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Ágrip  

Stafapokar, þróunarverkefni í snemmtækri málþroskaíhlutun er lokaverkefni mitt til BA-

prófs í þroskaþjálfafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið skiptist í tvo 

hluta,  annar er málörvunarefni sem nefnist Stafapokar og hinn er greinagerð með efninu. 

Stafapokarnir eru kennsluefni sem nýtist þroskaþjálfum og kennurum í málörvun með 

leikskólabörnum á öllum aldri og er góð viðbót við það mikla úrval efnis sem fáanlegt er. 

Með stafapokunum má finna ýmsar leiðir til að ná til barna sem hafa einhverja 

málþroskaröskun eða eru tvítyngd. Í þeim eru leikföng sem er gott að tengja við málið. Ég 

er sjálf með lesblindu og ég man hvað mér gekk mikið betur að tengja hljóð stafanna við 

myndir og hluti sem hægt var að þreifa á, frekar en stafi á blaði og er sú minning hvatinn 

að þessu verkefni.  

Greinargerðin segir frá málþroskaferli barna og tengslum málþroska og læsis. Greint 

er frá þeirri áherslu sem lögð er á málþroska og læsi í Aðalnámskrá leikskóla og kosti þess 

að nota stafapokana með öðru efni sem tilheyrir málörvun, lestri og leikjum barna á 

leikskólaaldri. Efni stafapokanna gerir kennsluna fjölbreytta og áhugaverða og með þeim 

er hægt að nálgast börnin á ólíkan hátt og koma þannig til móts við ólíkar þarfir þeirra. 
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Formáli 

Eftirfarandi greinargerð er ásamt ítarefninu um stafapokana, lokaverkefni mitt til BA-prófs 

í þroskaþjálfafræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er þróunarverkefni í 

snemmtækri málþroskaíhlutun. Um er að ræða sérsaumaða poka með stöfum á sem eru 

samhljóðarnir í stafrófinu. Orðin sem unnið er með, bera heiti sem fela í sér að næsta 

hljóð við upphafshljóðið sé sérhljóði. Í hverjum stafapoka eru 6 til 8 leikföng, auk mynda 

af leikföngunum og aftan á myndinni stendur hvað hluturinn heitir. Þar eru einnig tákn og 

punktar, sem segja okkur hversu mörg atkvæði eru í hverju orði fyrir sig. Það er von mín 

að stafapokarnir geti nýst þroskaþjálfum og kennurum til góðs. 

Ég vil þakka fyrir allan þann ómetanlega stuðning sem ég hef fengið. Sérstaklega vil ég 

þakka fjölskyldu og vinum fyrir hvatningu og aðstoð. Ég vil þakka Soffíu Vilbergsdóttur 

Petersen fyrir góða aðstoð, hvatningu og ábendingar. Einnig vil ég færa Guðbjörgu 

Vésteinsdóttur, Ágústu Maríu Jónsdóttur og öllum sem starfa með mér á leikskólanum 

Hlíðarbergi í Hafnarfirði bestu þakkir fyrir þeirra þátt og aðstoð við gerð stafapokanna og 

að koma þeim í notkun. Sérstaklega þakka ég leiðbeinanda mínum, Jónu G. Ingólfsdóttur, 

fyrir góða aðstoð við greinargerðina. Síðast en ekki síst fá öll þau börn sem ég hef fengið 

að starfa með og hafa verið mér hvatning til að vinna þetta verkefni, bestu þakkir. 

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

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

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

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

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

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, maí. Háskóla Íslands 2017 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur
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1 Inngangur 

Rannsóknir hafa sýnt að málörvun á unga aldri getur skipt sköpum fyrir þau börn sem eiga 

við málþroskaröskun og aðra erfiðleika við máltöku að stríða. Þegar börn eru komin á 

leikskólaaldur er nauðsynlegt að innleiða hjá þeim tilfinningu fyrir því hvernig málið er 

byggt upp og örva málnotkun þeirra í gegnum leikinn. Þar er mikill kostur að starfsfólk 

sem vinnur með börnum hafi þekkingu á málþroska og málþroskafrávikum, því það skiptir 

miklu máli að geta gripið inn í sem fyrst ef um málþroskafrávik er að ræða, m.a.til að 

reyna að koma í vega fyrir að þau lendi í lestrarerfiðleikum seinna meir (Steinunn 

Torfadóttir, Helga Sigurmundsdóttir, Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

2010:6). Starfsfólk leikskóla þarf að bregðast við á réttan hátt með því að setja sig inn í 

áhugasvið barnanna og finna leið til að vekja áhuga þeirra á því að lesa og hlusta á sögur. 

Börn sem eru slök í lestri eða með lestrarörðugleika hafa oft skert sjálfstraust og lélega 

sjálfsmynd. Því þarf að bregðast fljótt við til að efla þau með fræðslu og að finna þeirra 

styrkleika. 

Ég byrjaði að útfæra hugmyndina að stafapokunum smám saman í samvinnu við 

samstarfsfólk mitt í leikskólanum Hlíðarbergi í Hafnarfirði og sá fljótt að stafapokarnir eru 

efni sem hægt er að leika sér með á ýmsa vegu með börnum á leikskólaaldri og efla 

málþroska þeirra til muna í leiðinni. Stafapokarnir eru kennsluefni sem nýtist 

þroskaþjálfum og kennurum í málörvun leikskólabarna öllum aldri og er góð viðbót við 

það málörvunarefni sem fáanlegt er. Þessi hugmynd kom til vegna persónulegrar reynslu 

minnar af lesblindu. Þá voru engar myndir með stöfunum til að tengja við hljóðin. Fyrir 

