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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lokaverkefni til B.Ed.-gráðu í leikskólafræði við Háskólann á Akureyri. 

Markmið okkar var að rannsaka viðhorf foreldra til Tákns með tali og þekkingu þeirra á því.  

 Fjallað er um Tákn með tali sem hjálpartæki fyrir börn sem eiga við tal- eða 

málörðugleika að stríða. Það er einstaklingsbundið hversu auðvelt börn eiga með að tileinka 

sér tungumálið því málþroski þeirra getur verið misjafn og því mikilvægt að hafa í huga að 

styðja þarf við einstaklinginn jafnt sem hópinn. Sum börn eiga við vandamál að stríða og því 

er mikilvægt að hafa úrræði til þess að aðstoða þau. Tákn með tali er hugsað sem stuðningur 

við orðin og getur gagnast öllum börnum sem eru að læra að tala. Það er samsett úr látbragði, 

táknum og orðum og hægt er að laga það að þörfum hvers og eins sem gerir það að verkum að 

auðvelt er að nota það í leikskólum.  

 Það virðast ekki hafa verið gerðar rannsóknir á viðhorfi foreldra til Tákns með tali á 

Íslandi áður. Við gerðum rannsókn í fjórum leikskólum á Akureyri þar sem foreldrar þriggja 

til fimm ára leikskólabarna voru beðnir um að fylla út stutta spurningakönnun. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að viðhorf foreldra til Tákns með tali var jákvætt og oftast 

höfðu þeir þekkingu á því. Einnig kom í ljós að foreldrar vilja meiri fræðslu og kynningu til 

þess að geta sjálfir notað Tákn með tali markvisst. 

 

 

 

Abstract 

This thesis is the final assignment for a B.Ed.-degree in preschool educational science from 

the University of Akureyri. Our goal is to research the opinion parents have of Makaton (signs 

to support speech) and how much they know about it.  

 The thesis discusses the use of Makaton as an aid for children dealing with language 

problems. There is a difference between children as regards how easy it is for them to learn to 

talk. For some children it is difficult to learn the language, which is why it is important to 

have some support system for them. The goal in using Makaton is to support the spoken 

language and it is one way to support children that are learning the language. It is put together 

from gestures, signs and spoken words and is easy to customize to each individual’s needs 

which makes it easy for preschool teachers to use it with children. 

 There hasn’t been much research done in Iceland as to what opinions parents have of 

Makaton. For this thesis research was conducted in four preschools in Akureyri where parents 

of preschool children between three and five years old, were asked to answer a short 

questionnaire. Results from the research showed that parents' opinions toward Makaton were 

positive and they usually had some knowledge about it. The study also showed that parents 

want to get a better introduction and education about Makaton so they can use it more 

efficiently.    
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1. Inngangur 

Kveikjan að þessari ritgerð var áhugi höfunda á að kynna sér Tákn með tali sem er 

málörvunartæki fyrir börn sem eiga við tal- eða málörðugleika að stríða. Tungumálið er ein 

helsta leið einstaklinga til þess að tjá sig og því er mikilvægt fyrir leikskóla að hafa góðar 

leiðir til þess að styðja við málþroska barna sem þar dvelja. Höfundar hafa báðir upplifað 

notkun Tákns með tali í leikskólum og fannst þeim að hægt væri að nota það á markvissari 

hátt en gert var í sumum tilfellum. Sumir leikskólar leggja mikið uppúr því að kynna Tákn 

með tali fyrir börnunum og langaði höfunda að kanna hver staða á fræðslu til foreldra væri í 

leikskólum á Akureyri. Í sumum leikskólum sem höfundar þekkja til var Tákn með tali 

einungis notað á yngri deildum þrátt fyrir að einstaklingar á eldri deildum gætu nýtt sér það 

líka. Tákn með tali getur nýst öllum börnum en einstaklingsbundið er hversu mikla þörf hver 

og einn hefur fyrir það.  

 Tákn með tali felst í því að flétta saman tákn, svipbrigði, látbragð, bendingar og tal til 

þess að gera orðin auðskiljanleg og áberandi (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2002, bls. 22). Með því 

að nota Tákn með tali í starfi með börnum er verið að skapa öllum börnum jafna möguleika til 

að tjá sig. Táknin eru að mestu náttúruleg og lýsandi fyrir þau orð sem þau tákna. Hugsunin á 

bakvið Tákn með tali er fyrst og fremst sú að táknin styðji við orðin en komi ekki í staðinn 

fyrir þau (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2005, bls. 6). Þegar kemur í ljós að barn þarf 

aðstoð við að ná tökum á tungumálinu er mikilvægt að starfsmenn leikskóla og foreldrar séu 

samstíga. Þegar nota á Tákn með tali markvisst er mikilvægt að það sé notað jafnt heima og í 

leikskólanum. Ef ætlunin er að barnið nái að nýta sér Tákn með tali þurfa allir að nota það 

vegna þess að börn læra af öðrum og gera eins og fyrirmyndir þeirra.  

 Í byrjun þegar höfundar kynntu sér Tákn með tali var áherslan upphaflega að kynnast 

því og kafa dýpra í hugmyndafræðina. Þegar höfundar höfðu lesið sér til um efnið komumst 

þeir að því að meirihluti greina og rannsókna fjallar um skóla og fagmenn og þeirra notkun á 

Tákni með tali. Erfitt var að finna efni sem fjallaði sérstaklega um notkun foreldra á því. Nær 

engar upplýsingar um notkun foreldra á Tákni með tali voru til staðar sem leiddi til þess að 

áhugi á að rannsaka hlutverk foreldra í notkun Tákns með tali kviknaði. Höfundar völdu að 

vinna út frá rannsóknarspurningunum Hvert er viðhorf foreldra til Tákns með tali? og Hvað 

vita foreldrar um Tákn með tali? Til þess að finna svar við rannsóknarspurningunum lögðu 

höfundar spurningakönnun fyrir foreldra leikskólabarna í fjórum leikskólum á Akureyri. 

 Í öðrum kafla er fjallað um málþroska barna frá fæðingu til sex ára aldurs, frávik í 

málþroskaferlinu og hlutverk leikskólans í málþroska barna. Rannsóknir sýna að tungumálið 



5 

 

er undirstaða þess að börn geti tjáð sig með orðum. Þegar tal- eða málörðugleikar eru til staðar 

er Tákn með tali ein af mögulegum leiðum sem hægt er að fara til að aðstoða börn við að efla 

málþroskann. Í þriðja kafla er fjallað um Tákn með tali og hugmyndafræðina sem það byggir 

á. Farið er inn á hina ýmsu þætti Tákns með tali, meðal annars aðferðir, tilgang og hvað ber að 

hafa í huga þegar það er notað með börnum. Í fjórða kafla er sagt frá þeim 

rannsóknaraðferðum sem notaðar voru við vinnslu spurningakannanirnar, hvaða gögn voru 

notuð og hvernig hún var framkvæmd. Í fimmta kafla er gerð grein fyrir þeim niðurstöðum 

sem höfundar komust að við úrvinnslu spurningakannanirnar. Í sjötta kafla eru umræður um 

niðurstöður ásamt ályktunum sem höfundar draga út frá þeim og komið inn á þær aðferðir 

sem höfundar telja að styðji við Tákn með tali og notkun þess á heimilum og í leikskólum.  
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2. Málþroski 

Öll börn í heiminum læra að tala með sömu aðferðum ásamt því að þau ganga í gegnum sömu 

stig málþroska. Flest tungumál heimsins byggja á ákveðnum grunneiningum og eru þær 

hljóðkerfisvitund (phonology), formfræði (morphology), setningafræði (syntax), 

merkingarfræði (semantics) og málnotkun (pragmatics) (Santrock, 2008, bls. 190-192). 
 Í þessum kafla ætlum við að fjalla um málþroska barna á leikskólaaldri. Við munum 

skipta málþroskanum í tvö tímabil, frá fæðingu til 24 mánaða aldurs annars vegar og frá 

tveggja til sex ára aldurs hins vegar. Greint verður frá því hvað það er sem einkennir 

málhæfileika barna á hvoru tímabili fyrir sig og síðan greint frá helstu frávikum í málþroska 

og fjallað lítillega um hvað felst í þeim. Fjallað er um tvö algengustu málþroskaprófin sem 

notuð eru í leikskólum á Íslandi sem eru Hljóm-2 og Told-2P. Í lok kaflans er svo fjallað um 

hvernig leikskólinn getur ýtt undir málþroska hjá börnum.  

 

2.1 Frá fæðingu til tveggja ára 
Málhæfileiki barna virðist vera meðfæddur en strax við fæðingu geta þau myndað og skynjað 

hljóð. Við fæðingu eru börn fær um að tileinka sér hvaða tungumál sem er, óháð því hvert 

móðurmál þeirra er (Aldís Guðmundsdóttir, 2004, bls. 222). Börn læra að tala af sjálfsdáðum, 

það er án þess að þeim sé kennt það sérstaklega. Börn byrja að læra tungumálið um leið og 

þau fæðast. Þau öðlast smám saman skilning á því að grátur þeirra og hljóð hafa áhrif á það 

hvernig fólk í umhverfi þeirra bregst við þeim. Yfirleitt er talað mikið við og í kringum börn 

en það hjálpar þeim að ná tökum á tungumálinu, þau læra að tala með því að hlusta á aðra 

(Browne, 2006, bls. 3). 
 

