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Ágrip 
Hér verður fjallað um hvaða áhrif spjaldtölvunotkun hefur á málþroska leikskólabarna. 
Fjallað verður um málþroska barna, hvernig þau tileinka sér móðurmál sitt og málörvun. 
Málþroski er mjög vítt hugtak sem felur í sér margvíslega þekkingu og færni og er hann 
einstaklingsbundinn. Talað er um að börn fæðist með ákveðna málfræðiþekkingu sem 
gerir þeim kleift að læra mál og er máltaka barna alls staðar í heiminum svipuð í grófum 
dráttum. Þegar börn læra mál eru þau að þroska mismunandi þætti málþekkingar og til að 
öðlast góða samskiptahæfileika verða þessir þættir að þroskast rétt. Síðan verður farið í 
kennslufræðilegt gildi spjaldtölvu, bæði heima og í skólanum og hvaða áhrif það hefur á 
málþroskann. Hægt er að hjálpa börnum að þroska þessa þætti með málörvun og ef 
spjaldtölvur eru rétt notaðar í leikskólastarfinu getur notkun þeirra ýtt undir að þessir 
þættir þroskist rétt. 
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1 Inngangur  
Spjaldtölvunotkun barna hefur stóraukist síðustu ár en lítið af rannsóknum verið gerðar á 
því sviði, sérstaklega á Íslandi. Rannsóknarspurningin sem ég set fram er: Hver eru áhrif 
spjaldtölvunotkunar á málþroska barna á aldrinum tveggja til sex ára? Markmiðið með 
þessari rannsóknarspurningu er að fá upplýsingar um hvort börn á aldrinum tveggja til sex 
ára njóti góðs af spjaldtölvunotkun hvað varðar málþroska þeirra.  Skoðað verður hvernig 
spjaldtölvunotkun er í leikskólum og heima hjá börnunum og hvort hún er notuð á 
kennslufræðilegan og uppbyggilegan hátt.  
 Tungumálið er það eina sem aðgreinir okkur fólkið frá öðrum dýrategundum. Börn 
fæðast með getu til að læra hvaða tungumál sem er og ákveðna málfræðiþekkingu sem 
hjálpar þeim að læra mál og átta sig á hvernig þau eru uppbyggð. Til að læra tungumál 
verður hljóðkerfisvitund (e. phonemic awareness), merkingarþekking (e. semantic 
knowledge), setningarþekking (e. syntactic knowledge), orðmyndun og beygingar (e. 
morphemic knowledge) og málnotkun (e. pragmatic knowledge) að þroskast. Hægt er að 
hjálpa börnum að þroska þessa þætti með málörvun. Málörvun verður að vera gegnum 
gangandi í öllu starfi leikskólans en einnig er hægt að vera með sérstakar 
málörvunarstundir fyrir þau börn sem þurfa á að halda. Mikilvægt er að kennarar eigi í 
ríkulegum og góðum samskiptum við börn til að efla málþroska þeirra og nauðsynlegt er 
að þeir séu börnunum góð málfyrirmynd.  
 Með breyttum tímum hafa orðið breytingar í samfélaginu og hefur tæknin verið 
sett í öndvegi. Kennarar hafa þurft að sækja námskeið og breyta starfsháttum til að geta 
notað þessa tækni rétt í starfi með börnunum og er það mjög mikilvægt. Þó að tækni eigi 
ekki að koma í stað hefðbundinnar kennslu þá getur hún verið stuðningstæki við 
venjulegar kennsluaðferðir með góðum árangri. Passa þarf upp á að tæknin sé notuð í 
kennslufræðilegum tilgangi til að styðja við börnin og hjálpa þeim. Ef hún er ekki notuð í 
kennslufræðilegum tilgangi þá hefur hún ekki þá burði til að hjálpa börnum að efla 
málþroska og börnin geta einangrast og það kemur niður á nauðsynlegum samskiptum.  

Spjaldtölvunotkun getur eflt flesta þætti málþroskans og bernskulæsi, svo sem 
hljóðkerfisvitund (e. phonemic awareness), merkingarþekkingu (e. semantic knowledge) 
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og tölulæsi (e. number literacy). Einnig hafa þær mikið skemmtigildi fyrir börnin ásamt því 
að efla ímyndunarafl og sköpun. Spjaldtölvunotkun nær ekki að efla alla þætti 
málþroskans og eru setningarþekking (e. syntactic knowledge), málnotkun (e. pragmatic 
knowledge), orðaforði (e. vocabulary) og tjáskiptafærni (e. communicative competency) 
útundan, sem þá er hægt að efla með markvissri málörvun. Kennari verður að vera 
þátttakandi í spjaldtölvunotkun barnanna til þess að hægt sé að efla þessi atriði og getað 
aðlagað spjaldtölvunotkun að markmiði málörvunarinnar. Einnig þarf að passa upp á að 
rík málleg samskipti eigi sér stað á milli barna og fullorðinna annars vegar og á milli barna 
hins vegar. Fullorðnir verða að vera meðvitaðir um spjaldtölvunotkun barnanna til að þau 
nýti þau forrit sem eru til gagns og takmarka notkun þeirra á forritum sem eru það ekki. Ef 
það er ekki gert geta börn einangrast og eiga þá ekki í gagnlegum samskiptum við aðra en 
ef passað er upp á þetta hefur það góð áhrif á málþroska og tjáningu. 
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2 Málþroski og tileinkun móðurmáls 
Maðurinn er eina lífveran á jörðinni sem getur tjáð sig og talað við aðra á ákveðnu 
tungumáli. Máleiginleiki mannsins einkennir manninn frá öðrum lífverum og er 
þýðingarmikill á öllum sviðum mannlífs og samskipta (Chomsky, 2007:179). Tungumál er 
nauðsynlegt öllum samfélögum og það myndar grunn fyrir hvers konar skynjun, samskipti 
og daglegar athafnir okkar, ef ekki væri til tungumál væri ekkert samfélag (Otto, 2013:2-
3). Til þess að börn geti tekið virkan þátt í samfélaginu og átt í góðum samskiptum við 
aðra verða þau að kunna tungumálið og kunna að fara rétt með það. Börn fæðast með 
ákveðna málfræðiþekkingu sem gerir þeim kleift að læra mál og hafa hugmynd um 
hvernig mál eru uppbyggð og er máltaka barna alls staðar í heiminum svipuð í grófum 
dráttum (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005:636). Börn læra mál með því að eiga í samskiptum 
við önnur börn og fullorðna og læra þau fyrst það sem þau heyra í kringum sig. Samskiptin 
við aðra eru því meginforsenda þess að börn geti lært mál og öðlast færni í móðurmáli 
sínu og aukið orðaforða sinn (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005:636; Sigurður Konráðsson, 
2000:152).  
 