þann sem á í lestrarerfiðleikum munar öllu að geta tengt sjónrænt við stafina og að geta 

nýtt snertiskynið og þreifað á hlutum sem tengjast stöfunum. Börn með málvanda glíma 

oft einnig við athyglisbrest og finnst erfitt að einbeita sér að efni eins og bókstöfum á 

blaði, sem ekki vekja áhuga þeirra á annan hátt. Því var þetta hvatning fyrir mig að útbúa 

verkefni sem hefði eitthvað sem hægt væri að tengja betur við og um leið að handfjatla. Í 

leikskólanum sem ég starfa í kom drengur sem erfitt var að ná til með því málörvunarefni 

sem til var. Hann hafði ekki eirð í sér að skoða myndir eða láta lesa fyrir sig og var oftast 

allur á iði. Hann var duglegur að leika sér með allskonar dót, en kunni ekki samskipti eða 

að skiptast á við aðra. Þar af leiðandi kom þessi hugmynd upp um að útbúa eitthvað efni 

svo hægt væri að ná betur til hans, því að hver og einn er einstakur og því þarf að finna 

lausnir til að ná til allra barnanna sem við erum að vinna með. 

Ýmiskonar minnisleikir, lottóspil og kennsluefni hefur verið notað til að efla orðaforða 

hjá börnum, en ekkert þeirra hefur nákvæmlega sömu eiginleika og Stafapokarnir. 

Stafapokarnir eru mitt framlag og hluti af lokaverkefni mínu ásamt þessari greinargerð. 
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Reynslan sýnir að Stafapokarnir vekja auðveldlega áhuga barna, því margskonar leikföng 

eru í pokunum sem áhugavert er að skoða, handfjatla og jafnvel smakka á. Í hverjum 

stafapoka er einn stafur (samhljóði) og leikföng sem tilheyrir stafnum. 

Markmiðið með þessari greinargerð er að sýna fram á mikilvægi snemmtæktækrar 

málþroskaíhlutunar og gildi Stafapokanna sem skapandi málörvunarefni í vinnu með 

ungum börnum. 

Greinargerðin, er alls fjórir kaflar auk undirkafla. Einnig fylgir kennsluefni um 

stafapokana og myndir til frekari skýringa. Í kafla tvö er fjallað um fræðilegan grunn, 

aðalnámskrá leikskóla, fjallað um tengsl málþroska og læsis og hvernig læsi þróast með 

tilliti til málþroska, tákn með tali og fleira því tengt. Í þriðja kafla er lýsing á stafapokunum, 

tilgangi þeirra og leiðbeiningar um notkun. þeirra. Kafli fjögur er samantekt og lokaorð. 



9 

2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í fræðilega hlutanum er verið að skoða hvernig unnið er eftir aðalnámskrá inn á 

leikskólum í sambandi við málþroska barna og kenningar helstu fræðimanna skoðaðar. 

Málþroski barna skoður frá 0 – 6 ára og ýmsar aðferðir tengdar málörvun. 

2.1 Aðalnámskrá leikskóla 

Aðalnámskrá byggir á lögum um leikskóla (nr. 90/2008). Leikskólar eru fyrsta stig 

skólakerfisins og þar fer fram mikilvægur tími í námi og þroska barna. Í leikskólum er 

áhersla lögð á samstarf og gagnkvæma upplýsingamiðlun milli leikskóla og foreldra 

barnanna til að fá sem skýrasta mynd af alhliða þroska þeirra. Umhverfi leikskóla á að 

vera öruggt, hvetjandi og stuðla að vellíðan barnanna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:23). 

Börn í leikskóla eiga að fá tækifæri til að vinna við fjölbreytt verkefni og margar lausnir. 

Það þarf að örva hugsun þeirra og kenna þeim að virkja sköpunarkraftinn. Kennarinn þarf 

að kynna börnum nýja möguleika sem þannig geta skapað sameiginlega reynslu sem 

nýtist í leik.  

Það er mikilvægt að vinna markvisst með áhugasvið barna, nota opnar spurningar í 

samskiptum og vera vakandi fyrir því sem þau eru að fást við hverju sinni (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:26). Leikskólanum ber að vinna að því að börn geti tjáð sig og túlkað á 

ýmsa vegu. Hreyfing, tónlist, leikur, sjálfsprottin sögugerð og hlustun, myndlist og ýmis 

tungumál eru dæmi um tjáningarform sem hægt er að bjóða börnum upp á, svo þau geti 

eflt íslenska málvitund og þróað tungumál sitt (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:24). 

Stafapokarnir styðja við áherslur Aðalnámskrár að ýmsu leyti. Innihald þeirra er 

fjölbreytt og eru þeir nýr og þroskandi möguleiki til málörvunar þar sem þeir örva öll 

skilningarvitin. Notkun þeirra ýtir undir tjáningu og frásögn barnanna og hvetur þau til 

samskipta. Í næsta kafla mun ég fara lauslega yfir málþroska og máltöku barna og hvernig 

stafapokarnir geta stutt við og eflt ýmsa þætti þar. 

2.2 Málþroski barna 

Mikilvægt er að efla málþroska barna og nauðsynlegt að það fagfólk sem vinnur með 

börnum á leikskólaaldri þekki eðlilegt málþroskaferli barna og helstu kenningar um 

máltökuna til vita hvenær ástæða er til að grípa til íhlutunar. 

2.2.1 Kenningar helstu fræðimanna um málþroska barna 

Fræðimenn hafa sett fram ýmsar hugmyndir um máltökuferli barna. Þeir eru ekki á sama 

máli um það hvernig máltakan fer fram og hvaða þættir hennar skipta mestu máli. Hér á 
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eftir verður farið yfir námskenningar þeirra B. F. Skinners, Noam Chomsky, Jean Piaget og 

Lev Vygotsky um málþroska. 