2.1.1 Hvernig læra börn málið? 

Fyrsta mánuðinn nota börn aðallega grátur til þess að tjá sig. Eftir það fara börn að hjala og 

hlægja til viðbótar við gráturinn, hjal þeirra er yfirleitt merki þess að þeim líði vel (Bee og 

Boyd, 2004, bls. 210). Á milli tveggja til þriggja mánaða aldurs fara börn að babla. Í byrjun 

nota þau einn sérhljóða sem þau segja mishátt og með misjöfnum áherslum. Eftir fimm 

mánaða aldur fara börn smám saman að gefa frá sér fjölbreyttari hljóð. Öll börn í heiminum 

virðast læra að tala á sama hátt, þrátt fyrir að þau heyri mismunandi tungumál (Feldman, 

2009, bls. 169). Á milli átta og 12 mánaða aldurs fara börn að nota bendingar til þess að sýna 

hvað þau vilja. Börn benda á hluti sem þau vilja að tekið sé eftir, veifa bless og kinka kolli 

þegar þau segja „Já“ (Santrock, 2008, bls. 193). Í kringum sex mánaða aldur fer babli barna 
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að svipa til þess tungumáls sem notað er í kringum þau. Munurinn á babli barna sem tala ólík 

tungumál er á þessu stigi orðin það mikill að hægt er að heyra hann, jafnvel fólk sem ekki 

hefur sérþekkingu á þessu sviði (Feldman, 2009, bls. 169).  

 Börn geta aðgreint mismunandi hljóð í tungumálinu mjög snemma, fram að sjö 

mánaða aldri gera þau þó ekki greinarmun á því hvort hljóðið er í þeirra eigin tungumáli eða 

ekki. Eftir það greina börn frekar hljóð síns tungumáls og hætta að aðgreina þau í öðrum 

tungumálum (Santrock, 2008, bls. 193). Börn fara að sýna augljós merki þess að þau skilji 

talað mál á milli níu og tíu mánaða aldurs. Mæður tíu mánaða barna geta borið kennsl á um 30 

orð sem börn þeirra skilja og við 13 mánaða aldur er orðskilningur barna orðin um 100 orð 

(Bee og Boyd, 2004, bls. 211). Í hverjum mánuði læra börn að skilja um 22 ný orð en þegar 

börn byrja að tala læra þau að meðaltali að segja um níu ný orð á mánuði (Feldman, 2009, bls. 

168). 

 

2.1.2 Talmál 

Börn segja yfirleitt fyrsta orðið sitt á milli tíu og fjórtán mánaða aldurs, sum segja þó fyrsta 

orðið fyrir þann tíma (Feldman, 2009, bls. 170). Algengast er að börn byrji á því að mynda 

svokölluð varahljóð eins og /m/ og /p/, oft þá í tengslum við sérhljóðann /a/. Þetta er að öllum 

líkindum ástæðan fyrir því að fyrsta orð flestra barna er mamma eða pabbi (Aldís 

Guðmundsdóttir, 2004, bls. 224). Barn í kringum 15 mánaða aldur er að meðaltali komið með 

orðaforða uppá tíu orð, smám saman eykst svo orðaforðinn (Feldman, 2009, bls. 170-171). 

Þegar börn byrja að tala er hægt að skipta þeim í tvo flokka, annars vegar börn sem nota 

tjáningarstíl (expressive style), sem er þegar börn byrja á því að nota orð sem tengjast 

samskiptum frekar en hlutum, það er orð eins og „þú“ og „ég“. Hins vegar börn sem nota 

hlutastíll (referential style), sem er þegar börn byrja að nota orð sem eru nöfn á hlutum eða 

fólki, eins og „peli“ eða „mamma“ (Bee og Boyd, 2004, bls. 229). 

 Þegar börn byrja að mynda setningar notast þau við ákveðnar reglur, ekki hinar algildu 

málfræðireglur tungumálsins heldur einfaldari reglur sem þau virðast sjálf búa til en þeim 

svipar þó til hinna algildu málfræðireglna. Börn einbeita sér að vissum orðagerðum og setja 

orðin saman í ákveðna röð eins og sögn á undan nafnorði, þau geta notað einfaldar setningar 

til þess að tjá marga flókna hluti. Flest börn á milli 18 og 20 mánaða notast við eins eða 

tveggja orða setningar. Um tveggja ára aldur fara börn að nota lengri setningar með fjórum til 

fimm orðum (Bee og Boyd, 2004, bls. 219). Þegar börn ná þeim þroska að mynda setningar 
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vex orðaforði þeirra mjög hratt. Yfirleitt vex orðaforði barna á milli 16 og 24 mánaða aldurs  

ört eða frá 50 orðum upp í 400 orð (Feldman, 2009, bls. 170-171). 

 

2.2 Tveggja til sex ára 

Um tveggja og hálfs árs aldur er orðaforði barna að meðaltali orðinn 600 orð og er um það bil 

fjórðungur af þeim sagnorð sem þau nota í setningagerð (Bee og Boyd, 2004, bls. 215). Milli 

tveggja og þriggja ára aldurs eykst málkunnátta barna svo hratt að vísindamenn eiga enn erfitt 

með að skilja hvernig börn fara að því að bæta þekkingu sína svo hratt. Setningar barna 

lengjast jafnt og þétt á þessu tímabili og hæfileiki þeirra til að raða saman orðum og 

hugtökum til að mynda setningar tvöfaldast í hverjum mánuði. Þegar barn nær þriggja ára 

aldri hefur það náð færni til að setja saman þúsundir setninga (Feldman, 2009, bls. 236). Flest 

þriggja til fjögurra ára börn eru orðin altalandi á móðurmáli sínu, en eftir það eiga þau eftir að 

fága og bæta mál sitt meðal annars með auknum orðaforða og réttri málfræði (Bee og Boyd, 

2004, bls. 221).  

 

2.2.1 Málnotkun 

Fyrir þriggja ára aldur virðist börnum vera sama hvort einhver skilji það sem þau eru að segja 

eða ekki. Þau eru að tala til þess að skemmta sjálfum sér frekar en til að eiga í samræðum við 

aðra (Feldman, 2009, bls. 238). Tveggja til þriggja ára börn sem leika sér ein skamma sig 

stundum þegar þau gera vitleysur, segja sjálfum sér hvað þau eiga að gera og lýsa því sem þau 

eru að gera í hvert skipti (Bee og Boyd, 2004, bls. 222). 

 Börn eldri en þriggja ára eru farin að beina tali sínu til annarra og vilja að fólk svari 

spurningum þeirra og hlusti á það sem þau hafa að segja. Oft verða börn á þessum aldri pirruð 

eða fúl þegar viðmælendur þeirra skilja þau ekki. Til þess að koma í veg fyrir að fólk misskilji 

þau fara börn að laga mál sitt að talmáli fullorðinna (Feldman, 2009, bls. 238). 

 Við fimm ára aldur læra börn að nota flóknar sagnir eins og „borga“ og „versla“ ásamt 

beygingum þeirra (Aldís Guðmundsdóttir, 2004, bls. 224). Eftir því sem börn eldast bæta þau 

hæfileika sinn til að eiga í samræðum við fullorðna. Það sem auðveldar þeim samskiptin er 

aukinn orðaforði og þekking á málfræðireglum tungumálsins (Santrock, 2008, bls. 245-246). 

Sex ára barn er að meðaltali komið með orðaforða uppá 8.000-14.000 orð (Feldman, 2009, 

bls. 304). 
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2.2.2 Málreglur 

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

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

út frá málfræðikunnáttu. Börn á þessum aldri geta einnig spurt og svarað flóknum spurningum 

sem sýnir fram á aukna kunnáttu (Feldman, 2009, bls. 236-237). Þriggja til fjögurra ára börn 

eru farin að nota flóknari setningar og setja inn samtengingar til þess að tengja saman tvær 

hugmyndir í eina setningu (Bee og Boyd, 2004, bls. 221). Þrátt fyrir að þriggja ára börn noti 

stundum aðra málfræði en fullorðnir, nota þau oft rétta málfræði miðað við fullorðna án þess 

að þau fái kennslu á því sviði (Feldman, 2009, bls. 238-239). Rannsóknir hafa sýnt að meiri 

líkur eru á að tveggja ára börn læri að nota rétta málfræði ef foreldrar þeirra endurtaka 

setningar sem það hefur sagt rangt með því að segja þær rétt. Börn sem eru markvisst leiðrétt 

með ofangreindum hætti þegar þau notar ranga málfræði, læra málfræðireglurnar fyrr en börn 

sem ekki eru leiðrétt (Bee og Boyd, 2004, bls. 225). 

 Eftir því sem börn verða eldri læra þau betur inn á reglukerfi tungumálsins. 

Reglukerfin byggja á fimm þáttum sem eru hljóðkerfisvitund, formfræði, setningafræði, 

merkingarfræði og málnotkun (Santrock, 2008, bls. 260).  

 Hljóðkerfisvitund er þegar börn öðlast getu til þess að skilja að hvert hljóð er ákveðinn 

grunnur tungumálsins, þegar nokkur hljóð eru sett saman myndast orð (Santrock, 

2008, bls. 191). Börn þróa með sér hljóðkerfisvitund samhliða málþroskanum, þetta 

stafar af því að þau verða næmari fyrir þeim hljóðum sem notuð eru í tungumálinu. 

Eftir því sem börn eldast fara þau að eiga auðveldara með að bera fram flókin hljóð og 

taka eftir rími í textum (Santrock, 2008, bls. 260).  

 Formfræði er þegar orðum er skipt í hluta og hver hluti heldur áfram að hafa 

merkingu. Hér er átt við að taka greini, endingar eða orðhluta burt og eftir stendur orð 

sem enn hefur sjálfstæða merkingu (Santrock, 2008, bls. 191). Þegar börn byrja að 

læra formfræðireglur tungumálsins, eiga þau erfitt með að skilja að sum hljóð geta 

táknað orð á meðan önnur gera það ekki til dæmis „í“ og „á“ sem geta táknað orð en 

/l/ gerir það ekki eitt og sér (Feldman, 2009, bls. 168). Þegar börn byrja að mynda 

tveggja orða setningar byrja þau að skilja formfræðireglurnar betur. Eftir því sem þau 

eldast fara þau að skilja muninn á tíðum, endingum, greini og tileinka sér fleiri og 

flóknari sagnir (Santrock, 2008, bls. 260-261).  

