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Formáli 

Þessi ritgerð er 30 ECTS eininga ritgerð til M.Ed. prófs í Menntunarfræði leikskóla við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið ber heitið „Með hugann við efnið‟ - 

starfendarannsókn um málörvun ungra barna. Rannsóknin fór fram á vinnustað mínum, 

leikskóla í Rangárvallasýslu og beindist að starfsháttum mínum í málörvun yngstu barna 

leikskólans.  

Haustið 2017 hóf ég nám í Menntunarfræði leikskóla og stuttu síðar hóf ég einnig störf á 

leikskóla. Fljótlega fann ég að áhugi minn í starfinu innan leikskólans lá í málörvun og starfi 

með yngstu börnunum. Sá áhugi styrktist mjög í áfanga hjá Sigríði Ólafsdóttur um málþroska 

og þróun málnotkunar. Umfjöllunarefni námskeiðsins var víðfeðmt en fyrir mig stóð upp úr 

hversu mikilvæg fyrstu ár barnsins eru þegar málþroski er annars vegar. Þar kom fram að þó 

einstaklingsmunur sé á því hversu hratt börn tileinka sér alla þá þætti sem nauðsynlegir eru 

til að þau geti orðið farsælir málnotendur að þá sé afar mikilvægt að þau nái tökum á 

ákveðnum þáttum strax á leikskólaaldri. Á leikskólaárunum sé því í raun lagður grunnur fyrir 

lífið hvað varðar tækifæri til náms og lífsgæða. Stétt leikskólakennara er því í lykilaðstöðu til 

að styðja við þau börn sem mögulega standa höllum fæti hvað málþroska varðar. Í mínum 

huga er málörvun því eitt af meginverkefnum hvers leikskólakennara og því valdi ég að beina 

sjónum mínum að þessum málaflokki og með hvaða hætti ég gæti eflt sjálfa mig og færni 

mína í málörvun yngstu barnanna í leikskólanum. Áhugi minn á þessum aldurshópi kviknaði 

við skrif á meistararitgerð í félagsráðgjöf árið 2016, en þar kynnti ég mér tengslamyndun, 

tengslaraskanir og hvernig vinna mætti með ung börn sem sýndu einkenni tengslaraskana. Í 

framhaldi af þeirri vinnu fann ég hjá mér mikla þörf til að skoða þennan aldurshóp frekar og 

fannst því mjög við hæfi að hefja nám í Menntunarfræði leikskóla. Að vera með grunn- og 

framhaldsmenntun í félagsráðgjöf hefur síðan gagnast mér vel í starfinu innan leikskólans. 

Senn lýkur þriðja vetri mínum í meistaranámi. Á þessum tíma hef ég treyst á þolinmæði 

og skilning fjölda fólks, bæði fjölskyldu og samstarfsfólks. Að sama skapi hafa margir hvatt 

mig áfram og ég hef fengið hrós fyrir einurð og dugnað. Fyrir það vil ég nú þakka því það 

hefur ekki alltaf verið auðvelt að sinna námi jafnhliða vinnu og stórri fjölskyldu. En sú trú sem 

aðrir hafa haft á mér og því að mér tækist ætlunarverkið hefur verið mér hvatning.  

Leiðbeinandi minn var Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, lektor, við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands og Hrönn Pálmadóttir, dósent, við Menntavísindasvið Háskóla Íslands var 

sérfræðingur. Þeim þakka ég faglega ráðgjöf og gagnlegar ábendingar.  Sérstakar þakkir færi 

ég Halldóru Guðlaugu Helgadóttur, leikskólaráðgjafa hjá Skólaþjónustu Rangárvalla- og 
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Vestur Skaftafellssýslu, sem hefur verið mér innan handar við undirbúning og framkvæmd 

rannsóknarinnar ásamt því að lesa yfir og veita faglegar ábendingar og ráðleggingar. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands (sjá slóðina https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/ 

vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf). Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. 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.  

 

Sjónarhóll, 24. maí 2020 

 

Kristín Ósk Ómarsdóttir 

https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/%20vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
https://www.hi.is/sites/default/files/atli/pdf/log_og_reglur/%20vshi_sidareglur_16_1_2014.pdf
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Ágrip 

Tilgangur þessarar starfendarannsóknar er að þróa starfshætti mína með það að markmiði 

að bæta færni mína í málörvun yngstu barnanna í leikskólanum. Meginumfjöllunarefnið er 

málþroski og málörvun barna frá fæðingu til þriggja ára aldurs. Fjallað er um þróun 

málskilnings og máltjáningar og þá þætti sem barn þarf að ná tökum á til að verða farsæll 

málnotandi. Þá er fjallað um málörvun í leikskólastarfi og lögð áhersla á sameinaða athygli (e. 

joint attention) og hlustun, hljómfall tungumálsins og tónlist, orðaforða og lestur, samtöl og 

frásagnir. Við þessa rannsókn eru nýttar aðferðir starfendarannsókna (e. action research) og 

gögnum safnað á leikskólanum þar sem ég vinn. Gagnaöflun fór fyrst og fremst fram með 

ritun rannsóknardagbókar en einnig með viðtölum við þrjá leikskólakennara, sem allir hafa 

mikla reynslu af starfi með yngstu leikskólabörnunum. Í rannsóknarferlinu kynnti ég mér 

ýmsar aðferðir við málörvun og prófaði mig áfram í starfi með barnahópnum á leikskólanum. 

Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að með aukinni grundvallarþekkingu á 

málþroska ungra barna, kenningum og aðferðum, fái ég þau verkfæri sem þarf til að auka 

færni mína í málörvun ungra barna. En ekki síður mikilvæg niðurstaða tengist persónulegum 

þáttum, að ég hafi getu til að innleiða þekkinguna í daglegt starf með börnunum. Þá þarf ég 

einnig að vera meðvituð um nærveru mína og hlutverk öllum stundum, til þess að geta gripið 

þau tækifæri sem gefast í leik barnanna. Þegar börn síðan þurfa sérstakan stuðning við 

ákveðna þætti í málþroska þarf ég einnig að nýta undirbúningstíma vel til þess að útfæra 

með hvaða hætti ég geti samþætt kennsluaðferðir sem henta viðkomandi barni að leik 

barnsins. Það er engin ein leið að settu marki, færni mín vex samhliða þekkingu minni og 

fagmennsku. 
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Abstract 

„Focus on the matter at hand” - action research on language stimulation with toddlers in 

kindergarten 

The purpose of this action research is to evolve my way of practice with the goal of 

improving my skills in language stimulation with the youngest children in kindergarten. The 

main topic is language development and language stimulation from birth to age three. I talk 

about the evolution of receptive language and expressive language and other elements that 

a child needs to learn to become a successful user of language. I also talk about language 

stimulation in kindergarten and emphasize joint attention and listening, prosody and music, 

vocabulary and reading, conversation and narration. In this research methods of action 

research were used and data was collected at the kindergarten where I work. The collection 

of data was mainly via writing in a field diary but I also interviewed three kindergarten 

teachers who have years of experience working with the youngest children in kindergarten. 

During the research I acquired knowledge about various methods of language stimulation 

and implemented them with the children at my kindergarten. The main findings are that 

acquiring more fundamental knowledge about language stimulation, theories and methods 

give me the tools I need to improve myself in language stimulation. Equally noteworthy are 

my individual factors; that I have the ability to implement new knowledge into my daily 

practices with the children. I have to be aware of my presence and my role at all times, to be 

able to seize the opportunities given by the children in their play. When children need 

special support in any aspect of their language development I must use my preparation time 

very well so I can sufficiently integrate teaching methods that suit that child into its own 

play. There is no one way to reach the goal, my skills grow alongside my knowledge and 

professionalism.  
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1 Inngangur  

Máltaka barna er hugtak sem notað er um það ferli þegar börn læra tungumál, hvort heldur 

sem er móðurmál sitt eða nýtt tungumál sem annað mál. Um er að ræða flókið ferli sem 

byggir á samspili margra þátta en þar er mikilvægi bernskuáranna óumdeilt. Ef barn á að 

eignast móðurmál er nauðsynlegt að barnið eigi samskipti við fólk á móðurmáli sínu á 

næmiskeiði máltökunnar. Máltökuskeið er það tímabil sem næmni barna fyrir að nema 

móðurmál sitt er best og er þá átt við tímabilið frá fæðingu og fram að kynþroska (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2019). Leikskólaárin eru þó sérstaklega mikilvægur tími hvað þetta varðar og 

hefur það tímabil verið nefnt blómaskeið máltökunnar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). 

Nauðsynlegt er að börn nái tökum á móðurmáli sínu strax á leikskólaaldri en með því öðlast 

þau aukinn þroska og þekkingu á umhverfi sínu og aðstæðum hverju sinni. Tungumálið er sá 

miðill sem við notum til að miðla og taka við upplýsingum. Með því að ná tökum á 

móðurmálinu getum við komið óskum okkar og tilfinningum á framfæri ásamt því að skilja 

viðmælendur okkar. Þar sem maðurinn er félagsvera má segja að tungumálið sé verkfæri 

hans til félagslegra samskipta (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

Einn af grunnþáttum Aðalnámskrár leikskóla er læsi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Er þar átt við læsi í mjög víðum skilningi þess orðs, að vera 

læs á umhverfi sitt og að hafa færni til að skapa eigin skilning á umhverfi sínu. Í Aðalnámskrá 

er hvatt til þess að í leikskólanum fái börn tækifæri til að túlka og tjá sig með fjölbreyttum 

hætti, þau fái að hlusta á frásagnir, sögur, ljóð og ævintýri og að efla skuli íslenska málvitund 

með því að nýta dagleg samskipti til að börn þrói tungumálið. Í Aðalnámskrá er einnig fjallað 

um hlutverk leikskólakennara og er þar lögð áhersla á fagmennsku hans í öllu starfi og 

framkomu. Leikskólakennarinn ber ábyrgð á faglegu starfi, skipulagi námsumhverfis og því að 

hvert barn sé metið að verðleikum og fái notið sín sem best (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Þá var samþykkt frá Alþingi í mars 2009 Íslensk málstefna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009) þar sem lögð er áhersla á málræktarskyldu 

leikskólanna og mikilvægi þess að leikskólakennarar fái haldgóða menntun í íslensku máli. 

Mikilvægt sé að leikskólakennarar séu færir um að efla málþroska barnahóps leikskólans, 

sem sé margbreytilegur. 

Eftirfarandi meistararannsókn er skrifuð við Deild kennslu- og menntunarfræða við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Markmiðið með verkefninu er að auka færni mína í 

málörvun yngstu barnanna á leikskólanum. Með því að nýta mér aðferðir 

starfendarannsókna er ætlun mín að sú þekkingarleit sem í verkefninu felst geri mér kleift að 

þróa starfshætti mína til betri vegar. Þrátt fyrir að börn virðist ná tökum á móðurmáli sínu 

tiltölulega áreynslulaust þá er máltökuferlið margslungið. Í fjölbreyttu og lifandi samfélagi 
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leikskólans er afar mikilvægt að leikskólakennari hafi þá færni sem þarf til að styðja við 

málþroska ungra barna með fjölbreyttar þarfir. Í mínum huga er því afar mikilvægt að afurð 

rannsóknarinnar verði sú að ég standi uppi með þann faglega grunn sem þarf til að geta stutt 

við málþroska ungra barna. Rannsóknarspurningin sem hér er lagt upp með er þessi: Hvernig 

get ég þróað starfshætti mína til að geta bætt mig í málörvun ungra barna? 

Uppsetning ritgerðarinnar er með þeim hætti að fyrst kemur fræðileg umfjöllun um 

málþroska ungra barna og málörvun. Þá er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar. Því 

næst eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í umræðukafla eru niðurstöður settar í 

samhengi við fræðin sem áður var fjallað um og að lokum er efni rannsóknarinnar dregið 

saman í lokaorðum. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hér á eftir fer umfjöllun um þróun málþroska ungra barna og áhersla lögð á málþroska barna 

frá fæðingu fram til þriggja ára aldurs og þátt fullorðinna í því að styðja við málþroska þeirra. 

Fjallað verður um helstu kenningar um máltöku ungra barna og síðan um þá grunnþætti 

málþroska sem tilheyra málskilningi, máltjáningu og málnotkun. Þá verður fjallað um 

málörvun, málörvun í leikskólastarfi og einstaka málörvunarþætti og leiðir til málörvunar. 

2.1 Kenningar um máltöku ungra barna 

Kenningasmiðir um þróun tungumáls hjá börnum skiptast í tvær fylkingar, að þróun 

tungumálsins byggist á erfðum og meðfæddum hæfileikum eða að þróun þess byggi á 

umhverfisþáttum. 

Samkvæmt sjónarhorni félagsmenningarkenninga (e. sociocultural perspective) þróast 

málþroski barnsins í samhengi við félagslegt umhverfi þess. Þekking barns á tungumálinu 

eykst þegar barnið á samskipti við aðra og lærir á umhverfi sitt. Samkvæmt kenningum Lev 

Vygotsky er hlutverk fullorðinna mjög mikilvægt í því að styðja við barnið í þessum 

aðstæðum og hámarka þannig möguleika barnsins til náms. Með stuðningi (e. scaffolding) er 

barninu gert kleift að eiga samskipti af meiri dýpt en það hefði getað átt á eigin spýtur. Slíkt 

styður barnið síðan til að hámarka mögulegan þroska sinn í viðkomandi aðstæðum (e. zone 

of proximal development) (Otto, 2018). Þannig skapa umönnunaraðilar barnsins þær 

aðstæður sem tungumálanám barnsins fer fram í og gegna lykilhlutverki í árangri barnsins við 

tungumálanám (Brooks og Kempe, 2012). 

Kenningar Noam Chomsky um meðfædda málkunnáttu (e. generative grammar) byggja á 

þeirri hugmynd að við fæðingu búi börn þegar yfir málfræðireglum, svonefndri 

algildismálfræði (e. universal grammar) sem gerir það að verkum að börn eru fær um að læra 

í raun hvaða tungumál heimsins sem er (Chomsky, 2011; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2011). 

Chomsky álítur að ef börn lærðu tungumál eingöngu af umhverfi sínu að þá þyrftu 

umönnunaraðilar að veita mun meiri málörvun í formi leiðréttinga og beinnar 

málfræðikennslu en raunin er. Börn fái ekki næga málörvun (e. poverty of the stimulus) úr 

umhverfi sínu til þess að öðlast alla þá málfræðiþekkingu sem þau ná að tileinka sér á unga 

aldri. Með meðfæddri tungumálahæfni hafi börn hins vegar þegar þá hæfni sem þarf til að 

uppgötva það tungumál sem þau alast upp við (Brooks og Kempe, 2012).  

Jean Piaget setti fram kenningu sem byggðist á því að þróun vitsmunaþroska væri 

undanfari málþroska (e. cognitive developmental perspective). Þannig gæti færni barns í 

tungumáli ekki þróast án þess að ákveðnir þættir vitsmunaþroska væru til staðar, babl 

ungabarna gæti því ekki talist til notkunar tungumáls þar sem þau hefðu ekki næga 
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vitsmunalega þekkingu. Aðrar kenningar horfa til þess að þróun tungumálsins byggi á flóknu 

samspili erfða og umhverfis. Barnið sé virkur þátttakandi í tungumálanámi sínu og leggi 

töluvert á sig til að ná tökum á tungumálinu. Á sama tíma fylgist það vel með þeirri svörun 

sem það fær úr umhverfinu og þeim vísbendingum sem koma fram í félagslegum 

samskiptum (Otto, 2018). 

Saman mynda þessar kenningar þann grunn að börn fæðast með ákveðna hæfni til að 

læra tungumál en áhrif umhverfisins á máltökuskeið barna eru einnig óumdeild. 

2.2 Málþroski barna 

Rannsóknir á tileinkun barna á móðurmáli sínu hafa sýnt fram á flókið samspil málþroska við 

félags- vitsmuna- og tilfinningaþroska þeirra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015).  

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á ófæddum börnum og nýburum sem sýna fram 

á að strax í móðurkviði, þegar barn byrjar að nema hljóð úr umhverfi sínu, er það farið að 

búa sig undir tungumálanám. Fljótlega eftir fæðingu sýna nýburar að þeir greina á milli 

raddar móður sinnar og annarra kvenradda, þeir sýna einnig meiri viðbrögð við kunnuglegum 

röddum en ókunnugum og enn fremur greina þeir á milli síns eigin tungumáls og tungumáls 

sem er þeim ókunnugt (Brooks og Kempe, 2012). 

Hér verður fjallað um þróun málþroska frá fæðingu og þá þætti sem barn þarf að ná 

tökum á áður en það fer að nýta tungumálið til markvissra samskipta. Fyrst verður horft til 

þeirra þátta sem liggja til grundvallar málskilningi og síðar til þeirra þátta sem tilheyra 

máltjáningu. 

2.2.1 Málskilningur 

Málskilningur ( e. receptive language) barns byggir á skilningi barnsins á töluðu og rituðu 

máli. Þróun málskilnings hefst um leið og umönnunaraðilar eiga samskipti við barnið. Þrátt 

fyrir að þróun málskilnings og máltjáningar (e. expressive language) sé samofið ferli þá 

þróast málskilningur hraðar. Þannig öðlast barnið skilning á tungumálinu löngu áður en það 

getur tjáð sig með sama hætti (Otto, 2018).  

Máltaka barns hefst við fæðingu en fyrstu kynni barna af tungumáli eru í samskiptum við 

umönnunaraðila sína (Björn, Kakkuri, Karvonen og Leppänen, 2012). Þessi fyrstu samskipti 

barnsins við umönnunaraðila eru gagnvirk (e. dyadic) og eru til þess gerð að styðja við 

tengslamyndun, þar sem samskiptin efla vitund hvors um sig um líðan hins aðilans. Hljóð 

barnsins hafa þau áhrif að ná sambandi við umönnunaraðilann sem bregst síðan við og til 

verða félagsleg samskipti. Samskipti við nýbura, þar sem barn og fullorðinn skiptast á 

hljóðum, hafa tvíþættan tilgang. Með jákvæðum samskiptum myndast tengsl milli barnsins 

og foreldris og barnið lærir að skynja röddina, augnsamband og svipbrigði. Í þessum 
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samskiptum nota ungabörn ýmiskonar hljóð til að tjá líðan sína, hvort heldur sem er óánægju 

eða vellíðan. Rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi þess að ungabörn fái svörun frá 

fullorðnum við hegðun sinni og hljóðum. Jákvæð og viðeigandi viðbrögð við tilraunum barns 

til samskipta eykur tíðni slíkra tilrauna og gæði þeirra. Þegar fullorðnir bregðast við tilraunum 

ungabarna til samskipta með jákvæðum hætti hvetur það barnið til að halda áfram tilraunum 

sínum til samskipta (Brooks og Kempe, 2012). Samskipti við annað fólk er nauðsynleg 

forsenda þess að börn eignist móðurmál og þessi gagnkvæmu samskipti milli ungabarns og 

fullorðins eru þau mállegu samskipti sem helst stuðla að framförum í málþroska ungra barna 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019). Tengslamyndun og tilfinningalegt samband barnsins og 

umönnunaraðila þess eru því meginstoð tungumálanáms á þessum fyrstu mánuðum í lífi 

barnsins. Gæði og eðli samskipta milli barns og þess sem annast það ýtir þannig undir færni 

barnsins til samskipta og þróunar tungumálsins (Björn o.fl., 2012; Degotardi, Torr og Nguyen, 

2016). Niðurstöður rannsókna sýna að hvetjandi samskipti mæðra við börn á aldrinum sjö til 

ellefu mánaða hafa jákvæð áhrif á tileinkun barna á orðaforða við tveggja ára aldur. Þetta 

gefur því vísbendingar um að þeir samskiptahættir sem foreldrar tileinka sér við uppeldi 

barna sinna geti haft grundvallaráhrif á málþroska barna (Dave, Mastergeorge, og Olswang, 

2018). 

Flest börn byrja að mynda orð um eins árs aldur. Frá fæðingu og þar til orðanotkun 

barnsins hefst leggur barnið grunn að málnotkun sinni með því að öðlast færni í ákveðnum 

grunnþáttum sem liggja að baki getunni til að læra og nota tungumál. Mjög ung ná börn 

tökum á þáttum eins og sameinaðri athygli (e. joint attention), skilningi á félagslegum 

merkjum (e. social sign), að lesa í óyrta tjáningu (e. social referencing) og að líkja eftir öðrum 

(e. imitate) (Brooks og Kempe, 2012). 

Með sameinaðri athygli er átt við að barn og umönnunaraðili veiti sama hlut athygli á 

sama tíma. Til að ná þessari færni er mikilvægt að barnið sé fært um að halda augnsambandi 

(Brooks og Kempe, 2012; Degotardi o.fl., 2016). Að ná sameinaðri athygli gegnir veigamiklu 

hlutverki í því að barn geti áttað sig á merkingu orða og fyrirætlunum þeirra sem það á í 

samskiptum við.  

Líkt og áður hefur komið fram veltur tungumálanám ungabarna að miklu leyti á 

félagslegum samskiptum við umönnunaraðila. Andlit þess sem börn eiga í samskiptum við 

gefur barninu skýrar vísbendingar sem hjálpa barninu að bera kennsl á talið. Hreyfingar á 

munni og tungu eru í takti við framleiðslu hljóða og ná athygli barnsins. Rannsóknir sýna að 

börn frá tveggja mánaða aldri bera kennsl á þær andlitshreyfingar sem fylgja ákveðnum 

hljóðmyndunum. Þá hafa rannsóknir einnig sýnt að við átta mánaða aldur getur barn greint 

hver talar við það með því að fylgjast með andlitshreyfingum og hljóðum, jafnvel þó barnið 
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sé statt í umhverfi þar sem margir tala í einu. Rannsóknir hafa einnig sýnt að börn kjósa 

fremur raddir sem koma frá mannfólki en raddir sem spilaðar eru af tækjum (Otto, 2018).  

Í upphafi samskipta milli móður og barns er það móðirin sem hermir eftir hljóðum 

barnsins. Með því að leggja áherslu á flóknari hluta þeirra hljóða sem barnið gefur frá sér og 

með því að velja hljóð sem eru hæfilega krefjandi þá hvetur móðirin barnið áfram. Með 

þessu hvetur móðirin barnið til hermináms og leggur grunninn að því að barnið nýti 

herminám til að læra önnur málhljóð síðar meir (Brooks og Kempe, 2012). Rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á því hvers konar máláreiti, öðru nafni ílag (e. input), gagnast best sýna að 

einhliða miðlun máls skilar minni árangri en gagnvirkt ílag sem byggir á virkri þátttöku 

barnsins í samskiptum. Persónuleg og gagnkvæm samskipti eru því sá þáttur sem virðist 

stuðla hvað mest að auknum málþroska (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019). Þá hafa rannsóknir 

sýnt að börn sem fá ríkulegt ílag frá mæðrum við sjö mánaða aldur búa alla jafna yfir sterkari 

orðaforða við tveggja ára aldur (Newman, Rowe og Bernstein, 2016). 

Skilningur á tilvísanasamskiptum (e. referential communication) byrjar að þróast um leið 

og barnið skynjar augnaráð hins fullorðna sem skilaboð um að líta eftir ákveðnum hlutum. 

Rannsóknum ber ekki saman um það á hvaða aldri börn hafa náð þessari færni. Einhverjar 

rannsóknir hafa sýnt fram á þessa færni við fjögurra mánaða aldur en niðurstöður annarra 

rannsókna benda til þess að það sé ekki fyrr en við tíu mánaða aldur sem börn geta fylgt 

augnhreyfingum (e. gaze) fullorðinna án þess að höfuðhreyfing fylgi með. Það er á svipuðum 

tíma, eða um níu mánaða aldur, sem börn byrja að skynja óyrta tjáningu (e. social reference). 

Með því að lesa í svipbrigði og viðbrögð þess sem þau eiga í samskiptum við þá leita þau 

staðfestingar á því hvort þau eigi að nálgast eða forðast ákveðna hluti eða jafnvel fólk. 

Þannig eru börn líklegri til að taka ókunnugu fólki vel ef þau hafa fengið jákvæðar 

vísbendingar frá foreldri sínu í garð viðkomandi. Ef foreldri gefur engar vísbendingar eða að 

barnið skynjar hik eða neikvæðar vísbendingar er barnið ólíklegra til að taka viðkomandi vel 

(Brooks og Kempe, 2012).  

Allir þessir þættir eru mikilvæg undirstaða þess að börn nái tökum á grunnþáttum 

tungumálsins. Að geta deilt athygli er mikilvægur þáttur í því að börn læra að tengja hluti við 

þau orð sem þau heyra í umhverfinu. Þetta byrja þau að gera mjög ung en eftir því sem 

barnið eldist og þroskast nægir þeim að fylgja augnaráði hins fullorðna án þess að bendingar 

eða höfuðhreyfingar fylgi augnaráðinu. Á svipuðum tíma, eða rétt fyrir eins árs aldur, læra 

börnin að lesa í svipbrigði og viðbrögð. Það er einnig mikilvæg undirstaða málþroska þar sem 

börn læra að tengja saman orð og athafnir en einnig það sem er ósagt en sýnt með látbragði. 

Að geta nýtt óyrtar upplýsingar úr samskiptum gegnir síðan lykilhlutverki í boðskiptum, en 

boðskipti útheimta að barnið hafi skilning á fyrirætlunum þess sem það á í samskiptum við. 

Með því að styðja við herminám kennir móðir barni mikilvægi hermináms og barnið notar 
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þessa færni síðar, bæði til að herma eftir hljóðum en einnig svipbrigðum og látbragði (Brooks 

og Kempe, 2012; Macroy-Higgins og Montemarano, 2016). 

Samhliða málskilningi þróast hlustunarskilningur (e. listening comprehension) og síðar 

lesskilningur (e. reading comprehension). Með hlustunarskilningi er átt við þann skilning sem 

barn leggur í frásögn. Það sama á við um lesskilning nema þar er um að ræða skilning barns á 

texta. Eftir því sem kröfur um getu barnsins á þessu sviði aukast reynir á vitsmunalega færni 

þess. Til þess að leggja skilning í lengri einingar máls þarf barnið bæði að hafa stjórn á eigin 

hugsunum og geta dregið rökréttar ályktanir um efni textans eða frásagnarinnar. Rannsóknir 

á hlustunarskilningi hafa síðan sýnt fram á tengsl hans við orðaforða og þekkingu á málfræði 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Þessir þættir þróast í tengslum hver við annan og eigi barn 

að ná viðunandi færni í notkun tungumálsins þurfa þessir þættir að þróast samhliða hver 

öðrum. Rannsóknir hafa sýnt að næmni fullorðinna aðila í nærumhverfi barnsins hefur 

jákvæð áhrif á þróun hlustunarskilnings. Því skiptir máli að hinir fullorðnu séu vakandi fyrir 

tilraunum barnsins til samskipta (Otto, 2018).  

