkur eru á að stelpur þrói með sér innhverf vandamál. 

Úthverf vandamál lýsa sér hins vegar þannig að börnin hafa litla stjórn á tilfinningum 

sínum, láta allt vaða sem flokkast þá undir hegðunar- eða mótþróaröskun. Auðveldara 

verður fyrir þau að taka sjálfstæðar ákvarðanir og að taka frumkvæði ef þau komast vel 

frá þessu æviskeiði. 

Af þessu má álykta að börn séu farin að hafa getu til að spila og farin að ráða við aukin 

samskipti í spilum. Þar sem skemu barna á þessum aldri eru enn frekar einföld í byrjun er 

ekki ráðlagt að hafa spilið of flókið heldur reyna að efla samskipti barnanna í spilinu til að 

auka félagsfærni þeirra.  

2.4 Málþroski 

Talið er að börn læri mikilvægustu reglu móðurmálsins á aldrinum eins og hálfs til fjögurra 

og hálfs árs auk þess að bæta við sig fjölda orða. Helstu takmarkanir í málnotkun barna á 

þessum aldri eru að þau eru ekki búin að ná fullum tökum á sumum hugtökum. Hugtök 

sem reynast börnum erfið á þessum aldri eru til dæmis afstæðuhugtök, tímahugtök og 

samanburðarhugtök, og eftir því sem lengra líður á leikskólaárin fara þau að skilja betur 

óhlutbundin orð sem vísa í huglægan veruleika eins og nöfn á tilfinningum (Berger, 2011). 

Mikilvægasta skeið máltökunnar er talið vera fyrstu þrjú ár barnsins þó að máltökuskeiðið 

sé talið mikið lengra. Á fyrsta aldursári byrja börn að mynda fyrstu orðin sem þau þarfnast 

mest í félagslegum samskiptum auk orða er tengjast mat og athöfnum. Talið er að á 

þessum aldri séu orðin sambærileg á öllum tungumálum. Orðaforði og málskilningur 

barns eykst við tveggja ára aldurinn og það fer að tengja saman tvö orð eða fleiri. 

Framburður barnsins verður skýrari eftir því sem það verður eldra og það öðlast aukna 

færni og betri stjórn á hreyfingum talfæra. Þegar barnið nær þriðja aldursári er það farið 

að tala í lengri setningum, málfar er orðið skýrara auk þess sem barnið getur sagt frá. Við 

fjögurra til fimm ára aldurinn getur barnið endursagt sögur, tilgreint hvað það heitir og 

hvar það á heima. Þegar börn komast á skólaldur heldur málþroski þeirra áfram að taka 

breytingum með því að orðaforði þeirra eykst til muna, málfarið verður flóknara og 

innihald setninga fjölbreyttara (Ingibjörg Georgsdóttir, 2008). Tjáning og gagnkvæmur 

skilningur er mikilvæg fyrir börn í samskiptum þeirra við aðra. Seinkun í málþroska barna 
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getur haft slæm áhrif á félagsleg samskipti þeirra, námsgetu sem og sjálfsmynd þeirra. 

Þetta getur endurspeglast í skapofsaköstum hjá börnum. Skýr tjáning og orðakunnátta er 

mikilvæg þegar stuðla á að góðum málþroska barna. Orðaforðinn hjá þeim þarf að vera 

góður til að þau eigi auðveldara með skilning og geti tjáð sig á skilmerkilegri hátt 

(Ingibjörg Símonardóttir, 2007). 

Þetta segir okkur að nauðsynlegt er að stuðla sem fyrst að eflingu málþroska barna, 

og þá sérstaklega þeirra sem hafa annað móðurmál en íslensku, og auka hæfni þeirra í 

félagslegum samskiptum þar sem þau byrja á fyrsta ári að mynda þessi tengsl. Spilið getur 

hjálpað þeim að ná fyrr tökum á íslenskunni. 

2.4.1 Málörvun 

Markmið með snemmtækri íhlutun er að þjálfunin verði sem markvissust til að geta haft 

áhrif á þroska heilans. Hægt er að draga úr hegðunarfrávikum og þroskafrávikum með 

skipulagðri kennslu og talið er mikilvægt að foreldrar barnsins taki virkan þátt í 

íhlutuninni. Mikilvægt er að börn með þroskafrávik fái tækifæri til að eiga samskipti við 

jafnaldra sem ekki eru með þroskafrávik. Er grunur vaknar um hegðunar- eða þroskafrávik 

er best að byrja á íhlutun sem fyrst á meðan beðið er eftir greiningu (Sigríður Lóa 

Jónsdóttir, 2014). Ein skilgreining snemmtækrar íhlutunar er að hún sé kerfi sem stuðlar 

að þroska barns (Guralnick, 2001). Til að íhlutunin beri sem bestan árangur er mikilvægt 

að hefja hana eins fljótt og auðið er, eða um leið og grunur vaknar um erfiðleika í þroska 

eða hegðun barns. Lögð er áhersla á hegðun og félagslega færni á ýmsum sviðum. Einnig 

er vísað til þess að á yngstu árum barnsins er auðveldast að hafa áhrif á 

þroskaframvinduna (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Íhlutun á að vera hluti af daglegu og 

eðlilegu umhverfi barns, þar sem börn læra mest í leik við eðlilegar aðstæður. Þetta 

umhverfi getur til dæmis verið heimili barnsins eða leikskólinn (Jóna G. Ingólfsdóttir, 

2008). Sá sem veitir íhlutun þarf að búa yfir góðum þekkingargrunni, bæði yfir erfiðleikum 

barna, þar með talið eðli fötlunar sem og aðferðum íhlutunar, hvað hentar best og er 

árangursríkast í hverju tilfelli fyrir sig (Tryggvi Sigurðsson, 2008). Þegar unnið er að 

málörvun með tvítyngdu barni er gott að bregðast við með snemmtækri íhlutun. 

Nauðsynlegt er að vera meðvitaður um menningarmun og mismunandi túlkun á frávikum 

hjá mismunandi þjóðum og sömuleiðis þarf að hafa í huga hvaða bakgrunnsorðaforða 

barnið hefur. Kynna þarf fyrir barninu bakgrunnsorðaforða sem tengist íslensku. Barnið 

þarf að fá fræðslu á nýjum hugtökum og það þarf að vera skýrt fyrir barninu hvað er 

ætlast til af því. Mikilvægt er að öllum börnum sem annaðhvort gengur erfiðlega að læra 

íslensku eða þeim sem hafa málþroskafrávik sé veitt íhlutun við hæfi til að tryggja að öll 

börn hafi jafna möguleika til náms hér á Íslandi (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney 
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Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 

2014). Bókin Lubbi finnur málbein (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2010) 

byggist upp á fjölþættri skynjun sem líkt er við að nema málhljóðin í þrívídd. „Með 

samþættingu heyrnar- og sjónskyns, ásamt hreyfi- og snertiskyni verða hljóðin sýnileg og 

nánast áþreifanleg. Málhljóðin eru þannig tengd upplifun sem auðveldar börnunum að 

tileinka sér þau“ (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2010, bls. 5). Með þessu móti 

eru dregnar upp myndir sem einfalt er að kalla fram og leggja á minnið. Í námsefninu um 

Lubba hefur hverju málhljóði verið gefið sitt tákn og sína hreyfingu og þegar hljóðið bætist 

svo við er auðvelt fyrir börnin að læra og leggja á minnið. Hreyfitáknin eru byggð upp á 

þann hátt að samhljóðar tákna mismunandi athafnir en sérhljóðarnir tákna tilfinningar. 

Málörvunarefnið byggist upp á því hvernig íslensk börn tileinka sér málhljóð 

móðurmálsins (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra Másdóttir, 2010). 

Snemmtæk íhlutun er mikilvæg varðandi málörvun barna og áríðandi að grípa 

snemma inn í hjá börnum með annað móðurmál en íslensku. Mikilvægt er að spilið okkar 

verði þannig byggt upp að það samþætti sjón-, heyrnar- og hreyfiskyn barnsins til þess að 

orðið verði áþreifanlegra fyrir það. 

2.4.2 Tvítyngi 

Tungumálaþroski barnsins hefst áður en barnið fæðist og strax í móðurkviði lærir fóstrið 

hljómfallið og hrynjandann í tungumálinu (Karmiloff og Karmiloff-Smith, 2002). Talið er 

mikilvægt að nota bæði tungumál tvítyngdra barna fyrir þroska þeirra auk þess sem 

samskipti eru talin vera mikilvægur þáttur í málþroska þeirra. Samskipti barna við aðra 

sem tala sama tungumál skiptir þar af leiðandi miklu máli (Høigård, 1999). Mikilvægt er að 

virkja barnið í frásögn og hlustun og að orð séu sett á athafnir daglegs lífs. Með þessu er 

verið að hjálpa barninu við að upplifa og tengja við eigin þekkingu. Með því að vinna með 

myndir eru orðin gerð sýnilegri þannig að börnin tengi betur saman orð og mynd. En 

minnisspil eru talin hjálpa börnum að rifja upp orðin sem lögð eru inn (Samuelsson, 2007).  