 Setningarfræði er hvernig rétt er að raða saman orðum og mynda þannig réttar 

setningar (Santrock, 2008, bls. 191). Börn á leikskólaaldri eru byrjuð að tileinka sér 
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setningafræðireglur tungumálsins, þau sýna þekkingu sína með því að segja flóknar 

setningar rétt. Dæmi um rétta setningafræði er þegar börn eru farin að þekkja hvaða 

spurnarorð á að nota hvenær (Santrock, 2008, bls. 261).  

 Merkingarfræði er skilningur á orðum og setningum, sumt hefur fleiri en eina 

merkingu eða fleiri en eitt orð eru til um sama hlutinn (Santrock, 2008, bls. 192). Börn 

læra smám saman merkingu orða og hvernig rétt er að nota þau í setningum. 

Skilningur barna á merkingarfræði tungumálsins þróast samhliða auknum orðaforða 

og aukinni notkun þeirra á tungumálinu (Santrock, 2008, bls. 261).  

 Málnotkun er hvernig rétt er að nota tungumálið við mismunandi aðstæður (Santrock, 

2008, bls. 192). Þegar börn eldast öðlast þau meiri kunnáttu í samræðum, þau geta til 

dæmis talað um hluti sem ekki eru sýnilegir, atburði sem hafa gerst eða eiga eftir að 

gerast (Santrock, 2008, bls. 261). Á milli tveggja og sex ára aldurs læra börn meira um 

málnotkun og öðlast skilning á því hvaða reglur gilda um samræður, þau læra að það 

er mikilvægt að aðilar skiptist á að tala og allir fái að segja sitt (Feldman, 2009, bls. 

238). 

 Börn á leikskólaaldri verða betri í að bera fram öll hljóð tungumálsins, ásamt því sem 

þau fara að hafa hæfileika til þess að nota flókin hljóð (Santrock, 2008, bls. 260). Þegar börn 

hafa náð fimm til sex ára aldri skilja þau að tungumálið er byggt upp samkvæmt reglum sem 

maður þarf að læra að nota til þess að geta talað rétt. Eftir að börn átta sig á þessu byggja þau 

smám saman upp meiri þekkingu á reglunum (Feldman, 2009, bls. 305).  

 

2.3 Frávik í málþroskaferlinu 

Seinn málþroski getur stafað af læknisfræðilegum orsökum eða umhverfisþáttum. Börn sem 

eru sein til að tala getur skort orðaforða eða fundið til vanmáttar hvað tjáningu varðar. Skortur 

á getu til að tjá sig getur stafað af því að börn geta ekki komið orðum að hlutunum eða líður 

illa þegar það notar tungumálið. Börn geta átt við málerfiðleika að stríða eins og lítinn 

orðaforða og stam eða annarskonar framburðarerfiðleika. Sama hver vandinn er, er mikil 

hætta á að börn upplifi sig eftir á og haldi þess vegna aftur af sér til þess að verða ekki 

útundan eða öðruvísi (Frost, Wortham og Reifel, 2005, bls. 250).  

 Við fjögurra ára aldur er farið að bera á mun milli þeirra barna sem eru með góðan 

orðaforða og þeirra sem eru með slakari orðaforða (Bee og Boyd, 2004, bls. 224). Meira en 

helmingur barna sem byrjar seint að tala ná jafnöldrum sínum í málþroska, þau sem áfram eru 

á eftir eiga líka stundum erfitt með að skilja talað mál. Börn sem eru á eftir með bæði 
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málþroska og málskilning þurfa að fá aðstoð frá fagaðilum til þess að eiga möguleika á að ná 

aukinni færni (Bee og Boyd, 2004, bls. 227-228).  

 Oft er talið að málþroski barna á leikskólaaldri gefi til kynna hvernig nám þeirra muni 

ganga síðar á ævinni. Þar er verið að vísa til lestrarnáms og heildargetu barna í námi eftir 

leikskóla (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004, bls. 

67). Þau börn sem greinast með slakan málþroska eða málþroskafrávik eru í heildina talin 

líklegri til þess að standa sig illa í grunnskólum. Niðurstöður rannsókna sem gerðar hafa verið 

á Íslandi sem og erlendis benda til þess að einhver fylgni sé til staðar milli málþroska og 

námsárangurs seinna á ævinni (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2004, bls. 71). Helstu frávik í 

málþroska eru sein máltaka, lítill orðaforði, stuttar setningar, erfiðleikar með beygingar, lítil 

málnotkun og erfiðleikar tengdir hljóðgreiningu (Halldóra Haraldsdóttir, 2007). Á Íslandi eru 

oftast notuð tvö próf til að kanna tungumálagetu leikskólabarna og greina frávik á sviði 

málþroska, þau próf eru kölluð Hljóm-2 og Told-2P. Verður nú vikið nánar að þeim. 

 

2.3.1 Algeng málþroskapróf 

Leikskólar á Íslandi nota helst Hljóm-2 og Told-2P málþroskapróf þar sem þau eru sérhönnuð 

fyrir börn á leikskólaaldri. Prófin hafa þann eiginleika að kanna getu barna út frá leik og eru 

þar af leiðandi ekki próf í augum barnanna heldur leikur. Það er mikilvægt að hafa í huga að 

það er ekki algilt að börn sem standa sig illa á Hljóm-2 og Told-2P muni standa sig illa í 

grunnskóla, sum þeirra fá næga örvun til þess að vinna sig upp og verða meðalnemendur 

(Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2004, bls. 73). 

 Hljóm-2 er skimunarpróf sem kannar hljóðkerfisvitund fimm ára barna í leikskólum. 

Prófið var hannað með það að markmiði að barnið upplifi það sem leik og skemmtun en ekki 

próf. Hljóm-2 var þýtt af Ingibjörgu Símonardóttur, Jóhönnu Einarsdóttur og Amalíu 

Björnsdóttur (Jóhanna Einarsdóttir o.fl., 2004, bls. 71). Það prófar sjö þætti sem eru rím, 

samstöfun (atkvæði), samsett orð, hljóðgreining, margræð orð, hljóðtenging og 

orðhlutaeyðing. Hver þáttur er byggður upp eftir fyrirfram ákveðnum reglum og hér fyrir 

neðan má sjá einfalda skýringu á þessum þáttum og hvernig þeir eru prófaðir.  

 Rím: Barni eru sýndar þrjár myndir af hlutum og er svo sagt orð sem rímar við eina 

myndina og á barnið að segja við hvaða mynd það er.  

 Samstöfun: Barnið er látið klappa atkvæði orða.  

 Samsett orð: Barn fær að sjá tvær myndir og er síðan beðið um að tengja myndirnar 

saman í eitt orð.  
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 Hljóðgreining: Barn er látið hlusta eftir ákveðnum hljóðum í orðum. Hljóðin eru ýmist 

/a/, /í/, /s/, /l/ eða /m/.  

 Margræð orð: Barn er beðið um að segja hvaða tvær myndir af fjórum geta táknað 

sama eða svipað orð.   

 Hljóðtenging: Hljóð í orðum eru ýkt og borin fram með mismikilli áherslu, barnið er 

síðan beðið um að segja hvaða orð var sagt. 

 Orðhlutaeyðing: Barni er sagt samsett orð og það síðan beðið um að segja hvaða orð er 

eftir ef annar hluti orðsins er tekinn í burtu (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir, 2002, bls. 22-25).  

 Told-2P er málþroskapróf sem notað er til þess að athuga hvort um víðtækari 

málþroskaerfiðleika en hljóðkerfisúrvinnslu sé að ræða. Því er ætlað að greina málhæfileika 

barna á aldrinum fjögurra til níu ára. Prófið er upphaflega eftir Hammill og Newcomer en var 

síðan þýtt af Ingibjörgu Símonardóttur og Einari Guðmundssyni og gefið út á íslensku árið 

1996. Told-2P er hugsað til þess að skoða: orðþekkingu út frá myndum, orðskilning, túlkun 

setninga, endurtekningu setninga, hljóðgreiningu og framburð barna (Jóhanna Einarsdóttir 

o.fl., 2004, bls. 71).  

 Orðþekking út frá myndum: Hér er geta barns til þess að tengja saman merkingu orðs 

eða hugtaks og myndar könnuð. Þetta er gert með því að hafa fleiri en eina mynd fyrir 

barnið til að velja úr.  

 Orðskilningur: Barn látið skilgreina hvað algeng orð eða hugtök merkja. 

 Túlkun setninga: Barn er látið velja mynd sem lýsir einhverju sem prófandi les upp 

fyrir það. 

 Endurtekning: Barn látið endurtaka setningu orðrétt.  

 Botnun setninga: Barn látið ljúka fyrirfram ákveðinni setningu. Hér er mikilvægt að 

setning sé í samræmi við þroska barns. 

 Framburður: Færni barns til þess að bera rétt fram íslensk málhljóð er könnuð. Þetta er 

metið með því að láta barn segja algeng hljóð og orð í íslensku (Einar Guðmundsson, 

Sigurður J. Grétarsson og Aðalbjörg Karlsdóttir, 2000, bls. 46-47).  

 Ef þessir þættir koma ekki vel út er það talin vera vísbending um að barn glími við 

einhverskonar tal- eða málörðugleika og þarf í flestum tilfellum stuðning til að ná tökum á 

tungumálinu. 
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2.4 Hlutverk leikskólans í málþroska 

Samkvæmt drögum að nýrri Aðalnámskrá leikskóla byggir lýðræðislegt leikskólastarf á 

jafnrétti, fjölbreytni, samábyrgð, samstöðu og viðurkenningu á ólíkum sjónarmiðum. Börn 

eiga að finna að þau tilheyri hóp þar sem réttlæti og virðing í samskiptum er aðalmarkmiðið. 