2.1  Málþroski 
Málþroski er gríðarlega vítt hugtak sem felur í sér þekkingu og færni á mörgum sviðum. 
Þegar börn eru að læra tungumál eru þau að þroska fimm mismunandi þætti 
málþekkingar og eru þessir þættir hljóðkerfisvitund (e. phonemic awareness), 
merkingarþekking (e. semantic knowledge), setningarþekking (e. syntactic knowledge), 
orðmyndun og beygingar (e. morphemic knowledge) og málnotkun (e. pragmatic 
knowledge). Þættir málþroskans eru háðir meðfæddum eiginleikum og uppeldisáhrifum 
og oft er mikill einstaklingsmunur á málþroska barna. Til þess að börn geti öðlast góða 
samskiptahæfileika verða þessir þættir að þroskast rétt (Otto, 2013:3).  
2.1.1 Hljóðkerfisvitund (e. phonemic awareness) 
Með hljóðkerfisvitund er átt við þá hæfni barns að geta greint á milli hljóða í tungumáli, 
geta greint hljóðin í smærri einingar og hvernig hægt er að vinna með þessi hljóð á 
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mismunandi hátt (Otto, 2013:4). Í öllum tungumálum eru ákveðnir stafir og hljóð sem 
gegna meira hlutverki í orði en í öðrum tungumálum og börnin læra að greina á milli þess í 
sínu tungumáli (Otto: 2013:4). Börn allt frá unga aldri geta heyrt muninn á einstökum 
hljóðum og skilgreint hvað þau standa fyrir (Otto, 2013:4). Hljóðkerfisvitundin þróast og 
eflist með aldrinum og þegar hún hefur þroskast vel og börnin farin að ná góðum tökum á 
hljóðeiningum málsins þá geta börn farið að tengja saman hljóð og staf og þekkja ritmál. 
Börn fara einnig að þekkja mismunandi mun á merkingu orðsins með því að skynja 
hljómfallseinkenni þess, það er að segja hvernig orðið er sagt (Otto, 2013:5).  
2.1.2 Merkingarþekking (e. semantic knowledge) 
Með merkingarþekkingu er átt við þá hæfni barns að skilja að tjáð mál hefur ákveðna 
merkingu og að orðin standa fyrir eitthvað ákveðið (Otto, 2013:6). Minnið býr til 
merkingarnet sem tengir málþekkingu í ákveðna flokka til þess að börn eigi auðveldara 
með að staðsetja nýja málþekkingu, til dæmis hugtök og atburði (Otto, 2013:6). 
Merkingarnetið byrjar að myndast þegar barn nær að tengja saman ákveðin hugtök í 
minninu (Otto, 2013:6).  
2.1.3 Setningarþekking (e. syntactic knowledge) 
Til þess að geta notað tungumálið er nauðsynlegt að vita hvernig orð passa saman til að 
búa til merkingarbæra setningu og í öllum tungumálum eru ákveðnar reglur sem segja til 
um þetta (Otto, 2013:7-8). Börn læra að orðaröð í setningu er mikilvæg fyrir merkingu 
hennar. Þetta getur verið flókið fyrir tvítyngd börn vegna þess að orðaröðin í þeirra 
móðurmáli getur verið öðruvísi (Otto, 2013:8).  
2.1.4 Orðmyndun og beygingar (e. morphemic knowledge) 
Börn læra að sum orð geta haft sömu merkingu en eru notuð á mismunandi hátt í rituðu 
máli og töluðu orði (Otto, 2013:8). Þau verða að þekkja hvaða orð passa inn í setningarnar 
og hvernig þau eru notuð (Otto, 2013:8). Til að geta notað orð rétt í setningu verða börn 
að læra hvaða forskeyti og ending passar hverju orði og hvernig þau beygjast til að þau 
hafi rétta merkingu (Otto, 2013:8). Þegar börn eru búin að ná því að setja orð á rétta staði 
eru þau orðnir góðir málnotendur. 
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2.1.5 Málnotkun (e. pragmatic knowledge) 
Börn þurfa að hafa þekkingu á því hvernig málið er notað eftir mismunandi aðstæðum og 
af hvaða ásetningi (Otto, 2013:10). Í gegnum samskipti við aðra læra börn hvenær á að 
tala og hvenær ekki, hvað á að tala um við hvern, hvar og hvenær (Otto, 2013:10). Þau 
þroska með sér hæfileikann til að geta þetta með því að eiga í samræðum við aðra og 
segja frá (Otto, 2013:11). Sá hæfileiki að geta átt í samræðum við aðra er mikilvægur hluti 
af málnotkunarhæfni vegna þess að hann hefur áhrif á að barn geti átt í samræðum við 
aðra og tengst öðrum (Otto, 2013:11).  
2.1.6 Orðaforði (e. vocabulary) 
Orðaforði er einn þáttur málþroskans. Orðaforði barna getur verið mjög misjafn og fer 
það eftir hvernig talað er í kringum þau. Orðaforði er skilgreindur sem þau orð sem 
einstaklingur hefur á valdi sínu og er háður því hversu mikinn orðaforða börn komast í 
tæri við í umhverfi sínu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004:10).  Orðaforði er því mjög 
mismunandi eftir stétt, búsetu og atvinnu foreldra og annarra í kringum þau (Sigurður 
Konráðsson, 2000:153). Hægt er að skipta orðaforða í tvo hluta, það er virkan orðaforða 
og óvirkan. Virkur orðaforði vísar til þess orðaforða sem einstaklingur notar þegar hann 
talar, en óvirkur orðaforði er sá orðaforði sem einstaklingur hefur skilning á en notar ekki í 
daglegu tali (Sigurður Konráðsson, 2000:153; Freyja Birgisdóttir, e.d.). 
2.1.7 Tjáskiptafærni  (e. communicative competency) 
Til þess að geta öðlast góðan orðaforða og skilið orð verður tjáskiptafærni barns að 
þroskast á réttan hátt. Tjáskiptafærni barna má skipta í tvo flokka, það eru skilið mál og 
tjáð mál eða máltjáning (Otto, 2013:3). Þegar talað er um skilið mál er vísað til þess máls 
sem börn skilja en nota ekki endilega sjálf. Með máltjáningu eða tjáðu máli er vísað til 
þess máls sem börn nota til að tjá sig og gera sig skiljanleg.  
 