Málumhverfið skiptir miklu máli þegar kemur að námi og börn sem ekki hafa náð 

tökum á talmáli eiga erfiðara með að tileinka sér nám. Velta má fyrir sér hvort nálganir í 

íslenskukennslu tvítyngdra barna skili nægjanlegum árangri en þegar horft er á kennslu á 

erlendum tungumálum í íslenskum skólum er hún að færast neðar í skólastigunum þar 

sem það virðist gefa betri árangur. Innflytjendur þurfa að hafa ákveðinn hvata til að telja 

sig þurfa að læra tungumálið og trúa því að það muni hafa góð áhrif á afkomu sína (Birna 

Arnbjörnsdóttir, 2008). 
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Eins og sést á mynd 1 er talsverð aukning á börnum af erlendum uppruna frá árinu 

1998 fram til ársins 2014. Mesta aukningin er hjá börnum af pólskum uppruna auk barna 

af albönskum og litháískum uppruna (Hagstofa Íslands, e.d.-a).  

 

 

Mynd 1 Börn í leikskólum með erlent móðurmál 1998-2014 
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Tafla 1 Börn í leikskólum með erlent móðurmál 1998-2014 

 Börn í leikskólum með erlent móðurmál 1998-2014 

 2000 2005 2010 2014 

Höfuðborgar

-svæði 

Lands- 

byggð 

Höfuðborgar-

svæði 

Lands-

byggð 

Höfuðborgar-

svæði 

Lands-

byggð 

Höfuðborgar-

svæði 

Lands-

byggð 

Albanska 6 2 26 3 47 2 36 3 

Danska 23 13 53 11 31 19 25 9 

Filippseysk 

mál 

35 15 73 40 98 28 73 30 

Litháíska 3 0 15 4 66 18 85 19 

Norska 18 8 15 9 13 7 11 4 

Pólska 14 43 69 120 255 265 496 426 

Rúmenska 3 6 5 4 14 5 16 7 

Serbókróat-

íska 

14 13 36 10 29 9 23 4 

Taílenska 24 19 39 40 73 27 55 34 

Skýringar: Með móðurmáli er átt við það tungumál sem barnið lærir fyrst, er því tamast og talað er á 

heimili þess, stundum aðeins af öðru foreldri. Árið 2005 eru börn í leikskólanum að Kárahnjúkum 

ekki meðtalin. 

Eins og sést á töflu 1 er talsverð aukning á börnum af erlendum uppruna frá árinu 

1998 fram til ársins 2014, þó er meiri aukning á höfuðborgarsvæðinu en á landsbyggðinni 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

Vegna aukningar á tví- eða fjöltyngdum börnum teljum við að nauðsynlegt sé að finna 

leiðir til að kenna þeim íslensku og getur verið gagnlegt að notast við óhefðbundin 

tjáskipti. Við skoðun okkar á námsefni í leikskóla þótti okkur skorta efni sem auðvelt væri 

að vinna með fyrir börn sem eru tví- eða fjöltyngd. Markmið okkar var því sett að búa til 

spil út frá Tákn með tali sem gæti nýst inni á leikskólunum til að vinna með þessum 

börnum. Áfram munu þessar tölur aukast næstu árin þar sem flóttamenn hafa í auknum 

mæli sótt um hæli hér á Íslandi. 

2.5 Óhefðbundin tjáskipti 

Þegar rætt er um óhefðbundin tjáskipti er átt við tjáskipti án tals, það telst vera meðal 

annars myndir, táknmál, svipbrigði, tákn og bendingar. Óhefðbundnar tjáskiptaleiðir 

skiptast í hreyfitákn sem flokkast í látbragð, Tákn með tali og táknmál heyrnarlausra. 

Hlutbundin tákn eru hlutir sem hægt er að nota, svo sem fatnaður, leikföng og ýmsir 
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smáhlutir. Myndræn tákn skiptast í eftirfarandi flokka; ljósmyndir, myndir, PCS, 

pictogram, bliss og bókstafi (Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 2010, -b). Margar þessara leiða 

er hægt að hugsa í útfærslur á spili til að efla tjáskipti þar sem samskiptin geta verið 

óhefðbundin með tjáningu og því gott fyrir fleiri í umhverfinu að læra þessar aðferðir 

í tjáskiptum. Því verður fjallað um Tákn með tali, bliss og CAT-kassann þar sem sú 

hugmyndafræði er notuð í spilinu. 

2.5.1 Tákn með tali 

Tákn með tali byggist á látbragði, svipbrigðum, myndrænum táknum og tali sem hægt 

væri að útfæra í spil. Táknin skiptast í náttúruleg tákn þar sem notuð eru svipbrigði og 

látbragð og samræmd tákn sem fengin eru að láni úr táknmáli heyrnarlausra. Táknin eiga 

að notast sem stuðningur með tali til að auðvelda barni að tileinka sér talað mál. 

Mikilvægt er að allir sem tengjast barninu notist við táknin og séu samstiga, samhliða 

góðri samvinnu við notkun táknanna. Lykilorð hverrar setningar er táknað samhliða 

töluðu máli og eru eitt eða fleiri tákn notuð sem lykilorð. Tákn með tali örvar málvitund og 

málskilning barns og er mikilvægt að tala skýrt ásamt því að atkvæði orðsins komi fram 

um leið og tákn er notað. Notast er við taltakt sem ýtir undir myndun málhljóða og gerir 

framburð skýrari (Tákn með tali, e.d.). Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins telur að Tákn 

með tali sé góð aðferð til að örva málþroska hjá börnum. Aðferðin hefur nýst vel í 

fjölmenningarlegu umhverfi eins og til dæmis leikskólum (Greiningar- og ráðgjafarstöð 

ríkisins, 2010). 

2.5.2 Bliss 

Bliss er alþjóðlegt viðurkennt myndrænt táknmál. Orð og hugtök eru táknuð með 

teikningum í stað bókstafa og byggist upp á afmörkuðum fjölda grunntákna sem raðast 

saman á mismunandi hátt og mynda ný tákn. Ákveðin hugmyndafræði er á uppbyggingu 

táknanna og þeir sem þekkja grunntáknin eiga auðvelt með skilning á þeim og er 

orðaforðinn nánast ótakmarkaður. Byggt er á málfræðitáknum til að mynda réttar 

setningar, allt eftir getu og þörfum hjá einstaklingnum. Hægt er að nota bliss út frá stöku 

hugtaki til flókinna setninga og eru formin einföld í notkun. Börn eiga auðvelt með að læra 

uppbyggingu táknanna þar sem þau byrja á stökum orðum og færa sig síðan smám saman 

í einfaldar tengingar og svo í setningar (Sigrún Grendal Magnúsdóttir, 2010, -a). 

Orðflokkarnir í bliss eru litaskiptir, fornöfn og persónur eru blá, smáorð hvít, sagnorð 

rauð, nafnorð gul og lýsingarorð eru græn (Eyrún Ísfold Gísladóttir, 2001).  

Við ákváðum að tengja saman Tákn með tali og bliss til þess að setja upp myndirnar á 

spilin. Við notum litaflokkana í bliss sem grunn undir táknin á spilunum út frá málfræði 
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bliss. Einnig notum við atkvæðadepla sem styðja við fjölda atkvæða í orði. Þegar við fórum 

að hugleiða tilfinningar og tilfinningavinnu með börnum leituðum við í CAT-kassann sem 

við fjöllum um í næsta kafla. 

2.5.3 CAT- kassinn 

CAT-kassinn var gerður til að auðvelda samræður við börn og unglinga. Markmiðið með 

honum er að styðja við börn sem eiga í erfiðleikum með tjáningu um tilfinningar, hugsanir 

og upplifanir. Hann er hannaður bæði fyrir foreldra og fagmenn til daglegra nota í 

samræðum við börn og virkar sem hvatning fyrir börn og fullorðna til að hugsa um meðan 

samtal á sér stað. CAT-kassinn er notaður til að auðvelda barni að segja frá upplifun sinni 

og sjálfsmynd.  

Kassinn inniheldur meðal annars skilgreiningu á níu grunntilfinningum sem hægt er að 

tjá með 90 tilfinningaorðum eða andlitum, ásamt mynd af líkama til að styðja við 

umræður um ástand og tilfinningar tengdar honum. Þar er efni sem kallast hringirnir mínir 

og er notað í samræðum um félagsleg tengsl, áhugamál og vináttu (Jóna G. Ingólfsdóttir, 

2014).  

Í spilinu erum við með einn flokk er nefnist persónur og tilfinningar. Þar notum við 

fimm grunntilfinningar; gleði, sorg, reiði, undrun og ótta, sem eru nauðsynlegar í 

samskiptum og félagslegri færni barna. 
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3 Aðferðarkafli 

Tilgangur verkefnis okkar er þrískiptur. Í fyrsta lagi að búa til spil sem auðveldar börnum 

að læra íslensku, í öðru lagi spil sem eykur félagsfærni og í þriðja lagi spil sem byggir á 

fjölbreyttum þáttum, eins og persónum, tilfinningum, athöfnum, dýrum og fatnaði. 

Markmið okkar er að búa til málörvunar- og félagsfærnispil sem byggist upp á Tákn með 

tali fyrir börn með annað móðurmál en íslensku. Spilið er hugsað fyrir aldurshópinn 

tveggja til sex ára. Þetta er einnig leið fyrir starfsfólk leikskóla að nálgast Tákn með tali á 

aðgengilegan hátt. Hannaður var leiðbeiningarbæklingur sem fylgdi með spilinu (sjá 

viðauka 2).  