Hugmyndir Skinners ganga út frá því að foreldrar styrki máltöku barnsins og máltaka 

sé lært atferli, að foreldrar umbuni barni fyrir viss hljóð og hljóðasambönd. Chomsky er 

ekki sammála Skinner, því hann heldur því fram að sérstakir hæfileikar til að tileinka sér 

tungumálið með fyrirhafnarlitlum hætti séu barninu meðfæddir (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:231-233). Samkvæmt kenningu Chomsky fæðast börn með 

svokallað máltökutæki, sem þeir sem standa barninu næst þurfa að virkja. Piaget telur 

hins vegar að forsendur vitsmunaþroska séu forsendur málþroska og hann telur að 

málþroskinn sé tengdur táknbundinni hugsun og hæfileika barna til að geyma myndir af 

atburðarrás í huga sér. Vygotsky talar um að það séu tengsl á milli hugsunar og tungumáls 

og áhrifa menningar og félagslegra þátta á þroska barna. Hann tók eftir því að ef börn 

hugsa upphátt þá eru þau að koma reglu á hugann og það getur komið barninu til hjálpar 

við að leysa þrautir og búa til hugtök. Hann var ósammála Piaget um að kennslu ætti að 

miða við þroskastig barna (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:262-163). Fræðimenn eru 

ekki á sama máli um það hvernig málþroski þróast, en áhrif umhverfisins eru mikilvæg í 

kenningum þeirra allra. Það er ljóst að allt sem gert er til að efla málþroska barna er 

mikilvægt. 

2.2.2 Málþroski barna 0 - 3ja ára 

Þegar barnið kemur í heiminn gefur það frá sér fyrsta hljóðið, sem er fæðingaröskur og 

það hljóð gefur til kynna hvort að öndunin sé eðlileg hjá barninu. Fyrstu mánuðina mun 

aðaltjáningarmiðill barnsins vera hljóðin sem eru kölluð viðbragðshljóð (e. reflex sounds) 

auk líkamshreyfingar, handapats og augnatillits. Fyrstu átta mánuðina gefa börn einnig frá 

sér ýmis líkamshljóð sem einkennast af sérhljóðum og mismunandi nefhljóðum, en 

samhljóðarnir koma seinna. Viðbragðshljóð barna eru ósjálfráð hljóð sem börn hafa ekki 

stjórn á, en fullorðnum finnst eins og þau séu að hafa samskipti við sig með þeim. Börn 

byrja að gefa frá sér fleiri sérhljóða um fjögurra til sex mánaða aldur. Þau prófa sig áfram, 

vilja heyra sig „tala“ og hversu hátt rödd þeirra nær (Pence og Khara, 2008:156). Frá 

upphafi sýnir barnið mannsröddinni mikinn áhuga. Það byrjar oftast að hjala af ánægju, 

mettun og afslöppun undir lok fyrsta mánaðar. Hljóðin geta verið mismunandi en aukast 

og styrkjast smám saman. Börn gefa frá sér skrítin hljóð, hjala á ýmsa vegu og virðast þá 

stundum vera að hlæja. Þau endurtaka sömu atkvæðin eins og „ma ma“og „da da“ eftir 

því sem hljóðin skýrast. Þetta hefur litla aðra þýðingu en það að barnið er að æfa sig eða 

leika sér með hljóðin. Sömu hljóð heyrast hjá öllum börnum um víða veröld um átta 

mánaða aldur. Börn við þriggja mánaða aldur eru farin að svara fullorðnum með hjali. Að 
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tala rétt mál til að örva börn til máls og að lesa fyrir þau, til að börnin tileinki sér fallegt 

málfar er mjög jákvætt fyrir komandi málþroska barnsins. Fyrstu eiginlegu orðin myndar 

barnið um tíu mánaða aldurinn. Þá koma samsett hljóð fyrir aftur og aftur og hafa þá 

sömu merkingu í öllum aðstæðum. Barninu finnst orðið þýða það sama og orðið sem hinir 

fullorðnu nota, þó það sé ekki svo í raun. Hæfileikinn til að hlusta á aðra vex svo meir og 

meir eftir því sem barnið lærir fleiri orð (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1996:44-45). 

Svokallað barnamál byrjar við eins árs aldurinn, en þá er barnið farið að æfa sig meira í tali 

eða máli, sem það hefur sjálft búið til. Þá er málið farið að líkjast móðurmálinu, þó svo að 

ekki sé hægt að skilja öll orðin þegar hlustað er. Barnið er farið að nota bæði sérhljóða og 

samhljóða jöfnum höndum og prófar sig þannig áfram (Pence og Khara, 2008:157). 

Börn byrja á að mynda varahljóð eins og /m/ og /p/, og oftast í tengslum við 

sérhljóðann /a/. Það er líklega ástæðan fyrir því að fyrstu orðin sem börn segja eru 

mamma eða pabbi (Aldís Guðmundsdóttir, 2004:224). Börn á þessum aldri herma eftir 

hljóðum og hreyfingum. Eitt orð getur táknað heilar setningar í upphafi og orð eins og 

„mamma“ þýðir þá kannski: „Mamma komdu“, eða “mamma hjálpaðu mér“ (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:45). 

Börn um eins árs aldurinn nota mikið munn og hendur við að kynnast hlutum og  

rannsaka þá. Á þeim aldri væri gott að byrja að nota stafapokana sem eru með allskonar 

leikföngum í, því þarna eru börnin að byrja að rannsaka og skoða hlutina. Þá er gott að 

byrja að setja orð á leikföngin og sýna þeim jafnvel táknið með orðinu til að undirstrika 

orðið. Með því að sýna barninu svo aftur sama hlutinn og táknið, er það fljótt að skilja 

merkingu og samhengi þeirra og er jafnvel fært um að herma eftir. Frá 12 – 18 mánaða 

aldri eru börn á svokölluðu einsorðsstigi. Þau eru mjög fljót að þróa orðaforða sinn og er 

mikill munur á máli átján mánaða barns annarsvegar og tveggja ára hins vegar (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:53). Málstíll þeirra skiptist gróflega í tvo flokka 

þegar þau byrja að tala. Annarsvegar er það “tjáningarstíll” (e. expressive style). Þar byrja 

þau á því að nota orð sem tengjast samskiptum frekar en hlutum. Hinsvegar er það 

“hlutastíll” (e. referential style). Þá nota þau mikið nöfn á hlutum eða fólki, eins og „peli“ 

eða „mamma“ (Bee og Boyd, 2004:229). 