Af ofangreindu má ljóst vera að samskipti gegna lykilhlutverki í þróun málskilnings barna 

og því mikilvægt að fullorðnir aðilar í lífi barnsins séu meðvitaðir um það að jákvæð samskipti 

við börn allt frá fæðingu skipta höfuðmáli fyrir máltöku þeirra. 

2.2.2 Máltjáning  

Máltjáning (e. expressive language) vísar til getu barnsins til að tjá sig í töluðu og rituðu máli. 

Upphaf máltjáningar þróast í gegnum félagsleg samskipti en eftir því sem talfærin þroskast 

nær barnið stjórn á því að framleiða ákveðin hljóð. Þannig þróast mál barnsins frá því að gefa 

frá sér sérhljóðalengjur yfir í endurtekin einföld hljóðasambönd en þegar nálgast fer eins árs 

aldur er líkt og barnið búi yfir eigin tungumáli, hrognamáli, þar sem barnið hermir eftir 

samtali án þess þó að innihaldið hafi endilega merkingu fyrir þann sem hlustar. Þó svo 

nýburar hafi ekki fullkomna stjórn á þeim hljóðum sem þeir gefa frá sér eru hljóðin engu að 

síður vísbendingar um þarfir barnsins (Otto, 2018). Þar sem fyrstu samskipti barnsins eru við 

umönnunaraðila sína tengist fyrsta hljóðmyndunin því frumþörfum barnsins og gefur til 

kynna líðan þess. Hljóðmyndun verður síðan smám saman merkingarbærari eftir því sem 

barnið öðlast færni í að stýra myndun hljóðanna. Barnið getur þó greint á milli ólíkra hljóða 

töluvert áður en það getur myndað þessi sömu hljóð (Þóra Másdóttir, 2019).  

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er ómeðvituð þekking barnsins á hljóðkerfi 

tungumálsins og einingum þess. Þegar börn heyra og skynja tungumálið læra þau að málið 

byggir á mismunandi hljóðum en minnstu einingar tungumálsins eru hljóðan (e. phonem). 

Við lok leikskólagöngu getur barn sem hefur sterka hljóðkerfisvitund greint talmálið niður í 

hljóð og sagt til um hvaða hljóð sé fremst eða aftast í orði og hvort orð rími. Að hafa 
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þroskaða hljóðkerfisvitund auðveldar barni lestrarnám og því mikilvægt að leikskólabörn fái 

viðeigandi örvun til að efla hljóðkerfisvitund (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019). Þegar seinkun 

verður á þroska hljóðkerfisvitundar hefur það áhrif á færni barnsins til að efla orðaforða og 

einnig færni í myndun setninga (Chiat og Roy, 2008). Þá gegnir hljóðkerfisvitund lykilhlutverki 

í lestrarnámi barna en rannsóknir hafa sýnt fram á að þau börn sem hafa sterka 

hljóðkerfisvitund eiga yfirleitt auðveldara með að læra að lesa en þau börn sem hafa slaka 

hljóðkerfisvitund (Helga Friðfinnsdóttir, Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 1999). 

Hluti þess að hljóðkerfisvitund barnsins þroskist er að barnið beri kennsl á hljómfall (e. 

prosody) tungumálsins. Þannig hafa blæbrigði raddar, raddhæð, áherslur og hraði tals mikið 

um það að segja hvernig við skiljum það sem sagt er (Bennett-Armistead, Duke og Moses, 

2005; Otto, 2018). Það hvernig svipuð hljóð og orð eru notuð og samhengi þeirra í töluðu 

máli hjálpar barninu þannig að læra muninn á framburði og merkingu skyldra hljóða (Brooks 

og Kempe, 2012). Við æfingar á hljóðmyndunum hlustar barnið á eigin hljóð og nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt að ungabörn kjósa frekar að hlusta á babl annarra ungabarna en 

samskonar hljóð búin til af fullorðnum. Vísindamenn hafa sett fram þá kenningu að ástæðu 

þess megi rekja til tónhæðar babls ungabarna og að slík hljóð höfði frekar til þeirra 

(Masapollo, Polka og Menard, 2016). 

Í rannsókn Þóru Másdóttur (2008) á tileinkun málhljóða íslenskra barna á aldrinum 

tveggja til þriggja ára kom í ljós að hljóðþróun stígur með kerfisbundnum hætti í samhengi 

við hækkandi aldur. Þá sýndu niðurstöður að þróun málhljóða átti margt skylt við 

niðurstöður erlendra rannsókna en einnig komu í ljós ákveðin atriði sem verða að teljast 

séríslensk. Rannsóknir á hljóðþróun ungra barna sýna að börn byrja almennt að hjala rétt 

fyrir sex mánaða aldur. Í hjali felst að barnið endurtekur stök hljóð og síðan ákveðnar 

hljóðarunur. Um tíu mánaða aldur verða hljóðarunurnar fjölbreyttari og málhljóðamyndun 

verður líkari móðurmálinu. Það er síðan um eins árs aldur sem börn fara að mynda orð 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002). Ekki eru til rannsóknir á hljóðþróun íslenskra barna frá 

upphafi hljóðþróunar og til tveggja ára aldurs. Þá skortir einnig á þekkingu á þróun einstakra 

málhljóða og hljóðasambanda fyrir þann aldurshóp (Þóra Másdóttir, 2019). 

Skilningur á merkingu (e. semantic) tungumálsins þróast með skilningi barnsins á því að 

orð hafa merkingu og að raddblær, tónhæð og fas þess sem ber orðin fram hefur áhrif á 

merkingu orðanna. Þessi þróun hefst strax við fæðingu, þegar mismunandi grátur barns 

vekur mismunandi viðbrögð umönnunaraðila. Ásamt því að bregðast með beinum hætti við 

gráti barna notar fólk yfirleitt orð og talar með ákveðnum hætti við mismunandi aðstæður. 

Viðbrögð barnsins við huggun gefa síðan vísbendingu fyrir hinn fullorðna um hvað skal gera 

næst. Þannig verða til samskipti þar sem barnið er þátttakandi og bæði fas og raddblær 

umönnunaraðila gefur orðum hans merkingu (Otto, 2018). Það sama á við þegar barn fer að 
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tjá sig með stökum orðum, þá er það raddblær og fas barnsins sem gefur til kynna hvernig 

hinn fullorðni á að túlka tilraunir barnsins til samskipta og hvaða viðbrögð séu við hæfi 

(Brooks og Kempe, 2012). 

Til að barn geti notað tungumálið með fullnægjandi hætti þarf það að ná tökum á 

setningarfræði (e. syntactic) tungumálsins. Með því er átt við færnina að kunna að setja hljóð 

í orð og orð í skiljanlegar setningar. Þar skiptir málfræði tungumálsins máli, í hvaða röð orðin 

koma saman til að merkingin skili sér með réttum hætti. Fyrir börn sem eru að læra tvö 

tungumál samtímis getur þetta reynst erfitt þar sem hvert tungumál hefur sína eigin 

setningarfræði. Þrátt fyrir að börn noti lengi vel aðeins stök orð til tjáningar og síðar tveggja 

orða setningar þá eru vísbendingar um að börn séu farin að greina setningar mun fyrr en þau 

geta notað þær sjálf. Þetta þurfa börn að geta gert til að tal sem beint er að þeim öðlist rétta 

merkingu (Otto, 2018). 

Auk þess að ná tökum á setningarfræði tungumálsins þurfa börn einnig að átta sig á 

formgerð (e. morphemic) þess. Þegar börn ná tökum á setningarfræðinni þá læra þau um leið 

að mörg orð hafa svipaða merkingu en eru notuð á mismunandi hátt. Þannig skipta 

beygingar orða máli, hvort um sé að ræða eintölu eða fleirtölu, lýsingarorð eða sagnorð. 

Þessi þekking hefur áhrif á hversu vel börn geta átt samskipti í töluðu máli. Eftir því sem barn 

eldist og verður færari í notkun hinna smæstu eininga tungumálsins verður notkun barnsins 

á tungumálinu skýrari og merkingarbærari. Þessi þróun fer fram í samskiptum barnsins við 

fullorðna aðila í sínu nærumhverfi (Otto, 2018). 

2.2.3 Málnotkun 

Einn af þáttum þess að barn þrói tungumálakunnáttu sína er notkun þess á málinu í 

félagslegu samhengi (e. pragmatic). Barn þarf að læra viðeigandi notkun tungumálsins í 

ákveðnum aðstæðum, hvað sé rétt að segja á hverjum tíma og við hvern. Það er mikilvægt 

að börn þrói færni í notkun tungumálsins í félagslegu samhengi, annars eiga þau á hættu að 

missa af tækifæri til samskipta og verða jafnvel útundan í jafningjahópnum. Þannig þróast 

málvitund barna frá því að nota tungumálið til að tjá þarfir og langanir, yfir í að átta sig á 

einstökum hljóðum í orðum og hvernig hægt er að leika sér með orð í mismunandi túlkun 

þeirra (Otto, 2018).  

Ung börn sýna áhuga á að eiga samskipti með bendingum og látbragði löngu áður en þau 

geta notað orð. Eldri börn nota áfram bendingar meðfram hljóðum eða stökum orðum til að 

sýna vilja sinn til samskipta. Viðbrögð fullorðinna við tilraunum til samskipta skipta þarna 

höfuðmáli en fái barn ekki svörun við hæfi getur það jafnvel gefist upp á tilraunum til 

samskipta. Mikilvægt er að fullorðnir gefi viðeigandi svörun, deili athygli með barninu og 
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viðhaldi samskiptunum (e. communication loop). Notkun barna á bendingum til samskipta 

minnkar síðan samhliða aukinni orðanotkun (Brooks og Kempe, 2012).    

Orðaforðanám barnsins veltur að miklu leyti á næmni umönnunaraðila fyrir áhuga 

barnsins. Með því að fylgja bendingum ungabarns, augnaráði eða hreyfingum, og orða þá 

hluti sem barnið sýnir áhuga hvetur umönnunaraðili barnið til frekara náms. Að sama skapi 

getur umönnunaraðili kveikt áhuga barnsins á ákveðnum hlutum með því að ná athygli 

barnsins, leyfa því að skoða og handfjatla nýja hluti og nefna þá um leið (Brooks og Kempe, 

2012).  

Börn sem alast upp í málhvetjandi umhverfi eru líklegri til að hafa mikinn orðaforða og 

standa betur að vígi hvað máltjáningu varðar á leikskólaaldri. Barnið lærir tungumálið af því 

það er notað í nærumhverfi þess. Það lærir að tengja orð við hluti og ung börn skilja mun 

fleiri orð en þau geta sagt. Þróun orðaforða tengist síðan lesskilningi sterkum böndum. Börn 

sem hafa góðan orðaforða hafa fjölbreyttari möguleika til að tjá hug sinn og hafa almennt 

betri færni í notkun tungumálsins. Með öflugum orðaforða eykst einnig færni barnsins í 

skilningi á rituðu mál þar sem lesskilningur byggir á færni barnsins í málskilningi og þeim 

orðaforða sem barnið býr yfir (Otto, 2018).  

Sá málþroski sem barn öðlast á leikskólaaldri er sá grunnur sem allt frekara nám byggir á 

og framfarir eru miklar á öllum sviðum málþroskans. Börn sem hafa góða færni í máltjáningu 

verða sterkari námsmenn en þau börn sem hafa ekki náð góðum tökum á notkun 

tungumálsins. Börn með sterkan grunn eiga einnig auðveldara með að skilja nýtt námsefni og 

spyrja spurninga auk þess sem þau eiga auðveldara með að eiga innihaldsrík samskipti við 

bæði kennara og jafnaldra. Eigi barn í erfiðleikum við að ná tökum á einhverjum þáttum 

tungumálsins þá skipta leikskólaárin sköpum í því að barnið fái aðstoð við hæfi. En 

rannsóknir hafa sýnt að bilið milli þeirra sem standa sterkum fótum og hinna sem glíma við 

erfiðleika breikkar jafnt og þétt ef ekki er gripið til stuðningsúrræða á þessum aldri 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

2.3 Málörvun  

Hér að framan hefur verið fjallað um þá fjölmörgu þætti sem barn þarf að ná tökum á til þess 

að geta orðið farsæll málnotandi. Hér á eftir verður fjallað um hugtakið málörvun, í hverju 

hún felst og því lýst hvernig málörvun fer fram. Líkt og í öðrum köflum verður áhersla lögð á 

málörvun barna frá fæðingu til þriggja ára aldurs. 

Segja má að málörvun hefjist strax á fyrstu vikunni í lífi ungabarns. Þegar foreldrar 

bregðast við þörfum barna sinna með viðeigandi hætti verða þau þátttakendur í 

samskiptum. Þar hefst félagsleg mótun sem hefur mikil áhrif á framvindu málþroska 

barnsins. Með því að búa barninu nærandi umhverfi, þar sem foreldrið sýnir hlýju og hefur 
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næmni fyrir þörfum barnsins, þá eflist málþroski þess samhliða öðrum þroska. Að vera 

þátttakandi í félagslegum samskiptum krefst þess að barn búi yfir fjölþættri færni, að deila 

athygli, að skiptast á og bíða eftir svörun svo eitthvað sé nefnt. Þetta er barn farið að þjálfa 

strax á fyrsta ári í nánum samskiptum við foreldra (Brooks og Kempe, 2012). Máluppeldið, sú 

örvun sem barnið fær úr umhverfi sínu, hefur því veigamikil áhrif á það hversu sterkir 

málnotendur börn verða (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019). 

Ýmislegt getur þó hamlað því að máltaka barns sé með þeim hætti sem hér hefur verið 

lýst. Þrátt fyrir að einstaklingsmunur sé milli barna á því á hvaða aldri þau ná tökum á 

ákveðnum þáttum þá fylgir máltökuskeiðið ákveðinni forskrift þar sem hver færniþáttur 

byggir undir þann næsta. Frávik í málþroska geta átt sér margar orsakir, málhömlun, tvítyngi 

eða þroskafrávik, svo eitthvað sé nefnt. Mikilvægt er að greina orsakir málþroskafrávika um 

leið og þeirra verður vart, svo hægt sé að beita viðeigandi úrræðum. Þar gegna 

leikskólakennarar og fagmennska þeirra lykilhlutverki í því að veita markvissa málörvun inni á 

leikskólanum (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét 

Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014). 

2.3.1 Málörvun í leikskólastarfi 

Umhverfi leikskólans er afar mikilvægt þegar litið er til málörvunar. Í umhverfi felst hvort 

heldur sem er það rými sem barninu er búið, þau leikföng sem eru til staðar og svo aðgengi 

að bókum, blöðum og skriffærum. Umhverfi barnsins samanstendur einnig af þeim fullorðnu 

aðilum sem sinna þörfum þess um málörvun og er mikilvægt að horfa til málnotkunar 

umönnunaraðila, hversu mikið er talað við barnið, hversu oft lesið er fyrir barnið og einnig 

hvaða þjálfun eða menntun viðkomandi starfsmaður hefur. Rannsóknum ber saman um þau 

jákvæðu áhrif sem vel menntaðir kennarar eru taldir hafa á málþroska þar sem þeir búi yfir 

fjölþættum og markvissum aðferðum til málörvunar og notkun þeirra á tungumálinu styðji 

við málþroska barnanna (Mashburn, Justice, Downer og Pianta, 2009; Lee, Lee og Lee, 1997). 

Kennarar þurfa að hafa þekkingu á þróun málþroska og eðlilegu ferli máltöku. Þeir þurfa 

einnig að hafa kunnáttu til að bera kennsl á frávik í málþroska svo mögulegt sé að veita 

viðhlítandi stuðning (Otto, 2018). Mikilvægt er að kennarar fái í námi sínu fræðslu um 

máltöku barna og hvernig sé unnt að efla málþroska og málskilning. Þar sem flest börn hefja 

skólagöngu í leikskóla eru leikskólakennarar þeirra fyrstu móðurmálskennarar og allir 

kennarar eru málfyrirmyndir barna (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2019).  

Leikskólakennarar þurfa því að vera meðvitaðir um að tengja málörvun við öll samskipti 

við börnin í almennu starfi og einnig í matmálstímum, fataklefa, útiveru eða frjálsum leik. 

Kennarar þurfa einnig að vera vel undirbúnir og huga að öllum þeim þáttum sem liggja að 

baki málnotkun barna. Þá er mikilvægt að kennarinn sé reiðubúin að grípa áhuga barnanna 
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þegar hann birtist, við hvaða aðstæður sem er og byggja ofan á þekkingu þeirra, ekki á að 

þurfa skipulagðar eða kennarastýrðar stundir til þess (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2011). 

2.3.1.1 Snemmtæk íhlutun í málörvun 

Snemmtæk íhlutun í málörvun felst í því að fylgjast náið með málþroska barna og grípa til 

ráðstafana um leið og grunur leikur á að barn glími við erfiðleika í máltöku. Með 

reglubundinni skráningu á málþroska má sjá hvort barn fylgi jafnöldrum sínum í máltöku eða 

hvort vísbendingar séu um seinkaðan málþroska. Þegar mat á málþroska barns liggur fyrir og 

ljóst er að barn þarf á stuðningi að halda við einn eða fleiri þætti málþroska er mikilvægt að 

grípa til markvissra aðgerða. Þar kemur hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar til 

skjalanna. En með því að ramma inn þá málörvun sem barnið þarf á að halda, með hvaða 

hætti henni verður sinnt og hver eftirfylgni verður með þjálfuninni má tryggja að barnið fái 

þá þjálfun og kennslu sem nauðsynlegt er. Með því að greina vandann snemma má draga úr 

þeim erfiðleikum sem seinkaður málþroski kann að hafa á möguleika barnsins til náms síðar 

meir (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl. 2014). 

Ýmis skráningarform og mælitæki eru notuð til að meta stöðu barna hvað málþroska 

varðar. Hér á eftir fer umfjöllun um TRAS, Orðaskil og Íslenska smábarnalistann, en það eru 

þau mælitæki sem notuð eru með börnum á aldrinum eins til þriggja ár í leikskólanum þar 

sem rannsóknin fór fram. 

TRAS (n. Tidlig registrering af språkudviklinger) er skráningarlisti þróaður af norskum 

sérfræðingum í sérkennslu og talmeinafræði. Skráningarlistinn er ætlaður til notkunar af 

fagfólki fyrir börn á aldrinum tveggja til fimm ára. Með markvissri notkun TRAS 

skráningarlistans geta leikskólakennarar og annað fagfólk fengið yfirsýn yfir stöðu barns og 

framvindu málþroska. Skráningin gefur ákveðnar vísbendingar um það hvort málþroski 

barnsins fylgi eðlilegu mynstri máltöku. Að sama skapi gefur listinn vísbendingar um það ef 

málþroski barns víkur að einhverju leyti frá því sem eðlilegt getur talist fyrir viðkomandi 

aldur. TRAS hentar vel til notkunar við snemmtæka íhlutun þar sem notkun listans byggir á 

markvissum og reglubundnum athugunum sem fylgt er eftir með markvissri íhlutun fyrir þau 

börn sem þurfa á því að halda (Endurmenntun Háskóla Íslands, 2018).    

Orðaskil er orðaforðagátlisti fyrir börn á aldrinum 18 til 36 mánaða. Með útfyllingu listans 

má meta stærð orðaforða barna ásamt því hvort þau hafa náð valdi á beygingum og 

setningagerð tungumálsins. Gátlistanum fylgja aldurstengd viðmið og því hægt að bera 

niðurstöður hvers barns saman við meðaltalssvörun jafnaldra. Notkun listans gefur því 

sterkar vísbendingar um hvort orðaforði, beygingar og setningagerð mælist innan eðlilegra 

marka miðað við jafnaldra (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). 
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Íslenski smábarnalistinn er mælitæki sem ætlað er að meta málþroska, hreyfiþroska og 

sjálfsbjörg barna á aldrinum 15 til 38 mánaða. Listinn samanstendur af 144 staðhæfingum 

sem mæður svara um börn sín. Smábarnalistinn er eina staðlaða mælitækið hérlendis til nota 

með börnum á þessum aldri og er því notað þegar gera þarf þroskamat á barni og einnig til 

að fylgjast með framvindu í þroska barns. Þá er smábarnalistinn einnig notaður þegar 

úrvinnsla úr öðrum skráningum innan leikskólans gefur tilefni til að leita með formlegum 

hætti eftir þroskafrávikum hjá barni. Þær niðurstöður sem fást með notkun smábarnalistans 

geta því gagnast leikskólakennurum og foreldrum við að ákveða hvort vísa þurfi barni til 

frekari greiningar á þroskafrávikum (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 2005). 

2.3.2 Málörvunarþættir 

Málskilningur og máltjáning eru stóru verkefni fyrstu áranna. Það að hafa góð tök á 

tungumálinu er mikilvægt svo börn geti komið löngunum sínum og skoðunum á framfæri 

(Mashburn o.fl., 2009). Á fyrstu árunum í leikskóla er mikilvægt að sinna vel þeim 

undirstöðuþáttum málþroska sem kynntir hafa verið hér að framan. Þessir þættir liggja til 

grundvallar frekari þróunar tungumálsins, sem á sér stað á seinni árum leikskólagöngunnar. 

Saman byggja allir þessir þættir einnig undirstöðu undir lestrarnám barnsins í grunnskóla. 

Hér á eftir verður fjallað nánar um þá þætti málörvunar sem mikilvægt er að sinna í leikskóla 

með börnum á aldrinum eins til þriggja ára. Einnig verður fjallað um helstu leiðir til 

málörvunar. 

2.3.2.1 Sameinuð athygli og hlustun 

Líkt og áður hefur komið fram er færnin til að sameina athygli ein af grunnstoðum 

málþroska. Rannsóknir hafa sýnt fram á að með markvissri notkun vísna og barnasöngva 

samfara hlýlegri snertingu megi þjálfa ungabörn í að sameina athygli. Niðurstöður 

rannsóknar á tíu ungabörnum þar sem mæður tóku þátt í markvissri og skipulagðri innlögn á 

rímuðum vísum og söng sýndi að börnin stóðu sterkari að vígi hvað varðaði vitsmunaþroska 

og málskilning en samanburðarhópur. Ein af niðurstöðum rannsakenda var sú að mikilvægt 

væri að efla notkun rímaðs kveðskapar og leikja með tungumálið með ungum börnum (Björn 

o.fl., 2012). 

Á leikskólaárunum er einnig lagður grunnur fyrir framtíðina hvað varðar lestrarfærni. 

Hlustun er mikilvæg undirstaða lesskilnings og hlustunarskilningur vísar til þess hvaða 

skilning barn leggur í þá frásögn sem það heyrir. Barnið þarf að skilja merkingu orða en 

einnig samhengið og málfræðina sem tengir orðin saman. Hér er átt við frásögn í samfelldu 

máli og eftir því sem börn eldast og frásagnir verða flóknari reynir meira á vitsmunalega 

þætti (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 
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Herminám er sem fyrr segir mikilvægur þáttur í þjálfun á hlustun og skilningi. Barn byrjar 

að herma eftir fullorðnum mjög snemma, með því að lesa í andlit sem brosir eða munn sem 

ullar og herma eftir. Með þessum athöfnum er lagður grunnur að félagsþroska barnsins en 

einnig er þetta mikilvægur hlekkur í þróun málþroska. Þegar barn heyrir orð les það á sama 

tíma í tjáningu þess sem talar. Með því að læra að „hlusta og herma“ tengir barnið saman 

þann skilning sem það hefur þegar öðlast við nýjar aðstæður. Þannig hefur barn áttað sig á 

merkingu orða löngu áður en það getur sjálft notað orð (Bylander, 2017).  

Hægt er að nota ýmsa hlustunarleiki til að þjálfa börn í því að einbeita sér að hljóðum í 

umhverfinu. Með því að vekja athygli þeirra á ákveðnum hljóðum og kenna þeim að greina 

eitt hljóð frá öðru hefst undirbúningur lestrarnáms. Þá er átt við nánast hvaða hljóð sem er, 

hringl í lyklum, vindinn í trjánum eða hljóðum mismunandi dýrategunda (Helga 

Friðfinnsdóttir o.fl., 1999). Þannig má segja að öll hljóð séu jafn mikilvæg þegar þjálfa á 

hlustun og því hægt að nýta fjölbreyttar aðstæður til þeirrar þjálfunar. 

Margar vísur og söngvar geta ýtt undir hlustun og mál, þar er það hljómfall tungumálsins, 

hreyfing og endurtekning sem börn hafa gaman af og geta eftir nokkrar endurtekningar tekið 

þátt í söngnum (Bylander, 2017). Tákn og hreyfingar sem fylgja mörgum leikskólasöngvum 

eru oft talin mikilvægasti hluti söngsins þegar börn eru fyrst að læra að syngja (Forrester, 

2010).  

Tákn eru einnig notuð til að efla samskipti barna sem ekki eru farin að nota orð til 

tjáningar. Tákn með tali er samskiptaaðferð sem byggir á samblandi orða, látbragðs og tákna. 

Aðferðin er ætluð þeim sem hafa fulla heyrn en stríða við örðugleika í tali. Mikilvægi þess að 

geta átt í samskiptum við aðra er óumdeilt og Tákn með tali er ein leið til að auka færni 

barna í tjáskiptum. Þessi aðferð byggir á því að barn og sá sem það á í samskiptum við 

sameini athygli með því að nota tákn samhliða orðum. Barnið þarf því að fylgjast með 

handahreyfingum og látbragði á sama tíma og það hlustar. Því er lögð áhersla á 

augnsamband við notkun þessarar aðferðar. Þá hefur notkun á táknum sýnt að börn sem 

ekki hafa náð árangri í hefðbundnum samskiptum með orðum vex ásmegin þegar þau verða 

þess áskynja að notkun táknanna skilar árangri í samskiptum (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún 

Grendal, 2014). Notkun tákna með markvissum hætti er því leið sem hægt er að fara til þess 

að æfa barn í að sameina athygli, þar sem barnið þarf að ná augnsambandi og halda 

sameinaðri athygli þann tíma sem samskiptin fara fram. 