Valin var eigindleg rannsóknaraðferð með áherslu á opin viðtöl við einn 

talmeinafræðing og einn spilasérfræðing (sjá viðauka 3) sem við töldum geta gefið okkur 

góðar upplýsingar um hvað gott væri að hafa í huga við hönnun spilsins. Einnig voru opnir 

spurningalistar (sjá viðauka 4) sendir á þrjá leikskóla þar sem þrír þroskaþjálfar og einn 

leikskólakennari fengu spilið til tilraunar (Helga Jónsdóttir, 2003).  

Hentugleikaúrtak (purposive sample) var notað við val á viðmælendum og leikskólum 

sem gerði okkur kleift að velja þá sem við töldum myndu nýtast okkur best (Silverman, 

2005). Leikskólarnir sem valdir voru til þess að prófa spilið þurftu að hafa sameiginlegt að 

þar væru börn sem höfðu annað tungumál en íslensku sem sitt móðurmál. Við gerðum 

ekki stóra rannsókn en leituðumst frekar við að vanda valið á þátttakendum okkar. 

Viðtalið sem tekið var við talmeinafræðinginn var klukkutími og þrjátíu og sex mínútur 

að lengd. Viðtalið sem tekið var við spilasérfræðinginn var rúmlega fjörutíu og sjö mínútur 

að lengd. Bæði viðtölin voru tekin upp og afrituð, greind og flokkuð niður í þrjú þemu: 

félagsfærni, gangverk spilsins og málörvun (Sóley S. Bender, 2003).  

Þroskaþjálfarnir og leikskólakennarinn fengu viku til þess að prófa spilið ásamt því að 

svara spurningalistanum og lýsa reynslu sinni og upplifun af spilinu og 

leiðbeiningarbæklingnum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Svör þeirra voru síðan greind og 

notuð til þess að betrumbæta Táknaspilið (sjá viðauka 1) og meta þörf þess á leikskólum. 

  



26 

  



27 

4 Niðurstöður 

Í þessum kafla fjöllum við um þá hugmyndavinnu sem býr að baki BA-verkefni okkar, 

Táknaspilinu. Viðtöl eru þemagreind og við sýnum niðurstöður frá könnun okkar á 

leikskólum sem tóku þátt í að prófa spilið fyrir okkur. Við viljum taka fram að öllum 

nöfnum viðmælenda hefur verið breytt til að gæta trúnaðar. 

4.1 Gagnleg ráð frá sérfræðingum 

Við mæltum okkur fyrst mót við Elínu sem vinnur í spilaverslun og er mikill 

spilasérfræðingur. Fyrstu kynni okkar af Elínu voru ánægjuleg. Hún er yndisleg, hláturmild 

og góðleg kona og verslunin hlýleg og full af allskonar spilum, stórum, smáum og 

misflóknum. Inni er hægt að kaupa sér kaffibolla og smá gotterí með, setjast niður og 

slaka á. Verslunin er á tveimur hæðum og neðri hæðin er meðal annars notuð þegar boðið 

er upp á spilakvöld fyrir ýmsa hópa, eins og til dæmis skólahópa. Elín tók vel í bón okkar 

um að sýna okkur helstu spilin sem ætluð eru börnum upp að sex ára en sagði okkur 

jafnframt að hún veldi spilin fyrst og fremst út frá skemmtanagildi. Tíminn var fljótur að 

líða og við gleymdum okkur oft í spilum við hana og börn sem komu inn með foreldrum 

sínum í leit að skemmtilegu spili. Okkur fannst afar áhugavert og skemmtilegt að sjá að 

þegar viðskiptavinir eða börn komu inn í búðina var hún strax tilbúin að sinna þeim og 

spila við þau til þess að kenna þeim leikreglur spilanna. 

Næst fórum við og hittum Rósu á stofunni hennar og fengum góðar móttökur. Rósa er 

talmeinafræðingur að mennt og hefur mikla og langa reynslu í starfi. 

Hún bauð upp á rjúkandi heitt kaffi og meðlæti. Hún heillaði okkur mikið. Rósa hefur 

hlýja og mikla útgeislun og greinilegt er að henni finnst gaman að sinna starfi sínu. Rósa 

hefur mikla reynslu í vinnu með Tákn með tali auk þess að hafa búið til og hannað 

málörvunarspil. Hún hefur sérhæft sig í vinnu með börnum í snemmtækri íhlutun og talar 

um að Tákn með tali sé notað eins og brú inn í talmálið. Tíminn hjá Rósu var einnig fljótur 

að líða enda mjög skemmtilegt að skoða málörvunarefnið og fylgjast með henni útskýra 

og sýna hvernig hún vinnur með börnum. Við þökkuðum fyrir okkur og gengum glaðar í 

bragði og margs vísari út í kaldan daginn. 

4.2 Félagsfærni 

Elín talaði um að gott væri að skoða spilið sem verið er að fara að spila svo hægt sé að 

breyta reglunum miðað við færni viðkomandi einstaklings. Hún leggur áherslu á að hægt 

sé að kenna öllum: „Það geta allir spilað ... en náttúrlega að spila er þessi félagslega 

færni.“ 



28 

 

Elín talar um að börn þurfi að læra að bíða og þau þurfi einnig að hafa áhuga á því 

sem þau eru að gera og á leik annarra: „… það er bara byrjunin á þessari félagslegu færni 

þegar við erum með spil fyrir tveggja ára vegna þess að þá byrjum við á lottó vegna þess 

að tveggja ára á ekki gott með að gera til skiptis.“ 

Það helsta sem mætti kannski þjálfa er vinnsluhraði, samkvæmt Elínu, og eftir því sem 

börnin eldast bætast við þeim mun meiri félagsleg samskipti í reynslubankann þeirra. Þau 

læra smám saman að sýna þolinmæði, skiptast á, sýna öðrum áhuga auk þess að hafa 

einbeitinguna á leiknum/spilinu sem verið er að spila. Einnig telur Elín að þegar komi að 

kennslu í skólum sé mikilvægt að kennarar festist ekki í kennslubókunum eða A4-blaðinu, 

heldur noti meira spilin og leikinn. Frístundaheimilin hafa verið áhugasamari fyrir að fá 

kennslu frá henni og hún hefur fengið góðar umsagnir frá þeim. Spilin hafi bætt móralinn 

hjá börnunum ásamt því að umgengni og samskipti hafa breyst til hins betra. Sérkennarar 

eru farnir að sýna aukinn áhuga á þjónustu hennar en reynsla hennar er sú að þeir leiti 

meira að leiðum út fyrir kassann til þess að nálgast nemendur sína, eins og með spilum:  

Bara það eitt og sér að spila er hluti af félagsfærni ... Við þurfum að passa okkur á því þegar 
við spilum að brjóta ekki niður sjálfsmynd barnsins. Heldur styrkjum við barnið, en með því að 
velja of flókið eða erfitt spil er hætta á að barnið styrkist ekki hvað varðar sjálfsmyndina.  

 

Í lokin segir hún frá því að vinnsluhraði, flokkun og snerpa komi ekki hjá börnum fyrr 

en um sjö/átta ára aldurinn.  

Hinn viðmælandi okkar, Rósa, notast mikið við stýritákn í söngvunum og hún söng 

fyrir okkur til að sýna með hvaða hætti hún fer að: 

Við skulum sitja, við skulum sitja, ég og þú, ég og þú. Augnsambandið verður svo mikið í 
gegnum söng. Augnsambandið kemur um leið og ég syng. Um leið og söngurinn kemur. Sitja, 
sitja, sitja ... Og svo bíð ég alltaf til að gefa þeim tækifæri. Og handstýri þeim þá. Sitja, sitja, 
sitja. Ég og þú, ég og þú. Þau læra oftast öftustu orðin í hverri línu, sko og botna setningarnar. 
Svo er ég með kveðjusöng líka. 

 

Rósa tvinnar allt saman. Hljóðmyndun, táknin, sönginn og það sem við á hverju sinni. 

Mikilvægt er að þau læri að bíða. Rósa notar handstýringu, leggur þeim orð í munn ef þau 

eiga erfitt með að segja orðin sjálf ásamt því að hjálpa þeim við að vita hvað er viðeigandi: 

„Tákn með tali er í rauninni það að maður þarf að hjálpa því í gang með boðskipti. Það 

sem er voða vinsælt að gera fyrst - maður þarf alltaf endurtekningar, þær skipta öllu 

máli.“ Rósa notast mikið við PCS-myndir þegar hún vinnur með tilfinningar. Hún bendir á 

myndir af andlitum barna þar sem sem þau sýna mismunandi svipbrigði. Hún útskýrir fyrir 

okkur að hægt sé að benda á andlit af grátandi barni og spyrja barnið hvort viðkomandi 
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megi koma í talskólann. Rósa talar um hversu mikilvægt það sé fyrir hana í vinnu með 

barni að hlusta á það og bíða, en með því að bíða eftir viðbrögðum hjá barninu gefur hún 

barninu tækifæri til þess að bregðast við og tjá sig á eigin hraða. Með þessu móti er meiri 

möguleiki á að barnið læri. Hún endar á því að minna á mikilvægi endurtekningarinnar og 

segir að í því felist tækifæri til náms. 

4.3 Málörvun 

Viðmælendur okkar tala um mikilvægi þess að spinna út frá þeim spilum sem verið er að 

spila hverju sinni og að tákn með tali hjálpi til við að koma börnum af stað í boðskiptum. 