2.2.3 Málþroski barna 3ja - 6 ára 

Börn sem eru að byrja að tala nota ákveðnar reglur við setningamyndun, sem ekki eru 

gildar málfræðireglur. Það virðist sem þau búi þessar reglur til sjálf, en engu að síður eru 

þær svipaðar hinum algildu málfræðireglum. Börn nota einfaldar setningar til þess að tjá 
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sig um flókna hluti, en setja orðin samt í rétta röð, til dæmis er sögnin á undan 

nafnorðinu. 

Rannsóknir hafa sýnt að tveggja ára börn læra að nota rétta málfræði ef foreldrar 

þeirra endurtaka setningar rétt, eftir að þau hafa sagt setningu rangt. Ef börn eru 

markvisst leiðrétt eru meiri líkur á að þau noti rétta málfræði og þau læra 

málfræðireglurnar fyrr en börn sem ekki eru leiðrétt (Bee og Boyd, 2004:225). 

Þegar börn eru þriggja ára hafa þau náð færni í að setja saman þúsundir setninga og 

hafa öðlast getu til þess að nota eintölu og fleirtölu, tala í þátíð og nota greini. 

Setningamyndun þeirra er orðin mun flóknari en áður og hægt er að byrja að meta hæfni 

þeirra út frá málfræðikunnáttu. Þau geta einnig spurt og svarað flóknum spurningum sem 

sýna aukna kunnáttu. (Feldman, 2009:236-237). Börn sem eru þriggja til fjögurra ára eru 

yfirleitt orðin altalandi á móðurmáli sínu og bæta mál sitt daglega, meðal annars með 

auknum orðaforða og bættri málfræðinotkun (Bee og Boyd, 2004:221). Á þessu stigi getur 

barnið farið að lýsa óskum sínum og segja frá einföldum atburðum án þess að gera 

greinarmun á nútíð og þátíð í frásögnum sínum. Barnið er byrjað að hlusta af áhuga og 

tekur vel eftir því sem aðrir segja. Helst vilja þau hlusta á einfaldar sögur sem fjalla um 

þau sjálf eða heyra sömu sögurnar og vísurnar aftur og aftur. Það getur verið mikill munur 

á málþroska hjá börnum á þessum aldri. Sum eru fljót að tileinka sér málið, en önnur börn 

eiga í meiri erfiðleikum til að byrja með, en fara svo á fullt (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1996:69). Þegar börn byrja í leikskóla læra þau mikið af nýjum orðum á 

miklum hraða, þau læra um 860 orð á ári eða tvö ný orð á dag. Flest börn læra orðin mjög 

fljótt og þurfa bara að heyra þau einu sinni til að þekkja þau. Önnur börn þurfa að heyra 

orðin oftar til að læra þau og sum orðanna þekkja þau aðeins þegar þau heyra orðin í 

samhengi og tengja þau við einhvern ákveðinn atburð til að læra þýðingu þeirra. Sum orð 

þekkja börnin vel og geta notað þau í daglegu tali án vandkvæða. Aukinn skilningur á 

orðinu kemur svo með tímanum (Pence, Khara L. o.fl., 2008:229). 

Áhuginn á því að tjá sig með orðum fer vaxandi frá 3ja ára aldri. Áhugi á smáatriðum 

kviknar og spurningar eins og: „Af hverju?“, „hver?“, „hvað?“ og „hvernig?“ heyrast. 

Stundum svara þau sjálf sínum eigin spurningum eða spyrja spurninga sem þau vita svarið 

við. Málfræðikunnátta barnsins eykst þegar barnið hlustar á fullorðið fólk tala og 

samskipti við fullorðna eykur alla málkunnáttu. Flest börn hafa mikið hugmyndaflug, sýna 

umhverfi sínu áhuga og finnst gaman að segja frá, en lítill munur er á ímyndun og 

veruleika (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:69). 

Við þriggja ára aldur tala börn aðallega til þess að skemmta sjálfum sér frekar en til að 

eiga í samræðum við aðra og virðist vera sama hvort einhver skilji þau eða ekki. Þau tala 
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til annarra, vilja fá svar við spurningum og vilja í auknum mæli láta hlusta á sig eftir þriggja 

ára aldur. Þau herma í æ meira mæli eftir réttu talmáli hinna fullorðnu til að koma í veg 

fyrir misskilning og verða pirruð ef viðmælendurnir skilja þau ekki eða svara þeim ekki 

(Feldman, 2009:238). 

Börn læra að nota flóknari sagnir og beygingar þeirra eins og „að borga“ og „að 

versla“, þegar þau eru um það bil fimm ára (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2004:224). Eftir 

því sem börn eldast bæta þau við hæfileika sinn til að eiga í samræðum við fullorðna. Það 

auðveldar þeim samskiptin og eykur orðaforða þeirra og þekkingu á málfræðireglum 

tungumálsins (Santrock, 2008:245-246). Þegar börn eru orðin sex ára er meðaltals 

orðaforði hjá þeim um 8000-14000 orð (Feldman, 2009:304). Þegar börn verða eldri læra 

þau betur á tungumálið og reglukerfi þess og verða meðvitaðri um grunnþætti málsins 

sem eru hljóðkerfisvitund, formfræði, setningafræði, merkingarfræði og málnotkun 

(Santrock, 2008:260). Hljóðkerfisvitundin er sundurgreind í, hljóðgreiningu, hljóðtengingu, 

hljóðflokkun, orðhlutaeyðingu og rím. Þessi sundurgreining byggir á að greina setningar í 

orð, hljóð eða atkvæði, til dæmis með því að klappa atkvæðin í orðinu eins og  „rauð-ur“ 

og telja atkvæðin sem fyrir komu í setningunni. Hljóðgreining felur einnig í sér að þekkja 

fyrsta og síðasta staf í orði, til að mynda hvaða upphafshljóð og lokahljóð er í orði. 