2.2 Tileinkun móðurmáls 
Í máltökuferlinu eru börn að læra orð, hvað þau merkja, hvernig þau eru sögð og hvernig 
þau beygjast, hvernig hægt er að tengja orð saman á margvíslegan máta til að fá 
mismunandi merkingu þeirra og hvernig orðin raðast saman í setningu (Hrafnhildur 
Ragnarsdóttir, 2004:9).  
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 Mikill einstaklingsmunur getur verið á málþroska barna og tileinkun móðurmáls. 
Þessi einstaklingsmunur getur stafað af mismiklu og misgóðu málauppeldi foreldra, áhuga 
þeirra, hæfni og metnaði til að barninu gangi vel og einnig misgóðu umhverfi sem barnið 
er í (Hoff, 2006:57; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015:5).  
 Börn tileinka sér móðurmál sitt með því að heyra foreldra sína tala, bæði í kringum 
börnin og við þau. Mikilvægt er að hafa í huga að samskipti milli fullorðinna og barna 
annars vegar og á milli barna hins vegar er grunnur að samskiptahæfileikum 
leikskólabarna (Otto, 2013:204).  
2.2.1 Fyrstu árin 
Fyrstu árin eru mikilvægust í máltöku barna og þá eru þau að nema hljóð og orð úr 
umhverfinu og greina þau. Mjög mikilvægt er að þau heyri sem mest af móðurmáli sínu og 
að foreldri tali mikið við barnið sitt til að það styrki málskilning og orðaforða, einnig sem 
það eflir jákvæð tengls milli barns og foreldris. Til að börn geti náð fullu valdi á móðurmáli 
sínu þarf máltaka að fara fram fyrir 5-6 ára aldur og eru þau mest móttækileg fyrir máli á 
leikskólaaldrinum en aðalmáltökuskeiðið er frá fæðingu og fram að kynþroska 
(Menntamálaráðuneyti, 2008:23; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005:636).   
 Við fæðingu heyra börn mun á hljóðum í orðum og fyrir eins árs aldur mynda þau 
mismunandi hljóð og nota þau (Otto, 2013:4). Börnin byrja mjög snemma að babla og æfa 
sig að tala en fyrstu orðin koma yfirleitt um eins árs aldurinn og átta þau sig þá á 
mismunandi hlutverki hljóðanna. En mikill einstaklingsmunur er hér á og byrja sum börnin 
aðeins seinna að koma með fyrstu orðin. Ekki á að nota aldurinn sem mælikvarða á 
hvenær fyrstu orðin eiga að koma, en öll börn með eðlilegan málþroska ganga í gegnum 
sömu stigin við tileinkun móðurmáls (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005:637). Hvert stig hefur 
sínar eigin reglur og eru þessar reglur oft aðrar en hjá fullorðnum en með hverju stigi sem 
börn ganga í gegnum fer málkerfi þeirra að svipa meira til málkerfis fullorðinna (Sigríður 
Sigurjónsdóttir, e.d.). 
 Börn fara að setja saman tvö og tvö orð þegar þau hafa lært um 50-200 orð og eru 
þau þá komin á tveggja orða stigið. Á þessu stigi virðast börnin hafa heilmikla þekkingu 
um móðurmálið og gerð þess, eins og orðaröð innan setningar, myndun setninga og fram 
koma aðallega orð í opnum orðflokkum, það eru nafnorð, sagnorð, lýsingarorð og nokkur 
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atviksorð (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005:636-639). Eftir tveggja orða stigið kemur þriggja 
orða stigið og svo koll af kolli og setningar barna lengjast jafnt og þétt og þær fara að 
líkjast setningum fullorðinna eftir því sem þau eldast og það bætist í setningarnar hjá 
þeim. Fyrst koma aðeins merkingarbær orð en síðan fara að bætast við kerfisorð og fleiri 
beygingar (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005:639). Á þessum stigum máls geta ákveðin frávik 
komið fram hjá börnum en svo lengi sem þau eru innan eðlilegra marka þá er það ekkert 
til að hafa áhyggjur af. 
2.2.2 Tveggja til þriggja ára 
Um tveggja til þriggja ára aldur átta börn sig á hvaða hljóð eru í málinu og hvernig þau 
raðast og á þessum aldri eru þau komin með orðaforða upp á 20-170 orð (Otto, 2013:4). 
Daglega bætast við ný og ný orð og á þessum aldri lærir barnið að jafnaði um 10 orð á dag 
og málfræðina sem að þeim fylgir (Sigurður Konráðsson, 2000:157). Börnin eru farin að 
nota persónufornöfnin „ég“, „hann“ og „hún“ og setningarnar eru farnar að lengjast úr 
tveggja orða setningum í þriggja til fjögurra orða setningar (Heyrnar- og talmeinastöð 
Íslands, e.d.). Barnið er farið að spyrja mikið, nota fleirtölu og greini, einnig getur það 
myndað flest málhljóð ásamt því að farið er að bætast í samhljóðin og framburður að 
skýrast (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.).  
 Á þessum aldri eru flest börn að byrja í leikskóla og þá fara kennarar og aðrir 
starfsmenn, ásamt foreldrum, að hafa áhrif á mál barnanna. Þá verða þeir aðilar að sýna 
börnunum jákvæðni þegar þau eru að æfa mál sitt og tala rétt mál við þau. Í leik læra börn 
mörg orð í samskiptum við önnur börn og er leikur mikilvæg leið til að efla mál og þroska 
orðaforða. 
2.2.3 Þriggja til fjögurra ára 
Orðaforði barnanna eykst jafnt og þétt, hann er komin upp í 800-1000 orð á þessum árum 
og er málið stöðugt að þroskast og setningarnar farnar að lengjast. Börn á þessum aldri 
eru farin að skilja hvernig hægt er að nota tungumálið á mismunandi hátt þegar þau tala 
við börn eða fullorðna. Einnig hafa þau betri tök á að setja orðin á rétta staði í setningu og 
skilja hvernig tungmálið er notað mismunandi eftir mismunandi aðstæðum (Otto, 
2013:169). Börn á þessum aldri segja það sem þau hugsa og helst strax, það má oft ekki 
bíða því að þá eru þau búin að gleyma því. Það má segja að þau hugsi upphátt, talað er 
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um að þetta sé vegna þess að þau geta ekki ennþá geymt upplýsingar innra með sér og 
samskipti við aðra einkennast af hvatvísu tali (Otto, 2013:169). Einnig spyrja þau 
endalaust spurninga og ekki bara til að fá svör við þeim spurningum sem þau hafa heldur 
líka til að halda samskiptunum gangandi. Þau spyrja oftast spurninga sem innihalda orðin 
„hvar“, „hver“ og „hvað“ (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.). Börnin einbeita sér að 
því að hlusta eftir líkingu hljóða í orðum og á milli orða og eru oft að leika sér að þessum 
hljóðum (Otto, 2013:169), til dæmis leika þau sér að því að ríma og eru orðin oft 
tilbúningur frekar en raunveruleg orð. Þegar börnin eru byrjuð að ríma er það merki um 
að hljóðkerfisvitund þeirra er að þroskast (Otto, 2013:171).  
 Þegar börn eiga í samskiptum við aðra eykur það orðaforða þeirra með nýjum og 
merkingarbærum orðum og merkingarþekking þeirra þroskast (Otto, 2013:175). Þar af 
leiðandi er mikilvægt að tala gott íslenskt mál, nota flókin orð inn á milli til að þau læri þau 
líka og útskýra þá merkingu þeirra orða sem þau skilja ekki.  
2.2.4 Fjögurra til sex ára 
Um fjögurra til sex ára aldur eru börn orðin vel skiljanleg og sýna miklar framfarir í 
málþroska. Þau hafa náð fullu valdi á málhljóðum með einhverjum undantekningum þó 
sem ekki þarf að hafa áhyggjur af nema að börnin séu illskiljanleg þegar þau eiga í 
samskiptum við aðra (Otto, 2013:235). Orðaforði barna á þessum aldri hefur aukist til 
muna, hann er um 1500 orð en þau skilja mun fleiri  (Otto, 2013:239). Setningaþekking 
þeirra hefur þroskast mikið og eru þau farin að nota fleiri og flóknari orð í setningu, ásamt 
því eru þau farin að nota átta orða setningar (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.). 
Börnin eru ennþá að læra hvernig nota á tungumálið á mismunandi hátt eftir aðstæðum, 
til dæmis til að segja sögur og tala við félaga og með því má sjá samskiptahæfileika þeirra, 
málþekkingu og ímyndunarafl þroskast mikið (Otto, 2013:244).  
 Þó að börn hafa náð góðu valdi á málinu fimm til sex ára eiga þau þó eftir að læra 
atriði í beygingum og setningagerð og alltaf er að bætast í orðaforða þeirra. Á þessum 
aldri og á fyrstu árunum í grunnskóla er gífurlega mikilvægt að börn hafi góðar 
málfyrirmyndir og fái málörvun við hæfi (Menntamálaráðuneyti, 2008:23).  
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3 Málörvun 
Þegar talað er um málörvun er átt við þá þætti móðurmálsins sem þarf að örva. Þessir 
þættir eru máltjáning, hlustun, framburður, orðaforði, frásagnarhæfni, málskilningur, 
lestur og skrift og eru þeir undirstaða fyrir góðan málþroska (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 
2008:9). Málhæfnin sem  börn búa yfir um fimm til sex ára aldurinn einkennast af 
samskiptum sem þau eiga heima fyrir, í samfélaginu og í skólanum og er mikilvægt fyrir 
kennara að búa yfir hæfileikum til að gera umhverfið málhvetjandi svo að málþroski, 
orðaforði og skilningur barnanna á tungumálinu eflist. Á leikskólum er málörvun þjálfuð í 
daglegu starfi en þess utan eru fyrirfram ákveðnar málörvunarstundir þar sem tekin eru 
fyrir þau atriði sem þjálfa þarf með einstökum börnum. Barnahópurinn getur verið 
margskonar og í flestum ef ekki öllum leikskólum eru börn af erlendu bergi brotin og þar 
af leiðandi með annað móðurmál en íslensku. Leikskólakennarinn þarf einnig að sinna 
málörvun þessara barna til að þau nái góðu valdi á íslenskunni, en það er öðruvísi 
málörvun sem fer fram og kennari þarf að vera vel að sér í slíkum fræðum (Anna Þorbjörg 
Ingólsfdóttir, 2008:9). Nauðsynlegt er að grípa inn í fyrr en seinna og gefa öllum börnum 
viðeigandi málörvun ef kemur í ljós að þau þurfa á henni að halda, það skiptir gríðarlegu 
máli fyrir þau þegar þau eru komin yfir á næsta skólastig. 
 Þau samskipti sem kennarar og fullorðnir eiga við börn hafa áhrif á málþroska 
þeirra og talað er um fjórar málhvetjandi aðferðir sem kennarar geta notað í samskiptum 
sínum við börn til að efla þau enn frekar. Í fyrsta lagi er það að spyrja börnin spurninga 
sem hvetur þau til að svara með setningu, í öðru lagi að veita þeim stuðning og hjálpa 
þeim að byggja ofan á málþroska þeirra, í þriðja lagi að miðla upplýsingum til barnanna og 
í fjórða lagi að hjálpa þeim að leysa deilur (Otto, 2013:194). Markmiðið með að fá börnin 
til að svara spurningum er að þroska máltjáningu, skilning og auka orðaforða þeirra (Otto, 
2013:198). Kennarinn getur stutt börnin áfram og aukið orðaforða þeirra með því að 
útskýra fyrir þeim flókin orð og setningar en til þess verður hann að hafa þann hæfileika 
að geta átt í mállegum samskiptum við börnin og útskýrt og einfaldað það sem barnið er 
að leitast við að fá útskýrt til að auðvelda skilning sinn (Otto, 2013:200).  
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 Þessum fjórum aðferðum má ná með því að lesa fyrir börn og tala mikið við þau. 
En rannsóknir hafa einmitt sýnt að ef mikið er lesið fyrir og talað við börn þá hafa þau 
mun meiri orðaforða og ná fyrr valdi á ýmsum atriðum í málkerfinu, ef þau hafa fengið 
gott málauppeldi eru þau betri málnotendur fyrir vikið (Menntamálaráðuneyti, 2008:24). 
Mikilvægt er að byrja mjög snemma og ekki á að hætta að lesa fyrir þau þótt að þau hafi 
náð góðu valdi á málinu, frekar að velja bækur sem henta þeirra aldri og þroska til að 
bæta við orðaforða þeirra. 
 Stærsti liður málörvunar og jafnframt forsenda læsis er að venja börn við bækur og 
ritmál (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:23). Með því að lesa fyrir börn bætast orð við í 
orðaforða þeirra sem annars myndu ekki lærast, það eru oft notuð önnur og flóknari orð í 
rituðu máli en í töluðu máli (Otto, 2013:240). Gott er að lesa sömu bækurnar oftar en einu 
sinni og mikilvægt er að skoða bókina og ræða hana með börnunum, ræða hvað felst í titli 
bókarinnar og skoða bókarkápuna (Heyrnar – og talmeinastöð Íslands, e.d.). Nauðsynlegt 
er að vera með bækur sem börn geta komist í og skoðað sjálf eða með öðrum á öllum 
tímum dagsins, þar sem þau geta spurt spurninga og tjáð sig um það sem er að gerast í 
bókinni. Það eykur orðaforða barna að ræða saman um myndir og atburði í bókunum 
hvort sem það er við fullorðinn eða önnur börn og með því þroskast máltjáning þeirra og 
skilið mál (Otto, 2013:210).  
 Hægt er að beita allskonar aðferðum við málörvun og eru þessi almennu atriði 
notuð í daglegu starfi leikskólans. Sem dæmi má nefna er að vera barninu skýr 
málfyrirmynd og tala mikið við það í öllum athöfnum dagsins gríðarlega mikilvægur liður í 
málörvun, það þarf að gefa sér góðan tíma til að tala við barnið og gefa barninu gott 
svigrúm til að grípa það sem sagt er og svara (Heyrnar – og talmeinastöð Íslands, e.d.). 
Kennari getur hjálpað barni að víkka og bæta í orðaforða sinn með því að nota sömu orðin 
í mismunandi samhengi og nefna allar athafnir með því að tala um það sem gert er hverju 
sinni (Heyrnar – og talmeinastöð Íslands, e.d.). Gott er að kynna fyrir barninu ný orð og 
hugtök og tala um atburði í nútíð, þátíð og framtíð,  tala um það sem hefur gerst og það 
sem á eftir að gerast, með því lærir barnið að skynja tímann (Heyrnar – og talmeinastöð 
Íslands, e.d.). 

