
Þetta verkefni er unnið fyrir tvítyngd börn sem hafa móðurmálin pólsku og íslensku. 
Börn eru oft að stíga sín fyrstu skref í að tala þegar þau byrja í leikskóla. Þar af 
leiðandi eru þau oft ekki nógu skýrmælt. Þegar starfsmenn í leikskólum hafa ekki 
grunn í báðum móðurmálum vita þau ekki þegar barnið er að tjá sig á hinu 
móðurmálinu, að það sé að nota orð en ekki eitthvað smábarnamál. Sum börn taka 
annað málið fram yfir hitt en einnig blanda þau tungumálunum saman og nota það 
mál sem er hefur léttari framburð á hverju orði fyrir sig. Þetta verkefni getur komið 
í veg fyrir margan misskilning milli fullorðinna og barnanna og aukið bæði 
sjálfstraustið hjá barninu með því að vera skilið og starfsmanni sjálfum að skilja 
barnið.  

 Verkefnið er laus blöð svo auðvelt sé að taka fyrir eitt og eitt blað til að 
skoða. Einnig eru bæði stafrófin meðfylgjandi. Verkefninu fylgir hljóðupptökur, sem 
eru kaflaskiptar, með framburði á þeim orðum sem eru á blaðsíðunum, sem gerir 
starfsfólki og öðrum umönnunaraðilum barnanna kleift að kynna sér framburðinn og 
eiga þar af leiðandi möguleika á að greina orðin hjá börnunum. Með því að fá 
tilfinninguna fyrir hvaða orð fylgir hvaða hlut getur starfsmaðurinn verið meðvitaðri 
um vilja barnsins. Á hverju blaði er tvær til fjórar myndir með orðunum á pólsku, 
íslensku og framburði á pólska orðinu, rituðum með íslenskum bókstöfum. En þeir 
eru notaðir frekar en hljóðfræðitáknin, sem vanalega eru notuð, en til að lesa úr 
þeim þarf að hafa sérþekkingu.  

 Flokkarnir sem farið er gróflega í, sem fyrstu orð barna, eru ellefu talsins. 
Þeir fjalla um eftirfarandi: ávexti, grænmeti, föt, útiföt, dýr, gæludýr, fjölskylduna, 
eldhúsið, ökutæki, leikföng og liti. Hver flokkur hefur sínar blaðsíður svo hægt er að 
fara kaflaskipt í gegnum verkefnið með börnunum og á efst á hverri blaðsíðu stendur 
nafnið á þeim flokki um er að ræða, á íslensku, pólsku og pólska orðið með 
íslenskum framburði sem er ritaður eins nákvæmlega og kostur er með íslenskum 
bókstöfum. 

 Þegar starfsmenn hafa tekið undirbúning er fyrst hægt að fara með 
verkefnið inná deildirnar þar sem þau börn sem hafa þessi tungumál að móðurmálum 
eru. Bæði er hægt að vera í leikstund með einu eða fleiri börnum og taka ef til vill 
einn kafla fyrir í einu. Einnig væri sterkur leikur að hafa fyrir fram ákveðinn tíma þar 
sem starfsmaður tekur maður á mann aðferð til að byrja með til að sjá hvar barnið 
er statt áður en fleiri börn eru höfð með á sama tíma. Eru þá öll blöðin með t.d. 
fjölskyldunni tekin úr möppunni og eitt í einu lagt fyrir framan barnið. Starfsmaður 
segir að nú ætli þau að skoða hverjir eru í fjölskyldunni og spilar í kjölfarið 
hljóðbrotin um fjölskylduna fyrir barnið svo það fái að heyra að bæði orðin, pólska 
og íslenska, séu jafn rétthá í tungumálinu. Eftir það gæti starfsmaðurinn svo bent á 

Hvað ertu að segja?



mömmuna og spurt hver þetta sé og barnið myndi þá að öllum líkindum velja annað 
hvort íslenska eða pólska orðið. Ef starfsmaðurinn er íslenskur myndi hann svo 
endurtaka orðið á íslensku en ef starfsmaðurinn væri pólskur myndi hann endurtaka 
orðið á pólsku og skiptir þá ekki máli hvort orðið barnið notaði. Mjög mikilvægt er að 
barnið fá viðurkenningu fyrir að hafa sagt rétt orð hvort sem það notar pólsku eða 
íslensku. Eftir hvern tímann væri hægt að hengja upp myndirnar á augljósan stað svo 
barnið/börnin taki eftir og hægt að minna á orðin þegar við á í frjálsum leik eða 
þegar til dæmis foreldrarnir eru að sækja barnið er hægt að spyrja barnið hver sé 
kominn að sækja það og benda þá á þann aðila á spjaldinu fá barnið til að segja 
orðið. Eða þegar spjöldin um ávextina hanga uppi þá er tilvalið að flétta orðin inn í 
ávaxtastund. Sýna hvaða ávextir eru í boði og svo spyrja hvaða ávexti barnið vilji og 
getur barnið bent á myndirnar og sagt heitin. Hægt er að láta blöðin um útifötin 
hanga frammi í forstofu svo börnin hafi greiðan aðgang að þeim þegar þau klæða sig 
í og úr. Síðan er hægt að finna út hina ýmsu leiki sem barnið getur gert eitt með 
starfsmanni eða í hópi með öðrum börnum út frá spjöldunum og hljóðbrotunum, allt 
eftir aldri og hæfni barnsins. Sem dæmi er hægt að fara í bingó og samstæðuleik 
með hvern flokk. 

Þetta er BA verkefnið mitt í uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands og vona 
ég að verkefnið komi vel að notum hjá öllum þeim sem eru í kringum börn sem eiga 
móðurmálin íslensku og pólsku. 
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