Hljóðtenging felst meðal annars í að geta tengt og hlustað á einstök hljóð. Hljóðflokkun er 

til dæmis að geta flokkað saman orð sem hafa sama upphafshljóð. Orðhlutaeyðing er að 

geta endurtekið einstaka orðhluta sem er í samsettum orðum. Rím er að þekkja orð sem 

geta rímað saman og að geta greint frá orðum sem ríma ekki saman (Ásthildur Bj. 

Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir, 2001:7). 

Málþroski og máltaka barna er heillandi ferli sem endalaust er hægt að rannsaka. Það 

er ljóst að þótt ýmislegt sé vitað um þetta ferli, er ekki enn búið að komast að öllum 

leyndarmálum þess. Börn um víða veröld virðast eiga mikið sameiginlegt í máltökuferlinu, 

sérstaklega í upphafi ferlisins, þó að um mismunandi tungumál sé að ræða. Máltökuferlið 

virðist fylgja ákveðnum reglum og hlutverk hinna fullorðnu er ótvírætt. Málnotkun og 

örvun í umhverfi barnsins fyrstu árin getur skipt sköpum varðandi eðlilega 

málþroskaframvindu. Því er snemmtæk íhlutun með fjölbreyttum efniviði í leikskóla 

greinilega mjög mikilvæg. 

Næsti kafli fjallar um tengsl málþroska og læsis og mikilvægi samskipta í máltökuferli 

barna. 

2.3 Tengsl málþroska og læsis 

Í þessum kafla er fjallað um þróun læsis með tilliti til málþroska barna og tvítyngis. Þegar 

barnið byrjar að hjala er það upphaf þróunar á flóknari hljóðum. Smátt og smátt myndast 



14 

sterkari hljóð hjá þeim og svo koma stuttar setningar, sem verða flóknari með þroska 

barnsins. Málskilningurinn eykst smám saman og þau fara að átta sig á notagildi talaðs 

máls og umhverfisins sem tengist málinu. Þegar barnið byrjar máltöku hefst 

undirbúningurinn fyrir tungumálið, sem er upphafið og grundvallarforsenda læsis. Með 

því að hlusta, lærir barnið að tala og skilja orð og hugtök. Þannig öðlast það málvitund. 

Tungumálið hefur mismunandi eiginleika og er samansett af mörgum þáttum sem byggist 

á ákveðnu hjóðkerfi. Það er, hljóðfræði (e. phonetics), merkingarfræði (e. semantics), 

orðmyndunarfræði (e. morphology) og málnotkunarfræði (e. pragmatics). Þetta hljóðkerfi 

tungumálsins fylgir ákveðnum reglum eða mál- og setningafræði (e. grammar/syntax). 

Tungumálið er grundvallarforsenda fyrir lesskilningi og því er málþroski fyrsta skrefið að 

læsi (Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2014:11). 

Læsi hjá barninu byrjar löngu áður en það fer er að huga að hinu eiginlega lesmáli. 

(Guðlaug Sjöfn Jónsdóttir, 2014:9). Læsi er því mikið meira en lestur. Það hefur færst frá 

þröngu sjónarmiði til færni í umskráningu rittákna í málhljóð og í orð. Læsi er færni til að 

nota tungumál á fjölbreytilegan hátt, til dæmis að lesa, tala, hlusta, skiptast á 

upplýsingum og eiga samskipti (Halldóra Haraldsdóttir, 2012:5). Læsi er að hluta til 

félagslegt og snýst um samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í 

málsamfélagi. 

Ljóst er að samskipti við börn skipta miklu máli í þeirra þroskferli. Þau eru félagsverur 

og vilja spyrja spurninga, skiptast á skoðunum og ræða hugmyndir sínar. Þau tala um 

tilfinningar sínar og líðan. Þau nota ýmsar leiðir til að tjá sig til dæmis með hljóðum, 

snertingu, látbragði, leikrænni tjáningu, tónlist, myndmáli og dansi. Í gegnum samskipti og 

leik eykst félagsfærni og sjálfsmyndin styrkist hjá þeim (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:16). 

Stafapokarnir passa vel inn í þessa þætti leikskólastarfsins, þar sem verið er að vinna með 

hljóð og snertingu, allskonar látbragð með hljóðum og tjáningu í tengslum við leikföngin í 

pokunum. Leikskólinn þarf að skapa ríkuleg tækifæri fyrir börnin til að hafa jákvæð og 

uppbyggileg samskipti við önnur börn í vinahópi sínum til að þau geti endurskapað 

upplifun sína og reynslu í leik og skapandi starfi. Þau þurfa að geta unnið úr ólíkum 

efniviði með fjölbreyttum hætti. Þau þurfa að hafa möguleika á að kynnast tungumálinu á 

mismunandi hátt, til dæmis með því að njóta þess að geta hlustað á ljóð, þulur, ævintýri 

og að semja sögur. Þannig þróa þau læsi í víðum skilningi og öðlast skilning á rituðu máli. 

Stafapokarnir geta hjálpað til og auðgað þessa tjáningu og eflt samskipti við önnur börn. 