Hugarfrelsi er efni ætlað foreldrum og kennurum til að hjálpa börnum og unglingum að 

auka einbeitingu, vellíðan og jákvæða hugsun. Efnið byggir á notkun fimm aðferða, 

sjálfsstyrkingu, öndun, jóga, slökun og hugleiðslu. Æfingar byggðar á þessum aðferðum má 

nota með öllum aldurshópum, en til umfjöllunar hér verða öndunaræfingar. Öndunaræfingar 

eru taldar góðar til að auka súrefnisupptöku, hægja á hjartslætti og lækka blóðþrýsting. Fyrir 
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börn sem upplifa kvíða, álag eða tilfinningasveiflur er því mikilvægt að kunna aðferðir til að 

ná slökun með djúpri öndun. Góð öndun ýtir undir skýrari huga og eykur einbeitingu og 

djúpa markvissa öndun má nýta hvar og hvenær sem er. Í kennsluleiðbeiningum Hugarfrelsis 

er lagt til að gera öndunaræfingar að reglulegum þætti í daglegu starfi leikskólans, svo sem 

fyrir mat, fyrir hvíld, fyrir samverustund eða við tilfinningasveiflum. Í leiðbeiningum er einnig 

að finna nokkrar mismunandi aðferðir við öndun, svo sem blöðruöndun, sápukúluöndun og 

geimflaugaöndun (Hrafnhildur Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2015; Hrafnhildur 

Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2016). Aðferðir Hugarfrelsis má nota hvort heldur 

sem er með einstakling eða í hóp. En þegar öndunaræfingar eru gerðar í hóp, með einn 

kennara sem stýrir öndunæfingunni, eru aðferðirnar ákjósanlegar til að æfa þá færni að 

sameina athygli í hóp. Þegar æfingar eru gerðar í fyrsta sinn má byrja á mjög einföldum 

öndunaræfingum og síðan er hægt að auka erfiðleikastigið smátt og smátt. Æfingarnar verða 

þá eilítið flóknari og reynir þá á börnin að fylgja eftir leiðbeiningum, fylgjast með stjórnanda 

og halda athygli við hópinn. 

2.3.2.2 Hljómfall tungumálsins og tónlist 

Fyrstu samskipti barna við umönnunaraðila sína byggja á einföldum hljóðum og 

hljóðakeðjum sem hægt er að líkja við söng. Sé umönnunaraðili næmur fyrir þessum 

samskiptum má efla þau og styrkja og síðar nýta það samskiptaform til að sefa barnið og 

styðja í ókunnum aðstæðum. Ung börn kjósa fremur tal og söng sem beint er að börnum en 

fullorðnum þar sem raddbeiting er önnur og ýktari en þegar fullorðnir eiga samskipti sín á 

milli. Fyrir börn sem ekki eru farin að skilja orð er þessi framsetning í samskiptum því mjög 

mikilvæg. Leiða má líkum að því að þessi samskiptaháttur fullorðinna styðji barnið í því að ná 

tökum á hljómfalli og málhljóðum tungumálsins (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013). 

Tileinkun málhljóða er forsenda þess að barn nái tökum á móðurmáli sínu og góð 

hljóðkerfisvitund er nauðsynlegur grunnur fyrir lestrarnám barnsins síðar meir. Hljóðanám í 

þrívídd er byggð á hugmyndafræði Eyrúnar Ísfoldar Gísladóttur og Þóru Másdóttur (2014) og 

birtist í Hljóðasmiðju Lubba. Efnið byggir í grunninn á doktorsrannsókn Þóru Másdóttur 

(2008) um tileinkun íslenskra barna á íslensku málhljóðunum. Markmiðið með námsefninu er 

að börn læri íslensku málhljóðin með samþættingu heyrnar- og sjónskyns ásamt hreyfi- og 

snertiskyni. Hljóðasmiðjan byggir á framsetningu íslensku málhljóðanna í þeirri röð sem 

rannsóknir Þóru sýna að börn nái tökum á þeim. Hverju málhljóði fylgir síðan tákn og 

táknræn hreyfing auk þess sem hvert hljóð á sína einkennisvísu sem samin er af Þórarni 

Eldjárn. Námsefnið byggir á fjölbreyttum verkefnum og má því aðlaga að börnum frá eins árs 

til yngstu bekkja grunnskóla. Sem hluta af þjálfun í að læra að greina málhljóð er einnig 

mikilvægt að nota gamlar þulur og vísnarunur, en með því að hlusta á hljóðfallið læra börnin 

hrynjanda og framburð tungumálsins (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 1999). 
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Rannsóknir hafa sýnt að almennt megi nota tónlist í fjölþættum tilgangi í starfi með 

ungum börnum. Helga Rut Guðmundsdóttir (2011) hefur skoðað áhrif tónlistar á ung börn og 

hafa niðurstöður hennar sýnt fram á mikilvægi þess að skapa ungum börnum umhverfi sem 

sé örvandi með tilliti til tónlistar og að börnum séu veitt tækifæri til uppgötvana á 

hljóðheiminum í frjálsum leik. Notkun tónlistar með markvissum hætti vekur bæði gleði og 

áhuga ungra barna en getur einnig haft róandi áhrif á óróleg börn. Þá búa ungabörn yfir 

meiri næmni en fullorðnir til að greina ákveðna þætti í tónlist sem er þeim framandi. Börn 

virðast síðan aðlagast þeirri tónlist og þeim takti sem þau eru vön að heyra, líkt og þau 

aðlagast því tungumáli sem þau alast upp í. Með því að leyfa börnum að njóta fjölbreyttrar 

tónlistar dags daglega aðlagast barnið því fjölbreyttari tón- og taktrænum upplýsingum 

(Helga Rut Guðmundsdóttir, 2013).  

Börnum finnst almennt gaman að söng og tónlist og byrja ung að sýna þá færni að söngla 

og hreyfa sig í takt við tónlist. Mikilvægt er að börn fái hvatningu úr umhverfi sínu til þess að 

ná tökum á söng og því að hreyfa sig í takti við tónlist. Þar lærir barnið mikilvæga 

samhæfingu á sama tíma og það byrjar að ná tökum á hljómfalli tungumálsins. Í bókinni 

Vísnagull má finna 30 íslenskar vísur, þulur og söngva til að æfa með börnum. En efni 

bókarinnar er sérstaklega ætlað allra yngstu börnunum (Helga Rut Guðmundsdóttir, 2015). 

Töluvert er til af íslensku efni til að styðja við máltöku barna í gegnum tónlist, söng, vísur og 

þulur, ætlaðar bæði foreldrum og starfsfólki leikskóla. Í bókinni Með á nótunum 2 má finna 

58 vísur og leiki byggða á tónlist. Notkun á efni bókarinnar er ætlað að efla söng- og 

tónlistarfærni barna og í leiðbeiningum sem bókinni fylgja eru foreldrar hvattir til að örva 

mál- og hreyfiþroska barna sinna með því að ýkja svipbrigði og hreyfingar. Þá er foreldrum 

leiðbeint um hvernig fara skuli með þulur, með taktföstum hætti og gera hreyfingar með 

(Hrafnhildur Sigurðardóttir, 2010). Ýmsa söngvaleiki má finna í bókinni Í grænni lautu ásamt 

leiðbeiningum um hvernig leikirnir eru framkvæmdir. Um er að ræða fjölbreytta samsetningu 

söngvaleikja sem henta börnum á leikskólaaldri (Ragnheiður Gestsdóttir, 2010).  

Úr nægu efni er því að moða þegar leitast er við að nýta tónlist til málörvunar ungra 

barna. Með því að kenna börnunum taktfastar þulur og vísur læra þau hljómfall 

tungumálsins, skynja taktinn og læra að gera hreyfingar með. Um leið eflast þau í sameinaðri 

athygli og hlustun á sama tíma og þau útvíkka orðaforða sinn. En gamlar þulur og vísur búa 

oft yfir ríkari orðaforða en við notum í daglegu tali. 

2.3.2.3 Orðaforði og lestur 

Orðaforði barna eykst á miklum hraða á fyrstu árum leikskóla. Meðalorðaforði íslenskra 

barna um 18 mánaða aldur er um 50 orð. Við tveggja ára aldur hefur tjáningarorðaforði 
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aukist mjög og er um 300 orð. Þessi skyndilega aukning á orðaforða hefur verið kölluð 

vaxtarkippur (e. vocabulary spurt) (Elin Thordardottir og Weismer, 1996).  

Lestur er góð leið til að efla alla þætti málþroska og því afar mikilvægt að nýta 

leikskólaárin til að lesa fyrir börn og búa þeim lestrarhvetjandi umhverfi innan leikskólans 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014). Bóklestur er talin góð leið til að efla orðaforða barna 

en orðaforði í sögubókum er oft ríkari af fjölbreyttum orðum en við notum í daglegum 

samskiptum. Þá er lestur einnig góð leið til að efla skynjun barna á hljómfalli tungumálsins, 

þar sem söguþráður bókar býður oft upp á fleiri tilbrigði tilfinninga og meira látbragð en 

hefðbundin samskipti. Þá eru fjölbreytt samskipti í gegnum lestur til þess fallin að barn öðlist 

frekari færni í setningarfræði tungumálsins (Bennett-Armistead o.fl., 2005). 

Fullorðnir eiga það til að breyta textanum í takt við þroska barnsins, spyrja spurninga úr 

textanum eða nota myndmálið til að bæta við söguna. Þá má einnig ýta undir 

hljóðfræðiþekkingu barnsins með því að skoða myndabækur og nota fjölbreytt hljóð og 

mismunandi hljómfall við lesturinn. Með lestri fjölbreyttra bóka getur barnið síðan öðlast 

dýpri skilning á félagslegu samhengi tungumálsins en slíkar bækur hafa annan sögustíl en 

staðreyndabækur og með því að kynnast fjölbreyttum formum tungumálsins eflist færni 

barnsins í fjölbreyttri notkun þess. Kennarar þurfa að leggja sig fram um að sýna börnum 

fjölbreytileika málsins, með lestri þar sem börnin læra merkingu nýrra orða, með frásögnum 

og fyrir eldri börn með rituðu máli (Otto, 2018). 

2.3.2.4 Bernskulæsi 

Það umhverfi sem barni er skapað, bæði á heimili og í leikskóla, til að kynnast bæði töluðu 

máli og rituðu fellur undir skilgreiningar um bernskulæsi (e. emergent literacy). Bernskulæsi 

er regnhlífarhugtak yfir þá þætti sem mikilvægt er að börn nái að þróa með sér á 

leikskólaaldri. Á þeim árum viðar barnið að sér færni og þekkingu í málskilningi og málnotkun 

og viðhorf þess til frekari notkunar tungumálsins mótast um leið. Þannig hefst lestrarnám 

barnsins nokkrum árum áður en raunveruleg lestrarkennsla á sér stað. Bernskulæsi barns 

byggir því á þeirri málörvun sem barnið hlýtur á fyrstu árum lífsins ásamt viðhorfi og 

hvatningu umhverfisins gagnvart lestri og ritun (Halldóra Haraldsdóttir, e.d.).  

Það mikilvægasta sem allir fullorðnir geta gert til að styðja við bernskulæsi er að lesa 

sjálfir fyrir börnin. Hvort heldur sem er heima eða í leikskólanum. Fullorðnir skapa 

menninguna í kringum bækur í lífi barnsins. Það er því mikilvægt að börn fái næg tækifæri til 

að hlusta á sögur lesnar af bæði foreldrum og kennurum. Þá er einnig mikilvægt að kynna 

fjölbreyttar bókmenntir fyrir börnum, svo sem myndabækur, sögubækur og fræðibækur. 

Kennarar þurfa líka að vera meðvitaðir um að gefa börnum tækifæri til að eiga samskipti um 
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efnið sem lesið er. Hvetja til umræðna um efni sögunnar og aðstoða börnin jafnvel við að 

nýta söguþráðinn í leik (Morrow og Gambrell, 2005). 

Fari börn á mis við þá færni sem felst í bernskulæsi hefur það áhrif á möguleika 

viðkomandi til að öðlast færni í lestri og ritun síðar á lífsleiðinni (Gillis, Luthin, Parette og 

Blum, 2012). Það er því mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um að skapa læsishvetjandi 

umhverfi strax í leikskóla. Kennarar styðja við þróun bernskulæsis með því til dæmis að lesa 

fyrir börn, að hafa tiltækt ritmálsörvandi efni á borð við bækur, pappír og ritföng, og vera 

sjálfir góðar fyrirmyndir og lesa og skrifa með börnunum. Með því að skipuleggja 

námsumhverfið og námsefnið og vera skapandi í að víkka reynsluheim barnanna getur góður 

kennari stutt með jákvæðum hætti við málþroska barnsins og þróun bernskulæsis (Bennett-

Armistead o.fl., 2005; Byington og Kim, 2016). 

2.3.2.5 Samtöl og frásagnir 

Allar stundir dagsins má nýta til málörvunar en rannsóknir hafa sýnt að leikskólakennarar 

sem eru sérstaklega meðvitaðir um að nýta matartímann til málörvunar eiga það til að ræða 

við börnin á mun breiðari grundvelli en í leik eða við lestur. Þar geta farið fram samræður um 

hvort heldur sem er fortíð eða framtíð, fjölskyldur barnanna eða aðra hluti sem eru alls 

óskyldir mat. Hins vegar sýna rannsóknir einnig að kennurum hætti til að fara á mis við þau 

tækifæri sem felast í matartímanum og á það sérstaklega við þegar börnin eru yngri en 

tveggja ára (Degotardi o.fl. 2016). Í rannsókn sem gerð var á framkomu leikskólakennara í 

matartímum og hvernig þeim tókst til við að skapa og viðhalda sameiginlegri athygli við 

barnahópinn við matarborðið kom í ljós mikill einstaklingsmunur á því hvernig samskiptum 

kennara við börnin var háttað. Þeir kennarar sem áttu ríkuleg samskipti við börnin á 

matmálstímum voru betur vakandi fyrir vísbendingum barnanna svo sem hljóðum eða 

svipbrigðum. Þeir áttu einnig auðveldara með að ná athygli allra barnanna við borðið og 

halda sameiginlegri athygli á umræðuefni. Hjá öðrum kennurum einkenndust samskipti einna 

helst af því að halda uppi aga við matarborðið og sinna grunnþörfum á borð við að skammta 

á diska. Þó þeir kennarar væru ekki óvinsamlegir í framkomu þá var lítið um samtöl við þau 

matarborð og lítil sem engin hvatning til barnanna um að eiga samskipti við kennara eða við 

önnur börn. Lýsti rannsakandi þessum aðstæðum sem töpuðum tækifærum (Os, 2019). 

Ef efla á frásagnarhæfni barna þarfnast slíkt þjálfunar og hvatningar frá umhverfinu. Í 

rannsókn sem gerð var á sögubyggingu og samloðun í frásögnum barna í fjórum 

aldurshópum, þriggja ára, fimm ára, sjö ára og níu ára kom í ljós að þriggja ára börn höfðu 

ekki náð þeirri færni að geta sagt heildstæða sögu. Það gátu fæst fimm ára barnanna en 

sýndu þó færni umfram þriggja ára börn í notkun þátíðar og samtenginga. En í rannsókninni 

fólst að börnin voru beðin um að segja sögu eftir fyrirmynd úr bók. Hins vegar sýna börn allt 
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frá fjögurra ára aldri ákveðna færni í söguuppbyggingu ef þau geta byggt söguna á eigin 

reynslu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Með því að nýta fjölbreytt samskipti í daglegum 

athöfnum í leikskólanum getur leikskólakennarinn hvatt barnið áfram í því að æfa sig í 

frásögnum af atburðum í daglegu lífi barnsins. 

Rannsóknir hafa sýnt að ákveðnir þættir í leikskólaumhverfinu hafi jákvæð áhrif á 

málþroska barna. Næmni kennarans og svörun við þörfum barnanna, tengslamyndun og 

nánd milli kennara og barna skipta þar höfuðmáli. Einnig hafa rannsóknir sýnt að það 

andrúmsloft sem ríkir í samskiptum milli barna almennt og sömuleiðis milli kennara og barna 

hafi einnig áhrif. Leikskólakennarar þurfa því að vera mjög meðvitaðir um hlutverk sitt í 

tungumálanámi leikskólabarna, þeir þurfa að vera góðar málfyrirmyndir og leggja áherslu á 

að eiga samtöl við börnin (Mashburn o.fl., 2009). Því eru persónulegir þættir 

leikskólakennarans, áhugi hans á starfinu og tengsl við börnin mikilvægur þáttur í málörvun í 

leikskólanum. 

2.3.2.6 Málörvun í leik 

Ein besta aðferðin til að hlúa að málþroska barna er að búa þeim umhverfi þar sem þau fá 

tækifæri til að nota tungumálið í leik (Lee o.fl. 1997). Í leik við jafnaldra sína þurfa börn að 

geta komið hugmyndum sínum í orð og svarað hugmyndum annarra barna um þróun 

leiksins. Hlutverk kennarans er þó afar mikilvægt en með því að endurtaka hugmyndir 

barnanna og nota þá fjölbreyttari orðaforða leggur kennarinn inn ný orð sem notast í 

leiknum og verður hluti af orðaforða barnanna.  

Í leik fá börn tækifæri til að prófa sig áfram með ýmis hlutverk, hugmyndir og tilfinningar. 

Við mismunandi leikaðstæður með jafnöldrum æfa börn sig í að herma eftir hlutverkum 

hinna fullorðnu, tali og hegðun. Á sama tíma skapa þau reglur leiksins og vinna saman að 

lausn vandamála. Ef litið er til kenninga Vygotsky um hámörkun mögulegs þroska gegna bæði 

leikskólakennarar og börn mikilvægu hlutverki í þessum aðstæðum. Jafnaldrar geta stutt við 

þroska þeirra barna sem í leiknum eru með eigin færni og þannig skapað aðstæður til 

lærdóms fyrir önnur börn. Með því að sýna færni sína í leiknum skapast því stuðningur (e. 

scaffolding) við lærdóm hinna barnanna (Wood, 2013). 

Formlegar skilgreiningar á leik barna byggja alla jafna á  umfjöllun um fjóra meginflokka, 

þykjustuleik (e. dramatic play), félagslegan þykjustuleik (e. socio-dramatic play), 

uppbyggingarleik (e. constructive play) og ærslaleik (e. rough and tumble play). Þessi ólíku 

form leiks laða fram fjölbreytta hegðun í fari barna og þar af leiðandi skapast mismunandi 

tækifæri til málnotkunar. Innan hvers flokks felast hins vegar alltaf fjölþætt tækifæri til náms 

í gegnum samskipti við bæði önnur börn og leikskólakennara.  
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Þykjustuleikur byggir á því að börn herma eftir ákveðnum hlutverkum sem þau hafa séð 

aðra framkvæma eða leika. Í leiknum byggja þau á sinni eigin upplifun af viðkomandi 

hlutverki og prófa sig áfram með það. Í félagslegum þykjustuleik skapast fjölbreyttari 

tækifæri til noktunar tungumálsins þar sem leikurinn byggir meira á samspili tveggja eða 

fleiri barna. Börnin prófa sig áfram með ákveðin hlutverk og nota ímyndunaraflið til að skapa 

aðstæður og félagslegar leikreglur í samspili við önnur börn. Þar sem leikurinn byggir á því að 

leika tilbúnar aðstæður reynir á færni barnanna til að skynja og skilja það sem fram fer og 

einnig færni þeirra til að koma skoðunum sínum á framfæri. Leikurinn gefur því ríkuleg 

tækifæri til notkunar tungumálsins á fjölbreyttan hátt. Uppbyggingarleikur felst í því að börn 

nýta fjölbreyttan efnivið til að byggja og skapa hluti í leik. Það fer eftir aldri og þroska 

barnsins hversu flókin sköpun á sér stað en þegar tvö eða fleiri börn leika saman þurfa þau 

að geta komið þekkingu sinni og hugmyndum á framfæri við hin börnin. Í ærslaleik prófa 

börnin sig áfram með háværari leikaðferðir þar sem reynir bæði á samskipti og félagslega 

færni barna. Í slíkum leikjum felst oft ákveðin áskorun í því að setja mörk gagnvart öðrum 

börnum og að sama skapi að virða mörk annarra (Wood, 2013).  

Í leik barna gefst einnig tækifæri til að styðja við samtöl barna hvert við annað, svonefnd 

jafningjasamtöl. Rannsókn sem gerð var meðal rúmlega 1800 barna sýndi að sterkur 

málþroski jafningja hefur jákvæð áhrif á málþroska þeirra sem ekki standa jafn vel að vígi 

(Mashburn o.fl., 2009). Þá má einnig nýta samskipti barna í frjálsum leik til að æfa boðskipti. Í 

rannsókn sem gerð var á boðskiptum barna sem glímdu við samskiptaerfiðleika var sjónum 

beint sérstaklega að íhlutun starfsmanna og sýndu niðurstöður fram á mikilvægi þess að 

íhlutun leikskólakennara í leik barna væri styðjandi og í formi jákvæðrar leiðsagnar. Einnig 

kom fram að mikilvægt væri að kennarar væru tilfinningalega nálægir í leik barnanna og 

börnin upplifðu að þeim væri sýnd hlýja og áhugi (Hrönn Pálmadóttir, 2004).  

 Við frjálsan leik barna er mikilvægt að hafa í huga að mismunandi leikefni og 

leikaðstæður laða fram mismunandi viðbrögð barna. Rannsókn sem gerð var hérlendis á því 

hvernig börn nota hreyfingu og leik til að skapa merkingu leiddi meðal annars í ljós að notkun 

á leikföngum er mikilvægur miðill til að skapa merkingu í félagslegum samskiptum. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru á þá leið að stór leikföng buðu upp á hreyfingu sem veitti 

ánægju en minni leikföng voru frekar notuð til samskipta (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún 

Bjarnadóttir, 2012). Það má því leiða líkum að því að minni leikföng, á borð við eldhúsdót eða 

dýr, sem vekja áhuga barna séu vel til þess fallin að nýta til málörvunar. Stærri leikföng hvetji 

þá frekar til líkamlegra athafna í leiknum.  

Hér að framan hefur verið fjallað um þá þætti málörvunar sem hvað mikilvægast er að 

sinna á fyrstu þremur árum í lífi barns. Málörvun í leikskóla verður að taka mið af því hvar í 

máltökuferlinu barn er statt og leikskólakennarinn verður að geta lagt mat á stöðu hvers 
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einstaklings og veitt viðeigandi úrræði. Leikurinn er lykilatriði í námi ungra barna, þar er 

málörvun ekki undanskilin. Lestur er einnig mikilvæg leið til málörvunar en þar gefst tækifæri 

til að sýna blæbrigði tungumálsins með ríkari hætti en í daglegu starfi. Með yngstu 

börnunum er einnig mikilvægt að nota söng til málörvunar, en með því að tengja söng við 

hreyfingar og jafnvel snertingu þjálfast barnið í að halda sameinaðri athygli, sem er mikilvæg 

undirstaða áframhaldandi þróunar málþroskans. Fagmennska leikskólakennarans er þó 

lykilatriði í málörvun en rannsóknir sýna að áhrif þeirra aðferða sem beitt er veltur á færni 

kennarans. Hæfur og vel menntaður kennari er því líklegri til að stýra starfinu þannig að 

árangur náist en kennari sem ekki hefur sömu kosti (Mashburn o.fl., 2009). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir þeirri aðferðafræði sem beitt var við rannsóknina. Fyrst 

verða markmið og rannsóknarspurning kynnt og síðar fjallað um starfendarannsóknir, 

vettvang rannsóknarinnar, gagnaöflun, úrvinnslu gagna og síðast siðferðileg álitamál. 

3.1 Markmið og rannsóknarspurning 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að efla sjálfa mig sem fagmann í starfi með ungum 

börnum. Málþroski barna er mikilvæg undirstaða fyrir námsárangur og vellíðan þeirra síðar á 

lífsleiðinni og málörvun því eitt af mikilvægustu verkefnunum í leikskólastarfi. Markmið 

þessarar rannsóknar er því að skoða hvernig ég geti aukið færni mína í málörvun yngstu 

barnanna í leikskólanum. Rannsóknarspurningin er því eftirfarandi: hvernig get ég þróað 

starfshætti mína til að auka færni mína í málörvun yngstu barnanna í leikskólanum? 

3.2 Starfendarannsóknir 

Markmið starfendarannsókna er að efla fagmennsku rannsakandans. Með því að skoða starf 

sitt með markvissum hætti, safna gögnum, greina og meta getur kennari innleitt breytingar 

sem ætlað er að auka gæði starfs hans (Koshy, 2010). Starfendarannsóknir eru því mikilvæg 

leið til að efla fagvitund kennara. Með slíkum rannsóknum fá kennarar tækifæri til að rýna í 

eigin kennsluhætti og þróa nýjar aðferðir við kennslu. Þá gefa starfendarannsóknir kennurum 

aukin tækifæri til faglegra umræðna um starf sitt (Hafþór Guðjónsson, 2011). Ásamt því að 

efla fagvitund eru starfendarannsóknir kjörin leið til valdeflingar kennara en með því að 

stunda rannsóknir á eigin starfi eru kennarar líklegri til að upplifa sig jafna ýmsum 

sérfræðingum á sviði skólaþróunar (Edda Kjartansdóttir, 2010). Ekki síður mikilvæg afurð 

starfendarannsókna er að með markvissum og skipulögðum skráningum kennara á eigin 

starfi og starfsþróun verður til áþreifanlegri vitneskja á þekkingu viðkomandi kennara innan 

skólasamfélagsins. Þannig verði áralöng þróun starfskenningar og þekkingar sýnilegri öðrum 

þegar viðkomandi lætur af störfum (Hafþór Guðjónsson, 2008). 