Til eru margskonar leikir og forrit í tölvum og spjaldtölvum sem henta til málörvunar 
en mikilvægt er að hafa í huga að vera með barninu í þeim aðstæðum og ræða hvað það 
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er að gera (Heyrnar – og talmeinastöð Íslands, e.d.). Börn hafa gott af því að æfa sig að 
segja frá og kennari á að hvetja börn til þess. Kennari þarf að geta komið með góðar 
hugmyndir að aðferðum sem henta hverju og einu barni best. Með því að nota 
fjölbreyttar málörvunaraðferðir öðlast barnið nýja reynslu og þeirri reynslu tilheyrir nýr og 
meiri orðaforði.   
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4 Spjaldtölvur og kennslufræðilegt gildi þeirra 
Miklar breytingar hafa orðið í samfélaginu í upphafi 21. aldar sem nær einnig til 
skólakerfisins, nemenda og kennara (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:12). 
Með þessum breytingum hefur tæknin verið sett í öndvegi. Kennarar hafa þurft að tileinka 
sér nýja starfshætti með tilliti til þess og sækja námskeið og fræðslu um hvernig best er að 
nota tæknina í skólastarfinu með börnunum þannig að hún hafi kennslufræðilegt gildi.  
 Spjaldtölvur þykja orðið sjálfsögð verkfæri í starfi skólanna og hægt er að nota þær 
við mörg mismunandi tækifæri og til fjölþættrar merkingarsköpunar, en passa þarf upp á 
að börnin noti þessi tæki rétt (Mennta- og menningarmálaráðnuneytið, 2011:17). Tækni 
eins og spjaldtölvur eiga ekki að koma í stað venjulegra kennsluaðferða á borð við að lesa 
fyrir börnin, samræður og almenna málörvun, skapandi leikja, útiveru eða samskipta á 
milli jafningja og fullorðinna heldur á að hafa jafnvægi á milli þessara atriða og nota á 
tæknina sem stuðningstæki við þessar aðferðir (NAEYC & Fred Rogers Centre, 2012:5).  
 Nauðsynlegt er að spjaldtölvurnar séu notaðar á faglegan og réttan hátt til að 
börnin læri eitthvað af þeim og því þurfa kennarar og fagmenntaðir aðilar sjálfir að læra 
hvernig á að nota þessi tæki rétt í starfi. Þegar talað er um að nota spjaldtölvurnar á 
réttan hátt er átt við að þær séu notaðar í hófi, með kennara, að tala við börnin á meðan 
þau eru að nota þær, börnin fái að ræða það sem þau eru að gera við kennara eða önnur 
börn og að þau séu að nota kennslufræðileg smáforrit sem hjálpa þeim við að efla þætti 
málörvunar. Fagmennska kennara er mjög mikilvæg í öllu námi barna og byggir hún á 
sérfræðiþekkingu, menntun, viðhorfum og siðferði (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011:11). Einnig snýst hún um að kennurum ber skylda til að 
miðla þekkingu til nemenda og veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar og efla hugsun 
þeirra, þeir eiga að leiðbeina börnum og skapa góðan skólabrag, góðar vinnureglur og 
hvetjandi námsumhverfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011:11).  
 En allt er gott í hófi og þar á meðal spjaldtölvunotkun barna. Kennari þarf að vera 
meðvitaður um hvaða kennslufræðilegu gildi spjaldtölvurnar hafa og nýta hana á réttan 
hátt. Til eru margskonar kennslufræðileg smáforrit í þessi tæki sem örva málþroska barna 
og efla læsi sem er undirstaða þess að ná góðum tökum á talmáli og ritmáli. Margvísleg 
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tækni er allt í kringum börnin, bæði á heimilum og í skólum og þegar hún er notuð rétt 
getur hún stutt við nám og samskipti við aðra, bæði vini og fullorðna (NAEYC & Fred 
Rogers Centre, 2012:1). Þessi tækni hefur orðið partur af daglegri rútínu barnanna vegna 
þess að öll þessi stafrænu tæki eru hluti af lífi þeirra innan heimilisins, foreldrar nota þau  
mikið og finnst þá lítið mál að leyfa börnum sínum að nota þau líka.  
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5 Spjaldtölvur og málþroski 
Í rannsókn sem gerð var um skjánotkun barna undir þriggja ára í Bandaríkjunum kom fram 
samband á milli skjánotkunar og málþroska, þeim mun meiri skjánotkun hjá börnunum 
þeim mun lakari málþroski (Duch ofl., 2013:2). En í þessu samhengi er verið að tala um 
skjánotkun barna heima hjá sér en ekki í leikskólanum og í flestum tilfellum eru börnin 
ekki í neinum smáforritum eða leikjum með kennslufræðilegt gildi. Þegar börn eyða 
miklum tíma fyrir framan skjá þá eyða þau minni tíma í að tala og tjá sig, sem leiðir til þess 
að börnin æfa ekki málið og málþroskinn verður minni fyrir vikið. Börn yngri en tveggja 
ára hafa lítið sem ekkert að gera með það að vera í spjaldtölvum eða fyrir framan skjái, 
foreldrar og aðrir fullorðnir eiga miklu frekar að eiga í samskiptum við börnin til að efla 
málþroska þeirra (NAEYC & Fred Rogers Centre, 2012:3). Í einni rannsókn sem var gerð á 
börnum tveggja til átta ára í Bandaríkjunum kom fram að börn alveg niður í tveggja ára 
gátu notað spjaldtölvur til þess að gera einfalda hluti eins og að telja og finna samstæður 
(Neumann og Neumann, 2014:232). Börn geta átt góðan tíma með foreldrum sínum fyrir 
framan spjaldtölvuna á þessum aldri ef verið er að gera eitthvað uppbyggilegt, eins og að 
skoða saman myndir sem hægt er að tala um, skoða rafbækur eða skoða saman smáforrit 
með kennslufræðilegt gildi (NAEYC & Fred Rogers Centre, 2012:5). Til eru mörg slík 
smáforrit sem efla málþroska og orðaforða hjá börnum.  
 Á vefnum Það er gott að lesa (Menntamálastofnun, 2016b) kemur fram að send 
var út könnun í árslok 2016 og byrjun árs 2017 til allra leikskóla á Íslandi til að afla 
upplýsinga um þau smáforrit sem eru mest notuð í starfi leikskólans. Í ljós kom að notuð 
eru 165 smáforrit og eru þar miklu fleiri á ensku, alls 144, en íslensku, alls 21, og hægt er 
að sjá þau forrit á vefnum Það er gott að lesa (Menntamálastofnun, 2016a). Þar kom fram 
að margir töluðu um að nauðsynlegt væri að búa til fleiri smáforrit á íslensku sem myndu 
bjóða upp á kennsluefni sem tengist máli og læsi. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að 
þetta snýst ekki um hversu mörg forrit á að sækja, heldur hvaða forrit hentar best hvað 
varðar barnið sem á að nota það, hvað við viljum að barnið læri og hafa þarf í huga hvar 
barnið er statt í málþroska (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2017). Einnig er best að finna íslensk 
forrit því að við viljum að börnin læri góða íslensku.   
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Hér eru nokkur dæmi um smáforrit sem notuð eru í leikskólum landsins:  
 

 Bitsboard 
Þetta smáforrit var valið besta kennsluforritið (Bitsboard, e.d.). Var það 
valið af ITunes (ITunes, e.d. a). Innovative Investments Limited þróaði 
smáforritið. Það inniheldur marga kennslufræðilega leiki fyrir alla 
aldurshópa, til dæmis minnisleiki, spurningaleiki, pörunarleiki, púsluspil 
og allskonar orðaleiki. Allir þessir leikir eru á ensku sem efla ekki íslenskan 
orðaforða. Börnin læra ýmis orð, hvernig þau eru skrifuð, borin fram og 
hvað þau þýða, hægt er að nota þetta með börnum sem hafa annað 
móðurmál en íslensku til dæmis og eflir það hljóðkerfisvitund þeirra (Fjóla 
Þorvaldsdóttir, 2017).  

 
 Börnin læra 

Smáforrit á íslensku þar sem að börn læra um dýrin, stafrófið, tölur, 
mánuði og dagana. Auðvelt til notkunar og fræðandi fyrir börnin (ITunes, 
e.d. b). Með því að kenna börnunum stafina er hljóðkerfisvitund þeirra að 
aukast og þau læra að þekkja stafina út frá hvaða dýr á hvaða staf.  Einnig 
þroskast merkingarþekking þar sem að börnin eru að festa ný orð í minni.  
 