Börnin nýta þá pokana á þann hátt að þau skiptast á leikföngum, segja frá og ræða hvaða 

leikföng þau eru með. Jafnvel segja þau einhverja sögu um leikföngin eða syngja eitthvað 

lag sem þeim finnst passa við leikföngin sem þau drógu upp úr pokanum. Þannig eru þau 
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að upplifa og skapa eigin leik og upplifa efniviðinn á ólíkan hátt. Með þessu eru þau einnig 

að nýta efniviðinn á fjölbreyttan hátt og eru að kynnast tungumálinu og njóta þess að 

hlusta á hvort annað semja sögu, ljóð eða syngja fyrir hvort annað. Á myndunum sem eru 

í pokunum eru tákn sem hjálpa þeim að æfa stafina og tengja þá þannig við heiti hvers 

leikfangs fyrir sig. Ritað mál verður þannig eðlilegur hluti af leiknum og þegar fram líða 

stundir geta þau svo farið að æfa sig að skrifa eftir þeim og segja hvað stafirnir heita. Það 

er mikilvægt að börn geti fundið góðar fyrirmyndir í foreldrum og kennurum og að þessir 

aðilar séu að vinna sameiginlega að markvissri máltöku barnsins. Ýmsar rannsóknir hafa 

sýnt fram á að þegar mikið er lesið fyrir börn og mikið talað við þau, hafa þau meiri 

orðaforða en önnur börn sem ekki er lesið eins mikið fyrir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2009:31). 

Það er býsna algengt að börn alist upp við fleiri en eitt tungumál í umhverfi sínu. Stór 

hluti barna er því í raun tvítyngdur. Tvítyngd börn eru skilgreind á ýmsa vegu, til dæmis 

alast sum þeirra upp með tvö tungumál á heimilinu og eru að nota tvö tungumál daglega 

eða þau búa yfir kunnáttu á fleiri tungumálum þótt þau séu jafnvel ekki að nota nema eitt 

þeirra dagsdaglega. Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem eru tvítyngd og þau sem eru 

eintyngd læra tungumál á sama hátt. Þau læra málfræði í sömu röð. Það eru engu að síður 

skil á milli hópanna hvað varðar hraða máltökunnar. Þau sem eru tvítyngd eru lengur að 

læra ný orð. Það er ekkert skrýtið við það, þar sem þau eru sífellt að skipta á milli tveggja 

tungumála. Tvítyngd börn hafa meiri heildarorðaforða en eintyngd og þau byrja á að læra 

móðurmál sitt og bæta svo öðru tungumáli við. Flest börn þroskast eðlilega og byrja að 

tala á svipuðum tíma og byrja líka að lesa án vandkvæða, en ekki öll (Grosjean, 1992:51-

62). 

Talið er að um 23% barna á leikskólaaldri eigi við málþroskaröskun að stríða. Þau börn 

víkja frá eðlilegu ferli í málþroska. Þetta kemur meðal annars fram í íslenskri rannsókn um 

þetta efni. Þá hefur þroskaferlið ekki farið af stað á eðlilegan hátt og þau þurfa aukna 

aðstoð frá foreldrum og leikskólastarfsfólki ásamt öðrum sem umgangast þau mest 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra Sæunn 

Úlfsdóttir, 2012:17). 

Af ofangreindu má sjá að læsi er samsett úr mörgum þáttum, m.a. umhverfi og 

menningu og þróun þess er mikilvægur hluti af skilningi og tjáningu barna og er þannig að 

hluta til félagslegt fyrirbæri. Umhverfið og sú menning sem börn alast upp í verða þannig 

mikilvægur grunnur fyrir máltökuna og tungumál barnsins, sem er aftur upphaf og 

grundvallarforsenda læsisþróunar og málvitundar. Í næsta kafla mun ég taka fyrir 

málörvun og mikilvægi hennar. 
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2.4 Málþroskaíhlutun og Tákn með tali 

Málörvun er mikilvæg til að efla málvitund og málskilning hjá ungum börnum. 

Málþroskaíhlutun getur átt sér stað með ýmsum aðferðum, þar á meðal Táknum með tali 

og Stafapokunum. 

2.4.1 Málörvun og mikilvægi hennar 

Eitt af markmiðum uppeldis í Aðalnámskrá leikskóla (2011) er að veita börnum skipulagða 

málörvun og stuðla að eðlilegri færni í íslensku. Í leikskóla á að nýta öll samskipti til að 

örva málvitund barna, orðaforða, hugtakaskilning og þróa tungumálið (Otto, 2011:30,34). 

Hún getur þess einnig að börn læri tungumálið með því að tala við annað fólk. Hún er líka 

sammála Chomsky um að máltaka geti ekki farið fram ef barnið er einangrað frá öðru 

fólki. Til að máltaka geti farið fram verður barnið að hafa félagsleg samskipti þar sem 

tungumálið er notað (bls. 44). Í málörvun barna gegna leikskólakennarar stóru hlutverki 

og skipulagt námsumhverfi er nauðsynlegt til að veita börnum tækifæri til að þróa og læra 

tungumálið (bls. 54). Málörvun er notuð í öllu leikskólastarfi, þar má nefna tal, hlustun, 

orðaforða og málskilning, lestur og ritun, það má flétta því inn í allt starf sem fram fer í 

leikskólanum. 

Stafapokana og leikföngin er hægt að nota á margskonar hátt til að ná athygli barna 

og gera börnum fært að þróa aðrar leiðir í málörvun með því að fá þau til að tala og hlusta 

á hvort annað. Þannig bæta þau við sig orðaforða og auka skilning sinn á rituðu máli og 

lestri og svo er hægt að flétta stafapoka saman við ýmis önnur verkefni sem snúa að 

málörvunaræfingum. Til að mynda er hægt að leggja tákn inn, para hluti og heiti þeirra 

saman, auk þess að nota leikföngin sem hluta af frásögn eða til að segja sögu. 