Þau eru virkir þegnar í samfélagi leikskólans og taka þátt sem einstaklingar og hvert og eitt 

barn nýtur virðingar ásamt því að fá tækifæri til að leggja sitt af mörkum til að gera 

samfélagið betra (Aðalnámskrá leikskóla. Lokadrög, 2010, bls. 7). Börn sem eiga við 

málörðugleika að stríða eru jafn mikilvæg í samfélaginu og þau sem eru á réttum stað í 

málþroskaferlinu. Leikskólakennarar þurfa að vera vakandi fyrir tækifærum sem gefast í 

starfinu til þess að auka orðaforða allra barna í barnahópnum. Þeir þurfa þó að hafa í huga að 

þeir sem standa verr málfræðilega þurfa að fá aukinn stuðning og meiri hvatningu til þess að 

öðlast öryggi í að tala og ná þannig mögulega að bæta orðaforða sinn.  

 Í Aðalnámskrá leikskóla. Lokadrög (2010, bls. 9) segir að börn læri í gegnum leik og 

daglegt starfi, bæði inni og úti. Námssvið leikskólans eiga að vera samofin öllu starfi hans og 

tengjast þannig leik og daglegum athöfnum. Þessir þættir eiga að miklu leyti við um 

málörvun. Mikilvægt er að nota orð og mál í öllu daglegu starfi hvort sem það er í fatahengi, 

matartímum eða frjálsum leik. Drögin benda líka á það að börn þarfnast félagsskapar og 

mikilvægt sé að þau hafi vettvang til þess að skiptast á hugmyndum, spurningum og ræða 

hugsanir sínar og tilfinningar. Börn nota mismunandi aðferðir til að tjá sig til dæmis: hljóð, 

tónlist, látbragð, dans, leikræna tjáningu, myndmál og tungumál og því mikilvægt að leyfa 

börnunum að nota sína leið til þess að tjá sig (Aðalnámskrá leikskóla. Lokadrög, 2010, bls. 9-

10). Hvert barn er einstakt og ber aðstandendum að aðstoða þau við tjáningu því þannig öðlast 

þau það sjálfsöryggi sem talið er þurfa til að nota málið. Oft getur málörvun og sjálfstyrking 

hjálpað börnum sem eru sein til máls að öðlast kjarkinn sem þarf til að bæta tungumálið.  

 Þegar talað er um læsi í leikskólum er átt við hæfni barna til þess að lesa í umhverfið, 

til hvers aðrir ætlast af þeim, hverjar órituðu reglurnar í samskiptum við aðra eru ásamt því 

hver æskileg hegðun er og til hvers samfélagið ætlast af þeim. Leikskólakennurum ber að 

skapa tækifæri fyrir börn til þess að tjá sig með og án orða við mismunandi aðstæður 

(Aðalnámskrá leikskóla. Lokadrög, 2010, bls. 9-10).  
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2.5 Samantekt 

Við fæðingu byrja börn að læra tungumálið, þau tileinka sér margt tengt því og málþroskanum 

á leikskólaaldri. Fyrstu tvö ár barnsins fara í að læra tungumálið og ná tökum á þeim grunni 

sem þarf að búa yfir til þess að geta notað það. Börn segja sitt fyrsta orð í kringum eins árs 

aldur en eftir það þróast málþroskinn verulega hratt. Eftir tveggja ára aldur er grunnþekkingin 

í flestum tilfellum komin og börn fara að fága og bæta mál sitt. Eftir þriggja ára aldur gera 

börn sér betur grein fyrir þeim málfræðireglum sem gilda í tungumálinu sem gerir það að 

verkum að þau fara að nota flóknari setningar og auka orðaforða sinn töluvert.  

 Þrátt fyrir að öll börn tileinki sér tungumálið á svipaðan hátt eru alltaf einhver börn 

sem eiga við tal- eða málörðugleika að stríða. Þetta gerir það að verkum að sum börn eru á 

eftir jafnöldrum sínum í málþroska og geta þurft á aðstoð að halda við að ná tökum á 

tungumálinu. Þau próf sem notuð eru í leikskólum til þess að kanna stöðu málþroskans hjá 

börnum eru Hljóm-2 og Told-2P. Þar sem börn dvelja oft hluta af deginum í leikskólum er 

mikilvægt að leikskólakennarar séu vakandi fyrir þeim börnum sem þurfa á aðstoð að halda. 

 

  



15 

 

3. Tákn með tali 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir tjáningarforminu Tákn með tali og fjallað um uppruna þess 

og grunnhugmyndir. Sagt er lítillega frá þeim aðferðum sem notaðar eru við að tileinka sér 

tákn og við hvaða aðstæður er best að nýta þau. Gerð er grein fyrir því fyrir hverja Tákn með 

tali er hugsað og að hvaða leyti það á að hjálpa börnum sem eiga við tal- eða málörðugleika 

að stríða. Fjallað er um hvernig best er að nota Tákn með tali og mismunandi þarfir barna og 

leiðir fyrir foreldra til að tileinka sér það. Í lok kaflans er fjallað um hvert hlutverk leikskólans 

er og hvernig best er fyrir leikskólakennara að nota Tákn með tali í daglegu starfi með það að 

leiðarljósi að það nýtist öllum börnum sem dvelja í leikskólanum.   

  

3.1 Hvað er Tákn með tali? 

Tákn með tali er upphaflega komið frá Danmörku, það voru Marianne Bjerregaard og Lars 

Nygaard sem byrjuðu að nota tákn við kennslu þroskaheftra barna. Tákn voru notuð til 

stuðnings við tal og tók ekki langan tíma fyrir þau að sjá framför hjá flestum einstaklingum. 

Árangurinn beindi athyglinni að möguleikum líkamstjáskipta þar sem áhersla var lögð á 

nemendur með lítið vald á talmáli. Tjáningargeta þessara einstaklinga jókst og var það rakið 

til skilnings þeirra á eigin látbragði og svipbrigðum. Bjerregaard og Nygaard fóru víða um 

heim með kynningar á Tákni með tali og héldu meðal annars námskeið á Íslandi (Eyrún 

Gísladóttir, 1985, bls. 5). 

 Tákn með tali er form tjáningar sem ætlað er heyrandi einstaklingum sem eiga við tal- 

eða málörðugleika að stríða. Það byggir á því að notað er sambland af tali, táknum og 

látbragði (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2005, bls. 6). Grunnhugmynd Tákns með 

tali er sú að einstaklingar þjálfi með sér tjáningarhæfileika líkamans og sýni honum athygli, 

táknin eru samræmd en mikilvægt er að hafa í huga að þau eiga ekki að koma í staðinn fyrir 

tungumálið. Takmark Tákns með tali er að einstaklingar þrói með sér skiljanlegt talmál með 

hjálp látbragðs og tákna (Eyrún Gísladóttir, 1985, bls. 6). Tákn með tali á að ýta undir 

samskiptahæfni barna og auðvelda þeim að nota tungumálið til þess að tjá sig. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að þegar samskipti barna eru þjálfuð heildrænt eins og gert er með Tákni með 

tali eru börn fljótari að tileinka sér nýjan orðaforða og læra ný hugtök heldur en börn sem fá 

einungis málfræðilega örvun (Lal, 2010, bls. 123). Mikilvægt er að taka fram að Tákn með 

tali er ekki það sama og táknmál heyrnarlausra. Það er fyrst og fremst notað með orðum og er 

tilgangurinn að þróa talmálið og aðstoða einstaklinga við að ná valdi á tungumálinu. Táknmál 
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heyrnalausra er hinsvegar sjálfstætt tungumál sem meðal annars hefur sína eigin 

setningaskipan og málfræði (Eyrún Gísladóttir, 1985, bls. 11). 

 Tákn með tali er aðferð sem mikið er notuð í leikskólum þegar verið er að vinna með 

málörvun. Það byggir á því að nota látbragð, svipbrigði, bendingar og tilbúin tákn til þess að 

styðja við talað mál. Einungis eru táknuð lykilorð hverrar setningar til að koma innihaldi 

hennar til skila. Að mati Elsu Sigríðar Jónsdóttur (2002, bls. 22) er einn mesti kostur við Tákn 

með tali sá að aðferðin gerir það að verkum að talað er hægar en venjulega og gerir það 

börnum með seinkaðan málþroska auðveldara með að skilja það sem sagt er. Það gefur 

börnum sem eiga erfitt með að tala tækifæri til að tjá sig jafnframt því sem Tákn með tali 

örvar málskilning og málvitund barna. Þegar verið er að kenna einstaklingum sem eiga við 

tal- eða málörðugleika að stríða er gott að nota látbragð þar sem það auðveldar þeim að skilja 

merkingu þess sem sagt er. Samkvæmt Eyrúnu Gísladóttur (1985, bls. 6-7) gegnir látbragð því 

hlutverki að málið verður ekki bara innihaldslítil röð hljóða heldur öðlast það skýrari 

merkingu og málhamlaður einstaklingur á auðveldara með að gera sig skiljanlegan og skilja 

það sem aðrir segja. Til eru einstaklingar sem búa til sín eigin tákn, gallinn við það er að fáir 

skilja táknin og merkingu þeirra. 

 Mikilvægt er að nota Tákn með tali á eins fjölbreyttan hátt og mögulegt er til þess að 

styðja börn við að ná tökum á tungumálinu. Eyrún Ísfold Gísladóttir (2001, bls. 60) segir að 

það sé auðvelt að nota það og oftar en ekki sé hægt að sjá framför á tal- og málþroska barna á 

stuttum tíma. Hægt er að nota Tákn með tali markvisst í leik- og grunnskólum því þar eru 

börn sem geta þurft á þessum stuðningi að halda. Tákn með tali getur aðstoðað börn sem eiga 

við tal- eða málörðugleika að stríða að eiga samskipti við aðra. Elsa Sigríður Jónsdóttir (2002, 

bls. 22) segir að Tákn með tali sé oftar en ekki brú sem hjálpi börnum að læra að tala og 

reynslan sýni að þegar börn geta sagt orðin sem táknuð eru skiljanlega þá fara þau frekar að 

segja orðin heldur en að tákna þau.  