 Íslenska stafrófið 
Smáforrit um íslenska stafrófið sem notað er í leikskólum landsins sem er 
auðvelt í notkun og fræðandi. Það er á íslensku og hægt er að læra um 
bókstafina með því að skoða dýr og ávexti og upp kemur hvaða stafur á 
við, einnig læra börnin um liti, form, mánuði, daga og lönd (ITunes, e.d. 
e). Í þessu smáforriti eru börnin að efla hljóðkerfisvitund, læsi og 
merkingarþekkingu.  
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 Orðaleikurinn  
Þetta smáforrit er á íslensku og inniheldur 200 myndir og orð sem skiptast 
í mismunandi flokka. Þegar það er spilað birtist mynd og stafarugl sem 
þarf að raða í rétta röð, ekki er hægt að komast í næsta borð fyrr en 
stöfunum hefur verið rétt raðað upp (ITunes, e.d. i). Í þessu smáforriti eru 
börn að efla hljóðkerfisvitund og læra að raða stöfum rétt upp í orð.  
 

 Lærum stafina 
Þetta smáforrit er á íslensku og býður upp á að börnin geti lært stafina á 
fjölbreyttan og skemmtilegan hátt. Það er með spilum með bókstöfum og 
myndum sem börnin eiga að tengja við stafina. Einnig eru samstæðuleikir 
til að þjálfa þekkingu á stöfunum og æfa sig í að þekkja í sundur hástafi og 
lágstafi (Itunes, e.d. g). Hljóðkerfisvitund barna eykst og þau læra að 
þekkja muninn á stórum og litlum staf.  
 

 Stafirnir okkar 
Íslenska stafrófið er kynnt fyrir börnunum á líflegan og skemmtilegan hátt 
á íslensku. Þetta er smáforrit fyrir börn á aldrinum tveggja til fimm ára og 
hjálpar þeim að læra íslensku bókstafina og hvaða hljóð þeir eiga. 
Stafrófið er kynnt með vönduðum myndum og orðin lesin og kynnt í 
samhengi (Itunes, e.d. l).  Þetta smáforrit eykur hljóðkerfisvitund og börn 
læra að þekkja stafina. 
 

 Georg og félagar  
Í þessu smáforriti, sem er á íslensku, geta börn lært alla bókstafina og 
tölustafi frá einum upp í tíu á skemmtilegan hátt (ITunes, e.d. c). Þau læra 
að tengja saman hvaða dýr á hvaða bókstaf og eykur það 
hljóðkerfisvitund þeirra, einnig efla þau tölulæsi með því að ýta á tölustaf 
og upp kemur mynd af jafnmörgum hlutum og segir til í tölunni og með 
því læra þau að telja. Höfundur þessa smáforrits er Íslandsbanki. 
 



  Lærum og leikum með hljóðin
Í þessu smáforriti eru öll íslensku málhljóðin kennd á lifandi og 
skemmtilegan hátt
eykur orðaforða og hljóðmyndun, hjálpar börnum að æfa réttan 
framburð og eflir hljóðkerfisvitund
ýmis orð, hvernig þau eru skrifuð og hvað þau þýða
2017). Smáforrit
hljóðin út frá því í hvaða röð þau tileinka sér málhljóðin (ITunes, e.d. f). 
Þetta smáforrit
Guðmundsdóttur sem er jafnframt höfundur, hún 
leiðsögn til foreldra og skóla 
Einhver fullorðin
það er opnað kemur upp á skjáinn stafur og mynd, 
og barnið á að herma eftir, þá skráir
rétt eða rangt. 

 
 Froskaleikur eitt, tvö og þrjú

Í þessu smáforriti
málhljóðin í þeirri erfiðleikaröð sem þau koma. Í gegnum 
er áhersla lögð á  hljóðvitund, hljóðatengingu og umskráningu, 
hljóðgreiningu, tengingu hljóðs við bókstaf, mynd af orði og skrifuðu orði 
(Lærum og leikum með hljóðin, 2013
talmeinafræðingurinn Bryndís Guðmundsdóttir og hæ
smáforrit einnig á ensku. Allt eru þetta þættir sem
barna.   

 
 Sprotarnir 

Í þessu smáforriti
þrautir, stafa orð og börn geta æft sig í umferðarreglunum. Einnig er
að lita myndir, leika á hljóðfæri
að efla hljóðkerfisvitund 
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Lærum og leikum með hljóðin 
forriti eru öll íslensku málhljóðin kennd á lifandi og 

skemmtilegan hátt á íslensku. Það undirbýr börnin undir lestrarnám, 
eykur orðaforða og hljóðmyndun, hjálpar börnum að æfa réttan 
framburð og eflir hljóðkerfisvitund og merkingarþekkingu. Börnin læra 
ýmis orð, hvernig þau eru skrifuð og hvað þau þýða (Fjóla Þorvaldsdóttir, 

orritið tekur mið af hvernig auðveldast er að kenna börnum 
hljóðin út frá því í hvaða röð þau tileinka sér málhljóðin (ITunes, e.d. f). 
Þetta smáforrit byggir á aðferðum talmeinafræðingsins Bryndísar 
Guðmundsdóttur sem er jafnframt höfundur, hún vill veita fagl
leiðsögn til foreldra og skóla (Lærum og leikum með hljóðin, 2013b

ullorðinn verður að vera með barninu í þessu smáforriti og þegar 
það er opnað kemur upp á skjáinn stafur og mynd, hljóð stafsins er sagt
og barnið á að herma eftir, þá skráir kennarinn hvort barnið segi stafinn 
rétt eða rangt. Einnig er hægt að fá þetta smáforrit á ensku. 

Froskaleikur eitt, tvö og þrjú  
Í þessu smáforriti, sem er á íslensku, eru börnin að æfa íslensku 
málhljóðin í þeirri erfiðleikaröð sem þau koma. Í gegnum alla froskaleikina 

áhersla lögð á  hljóðvitund, hljóðatengingu og umskráningu, 
hljóðgreiningu, tengingu hljóðs við bókstaf, mynd af orði og skrifuðu orði 
(Lærum og leikum með hljóðin, 2013a). Höfundur er 
talmeinafræðingurinn Bryndís Guðmundsdóttir og hægt er að fá þetta 

forrit einnig á ensku. Allt eru þetta þættir sem efla hljóðkerfisvitund 

Í þessu smáforriti, sem er á íslensku, er hægt að hlusta á sögur, leysa 
þrautir, stafa orð og börn geta æft sig í umferðarreglunum. Einnig er
að lita myndir, leika á hljóðfæri og margt fleira (ITunes, e.d. k
að efla hljóðkerfisvitund og merkingarþekkingu,  þjálfa lausnaleit og 

forriti eru öll íslensku málhljóðin kennd á lifandi og 
undirbýr börnin undir lestrarnám, 

eykur orðaforða og hljóðmyndun, hjálpar börnum að æfa réttan 
. Börnin læra 

(Fjóla Þorvaldsdóttir, 
ið tekur mið af hvernig auðveldast er að kenna börnum 

hljóðin út frá því í hvaða röð þau tileinka sér málhljóðin (ITunes, e.d. f). 
ins Bryndísar 

vill veita faglega 
(Lærum og leikum með hljóðin, 2013b). 

forriti og þegar 
hljóð stafsins er sagt 

kennarinn hvort barnið segi stafinn 
 

eru börnin að æfa íslensku 
alla froskaleikina 

áhersla lögð á  hljóðvitund, hljóðatengingu og umskráningu, 
hljóðgreiningu, tengingu hljóðs við bókstaf, mynd af orði og skrifuðu orði 

gt er að fá þetta 
efla hljóðkerfisvitund 

er hægt að hlusta á sögur, leysa 
þrautir, stafa orð og börn geta æft sig í umferðarreglunum. Einnig er hægt 

og margt fleira (ITunes, e.d. k). Börnin eru 
þjálfa lausnaleit og 
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smáforritið hefur ákveðið skemmtanagildi. Höfundur er Landsbankinn. 
 

 Stærðfræðileikurinn 
Stærðfræðitengt smáforrit á íslensku með 300 mismunandi dæmum í 
samlagningu og frádrætti, hægt að nota með elstu börnum í leikskóla 
(ITunes, e.d. m). Þetta smáforrit eflir tölulæsi. 
 
 

 Georg og leikirnir 
Í þessu íslenska smáforriti er hægt að telja, reikna og þekkja íslensku 
smápeningana. Hér eru fimm leikir sem eru skemmtilegir og fræðandi 
fyrir leikskólabörn, þar á meðal er hægt að þjálfa minnið í 
samstæðuspilum, læra samlagningu og frádrátt og læra tölurnar sem eflir 
tölulæsi (ITunes, e.d. d). Börnin fá verðlaun fyrir hvern leik sem er rétt 
spilaður og eykur það skemmtanagildi leiksins. Höfundur er Íslandsbanki. 
 