Málþroskinn er háður ýmsum þroskaþáttum, til dæmis félags- og vitrænum þroska. Það 

eru því fjölmörg atriði sem þarf að taka tillit til þegar málörvun hefst. Örvun málþroska í 

leikskólum getur verið með ýmsum hætti og greiðir fyrir lestrarnámi barna þegar vel tekst 

til. Með því að nota stafapokana er hægt að þjálfa hljóðkerfisvitund, hlustun, leggja 

áherslu á orðaforða og frásagnarhæfni sem tengist hefðbundnu starfi með fjölbreyttum 

frásögnum. Má segja að þetta geti talist byrjun á lestrarnámi þar sem í mörgu tilliti er 

erfitt að skilja á milli hefðbundinnar málörvunar og lestrarnáms þar sem þetta ferli hangir 

allt saman (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Ingibjörg Ósk Sigurðardóttir, 2011:9). Til að 

kenna börnum að tala þurfum við að tala rétt málfar við þau og hlusta á þau, hvað þau eru 

að segja okkur og leiðrétta þau, því að þau læra það sem fyrir þeim er haft. 

Það eru til margar aðferðir til að örva máltöku barna. Það er ekki mikill munur á 

aðferðum sem eru notaðar til málörvunar hvort sem verið er að vinna með börnum sem 

þroskast eðlilega eða þeim sem eru með alvarlega málþroskaröskun. Til dæmis eru tvær 
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aðferðir til sem gefa góðan árangur og er hægt að nota bæði í daglegu starfi og þegar 

verið er að lesa fyrir börn, það er spurnaraðferð og víkkunaraðferð. Spurnaraðferðin 

byggist á að fá börnin til að tala meira með því að spyrja þau út úr, til dæmis með því að 

gera reglulega hlé á lestrinum og spyrja út í atburðarrás sögunnar sem verið er að lesa. 

Víkkunaraðferðin gengur út á að bæta við það sem barnið segir á ákveðinn hátt til að 

víkka út málið. Sem dæmi má nefna að ef barnið segir „Ég vil fara út“, þá er hægt að bæta 

við „út“ - „Viltu fara út að leika?“ (Valdís B. Guðjónsdóttir, 2007:8). 

Þessar aðferðir er bæði hægt að nýta með stafapokunum og við lestur. Með því að 

nota stafapokana á fjölbreyttan hátt, ásamt lestri góðra barnabóka erum við einnig að 

þjálfa hljóðfræði barna og að styrkja hrynjanda þeirra í tungumálinu og þar með að þjálfa 

þau í undirstöðuatriðum lesturs. Þegar fullorðnir eru að lesa fyrir börnin geta þeir til að 

mynda breytt rödd sinni eftir persónum í sögunni, hækkað og lækkað tónana eftir því sem 

við á og hinn fullorðni getur lagt áherslu á orðin til að gefa sögunni meiri tilfinningu. Með 

því að lesa mikið fyrir börnin erum við að auka hjá þeim orðaforða og þjálfa málþroska 

sem er nátengdur tungumálahæfni og lesskilningi hjá börnum. Þau börn sem hafa 

þroskaðra málfar og meiri orðaforða hafa meiri möguleika á að tjá sig á fjölbreyttan hátt 

(Otto, 2010:7). 

2.4.2 Tákn með tali(TMT) sem málörvunaraðferð 

Táknmál er ein aðferð til að örva málvitund og málskilning hjá ungum börnum og er notað 

með töluðu máli. Ég hef reynslu af vinnu með TMT á leikskólum og hef séð hversu mikinn 

áhuga börnin sýna táknunum. Börnin eru mjög fljót að tileinka sér notkun táknanna, 

sérstaklega þau börn sem eru með seinkaðan málþroska eða eru sein til máls af öðrum 

orsökum og einnig þau börn sem eru með annað tungumál en íslensku sem móðurmál. 

Notkun TMT hefur verið mjög árangursrík leið til að fá börnin til að tjá sig. Það er þó 

misjafnt hversu mikið leikskólar nota TMT. Það væri æskilegt, að mínu mati, að TMT væri 

innleitt í námskrá leikskólanna sem annað tungumál, vegna þess hve börn eru mislangt 

komin í málþroska og jafnvel tala ekki neitt þegar þau eru að byrja í leikskóla. Börn með 

málraskanir og skort á heyrnrænni úrvinnslu njóta góðs af áherslum í TMT (Eyrún Ísafold 

Gísladóttir, 2001:56). Það er hægt að leika sér heyrnrænt og sjónrænt á ýmsan hátt með 

TMT og auka þannig málmeðvitund barnsins, svo að uppbygging og eiginleikar málsins 

liggi ljósari fyrir barninu og tilfinning barnsins fyrir málinu eflist. Tákn með tali virkar 

einnig á sjónskynið og náttúrulegu hlutlægu táknin sem notuð eru auka skilning barnsins á 

þeim og tengja ákveðinn hlut við táknin á myndrænan hátt (bls. 57). Tal-takturinn er 

notaður til viðmiðunar svo að öll atkvæðin komist til skila og jafnframt eru atkvæðin 

klöppuð. Það þarf einnig að nota þau markvisst til að tilætluðum árangri sé náð (bls. 57). 
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Það er gott að nota TMT með öllum börnum sem heyra ekki innan eðlilegra marka eða eru 

með einhver frávik í þroska eða fötlun, það geta allir nýtt sér TMT óháð aldri (Ásthildur B. 

Snorradóttir, 2001:71-72). Þannig er margt líkt með notkun TMT og þeim 

kennsluaðferðum sem nýttar eru með Stafapokunum. Táknin eru mikilvægur stuðningur í 

málörvun á fjöldamörgum leikskólum og hafa jákvæð áhrif á málþroska almennt og 

Stafapokarnir hafa þessa sömu hugmyndafræði að baki, að ná að leika sér með málið um 

leið og málþroskinn er efldur. 

Næsti kafli fjallar um stafapokana og notkun þeirra. 
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3 Lýsing á stafapokunum og notkunarleiðbeiningar 

 

 

Mynd 1. Stafapokar: Bæklingur er í viðauka A 

Stafapokar eru úr tauefni. Þeir eru margskonar á litinn og merktir með bókstöfum. 