Rannsóknir eru mikilvægur hluti faglegrar starfsþróunar leiðtoga og stjórnenda í 

leikskólastarfi. Leikskólakennarar sem eru reiðubúnir að nýta starfendarannsóknir til að 

skoða starf sitt með gagnrýnum augum læra að meta mikilvægi slíkra rannsókna fyrir eigin 

starfsþróun og starf leikskólans. Sé ætlunin að leiða starfshóp saman í slíka rannsókn er 

mikilvægt að markmið rannsóknarinnar séu skýr strax í upphafi. Leikskólakennari sem 

leiðtogi í slíku rannsóknarferli ber þá ábyrgð að leiða hópinn í gegnum ferlið með skýrri sýn á 

faglegan afrakstur rannsóknarinnar fyrir starfsemi leikskólans. Það er síðan á ábyrgð slíks 
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leiðtoga að kynna niðurstöður og þá fagþróun sem hefur átt sér stað fyrir samstarfsfólki og 

öðrum leikskólakennurum (Rodd, 2013). 

Niðurstöður starfendarannsókna byggja á faglegri ígrundun (e. professional reflection) 

rannsakandans. Í því felst að rannsakandi rýni í starf sitt, safni gögnum, ígrundi starfshætti 

sína og aðferðir og spyrji sig krefjandi spurninga um starfshætti sína.  Þá er mikilvægt að 

rannsakandi iðki vönduð vinnubrögð svo niðurstöður rannsóknarinnar geti talist trúverðugar 

(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Í vel framkvæmdri starfendarannsókn felst mikið nám fyrir 

þann sem rannsóknina framkvæmir og aðra þátttakendur. Með faglegri ígrundun öðlast 

rannsakandi dýpri innsýn í rannsóknarefnið og starf sitt, eigin athafnir og gildismat. 

Starfendarannsóknir eru því gagnleg leið til að skapa nýja þekkingu með það að markmiði að 

bæta skólastarf (Jóhanna Einarsdóttir, 2009). 

3.3 Vettvangur starfendarannsóknarinnar 

Sú rannsókn sem hér er til umfjöllunar var unnin í leikskóla í Rangárvallasýslu. Vinna við 

rannsóknina stóð yfir frá því september 2019 fram til loka febrúar 2020. Rannsóknin fór fram 

á deild þar sem börn eru á aldrinum eins til þriggja ára. Á deildinni eru 20 börn, í eldri hóp 

eru 13 börn og í yngri hóp eru 7 börn. Á rannsóknartímabilinu störfuðu alls sjö einstaklingar á 

deildinni, í mismiklu starfshlutfalli. Á deildinni starfaði enginn leikskólakennari. Sjálf gegni ég 

stöðu deildarstjóra og hef gert það frá því 1. desember 2017. Ég hef lokið meistaranámi í 

félagsráðgjöf og er að ljúka M.Ed. námi í Menntunarfræði leikskóla. Á deildinni starfar einnig 

íþrótta- og heilsufræðingur sem er að ljúka meistaranámi til kennsluréttinda í grunnskóla. 

Aðrir starfsmenn eru ófaglærðir. Í leikskólanum starfar sérkennslustjóri með 

leikskólakennaramenntun sem hefur mikla reynslu af málörvun og staðgóða þekkingu á þeim 

málaflokki og leitaði ég til viðkomandi til samtals um efni rannsóknarinnar. Þá átti ég einnig 

samstarf við leikskólaráðgjafa um efni rannsóknarinnar. 

Deildarstjórn er ábyrgðarmikið verkefni og deildarstjóri þarf að geta sinnt fjölbreyttum 

verkefnum. Deildarstjóri annast daglegt skipulag deildarinnar en hann er einnig faglegur 

stjórnandi og ber ábyrgð á því að fylgja þeim kröfum sem settar eru fram í aðalnámskrá og 

stefnu viðkomandi leikskóla. Í starfi mínu sem deildarstjóri hef ég lagt mig fram um að vera 

fyrirmynd annarra starfsmanna og tel framkomu mína og fas vera mikilvægan þátt í að koma 

til leiðar þeim breytingum sem ég hef talið mikilvægar. Sem deildarstjóri tel ég mig búa yfir 

þeim eiginleikum sem hvað mikilvægastir eru góðum deildarstjóra, hæfni í samskiptum, að 

geta sett mig í spor annarra, að vera hreinskiptin, að sýna samhyggð og að hlusta (Rodd, 

2013). Sem stjórnandi legg ég mig fram um að vera sá drifkraftur sem ég vil sjá frá öðrum 

starfsmönnum. Sem faglegan leiðtoga hef ég fram að þessu helst litið á sjálfa mig sem 

miðlara (e. custodian of meaning) þar sem mér hefur þótt hlutverk mitt að miklu leiti felast í 
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því að leiðbeina starfsfólki um þær starfsaðferðir sem ég vil að unnið sé eftir á deildinni. Eftir 

því sem faglegur grunnur minn í leikskólafræði hefur styrkst hefur stjórnunarstíll minn tekið 

ákveðnum breytingum. Eftir því sem ég styrkist sem fagmaður í kennslu hef ég gert meiri 

kröfur til kennslufræðilegra þátta á deildinni og hvatt starfsfólk til að takast á við nýjar 

áskoranir í starfinu (Gotvassli, 2018). Á því tímabili sem rannsóknin stóð varð því einnig 

þróun á vettvangi rannsóknarinnar sem tengdist stöðu minni sem deildarstjóri. 

3.4 Gagnaöflun 

Trúverðugleiki niðurstaðna starfendarannsókna byggir á því að rannsóknargögnum sé safnað 

með markvissum og faglegum hætti. Ýmsar leiðir er hægt að fara í gagnaöflun 

starfendarannsókna og geta rannsakendur hvort tveggja unnið einir eða í hóp sem vinnur að 

sameiginlegu markmiði (Koshy, 2010). Mikilvægt er að þau gögn sem safnað er sýni þá þróun 

sem verður hjá rannsakanda á því tímabili sem rannsóknin stendur yfir. Gögnin eru 

staðfesting á þeirri vinnu sem hefur farið fram og úrvinnsla þeirra fer síðan fram á grunni 

þeirra markmiða sem sett voru í upphafi rannsóknarinnar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). 

Gagnaöflun fór fyrst og fremst fram með öflun fræðilegra heimilda og ritun 

rannsóknardagbókar (e. field diary). Að halda rannsóknardagbók er talin góð leið til að halda 

utan um rannsóknarferlið, þróun þess og hugmyndir rannsakandans. Með því að halda 

ítarlega og persónulega rannsóknardagbók er mögulegt að ná meiri dýpt í verkefnið þar sem 

dagbókin heldur utan um hugsanir og hugmyndir rannsakandans og hvernig þær þróast í 

gegnum rannsóknarferlið (Koshy, 2010). Rannsóknardagbókin hélt þannig utan um þá 

þekkingu sem ég viðaði að mér um málþroska og málörvun ungra barna. Að sama skapi 

geymir dagbókin hugleiðingar mínar um þróun eigin starfshátta meðan á rannsókninni stóð, 

hvernig ákveðnar aðferðir reyndust og hvaða breytingar ég þurfti að gera til að þróa mig 

áfram í starfi. Rannsóknardagbókin er þannig hið eiginlega rannsóknargagn 

starfendarannsóknarinnar.  

Til viðbótar við ritun rannsóknardagbókar voru tekin þrjú eigindlega viðtöl við 

leikskólakennara sem hver um sig hefur viðamikla þekkingu og reynslu af málaflokknum sem 

hér um ræðir. Markmið með eigindlegum viðtölum er að afla sem gleggstra upplýsinga um 

ákveðið málefni og skoðanir eða reynslu viðmælanda af því málefni (Hennink, Hutter og 

Bailey, 2011). Viðkomandi leikskólakennarar hafa hátt í 20 ára starfsreynslu innan leikskóla. 

Markmiðið með viðtölunum var að fræðast um sjónarmið þessara leikskólakennara um 

málþroska og málörvun yngstu barnanna en allir hafa þeir mikla reynslu af málörvun yngstu 

barnanna í leikskólanum. Einnig að heyra viðhorf þeirra til þeirrar þekkingar sem þeir telja 

mikilvægt að leikskólakennarar almennt búi yfir til að geta sinnt málörvun með viðunandi 

hætti og hvaða aðferðir við málörvun hefðu reynst þeim vel í starfi. 
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Gagnaöflun fór þannig fram með þrennum hætti. Með söfnun á fræðilegum heimildum 

um málþroska, málörvun og kennsluaðferðir. Ritun rannsóknardagbókar, þar sem skrifað var 

um fræðilegar heimildir, hvernig þær reyndust í framkvæmd og síðan persónulegar 

hugrenningar mínar um eigið framlag. Að síðustu voru tekin þrjú viðtöl við reynslumikla 

leikskólakennara. 

3.5 Úrvinnsla 

Unnið var úr rannsóknardagbók og eigindlegum viðtölum með kóðun. Með kóðun má bera 

kennsl á ákveðin þemu eða stef sem koma endurtekið fram í gögnunum. Með því að leita 

síðan eftir þessum þemum með markvissum hætti má betur greina þau atriði sem skipta 

meginmáli til að svara rannsóknarspurningunni (Koshy, 2010). 

Notast var við hvorutveggja frumkóðun og fókuskóðun. Í frumkóðun felst að gögnin eru 

bútuð niður og í hverjum bút er einhver merking sem rannsakandi ber kennsl á og lýsir. 

Þessar lýsingar mynda síðan þemu en með kóðuninni getum við betur séð hvaða upplýsingar 

eru mikilvægastar til að öðlast skilning á rannsóknarefninu. Með fókuskóðun er síðan leitað 

markvisst eftir þeim kóðum sem hafa komið fram í gögnunum (Charmaz, 2014). 

Úrvinnsla úr fræðilegum heimildum fór þannig fram að eftir lestur um ákveðna þætti 

málþroska og málörvunar ritaði ég hjá mér í rannsóknardagbók hugleiðingar og punkta um 

hvort og hvernig efnið gæti nýst mér í starfi. Í framhaldinu skoðaði ég mitt starf út frá því 

sem ég hafði lesið og prófaði mig áfram með breytingar. Í þessu fólst talsverð ígrundun, þar 

sem ég bæði sérkennslustjóra og leikskólaráðgjafa um nýjar hugmyndir og punktaði síðan hjá 

mér hvernig ég gæti þróað mitt starf enn frekar. 

Fyrsta verk við úrvinnslu rannsóknardagbókarinnar fólst því í að marglesa dagbókina og 

las ég reglulega yfir færslur í henni á rannsóknartímabilinu. Úrvinnsla þeirra gagna hófst því 

snemma í rannsóknarferlinu en við lestur eldri færslna varð til ákveðinn skilningur á því ferli 

sem var að eiga sér stað, ég gat litið á færslur fyrri mánaða og séð hvar ég hafði verið og 

hvaða skref ég hafði þegar tekið til breytinga. Hluti úrvinnslunnar fólst því í að styðja við 

áframhaldandi starfsþróun með reglubundinni skoðun gagnanna. 

Úrvinnsla viðtala fór fram með afritun á tölvutækt form, í framhaldi af því fór fram kóðun 

gagnanna. Sú úrvinnsla átti sér stað um miðbik rannsóknarinnar og studdi við frekari 

úrvinnslu rannsóknardagbókarinnar, þar sem ég leitaði að samskonar þemum í dagbókinni 

og komu fram við kóðun viðtalanna. 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á úrvinnslu úr fræðilegum heimildum, 

rannsóknardagbók og eigindlegum viðtölum.    
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3.6 Siðferðileg álitamál 

Markmiðið með þessari rannsókn er að efla færni mína í málörvun yngstu barnanna í 

leikskólanum. Í því skyni leitaði ég mér aukinnar þekkingar á þeim fræðum sem snerta 

málþroska og málörvun. Hvernig sú þekking síðan nýttist mér til að efla færni mína var skráð 

með ítarlegum hætti í rannsóknardagbók. Við alla vinnu lagði ég ríka áherslu á vönduð og 

fagleg vinnubrögð. 

Rannsóknin og efni hennar var kynnt fyrir leikskólastjóra og veitti hann upplýst samþykki 

fyrir því að rannsóknin færi fram innan leikskólans, sjá viðauka A.  

Upplýsingum um stöðu einstakra barna var ekki safnað. Rannsóknin og markmið hennar 

var engu að síður kynnt fyrir foreldrum allra þeirra barna sem ég starfaði með á 

rannsóknartímabilinu, sjá viðauka B.  

Þar sem tekin voru eigindleg viðtöl við þrjá aðila var þeim kynnt hvernig farið yrði með 

gögn og um trúnaðarskyldu rannsakanda, sjá viðauka C. 

Þar sem ekki var verið að afla gagna um viðkvæman málaflokk eða persónuleg málefni 

viðmælenda var hvorki talin þörf á að tilkynna sérstaklega um rannsóknina til 

Persónuverndar né Vísindasiðanefndar Háskóla Íslands. 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Markmið 

rannsóknarinnar var að ég myndi efla sjálfa mig sem fagmann í starfi með yngstu börnunum í 

leikskólanum. Sá þáttur sem var til skoðunar var málþroski og málörvun og hvernig ég gæti 

eflt færni mína í málörvun barna á aldrinum eins til þriggja ára. Í fyrsta kafla niðurstaðna er 

gerð grein fyrir stöðunni í upphafi rannsóknar, þeirri þróun sem varð á efnistökum í upphafi 

rannsóknarferlisins og minni eigin stöðu gagnvart efni rannsóknarinnar. Næst kemur 

umfjöllun um þekkingarleit mína og í hverju hún fólst og síðast fjalla ég um þær ýmsu 

aðferðir sem ég prófaði mig áfram með í starfinu og hvernig þær reyndust. Niðurstöðurnar 

bera þess merki að á sama tíma og ég skoðaði sjálfa mig sem einstakling í starfi með börnum 

þá var ég einnig deildarstjóri á deildinni og nýtti starfendarannsóknina því einnig til að styrkja 

það málörvunarstarf sem fram fór á deildinni. Til stuðnings við umfjöllun í 

niðurstöðukaflanum er vísað í færslur í rannsóknardagbókinni sem ég hélt á 

rannsóknartímabilinu. 

4.1 Staðan í upphafi rannsóknar og upphaf breytinga 

Rannsóknin var unnin á tímabilinu september 2019 til loka febrúar 2020. Hugmyndin að 

rannsóknarefninu varð hins vegar til á haustönn 2018 þegar ég sat áfanga um málþroska og 

þróun málnotkunar. Þrátt fyrir að ég hefði þegar fundið að málörvun væri mitt áhugasvið 

innan leikskólans þá kristallaðist mikilvægið í þeirri umfjöllun sem fram fór í námskeiðinu. Ég 

fann að mig langaði að gera málþroska ungra barna að mínu sérfræðisviði. Ég stóð í þeirri trú 

að með því að styðja við þau börn sem stæðu höllum fæti hvað málþroska varðaði strax á 

fyrstu árum leikskólans þá gæti ég aukið líkurnar á því að þau stæðu sterkari að vígi varðandi 

nám síðar á lífsleiðinni. 

Á vorönn 2019 prófaði ég mig áfram með sérstakar málörvunarstundir í hópastarfi í 

leikskólanum. Ég nýtti mér þá litlu kunnáttu sem mér fannst ég hafa á málörvun og setti upp 

skipulagðar stundir með tveggja og þriggja ára börnum sem byggðu á lestri og Hljóðasmiðju 

Lubba. Ég viðaði jafnframt að mér ýmsum efnivið sem ég taldi að gæti nýst mér í slíkum 

stundum. Þar var um að ræða allskonar smádót, hluti til að handfjatla og ræða. Ég fann lítil 

spil með einföldum myndum sem mætti nota á ýmsa vegu. Ég eignaðist líka bæði ódýr spil og 

teninga sem hægt væri að nota til að æfa frásagnir og sögugerð. Sjálf átti ég síðan hundruð 

barnabóka sem ég skoðaði með markvissum hætti í leit að góðu efni til málörvunar fyrir allra 

yngstu börnin. Það má segja að ég hafi með mjög opnum hug gripið allt sem á vegi mínum 

varð og dregið með mér í leikskólann. Alla hluti fannst mér hægt að nýta með fjölbreyttum 
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hætti til málörvunar. Fæst af þessu tókst mér þó að nýta með þeim hætti sem ég hafði ætlað 

mér. 

Að sumarfríi loknu kom ég bjartsýn til starfa, viss um að nú tækist mér að koma í verk öllu 

því sem mér hafði ekki tekist þá um vorið. Ég var þó á þeirri skoðun að til þess að mér tækist 

ætlunarverkið þyrfti ég að afla mér meiri og betri grunnþekkingar á málþroska. Mér fannst 

að ég þyrfti með markvissum hætti að leita leiða til að bæta mig og stóð í þeirri trú að það 

sem ég þegar vissi og kynni dygði einfaldlega ekki til þess að ég gæti sinnt málörvun af neinni 

alvöru. 

Rannsóknarspurningin tók talsverðum breytingum í upphafi rannsóknarferlisins. Þar sem 

upphaflegt markmið mitt var að bæta við mig þekkingu þá var fyrsta rannsóknarspurningin 

sem ég setti fram þessi: Hvernig get ég bætt þekkingu mína til að styðja við barn með frávik í 

málþroska? Eftir þessari spurningu og því markmiði að auka þekkingu mína vann ég fyrstu 

tvo mánuði rannsóknarinnar, haustið 2019. 

Þekkingarleit – hvað þarf ég að læra, hvaða þekkingar þarf ég að afla mér? 

Grunnatriði málþroska 

Yfirlit yfir möguleg frávik 

Yfirlit yfir námsefni 

Rannsóknir á námi ungra barna 

Fagmennska 

(Rannsóknardagbók, 25. september 2019) 

Ég sótti ýmis námskeið í því skyni að auka þekkingu mína ásamt því að kynna mér 

fræðilegt efni. Þannig sat ég tvö námskeið hjá talmeinafræðingi um frávik í málþroska og 

hvernig væri unnt að vinna með slíkt bæði heima og í leikskóla. Ég fór einnig á tvö námskeið 

hjá sálfræðingi þar sem ég fékk réttindi til að nota mælitækin Íslenska smábarnalistann og 

Íslenska þroskalistann. Til viðbótar fór ég námskeið um fjölbreytta notkun á Lubbi finnur 

málbein og hjá Endurmenntun Háskóla Íslands sótti ég námskeiðið Markvissar aðgerðir í 

kjölfar TRAS. Ég sá fljótlega að ég yrði seint fullnuma og líklega væri endalaust hægt að bæta 

við sig þekkingu á málaflokknum. Ég hafði lesið að starfendarannsóknir væru góð leið til 

valdeflingar. Á þessum tímapunkti upplifði ég mig hins vegar eiginlega bjargarlausa. Ég sá að 

þessi nálgun á verkefnið væri í raun ekki að skila mér því sem ég þurfti á að halda. Að leita 

mér þekkingar var að sjálfsögðu jákvætt en mér fannst það ekki falla með nægilega góðum 

hætti að aðferðum starfendarannsókna. Ég vildi og þurfti að horfa meira inn á við og finna að 

það sem ég væri að gera skilaði sér beint inn á gólf, finna að ég væri jafnt og þétt að bæta 

færni mína og þróa mig í starfi. 
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Um mitt haust breytti ég eilítið um stefnu. Ég hélt að sjálfsögðu áfram að skoða 

fræðilegar heimildir en á sama tíma horfði ég meira á sjálfa mig í starfinu á deildinni. Ekki 

bara í skipulögðum málörvunarstundum, heldur í öllu starfi og öllum samskiptum. Á sama 

tíma skerpti ég á eigin markmiðum með rannsókninni. 

Markmiðið er persónulegt! 

ég vil bæta hæfni mína 

búa mér til verkfærakistu 

ég vil skilja hvað er mikilvægt og hvers vegna 

ég vil sjá hvaða aðferðir eru í raun gagnlegar 

prófa og hafa tíma til þess 

(Rannsóknardagbók, 28. október 2019) 

Þegar ég hafði náð þessum fókus, á sjálfa mig í aðstæðum beita þeirri þekkingu sem ég var 

að afla mér þá fann ég að ég var komin á rétta braut hvað rannsóknina varðaði. Framundan 

var þó heilmikill persónulegur lærdómur samhliða aukinni faglegri færni. 

4.1.1 Áskoranir 

Fyrsta þemað sem birtist í rannsóknardagbókinni kaus ég að nefna áskoranir. Ég er 

deildarstjóri á þeirri deild sem rannsóknin fór fram á. Þegar ég fór að skoða sjálfa mig 

rannsóknaraugum þá varð mér fljótt ljóst að staða mín og verkefni sem deildarstjóri gerðu 

það að verkum að ég átti oft minni samveru með börnunum en flestir aðrir starfsmenn á 

deildinni.  

Ég sest ekki nógu oft niður með börnunum, finnst ég þurfa að hafa yfirsýn – taka 

á móti, fá upplýsingar, sjá til þess að allt sé gert og allir fái kaffitíma. 

(Rannsóknardagbók, 10. nóvember 2019) 

Á tímabili fannst mér því að deildarstjórnunin hindraði mig í því að sinna rannsóknarefninu 

þar sem ég hefði ekki næg tækifæri með börnunum til að prófa mig áfram með þau fræði 

sem ég var að kynna mér.  

Mér finnst ég alltof sjaldan ná að vera góð í þessu. Finnst ég ekki standa mig vel 

gagnvart börnunum. Ég hugsa um skipulag, reyni að klára flest verk sjálf og er þá 

ekki með börnunum á meðan. (Rannsóknardagbók 20. nóvember 2019) 

Það má finna þó nokkrar færslur á þessu tímabili með sama undirtóni. Þar sem mér fannst ég 

ekki komast áfram með fyrirætlanir mínar vegna annarra verkefna sem ég þurfti að sinna. 

Þannig kom fram að ég „fór á fund og fund. Finnst ég ekki hafa náð að sinna neinni málörvun 
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af meðvitund í dag“ (Rannsóknardagbók, 11. nóvember 2019). Það má næstum segja að ég 

hafi verið farin að fyrirlíta starfsheiti mitt. Ég átti samtöl við samnemendur í Menntunarfræði 

leikskóla þar sem ég lýsti þessum veruleika mínum og komst að raun um að margir voru í 

sömu sporum. Í einni kennslustund þar sem við kynntum verkefni annarinnar þá blasti 

veruleikinn við. 

Vá, þau koma hérna hvert á fætur öðru, alveg að drukkna, tvær komnar í 

veikindaleyfi, voru að brenna út. Meirihlutinn af okkur virðist sinna deildarstjórn, 

ekkert okkar útskrifað, sumir með einhverja starfsreynslu samt. 

(Rannsóknardagbók, 4. desember 2019) 

Það var ljóst að ég var ekki ein um mína upplifun, þá á ég við að margir voru reynslulitlir, enn 

í námi og búnir að taka að sér ábyrgðarstörf innan leikskólanna. Þegar ég flutti mitt verkefni 

og mínar hugleiðingar um þær hindranir sem ég upplifði kinkuðu flestir kolli. Það var ágætt 

að fá tækifæri til þess að losa um þessar tilfinningar, því þær áttu fyllilega rétt á sér. En ég 

þurfti líka að horfa á hvernig ég ætlaði að vinna með þessa stöðu. 

4.1.2 Breytingar 

Í anda aðferðafræði starfendarannsókna þurfti ég að horfast í augu við aðstæður og minn 

þátt í þeim. Í stað þess að barma mér þurfti ég að setjast niður og greina stöðuna. Spyrja mig 

af hverju skipulag deildarinnar væri með þessum hætti og hvernig ég gæti breytt því. 

Er ég ekki deildarstjórinn, get ég ekki úthlutað verkefnum með öðrum hætti, ég 

veit að sumt er í mínum verkahring en öðru get ég deilt – af hverju geri ég það 

ekki? Ég þarf að gera breytingar, horfa á þetta gagnrýnum augum og hleypa 

fleirum í verkefnin. (Rannsóknardagbók 29. nóvember 2019) 

Það var ekki auðvelt að horfast í augu við það að aðstæðurnar sem ég upplifði að héldu mér í 

of miklum mæli frá börnunum hafði ég skapað sjálf. Ég hafði úthlutað verkefnum á deildinni 

með þeim hætti að ég var stöðugt á hlaupum en aðrir voru með barnahópnum í starfi. Ég bar 

sjálf ábyrgð á því sem ég hafði barmað mér yfir.  

...ég þarf að taka mér tíma, gefa mér tíma... þarf að stíga til hliðar, vera með 

börnunum. Það gerir þetta engin fyrir mig. (Rannsóknardagbók 29. nóvember 

2019) 

Ég settist því niður og útbjó skjal yfir öll þau daglegu verk innan deildarinnar sem aðrir gætu 

sinnt, ég tók ákvörðun um að hafa sjálfa mig ekki á því blaði. Mín verkefni væru þegar næg 

og ég taldi það mikilvægt að deila ábyrgð á þessum verkefnum með starfsfólki deildarinnar. 
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Þetta var fyrsta skrefið í þeim breytingum sem mér fannst nauðsynlegar til að koma sjálfri 

mér á réttan stað, á gólfið með börnunum. 

En það var ekki bara það að ég væri að sinna ýmsum smáverkum sem ég þurfti að breyta. 

Ég fann að í alltof mörg þau skipti sem ég átti fyrirfram skipulagða stund með börnunum að 

tíminn nýttist ekki eins og ég hafði í huga mér lagt upp með. 

Ég átti stund með litlum hóp fyrir hádegi í dag, lestur er fastur punktur í því. 

Greip bók af handahófi til að lesa – vantaði síðan blaðsíður í hana. Hljóp fram og 

náði í aðra – vantaði helminginn í hana. Lesturinn rann því aðeins út í sandinn. 

(Rannsóknardagbók 1. nóvember 2019) 

Ég hafði skipulagt stund sem byggði á lestri einnar bókar og í framhaldi leik með eldhúsdót. 

Ég var með lítinn hóp, fimm börn, og sá fram á gæðastund við lestur og leik. En það er ekki 

nóg að vera með hugmyndir um uppsetningu. Allar stundir þarfnast einhvers undirbúnings, í 

þessu tilfelli hefði ekki þurft meiri undirbúning en þann að velja bókina fyrirfram þannig að 

ekki yrði þessi óþarfa truflun á hópastarfinu. Þarna sá ég að ég þurfti að gera breytingar á því 

hvernig ég nýtti undirbúningstímann minn, ég þyrfti að undirbúa hverja stund með 

markvissari hætti. Annars ætti ég það á hættu að standa í því að hlaupa fram og til baka eftir 

bók sem væri í heilu lagi. Ég hafði svipaða upplifun eitt sinn þegar ég steig inn í stund þar 

sem starfsmaðurinn sem átti að sinna hópnum var fjarverandi. 