 Tölurnar okkar 
Tölustafirnir eru kynntir fyrir börnunum og fjöldinn sem þeir standa fyrir 
er sýndur með myndum (ITunes, e.d. n). Þetta smáforrit er á íslensku og 
ætlað börnum á aldrinum tveggja til fimm ára. Það eflir tölulæsi en hefur 
jafnframt gott skemmtanagildi.  
 
 

 Orðagull  
Þetta smáforrit er á íslensku og miðar að því að styrkja máltjáningu, 
heyrnræna úrvinnslu, orðaforða og vinnsluminni barnanna og eru 
höfundar þess talmeinafræðingarnir Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur 
Bj. Snorradóttir (ITunes, e.d. h). Það býður upp á að barn æfi sig í að 
hlusta og fara eftir fyrirmælum, svari já og nei spurningum, muna og 
endurtaka fyrirmæli og það eflir lesskilning og hlustunarskilning (ITunes, 
e.d. h). Smáforritið er hugsað sem málörvunarefni og er námsefnið 
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skemmtilegt og áhugavert og með  þeim þáttum er leitast við að virkja 
áhuga barna (ITunes, e.d. h). 

 
 Mjási 

Smáforritið Mjási er ætlað að skemmta börnunum frekar en að kenna 
þeim eitthvað. Það er fyrsta sinnar tegundar á íslensku. Þetta er 
skemmtileg snertihljóðbók um Mjása sem týndi fötunum sínum og ratar 
ekki heim og börnin þurfa að hjálpa honum að komast yfir þrautir sem     
verða á vegi hans. Meðal annars eru púsluspil sem þarf að leysa og aðrar 
smáþrautir. Þetta smáforrit þjálfar lausnaleit hjá börnum (Appland, e.d).  
 

 Myndasaga 
Börnin geta búið til sína eigin myndasögubók með skemmtilegum 
myndum af persónum, hlutum og bókstöfum. Börnin geta æft sig að skrifa 
orð og eru myndirnar með bókstöfum, tölum og táknum á íslensku (Fjóla 
Þorvaldsdóttir, 2017). Í þessu smáforriti eru börn að efla ímyndunaraflið, 
þau læra stafina og orðmyndun. 

 
 Orðaflipp 

Smáforritið er á íslensku og eflir orðaforða og þjálfar málfræði hjá 
börnum, einnig hjálpar það þeim í skapandi skrifum, byrjendalæsi og við 
almenna íslenskukennslu (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2017). Börnin læra að 
hugsa út fyrir rammann og sköpunarkraftur þeirra og ímyndunarafl eykst. 
Þetta smáforrit hefur mikið skemmtanagildi fyrir barnið.  
 

 Puppet pals 
Í þessu smáforriti geta börnin eflt ímyndunarafl sitt og skapandi hugsun 
með því að búa til leikþátt með ákveðnum persónum og talað inn á 
(ITunes, e.d. j). Börnin stjórna alfarið sjálf öllum persónum með því að 
draga þær inn á sviðið og út af því aftur, stækka og minnka persónurnar 
og þau geta einnig tekið upp hreyfingarnar (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2017). 
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Smáforritið hefur mikið skemmtanagildi fyrir börnin og ef þau eru nokkur 
saman í því og eru að tala saman þá eflir það tjáningu þeirra og skilning. 
Þetta smáforrit er á ensku. 

 
Allir þessir leikir hafa kennslufræðilegt gildi en mest er þó um að leikirnir efli 
hljóðkerfisvitund, merkingarþekkingu, tölulæsi og eru skemmtilegir. Sumir efla 
ímyndunarafl og sköpunarhugsun, sumir þeirra kenna börnunum stafaröðun og 
orðamyndun.  
 Árið 2015 var gerð rannsókn á Íslandi á vegum Raddlistar ehf, sem er fyrirtæki 
talmeinafræðingsins Bryndísar Guðmundsdóttur og sinnir það mennta- og 
heilbrigðisþjónustu og einnig útgáfu- og þróunarstarfsemi (Lærum og leikum með hljóðin, 
2013b). Rannsóknin sýnir fram á að markviss notkun forritanna Lærum og leikum með 
hljóðin og Froskaleikjanna 1, 2 og 3 ber árangur í hljóðkerfis- og hljóðavitund, bókstafa- og 
hljóðaþekkingu og málskilning og orðaforða (Raddlist ehf., e.d.). Í rannsókninni tóku 78 
börn þátt, rannsóknarhópur samanstóð af 43 börnum og samanburðarhópur 35 börnum. 
Börnin eru öll fædd 2009 og eru því 6 ára þegar rannsóknin var gerð. Rannsóknarhópur 
byrjaði að nota smáforritin í leikskóla og héldu svo áfram með það í grunnskóla og kennari 
var alltaf með þegar börnin voru í spjaldtölvunni. Samanburðarhópurinn kom úr 
leikskólum þar sem smáforritin voru ekki notuð. Leið til læsis lestrarkerfið er í notkun þar 
sem þessi börn ganga í grunnskóla og til að fá niðurstöður var notað staðlað Leið til læsis 
lesskimunarpróf til að bera saman hópana (Raddlist ehf., e.d.).  



Mynd 
 
Á mynd 1 kemur fram að börn í rannsóknarhópi mældust með aukna færni í hljóðkerfis
og hljóðavitund og bókstafa- og hljóðaþekkingu en ekki eins mikill munur sást í 
málskilningi og orðaforða (Raddlist ehf., e.d.). 
 Nauðsynlegt er að nota þessi forrit samhliða annarri kennslu,
þau hjálpi börnum að efla orðaforða sinn, tal, hlustun, frásagnarhæfni og örva málþroska 
þeirra verða kennarar eða aðrir fullorðnir að vera með þeim og eiga samskipti við þau. 
Málskilningur og framburður eykst og börnin eflast í lestri og skrift, sem eru allt 
undirstaða málþroska. Þessi forrit geta einnig hjálpað börnum sem eru af erlendu bergi 
brotin að efla alla þessa þætti ef þeir eru notaðir rétt og með aðstoð kennara.
 Í skýrslu sem gerð var á Akureyri um innleiðingu spjaldtölva í leikskóla bæjarins 
kom fram að ef vandað er val á forritum og börnum kennt að umgangast tækið á 
uppbyggilegan hátt þá telji kennarar ávinning verða mikinn fyrir nemendur. 
Spjaldtölvurnar eiga að skapa námstæ
námsaðferðum, kennari getur að vild skipt um námsefni og fer það allt eftir hvað hentar 
börnum og áhugasviði þeirra hverju sinni (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2016:7). Spjaldtölvur 
geta haft kennslufræðilegt gildi sem
stuðning við frekara nám, til dæmis við lestur og skrift (
2012:206). Starfsmenn leikskóla Akureyrarbæjar telja að börnin séu mikið í spjaldtölvum 
heima hjá sér og þá séu annarskonar 
Þórhallsdóttir, 2016:7). Ekki er mikið um að börn séu að nota spjal
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Mynd 1 - niðurstöður rannsóknar 

Á mynd 1 kemur fram að börn í rannsóknarhópi mældust með aukna færni í hljóðkerfis
og hljóðaþekkingu en ekki eins mikill munur sást í 

málskilningi og orðaforða (Raddlist ehf., e.d.).  
að nota þessi forrit samhliða annarri kennslu, ekki eingöngu. Til

hjálpi börnum að efla orðaforða sinn, tal, hlustun, frásagnarhæfni og örva málþroska 
verða kennarar eða aðrir fullorðnir að vera með þeim og eiga samskipti við þau. 

gur og framburður eykst og börnin eflast í lestri og skrift, sem eru allt 
Þessi forrit geta einnig hjálpað börnum sem eru af erlendu bergi 

brotin að efla alla þessa þætti ef þeir eru notaðir rétt og með aðstoð kennara.
gerð var á Akureyri um innleiðingu spjaldtölva í leikskóla bæjarins 

kom fram að ef vandað er val á forritum og börnum kennt að umgangast tækið á 
uppbyggilegan hátt þá telji kennarar ávinning verða mikinn fyrir nemendur. 