Stafirnir eru allir samhljóðarnir í stafrófinu. Í hverjum poka er stafurinn úr taui/plasti og 

leikföng sem tilheyra hverjum staf fyrir sig. Áhersla er lögð á leikföng sem bera heiti sem 

felur í sér að næsta hljóð við upphafshljóðið sé sérhljóði. Hljóðmyndun barnsins er yfirleitt 

samhljóðar í fyrstu, sem tengdir eru við sérhljóða. Því er næsta skref að tengja hljóðið við 

orð sem barnið kannast við og sýna því svo táknað dæmi: B-angsi, M-ús og endurtekning 

er mikilvæg (Eyrún Ísafold Gísladóttir, 2002:48-49). Í hverjum poka eru sex til átta 

leikföng, auk mynda af leikföngunum. Aftan á myndinni stendur hvað leikfangið heitir og 

þar eru einnig tákn og punktar, sem segja okkur hve mörg atkvæði eru í orði hvers 

leikfangs fyrir sig. 

Á öllum stafapokunum eru leiðbeiningar og hugmyndir um notkun þeirra. Þessir 

stafapokar henta vel börnum sem þurfa sértæka málörvun af ólíkum ástæðum. Einnig 

nýtast þeir í almenna málörvun fyrir öll börn á aldrinum eins til fimm ára. Stafapokarnir 

eru notaðir fyrir yngstu börnin með því að einfalda verkefnin sem í þeim eru, en með 

þeim eldri eru þeir nýttir fyrir meira krefjandi verkefni til dæmis að skrifa eftir stöfum, 

hljóða stafina og að geta sagt hvaða hljóð stafirnir hafa. 



20 

3.1 Notkunarleiðbeiningar / tilgangur með stafapokum 

Hér á eftir eru notkunarleiðbeiningar með stafapokunum. Hægt er að sjá hver 

tilgangur stafapokanna er og hvað er verið að þjálfa hjá börnunum. Einnig má sjá  

hugmyndir að kennsluaðferðum í almennri málörvun sem hægt er að notast við. 

 

3.1.1 Almenn málörvun 

 Barnið velur staf (samhljóða) og finnur viðeigandi leikföng. 

 Barnið leggur orð á leikfangið og klappar fjölda atkvæða í orðinu. 

 Barnið gerir táknið sjálft. 

 Kennari klappar fjölda atkvæða í heiti leikfangsins. 

  Kennari spyr barnið hversu mörg atkvæði eru í heiti leikfangsins og hversu oft 

hann klappaði. 

 Leggja inn stafina og hljóðin þeirra.  

 Finna orð/leikföng sem byrja á sama staf/hljóði. 

 Barnið notar leikfangið í stuttar sögur/frásagnir frá eigin brjósti. 

 Kennari felur leikföng undir klút, tekur eitt leikfang í burtu og spyr barnið hvaða 

leikfang vantar. 

 Æfa hugtök til dæmis undir, yfir, við hliðina á, fyrir framan, fyrir aftan, ofan á og 

fleira. 

3.1.2 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund er þegar barnið gerir sér grein fyrir tungumálinu og fyrir hljóðfræðilegri 

uppbyggingu málsins og hvernig það er notað. 

 Kennari og barn klappa atkvæði í orðum (samstöfur). 

 Kennari og barn ríma, finna orð sem ríma við t.d. “bíll”, “mús” og svo framvegis. 

 Kennari myndar hljóðmyndir - hvernig myndum við hljóðin? 
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4 Samantekt og lokaorð 

Hver er svo ávinningurinn af snemmtækri íhlutun varðandi málþroska barna og hvernig 

geta stafapokarnir hjálpað til? Snemmtæk íhlutun í eflingu málþroska getur skipt sköpum í 

þroskaferli barnsins og hjálpað barninu á svo marga vegu eins og sýnt hefur verið fram á. 

Stafapokarnir eru unnir út frá fræðum sem tengjast málþroska barna, frávikum í máli 

og tali, almennri málörvun og Tákn með tali (TMT) aðferðinni. Þeir hafa verið prófaðir í 

vinnu með börnum í leikskóla til alhliða málörvunar. Sú reynsla af notkun stafapokanna 

hefur verið góð og börnin eru áhugasöm. Góð framför hefur náðst í málþroska með 

notkun þeirra og ég tel að þeir séu gott hjálpartæki með öðru efni.  

Í verkefninu fjallaði ég um sérstaka næmni barna á leikskólaaldri fyrir tungumálinu og 

framfarir í málþroska. Það eru alltaf einhver börn sem þurfa stuðning eða einhverja auka 

örvun við að ná góðum tökum á tungumálinu. Því skiptir miklu máli að veita þá örvun sem 

fyrst eins og hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar sýnir. Með snemmtækri íhlutun er 

verið að stuðla að þroskaframvindu barna, bæði hvað varðar málörvun og aðra 

þroskaþætti og því fyrr sem íhlutun hefst, því meiri líkur eru á að þjálfun skili árangri til 

barnsins. 

Það er ósk mín að þetta efni geti nýst og vakið áhuga bæði hjá börnum og fagfólki 

innan leikskólans. Við höfum notað pokana mikið á leikskólanum þar sem ég starfa og 

hefur það gefið góðan árangur, bæði í einstaklingsþjálfun, hópastarfi og einnig við örvun 

hreyfiþroska hjá börnum sem þess þurfa. Ætlun mín er að kynna þessa stafapoka í fleiri 

leikskólum og jafnvel hefja framleiðslu á þeim. Það hefur verið mjög skemmtilegt að þróa 

þá og nota með börnunum í leikskólanum. 

Í viðauka A hér að neðan er kynningarbæklingur um stafapokana. Þar má sjá hvernig 

þeir líta út og lesa leiðbeiningar um notkun þeirra. 
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Viðauki A 

Bæklingur með leiðbeiningum um notkun stafapokanna. 
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