Óundirbúið – tók bók og fletti og ákvað í skyndi að gera ákveðinn leik. Þurfti síðan 

að fara úr rýminu þrisvar til að taka á móti börnum. Leikurinn varð endaslepptur, 

þó börnin hafi skemmt sér vel en af minni hálfu var þessu illa stýrt og óskipulagt. 

(Rannsóknardagbók 31. október 2019) 

Ég fann að til þess að öðlast öryggi í því að beita þeim aðferðum sem ég var að kynna mér og 

lesa um að þá þyrfti ég að undirbúa stundirnar betur og biðja aðra um að hlaupa í skarðið 

fyrir mig í öðrum verkum á meðan. 

Það má því segja að á fyrstu þremur mánuðum rannsóknarinnar hafi ég áttað mig á því að 

ég þyrfti að gera ákveðnar breytingar á starfsumhverfi mínu. Um leið og verkaskiptingu var 

breytt á deildinni varð til nýtt dagsskipulag þar sem ég gætti þess að ég væri í meira mæli 

með börnunum, bæði í skipulögðu hópastarfi, í frjálsum leik innandyra og einnig í útiveru. 

Þegar þessar breytingar á fyrirkomulagi á starfi deildarinnar voru komnar til framkvæmda 

upplifði ég ákveðin létti. Ég fann að ég hafði verið komin í ómögulega aðstöðu, þar sem ég 

gerði í raun of miklar kröfur til sjálfrar mín bæði um stjórnun deildarinnar en einnig um 

faglegt starf. Ég hafði hins vegar ekki haft nægilega góða yfirsýn til að finna jafnvægi fyrir 

sjálfa mig í þessari stöðu og upplifði því alltof oft að ég væri ekki að standa mig nægilega vel 
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gagnvart sjálfum börnunum. Nú gat ég hins vegar einbeitt mér að því sem mestu máli skipti, 

sjálfri mér í samskiptum við börnin, að sinna málörvun. 

4.2 Snemmtæk íhlutun 

Um það leyti sem rannsóknarverkefnið mitt hófst fór allt starfsfólk leikskólans á heilsdags 

námskeið um snemmtæka íhlutun. Ákveðið hafði verið að allir leikskólar í Rangárvalla- og 

Vestur Skaftafellssýslu tækju þátt í þróunarverkefni um snemmtæka íhlutun sem stýrt var af 

Ásthildi Snorradóttur, talmeinafræðingi. Ég var tilnefnd sem annar af tveimur fulltrúum míns 

leikskóla í stýrihóp verkefnisins og tók því þátt í fundum og umræðum um þetta efni allt það 

tímabil sem starfendarannsóknin stóð yfir. Hugleiðingar um snemmtæka íhlutun voru mér 

því ofarlega í huga, þar sem ég þurfti að skoða starf deildarinnar og þá málörvun sem þar fer 

fram út frá þessu verkefni. Þróunarverkefnið stendur til vormánaða 2021. 

Ég fann fljótt að mig vantaði skýrari ramma fyrir deildina hvað íhlutun varðaði. Á deildinni 

eru börn frá 12 mánaða aldri og flytjast þau upp á eldri deild á bilinu þriggja til fjögurra og 

hálfs árs, eftir því hvenær á árinu þau eiga afmæli. Það má segja að það hafi verið óskrifuð 

regla að málum var vísað til talmeinafræðings eftir að börn höfðu náð fjögurra ára aldri. Hins 

vegar var málþroski allra barna skráður með reglulegum hætti. Ekki var þó brugðist við með 

nægilega markvissum hætti ef skráning gaf vísbendingar um að barn þyrfti stuðning, nema 

frávik teldust veruleg. 

Við þurfum að vera með eitthvað plan, fast plan, að fara alltaf yfir skráningar 

með sérkennslustjóra, eiga fasta fundi um þau börn sem þurfa stuðning. Það 

vantar betri ramma, þetta er of laust í reipunum eins og þetta er núna og ekki 

nógu faglega unnið, alls ekki nógu markvisst – hver er eftirfylgnin, gleymist hún 

kannski bara í amstri dagsins? (Rannsóknardagbók, 24. september 2019) 

Þegar þetta var skrifað hafði sérkennslustjóri ekki möguleika á að hafa yfirsýn yfir málþroska 

barna á deildinni, þar sem skráning var í mínum höndum og einungis undir mér komið hvort 

ég ræddi það sérstaklega við hann. Það fannst mér ekki nógu gott, alls ekki nógu faglegt 

heldur. Ef styðja ætti við börn með markvissum hætti, þá þyrfti eftirfylgni líka að vera 

markviss. Það var líka hluti af þessu þróunarverkefni að setja upp skýra verkferla um hlutverk 

hvers og eins og á hvaða tímapunkti sérkennslustjóri kæmi inn í mál einstakra barna. Ég 

ákvað því að óska eftir fundi með sérkennslustjóra, þar sem ég fór yfir TRAS skráningar allra 

barnanna á deildinni. Á þeim fundi fékk ég góð ráð, ábendingar um hvernig mætti fylgjast 

með ákveðnum þáttum og hjá hvaða börnum þyrfti að skoða málin betur. 
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Ég átti góðan fund með sérkennslustjóra í dag. Þetta var gott samtal og við 

þurfum að festa þetta verklag. Þetta var líka gott fyrir mig, svona fæ ég betri 

innsýn frá einhverjum reynslumeiri og stend ekki ein að því að skrá og meta 

málþroska barnanna á deildinni. (Rannsóknardagbók 16. október 2019) 

Þegar mál voru þannig vaxin að við þurftum að styðja sérstaklega við ákveðna þætti þá var 

óskað eftir fundi með foreldrum og farið í frekara mat á aðstæðum. Við slíkt mat notuðum 

við Orðaskil og Íslenska smábarnalistann, í þeim tilfellum kom sérkennslustjóri með 

formlegum hætti að málum. Í framhaldinu fengu viðkomandi börn þjálfunarstundir með 

sérkennslustjóra til viðbótar við þá málörvun sem fram fór inni á deildinni. Með þessum 

hætti fannst mér við vera að ramma betur inn hvernig vinna ætti með þau börn sem þurftu 

frekari stuðning. 

 En þetta þróunarverkefni um snemmtæka íhlutun snýr ekki eingöngu að börnum sem 

þurfa stuðning. Eitt af meginmarkmiðum verkefnisins er að ramma inn alla málörvun sem 

fram fer á deildinni. Afraksturinn á að vera handbók um hvernig málörvun sé sinnt í þessum 

leikskóla. Aðgengilegt rit fyrir alla að skoða, bæði foreldra en ekki síður nýtt starfsfólk. Með 

því að hafa slíka handbók gæti nýtt starfsfólk sett sig betur inn í til hvers er ætlast, mátað sig 

við þá málörvun sem á að fara fram í fataklefa, við matarborð, í hópastarfi og þar fram eftir 

götunum. Aðrir leikskólar sem hafa lokið þessari vinnu hafa talað um þetta sem valdeflandi 

verkefni fyrir starfsfólk. Kannski sérstaklega fyrir ófaglærða, sem hafa þarna eitthvað í 

höndunum um það til hvers sé ætlast af þeim. Þá eiga líka allir að geta unnið að sama marki, 

séu þeir meðvitaður um það og hafi vilja til verksins. Það kom í minn hlut að stýra skrifum á 

handbókinni, enda talið að það félli vel að vinnu við rannsóknarverkefnið mitt. 

Ég les og skrifa og skrifa og les, eitt klárast og annað tekur við og bæði unnin 

samtímis. Pínu erfitt að enginn fær að sjá hvað ég er að gera, ég get ekki deilt 

með neinum strax, fyrst klára ég ritgerðina mína – svo getur fólk fengið að 

skyggnast í textann minn. (Rannsóknardagbók 2. febrúar 2020) 

Á tímabili gleymdi ég nánast að sinna þróunarverkefninu, ég var svo upptekin af 

starfendarannsókninni og skrifum á meistararitgerðinni. Ég áttaði mig á því á fundi hjá 

stýrihópnum, að ég hafði nánast gleymt að taka starfsfólk deildarinnar með í umræður um 

þróunarverkefnið. 

Jeminn eini og sussubía, vá hvað ég er sjálfhverf – ég hef aldeilis einbeitt mér að 

verkefninu mínu, þarf að muna að sinna öllum boltum, fara yfir með öllum hvað 

fólk vill sjá í handbókinni, fara yfir málörvun í daglegum athöfnum, hvernig aðrir 
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ramma inn hópastarf. Ramminn þarf að vera svipaður hjá öllum – upphaf, miðja, 

endir. Ég má ekki gleyma mér. (Rannsóknardagbók 21. febrúar 2020) 

Það var þó alls ekki svo að vinnan við starfendarannsóknina styddi ekki við starfið á deildinni. 

Allt sem ég hafði lesið og kynnt mér, öll námskeiðin sem ég hafði sótt, öll vinnan sem ég 

hafði lagt í til að gera breytingar á starfi deildarinnar og ekki síst sú vinna sem fólst í að skoða 

sjálfa mig og mitt framlag til málörvunar. Allt var þetta með einum eða öðrum hætti að skila 

sér í faglegra starfi á deildinni og í mér sem sterkari leiðtoga, sem færari einstakling í starfi 

með börnunum.  

4.3 Meðvitund 

Í upphafi rannsóknarinnar fannst mér mest um vert að til þess að geta sinnt málörvun 

almennilega að þá þyrfti ég að kunna einhverjar sérstakar aðferðir. Ég hafði þá hugmynd að 

til þess að málörvun teldist marktæk að þá þyrfti ég eitthvað annað og meira en það sem ég 

þegar kynni. En þegar ég las yfir færslur í rannsóknardagbókinni þá kom ákveðið atriði 

ítrekað fram, þema sem ég kýs að kalla meðvitund. Þetta hugtak kom nokkuð oft fram í 

dagbókarskrifum þar sem mér fannst „ég ekki hafa náð að sinna neinni málörvun af 

meðvitund“ (Rannsóknardagbók 8. nóvember 2019). Þarna vísaði ég til þess að ég hafði ekki 

átt nægar skipulagðar stundir með börnunum. Ég hins vegar vissi alveg að málörvun færi 

fram í öllum samskiptum, ekki bara í skipulögðum stundum. En einhvern veginn hafði ég sett 

á sjálfa mig þær kröfur að ég þyrfti að gera meira en bara að vera á staðnum. Þrátt fyrir alla 

þá þekkingu sem ég hafði aflað mér, allt sem ég hafði lesið, öll námskeiðin sem ég hafði sótt 

þá var ég enn á þeirri villigötu að finnast ég þurfa skipulagða málörvunarstund til að telja þá 

málörvun sem ég veitti fullnægjandi. En þetta viðhorf mitt átti eftir að breytast. 

Að vera meðvituð...fá svör og fylgja eftir. Að veita svörun með hlýju og næmni – 

að skynja og skilja. Vellíðan skiptir mestu máli – að þau upplifi öryggi. 

(Rannsóknardagbók 15. nóvember 2019) 

Þegar þessi færsla er skrifuð hafði ég gert ýmsar breytingar sem gerðu mér kleift að vera 

meira með börnunum í frjálsum leik og skipulögðum stundum. Ég fann mjög fljótt að um leið 

og ég tók hugann frá skipulagningu deildarinnar og þeim kröfum sem ég gerði til sjálfrar mín 

þá náði ég ákveðinni innri ró. Ég sá að það að sitja einfaldlega á gólfinu í rými með börnum 

sem voru að leik var nóg. 

Málörvun, hvað er það? Að tala, að skilja, að skynja, að vera meðvituð, að vera á 

staðnum, með hugann við efnið, fókusinn á réttum stað – á börnunum. 

(Rannsóknardagbók 20. nóvember 2019)  
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Það að vera til staðar, vera í núinu, að vera með meðvitund. Það voru þessar hugleiðingar í 

rannsóknardagbókinni sem komu mér á rétta braut hvað sjálfa mig varðaði og gerðu mér 

kleift að sjá mikilvægi alls þess sem ég var að gera dags daglega. 

Að gefa sér tíma og eiga samskipti gefur hjartanu eitthvað – þar liggja launin. Að 

sjá framfarir, barn sem segir „má ég fá“. Barn sem notar tákn – að sjá eitthvað 

nýtt gerast hjá hverjum og einum. Fyrir þetta er ég hér, gefandi samskipti við 

börnin. (Rannsóknardagbók 22. nóvember 2019)  

Það var sérkennilegt þegar það rann upp fyrir mér að ég hafði sett sjálfa mig á allt annan 

stað en annað starfsfólk deildarinnar. Ég hafði gert kröfur til sjálfrar mín um eitthvað allt 

annað og meira en ég ætlaðist til af öðrum. Ég hafði margoft rætt mikilvægi málörvunar við 

ófaglært starfsfólk og þá lagt áherslu á að allir gætu sinnt málörvun. Í þeim samtölum lagði 

ég mikla áherslu á að öll samskipti við börnin, í öllum aðstæðum, teldist til málörvunar. Það 

var hins vegar eins og ég þyrfti að byggja mína málörvun á djúpri sérfræðiþekkingu til þess að 

ég teldi mitt framlag fullnægjandi. 

Ég hef allt til að bera til að geta sinnt málörvun með mjög fullnægjandi hætti. Ég 

er hlý, ég er næm á þarfir þeirra og líðan, ég veit allskonar, ég hef kynnt mér 

tengslamyndun á bólakaf, ég hef kynnt mér málþroska og málörvun og flest það 

efni sem er í boði að nota. Ég er með hillur fullar af dótaríi og ég er hugmyndarík. 

(Rannsóknardagbók 5. desember 2019) 

Stærsta áskorunin sem ég stóð frammi fyrir voru mínir persónulegu eiginleikar, eiginleikar 

sem oft koma sér vel en voru þarna í raun það sem hamlaði mér. Ég geri miklar kröfur til 

sjálfrar mín, hef alltaf gert, og í margvíslegum aðstæðum hefur það reynst mér vel. En þegar 

þarna var komið, voru þær kröfur sem ég gerði til mín um sérfræðiþekkingu á málþroska og 

málörvun farnar að hamla mér. Þessi sjálfsskoðun sem í rannsókninni fólst gerði mér kleift að 

staðsetja mig upp á nýtt, jafnfætis öðru starfsfólk deildarinnar og ég naut mín miklu betur í 

starfinu á eftir. 

4.4 Þekkingarleit 

Snemma í rannsóknarferlinu tók ég viðtöl við þrjá leikskólakennara sem hver um sig er með 

langa starfsreynslu af starfi með yngstu börnunum í leikskólanum. Í eftirfarandi umfjöllun eru 

þeim gefin nöfnin Alda, Bára og Bylgja. Mér fannst mikilvægt að fá upplýsingar um hvað þeim 

fyndist mikilvægast að ég myndi kynna mér út frá aldurshópnum sem ég væri að vinna með, 

börnum á aldrinum eins til þriggja ára. Í máli Bylgju kom fram að góð grunnþekking væri 

mikilvæg: 
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Jah, ég myndi segja að allir leikskólakennarar þurfi að búa yfir grunnþekkingu á 

þróun málþroska, í hvaða röð hlutirnir koma, þá getur maður líka betur séð hvar 

barn þarf stuðning, hvaða þátt þarf að þjálfa sérstaklega, það er samt alltaf 

einstaklingsmunur og þú þarft líka að vita það, það er ekki allt frávik þó það gerist 

ekki jafnhratt og hjá næsta barni. Þú þarft líka að geta metið málþroska með 

einhverjum hætti, þegar vaknar grunur um frávik þá þarftu að kunna leiðir til að 

kanna þær grunsemdir. 

Í sama streng tóku hinar tvær, en í öllum viðtölunum kom fram hversu mikilvægt væri að afla 

sér góðrar grunnþekkingar á málþroska og einnig þess að þekkja þann einstaklingsmun sem 

getur verið til staðar í barnahópnum. Alda segir: 

Ég myndi segja að leikskólakennarar þurfi að þekkja þá þætti sem hafa áhrif á 

málskilning, máltjáningu, samskiptafærni og leik. Líka hvernig röð 

þroskaþrepanna er innan þessara þátta og hver sveigjanleikinn er og hver 

munurinn getur verið t.d. milli kynja, innan aldursbila og milli eintyngdra barna 

og fjöltyngdra. 

Alda nefnir hér fjölbreytileikann sem getur verið í barnahópnum. Aðstæður hvers barns eru 

einstakar og því mikilvægt að leikskólakennarar séu meðvitaðir um hvert eðlilegt ferli 

málþroskans sé en séu einnig meðvitaðir um það svigrúm sem hver einstaklingur þarf að 

hafa til að feta sig áfram rétta braut. Í sama streng tók Bára sem taldi mikilvægt „að 

leikskólakennarar þekki eðlilega þróun málþroska, hvað teljist eðlileg þróun og hvaða þættir 

skipti meira máli en aðrir“. Bylgja tók undir þetta og sagði mikilvægt að leikskólakennari 

þekkti „eðlilegt ferli máltöku og eðlileg frávik“. 

Viðmælendur mínir nefndu mikilvægi þess að þekkja frávik, eðlileg frávik og síðan þau 

sem þyrfti að bregðast við með sérstökum hætti. Í ljósi þess að ég hafði sótt þónokkur 

námskeið á stuttum tíma um málörvun, mat á málþroska og viðbrögðum við frávikum í 

málþroska þá fór ég að velta fyrir mér hvaða þekking teldist eðlileg fagþekking 

leikskólakennara og hvað teldist til sérfræðiþekkingar. Alda taldi munin helst felast í því 

hversu viðamikla þekkingu viðkomandi hefði: 

Ég held að munurinn sé aðallega falinn í því hversu djúpa þekkingu á málþáttum 

og þeim þáttum sem hafa áhrifa á málþroska er um að ræða, þeir sem hafa dýpri 

þekkingu á sérkennslufræðum eða talmeinafræðingar sem hafa dýpri þekkingu á 

þróun málþroska og hvað það getur verið sem hindrar barnið. Þegar 

leikskólakennari hefur unnið eftir sinni þekkingu þá er eðlilegt að kalla til 

sérfræðinga sem geta hjálpað til við vinnuna. 
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Um þetta virtust viðmælendur mínir vera sammála, að með aukinni fagþekkingu yrði til 

sérfræðiþekking. Bylgja tengdi sérfræðiþekkinguna því að sá aðili myndi veita 

leikskólakennara ráðgjöf um þætti sem leikskólakennarinn hefði ekki sérþekkingu á: 

Munur á fagþekkingu leikskólakennara og sérfræðiþekkingu myndi ég segja að 

væri sá að fagaðili eins og leikskólasérkennari eða talmeinafræðingur er búin að 

kynna sér ítarlega þau atriði sem viðkoma málþroska og málörvun, sá aðili hefur 

þá sérþekkingu og reynslu á því sviði og getur veitt leikskólakennara og öðru 

starfsfólk sérhæfða ráðgjöf. 

Bára bætti við að mögulega fælist munurinn í aukinni þekkingu á líkamlegum þáttum 

tengdum málþroska, þekkingu á heilastarfsemi og þeim líkamshlutum sem mynda hljóð:   

Líklega felst munurinn í þeirri þekkingu á hvernig mál myndast og á starfsemi 

þeirra líkamshluta sem mynda mál, þroska heilans varðandi málstöðvar og svona 

dýpri þekkingar á málþroska og málvitund. 

Ég velti fyrir mér í kjölfar þessara viðtala og þeirra námskeiða sem ég hafði sótt hversu 

skýr mörk væru á milli fagþekkingar og sérfræðiþekkingar. Það sem þó kom fram í þessum 

svörum var að þegar leikskólakennari hefði þegar beitt sinni þekkingu og þyrfti að óska eftir 

utanaðkomandi ráðgjöf að þá teldist sú ráðgjöf til sérfræðiþekkingar. Hver og einn 

leikskólakennari ætti þó að geta bætt við sína þekkingu og færni jafnt og þétt, hafi hann á 

annað borð áhuga á því að styrkja sig sérstaklega í þessum málaflokki.  

Ég bað viðmælendur mína um að nefna hvaða þætti þeim fyndist mikilvægast að vinna að 

með börnum á aldrinum eins til þriggja ára. Þeir færniþættir sem þarf að vinna með eru 

fjölmargir og nefndi Bylgja að vinna þyrfti með „almennan málþroska, orðaforða, rím, takt, 

setningamyndun og máltjáningu“. Bára nefndi að eftir því sem börnin eldast og þau hafa 

orðið góðan grunn í málþroska að þá þurfi að vinna með málnotkun sem tengist fjölbreyttum 

aðstæðum: 

Með þessum yngstu er það málskilningur, máltjáning og orðaforði. En eftir því 

sem grunnurinn eykst þá félagslega eða aðstæðubundna málnotkun, 

setningagerð og málfræði eins og eintölu og fleirtölu og síðan hljóðkerfisfræði 

eins og málhljóð og rím. 

Alda lagði áherslu á mikilvægi þess að vinna með hlustun og sameiginlega athygli: 

Hlustun og aftur hlustun og svo sameiginleg athygli. Hlustun er lært ferli og þarf 

að þjálfa. Svo þarf líka að vinna með taktinn í tungumálinu, syngja og fara með 
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þulur. Og svo lesa, auðvitað lesa, þar eflist þátttaka, sameiginleg athygli og 

orðaforði. 

Verkefnin í málörvun yngstu barnanna eru fjölbreytt, málskilningur, hlustun, sameiginleg 

athygli, máltjáning, málnotkun, málfræði og hljóðkerfisvitund. Verkfærin til að nota í 

málörvun eru líka fjölmörg. Lestur og söngur, rím og taktur, svo eitthvað sé nefnt. Bára lagði 

þó mesta áherslu á framkomu leikskólakennarans í málörvun: 

Það sem mestu máli skiptir er að tala og tala og nota svipbrigði, mikil svipbrigði 

og bara vera á gólfinu, taka þátt í leik og tengjast börnunum. Það er ekki 

námsefni en það er það sem skiptir allra mestu máli. 

Að mati Báru fer mikilvægasta málörvunin fram í leik barnanna þar sem leikskólakennarinn 

er viðstaddur, meðvitaður um hlutverk sitt. Í sama streng tók Alda og taldi mikilvægt að 

leikskólakennarinn væri næmur á vísbendingar barnanna um áhuga þess: 

...jákvæðni og góðar málfyrirmyndir er það sem skiptir mestu máli, gefa sér tíma 

til málörvunar í öllum daglegum athöfnum. Líka að fylgja eftir bendingum, 

augnatilliti, látbragði og hljóði og ræða við barnið út frá áhuga þess. Bara vera til 

staðar. 

Viðmælendur mínir nefndu einnig til sögunnar ýmis leikföng, spil eða námsefni til notkunar 

við málörvun, ásamt söng og lestri. En sammerkt í þeirri upptalningu allri var hlutverk 

leikskólakennarans við notkun efnisins. Að lengja setningu barns sem segir „þetta bíll“, með 

því að bæta við „já, þetta er blár bíll“, að semja sögu upp úr harðspjaldabók með einföldum 

myndum, að eiga samtal við börnin eftir bóklestur um efnið sem lesið var. Þannig mátti 

heyra að leikskólakennarinn sjálfur er mikilvægasta verkfærið, það er leikskólakennarinn sem 

notar færni sína og þekkingu til að sinna málörvun. Málörvun fer einnig fram í öllum 

aðstæðum, líkt og kom fram í máli Bylgju: „...ég nýti allar daglegar athafnir í málörvun, hvar 

sem er og hvenær sem er.“ Málörvun er því sinnt alltaf og alls staðar, með næmni og 

umhyggju bregst leikskólakennari við áhuga barnanna til samskipta. Hvort heldur sem er í 

fataklefa, í leik eða við matarborð, góður leikskólakennari nýtir allar aðstæður til málörvunar.  

4.5 Fræðin reynd 

Í þessum kafla mun ég fjalla um hvernig mér gekk að prófa mig áfram með þá þekkingu sem 

ég var að afla mér. Þessari umfjöllun skipti ég niður í smærri kafla þar sem ég fjalla um 

hvernig ég prófaði mig áfram með kenningar, aðferðir og námsefni í mismunandi stundum 

dagsins í leikskólastarfinu. Ég byrja á því að fjalla um samverustundir og þær aðferðir sem ég 
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prófaði mig áfram með þar, því næst fjalla ég um frjálsan leik, og síðast um daglegar athafnir 

sem ég skipti niður í smærri kafla. 

4.5.1 Samverustundir 

Samverustundir eru fastur liður í leikskóladeginum, óháð öllu öðru sem kann að fara fram þá 

eru samverustundir alltaf fyrir hádegismat hvern dag. Samverustundir geta verið hvoru 

tveggja hópaskiptar, þar sem yngri börnin eru sér og eldri börnin sér, eða þá ein stór 

samverustund þar sem öll börn eru saman.  

Við upphaf rannsóknarinnar voru samverustundir oftast aðskildar, hópur eins árs barna 

var sér og eldri hópur samsettur af börnum á aldrinum tveggja til þriggja ára sér. Ég ákvað að 

byrja á því að skoða uppsetningu samverustundanna. Ég ræddi við starfsfólk um uppsetningu 

þeirra og virkni og þátttöku barnanna í því sem gert var. Í meginatriðum var uppsetningin sú 

að þegar allur hópurinn var saman þá snerist stundin um söng eingöngu. Þegar yngri börn 

voru sér var einnig eingöngu sungið. Þegar eldri börn voru með sína samverustund var lesin 

saga og síðan sungið.  

Samverustundir hafa stundum orðið eins og biðtími milli leiks og matartíma og oft sem 

starfsfólk gerir sér ekki grein fyrir tækifærunum sem felast í samverustund. Ég byrjaði því á 

því að setja upp skipulag sem fólst í því að ramma samverustundirnar betur inn. Fyrir hvern 

dag vikunnar var fest ákveðið atriði sem fara átti yfir í samverustund þann dag. Mánudagar 

voru þar undanskildir, en hvern mánudag kemur sóknarprestur í heimsókn og syngur með 

börnunum. Um er að ræða einskonar sunnudagaskóla og er þá söngstund þar sem allur 

hópurinn er saman. Ekki verður fjallað sérstaklega um þær samverustundir hér, enda er 

henni stýrt af prestinum án sérstakrar aðkomu starfsfólks. Eftirfarandi er umfjöllun um þá 

þætti sem festir voru í skipulag samverustunda. 