Elín vill meina að þegar spiluð eru lottóspil sé hægt að spinna út frá þeim til að auka 

málörvun barna:  

Þannig að þú getur sagt: Hver á þetta? Hver á þetta? Hver á þetta? Það verður engin 
málörvun út úr hlutunum. En hver á hundinn hérna með vatnsskálina fyrir framan sig? Ég er 
alveg viss um að það sért þú! Er það á þínu spjaldi eða? Og þá ertu komin með alla þessa 
félagsfærni eða, þetta kennum við svolítið foreldrum að nota þegar þau eru, þú veist, (mikill 
bakgrunnshávaði) nota, lýsa og allt sem þú hefur í höndunum. Það er þannig að sko, spilið 
gefur þér ákveðin verkefni, en tekur þú, verkfæri, en það er hvernig þú vinnur úr því.  

 

Einnig bendir hún á hversu mikilvægt er að horfa á aldur barnsins þegar spilað er, 

ungt barn þurfi styttri tíma og færri leikmenn. Hún sýndi okkur spil sem er vinsælt á meðal 

sérkennara, það heitir Find Monty og þjálfar börn í afstæðuhugtökum:  

Monty er kötturinn og þú átt að segja hvar, einfaldara getur bara verið að þau byrji, eru með 
mynd á spjaldi og eiga að raða upp hlutunum eftir spjaldinu, þannig að þá eru þau bara að 
átta sig á að bera þau saman, svo þegar þetta er þyngra þá byrjarðu að lýsa og svo er líka 
þarna meira að segja að setja spjaldið á hvolf eða eitthvað annað. Þá er ég komin með ... 
hægra megin við rúmgaflinn, eða bríkina eða eitthvað. Og svo er hægt að bæta inn og segja 
rúmgafl eða bríkin. Bríkin liggur þarna yfir og þú veist og það er, til dæmis, það eru ekki allir 
með þessi orð. 

 

Rósa notar ákveðið orðaforðamódel sem hjálpar barninu að tengja orð í setningar og 

tala skýrt. Hún útskýrði fyrir okkur málörvunarefnið Lubbi finnur málbein sem byggir 

meðal annars á hljóðaregnboga sem lýsir því hvernig börn tileinka sér orðflokkana í 

íslenskunni og að hver stafur hefði sitt hreyfitákn. Þessar táknrænu hreyfingar auðveldi 

börnum málið og geti þau byrjað allt niður í eins árs að gera táknin. Í vinnu sinni með 

börnum byrjar hún á að leggja grunninn, koma þeim inn í boðskiptin og skoða hvernig þau 

noti málið. Hún notar hreyfitákn (Lubbatákn) til að ýta undir myndun málhljóða auk þess 

að kenna þeim áhersluorð og auka orðaforða þeirra.  

Hún talar um að Tákn með tali hjálpi til við að koma barni af stað með boðskipti og er 

vinsælt að gera fyrst, hún segir að endurtekningar skipti mestu máli þegar unnið er í 



30 

málörvun: „Þetta eru nefnilega þessir töfrar hreyfitáknanna af því að við erum að búa til 

þessa hljóðmynd ...“ Rósa notast við stýrisöngva sem hjálpa mikið til, eins og að sitja, 

passa hendur og tala saman. Hún leggur mikla áherslu á að tala saman og segir það vera 

mjög mikilvægt, eins og að kenna barninu að hlusta. Með því að nota fleiri en eina 

skynleið búum við til tækifæri til náms og þegar við höfum eitthvað til þess að snerta 

vistast það betur í minnið. 

Ég þarf ekki að gera eitt og hugsa: Nú er ég bara að vinna með Lubba eða nú er ég bara að 
vinna með Tákn með tali-táknin. Svoleiðis er þetta ekki í lífinu. Við erum að gera þetta allt. 
Þannig að við erum að tengja þetta saman. Ég hjálpa þeim bæði til að skilja mig og þá er ég að 
gefa þeim verkfæri líka svo aðrir geti skilið þau betur. 

 

Rósa sýndi okkur vinnuaðstöðu sína þar sem hún fær börn til sín í talþjálfun og við 

settumst með kaffibollana okkar í góðu yfirlæti. Herbergið var snyrtilegt og spilum var 

fallega raðað í hillur á einum veggnum. Þar var aragrúi spila og fleira dót sem hún notar í 

þjálfunarstund. Hún tók til dæmis fram málörvunardót sem var eins og egg í eggjabakka, 

en með því er verið að kenna börnunum um form og liti. Þau opna eggin og sjá hvað er 

inni í þeim og þetta finnst þeim mjög skemmtilegt. 

4.4 Gangverk spilsins 

Þetta þema töldum við vera mikilvægt fyrir okkur þar sem við erum að búa til spil. 

Gangverk spilsins snýst um það hvernig spilið er spilað og að hafa gaman af því. 

Þegar unnið er með tveggja ára gömlum börnum er það skoðun Elínar að best sé að 

byrja á lottóspilum, þar sem börn á þessum aldri eigi erfitt með að gera til skiptis. Hún 

leggur mikla áherslu á að gangverk spilsins miðist við réttan aldur, það sé ekki of þungt 

eða of létt. Passa þurfi upp á tímalengd og að það skapist ekki dauður tími á milli þess sem 

hver gerir.  

Það er þannig að meðan að ég er að gera, þetta er leikurinn minn, hann mun ekki hafa nein 
áhrif á þig og þú hefur mjög takmarkaðan áhuga á því hvað ég er að gera í spilinu ... ef við 
erum fjögur að spila, meðan ég er að kasta þá er dauður tími hjá þér, það er dauður tími hjá 
þér, það er dauður tími hjá þér (segir hún og bendir á okkur til skiptis). Ef leikurinn sem ég 
geri hefur engin áhrif á þá sem spila gætu þeir misst áhugann á spilinu. 

 

Elín tekur sem dæmi nokkur gangverk sem eru að kasta teningi og færa peð, losa sig 

við spil af hendi, flokka eftir litum eða formum en það reynir á minnið og fleira. 

Samkvæmt hennar reynslu hanna kennarar yfirleitt monopoly-gangverk, eins og 

slönguspil, veiðimann, spurninga-, samstæðu- eða lottóspil.  

Þar sem við erum að skoða spil fyrir börn á aldrinum tveggja til sex ára ára ráðleggur 

Elín okkur að stefna að gangverki eins og einföldum lottóspilum. Hún minnir okkur einnig 
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á að spilin fylgi okkur aldrei alla leið heldur þurfum við að vita hvernig við ætlum að 

notfæra okkur spilið. Eins og Rósa kom inn á í málörvunarþemanu, leggur Elín einnig 

áherslu á endurtekningu. Elín bendir okkur á að gangverk sem virki fyrir fimm til átta ára 

börn séu þau sem reyni á minnið eins og til dæmis minnisspil: 

Já, svo náttúrlega vel ég svolítið spilin eins og minni og annað. Börnin eru svolítið eins og, 
skilurðu, sem eru frá fimm ára og upp að svona átta ára, þá er þetta þeirra styrkleiki, það eru 
minnisleikir. Þannig að gangverkið í spilum fyrir þennan aldur er mjög mikið minnisleikir. 

 

Elín kenndi okkur á spilið Plumpsack sem er minnisspil. Hún byrjaði á að raða sex 

spilum upp og bað okkur að leggja myndirnar á minnið, sneri spilunum síðan á hvolf og 

núna áttum við að giska á rétt spil. Sú sem giskaði á rétta mynd fékk það spil í hendur og 

annað var sett niður í staðinn og svo koll af kolli. Þetta þjálfar minni og eftirtekt. 

... þetta er Plumpsach. Þarna, þetta er hægt að spila léttara og þyngra. Það kemur út á það 
sama ... það er eitt ... af, af að spil hafi þá eiginleika að geta verið með yngri eða eldri eða 
hvort þú sért komin lengra eða annað. Hérna er derhúfa, (Elín kennir okkur spilið með 
verklegum hætti), sópur, fiðrildi, fjöður, teketill, peysa, pensill, björgunarhringur. Hér var ég 
að spila við minn fimm ára ... vill ekki hafa björgunarhring og þetta er ekki orð sem sko er inni 
í hans að hann geti gert tengingar við (tekur það spil í burtu), bók, skófla. Þannig að hann 
hefur fengið að taka út. Svo getum við ... út vegna þess að hér erum við fyrst og fremst að 
hafa gaman og geta verið góður í þessu ... fleiri spjöld sem ég set út, því erfiðara .... því 
auðveldara. (Um leið og Elín snýr spilunum á hvolf segir hún orðin aftur). Skófla, bók, pensill, 
peysa, teketill, fjöður, fiðrildi, sópur, derhúfa (en hún fer öfugan hring núna). Hérna er 
mikilvægt að bæði að nota mynd, sem sagt minnið, og að einhver segi orðin öll til þess að við 
getum tekið hljóðminnið inn líka. 

Hérna kemur líka, hérna kemur eins og þið hafið líka verið með hérna, með að þá höfum við 
gert derhúfa og þá getum við bætt inn Tákn með tali með öllu hérna inni til þess að gera 
hreyfingar inn með hljóði á myndum og öllu saman. 