 Þegar notast er við Tákn með tali er alltaf stefnt að því að börn sem nota það nái upp 

sem mestri leikni í að nota talmál og gera sig skiljanleg. Sum börn eiga erfiðara með talmál en 

önnur og getur verið að vissir einstaklingar nái ekki að öðlast hæfni til þess að gera sig 

skiljanleg án þess að nota tákn sér til stuðnings. Þrátt fyrir að börn nái ekki fullri hæfni í 

talmáli, þá getur ávinningur þeirra af notkun Tákns með tali verið mikill þar sem það gefur 

þeim möguleika á að tjá sig á fjölbreyttari og innihaldsríkari hátt (Eyrún Ísfold Gísladóttir, 

2001, bls. 54-55).  
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3.2 Aðferðir 

Notkun á Tákni með tali leggur áherslu á að flétta saman tal, látbragð og tákn og mynda þessir 

þrír þættir saman eina heild. Töluð orð eru huglæg og því er erfitt fyrir einstakling sem ekki 

hefur góðan málskilning að skilja orðin ef þau eru sögð án látbragðs. Tákn með tali látbragðið 

eða táknin eru mjög lýsandi fyrir orðin og sýna vel hvað það er sem verið er að segja. 

Mikilvægt er að táknin séu alltaf notuð með orðum því lokamarkmiðið er að málið verði notað 

sjálfstætt án tákna (Eyrún Gísladóttir, 1985, bls. 8).  

 Táknin eru að mestu náttúruleg en þau myndast við það að athöfn er leikin með 

höndum á sama tíma og orð eru sögð. Tákn með tali er fyrst og fremst hugsað sem stuðningur 

við talað mál sem á sama tíma örvar málvitund og málskilning barna. Flestir nota 

einhverskonar náttúruleg tákn eða látbragð í daglegum samskiptum við aðra, þetta er til 

dæmis að kinka kolli, vinka og yppta öxlum. Tákn með tali byggir á því að þessi tákn eða 

látbrigði verða meðvituð og notuð í samræmi við þroska hvers barns (Björk Alfreðsdóttir og 

Sigrún Grendal, 2005, bls. 6). Þegar börn sem eiga við mikla málörðugleika að stríða eiga í 

hlut getur ferlið verið mjög langt og erfitt. Þetta orsakast að hluta til vegna þess að talfærin 

eru þannig staðsett að kennari getur ekki sýnt nemanda rétta stöðu eða beitingu við 

framkvæmd hljóða. Með því að nota Tákn með tali er merking orða gerð sýnileg og gerir það 

auðveldara fyrir kennara að leiðrétta og sýna hvað er rétt og hvað er rangt. Með aðstoð tákna 

getur barn með mikla málörðugleika gert sig skiljanlegt þrátt fyrir að orðin séu ekki endilega 

borin skýrt fram. Notkun tákna þjálfar fín- og grófhreyfingar en þær eru sagðar vera 

undirstaða talfæranna í Tákni með tali. Börn sem standa vel í hreyfiþroska geta því átt auðvelt 

með að tileinka sér táknin. Þegar börn eru sein í hreyfiþroska má einfalda táknin og sníða þau 

að þörfum hvers og eins, hvert og eitt barn er einungis beðið um að gera sitt besta og enginn 

þarf að framkvæma táknin fullkomlega (Eyrún Gísladóttir, 1985, bls. 8-9). 

 

3.3 Hvernig er Tákn með tali notað? 

Í ljósi þess hversu móttækileg börn eru fyrstu mánuði lífs síns er mikilvægt að byrja málörvun 

sem fyrst, þetta á við um öll börn. Tákn með tali hentar mörgum fötluðum börnum sökum 

þess hve auðvelt er að nota það frá eins árs aldri. Flestum börnum er kennt á fyrsta aldursári 

að sýna hvað þau eru stór, sterk, klappa saman höndum, rétta fram hendur til að láta taka sig 

og ýmislegt fleira. Þessum athöfnum fylgir í flestum tilfellum bendingar eða látbragð og því 

auðvelt fyrir börnin að læra þær. Fyrir börn sem eru með þroskaröskun geta þessar aðferðir 

hjálpað og er hægt að einfalda táknin og setja í form sem börnin skilja en það flokkast undir 
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það að nota tákn í takt við þroska barna. Mikilvægt er að markviss þjálfun á táknum hefjist 

strax á fyrstu árum barna en þjálfun síðar á lífsleiðinni getur þó einnig skilað árangri, 

máltækið „betra seint en aldrei“ á mjög vel við hvað þetta varðar (Björk Alfreðsdóttir og 

Sigrún Grendal, 2005, bls. 8-9). Fyrstu tákn sem börn læra að nota eru nær eingöngu tengd 

daglegum athöfnum svo sem gráta, borða, bless, taka og detta. Mikilvægt er að einstaklingar í 

lífi barna fái hver sitt tákn og á eftir þeim koma oftast inn tákn fyrir uppáhalds dót barnanna 

(Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2005, bls. 10). 

 Börn sem byrja að læra Tákn með tali á fyrsta eða öðru aldursári fá kennsluna að 

mestu leiti heima og sjá þá foreldrar að mestu um málörvun og kennslu tákna. Eftir því sem 

börn eldist bætast málörvunarstaðir við og eru þá dagmæður, leikskólar, grunnskólar og 

fjölskyldusamkomur dæmi um staði þar sem málörvun fer fram. Það er mikilvægt þegar börn 

eiga við málörðugleika að stríða að allir sem eru í samskiptum við þau taki virkan þátt í 

notkun Tákns með tali þannig að börnin eigi auðveldara með að læra og tileinka sér það 

(Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2005, bls. 8-9). Börn læra með endurtekningum og 

því eru líkur á að þau tileinki sér ekki notkun tákna fyrr en nokkru eftir að táknin hafa verið 

kynnt fyrir þeim. Tákn barna geta verið frekar óskýr og er talið að þau skýrist eftir því sem 

börn þroskast og öðlast betri samhæfingu. Ekki er æskilegt að leiðrétta tákn hjá börnum, 

hinsvegar er mikilvægt að gera þau rétt sjálfur og vera þeim fyrirmynd. Sum börn eiga það til 

að sökkva sér í það að læra tákn og gleyma að segja orðin. Önnur börn eiga það til að byrja að 

tala stuttu eftir að hafa tileinkað sér sín fyrstu tákn (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 

2005, bls. 11-12). 

  Tákn með tali nýtist ekki bara fyrir börn með tal- eða málörðugleika, heldur hafa 

önnur börn í umhverfinu oft áhuga á því að læra táknin líka. Það hefur sýnt sig að notkun 

tákna samhliða tali getur stutt við þroska barna á ýmsan hátt. Þeir sem hafa unnið með Tákn 

með tali halda því fram að það auðveldi börnum að skilja hugtök, telja hluti upp í réttri röð og 

læra nýja texta eins og ljóð og söngva. Þeir segja það líka hjálpa börnum við að bera löng og 

erfið orð fram skýrt vegna þess að til þess að nota Tákn með tali þarf að tala hægar (Eyrún 

Ísfold Gísladóttir, 2001, bls. 60). Mikilvægt er að börn sem nota Tákn með tali taki fullan þátt 

í leik og starfi með öðrum börnum í barnahópnum en það er fyrsta skrefið í að þau nái 

auknum málþroska. Börn nota oft einfaldar setningar til þess að tjá sig vegna þess að þeim 

finnst þau ekki hafa tíma til þess að segja meira. Þess vegna er mikilvægt að börn fái tíma og 

tækifæri til þess að tjá sig sem oftast (Binger, Kent-Walsh, Ewing og Taylor, 2010, bls. 109). 

 Áður fyrr var því haldið fram að börn lærðu ekki að tala þegar of mikið af táknum og 

myndum var notað í umhverfinu. Rannsóknir og reynsla hafa hinsvegar sýnt fram á meiri 



19 

 

framför þegar börn fá stuðning með táknum og myndum í umhverfinu sínu ásamt því að 

málskilningur þeirra eykst. Börn sem eiga við tal- eða málörðugleika að stríða eiga stundum 

erfitt með að greina á milli líkra orða og í þeim tilfellum geta táknin hjálpað. Orðin eru gerð 

styttri og hlutbundnari, setningarnar styttri og fólk talar skýrar þegar það er að vanda sig við 

að tala með táknum (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2005, bls. 7).   

 

3.4 Fyrir hverja er Tákn með tali? 

Tákn með tali er aðferð sem stundum er notuð í leikskólum þegar verið er að vinna með 

málörvun. Það er ætlað heyrandi börnum sem eiga við einhvers konar tal- eða málörðugleika 

að stríða (Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2002, bls. 22). Tákn með tali getur einnig hjálpað til við að 

auka almennan orðaforða hjá börnum, skilning á hugtökum og flóknum orðasamböndum.  

 

3.4.1 Börn og Tákn með tali 

Þegar ákveðið er að nota Tákn með tali til stuðnings við tal- eða málþroska barna þarf að hafa 

í huga að aldur, áhugi og þroski þeirra ráða hvaða tákn eru valin hverju sinni. Farið er eftir því 

hvað þarfnast örvunar í hvert og eitt skipti og hvað verið er að leggja áherslu á. Það skiptir 

ekki endilega máli hversu mörg tákn aðstandendur barna nota heldur viðhorf þeirra og 

viðleitni við að nota Tákn með tali í daglegum samskiptum við barnið. Þetta skapar eðlilegar 

og hvetjandi aðstæður fyrir börn til þess að læra táknin. Tákn með tali er notað á mjög líkan 

hátt heima fyrir og í leikskólum. Aðalmunurinn er sá að áherslur á orð og athafnir eru aðrar 

þar sem mismunandi skipulag ríkir á þessum stöðum (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 

2005, bls. 9-13). 