4.5.1.1 Hljóðasmiðja Lubba 

Námsefnið Hljóðasmiðja Lubba er notað á báðum deildum leikskólans. Veturinn á undan 

hafði ég ein séð um sérstakar Lubbastundir og fannst mér það ekki nógu heppilegt 

fyrirkomulag.  

Í fyrra reyndi ég að nota Lubba bara í skipulögðum stundum, en ef ég var 

fjarverandi þá bara datt það upp fyrir. Ef eitthvað barn var fjarverandi þá bara 

missti það af hljóðinu. Ég vil sjá öll börn kynnast sama málhljóði á sama tíma – 

hafa það í samverustund og syngja síðan lagið út vikuna, þá ætti það hljóð að 

vera komið inn og hægt að taka næsta hljóð. (Rannsóknardagbók 4. október 

2019) 
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Þessi breyting að festa málhljóð vikunnar í samverustund mæltist vel fyrir. Á hverjum 

þriðjudegi var nýtt málhljóð kynnt til sögunnar. Ég sá um að kynna málhljóðið í yngri 

samverustund og annar starfsmaður í þeirri eldri. Með yngri börnunum létum við nægja að 

læra tákn málhljóðsins og syngja lagið með tákninu. Í eldri samverustund var einnig nýttur 

svokallaður hljóðakassi, en í honum voru ýmsir hlutir sem byggðu á málhljóði vikunnar. 

Bangsinn Lubbi var síðan alltaf með í samverustund á þriðjudögum. Málhljóð vikunnar var 

kynnt fyrir foreldrum í fataklefa og á fésbókarsíðu leikskólans. Eitt sinn kom það fyrir að 

okkur fannst börnin ekki hafa náð nógu góðum tökum á málhljóði vikunnar og þá einfaldlega 

frestuðum við því um viku að taka upp nýtt málhljóð. Mér fannst þetta skipulag ganga vel, 

tilgangur samverustundar á þriðjudögum og í raun út vikuna var tryggður. Verið var að vinna 

með markvissum hætti með hljóðkerfisvitund barnanna. Ef málhljóð vikunnar var sérstaklega 

grípandi þá mátti heyra það sungið af starfsfólki við hinar ýmsu aðstæður. Ef  það tákn og 

þær hreyfingar sem fylgdu hljóðinu þóttu skemmtilegar þá sáust þær oft í leik barnanna og 

einnig í samskiptum milli starfsfólks og barna. 

4.5.1.2 Tákn með tali 

Í ræðu og riti er starfsfólki leikskólans ætlað að vinna með Tákn með tali, sérstaklega með 

yngstu börnunum. Um það hefur verið margrætt og allt starfsfólk farið á námskeið um 

tilgang og mikilvægi þess að nota Tákn með tali í starfi með ungum börnum. Hins vegar hefur 

starfsfólk átt erfitt með að tileinka sér notkun þess í daglegum samskiptum við börnin. 

Hvað er hægt að gera, hvernig er hægt að koma þessu inn hjá öllum. Það er erfitt 

að temja sér þetta, ég veit það, maður er eitthvað svo meðvitaður um að maður 

sé eitthvað að sveifla höndunum, kjánaskapur, þetta er bara gott tæki til að ná 

sambandi, ná athygli þeirra sem ekki eru farin að tjá sig með orðum og 

setningum. Við þurfum að gera betur og efla okkur í þessu, ég þarf að gera betur. 

(Rannsóknardagbók 5. nóvember 2019) 

Með það að markmiði að koma Tákn með tali með markvissari hætti inn í starfið setti ég inn í 

skipulag samverustunda að nota skyldi Tákn með tali í hverri samverustund til að fara yfir 

það sem væri á boðstólum í matartímanum þann daginn. Í lok samverustundar, áður en við 

syngjum Allur matur, fórum við því yfir þessi einföldu tákn sem fylgja matartímanum. Á 

hverjum degi var því farið yfir táknin, sum tákn voru notuð alla daga eins og tákn fyrir 

meðlæti með matnum og ávexti. En tákn fyrir aðalrétt var þá breytilegt. Táknin voru ekki ný 

fyrir börnunum, þessi háttur hafði oft verið hafður á, en ekki með nægilega markvissum 

hætti. Mörg barnanna þekktu því einhver tákn en flest börn voru fljót að átta sig á táknunum 

og merkingu þeirra. Hjá ómálga börnum mátti oft heyra muldur þegar táknin voru gerð, 

muldur sem líktist mjög orðinu sem táknið stóð fyrir. 
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Að vinna með táknin skilaði sér einnig í því að mörg börn vissu hvað táknin stæðu fyrir. 

Táknin voru þó ekki allra, rétt eins og sum börn herma ekki eftir táknum við söng, þó þau 

kunni lögin. Það sem kannski vakti helst athygli mína við notkun á táknunum var að með 

þeim gat ég náð athygli ákveðinna barna sem ekki voru farin að tjá sig með orðum og til varð 

grunnur að samskiptum. Grunnur sem óx mjög hægt, en ég fékk staðfestingu á mikilvægi 

þessarar vinnu hálfu ári eftir að við byrjuðum þessa markvissu innlögn tákna. Það var þegar 

barn, sem enn var ekki farið að nota orð með markvissum hætti, sá mig koma með ávexti inn 

í rýmið. Barnið náði athygli minni og notaði táknið fyrir ávexti. Fyrir mig var þessi litla 

hreyfing og sú staðreynd að barnið hafði frumkvæði að samskiptum með tákni næg 

staðfesting á mikilvægi þess að nýta táknin áfram í starfinu. 

4.5.1.3 Hugarfrelsi  

Að beiðni leikskólastjóra hófum við vinnu við að innleiða aðferðir Hugarfrelsis inn í daglegt 

starf deildarinnar. Ég bað annan starfsmann á deildinni, íþrótta- og heilsufræðing, um að 

hafa yfirumsjón með því og stýra stundum ótengdum samverustundum. Sjálf ákvað ég að 

prófa að nota einfalda öndun í lok söngstunda með yngri börnunum. 

Þessi kríli koma sífellt á óvart, nú erum við búin að anda daglega í þó nokkurn 

tíma og ég þarf ekki annað en að segja „nú skulum við anda“ og þá fara litlar 

hendur upp í loft og svo niður í gólf. Þau eru eins og svampar, allt sem maður 

kennir þeim læra þau og í dag þegar ég prófaði eldflaugaöndun reyndu þau strax 

að herma, reyndar ekki öll, sumum fannst ég bara skrýtin. En þetta kemur og 

þetta er svo skemmtilegt. (Rannsóknardagbók 30. janúar 2020) 

Í fyrstu fannst mér Hugarfrelsi alls ótengt málþroska og átti ekki von á að það myndi gagnast 

mér við starfendarannsóknina enda notum við ótal aðferðir við ólíka hluti dags daglega án 

þess að ætla okkur það til málörvunar. En eftir að hafa aflað mér þekkingar um mikilvægi 

sameinaðrar athygli og séð síðan hvernig var hægt að nota Hugarfrelsi í hópnum til að þess 

að ná athygli og halda henni þá finnst mér það efni prýðisgott til þjálfunar á sameinaðri 

athygli hjá yngstu börnunum. Þegar eldri börnin voru með okkur í samverustund þá voru þau 

líka fljót að ná þessu og tóku flest þátt í önduninni með okkur. En þau voru vanari æfingum 

úr stundum sem byggðu meira á líkamlegum jógaæfingum þar sem þau reigðu sig og teygðu 

sem gíraffar eða tígrisdýr. Með því að byrja á einföldum öndunaræfingum og kenna þeim að 

fylgja önduninni eftir sem hópur sér maður glöggt hversu fær þau eru í að sameina athygli. 

Þegar ég fann að eitt af yngri börnunum var ekki að ná að fylgja okkur byrjaði ég á því að 

setja viðkomandi alltaf beint fyrir framan mig í samverustundum og gætti þess að ná 

augnsambandi við barnið þegar við vorum að byrja öndunina. Smám saman styrktist 

viðkomandi í að fylgja þessari hópathygli. Þegar við stigum næsta skref og tókum æfingu sem 
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fylgdi flóknari hreyfing gætti ég þess aftur að ná augnsambandi í fyrstu skiptin sem við 

reyndum þá æfingu. Fyrir hin börnin var ekki þörf á slíkri sérstakri athygli frá mér, heldur 

náðu þau að fylgja eftir. Þó hreyfingin væri að sjálfsögðu ekki fullkomlega framkvæmd, þá 

tóku þau þátt og fylgdu mér eftir. 

4.5.1.4 Söngur 

Söngur er fastur punktur í öllum samverustundum. Samverustund yngri barnanna byggir á 

einföldum lögum sem fylgja tákn eða hreyfingar þar sem mikið er um endurtekningar. Fyrir 

ársgömul börn sem ekki eru farin að tala snýst söngurinn því ekki síður um hreyfingarnar en 

sönginn sjálfan. 

Samverustundir eru svo fast mótaðar í rútínu yngstu barnanna að það þarf ekki 

annað en að segja „nú ætlum við að syngja“ og þau vita inn í hvaða rými við 

ætlum að fara. Í flestum tilfellum setjast þau í tröppurnar og eru tilbúin að taka 

þátt. Strax í aðlögun eru þau spenntust fyrir söngnum, standa álengdar með 

foreldri sínu og fylgjast með – færast síðan smám saman nær. Það er svo gaman 

að fylgjast með þeim svona pínulitlum, strax reyna að gera hreyfingarnar með 

okkur hinum. Einhvern tíma klóraði ég mér í nefinu í miðju lagi og það voru 

nokkur sem hermdu strax eftir mér. (Rannsóknardagbók 9. febrúar 2020) 

Í söngnum náum við athygli flestra og þau sýna færni sína í að halda athyglinni í hópnum og 

fylgjast með hreyfingum þess sem stýrir söngnum. Stundum svo einbeitt að þau herma 

jafnvel eftir hreyfingum sem ekki eiga við í laginu, lagi sem þau hafa margoft sungið áður. 

En það voru ekki öll börn sem náðu að festa athyglina við sönginn í samverustundum. 

Þegar rannsóknarferlið hófst hafði ég ekki áttað mig á mikilvægi þess að börn byggju yfir 

þeirri færni að geta sameinað athygli með öðrum og ekki síður því að geta haldið sameinaðri 

athygli í einhverja stund. Þegar ég fór að horfa á samverustundir með þeim augum þá sá ég 

að nokkrir einstaklingar virtust missa af því námstækifæri sem samverustundirnar eiga að 

bjóða upp á.  

Þetta er pínu magnað, samverustundin í dag byggði á söng og sum barnanna ná 

þessu alveg og alltaf, en önnur svona aðstæðubundið – hverju tengist það þá? 

Aðstæðum frekar en hæfni barnsins, þurfa aðstæður þá að vera aðrar til að 

barnið geti haldið sameinaðri athygli og þannig tekið þátt? (Rannsóknardagbók 

21. nóvember 2019) 

Ég velti því fyrir mér orsökum þess, hvort börnin hefðu almennt ekki þessa færni eða hvort 

aðstæðurnar væru með þeim hætti að viðkomandi börn ættu erfitt með einbeitingu í 
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samverustundum. Eftir að hafa lesið mér til um aðferðir til að þjálfa þessa færni, að sameina 

athygli þá ákvað ég að prófa að breyta aðstæðum og sjá hvað gerðist. 

Í samverustund í dag ákvað ég að hafa minni hóp en venjulega, ég prófaði líka að 

hafa hatt með fígúru á hausnum. Ég setti hattinn á með tilþrifum, kynnti fígúruna 

fyrir öllum – munurinn var magnaður. Ég fangaði athygli allra og hélt henni út 

stundina, þetta fannst mér ótrúlega gaman að upplifa. (Rannsóknardagbók 29. 

nóvember 2019) 

Þetta gerði ég um nokkurt skeið, hafði derhúfu á höfðinu í söngstund með yngri börnunum 

og náði þannig að fanga og halda athygli ákveðinni einstaklinga sem alla jafna tóku ekki nógu 

virkan þátt í stundinni. Þetta gekk eftir í þó nokkurn tíma en ég fann að ég þyrfti að finna mér 

nýja fígúru til að viðhalda þessari einbeitingu. Ég ákvað því að finna mér stórar handbrúður til 

að nýta til þess sama, til þess að geta skipt um fígúru reglulega. Þetta vakti lukku hjá öllum 

börnunum og virtist hjálpa þeim sem þurftu eitthvað meira en mig og hreyfingar í takti við 

sönginn til að fanga og halda athygli þeirra. 

Í samverustund eldri barnanna eru oftast nær sungin lög með hreyfingum en einnig lög 

og ljóð sem ekki fylgja hreyfingar og er textinn þá orðinn eilítið þyngri. Í byrjun janúar 2020 

ákvað ég að reyna á færni barnanna í hlustun og söng lag þar sem þau þurftu að hlusta eftir 

nafninu sínu. Þegar nafnið heyrðist máttu þau fara út úr rýminu. 

Ég er búin að syngja lagið fyrir þau alla vikuna, í fyrsta skipti voru mjög fá sem 

áttuðu sig, en starfsfólkið hjálpaði þeim og eftir því sem liðið hefur á vikuna er 

greinilegt að flest beita virkri hlustun til að missa nú ekki af nafninu sínu. Þetta er 

skemmtilegt lag, en þau pæla ekki einu sinni í textanum, þau eru svo einbeitt. 

„Jóna dansar á pallinum og Sigga skellihlær, Andrea er á sokkunum og Stína datt í 

gær, Magga keyrir bílinn með Jóa aftan á og Ævar kastar bolta til Snærósar“. 

(Rannsóknardagbók 14. febrúar 2020)  

Þetta voru börn á aldrinum tveggja til þriggja ára og kannski eðlilegt að þau áttuðu sig ekki á 

því til hvers var ætlast af þeim þegar ég söng þetta í fyrsta sinn. Ég útskýrði það auðvitað, en 

í næstu skipti áminnti ég þau um að hlusta mjög vel, togaði í eyrun á mér svo allir skildu nú 

við hvað ég átti. Af þrettán börnum í þessum hóp voru örfá sem ekki voru búin að átta sig á 

leiknum eftir þrjár vikur. Enda var þetta ekki sungið daglega allan tímann. En þessi 

hlustunaræfing kveikti hjá mér áhugann á að finna fleiri lög eða leiki fyrir þennan hóp sem 

reyndi á hlustun og skilning, æfingar til að gera í hópnum. Ég punktaði hjá mér að búa mér til 

box með slíkum söngvum eða leikjum sem hægt væri að nota í samverustundum með 

þessum fjölda barna. Þá væri hægt bæði hægt að festa það í samverustundirnar að nýta slíkt, 
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eða þá að grípa til ákveðinna leikja ef okkur fyndist þurfa að þjálfa einhverja færni 

sérstaklega hjá einstaka barni eða hluta hópsins. 

4.5.1.5 Lestur 

Samverustund eldri barnanna hefst alla jafna á því að lesin er bók. Flesta daga fylgdi ég yngri 

hópnum í samverustund, en í þágu starfendarannsóknarinnar þá fylgdist ég öðru hverju með 

samverustund hjá þeim eldri. Það sama var uppi á teningnum við lestur hjá eldri börnum og 

söng hjá þeim yngri, alltaf voru einhver börn sem ekki náðu að festa athyglina við lesturinn. Í 

mínum huga eru þetta í raun töpuð tækifæri og mikilvægt að við sköpum öllum börnum þær 

aðstæður að geta nýtt sér þau námstækifæri sem bjóðast í starfinu. Í nokkur skipti steig ég 

inn í samverustundina til þess að prófa mínar hugmyndir. Í þeim tilfellum stýrði ég 

samverustundinni og gætti ég þess að vera vel undirbúin.  

Ég valdi bók sem ég hef margoft lesið, gat því snúið henni alveg að börnunum og 

lesið á hvolfi. Stórar blaðsíður með einföldum en litríkum myndum, skemmtileg 

saga. Ég las með tilþrifum, svipbrigðum, látbragði og bætti aðeins við textann á 

stöku stað. Ég er ekki frá því að starfsfólkið hafi meira að segja haft gaman af 

lestrinum. (Rannsóknardagbók 8. janúar 2020) 

Þarna fylgdist ég með viðbrögðum barnanna, sérstaklega þeirra sem voru alla jafna ekki virkir 

þátttakendur í lesstundinni. Ég sá ekki betur en að öll börnin í hópnum, þrettán talsins, væru 

að fylgjast með. Auðvitað ekki öll allan tímann, en kannski voru áhyggjur mínar af glötuðum 

tækifærum óþarfar hvað færni barnanna snerti. Kannski þurfum við einfaldlega að leggja 

meira í undirbúning samverustunda, svo þær skili börnunum þeim tækifærum til náms sem 

við viljum sjá. 

Þar sem lestur er mikilvæg undirstaða allrar málörvunar vildi ég tryggja að lesið væri fyrir 

öll börn á deildinni. Í nóvember og desember 2019 tók allt starfsfólk deildarinnar því þátt í 

því að merkja við nöfn þeirra barna sem lesið var fyrir frá degi til dags. Þetta átak skilaði sér í 

því að lestur varð meira áberandi í fleiri stundum en samverustund. Bækur voru til taks í fleiri 

rýmum og höfðu börnin aðgang að þeim í leik. Á sama tíma varð allt starfsfólk einnig 

meðvitaðra um að nýta lesturinn í frjálsum stundum. Það var mjög ánægjulegt að fylgjast 

með þessari þróun og undantekningarlítið flykktust börnin í kringum starfsmanninn sem las. 

4.5.2 Málörvun í frjálsum leik 

Í upphafi rannsóknarinnar fannst mér ég þurfa skipulagðar kennarastýrðar 

málörvunarstundir til þess að finnast sú málörvun sem ég veitti fullnægjandi. Ég komst sem 

betur fer af þeirri braut þegar ég gaf sjálfri mér fleiri tækifæri til að vera þátttakandi í 
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frjálsum leikstundum. Ég upplifði bæði frelsi og létti þegar ég fann hvað ég gat gert margt og 

gert það vel, einfaldlega með því einu að vera til staðar með börnunum. 

Ég átti svo góða stund með fimm yngstu börnunum í dag. Þau eru nú ekki farin að 

segja margt, en ég bara lá á gólfinu með þeim skoðandi svín, kýr, hesta og hænur. 

Segjandi sömu orðin og hljóðin aftur og aftur og aftur. Ég valdi bóndabæ og dýr 

til að leika með og ég veit ekki hvað ég setti þessa girðingu mörgum sinnum 

saman, enda skiptir það engu máli, það var alltaf einhver sem hjálpaði mér við 

verkið. (Rannsóknardagbók 12. febrúar 2020) 

Í framhaldinu af þessari leikstund fór ég að velta fyrir mér muninum á því að vera í leik með 

börnum sem eru að verða þriggja ára og þeim sem eru bara rúmlega eins árs. Samskiptin eru 

meiri hjá þeim eldri, átökin sömuleiðis og lærdómurinn í félagslegu samhengi er svo 

skemmtilegur. Hjá þessum yngri er verkefnið bara svo einfalt, að vera til staðar, veita því 

athygli þegar eitthvert þeirra kemur til manns, vill það spjalla, vill það aðstoð við eitthvað 

eða bara fá að sitja í fanginu á manni í smá stund. Með yngstu börnunum er nærveran og 

öryggið sem þau fá með því að hafa mann nálægan kannski það allra mikilvægasta. Það 

byggir síðan undir námið síðar meir, að þau séu örugg í návist minni og hafi myndað við mig 

þau tengsl að vilja læra af mér. 

Leikstundir eldri barnanna, sem þá eru að verða þriggja ára, geta verið svo fjölbreyttar. 

Sum eru farin að leika með virkum hætti saman, klæða sig í búninga og leika hlutverk. Önnur 

eru ekki komin svo langt en ná þá kannski best saman í orðalausum ærslaleik. Leikirnir eru 

því jafn fjölbreyttir og börnin eru mörg og samsetning hópsins hverju sinni hefur töluvert að 

segja. 

Var þátttakandi í tveimur mjög ólíkum leikstundum í dag. Fyrst með fjórum 

krílum sem voru í dúkkó og búningaleik og mitt hlutverk var í raun bara að vera til 

staðar og leiðbeina ef upp komu árekstrar, hafa yfirsýn yfir hver tók af hverjum. 

En þau kröfðust í raun einskis af mér, voru svo sjálfstæð í leiknum sínum. Í 

annarri stund voru fjögur börn sem eru töluvert yngri í árinu og þar var hlutverk 

mitt allt annað. Þau tolldu ekki við eldhúsið og eldhúsdótið, eru enn meira í að 

leika við hliðina hvort á öðru en við hvort annað. Svo þau trufluðust svo mikið af 

því sem hin voru að brasa. Þarna var mitt hlutverk að ýta að þeim hugmyndum og 

við byggðum saman „kastala“ úr púðum, hann var auðvitað rifinn niður jafn 

óðum og hann var byggður – en það var hluti af leiknum. (Rannsóknardagbók 27. 

febrúar 2020) 
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Málörvun í þessum tveimur leikstundum var með töluvert ólíku sniði. Hjá þeim sem eru eldri 

í árinu lá mitt innlegg helst í því að hjálpa þeim við boðskipti. Að aðstoða þau við að koma 

löngunum sínum í orð „spyrðu hvort þú megir fá dúkkuna“ og leysa úr ágreining „tókst þú 

dúkkuna af henni, þá verður þú að skila henni aftur.“ Hjá þeim sem voru fæddir seinna á 

árinu var ég meiri þátttakandi, ég reyndi að viðhalda áhuga þeirra á leiknum með því að 

hjálpa þeim að leggja á borð og stinga upp á því að þau væru með matarboð fyrir hvort 

annað. Þegar ég sá að þau höfðu hvorki áhuga né þolinmæði til að halda áfram með þessi 

leikföng þá stakk ég upp á því að leika með stóra púðakubba. Einn úr hópnum vildi byggja 

kastala svo leikurinn breyttist í kastalabyggingu. Við byggðum kastalann mörgum sinnum, 

reyndum að hafa hurð og glugga en einhvern veginn endaði þetta alltaf á hliðinni. En 

áhuginn var samt til staðar og við héldum áfram. Að endingu bauð ég þeim að borða ávexti 

inni í kastalanum og þótti það mikil upplifun. 

Mér fannst mjög áhugavert þegar ég sá hversu misjafnt hlutverk mitt er í frjálsum leik 

barnanna, allt eftir því hvaða börn eiga í hlut. Yfirleitt breyttist hlutverkið þá eftir aldri 

barnanna. Á þessum mánuðum sem rannsóknin stóð yfir átti sér stað svo mikill þroski í 

barnahópnum. Elstu börnin á deildinni urðu sífellt sjálfstæðari í leiknum, leikurinn varð 

flóknari með reglum um hlutverk og hver átti og mátti gera hvað. Hjá þeim yngri breyttist 

leikurinn smám saman úr orðalausum ærslum í það sem eldri jafnaldrar voru að bjástra við, 

hlutverkaleiki með félagslegum leikreglum. Jafnhliða þessu breyttist hlutverk mitt í málörvun 

í hópnum, því má segja að þróun þess hlutverks sem ég gegndi fylgdi þróun leikfærni 

barnanna. 

Frjáls leikur á sér líka stað utandyra og að jafnaði fara börnin á deildinni út bæði fyrir og 

eftir hádegi. Alla jafna var allur barnahópurinn úti á sama tíma, á leikvelli sem samanstendur 

af möl og sandi. Ef vindur var mikill nýttum við minna útisvæði nær húsinu fyrir eins árs 

börnin. Á rannsóknartímabilinu varð lítil þróun á þessum leikstundum. Skipulag starfsins var 

með þeim hætti að þessi tími var nýttur fyrir kaffitíma starfsfólks og þeir sem úti voru 

gegndu því frekar hlutverki eftirlitsaðila. Hlutverkið var því frekar að hafa yfirsýn yfir 

barnahópinn og bregðast við því sem þurfti. Undantekning var þó þegar yngri börnin voru á 

minna svæðinu. Þá var ég oftast ein með fimm yngstu börnin og þá gafst frekar tækifæri til 

að eiga samskipti og sýna þeim það leikefni sem í boði var. Á þessu litla svæði var auðvelt að 

hafa yfirsýn yfir barnahópinn og því auðveldara að setjast niður og vera í þeirra hæð. Í 

útileikstundum er því enn tækifæri til vaxtar, hvort heldur sem er með yngstu börnunum eða 

þeim sem eru að nálgast þriggja ára aldur. Fyrsta skrefið er að skapa rými til þess að vera nær 

börnunum í leiknum, ekki að ég sé aðeins í eftirlitshlutverki með stóran hóp barna. 
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4.5.2.1 Söngur í frjálsum leik 

Ég hafði kynnt mér efni um söng og mikilvægi hans á marga vegu, einn þeirra þátta var að 

með söngnum mætti róa óróleg börn. Þetta reyndi ég margoft með yngstu börnunum á 

deildinni. Ég hafði áður notað söng þegar ég var með ársgömul börn í aðlögun, en þá hélt ég 

þeim þétt að mér, með opin lófann á bakinu á þeim og hummaði eða söng vögguvísur. Ég 

prófaði síðan að nota sönginn með markvissari hætti í leikstundum yngstu barnanna ef ég 

fann að þau voru að verða þreytt eða óróleg. 