ð skapa námstækifæri og geta verið góð tæki með öðrum 
námsaðferðum, kennari getur að vild skipt um námsefni og fer það allt eftir hvað hentar 
börnum og áhugasviði þeirra hverju sinni (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2016:7). Spjaldtölvur 

aft kennslufræðilegt gildi sem eykur læsisþroska og hægt er að líta á þær sem 
nám, til dæmis við lestur og skrift (Sandvik, Smørdal og Østerud, 

Starfsmenn leikskóla Akureyrarbæjar telja að börnin séu mikið í spjaldtölvum 
annarskonar leikir en kennslufræðilegir vinsælastir (Bergþóra

, 2016:7). Ekki er mikið um að börn séu að nota spjaldtölvurnar sjálf undir 

 

Á mynd 1 kemur fram að börn í rannsóknarhópi mældust með aukna færni í hljóðkerfis- 
og hljóðaþekkingu en ekki eins mikill munur sást í 

ekki eingöngu. Til að 
hjálpi börnum að efla orðaforða sinn, tal, hlustun, frásagnarhæfni og örva málþroska 

verða kennarar eða aðrir fullorðnir að vera með þeim og eiga samskipti við þau. 
gur og framburður eykst og börnin eflast í lestri og skrift, sem eru allt 

Þessi forrit geta einnig hjálpað börnum sem eru af erlendu bergi 
brotin að efla alla þessa þætti ef þeir eru notaðir rétt og með aðstoð kennara. 

gerð var á Akureyri um innleiðingu spjaldtölva í leikskóla bæjarins 
kom fram að ef vandað er val á forritum og börnum kennt að umgangast tækið á 

með öðrum 
námsaðferðum, kennari getur að vild skipt um námsefni og fer það allt eftir hvað hentar 
börnum og áhugasviði þeirra hverju sinni (Bergþóra Þórhallsdóttir, 2016:7). Spjaldtölvur 

kur læsisþroska og hægt er að líta á þær sem 
Sandvik, Smørdal og Østerud, 

Starfsmenn leikskóla Akureyrarbæjar telja að börnin séu mikið í spjaldtölvum 
vinsælastir (Bergþóra 

dtölvurnar sjálf undir 
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þriggja ára í skólanum, þær henta vel börnum þriggja ára og eldri. (Bergþóra 
Þórhallsdóttir, 2016:10).  
 Í rannsókn sem gerð var nýlega í Osló kemur fram að börn á leikskólaaldri sem 
nota spjaldtölvur í leikskólanum til þess að efla læsisþroska ná meiri árangri en þau börn 
sem nota þær ekki. Hljóðkerfisvitund þeirra þroskast betur og börnin geta einnig tengt 
saman hljóð og staf (Sandvik, Smørdal og Østerud, 2012:206). En það skiptir máli hvernig 
kennari sameinar hlutverk sitt og hlutverk spjaldtölvunnar og skiptir það miklu máli þegar 
kemur að námi barnanna, einnig þarf kennarinn að vera vel vakandi yfir því sem börnin 
eru að gera.  
 Umhverfið og námskráin skipta gríðarlegu máli hvað varðar máltöku og málörvun 
barna og verður umhverfið að ýta undir áhuga þeirra, bæði til að eiga í samskiptum við 
hvort annað og við kennara. Námskrá sem er vel skipulögð og býður upp á mörg tækifæri 
til náms eykur þroska á hljóðkerfisvitund, setningarþekkingu og merkingarþekkingu, 
orðhlutaþekkingu og þekkingu á málnotkun og hvernig málið er notað eftir aðstæðum 
(Otto, 2013:204). Kennari þarf að tengja spjaldtölvunotkun við námskrá og með því er 
hann auka fjölbreytileika í kennsluaðferðum og stuðla þannig að meiri læsisþroska. 
Stafaþekking, hlustun og skilningur verður meiri og orðaforði, samskiptahæfni og 
hugtakaskilningur eykst (Sandvik, Smørdal og Østerud, 2012:206). Þrátt fyrir þetta er 
mikilvægt að börnin læri að eiga í samskiptum við hvert annað og læra að tjá sig vel. 
Nauðsynlegt er að börnin geti verið nokkur saman í spjaldtölvunni til þess að geta tjáð sig 
og átt í samskiptum á meðan þau eru í kennslufræðilegum leik (Sandvik, Smørdal og 
Østerud, 2012:208). Til að ná fram öllum þessum þáttum sem talað hefur verið um hér að 
framan þá þarf kennari að vera virkur þátttakandi í spjaldtölvunotkun barnanna og fylgjast 
með því sem fram fer. Börnin verða að læra að vinna saman í hópum, sýna gagnvirkni og 
viðbrögð og geta tengt tæknina við umheiminn (Sandvik, Smørdal og Østerud, 2012:210). 
Þessu er öllu hægt að ná fram með því að styðja við nám barnanna á viðeigandi og 
lærdómsríkan máta (Sandvik, Smørdal og Østerud, 2012:210).  
 Þegar börnin eru í spjaldtölvum geta kennarar og fullorðnir nýtt tímann til að 
þroska máltjáningu, skilning og auka orðaforða þeirra með því að spyrja þau opinna 
spurninga um hvað þau eru að gera sem þau verða að svara með setningu (Otto, 
2013:198). Með þessu er kennari einnig að æfa þau í að tjá sig og samskiptahæfni þeirra 
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verður betri, ef engin samskipti væru á meðan þau eru í spjaldtölvum þá yrði 
ávinningurinn ekki sá sami. Hægt væri að setja reglur um spjaldtölvunotkun barna inn í 
námskrá leikskólans þar sem kæmi fram hvernig spjaltölvur ættu að vera notaðar og hvað 
mætti ekki gera. Með því að nota þessa tækni með öðru námi barnanna, hún sé vel 
skipulögð í námskrá og að umhverfið bjóði upp á rólegt og þægilegt andrúmsloft, þá getur 
kennari með aðstoð spjaldtölvunnar aukið enn betur þroska á hljóðkerfisvitund og 
málþroska.  
 Að skoða bækur og lesa fyrir börn er stærsti liður málörvunar og forsenda læsis 
eins og áður hefur komið fram. Hægt er að fá rafrænar bækur í spjaldtölvur fyrir börn að 
skoða eða fullorðnir og kennarar lesi þær fyrir þau. Þegar rafrænar bækur eru lesnar fyrir 
börnin og rætt við þau um hvað sé að gerast í sögunni eykur það orðaforða þeirra eins og 
að skoða venjulega bók. Með því læra þau einnig að útskýra hvað er að gerast á 
myndunum og máltjáning og skilið mál eykst.  
5.1 Snjalllæsi – kostir og gallar fyrir málþroska og tjáningu 
Börn undir átta ára aldri eyða miklum tíma á internetinu þegar þau eru í spjaldtölvum og 
vinsælasta afþreyingin þar er að horfa á bíómyndir eða myndbönd, spila leiki og hlusta á 
tónlist (Marsh o.fl., 2017:9). Ef börnin fá að velja sjálf hvað þau gera í spjaldtölvunum, án 
afskipta foreldra eða kennara, þá velja þau frekar eitthvað sem þeim þykir skemmtilegt, til 
dæmis fara í leiki sem tengjast teiknimyndafígúrum, nota internetið eða skoða 
tónlistarforrit. Þessir miðlar hafa lítið sem ekkert kennslufræðilegt gildi né hjálpar þeim að 
auka orðaforða eða efla málþroska (Marsh o.fl., 2017:9-10). Sjálf hef ég prófað þetta með 
syni mínum. Ef hann fær frjálsan tíma í spjaldtölvu, án afskipta fullorðinna, þá velur hann 
frekar smáforrit og leiki sem hafa skemmtanagildi eða að horfa á teiknimyndir. Ekkert af 
þessu hefur kennslufræðilegt gildi. 
  Þegar börn eru á internetinu í spjaldtölvunni geta komið upp ákveðnar hættur 
sem eru óæskilegar fyrir börn, sérstaklega ef þau eru eftirlitslaus. Þau geta rekist á 
allskonar auglýsingar og brellur og einnig myndir af hlutum eða einstaklingum sem eru 
ekki fyrir börn sem er mikill galli. Eftirlit fullorðinna er því mikilvægur þáttur í netnotkun 
barnanna (Marsh o.fl., 2017:30).  
 En internetið hefur líka sína kosti. Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að kostirnir 
við internetnotkun barna í spjaldtölvunum hefur góð áhrif á málhæfni og námsárangur 
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þeirra (Marsh o.fl., 2017:28). Einnig hefur það komið fram í mörgum þessara rannsókna 
að foreldrar ungra barna halda því fram að þetta hafi góð áhrif á börnin hvað varðar 
málhæfni, vitsmunaþroska og félagsþroska, þau öðlast þekkingu á fleiri tungumálum, 
hugtakaþekkingu og þekkingu á umheiminum, einnig þróa þau með sér þekkingu á 
snjalllæsi (Marsh o.fl., 2017:28).  
 Með snjalllæsi er átt við þá hæfni sem börn og fullorðnir tileinka sér þegar notuð 
eru snjalltæki (Marsh, 2016:180). Þegar börn tileinka sér snjalllæsi er talað um að þau geti 
tileinkað sér allskonar færni, allt frá því að geta lesið úr bókstöfum til þess að geta notað 
stafræna tækni (Marsh, 2016:180).  
 Í Leikskólanum Krógabóli á Akureyri var unnið að verkefni út frá hugtakinu 
snjalllæsi sem fólst í því að athuga áhrif snjalltækja á læsisþróun barna (Hólmfríður 
Árnadóttir, Íris Hrönn Kristinsdóttir, Rannveig Oddsdóttir og Þóra Rósa Geirsdóttir, 
2016:4). Markmiðið með þessari athugun var að finna leiðir til að innleiða snjalltækni í 
starfið og tengja hana við málrækt og bernskulæsi (Hólmfríður Árnadóttir o.fl., 2016:4). 
Grunnstoðir verkefnisins voru leikur, uppgötvun og sköpun og var lögð áhersla á að nám 
barnanna væri á þeirra forsendum, sjálfsprottið og í gegnum leik (Hólmfríður Árnadóttir 
o.fl., 2016:4).  Áætlað var að skoða áhrif snjalltækja á þróun læsis (Hólmfríður Árnadóttir 
o.fl., 2016:4). Ýmis smáforrit voru notuð sem höfðu tengingu við læsi í víðum skilningi og 
voru þá sértsaklega notuð smáforrit sem tengdust orðum, bók- og tölustöfum, hugtökum, 
samræðu, ritmáli, hlustun, lestri og tjáningu (Hólmfríður Árnadóttir o.fl., 2016:17). Börnin 
voru dugleg að taka þátt og fljót að tileinka sér vinnubrögð í kringum snjalltækin, þau voru 
mjög áhugasöm og dugleg að nota málið í sögu- og rafbókagerð (Hólmfríður Árnadóttir 
o.fl., 2016:17). Kennarar urðu almennt jákvæðari gagnvart snjalltækninotkun og eftir að 
hafa lært á öll smáforritin sem notuð voru í starfi með börnunum óx snjalltækjanotkunin í 
daglegu starfi. Ekki hefur nægur tími liðið frá því að þetta verkefni var tekið upp til þess að 
sjá marktækan mun á börnunum, en bæði starfsfólk og börn urðu jákvæðari gagnvart 
notkun þessarar tækni í skólastarfinu og höfðu gaman af. 
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6 Niðurstaða 
Leikskólinn er fyrsta skólastigið og leikskólakennarar eru því fyrstu kennarar barnanna. 
Börn eru oft meirihluta dags í leikskólanum og eru því meira með leikskólakennurum en 
foreldrum á vökutíma sínum á virkum dögum. Þess vegna er gríðarlega mikilvægt að 
leikskólakennari sé góð málfyrirmynd, fari vel með íslenskt mál og þekki fræðin um 
máltöku og málþroska barna, einnig þarf leikskólakennari að vera meðvitaður um að sinna 
málörvun allan daginn (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2008:8; Menntamálaráðuneytið, 
2008:23). Að eiga í samskiptum við börnin er gríðarlega mikilvægt atriði í máltöku þeirra 
og góð samskipti sem innihalda góða íslensku og fjölbreyttan orðaforða hjálpar þeim að 
læra ný orð og tala rétt.   
 Með aukinni tæknivæðingu hafa kennarar þurft að tileinka sér aðra starfshætti 
sem bjóða upp á fleiri möguleika til náms. Spjaldtölvuvæðing í skólum hefur aukist til 
muna og eru margir ef ekki allir skólar komnir með spjaldtölvur til afnota. Þessi tækni á 
ekki að koma í stað kennsluaðferða á borð við lestur, samræður og almenna málörvun, 
heldur sem stuðningur og verður hún að vera notuð á faglegan og réttan hátt til að börnin 
læri eitthvað af henni.  
 Ef börn fá frjálsan aðgang að spjaldtölvu, hvort sem það er heima við eða í skóla, 
og nota hana eingöngu til að horfa á myndbönd eða vera á internetinu án afskipta 
foreldra eða kennara, þá hefur hún ekki góð áhrif á málþroska þeirra og tjáningu. Ástæða 
þess er sú að þá eiga þau hvorki í samskiptum við aðra né eru að skoða kennslufræðilegt 
efni og eiga þar af leiðandi í hættu á að einangrast frá öðrum. 
 Spjaldtölvunotkun, sem er sameinuð öðru kennslufræðilegu efni, eykur 
læsisþroska, hljóðkerfisvitund, merkingarþekkingu, tölulæsi og börn ná meiri árangri en 
þau börn sem ekki nota þær. Einnig efla sum forritin ímyndunarafl og sköpunarhugsun og 
enn önnur kenna börnunum stafaröðun og orðmyndun. Kennari verður að vera virkur 
þátttakandi og getað sameinað sitt hlutverk og hlutverk spjaldtölvunnar til að hægt sé að 
ná þessu fram. Mikilvægt er að börn séu nokkur saman og býður það upp á að samskipti á 
milli einstaklinga geti átt sér stað. Ef kennari eða foreldrar eru meðvitaðir um það sem 
börnin gera og taka þátt í því þá hefur spjaldtölvunotkun mjög góð áhrif á málþroska og 
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tjáningu barna. Þau verða að læra að vinna saman í hópum, sýna gagnvirkni og viðbrögð 
og geta tengt tæknina við heiminn í kringum sig. Spjaldtölvunoktun nær ekki að efla alla 
þætti málþroskans og eru setningarþekking, beygingar og málnotkun útundan. Gerð hefur 
verið rannsókn á tveimur íslenskum smáforritum til að meta árangur á málþroska og sýnir 
hún að Lærum og leikum með hljóðin og Froskaleikir 1, 2 og 3 efla hljóðkerfis- og 
hljóðavitund, bókstafa- og hljóðaþekkingu og málskilning og orðaforða sex ára barna. 
Hvað þessa rannsókn varðar þá sýnir hún fram á að með góðri og markvissri málörvun, 
aðstoð kennara og notkun á forritunum þá verða framfarir hjá börnunum.  
 Börn eru miklu betri í að nota spjaldtölvur en við höldum. Tveggja til fjögurra ára 
gömul börn sem eru ekki farin að lesa eða skrifa ennþá eru farin að sýna fram á að þau 
kunna vel á spjaldtölvur, geta gert það helsta sem þarf að gera til að geta skipt um leiki og 
annað slíkt (Marsh o.fl., 2017:16). Þegar börnunum er kennt að nota spjaldtölvur rétt eru 
þau mjög fljót að tileinka sér rétt vinnubrögð þegar þau vinna með þessi tæki. Ef börn eru 
ekki farin að lesa eða þekkja stafina þekkja þau samt smáforritin á myndunum í 
spjaldtölvunni og vita nákvæmlega hvað þau eiga að velja. 
 Ekki er mikið til af íslenskum smáforritum í spjaldtölvur og tel ég að það sé 
nauðsynlegt að útbúa fleiri kennslufræðileg smáforrit fyrir börn í staðinn fyrir að nota 
erlend smáforrit. Af þeim 19 forritum sem talin voru upp hér á undan eru 16 íslensk og 
eru þau einu íslensku kennslufræðilegu forritin sem til eru í spjaldtölvur, miðað við þau 
mörg hundruð forrit sem til eru á ensku er þetta aðeins smá brot. En það sem er til á 
íslensku er vel uppbyggt og skipulagt og virkar vel til kennslu eða afþreyingar. Ef þessi 
forrit eru notuð á skipulagðan og réttan hátt með annarri kennslu eiga þau að geta 
hjálpað börnum að efla málþroska sinn og snjalllæsi þeirra eykst. Einnig eiga þau að geta 
hjálpað börnum sem eru af erlendu bergi brotin að læra íslenskuna betur og efla 
málþroska þeirra.  
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7 Lokaorð 
Í þessari ritgerð leitaði ég svara við rannsóknarspurningunni: Hver eru áhrif 
spjaldtölvunotkunar á málþroska barna á aldrinum tveggja til sex ára? 