 

Þegar barst í tal að við ætluðum að búa til málörvunar- og félagsfærnispil út frá Tákn 

með tali kom í ljós að Elín hafði ákveðna skoðun á spilum sem hönnuð eru út frá ákveðnu 

kennslufræðilegu markmiði: 

... fullt af spilum sem eru hönnuð af kennurum, þetta er svona pedagogiskt eða annað sem 
eigi að vera spil sem eiga að þjálfa þig í einhverju ákveðnu, mikið af þeim spilum, þau eru 
bæði ljót og leiðinleg ... og eru þá svo, svo gegnumsýrð að þau eigi að kenna þér stafsetningu. 

 

Þegar við spurðum Elínu út í hvaða málörvunar- og félagsfærnispil hún teldi vera góð 

og væru til á markaðinum, svaraði hún: 

Þarna kemur aftur, ef það er hannað sérstaklega fyrir málörvun eða félagsfærni ... þá myndi 
ég segja nei. Þau eru ekki góð ... vegna þess að, það er bara þannig að þið klikkið, ég sé að þið 
eruð að hanna spil ... þið klikkið á gangverki spilsins. 
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Þegar við skoðum gangverk spilsins út frá Elínu og Rósu sést hversu ólíkt gangverkið er 

hugsað. Á meðan að Elín talar um hvernig spilið eigi að vera talar Rósa meira út frá því 

hvernig hún vinnur með barninu. 

Rósa telur mikilvægt að leyfa barninu að leiða boðskiptin og gefa því tækifæri í 

gegnum endurtekningar og tengja við reglubundnar athafnir, þannig fái það tækifæri til að 

æfa sig. Það þurfi að gera þetta skemmtilegt fyrir barnið auk þess sem það skipti miklu 

máli að hafa fasta rútínu eins og að byrja og enda á stýrisöngvum í hverjum 

talþjálfunartíma. „Að bíða er mikilvægt, og að stýra barninu. Ég hef notað handstýringu. 

Og það að geta notað tilfinningar skiptir rosalega miklu máli.“ 

Ég vinn út frá hugmyndafræði Hanen, ég vinn út frá því að leyfa barninu að leiða boðskiptin 
og gefa barninu tækifæri í gegnum endurtekningar og tengja við reglubundnar athafnir 
þannig að barnið fái tækifæri til að æfa sig. 

Ég hugsa líka mikið um hvernig við notum málið. Hvað hjálpar þér best. Þú þarft að geta beðið 
um, þú þarft að geta heilsað og kvatt og þakkað fyrir þig, þú þarft að geta spurt, þú þarft að 
geta sagt frá. Þannig að ég tengi þetta allt saman og hljóðavinnuna og þar skelli ég 
Lubbatáknunum inn. Og það held ég að sé einna mesti „succsessin“ að tengja þetta svona 
saman. 

Ég þarf ekkert að gera eitt og hugsa: Nú er ég bara að vinna með Lubba eða nú er ég bara að 
vinna með Tákn með tali-táknin. Svoleiðis er þetta ekki í lífinu. Við erum að gera þetta allt. 
Þannig að við erum að tengja þetta saman. 

 

Við fengum smáinnskot frá henni varðandi leiðbeiningabæklinginn okkar eins og að 

benda á hvernig hægt sé að nota spilið á fleiri vegu. Taka þessa viðbótarþrívídd á þetta, 

fjölskynjun (horfa, finna, gera, hlusta). Við eigum að nýta allar skynleiðir, möguleika og 

tækifæri. Með þessu erum við að búa til taugabrautir, það er að segja með því að 

endurtaka og gefa þeim vöðvaminni til að byggja á.  

Þetta byggir svo mikið á fjölskynjun. Við erum að nýta skynleiðir til að auka möguleika þeirra 
og tækifæri. 

Það er búið að sanna það þegar börn eiga í hlut þá hjálpa hreyfingarnar miklu meir. Ég sé 
þetta betur og betur. Nú spinn ég þetta bara sundur og saman ... Ef þú ert að nota fleiri en 
eina skynleið þá ertu að búa til tækifæri til náms og þá ertu að vista betur ef þú getur snert 
eitthvað. Bara þetta að setja hljóðin inn ... 

Ég spila voða mikið af lottóspilum. Og í alls konar formi. Ég þarf líka alltaf að hugsa fyrir því að 
ég hef alltaf bara ákveðinn tíma til umráða, ég er kannski með þrjú verkefni í gangi og ég þarf 
alltaf að stíla inn á svolitla virkni og að þau fái tækifæri, þannig að ég er búin að finna út leiðir 
sem hjálpa mér til að vera bæði með upphaf og endi og þetta má ekki dragast of mikið á 
langinn. Maður þarf að geta brotið upp. 

 

Rósa gaf okkur einnig ráð við að útfæra spilið þannig að hægt sé að skapa samræður. 

Hafa athöfnina með á myndinni og eitthvað lýsandi hugtak. Einnig sagði hún að gott væri 
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að hafa möguleika á að tengja persónu/einkenni við að eitthvað sé stórt/lítið eða 

heitt/kalt. Það gæti aukið notagildi spilsins.  

Helst að hafa athöfnina með á myndinni - og jafnvel eitthvert lýsandi hugtak. Hægt að hafa í 
leiðbeiningunum a.m.k. að það sé möguleiki á þessu, t.d. hægt að tengja persónu við, tengja 
einkenni við, að eitthvað sé stórt, lítið, heitt, kalt. Þannig að þá verður notagildið svo mikið.  

 

Hún gaf okkur margar hugmyndir úr Lubbasmiðjunni til þess að vinna með efnið. Sem 

dæmi lýsti hún með vasaljósi á bókstafi Lubbaspilsins og svo á málhljóðin og tengdi þau 

þannig saman: R……..a (lýsti leiðina frá R til a). Þegar hún vinnur með Lubbabókina leyfir 

hún barninu gjarnan að velja staf úr bókinni til að vinna með. Hún setur Lubbageisladisk í 

tölvuna hjá sér á sama tíma. Þannig er hún með hljóðanám og börnin fá að heyra 

Lubbasöngva á meðan. 

Hún lýsti því að hún þyrfti að finna út hvað það er sem hvert og eitt barn hefur 

gífurlegan áhuga á og nota það sem spil sem hentar hverju og einu. Þannig meðtaka þau 

best. Skemmtilegast finnst börnunum þegar Rósa leyfir þeim að nota sápukúlur og blæs, 

þegar einhver orð byrja á bókstafnum B: „Svo náttúrlega að hafa þetta skemmtilegt, það 

er náttúrlega lykilatriði.“ 

4.5 Samantekt 

Þegar við drögum saman þær upplýsingar sem við öðluðumst í gegnum viðtölin komumst 

við að því að athöfnin að spila krefst félagslegrar færni sem lærist smám saman. Best sé 

að byrja með einföldum spilum og reglum og þyngja þau síðan hægt og rólega eins og Elín 

bendir á þegar hún talar um gangverk spilsins. Með meiri þroska eigi börn auðveldar með 

að tileinka sér þau flóknu boðskipti sem tilheyra félagslegum samskiptum. Eins og Rósa 

kemur inn á varðandi mikilvægi þess að sýna þolinmæði og hlusta á barnið og gefa því 

tíma til þess að bregðast við. Einnig skiptir miklu máli að leiðbeinandinn sé vakandi fyrir 

möguleikum hvers spils til þess að örva mál barnsins eins og þær báðar bentu á. Rósa 

benti okkur á mikilvægi þess að hafa spilið fjölþætt til að örva fjölskynjun barnsins og að 

Tákn með tali hjálpi til við að tengja yfir í talað mál. Báðar komu inn á mikilvægi 

endurtekningarinnar til þess að festa betur í minni barnsins. Þessar upplýsingar voru 

okkur nauðsynlegar þegar við unnum að hönnun spilsins og hvernig við töldum best væri 

að setja það saman. 
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4.6 Hugmyndavinnan að baki spilsins 

Frá byrjun vorum við ákveðnar í að búa til málörvunar- og félagsfærnispil út frá Tákn með 

tali, með áherslu á börn með annað móðurmál en íslensku. Við lásum okkur til um að það 

væri góð brú yfir í talað mál fyrir börn á öllum aldri. Eftir viðtölin og vettvangskannanirnar 

var tekin ákvörðun um að gera lottóspil. Hugmynd kviknaði síðan að gera spilið 

margþættara og nýta það einnig sem minnisspil með möguleika á að búa til stuttar 

félagsfærnisögur, tala um tilfinningar og athafnir. Þegar við vorum búnar að kafa í fræðin 

fannst okkur tilvalið að notast við orðflokka, liti, bliss og atkvæðadepla til að ýta betur 

undir hljóðkerfisvitund barna með atkvæðum orða. Auðvelt er að kenna börnum táknin 

auk þess sem starfsfólk leikskóla getur nálgast Tákn með tali-efni á aðgengilegri hátt. 

Spilið byggist upp á því að leiðbeinandinn eða eitt af börnunum dregur spjald og gerir 

tákn. Börnin eiga þá að para táknið við mynd sem er á spjaldi hjá einhverju þeirra. Þegar 

notast á við minnisspil á að para saman tákn og mynd sem passar saman. Dóttir einnar 

okkar var fengin til að teikna myndirnar en hún er í myndlistarnámi í Danmörku. Hún 

hefur verið að vinna myndirnar til dæmis út frá anime sem er japanskur teiknimyndastíll 

og gerir tilfinningaspilin mjög lýsandi. Við lögðum höfuðin í bleyti og veltum mikið fyrir 

okkur hvaða orð yrðu fyrir valinu. Ákvörðun var tekin um að hafa fjóra flokka, sex spjöld 

með níu myndareitum. Þá vorum við komnar með ramma utan um hversu margar 

myndirnar yrðu, eða um 54 talsins. Tveir flokkarnir eru með fjórtán myndir og hinir tveir 

með þrettán myndir. Við tökum helstu orð sem við teljum að séu notuð í leikskólum. 