 Til þess að hægt sé að nota Tákn með tali á sem árangursríkastan hátt með þeim 

börnum sem eiga við tal- eða málörðugleika að stríða, er mikilvægt að sérfræðingar og 

foreldrar meti hæfni barna til samskipta. Með því að meta hæfni þeirra er hægt að sníða tákn 

og notkun þeirra að þörfum hvers og eins (Cress, 2004, bls. 51). Orðaforði Tákns með tali er 

byggður upp með sagnorðum, nafnorðum og lýsingarorðum. Þegar verið er að innleiða það er 

byrjað á orðum sem eru í nærumhverfi barna, síðan er smám saman farið að auka við 

orðaforðann. Hvert orð eða hugtak fær sitt eigið tákn sem notað er þegar orðið er sagt (Lal, 

2010, bls. 120).  

 Við val á táknum er mikilvægt að hafa í huga að börn hafi gagn af þeim og að þau geti 

að einhverju leyti vakið áhuga barnanna. Tákn verða að vera í samræmi við hreyfiþroska 

barna ásamt því sem þau verða að tilheyra reynsluheimi þeirra, sem dæmi getur reynst erfitt 
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að kenna börnum sem eingöngu nota bleyjur að tákna salerni eða athöfn sem tengist 

klósettvenjum fólks. Börn læra tákn með því að horfa á þau endurtekin nokkrum sinnum og 

æskilegast er að börnin læri táknin við eðlilegar aðstæður en ekki eins og um skólastund sé að 

ræða. Börn fara í gegnum sumar athafnir oft á dag og því er kjörið að kenna tákn við þær 

aðstæður. Í byrjun ráða fullorðnir hvaða tákn verða fyrir valinu en eftir því sem börnin eldast 

og verða meðvitaðri um umhverfi sitt fara þau að hafa áhrif á hvaða hugtök þeim eru kennd í 

hvert og eitt skipti og við hvaða tækifæri (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2005, bls. 9-

10). 

 

3.4.2 Foreldrar og Tákn með tali  

Samskipti foreldra og barna fyrstu mánuði eftir að þau fæðast byggir upp grunn fyrir þroska 

barna seinna meir. Á þessum tíma leika foreldrar oft við börn sín, búa til hljóð og hreyfingar 

sem börn hlusta á og herma síðan eftir. Þetta tímabil er gott til að kenna börnum ný tákn auk 

þess sem börnin venjast því að sjá tákn í umhverfinu og finnast þau eðlileg. Foreldrar virðast 

eiga auðveldara með að nota tákn með ungum börnum frekar en eldri, þar af leiðandi bendir 

margt til þess að best sé að byrja snemma að nota tákn því þá geta börn notað þau eins lengi 

og þörf þykir (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2005, bls. 8). Foreldrar þurfa að læra 

hvernig best er fyrir þá að eiga í góðum og innihaldsríkum samskiptum við sín börn (Cress, 

2004, bls. 52). Sumir foreldrar hafa áhyggjur af því að notkun barna á Tákni með tali geti leitt 

til þess að þau nái síður árangri í að tileinka sér talmálið vegna þess að þeir telja að notkun 

tákna verði að ávana. Reynslan sýnir að það er ekkert að óttast í þessum efnum, börn hætta 

sjálfkrafa að nota tákn þegar þau hafa ekki lengur þörf fyrir þau. Táknin halda þó áfram að 

nýtast börnum þegar þau takast á við að mynda flóknar setningar eða læra ný orð (Eyrún 

Ísfold Gísladóttir, 2001, bls. 55). 

 Foreldrar barna sem þurfa að nota Tákn með tali læra að lesa útúr hegðun barna sinna 

og hvað það er sem þau vilja segja. Þeir geta lesið mikið út úr litlum athöfnum vegna þess að 

foreldrar þekkja börn sín vel og því er auðvelt fyrir þá að vita hvernig barnið tjáir sig. 

Foreldrar barna sem eiga erfitt með að tjá sig venja sig stundum á að lesa út úr þeim táknum 

sem börnin nota til stuðnings við mál sitt. Þetta getur hjálpað börnunum þar sem meiri líkur 

eru á að foreldrar skilji þau ef þau geta lesið í táknin sem börnin nota. Þeir foreldrar sem eru 

byrjaðir að lesa í tákn barna sinna áður en byrjað er að nota Tákn með tali eru oft betur settir 

og eiga auðveldara með að temja sér notkun þess heldur en þeir foreldrar sem ekki hafa gert 

það (Cress, 2004, bls. 52).  
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 Þegar verið er að greina hvort börn eru með tal- eða málörðugleika geta komið upp 

vandamál vegna þess að sérfræðingar og foreldrar eru ekki alltaf sammála um hvar börnin 

standa í tal- eða málþroska. Sérfræðingar meta börn út frá fræðilegum grundvelli. Þeir hitta 

börnin stundum takmarkað og getur mat þeirra því verið ómarkvisst því þeir kynnast þeim 

ekki náið með þessari aðferð. Foreldar barna meta þau út frá sinni þekkingu. Þeir eiga í 

daglegum samskiptum við þau og eiga því að sjá betur en sérfræðingar hvernig börnin standa 

á sviði málþroskans. Mikilvægt er að sérfræðingar hlusti á það sem foreldrar hafa að segja þar 

sem reynsla þeirra skiptir máli í greiningarferlinu (Cress, 2004, bls. 51). 

 

3.5 Tákn með tali í leikskólum 

Þegar verið er að vinna með Tákn með tali í leikskólum er mikilvægt að hafa það sýnilegt 

fyrir börn, foreldra og starfsfólk. Samkvæmt Björk Alfreðsdóttur og Sigrúnu Grendal (2005, 

bls. 13-14) er góð leið til að leggja áherslu á notkun Tákns með tali að setja upp veggspjöld. 

Þessi spjöld eru oft þemaskipt þannig að tákn sem henta í matartíma fara saman, eins hvernig 

við hegðum okkur á salerninu og hvað er gert í söngstund. Veggspjöldin eiga að vekja áhuga 

allra barna þar sem spjöldin eru sýnileg áminning um táknin jafnt fyrir kennara og börn. 

Samverustundir geta verið góður vettvangur til að kynna ný tákn og rifja upp þau sem áður 

hafa verið kennd. Samveran á að virkja hópinn í heild og gefa öllum börnum tækifæri til þess 

að njóta sín. 

 Misjafnt er hversu ört er hægt að bæta við táknum og fer það eftir því hvernig 

barnahópnum gengur að læra og tileinka sér þau. Nokkrar mismunandi aðferðir eru notaðar til 

að kynna tákn fyrir börnum, annars vegar að taka fyrir eitt tákn sem notað er í mörgum 

aðstæðum og hinsvegar að taka fyrir nokkur tákn í einu sem eiga við í vissum aðstæðum. 

Hægt er að vinna matartímann þannig að byrjað er með táknið að borða, bæta svo við að 

drekka og síðar tegundum af mat. Þegar reynsla er komin á matartíma getur reynst auðveldara 

að færa notkun tákna yfir á aðrar athafnir eins og fataklefa eða sögustund (Björk Alfreðsdóttir 

og Sigrún Grendal, 2005, bls. 10-11).  

 

3.5.1 Hlutverk kennarans  

Samkvæmt Björk Alfreðsdóttur og Sigrúnu Grendal (2005, bls. 12-13) finnst flestum börnum 

á leikskólaaldri spennandi að læra tákn og þegar áhuginn hefur verið vakinn fara þau oft að 

spyrja um tákn ákveðna orða. Með því að vinna markvisst með stóran hóp eignast kennarar 

bandamenn sem aðstoða ósjálfrátt börn sem glíma við tal- eða málörðugleika. Þær segja að fá 
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börn sem enn eru á byrjunarstigi Tákns með tali kennslunnar nýti tákn í leik og starfi. Þau 

hafa gott af því að umgangast önnur börn sem eru lengra komin því það getur fært þeim þá 

færni eða sjálfstraust sem uppá vantar til að börnin tileinki sér notkun á Tákni með tali. 

 Cress (2004, bls. 53) segir að þegar kennarar séu að setja upp Tákn með tali fyrir börn 

sé mikilvægt að hafa í huga að miða tákn út frá börnunum og reynsluheimi þeirra ásamt 

táknum sem þau þurfa á að halda í sínu daglega lífi. Hún segir að kennarinn þurfi líka að hafa 

í huga að tákn geti nýst allri fjölskyldu barnanna. Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal 

(2005, bls. 11-17) segja að það sé mikilvægt að hver kennari setji sér markmið strax í upphafi 

um það hvernig hann ætlar að haga kennslu á táknum með það að markmiði að sjá hvort verið 

sé að vinna rétt með táknin og hvort það sé sjáanleg framför hjá börnunum. Þær segja að það 

sé mikilvægt fyrir kennara sem starfa við að innleiða Tákn með tali að fylgjast með 

barnahópnum og gera sér grein fyrir því hvaða tákn börnin hafa gagn af. Með því að hafa 

samband við aðra umsjónaraðila barna, svo sem foreldra geta þeir sammælst um það hvernig 

best sé að örva börnin og hvaða tákn sé þörf á að nota í ríkari mæli. Þær Björk og Sigrún telja 

að þessi aðferð geti virkjað foreldra og aðstandendur í notkun Tákns með tali með börnum og 

ef vel er að staðið sé samvinna milli allra sem að barninu koma. 

 Sum börn sem nota Tákn með tali fá með sér stuðning inn í leikskólann. Þá er 

manneskja með þeim til stuðnings svo þau geti tekið þátt í daglegu starfi. Stuðningurinn hefur 

það hlutverk að fylgja börnunum eftir og aðstoða þau þegar á þarf að halda, stundum með því 

að hjálpa þeim í samskiptum við aðra eða að útskýra fyrir þeim hvað gerist næst (Binger, o.fl., 

2010, bls. 108). 