Ekki er mikið til af rannsóknum um spjaldtölvunotkun barna á Íslandi og þá 
sérstaklega um áhrif hennar á málþroska, vegna þess að þetta er svo ný til komið. En 
snjalltæki virðast komin til að vera. Tæknin er alltaf að þróast og ef hægt er að nota hana í 
kennslufræðilegum tilgangi til að styðja enn betur við nám barnanna er það mjög gott.   
 Það sem ég hef tekið eftir er að mörg börn, alveg niður í eins árs, eru að nota 
spjaldtölvur heima hjá sér. Það væri gott og gilt ef þetta tæki væri notað meira í 
kennslufræðilegum tilgangi, en oft er raunin önnur. Foreldrar nota oft þessi tæki til að 
kaupa sér frið eftir annasaman dag og þeir gleyma oft að það þarf líka að sinna börnunum 
og eiga gæðastund með þeim. Mörg börn sem fá sjálf spjaldtölvuna í hendurnar og eru að 
nota hana án aðstoðar fullorðinna eru mjög fljót að læra á hana. Þau fikta sig áfram og 
læra hvaða merki er fyrir hvaða forrit, hvað gerist þegar þau opna það og hvernig á að 
skipta um forrit.  
 Þegar allt kemur til alls er stuðningur kennara við börnin og kennslufræðileg 
smáforrit sem styðja við nám þeirra það sem skiptir máli í spjaldtölvunotkun barna á 
þessum aldri. Ef að spjaltölvurnar eru notaðar í réttum tilgangi og með aðstoð fullorðinna 
getur ávinningur þeirra orðið mikill fyrir börnin þar sem hljóðkerfisvitund, 
merkingarþekking, læsisþroski og tölulæsi eflist. Sum þessara forrita efla ímyndunarafl og 
sköpunarhugsun og önnur stafaröðun og orðmyndun. Margt er hægt að gera í 
spjaldtölvum með börnunum og eru okkar hugmyndir sem takmarka það sem við gerum. 
En gott er samt að takmarka skjátíma barnanna og að fylgst sé með því sem þau eru að 
gera í spjaldtölvunni.  
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