Flokkarnir skiptast í dýr, persónur og tilfinningar, athafnir og föt. Spilastokkarnir eru tveir. 

Annar er með 54 myndum og hinn með 54 Tákn með tali-myndum sem parast saman við 

myndirnar. Þetta á að hvetja börn til að nota táknin þegar þau hafa ekki rétta orðið í huga 

og eykur á samskiptafærni þeirra, ásamt því að auka málskilning. Spilin eru einnig hugsuð 

út frá því að hægt sé að nota þau í gerð á stuttum félagsfærnisögum. Með spilinu fylgir 

leiðbeiningabæklingur til að auðvelda og gefa hugmyndir um notkun þess sem hægt er að 

skoða í fylgiskjölum. Við ákváðum einnig að fá nokkra leikskóla til að prófa spilið og gefa 

okkur ábendingar um hversu vel spilið nýttist  sem og fá ábendingar um kosti og galla 

spilsins.  
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5 Niðurstöður frá spurningalistum 

Leikskólarnir hafa hver sína aðferð þegar kemur að málörvun. Leikskóli A notar Mátt 

málsins sem þjálfar kerfisbundið hljóðkerfisvitund og málvitund barna í leik og starfi með 

sérstakri áherslu á snemmtæka íhlutun. Þegar verið er að vinna með félagsfærni er notast 

við félagsfærnisögur, spil, tákn og leiki. B notar virka hlustun, opnar spurningar, 

bókalestur og félagsfærnisögur. Leikskóli C notar Ljáðu mér eyra, Lærum og leikum með 

hljóðin og Froskaleikinn eftir Bryndísi Guðmundsdóttur. Einnig leggja þau inn tákn 

vikunnar (Tákn með tali) og hljóð vikunnar sem kemur frá Lubbi finnur málbein en þau eru 

dugleg að blanda saman aðferðum. Hvað félagsfærnina varðar nota þau Stig af stigi og 

PBS (Positive Behavior Support). 

Almennt virðist þetta ganga vel hjá öllum leikskólunum. Leikskóli B talar um að börn 

með frávik þurfi meira á beinni innlögn að halda og þurfa því ekki að draga ályktanir af 

niðurstöðunum. Einnig segir leikskóli C: 

Í leikskólanum okkar er mikið um fjöltyngi og eru börn hér frá níu löndum. Einhver eru íslensk 
eða hálfíslensk en alin upp í öðru landi en svo eru 13 pólsk börn sem á flestum heimilum er 
kunnátta á íslensku lítil eða engin. 

Starfsfólk leikskólans fór allt í haust á Tákn með tali-námskeið og höfum við öll verið að 
innleiða aftur þessa frábæru aðferð, við teljum hana frábæra því fjölmenningin er mikil hér í 
leikskólanum og eru einnig nokkur börn á einhverfurófinu. Dæmi hafa verið hér að barnið 
kemur í leikskólann nánast með engan hljóðaframburð en með markvissri Tákn með tali-
kennslu hefur barnið á nokkrum vikum sagt hljóð og orð. 

 

Leikskóli A og C prófuðu spilið fimm sinnum á meðan leikskóli B prófaði það tvisvar 

sinnum. Leikskóli C útskýrði fyrir okkur hvernig hann notaði spilið. 

Nýtti ég mér þrisvar sinnum valtímann í að taka börnin út úr frjálsum leik og bjóða þeim að 
koma að spila. Ég nýtti þetta í Lottó, fyrst prufaði ég að nota Tákn með tali-spilin og gera 
táknin og athuga hvort þau kunnu táknin. Svo tók ég annan hóp sem voru börn 3-4 ára og 
notaði myndirnar til að sýna þeim hver ætti eins, og fannst þeim það rosalega gaman. Í þriðja 
skiptið gat ég sest niður með elstu börnunum og prufaði aftur að nýta táknaspilin og var það 
mjög gaman en þá nýtti ég Tákn með tali og sagði þá orðin og sýndi þeim svo spilið með 
tákninu og þá fóru börnin öll ósjálfrátt að gera hreyfingarnar við táknið ... Í fimmta skiptið 
prufaði ég Táknatunnuna og var það mjög áhugavert að sjá börnin prufa að gera táknin þegar 
þau drógu táknaspil og einnig mynd og reyna gera tákn fyrir myndina.  

 

Þegar leikskólarnir tilraunakenndu spilið voru leikskólar A og B með tvö til fjögur börn 

í hóp. Leikskóli C var alltaf með sex börn fyrir utan einn tíma sem var einstaklingskennsla. 

Þá var búið að flokka myndirnar út frá tveimur lottóspjöldum og það spilað maður á 

mann. Allir leikskólarnir töluðu um að spilið væri gagnlegt og skemmtilegt. Leikskóli A 

sagði: „Já, okkur fannst spilið skemmtilegt og góð viðbót við önnur námsgögn.“ 
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Leikskóli B svaraði: „Mér finnst gaman að sjá hvað spilið er í raun mörg spil í einu spili. Það 

eykur notkunarmöguleika þess og kemur í veg fyrir einhæfa innlögn orða og hugtaka.“ 

Leikskóli C svaraði: 

Spilið var gífurlega skemmtilegt og myndirnar eru einstaklega fallegar og skýrar. Börnin 
voru mjög fljót að átta sig á hvað væri að gerast á myndinni – það ruglaði samt nokkra 
myndirnar af ömmu og afa, pabba og mömmu en tel ég það ekki svo slæmt ... Ég sé fyrir 
mér að nýta þetta spil mikið í sérstaklega sérkennslunni sem bæði umbun og einnig sem 
kennsluefni. Inni á deild munum við nýta það sem val til að spila lottó og gætum kennt 
þeim betur Tröllkarlinn og Táknatunnuna. 

Myndirnar gætu einnig nýst manni í kennslu um félagshæfni, sögugerð, málörvun og 
gaman væri að samnýta aðferðir þess sem við notum Lubbaefnið og Lærum og leikum 
með hljóðin. 

 

Allir leikskólarnir notast við Tákn með tali og telja að spilið gæti verið góð viðbót og 

virkað hvetjandi til notkunar á Tákn með tali. 

Leikskólarnir töldu að kostir spilsins væru miklir, það væri fjölnýtanlegt og hefði 

fallegar og skemmtilegar myndir. Leikskóli C svaraði meðal annars: „Spilið er mjög 

margnýtt og mjög skemmtilegar myndir, myndirnar eru heldur ekki of truflandi, heldur 

mjög mildar og segja sig sjálfar.” 

Við fengum ábendingar um að villa hefði verið gerð í tveimur orðum, misræmi á milli 

TMT-spila og lottóspjaldsins. Leikskóli A talaði um að á TMT-spilastokknum væri kind og 

önd í eintölu en á myndunum á lottóspjöldunum væru tvær endur og margar kindur. 

Einnig var okkur bent á frá leikskóla A og B að aðgreina persónur með örvum eins og til 

dæmis afi og amma. Leikskóli B sagði meðal annars: „Örlítið óskýrt s.s. amma/afi, nýtist 

vel hinu almenna barni, en flóknara fyrir notkun sérþarfabarna.“ 

Okkur þótti vænt um að fá allar athugasemdirnar en mjög gaman að lesa það sem 

leikskóli C sagði: 

Tel ekki vankanta – spilið er margnýtt og myndirnar eru svo mildar og ekki neitt svona sem 
truflar börnin í að nota þau. Ég held ég geti ekki sett neitt út á spilið – þetta er vandlega unnið 
og afar skemmtileg hugmynd því svona margnýtt spil er oft það sem leikskóla vantar. 

 

Þegar leikskólarnir voru inntir eftir þátttöku barnanna töluðu leikskólar A og B um að 

börnin væru áhugasöm og spennt. Þau sýndu áhuga á að spila spilið aftur. Gaman var að 

sjá hvernig leikskóli A notaði spilið: „Þegar notaðar voru myndirnar (ekki táknin) þá var 

börnunum gefin vísbending og ekki sýnd myndin strax, það fannst þeim spennandi og 

voru þau mjög kappsöm og voru dugleg að giska ...“ Leikskóli C taldi að þátttaka barnanna 

hefði verið misgóð en flestir hefðu haldið einbeitingunni og áhuganum allan tímann, og 

tók meðal annars fram: 
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Áhuginn var mikill og þrátt fyrir að nokkrir spiluðu tvisvar var það enn mjög 

skemmtilegt og voru sumir í elsta hóp að æfa sig einnig í að lesa fyrir neðan táknin og 

myndirnar – svo þetta var orðin þjálfun á hinum ýmsu sviðum. 