 

3.6 Rannsóknir 

Fáar rannsóknir sem fjalla um viðhorf foreldra til Tákns með tali hafa verið birtar en Cress 

(2004, bls. 51) birti grein um óhefðbundnar tjáningaraðferðir og tungumál: skilning og 

viðbrögð við sjónarhorni foreldra [Augmentative and Alternative Communication and 

Language: Understanding and Responding to Parents‘ Perspective]. Einnig birtu Kent-Walsh, 

Binger og Hashman (2010, bls. 97) rannsókn um það hvaða áhrif það hefur á foreldra barna 

sem nota óhefðbundnar tjáningaraðferðir að fá tilsögn við sögulestur [Effects of Parent 

Instuction on the Symbolic Communication During Storybook Reading]. Óhefðbundnar 

tjáningaraðferðir eru allar aðrar aðferðir sem notaðar eru til samskipta en talmál. Aðferðunum 

er skipt í tvo flokka sem kallast hreyfitákn og benditákn (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2000, bls. 63). 
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 Í grein sinni skoðar Cress (2004, bls. 55-59) hvernig markmiðsvinna með fjölskyldum 

barna sem eiga við tjáningarvanda að stríða gengur fyrir sig. Hún skrifar um viðhorf foreldra 

út frá sinni eigin reynslu sem fagaðili. Greinin fjallar um það hvað fagaðilum ber að gera 

þegar upp koma vissar aðstæður með fjölskyldum. Cress segir að þau markmið sem fagaðilar 

setja fram með fjölskyldum sem miðast við að þörfum allra sé mætt virki ekki alltaf sem 

skildi og því virðist sem sumar fjölskyldur þurfi að fá aðstoð til að ná þeim. Greinin setur 

fram fimm dæmi um mögulegar aðstæður sem upp geta komið. Hún setur fram dæmi um 

tilfelli þar sem móðir drengs andvarpar og segir: „Hann tjáir sig alltaf betur við þig en mig“. 

Þetta segir Cress að bendi til þess að fagaðili sé búinn að einbeita sér of mikið að barninu og 

sé að gleyma að virkja foreldrið. Annað tilfelli sem Cress nefnir er foreldri sem velur sér 

aðferð með aðstoð fagaðila, fær gögn til sér aðstoðar og talar alltaf mjög jákvætt um 

aðferðirnar og lýsir yfir ánægju sinni. Eftir því sem tíminn líður sér fagaðili ekki fram á að 

aðferðirnar séu notaðar heima þar sem engar farmfarir verða á tjáningar aðferðum barnsins. 

Cress bendir á að vandinn geti legið í því að foreldrar séu ekki jafn meðvitaðir um þá hugsun 

sem þarf að tileinka sér í vinnu með tákn sem tjáningarleið. Fagaðilar eru meðvitaðri vegna 

þess að þeir hafa öðlast reynsluna og hugsunin er því alltaf til staðar.  

Kent-Walsh, Binger og Hasham (2010, bls. 97-99) gerðu sem fyrr segir rannsókn á því 

hvaða áhrif það hefur á foreldra barna sem nota óhefðbundnar tjáningaraðferðir að fá tilsögn 

við að lesa sögur fyrir barn sitt. Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvaða gagn foreldrar 

barna hafa af því að fá leiðbeiningar um það hvernig best sé að lesa fyrir börnin svo að þau fái 

sem mest út úr lestrinum. Markmiðið var tvíþætt; annars vegar fyrir foreldra og hins vegar 

fyrir börn. Markmið fyrir foreldra var að þau hvettu börnin til þess að taka virkan þátt í lestri 

bóka og töluðu um þær meðan verið var að lesa. Markmiðið fyrir börnin var að þau myndu 

taka virkari þátt í lestri bóka og vera betur undirbúin til þess að tjá sig. Þátttakendur í 

rannsókninni voru sex pör mæðra og barna, sem öll voru eldri en þriggja ára. Rannsakendur 

völdu bækur sem lesnar voru út frá fyrirfram ákveðnum stöðlum. Framkvæmd 

rannsóknarinnar var skipt í þrjú stig. Fyrsta stigið var að leiðbeina foreldrunum og grípa inní 

þegar þeir voru ekki að gera rétt en leiðbeiningar voru í sex þrepum. Annað stigið var að 

foreldrar fengju tækifæri til þess að nota aðferðirnar með börnunum undir eftirliti en þó án 

þess að gripið væri inní. Þriðja stigið var svo að foreldra tileinkuðu sér aðferðirnar en það var 

gert með fylgnirannsóknum tveimur, fjórum og átta vikum eftir að öðru stigi lauk. 

Niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að allar sex mæðurnar lærðu að nota aðferðirnar rétt 

við lestur bóka og tókst þeim að tileinka sér notkun þeirra. Öll sex börnin urðu virkari í að tala 

um bækur meðan verið var að lesa, ásamt því að bæta sig í orðaforða og verða öruggari með 
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að tjá sig. Þær ályktanir sem höfundar settu fram var að notkun þessara aðferða við að lestur 

bóka virtist bæta samskipti milli foreldra og barna.  

 

3.7 Samantekt 

Tákn með tali er hjálpartæki sem gagnast börnum sem eiga við tal- eða málörðugleika að 

stríða við að ná betri tökum á tungumálinu. Grunnhugmyndin er sú að börn þjálfi 

tjáningarhæfileika líkama síns og veiti honum athygli. Áhersla er lögð á að flétta saman tal, 

látbragð og tákn sem mynda eina heild og auðvelda börnum að gera sig skiljanleg. Táknin er 

auðvelt að laga að þörfum hvers og eins þar sem hægt er að einfalda þau eftir þörfum. 

Mikilægt er að nota Tákn með tali á fjölbreyttan hátt og með því aðstoða börn við að ná 

tökum á tungumálinu.  

 Tákn með tali er notað í leikskólum til þess að örva tal- og málþroska barna. Þegar 

verið er að innleiða það þarf að hafa í huga hver aldur, áhugi og þroski barna er til þess að 

hægt sé að velja viðeigandi tákn. Ekki er nóg að Tákn með tali sé notað í leikskólanum heldur 

er mikilvægt að foreldrar tileinki sér það og noti það heima. Þær rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á viðhorfum foreldra sýna fram á að þegar þeir fá stuðning og kennslu á notkun tákna er 

auðveldara fyrir þá að tileinka sér táknin og nota þau heima. Íslenskar rannsóknir eru mjög 

fáar og því erfitt að gera sér grein fyrir því hvaða viðhorf og þekking eru til staðar hjá 

foreldrum leikskólabarna. Forvitni höfunda á að kanna þessa þætti leiddu til þess að ákveðið 

var að gera rannsókn á viðhorfi foreldra til Tákns með tali og þekkingu þeirra á því. 

   



25 

 

4. Rannsóknaraðferð 

Viðfangsefni þessarar rannsóknar var að kanna viðhorf foreldra til Tákns með tali í fjórum 

leikskólum á Akureyri ásamt því hver þekking þeirra á því er. Í þessum kafla verður gerð 

grein fyrir því hver markmið rannsóknarinnar voru og hvaða rannsóknarspurningar voru 

hafðar til grundvallar. Fjallað verður um þær aðferðir sem notaðar voru við gerð 

spurningalista, val á úrtaki og hvernig spurningakönnunin var framkvæmd. 

 

4.1 Rannsóknarspurningar og markmið 

Markmið rannsóknarinnar var sem fyrr segir að skoða hvaða viðhorf foreldrar leikskólabarna 

á Akureyri hafa til Tákns með tali sem málörvunartækis og hvaða þekkingu þeir hafa á því. 

Einnig var skoðað hvernig foreldrum finnst leikskólar vera að standa sig í að kynna Tákn með 

tali fyrir þeim og hvort fræðslan skili sér heim í formi aukinnar þekkingar.   

Á grunni ofangreindar markmiða var leitað svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 Hvert er viðhorf foreldra til Tákns með tali? 

 Hvað vita foreldrar um Tákn með tali? 

Með þessum spurningum var ætlunin að fá svör við því hvort foreldrar hafi þekkingu á Tákni 

með tali, grunnhugmyndum þess og hvort foreldar hafi áhuga á að nota það með börnum 

sínum. Rannsóknarspurningarnar voru byggðar á þeim grunni að Tákn með tali sé góð leið til 

þess að aðstoða börn sem eiga við tal- eða málörðugleika að stríða. Tilgáta höfunda var sú að 

þekking foreldra væri ekki nægileg til þess að Tákn með tali nýtist þeim við að örva tal- og 

málþroska barna sinna. Telja má að ef foreldrar hefðu aukin tækifæri til þess að kynna sér 

Tákn með tali gætu þeir nýtt það betur heima og með því aðstoðað börn sín. 

 

4.2 Gögn 

Rannsóknin var unnin eftir megindlegum aðferðum en þær byggja á því að hægt sé að vinna 

með gögnin út frá tölulegum upplýsingum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, bls. 222). Þeir sem 

nota megindlegar aðferðir við rannsóknir sínar safna saman gögnum og staðreyndum, síðan 

eru tengsl þeirra á milli skoðuð og unnar niðurstöður út frá þeim. Notuð eru þau mælitæki sem 

líkleg eru til þess að hægt sé að vinna úr gögnunum og fá tölulegar niðurstöður (Bell, 1993, 

bls. 5).  

 Lögð var fyrir spurningakönnun, sem samanstóð af tíu spurningum, fyrir foreldra 

leikskólabarna í fjórum leikskólum á Akureyri. Spurningakannanir eru sérstök 
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rannsóknaraðferð þar sem lagt er fyrir spurningalista til þess að afla gagna um tiltekinn hlut 

eða tilgátu. Það að hægt sé að safna saman fjölbreyttum gögnum á stuttum tíma er helsti 

styrkur spurningakannana. Það sem hefur styrkt þessa gerð rannsókna er að oftast eru sterk 

tengsl milli þess sem fólk segist gera og þess sem það gerir (Þorlákur Karlsson, 2003, bls. 

331).  