 Í dag var ég ein góða stund með þessum yngstu. Við vorum í lokuðu rými svo það 

var ekki hlaupið að því að veifa eftir aðstoð. Það varð til hálfgerður múgæsingur, 

það var auðvitað að nálgast hádegismat og þau öll orðin þreytt og þá má lítið út 

af bregða. Eitt rak höfuðið í og fór að gráta, þá setti annað upp skeifu og kvartaði 

og það þriðja gekk til mín með óánægjusvip og vildi komast í fang. Ég hélt á 

barninu sem hafði meitt sig á höfðinu og átti ekki auðvelt með að halda á 

mörgum í viðbót svo ég byrjaði að syngja – eiginlega ósjálfráð viðbrögð. Þau elska 

að syngja. Þau líka hættu að vera óánægð og settust niður, eins og nú væri komið 

að samverustund. Settust reyndar bara þar sem þau stóðu eða voru, dreifð um 

herbergið. (Rannsóknardagbók 7. janúar 2020) 

Það varð að vana hjá mér að grípa í sönginn ef ég fann að hópurinn var að þreytast, það hafði 

svo jákvæð áhrif á andrúmslofið og með fyrstu laglínu var nánast öll óánægja úr sögunni.  

Aðstæður í frjálsum leik eldri barnanna eru allt aðrar en hjá þeim sem eru rúmlega eins 

árs. Ef upp kom óánægja eða pirringur í hópnum fannst mér ég frekar geta notað samtal til 

að hafa áhrif á gang mála. Ég prófaði hins vegar einu sinni að nota sönginn í útiveru, þegar ég 

var ein með barnahóp og fann vaxandi óánægju í hópnum. 

Ég brast í söng á útisvæðinu í dag, var ein eftir úti með nokkrum af eldri 

börnunum. Það var kalt, bæði snjókoma og vindur og okkur langaði öllum inn. En 

við þurftum að bíða smá stund og sum voru alls ekki hress með það. Svo ég 

byrjaði á „nú ætlum við að segja hvað við heitum“. Ég held ég hafi aldrei sungið 

þetta lag með þeim áður, en áður en ég vissi af voru þau búin að mynda hálfhring 

um mig og horfðu opinmynnt á mig syngja þetta nýja lag. Ég söng lagið níu 

sinnum, einu sinni fyrir hvert barn og líka fyrir mig, kenndi þeim að segja nafnið 

sitt og grípa um eyrun á sér til að stoppa sönginn. Ekkert þeirra náði þessu í fyrstu 

atrennu. En þau gleymdu alveg hvað þau langaði að komast inn. 

(Rannsóknardagbók 21. janúar 2020)  
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Ég hafði eiginlega ekki áttað mig á því hvað söngurinn er magnað fyrirbæri. Samt syngjum við 

alla daga og maður gleðst þegar börn læra nýtt lag eða gera tákn og hreyfingar í takti við 

lagið. En að nota sönginn líka án þess að hafa skipulagt það sérstaklega, það kom mér á óvart 

hvaða áhrif það hafði. Þarna gleymdu þau alveg hvað þeim var kalt, þetta þótti spennandi, að 

sitja í snjó og roki með mér að syngja. Þarna var æfð bæði sameinuð athygli, hlustun og 

þátttaka, án þess að ég hafi lagt upp með það þegar ég klæddi mig í kuldagallann. Fyrstu 

dagana eftir þessa óvæntu söngstund kom hluti þessara barna alltaf til mín í útiverunni og 

þau báðu mig um að syngja þetta lag aftur.  

4.5.3 Daglegar athafnir 

Í þessum kafla mun ég fjalla um þær niðurstöður sem tengjast samskiptum við börnin sem 

falla undir það að teljast til daglegra athafna. Í leikskólanum eru margar athafnir sem geta 

fallið í þann flokk að teljast daglegar en hér verður fjallað um þau samskipti sem komu einna 

oftast fyrir í rannsóknardagbók og tengdust einnig helst þeim fræðilegu heimildum sem ég 

hafði kynnt mér. Fyrst fjalla ég um bleyjuskipti, því næst um fataklefa og síðast um 

matartíma. 

4.5.3.1  Samskipti við bleyjuskipti 

Bleyjuskipti eiga sér stað með reglubundnum hætti yfir daginn. Misjafnt er hvenær börn 

hætta með bleyju, en umfjöllun hér á við um börn undir tveggja ára aldri. Börn á þessum 

aldri eru komin mjög mislangt í málþroska, sum eru farin að tala í stuttum setningum á 

meðan önnur eru ekki farin að tjá sig með orðum. Ég skoðaði sjálfa mig í þeim samskiptum 

sem eiga sér stað við bleyjuskipti þessara yngstu barna. En þegar bleyjuskipti eru samkvæmt 

skipulagi, þ.e. fyrir útiveru, fyrir mat eða hvíld þá tekur maður hvert barnið á fætur öðru úr 

leikrými og inn á bað. 

Ég var svo þungt hugsi, var að hugsa um nýja dagsskipulagið, að ég tók ekki eftir 

því að ég sagði ekki orð við fyrstu þrjú börnin sem ég skipti á í dag. Ég var ekki 

óvinsamleg, en framkvæmdi þetta hálf vélrænt á meðan ég hugsaði um 

úrlausnarefni skipulagsins. Þau eru vön þessu ritúali og gerðu greinilega engar 

kröfur til mín. Svo ég hrökk eiginlega upp við vondan draum þegar ég áttaði mig á 

því hvað ég var djúpt sokkin í eigin hugsanir. (Rannsóknardagbók 6. febrúar 2020) 

Þetta var ekki daglegt brauð hjá mér, en þetta er kannski hættan þegar börnin krefja mann 

ekki um samskipti að fyrra bragði, að maður alveg óvart gleymi að vera meðvitaður og nýta 

tímann. Bleyjuskipti eru í raun gæðastund, þá fær barnið stund með einum starfsmanni, þó 

stundin sé ekki löng þá má nýta hana í söng eða spjall. Ég ákvað að reyna markvisst að bæta 

mig og byrjaði á því að ræða við börnin um líkamsparta. 
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Hlóð í sömu uppsetningu fyrir öll börnin á skiptiborðinu í dag. „Hvar er nebbinn“ 

og þar fram eftir götunum. Snerti nebba, tásur, augu, eyru og munn. Einn var nú 

alveg kominn með þetta allt saman – svo við fórum bara að pæla í olnboganum. 

Gerði það öll skiptin sem ég fór með hann á skiptiborðið þann daginn og svei mér 

ef hann var ekki búinn að ná þessu í lok dagsins. (Rannsóknardagbók 28. febrúar 

2020) 

Þetta voru auðvitað endurtekningar á endurtekningar ofan, bæta við nýjum orðum hjá 

sumum og tengslamyndun með léttri snertingu, brosi og knúsi þegar barnið kom af 

skiptiborðinu. Fyrir þau sem gátu auðveldlega bent á líkamspartinn bætti ég við „já, þarna er 

nefið þitt, sjáðu þetta er nefið mitt.“ Til þess að nýta þessa stuttu stund þá þarf ég að vera 

meðvituð um það sem ég er að gera og til hvers. Þó það komi fyrir að maður gleymi sér í 

eigin hugarheimi, þá snýst gott starf um að vera með meðvitund í vinnunni. 

4.5.3.2 Samskipti í fataklefa 

Í fataklefann förum við oft á dag, við klæðum okkur í útiföt fyrir hádegi og við klæðum okkur 

úr útifötum. Þetta endurtökum við aftur eftir hádegi, dag eftir dag, viku eftir viku. Þegar ég 

rýndi í eigin samskipti í fataklefanum þá sá ég að þar gerði ég margt gott, ég reyndi að kenna 

börnum að aðstoða sig sjálf. Hrósaði þeim fyrir þegar þau báðu mig um hjálp með orðum, í 

stað þess að góla á mig. En ég sá líka að til þess að ég gæti staðið mig sem best í 

fataklefanum að þá þyrftum við að gæta þess vel hvernig við færum af stað. 

Í dag, eins og oft áður, voru allt í einu komin alltof mörg börn. Tvö dönsuðu í 

kringum mig á meðan ég reyndi að segja þeim að ná í kuldagallann sinn, þrír 

guttar voru farnir að útihurðinni – í hvarf skellihlæjandi, og eitt skottið var að 

opna og loka starfsmannaskápunum. Þarna vorum við tvær, yfirleitt mjög 

þolinmóðar báðar, en orkan fór í að reyna að ná einhverri stjórn á 

mannskapnum. (Rannsóknardagbók 17. febrúar 2020) 

Þessar aðstæður fann ég að voru alltof algengar. Og þetta var svona skipulagslegs eðlis, að 

gæta þess að hleypa ekki of mörgum af stað í einu. Samskiptin verða engin og afgreiðslan 

þeim mun meiri, koma þeim út hratt og örugglega. Í staðinn fyrir að fá samtalið um hvað við 

erum að gera og hvernig við gerum þá fá þau þjónustu, þau eru klædd í og komið út. 

Tækifærin til málörvunar í fataklefanum eru svo sannarlega til staðar. Þar getum við komið 

orðum á fatnað, athafnir, veður og hvernig þetta þrennt tengist. Af hverju við förum í 

pollagalla þegar það er rigning og hvað við förum þá í þegar það er snjókoma. Það var í 

þessum aðstæðum sem mér fannst ég geta gert mjög margt til að bæta mig.  
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Í dag voru færri börn í leikskólanum, sem þýddi gæðatími fyrir alla. Enginn þarf að 

flýta sér með neitt. Þá er bara allt í lagi að vera lengi með hverju barni í 

fataklefanum. Ég sat og spjallaði á meðan barnið klæddi sig í, athyglin öll á 

barninu. Þurfti smá hjálp, gerði þetta annars án aðstoðar. En við töluðum um 

hver prjónaði peysuna, hver prjónaði húfuna og hvaðan kom þá kuldagallinn. Við 

héldum áfram að spjalla meðan ég fylgdi barninu út á lóðina. (Rannsóknardagbók 

24. febrúar 2020) 

Það væri draumur ef við gætum alltaf tekið okkur svona tíma í að klæða þau, því við erum að 

reyna að kenna þeim sjálfstæði og það tekur lítið fólk tíma að klæða sig sjálft í galla, 

vettlinga, stígvel og húfu. En ég fann hjá sjálfri mér að ég gæti gert betur, ef ég gætti þess að 

vera með færri börn á mínum snærum í fataklefanum á sama tíma. Ég gæti líka reynt að fara 

fyrr af stað inn úr útiverunni, þá gæti ég tekið færri börn í fataklefann í einu og gefið þeim 

tækifæri til að hjálpa sér meira sjálf. Mér fannst að því meiri tíma sem börnin hefðu til að 

hjálpa sér sjálf því minna myndi ég þjónusta þau. Ég gæti því einbeitt mér að samtalinu á 

sama tíma og þau þjálfuðust í því að hjálpa sér sjálf. Í slíkum stundum í fataklefanum gefst 

tækifæri til að nota ríkulegan orðaforða yfir fatnað barnanna og athafnir tengdar því að 

klæða sig í og úr.   

4.5.3.3 Samskipti við matarborðið 

Matartímar þar sem starfsmaður situr til borðs með litlum hópi barna eru tvisvar á dag, 

hádegismatur og kaffitími. Morgunmatur er með öðru sniði, þar sem börnin týnast inn í 

morgunmat eftir því sem þau mæta í leikskólann. Eftirfarandi umfjöllun byggist á matartíma 

með hópi yngri barna, á aldrinum eins til tveggja ára og síðan með hópi barna sem er um 

þriggja ára aldur. 

Ég skoðaði hlutverk mitt í matartímanum og hversu ólíkt það væri milli þessara tveggja 

hópa. Í báðum tilfellum skammtaði ég matinn á diskana og skar í bita, í báðum tilfellum 

spurði ég hvort bjóða mætti börnunum meðlæti, hvort sósan mætti fara ofan á matinn og 

hvort þau vildu vatn að drekka. En samtalið sem mögulegt var að eiga við matarborðið var 

tvennt ólíkt. 

Ég velti þessu mikið fyrir mér við matarborðið í dag, hvernig ég gæti haldið 

athygli eins árs barna við matarborðið. Ég veit ekki hvort það sé hægt. Þau voru 

hvert um sig að spá í matinn á sínum diski, ég minnti þau á gaffalinn og brást við 

vísbendingum um að nú vantaði meiri mat á diskinn. Ég vandaði mig við að nota 

orð yfir allt, nota setningar og lengja þær setningar sem börnin reyndu að nota. 
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Þetta var eins og eintal oft á tíðum og stundum virtist enginn vera að hlusta. 

(Rannsóknardagbók 19. febrúar 2020) 

Mér fannst fólgin ákveðinn áskorun í því að halda áfram allan matartímann að tala svona 

mikið. Ég fékk lítil svör því þau voru bara upptekin af sínu. Ég setti orð á allt, bauð þeim ekki 

bara grænmeti heldur papriku og gúrku. Bauð sömuleiðis upp á blómkál, brokkolí og steiktar 

kartöflur. Ég geri það reyndar alla jafna að nefna hlutina réttum nöfnum en í þessum 

matartíma lagði ég mig fram um að tala meira við þau. Ég hafði lesið að oft skorti á það í 

matartímum yngri barna, en ég velti fyrir mér hvort fólk hafi þá ekki talað neitt. Því það að 

tala svona mikið, án þess að fá svörun við nema litlum hluta, er ég ekki viss um að skili manni 

meiru en þegar maður talar minna en markvissara um matartímann. 

Matartími með eldri hópnum er af allt öðrum toga, þau börn eru lengra komin í 

málþroska. Orðaforðinn er meiri og börnin farin að eiga lengri samtöl sem samhengi er í. 

Í dag sat ég á borði með elstu börnunum á deildinni, sumir orðnir þriggja ára, 

hinir alveg að ná því takmarki. Mikið spjallað. Við töluðum um fjölskylduna okkar, 

hvað allir hétu, mömmur og pabbar, bræður og systur. Sumir nefndu uppáhalds 

frænku og ein laumaði því að mér að hún hefði nú komið heim til mín. Við 

borðuðum og spjölluðum. Við töluðum líka um matinn og það sem honum 

tengdist, þegar einhver vildi ábót þá vildi hinn líka fá. Við þurftum að skera bitann 

í tvennt svo bæði gætu fengið meira. (Rannsóknardagbók 25. febrúar 2020) 

Að eiga matartíma með þessum hóp gefur manni allt það besta sem matmálstími getur 

boðið uppá. Skemmtileg samtöl um nánast allt milli himins og jarðar, sumt er greinilega 

tilbúningur en annað ekki. Þarna getur maður lagt inn umræðuefni og átt eins langt spjall og 

börnin endast í. Við þennan hóp ræðir maður um það að kartöflur heiti líka jarðepli og 

brokkolí sé líka kallað spergilkál. Að sama skapi töluðum við stundum um það hvort maturinn 

var soðinn eða steiktur. 

Matartímar með báðum þessum hópum gátu þó verið hvoru tveggja krefjandi og gefandi. 

Það er óskaplega skemmtilegt þegar barn segir loksins „má ég fá“ í staðinn fyrir að gefa bara 

bendingu og mynda óskýrt hljóð. Það gat líka verið mjög krefjandi að vera með eldri hópnum 

ef ég var sjálf ekki vel upplögð. Því þau krefjast svo mikils af manni, séu þau á annað borð 

vön því að maður gefi af sér. En matartímarnir voru sú stund dagsins þar sem mér fannst mér 

gefast einna lengstur tími ein í rólegheitum með litlum hópi barna. Með því að vera 

meðvituð um að nýta tímann, vera með hugann við efnið og vakandi fyrir því að leggja orð á 

hluti við yngri börnin og eiga samtöl við eldri börnin þá fannst mér ég virkilega geta gert gott.  
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4.6 Samantekt 

Fljótlega eftir að ég hóf störf á leikskóla, haustið 2017, var ég beðin um að taka að mér 

hlutverk deildarstjóra. Ég hafði ekki áður starfað í leikskóla en treysti mér engu að síður vel til 

að sinna stjórnun og skipulagningu. Þegar þessi rannsókn hófst, haustið 2019, var ég því að 

hefja minn þriðja vetur sem starfsmaður í leikskóla og sem deildarstjóri. Það segir sig sjálft að 

það er gríðarmikið verk og lærdómsríkt að stíga inn í þær aðstæður að stýra faglegu starfi 

hafandi enga reynslu af starfi í leikskóla. Þær hugmyndir sem ég hafði um hlutverk 

deildarstjóra, stöðu hans og verkefni hafði ég því mótað með sjálfri mér án þess að hafa 

beinlínis faglegan grunn fyrir slíku. Ég hafði aðeins starfað á leikskóla í tvo mánuði undir 

handleiðslu deildarstjóra með leikskólakennaramenntun þegar ég tók við starfinu. Þó ég 

hefði grunn- og framhaldsmenntun í félagsráðgjöf í farteskinu þá fann ég að það gagnaðist 

mér skammt í kennslufræðilegu tilliti. Niðurstöður þessarar starfendarannsóknar sýna 

kannski helst ákveðna þroskasögu. Verandi ómenntuð í leikskólafræðum þegar ég tók við 

stöðu deildarstjóra gerði ég mér fyllilega grein fyrir því að ég uppfyllti ekki kröfur um 

þekkingu á menntunarfræðum ungra barna. Ég hins vegar gerði til mín gríðarlega miklar 

kröfur, kröfur sem ég hafði í raun engar forsendur til að standa undir. Þær áskoranir sem ég 

stóð frammi fyrir og sú breytingasaga sem átti sér stað þegar ég skoðaði sjálfa mig í starfi 

sýna að ég var á nokkrum villigötum í því viðhorfi sem ég hafði til sjálfrar mín og getu minnar 

til að sinna málörvun.  

Ein af mikilvægari niðurstöðum þessarar rannsóknar er sú að um leið og ég áttaði mig á 

þeim grunngildum sem málörvun byggir á þá sá ég að ég sem einstaklingur hafði allt til að 

bera til að sinna málörvun yngstu barnanna í leikskólanum. Skiptir þá engu hvort um er að 

ræða skipulagðar málörvunarstundir eða þau samskipti sem starfsmaður í leikskóla á við 

börnin í gegnum leikskóladaginn. Það er hins vegar alveg ljóst að það efni sem ég kynnti mér 

og þau námskeið sem ég sótti á tímabilinu gerðu mér tvímælalaust fært að bæta færni mína.   
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5 Umræða 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í 

samhengi við þann fræðilega bakgrunn sem kynntur var í upphafi. Markmið rannsóknarinnar 

var að bæta færni mína í málörvun yngstu barnanna í leikskólanum. Samhliða því að skoða 

eigin starfshætti aflaði ég mér þekkingar á ýmsum þáttum málþroska ungra barna ásamt því 

að taka viðtöl við reynslumikla leikskólakennara. Í rannsókninni fólst mikil ígrundun á 

persónulegum eiginleikum mínum og hvað ég hef fram að færa í starfinu á leikskólanum. Þó 

svo rannsóknin sneri helst að því að skoða sjálfa mig í starfi með börnunum á deildinni þá 

hafði það einnig áhrif á rannsóknarvinnuna að ég er deildarstjóri á deildinni. Ég nýtti því 

rannsóknina einnig til að skoða málörvun í víðara samhengi á deildinni. Þá hóf leikskólinn 

þátttöku í þróunarverkefni um snemmtæka íhlutun í málþroska á sama tíma og 

rannsóknarverkefnið hófst og hafði það einnig áhrif á stefnu rannsóknarinnar. 

Eftirfarandi umfjöllun hefst á kafla um þá þróun sem ég upplifði á eigin starfsháttum í 

rannsóknarferlinu, síðan fjalla ég um þróun samverustunda, því næst um málörvun í leik og 

að lokum er stutt samantekt. 

5.1 Þróun starfshátta 

Sú þróun sem átti sér stað í rannsóknarferlinu var bæði á persónulegum nótum og faglegum. 

Eftir því sem ég skoðaði starf mitt betur sá ég að ég hafði alla burði til að sinna málörvun 

ungra barna af kostgæfni. Þar skipti mestu máli sá faglegi bakgrunnur sem ég hef byggt upp. 

Ég hef bæði lokið grunn- og framhaldsnámi í félagsráðgjöf og þrátt fyrir að hafa ekki haft 

menntun í kennslufræði ungra barna þá fólst í minni fyrri menntun töluverð umfjöllun um 

fagmennsku. Þá hafði ég einnig valið að kynna mér efni um tengslamyndun ungra barna og 

var það mitt áhugasvið innan félagsráðgjafar. Þegar ég hóf nám í Menntunarfræði leikskóla 

haustið 2017 hafði ég því nokkuð góða þekkingu á tilfinningaþroska ungra barna sem hefur 

gagnast mér ákaflega vel í starfi á leikskólanum. Fagmennska gegnir lykilhlutverki í minni 

starfskenningu og á fagmennsku hef ég byggt mínar hugmyndir um deildarstjórn og faglegt 

starf á deildinni.  

Að þróa starfshætti mína sem fagmaður í málörvun ungra barna var því mitt stóra 

verkefni. Eins og fram hefur komið gerði ég miklar kröfur til mín um slíkt starf jafnvel áður en 

ég hafði aflað mér viðhlítandi faglegrar þekkingar á þeim málaflokk. Þegar ég fór að rýna í 

eigin starfshætti sá ég að ég hafði sett sjálfa mig á annan stall en annað starfsfólk og gerði 

allt aðrar og meiri kröfur til sjálfrar mín en til annarra. Ég þurfti að leggjast aðeins yfir þessa 

uppgötvun mína og setja í samhengi við aðrar aðstæður á deildinni.  
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Ég hafði lagt mig mjög fram um að standa mig vel í starfi deildarstjóra og þar er að mörgu 

að huga. Mér fannst ég hafa náð góðum tökum á því starfi og var ánægð með hvernig ég 

tókst á við þær áskoranir sem starfinu fylgja. Ég lagði mig fram um að hafa góða yfirsýn yfir 

starfið, yfir líðan starfsfólks og yfir fjölbreyttan barnahópinn. Á sama tíma átti ég mjög erfitt 

með að loka mig af í rými með barnahóp og njóta samverunnar þar. Ég átti líka erfitt með að 

setjast á gólfið í rými sem var hólfað af með lágum veggjum. Mér fannst ég alltaf þurfa að 

vera á ferðinni og hafa yfirsýn yfir allt og alla. Sú sýn mín á góðan stjórnanda að vera 

drifkraftur og fyrirmynd annarra starfsmanna á sama tíma og ég lagði mig fram um að 

leiðbeina og miðla starfsaðferðum, líkt og Gotvassli (2018) fjallar um, var því farin að valda 

töluverðri togstreitu innra með mér.  

Aðferðir starfendarannsókna krefja mann um að leita svara við erfiðum spurningum og 

ég skoraðist ekki undan því að svara þeim, þó það væri bara gagnvart sjálfri mér. Á sama 

tíma og ég lagði mig alla fram um að standa mig vel í starfi deildarstjóra var ég alls ekki að 

sinna því sem ég hafði samt mestan áhuga á, starfinu með börnunum. Ég þurfti að fara í mjög 

gagnrýna naflaskoðun hvað það varðaði og svarið var mér erfitt. Ég komst að því að ég hafði 

gert til mín svo miklar kröfur um málörvun byggða á fræðilegri þekkingu og aðferðum sem ég 

hafði ekki einu sinni kynnt mér að ég einfaldlega forðaðist þær aðstæður að sinna skipulögðu 

hópastarfi með börnunum. Ég setti sjálfa mig í þær aðstæður að vera á þönum, sífellt á 

hlaupum að sinna ávöxtum, þvotti, leggja á borð, leggja hvíld og þar fram eftir götunum. 

Einhver þarf að sinna þessum verkefnum og ég sá til þess að oftast nær væri það ég. Í staðinn 

var annað starfsfólk deildarinnar að sinna starfinu með börnunum. Ég gerði því breytingar á 

dagsskipulagi á sama tíma og ég útbjó skipulag yfir hver ætti að sinna öllum þeim verkefnum 

sem ég taldi upp hér að framan. Í raun og veru neyddi ég mig til að hætta að hlaupa og 

setjast niður. Ég setti mig í leikaðstæður bæði í lokuðu rými og í hólfuðu rými inni á miðri 

deildinni. Ég krafði sjálfa mig um það að einbeita mér bara að börnunum í þessum stundum. 

Allt annað mátti bíða. Þarna varð sú starfsþróun sem var mér hvað mikilvægust og upp frá 

þessu gat ég loksins séð að mitt framlag til málörvunar var umtalsvert. Þarna gáfu aðferðir 

starfendarannsókna mér þau verkfæri sem ég þurfti til að bæta færni mína í starfi. Með því 

að rýna í eigin starfshætti og leita leið til að bæta starf mitt efldist um leið fagvitund mín, líkt 

og Hafþór Guðjónsson (2011) fjallar um. 

Ég hafði töluverða ánægju af því að skoða sjálfa mig í samskiptum við börnin. Ég horfði á 

sjálfa mig í frjálsum leik með bæði eins árs börnum og þeim sem voru að verða þriggja ára. 

Ég ígrundaði samskiptin við bleyjuskipti og bæði samskipti og aðstæður í fataklefa. Þá 

skemmti ég mér konunglega við samskipti við matarborðið við þriggja ára börnin á sama tíma 

og ég velti fyrir mér hversu mikið ég ætti að leggja á eins árs börnin við matarborðið, þar sem 

ég talaði stanslaust en fékk litla svörun. Í öllum þessum aðstæðum eru það persónulegir 
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eiginleikar leikskólakennarans sem skipta sköpum í að nýta tækifærin til málörvunar, sem 

skapast í öllum aðstæðum innan leikskólans. Hæfni kennarans er einmitt eitt veigamesta 

atriðið þegar litið er til gæða þeirrar málörvunar sem fram fer í leikskólanum. En rannsóknir 

sýna þau jákvæðu áhrif sem vel menntaðir og færir kennarar eru taldir geta haft á málþroska 

barna (Mashburn o.fl., 2009; Lee o.fl., 1997) 

Margt af því sem ég kynnti mér um málþroska barna á sér í raun stað áður en 

leikskólaganga barns hefst. Á fyrsta árinu í lífi barns, í nánum tengslum við foreldra sína, ná 

flest börn tökum á þáttum eins og að sameina athygli, lesa í óyrt skilaboð, fylgja augnaráði, 

skilningi á félagslegum merkjum og að líkja eftir öðrum. Það sem síðan gerist þegar barn 

byrjar í leikskólanum er að barnið þarf að nýta þessa hæfni í umhverfi leikskólans, bæði 

gagnvart nýju fólki og í mun stærri hóp en það á til að venjast heimavið. Hlutverk mitt í 

þessum aðstæðum, með eins árs barni sem stígur sín fyrstu skref út fyrir öryggi heimilisins, 

er einfaldlega að vera til staðar. Sýna næmni og hlýju og bregðast við þörfum barnsins um 

samskipti, hvort sem það kallar eftir samskiptum með bendingum, svipbrigðum, hljóðum eða 

orðum. Þegar barn byrjar í leikskóla verður leikskólakennarinn og umhverfi leikskólans hluti 

af máluppeldi barnsins og því afar mikilvægt að sú málörvun sem barnið fær á leikskólanum 

uppfylli þarfir barnsins um þátttöku í samskiptum (Brooks og Kempe, 2012; Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2019). Þegar ég tók fókusinn af deildarstjórn og setti hana á samskipti mín 

við börnin þá fann ég að þarna ætti ég sterkan bakgrunn og gat lagt mitt af mörkum til að 

koma til móts við þarfir yngstu barnanna um nærveru og svara tilraunum þeirra til 

samskipta.  