 

Öllum leikskólunum fannst leiðbeiningabæklingurinn vera skýr og gefa góðar 

hugmyndir um notkun spilsins. Leikskóli A sagði til dæmis: 

Já, okkur fannst leiðbeiningabæklingurinn vera skýr og markmið spilsins kemur fram. Einnig 
koma fram í bæklingnum skemmtilegar hugmyndir hvernig má nota hluta af spilinu eins og t.d 
til að æfa afstöðuhugtök og sagan um fiskinn kemur inn á félagshæfni. Það var líka gaman að 
sjá vísuna um tröllin í bæklingnum þar sem börnin voru að æfa sig að syngja það í tengslum 
við Listahátíð barna. 

 

Leikskóli C var einnig mjög jákvæður og sagði meðal annars: 

Bæklingurinn var mjög skemmtilega útsettur og nýttist vel og allar hugmyndirnar voru flottar. 
Hann ætti að geta nýst öllum. Afar sjaldan sem maður fær spil í hendurnar sem er með svona 
margar hugmyndir um notkun spilsins. Hugmyndirnar í bæklingnum eru margar og svo um 
leið og maður fór að nota spilið datt mér í hug að nýta svona einskonar veiðimann úr öllum 
spilunum í 10 manna 5 ára hóp í samveru og það gekk bara svona ljómandi. Ég tel ég eigi eftir 
að nota þetta spil mjög oft. Því þetta er margnota og mjög vandað spil. 

5.1 Samantekt 

Út frá svörunum sem við fengum frá leikskólunum virðist spilið nýtast vel í málörvun, 

myndirnar skemmtilegar og lýsandi auk þess sem börnin voru mjög hrifin af spilinu. Einnig 

kom það fram að við þurfum að prófarkalesa spilið mjög vandlega og laga allar villur sem 

fundust við prófun á því. Bæklingurinn kom vel út, var með skýrar lýsingar á notkun 

spilsins og gaf margar góðar hugmyndir til annarra nota. 
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6 Umræður 

Í upphafi var lagt upp með að búa til málörvunar- og félagsfærnispil fyrir börn með annað 

móðurmál en íslensku, út frá Tákn með tali. Þó að við legðum upp með ákveðinn hóp þá 

er okkar niðurstaða sú að spilið henti öllum. Lærdómurinn sem við drögum af verkefninu 

er að það tekur tíma að hanna og búa til spil. Spil sem hugsað er sem námsefni getur líka 

verið skemmtilegt og maður má ekki láta draga úr sér þó einhver dragi í efa að spil geti 

bæði verið skemmtilegt og lærdómsríkt. Samkvæmt aðalnámskrá leikskólanna kemur 

fram að leikurinn sé börnum sjálfsprottinn og eðlislægur og margt sé hægt að læra í 

gegnum leikinn. Í ljós kom að Táknaspilið er tilvalin skemmtun ásamt því að vera 

lærdómsríkt. 

Eftir að hafa fylgst með fjölmiðlum varðandi aukningu flóttafólks til Íslands skoðuðum 

við tölur frá Hagstofunni og sáum þar aukningu á fjölda barna með erlent móðurmál. Út 

frá því og reynslu einnar okkar af vettvangi varðandi hversu slæm íslenskukunnátta 

þessara barna er við upphaf grunnskólagöngu, sáum við tækifæri til að útbúa námsgögn 

sem efla málörvun þessa hóps. Spilið byggist upp á fjölskynjun og endurtekningum enda 

segja fræðin okkur að endurtekning geri það að verkum að athöfnin verði smám saman 

ósjálfráð og án umhugsunar því að með henni er verið að búa til fleiri taugabrautir og 

auka vöðvaminni. Leiðir þetta mögulega til þess að þau geti tileinkað sér orðin fyrr í 

gegnum athöfnina að spila. Samkvæmt Vygotsky þarf að sníða verkefnin að þroskastigi 

barnsins hverju sinni og því er nauðsynlegt að gæta þess að erfiðleikastig spilsins henti 

getu barnsins. Samkvæmt Erikson (1950) er þroskinn ævilangt ferli á milli sál- og 

félagslegra tilfinninga einstaklings og umhverfis, það að spila veitir börnum tækifæri til 

þess að þjálfa og efla hjá sér félagslega færni. Ingbjörg Símonardóttir (2007) bendir á 

mikilvægi málörvunar barna og höfðum við það í huga þegar við lögðum áherslu á að 

myndirnar væru lýsandi og fjölþættar og stuðluðu þannig að auknum orðaforða. 

Snemmtæk íhlutun er mikilvæg svo hægt sé að draga úr hegðunar- og þroskafrávikum 

með skipulögðum hætti (Sigríður L. Jónsdóttir, 2014) og töldum við því gott að miða spilið 

við aldurinn tveggja til sex ára. Málumhverfi tvítyngdra barna er mikilvægt (Birna, 2008) 

og þar sem Tákn með tali hefur nýst vel í fjölmenningarlegu umhverfi leikskólanna auk 

þess að vera góð aðferð til að örva málþroska fannst okkur tilvalið að byggja á þeirri 

aðferð. Til að stuðla að eflingu sjálfsmyndar barnanna var stuðst við CAT-kassann en hann 

er notaður í tilfinningavinnu með börnum (Jóna Ingólfsdóttur, 2014). 

Þegar við vorum búnar að taka ákvörðun um hvernig spilið ætti að vera uppbyggt 

veltum við fyrir okkur hvernig myndir við ættum að hafa og fengum að lokum Írisi (dóttur 

Turidar) til að teikna þær fyrir okkur. Við vorum ekki alveg vissar hvernig það myndi koma 
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út en gáfum henni tækifæri á að spreyta sig. Okkur fannst spilið verða persónulegra og 

áhugaverðara með því. Myndirnar reyndust síðan vera fallegar, bjartar, mildar, lýsandi, 

glaðlegar og komu okkur skemmtilega á óvart. Okkur fannst samt vanta upp á að litirnir 

hefðu haldið sér betur eftir að myndirnar komu úr prentun. 

Þegar við fórum í gegnum svörin sem fengust frá leikskólunum sem tilraunakenndu 

spilið komu ljós ákveðnir vankantar er varða útlit spilsins. Tvenn pör af spilum reyndust 

ekki hafa samstæð orð og má þar nefna Köttur - Kisa og Sund – Synda. Einnig eru 

atkvæðadeplar ekki allir eins á litinn, flestir eru svartir en sumir rauðir. Einnig var okkur 

bent á að gera afi – amma, mamma – pabbi og bróðir – systir meira afgerandi og nota til 

dæmis örvar til að benda á persónurnar. Það kom okkur hins vegar skemmtilega á óvart 

hversu hrifin börnin voru af spilinu samkvæmt leikskólunum. Einnig var mikið talað um 

hversu fallegar myndirnar eru. 

Við fengum mjög góða umsögn með bæklingnum en hins vegar eru nokkur atriði sem 

þarf að taka til endurskoðunar að okkar mati. Í sögunni um Regnbogafiskinn mætti 

útskýra betur hvað átt er við með setningunni (hvað er að vera sjálfselskur?) og hvað 

liggur að baki setningarinnar, en hér er verið að vísa í þann möguleika spilsins að vinna út 

frá félagsfærni. Í textanum hjá lundamyndinni kemur fram að lundinn kallist gjarnan 

prófessor. Aftur á móti kallast hann prófastur og þarf því að lagfæra það. 
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7 Lokaorð 

Við vissum strax að okkur langaði að skilja eitthvað eftir okkur að námi loknu. Það var þó 

ekki fyrr en síðastliðinn vetur að tekin var ákvörðun um að hanna spil. Í staðinn fyrir að 

byrja á því að finna upp hjólið fórum við og könnuðum hvaða spil væru mest notuð á 

leikskólum og komumst að því að lottóspil og minnisspil eru mikið notuð til að örva mál- 

og félagsfærni barna. Í náminu jókst áhugi okkar á óhefðbundnum tjáskiptaaðferðum og 

langaði okkur því að tengja spilið við þær. Eftir að hafa kafað í fræðin var ákvörðun tekin 

um að búa til lottóspil sem hefði fjölþætta virkni og byggja það á Tákn með tali. Í upphafi 

vorum við tvær en sú þriðja bættist fljótt í hópinn. Hópastarfið var krefjandi, áhugavert, 

skemmtilegt og krafðist mikils aga af okkur öllum. Kostir þess að vinna í hóp er að við 

öðluðumst fjölbreyttari sýn á verkefnið, fengum fleiri hugmyndir og þar af leiðandi 

dýpkaði sýn okkar varðandi gerð spilsins. Við höfðum einnig tækifæri til þess að skipta 

með okkur verkum. Tekin var ákvörðun strax í upphafi að virða skoðanir og álit allra og 

ræða málin á uppbyggilegan hátt. Áskoranir hópastarfsins voru að finna sameiginlegan 

tíma til þess að hittast. Þar sem við búum í mismunandi landshlutum notuðum við Skype 

forritið til þess að funda, en tæknilegir örðugleikar gerðu okkur oft erfitt fyrir þar sem 

Skype virkaði ekki alltaf eins og skyldi.  

Staðan í dag er sú að við létum prenta út tíu tilraunaeintök af spilinu og fengu 

leikskólarnir sem tilraunakenndu spilið okkar það að gjöf. Í framtíðinn er markmið okkar 

að lagfæra þá vankanta sem fundust á spilinu og leiðbeiningarbæklingnum, sækja um 

styrk til þess að geta gefið það út og kynna það á almennum markaði. 
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Viðauki 1: Spilið 
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Viðauki 2: Leiðbeiningabæklingur 
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TÁKNASPILIÐ 

 

Lottóspilið er fyrir 2-6 einstaklinga 

Táknatunna er fyrir eins marga og hægt er 

Tröllkarlinn er fyrir eins marga og hægt er 

Spilin eru fyrir 2 - 99 ára 

Innihald: 

6 lottóspjöld með 9 myndum  

1 spilastokkur með 54 myndaspilum 

1 spilastokkur með myndum af táknunum.  

Spilin skiptast niður í fjóra flokka; dýr (13 myndir), athafnir (14), föt (13) og 

persónur og tilfinningar (14). Flokkarnir í táknaspilunum flokkast eftir litum svipað 

og í blisskerfinu; fornöfn og persónur eru blá, sagnorð eru rauð, nafnorð gul og 

lýsingarorð græn. 

Markmið spilsins: Fyrst og fremst að hafa gaman og læra táknin með því að 

tengja þau við rétta mynd. 

Lottóspilið byggist upp á því að sá sem er fyrstur að fylla spjaldið sitt af 

myndum/táknum sigrar. Það er einn lottóstjórnandi og síðan geta 2 - 6 spilað. 

Reglurnar eru þannig að lottóstjórnandinn dregur spil úr táknastokknum og segir 

orðið um leið og hann táknar það; „Hver er með rauða hestinn?“ og táknar um leið 

orðið hestur. Leikmaðurinn sem er með þá mynd á sínu spjaldi ætti þá að segja 

(gott er ef lottóstjórnandinn leiðbeini hér ef þarf): „Ég er með rauða hestinn,“ og 

gera táknið fyrir hestinn. Þá fær hann spilið og getur lagt það yfir myndina. Sá sem 

er fyrstur að fylla spjaldið sitt sigrar. 

Táknatunna byggist upp á því að para saman mynd og tákn. Stokkið spilin og 

leggið þau á hvolf á borðið (þið ráðið hvað þið notið margar samstæður og gott að 

miða fjöldann við aldur barnsins, t.d. að byrja með 5 pör/10 spil þegar spilað er við 

2 ára börn og síðan er hægt að fjölga pörunum). Yngsti leikmaðurinn byrjar að 

snúa við tveimur spilum. Ef þau mynda par (t.d. mynd af hesti og tákninu hestur) 

mega þau taka slaginn. Síðan gerir næsti. Ef þau fá ekki par snúa þau spilunum 

við (þegar búið er að skoða myndina og táknið) og næsti á að gera. Sá sem endar 

með flesta slagina sigrar. 
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Tröllkarlinn byggist upp eins og Svarti Pétur. Spilunum er deilt á milli leikmanna 

og yngsti byrjar að draga hjá þeim sem situr vinstra megin við hann. Ef hann 

dregur par (mynd og tákn) er hann kominn með slag sem hann getur lagt á borðið. 

Ef hann dregur ekki par, heldur hann spilinu og næsti leikmaður (sá sem fyrsti 

leikmaður dró spilið hjá) á að draga spil hjá þeim sem situr vinstra megin við hann 

og svo koll af kolli. Þannig á að reyna að losa sig við öll spilin af hendi án þess að 

enda með tröllkarlinn. Sá sem endar með tröllkarlinn verður tröllkarl sem er að 

breytast í stein. Hér er spilið með táknið fyrir tröllkarl ekki með til þess að gangverk 

spilsins virki eins og það á að gera. 

 

Myndirnar eru mjög lýsandi  og væri hægt að nota þær á fleiri vegu en að spila 

ofantalin spil. 

 

Hægt er að skoða myndirnar og fara yfir afstæðuhugtök eins og:  

 

 

Hvað eru kindurnar að gera? Ein 

kindin stendur ofan á hinni og 

báðar kindurnar eru undir trénu. 

En hvar eru skýin? Eru þau fyrir 

framan  

tréð? 
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Hafið þið heyrt söguna um fallegasta 

fiskinn í sjónum: Regnbogafiskinn? 

Honum fannst hann vera svo fallegur að 

hægt væri að kalla hann sjálfselskan 

(hvað er að vera sjálfselskur?). Honum 

fannst enginn vera eins fallegur og hann. 

Einn daginn biður lítill fiskur hann um að 

gefa sér einn lit en Regnbogafiskurinn 

verður fúll og neitar honum. Þegar hinir 

fiskarnir frétta þetta vilja þeir ekki leika 

við hann lengur. Regnbogafiskurinn verður leiður og einmana en kolkrabbi 

ráðleggur honum að gefa fallegu litina sína. Þegar hann hittir litla fiskinn aftur gefur 

hann honum einn af litunum sínum og þegar hann sér hvað litli fiskurinn verður 

glaður fer Regnbogafiskinum að líða vel. Hann finnur hvað það er gott að gefa af 

sér og fer að gefa fleiri fiskum liti. Sagan er eftir Marcus Pfister og fjallar um 

gleðina sem það veitir okkur að gefa öðrum af okkur og sjá hvað þeim líður vel. 

Þessi saga gaf teiknaranum okkar hugmyndina af því hvernig myndin af fiskinum 

ætti að líta út. 

 

 

 

 

Einnig er hægt að nota spilin til þess að fræðast um 

dýrin eða landið: Fuglinn okkar er lundi og kallast oft 

prófastur. Hann býr aðallega í Vestmannaeyjum þótt 

hann finnist einnig annars staðar á Íslandi. Þegar 

hann veiðir síli/fiska raðar hann þeim í gogginn sinn. 

Lundinn býr sér til jarðgöng sem hreiður, svona eins 

og kanínur ... Þetta er dæmi um hvernig hægt er að 

nota myndirnar til að fræðast, til dæmis eitthvað nýtt 

um Ísland. 
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Einn möguleikinn er að búa til stuttar sögur um tilfinningar. Dæmi: 

  

 

 

 

 

 

Ég er glöð/glaður þegar kennarinn kemur út að leika og horfir á okkur renna í 

rennibrautinni. 

 

Vísa sem hægt er að syngja í tengslum við tröll og tengja við spilið.  

Hérna koma nokkur risatröll. HÓ HÓ. 

Þau öskra svo að bergmálar um fjöll. HÓ HÓ. 

Þau þramma yfir þúfurnar 

svo fljúga burtu dúfurnar. 

En bak við ský er sólin hlý í leyni, 

hún skín á tröll, þá verða þau að steini.  

Lag og texti: Soffía Vagnsdóttir 

 

Til að gefa ykkur enn fleiri hugmyndir langar okkur að benda á að sniðugt er að 

blanda saman aðferðum. Það örvar skynvitund barnanna.  

Sem dæmi er hægt að taka Hljóðasmiðju Lubba eftir Eyrúnu Ísfold Gísladóttur og 

Þóru Másdóttur og nýta hana með spilunum og Tákn með tali.  

 

Við hvetjum ykkur til þess að nýta hugmyndaflugið og vonum að þið njótið og hafið 

gaman af. 
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Viðauki 3: Viðtalsrammi 

Spurningar fyrir Elínu spilasérfræðing 

1. Veistu til þess að einhver af spilunum í þinni verslun séu notuð í skólum eða í 

sérkennslu hér á landi? 

2. Hvaða málörvunar- og félagfærnispil telur þú vera góð á markaðinum og eru einhver 

spil sem auka sérstaklega á félagsfærni eða málörvun barna? 

3. Hvað telur þú að þurfi að vera til staðar til þess að höfða til áhuga barna og jafnvel 

fullorðinna? 

4. Eruð þið með einhver spil sem notuð eru sérstaklega með tvítyngdum/fjöltyngdum 

börnum? 

5. Veistu til þess að gefin hafi verið út spil þar sem notast er við Tákn með tali? 

 

Spurningar fyrir Rósu talmeinafræðing 

1. Geturðu útskýrt fyrir okkur markmiðið með spilinu sem þú og ….. útbjugguð, hvað 

þurftuð þið að hafa í huga við gerð spilsins/námsefnisins?  

2. Hverja telur þú mikilvægustu aðferðina í málörvun?  

3. Hvaða hugmyndafræði aðhyllist þú helst í vinnu með börnum í tengslum við 

talmeinafræðina?  

4. Hvaða formúlu myndir þú telja að væri flott samblanda í spili? 

5. Gætirðu ráðlagt okkur eitthvað í spili í tengslum við spil út frá Tákn með tali til 

málörvunar og félagsfærni?  

6. Skoðaðir þú þetta efni út frá kenningum Piagets, Vygotsky eða annarra 

fræðimanna? 
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Viðauki 4: Spurningalisti til leikskólanna 

Spurningalisti til leikskólanna 

1. Hvaða aðferðir notið þið á leikskólanum í málörvun barna og félagshæfni?  

2. Hvernig nýtast aðferðirnar börnunum?  

3. Hversu oft notaðir þú spilið með börnunum? 

4. Hvað voru mörg börn í hópnum þegar spilað var? 

5. Fannst þér spilið vera gagnlegt og hvernig þá? 

6. Er Tákn með tali notað markvisst á þínum leikskóla? Ef svo er, hvernig þá? Getur 

spilið gagnast ykkur í þeirri vinnu? 

7. Hverjir voru kostir spilsins? 

8. Voru einhverjir vankantar á því, ef svo er hverjir?  

9. Hvernig virtist  þátttaka barnanna í spilinu vera?  

10. Fannst þér leiðbeiningabæklingurinn nýtast ykkur og að hvaða leyti? 

 