Bernskulæsi var hugtak sem ég þekkti ekki nema að litlu leyti áður en rannsóknarferlið 

hófst. Fyrir mig sem deildarstjóra fólst töluverður lærdómur í því að skoða þetta hugtak í 

samhengi við starfið á deildinni, umhverfið sem við höfum skapað og hvernig ég og annað 

starfsfólk værum sem góðar málfyrirmyndir allan þann tíma sem við umgöngumst börnin. 

Niðurstöðurnar sýna að hægt er að bæta aðstæður með margvíslegum hætti með tilliti til 

bernskulæsis, að hafa bækur ávallt aðgengilegar og gera starf sýnilegt á veggjum 

deildarinnar, eins og með efni tengt Hljóðasmiðju Lubba. Með því að gera smávægilegar 

breytingar á námsumhverfinu inni á deildinni og gæta þess að börn hefðu aðgang að bókum 

og að lesið væri fyrir öll börn daglega reyndi ég að styðja við bernskulæsi líkt og lýst var af 

Bennett-Armistead o.fl. (2005) og Byington og Kim (2016). 

Þegar rannsóknarverkefnið hófst haustið 2019 byrjaði ég á því að afla mér staðgóðrar 

grunnþekkingar á málþroska barna. Í viðtölum við viðmælendur mína kom fram mikilvægi 

þessa að afla sér þekkingar um alla þá þætti sem saman byggja undir eðlilegan málþroska 

barna. Grunnþekkingu á málþroska fannst mér ég öðlast helst við lestur kennslubóka þar 

sem farið var yfir þróun málþroska á mjög breiðum grunni. Allt frá því hvernig fóstur nemur 
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hljóð í móðurkviði og til þess þegar barn lærir að stauta sig áfram í lestri. Á milli þessara 

tveggja punkta gerist svo ótal margt, ótal lítil skref en hvert um sig svo þýðingarmikið. Mér 

fannst það í raun bæði skynsamlegt og eðlilegt að til þess að bæta færni mína þyrfti ég kynna 

mér þessa þætti. En það var ekki fyrr en ég fór að skoða þessa þekkingu í samhengi við 

starfið í leikskólanum sem mér varð mikilvægi þessarar þekkingar að fullu ljós. Þegar ég fór 

að horfa á samverustundir, leikstundir, skipulagt starf og daglegar athafnir út frá fræðunum 

öðlaðist ég skilning á því af hverju allar þessar athafnir eru jafn mikilvægar og raun ber vitni. 

Ég áttaði mig líka á því að ég hafði sem deildarstjóri lagt áherslu á ýmsa þætti í starfi 

deildarinnar án þess að hafa fullan skilning á mikilvægi þeirra og hvaða markmiðum stefnt 

væri að með notkun þeirra. Þannig hafði ég lagt áherslu á það hvernig starfsfólk talaði við 

börnin og hvernig börnin væru aðstoðuð við að leysa úr ágreiningsmálum, án þess þó að átta 

mig á mikilvægi þess að þeim væru kennd viðeigandi boðskipti. Ég hafði lagt mikla áherslu á 

söng með táknum og einnig á lestur, án þess að þekkja til mikilvægis þess að börn lærðu að 

halda sameinaðri athygli og þjálfuðust í hlustun. Ég hafði tekið upp eftir fyrri deildarstjóra að 

gott væri að nota Tákn með tali og Hljóðasmiðju Lubba án þess að þó að hafa kynnt mér til 

hlítar hvað lægi þar að baki. Með því að afla mér betri og yfirgripsmeiri grunnþekkingar á 

málþroska ungra barna þá öðlaðist ég betri yfirsýn yfir hvað felst í málörvun og með hvaða 

hætti hægt er að sinna málörvun í öllum samskiptum innan leikskólastarfsins.  

Viðmælendur mínir nefndu einnig mikilvægi þess að gera greinarmun á eðlilegu ferli 

máltökuskeiðs og þess þegar greinileg frávik eru sjáanleg í málþroska barns. Leikskólakennari 

þarf að þekkja máltökuskeiðið og þann einstaklingsbundna sveigjanleika sem málþroski hvers 

barns fylgir en einnig að bera kennsl á það þegar málþroski barns víkur frá eðlilegu ferli með 

þeim hætti að inngripa sé þörf (Otto, 2018). Ég sótti nokkur námskeið á tímabilinu sem sneru 

að því að efla færni mína á þessu sviði. Þá þekkingu gat ég um leið notað til að styðja við þau 

börn á deildinni sem þurftu aukinn stuðning. Ásamt því að auka samstarf mitt við 

sérkennslustjóra og ramma betur inn það skipulag sem snýr að stuðningi fannst mér þetta 

vera ein af mikilvægustu afurðum rannsóknarinnar. Afar mikilvægt er að grípa til 

stuðningsúrræða eins fljótt og unnt er ef vísbendingar eru um frávik í málþroska, þannig má 

koma í veg fyrir námserfiðleika barns síðar (Ásthildur Bj. Snorradóttir ofl., 2014). Þessi 

lærdómur kemur til með að nýtast mér sérstaklega vel við áframhaldandi vinnu við 

þróunarverkefnið um snemmtæka íhlutun í málþroska. Það er að gríðarlega mörgu að hyggja 

þegar starf leikskóladeildar er skoðað ofan í kjölinn með það að markmiði að ramma inn alla 

málörvun sem fram fer á deildinni. Markmiðið er auðvitað að allt starfsfólk sé meðvitað um 

mikilvægi sitt þegar kemur að málörvun og sé með hugann við efnið öllum stundum.  

Á rannsóknartímabilinu prófaði ég mig áfram með ýmis konar kennsluaðferðir og mátaði 

við fræðilegar heimildir. Það sem flestar þær aðferðir áttu sameiginlegt var að þær mátti 
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nota í samverustund. Í næsta kafla verður því fjallað um þá þróun sem varð á skipulagi 

samverustunda. 

5.2 Þróun samverustunda 

Þeir málörvunarþættir sem unnið er með í leikskólanum frá degi til dags eru fjölmargir, 

sameiginleg athygli, hlustun, hljómfall tungumálsins, tónlist, orðaforði, lestur, samtöl og 

frásagnir. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að hægt sé að vinna með flesta þessa 

þætti í samverustundum. Samverustundir eru fastur þáttur í daglegu starfi deildarinnar, á 

hverjum degi fyrir hádegismat fer fram samverustund. Þegar búið var að ramma inn það efni 

sem notað var í samverustundum varð mér ljóst að þar vorum við að vinna með fjölmarga 

þætti málþroska. 

Margt af því efni sem við notum í samverustundum þjálfar færni barnanna í að halda 

sameiginlegri athygli. Söngur er fastur hluti samverustunda, daglega notum við tónlist og 

söng sem fylgja ýmis svipbrigði og táknrænar hreyfingar. En rannsóknir sýna að með notkun 

vísna og barnasöngva megi efla vitsmunaþroska og málskilning barna (Björn o.fl., 2012). Að 

sama skapi æfum við hljómfall tungumálsins þegar við syngjum saman (Bylander, 2017). 

Hlustun er mikilvæg undirstaða lestrarnáms og þegar við lesum bækur eða segjum sögur 

þá þjálfum við hlustunarskilning barna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). Þá æfum við líka 

hlustun með því að fara í söngvaleiki eða fara með þulur eða vísur (Helga Rut 

Guðmundsdóttir, 2011). Með söng, lestri og sögustund eflum við einnig orðaforða barnanna, 

en góður orðaforði er ein meginstoð málnotkunar (Otto, 2018). 

Í samverustundum höfum við einnig notað Tákn með tali en sú aðferð byggir á 

augnsambandi og töluðu máli í bland við tákn og er notuð til að efla samskipti barna sem 

ekki eru farin að nota orð til tjáningar (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2014). Aðferðin 

hentar því einnig vel við þjálfun á sameiginlegri athygli. 

Öndunaræfingar byggðar á aðferðum Hugarfrelsis eru einnig vel til þess fallnar að æfa 

sameiginlega athygli. Við gerum öndunaræfingar saman í hóp, þar sem börnin fylgja fordæmi 

þess fullorðna sem stýrir stundinni og anda inn og út í takt við æfinguna (Hrafnhildur 

Sigurðardóttir og Unnur Arna Jónsdóttir, 2016). 

Tileinkun málhljóða er ein meginforsenda notkunar á tungumálinu. Í samverustundum 

notum við Hljóðasmiðju Lubba, sem byggir á málhljóði, söng og tákni fyrir hvert hljóð. Með 

notkun á þessu kennsluefni æfum við hljómfall tungumálsins (Eyrún Ísfold Gísladóttir og Þóra 

Másdóttir, 2014). Á sama tíma þjálfum við sameiginlega athygli á sama hátt og við annan 

söng. 
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Á fyrstu árum barns í leikskóla er mikilvægt að unnið sé að því með markvissum og 

faglegum hætti að efla grunnþætti málþroskans. Með því að festa í skipulag samverustunda 

notkun þeirra aðferða sem taldar eru upp hér að framan fannst mér við vera að vinna með 

markvissari hætti en verið hafði með þessa þætti. Ég var því mjög ánægð með þá þróun sem 

varð á skipulagi samverustunda. Samverustundirnar þróuðust úr því að vera biðtími milli 

útiveru og hádegisverðar í það að vera nýttar með markvissari og faglegri hætti.   

5.3 Frá skipulögðum stundum í frjálsan leik 

Líkt og fram hefur komið þá hafði ég ákveðið með sjálfri mér að alvöru málörvun færi fram í 

skipulögðum kennarastýrðum stundum. Og til þess að málörvun teldist marktæk þyrfti einnig 

gríðarmikla þekkingu á fjölda hluta, kenninga og aðferða. Þarna hafði ég auðvitað rangt fyrir 

mér og það vissi ég, enda hafði ég rætt mikilvægi málörvunar við allt starfsfólk og einmitt 

það að allir gætu sinnt málörvun og að það mætti gera í öllum stundum dagsins. Þessar 

kröfur um skipulagðar sérfræðistundir áttu því bara við um sjálfa mig.  

Þegar ég hafði gert breytingar á dagsskipulagi og gert þá kröfu til sjálfrar mín að taka 

augun af stjórnun deildarinnar og beina sjónum mínum að börnunum þá gerðust dásamlegir 

hlutir. Ég fór að skoða betur hlutverk mitt í leik með börnunum og þær aðstæður sem ég 

bauð uppá. Með yngstu börnunum, eins árs, þá valdi ég leikföng sem voru í smærri kantinum 

og gætti þess að hafa ekki of mikið í boði á sama tíma. Í litlu rými með bóndabæ, girðingu og 

nokkurn fjölda húsdýra þá sá ég að börnin festu sig betur við leikinn heldur en þegar við 

vorum í stærra rými þar sem mikið framboð var af leikföngum. Í þessum aðstæðum upplifði 

ég að í minna rýminu með færri leikföngum ætti ég meiri samskipti við börnin og þau við mig 

um leikefnið. Í annarri stund með tveggja ára börnum þar sem við notuðum stóra púðakubba 

var upplifun mín af allt öðrum toga, í samstarfi við börnin byggði ég kastala sem var rifinn 

niður jafnharðan. Í leikrýminu var mikil hreyfing á börnunum og lítið um samskipti þeirra á 

milli, nema í formi hláturs þegar kastalanum var fleygt um koll. Þetta rímar við það að 

mismunandi leikefni og aðstæður laði fram mismunandi viðbrögð. Þannig bjóði stór leikföng 

frekar upp á hreyfingu og ærslafullan leik en minni leikföng bjóði frekar upp á samskipti um 

leikefnið (Hrönn Pálmadóttir og Guðrún Bjarnadóttir, 2012).  

Í leikstundum eldri barnanna á deildinni, sem eru um þriggja ára aldur, fólst hlutverk mitt 

í annarskonar íhlutun en með yngri börnunum. Leikreglur eldri barnanna voru orðnar flóknari 

og færni þeirra í notkun tungumálsins sömuleiðis. Í leiknum prófuðu þau sig áfram með ýmis 

hlutverk og viðhorf, hver mætti gera hvað og af hverju. Í þessum aðstæðum fannst mér 

hlutverk mitt oft veigameira en með þeim yngri. Þarna varð ég að gæta þess betur að fylgjast 

vel með framþróun leiksins til að geta veitt börnunum leiðsögn þegar á þurfti að halda. Ég 

lagði mig fram við að gæta sanngirni við úrlausn árekstra og að vera tilfinningalega nálæg í 
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leiknum svo börnin vissu að þau gætu treyst á nálægð mína. En um þetta fjallaði Hrönn 

Pálmadóttir (2004) og lagði áherslu á þá upplifun barnanna að leikskólakennari sýndi börnum 

hlýju og áhuga og veitti þeim jákvæða leiðsögn. 

Í leikstundum allra barna fannst mér þó nærvera mín einna mikilvægust. Um leið og 

starfsmaður sest á gólfið með börnunum sækja þau í hann. Ég var engin undantekning þar á, 

alltaf þegar ég sat þá var ég með eitt, tvö eða jafnvel þrjú börn í fanginu. Með yngri 

börnunum nýtti ég mér iðulega þær aðferðir sem Helga Rut Guðmundsdóttir (2011, 2013, 

2015) fjallar um og söng fyrir og með börnunum. Með yngri börnunum skoðaði ég oft bækur 

en hvoru tveggja söngur og lestur bóka er til þess fallinn að efla orðaforða (Bennett-

Armistead o.fl., 2005). Að sama skapi lagði ég mig fram um að nota ríkulegan orðaforða í 

samskiptum við börnin enda er hlutverk kennarans í því að efla orðaforða barna mjög 

mikilvægt, með því að umorða setningar og hugmyndir barnanna aukum við fjölbreytni í 

orðaforða þeirra líkt og Lee o.fl. (1997) benda á. 

Sú þróun sem hefur orðið á hugmyndum mínum um málörvun og hvernig henni sé best 

sinnt er á þann veg að málörvun fari almennt best fram í frjálsum leik barnanna frekar en í 

skipulögðum málörvunarstundum. Ég upplifi þó ákveðna togstreitu í þessu viðhorfi mínu en í 

þróunarverkefninu um snemmtæka íhlutun í málþroska er lögð mikil áhersla á markvissa 

þjálfun. Í vetur hef ég setið nokkur námskeið um þetta efni og eiga þau það öll sammerkt að 

þar var lögð áhersla á fastmótaðar vinnustundir þegar vinna á með ákveðna þætti 

málþroska. Til grundvallar þessu þróunarverkefni um snemmtæka íhlutun liggur 

hugmyndafræði sem byggir ef til vill að mestu á reynslu talmeinafræðinga. Það er því kannski 

eðlilegt að þar sé lögð áhersla á slíkar fastmótaðar vinnustundir. Ég hef hins vegar velt því 

fyrir mér hvernig ég geti samþætt þessi ólíku viðhorf og hvernig ég get sinnt slíkri þjálfun að 

stærstum hluta í leik barnanna. Fyrir mér er það bæði krefjandi og spennandi verkefni sem 

ég kem til með að vinna að á næstu mánuðum. Það mun krefjast undirbúnings og yfirlegu en 

ég er sannfærð um að ég nái að útfæra það með hvaða hætti hægt er að samþætta 

þjálfunaraðferðir að leik barna. Ég kem til með að viðra þessar vangaveltur mínar innan 

stýrihóps þróunarverkefnisins og hlakka til að heyra viðhorf þeirra sem þar eiga sæti.  

5.4 Samantekt 

Þessi starfendarannsókn stóð yfir frá byrjun september 2019 til loka febrúar 2020. Á þessum 

sex mánuðum lagði ég mig fram um að bæta færni mína í málörvun yngstu barnanna í 

leikskólanum. Það gerði ég með því að kynna mér fræðilegar heimildir um málþroska ungra 

barna, taka viðtöl við reynslumikla leikskólakennara og ígrunda eigin starfshætti. Sú vinna 

sem ég hef lagt í þessa rannsókn hefur reynst mér afar mikilvæg. Á þessum mánuðum hef ég 

aflað mér aukinnar þekkingar, prófað mig áfram með fjölbreyttar kenningar og aðferðir í 
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leikskólastarfinu og öðlast aukið öryggi í starfi. Þessi vinna hefur því verið mér mjög dýrmæt. 

Persónulegur lærdómur minn af þessari rannsóknarvinnu er mikill. Ég hef lært að gott starf, 

þarf ekki endilega að þýða skipulagt starf. Góð málörvun þarf því ekki alltaf að vera fyrirfram 

skipulögð. Ég hef vissulega bætt færni mína á sviði málörvunar á þessum tíma en þar skipta 

persónulegir eiginleikar mínir meginmáli. Ég hef allt til að bera til að sinna málörvun af 

kostgæfni, ég þarf hins vegar að gæta þess mjög að láta ekki önnur verkefni hindra mig í því 

að sinna því sem mestu máli skiptir, samskiptunum við börnin. 

Það sem stendur upp úr þessari vinnu undanfarna mánuði er mikilvægi þess að 

leikskólakennarar og allt starfsfólk leikskóla sé meðvitað um þá þætti sem verið er að vinna 

með í leikskólastarfinu. Að vera „með hugann við efnið“ fannst mér því viðeigandi titill á 

þessari ritgerð. Til þess að ég geti áfram bætt færni mína í málörvun yngstu barnanna í 

leikskólanum þarf ég að vera vakandi fyrir nýrri þekkingu, vera meðvituð um 

einstaklingsbundna þætti í málþroska hvers barns, vera fær um að miðla þekkingu minni til 

annars starfsfólks og jafnvel foreldra. Líkt og áður hefur komið fram hef ég rætt við allt 

starfsfólk deildarinnar um mikilvægi málörvunar. Ég hef orðið vör við að starfsfólk er að 

mörgu leiti meðvitaðra um málörvun og hversu mikilvægt framlag hvers og eins er. Það er 

hins vegar áframhaldandi verkefni mitt sem deildarstjóra að fræða starfsfólk deildarinnar um 

efni þessarar rannsóknar. Þar sem faglegt starf á minni deild byggir að stærstum hluta á 

ófaglærðu starfsfólki fellur það í minn hlut að ramma starfið á deildinni inn með þeim hætti 

að allir geti sinnt málörvun með fullnægjandi hætti. Ég þarf hins vegar að vara mig á því að 

hlutverk deildarstjórans taki ekki yfir hlutverk mitt sem leikskólakennara, þar er ég sjálf 

mikilvægasta verkfærið og þarf því að vera með hugann við efnið öllum stundum. 
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6 Lokaorð 

Þegar þetta verkefni er skrifað hafa leikskólar landsins gjörbylt öllu starfi með litlum fyrirvara 

vegna Covid-19 faraldursins sem nú geisar um heiminn. Það er mjög krefjandi, bæði fyrir 

starfsfólk og börn, að ganga til sinna starfa með þeim skilyrðum sem skólastarfi hafa verið 

sett. En á sama tíma er þetta um margt lærdómsríkur tími. Færri börn eru á sama tíma í 

leikskólanum, færri börn í hverjum hóp og því fleiri starfsmenn á hvern barnahóp. Aðgengi 

að leikföngum hefur verið takmarkað og aðeins lítill hluti þess sem börnin eiga að venjast er 

á boðstólum við núverandi aðstæður. Að mínu mati gefst nú kjörið tækifæri til að vinna náið 

með þeim börnum sem eru í leikskólanum á hverjum tíma. Þessar aðstæður komu í raun upp 

eftir að starfendarannsókninni lauk en það hefur verið afar áhugavert að horfa á starfið 

rannsóknaraugum við þær aðstæður sem nú eru. Það verður síðan áhugavert að fylgjast með 

þeirri þróun sem verður á starfinu í framhaldinu og þeirri umræðu sem verður um störf 

leikskólakennara, sem nú eru kallaðir framlínustarfsmenn. 

Starfsumhverfi leikskólakennara er alltaf margbrotið. Leikskólinn er fyrsta skólastigið og 

þar stíga flest börn sín fyrstu skref út í samfélagið. Ég hef valið að starfa með yngstu 

börnunum í leikskólanum af því ég hef þá trú að þar geti ég haft mikil og jákvæð áhrif á líf 

barna. Í námi í félagsráðgjöf lærði ég margt um það sem aflaga getur farið í lífi fjölskyldna og 

hvaða áhrif það getur haft á líf barna. Það má segja að tengslamyndun hafi orðið mitt 

kjörsvið innan félagsráðgjafar og það var við lestur á slíku efni sem ég ákvað að leikskólinn 

væri minn framtíðar starfsvettvangur. Þrátt fyrir að hafa aldrei starfað á leikskóla sótti ég um 

starf á sama tíma og ég skilaði inn umsókn í nám í Menntunarfræði leikskóla. Nú, þremur 

árum síðar, er ég við það að ljúka námi. Þessi starfendarannsókn og þessi ritgerð er þó engin 

endapunktur á mínum lærdómsferli. Ég kem til með að byggja ofan á þann lærdóm sem hér 

birtist. Mér eru hugleikin þau tengsl sem mér finnst að birtist í umfjöllun um tengslamyndun 

annars vegar og um málþroska hins vegar. Þá á ég við hvaða áhrif þessir þættir, 

tengslamyndun og málþroski, hafa á tækifæri barns til lífsgæða síðar á ævinni. Sá grunnur 

sem lagður er á fyrstu árum barnsins bæði heima og í leikskóla skapar í raun framtíð 

barnsins. Sumt af því sem aflaga fer á þessum árum verður jafnvel ekki bætt. Í mínum huga 

eru þessir þættir því samofnir og ég hefði áhuga á að skoða hvort tengsl séu þarna á milli. 

Mögulega er það framtíðarverkefni mitt, en að sinni ætla ég að njóta þess að starfa í 

leikskólanum, njóta þess að vera með börnunum og umfram allt að njóta þess að vaxa og 

eflast á þessum starfsvettvangi sem ég hef valið mér. 
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Viðauki A: Upplýst samþykki leikskólastjóra 

Kæri leikskólastjóri  

Líkt og þér er kunnugt um hef ég undanfarin ár lagt stund á nám í Menntunarfræði leikskóla 

við Háskóla Íslands. Nú í vetur mun ég vinna að lokaverkefni til meistaragráðu og óska eftir 

samþykki þínu fyrir því að vinna starfendarannsókn á leikskólanum þínum. 

Næstu mánuði mun ég vinna að rannsókn þar sem ég skoða eigin starfshætti með það að 

markmiði að bæta færni mína í starfi. Umfjöllunarefni rannsóknarinnar eru málþroski og 

málörvun yngstu barnanna í leikskólanum. Tilgangur rannsóknarinnar er í grunninn að skoða 

hvernig ég sjálf sinni málörvun í mínu starfi. Í rannsóknarferlinu mun ég afla mér aukinnar 

þekkingar á málaflokknum og prófa mig áfram í starfi með börnunum. 

Ég mun ekki safna gögnum um stöðu einstakra barna í leikskólanum og mun ekki fjalla 

um einstök börn eða annað starfsfólk. Rétt er þó að taka fram að mögulegt er að rekja 

rannsóknina til leikskólans þar sem ég sem rannsakandi kem fram undir nafni. 

 

Með undirskrift þinni veitir þú leyfi til þess að ég vinni rannsóknina í leikskólanum  

  

_____________________________    _____________________________  

     Kristín Ósk Ómarsdóttir           leikskólastjóri 
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Viðauki B: Kynningarbréf til foreldra 

Kæru foreldrar 

Frá því ég hóf störf í leikskólanum, haustið 2017, hef ég einnig lagt stund á meistaranám í 

Menntunarfræðum leikskóla við Háskóla Íslands. Nú í vetur mun ég leggja lokahönd á 

meistararannsókn um málörvun ungra barna og fer sú vinna mín fram hér á deildinni. Um er 

að ræða starfendarannsókn, þar sem ég skoða hvaða leiðir ég nota við málörvun og hvernig 

ég geti bætt færni mína. Framkvæmdin er á þann veg að ég kynni mér ákveðnar aðferðir og 

hugmyndafræði og prófa mig áfram í starfi með börnunum. Öll skráning sem fram fer snýr að 

aðferðinni sjálfri og mér sem kennara og hvernig mér gengur að þróa færni mína sem 

kennari. Engum upplýsingum verður safnað um börnin sjálf, þó þau séu eðlilega 

þátttakendur í þessu með mér. Hafi foreldrar einhverjar spurningar um efni rannsóknarinnar 

þá er ég ávallt reiðubúin til samtals.  

Leiðbeinandi við rannsóknina er Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, lektor við Háskóla Íslands 

 

Virðingarfyllst 

__________________________________ 

Kristín Ósk Ómarsdóttir 
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Viðauki C: Upplýst samþykki 

Trúnaðaryfirlýsing og samþykki vegna þátttöku 

Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar. Þátttakendum 

verða gefin gervinöfn og öllum gögnum verður eytt að lokinni afritun og greiningu viðtala. 

Auk þess verður gætt til hins ítrasta að ekki verði unnt að rekja persónugreinanlegar 

upplýsingar aftur til þátttakenda í meistararannsókninni. Þátttakanda er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem á viðtali stendur.  

Ég undirrituð/undirritaður samþykki hér með að gerast þátttakandi í meistararannsókn um 

málörvun ungra barna.  

   

_____________________  

Dagsetning og staður  

   

____________________________  

Undirskrift þátttakanda  

   

___________________________  

Undirskrift rannsakanda  

 

 

 