 

4.2.1. Spurningalisti 

Spurningalistinn var hugsaður þannig að hann gæfi skýra mynd af viðhorfi foreldra til Tákns 

með tali ásamt því hvað þeir vissu um það. Bakgrunnsspurningarnar voru: hvert er kyn 

svaranda og hve mörg börn hann ætti, ásamt spurningu um aldur barns eða barna. Með þessar 

bakgrunnsupplýsingar var möguleiki á að greina foreldra í einhverskonar hópa, þar sem 

hugsanlega var hægt að skoða mun eftir kyni, fjölda og aldri barna. Svarmöguleikarnir við 

spurningum eitt til þrjú og fimm til níu voru “Já“ eða „Nei“, síðan voru tvær fylgispurningar, 

spurningar, fjögur og tíu, þar gátu foreldrar skrifað sína persónulegu skoðun á því sem spurt 

var um. 

Ákveðin markmið voru sett við gerð spurningalistans: 

1. Veistu hvað tákn með tali er? Markmiðið var að fá foreldra til þess að taka afstöðu 

til þess hvort þeir vissu hvað Tákn með tali er óháð hugmyndafræði. 

2. Veistu hver tilgangurinn með tákn með tali er? Markmiðið var að kanna hvort 

foreldrar vissu hver tilgangur Tákns með tali er. Hér var reiknað með að foreldrar 

hefðu þekkingu á hugmyndafræðinni. 

3. Myndir þú vilja kynnast Tákni með tali betur? Markmiðið var að kanna hvort 

foreldrar hefðu áhuga á að kynnast Tákni með tali, hugmyndafræðinni og 

aðferðum þess.  

4. Hvers vegna / hvers vegna ekki, myndir þú vilja kynnast Tákn með tali betur? 

Fylgispurning af spurningu þrjú. Markmiðið var að gefa foreldrum kost á að 

útskýra viðhorf sitt til Tákns með tali.  

5. Finnst þér barnið þitt þurfa á Tákn með tali að halda? Markmiðið var að komast 

að því hvort foreldrar telji að barn sitt þurfi stuðning af Tákni með tali.  

6. Notar barnið þitt Tákn með tali? Markmiðið var að kanna hvort börn hafi sýnt 

foreldrum sínum að þau kunni eða noti Tákn með tali að einhverju leiti, óháð því 

hvort þau þurfi á því að halda eða ekki.  
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7. Notar þú Tákn með tali heima? Markmiðið var að kanna hvort foreldrar noti sjálfir  

Tákn með tali heima. 

8. Er tákn með tali notað á þínum leikskóla? Markmiðið var að kanna hvort 

leikskólinn væri að nota Tákn með tali sýnilega.  

9. Finnst þér leikskólinn nota Tákn með tali markvisst? Markmiðið var að kanna 

viðhorf foreldra til þess hvort leikskólinn noti Tákn með tali markvisst.  

10. Ef nei, hvernig finnst þér þá leikskólinn mega bæta sig á þessu sviði? 

Fylgispurning af spurningu níu. Foreldrum gefið tækifæri til að tjá sig um það 

hvernig þeir vildu sjá leikskólann bæta sig hvað varðar vinnu með Tákn með tali.  

 

4.3 Úrtak 

Við val á leikskólum var beitt markmiðsúrtaki sem þýðir að úrtakið var með fyrirfram 

ákveðnum stöðlum (Silverman, 2010, bls. 141). Markmiðsúrtak er aðferð sem notuð er þegar 

rannsakendur þurfa að velja úrtak sem hæfir markmiði rannsóknar (Þorlákur Karlsson og 

Þórólfur Þórlindsson, 2003, bls. 63). Rannsakendur kusu að nota þessa gerð úrtaks vegna þess 

að ákveðið var að skoða Akureyrarbæ. Markmiðið var að fá einn leikskóla úr hverju hverfi 

bæjarins og þar með varð úrtakið markmiðsúrtak. Ástæðan fyrir því að höfundar völdu að 

skoða Akureyri var sú að það er meðalstórt bæjarfélag með fjölbreytt samfélag og töldu 

höfundar að hægt væri að fá víða sýn á þekkingu foreldar þar sem bakgrunnur þeirra getur 

verið misjafn. Val á deildunum var einnig samkvæmt markmiðsúrtaki þar sem leitast var við 

að fá deild með börn á aldrinum þriggja til fimm ára. Ástæðan fyrir því er sú að á þeim aldri 

ætti að vera komið í ljós ef barn þarf á stuðningi að halda hvað varðar tal- eða málþroska. 

Fimm leikskólar voru valdir og haft var samband við leikskólastjóra þeirra, fjórir tóku þátt. 

Til að ná sem bestri svörun við spurningakönnuninni ákváðu höfundar að fara inn í 

leikskólana og ná á foreldrum þegar þeir sóttu börnin. Markmiðið var ekki að skoða 

leikskólana sjálfa heldur að nálgast foreldra leikskólabarna. 

Á Akureyri eru samtals 1064 leikskólabörn, sem leiðir til þess að mögulegt þýði í 

rannsókn líkt og þessari eru 1064 einstaklingar, miðað við að annað foreldrið sæki barnið. Hér 

er ekki gert ráð fyrir hversu mikið er af systkinum í leikskólum Akureyrarbæjar og því vitum 

við ekki hver rauntala foreldra er. Úrtakið í rannsókninni var upphaflega 9,2% af heildinni eða 

foreldrar 98 leikskólabarna. Svörun við könnuninni var 47% af úrtakinu eða 46 svör. Ástæða 

fyrir brottfalli var flensufaraldur sem gerði það að verkum að mörg börn voru fjarverandi. 

Rannsakendur vita að úrtak líkt og þetta er ekki nægilega stórt til að hægt sé að alhæfa um allt 
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þýðið en það gefur þó vissar vísbendingar um þekkingu og viðhorf foreldra á Akureyri til 

Tákns með tali.  

Hægt hefði verið að hafa stærra úrtak ef send hefði verið út rafræn könnun til foreldra. 

Sú aðferð hefði haft þann kost að foreldrar hefðu svarað þegar þeim hentaði. Ókosturinn við 

þessa aðferð er sá að engin bein samskipti hefðu átt sér stað og foreldrar hefðu ekki vitað 

hverjir stæðu að könnuninni. Ástæðan fyrir því að höfundar völdu að gera ekki rafræna 

könnun var sú að þeir vildu eiga bein samskipti við foreldra og vera til staðar ef einhver vildi 

ræða málin. Þegar litið er á áreiðanleika rannsóknarinnar er margt sem bendir til þess að 

úrtakið hefði þurft að vera stærra til þess að niðurstöður væru marktækar fyrir heildina. Þar 

sem úrtakið var ekki stærra hafði svar hvers foreldris meira gildi hvað varðar ályktanir 

höfunda og niðurstöður í heild. Einungis eru dregnar ályktanir út frá þeim hóp sem svaraði 

spurningakönnuninni. 

 

4.4 Framkvæmd 

Spurningakönnunin var lögð fyrir foreldra þegar þeir komu að sækja börn sín í leikskólann. 

Ákveðið var að mæta milli 14:00 og 16:15 í alla fjóra leikskólana til þess hitta sem flesta 

foreldra en börn eru í sumum tilfellum með breytilegan vistunartíma. Við vorum einn dag í 

hverjum leikskóla og þrátt fyrir veikindi ákváðum við að mæta ekki aftur þar sem tími og 

dagsetning hafði áður verið auglýst. Með því að hitta foreldra í forstofu og fá þá til að taka 

könnunina varð mikið um svör. Þannig gátu höfundar haft bein samskipti við foreldra og 

svarað spurningum sem upp komu. Foreldrar sáu hverjir stóðu að könnuninni þar sem 

höfundar kynntu sig og tilgang könnunarinnar fyrir þeim. Rannsakendur reiknuðu ekki með 

að oft voru foreldrar á hraðferð þegar þeir sóttu börnin en lagt var upp með að þeir hefðu tíma 

þegar þeir væru að sækja börnin en síður þegar þeir væru að koma með þau á morgnanna. 

 

4.4.1 Gangaöflun í leikskólum 

Mætt var í leikskólana rétt fyrir klukkan 14:00 og byrjað á því að kynna sig fyrir 

deildarstjórum á þeim deildum sem leggja átti könnunina fyrir á. Í flestum tilfellum voru 

einungis fá börn sem fóru heim fyrir klukkan 16:00. Höfundar voru boðnir velkomnir í öllum 

leikskólunum og fengu að fylgjast með starfi deildarinnar meðan beðið var eftir að foreldar 

kæmu að sækja börnin. Þegar foreldrar komu kynntu höfundar sig með nafni og sögðust vera 

nemendur á leikskólakennarabraut við Háskólann á Akureyri og báðu fólk að fylla út stutta 

spurningakönnun sem notuð yrði við vinnslu á lokaritgerð til B.Ed. prófs við 
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leikskólakennarabraut. Mikið var um veikindi  á þremur af fjórum leikskólum þegar 

gagnaöflun fór fram sem gerði það að verkum að færri tóku þátt en upphaflega var reiknað 

með. Þeir foreldrar sem höfundar hittu voru allir mjög jákvæðir og einungis tveir foreldrar sáu 

sér ekki fært að svara spurningakönnuninni. Það voru tveir erlendir foreldrar sem tóku þátt en 

þeir báðu höfunda um að þýða spurningarnar fyrir sig svo þeir gætu svarað.  

 

4.5 Samantekt 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða viðhorf foreldrar leikskólabarna á Akureyri 

hafa til Tákns með tali og hvað þeir vita um það. Lögð var fyrir spurningakönnun í fjórum 

leikskólum á Akureyri og var ein deild sem tók þátt í hverjum þeirra. Settur var saman 

spurningarlisti með það að leiðarljósi að kanna þessa þætti. Beitt var markmiðsúrtaki við val á 

þátttakendum sem gerði það að verkum að bakgrunnur þeirra var fjölbreyttur. Höfundar 

mættu í þá fjóra leikskóla sem tóku þátt og fengu góðar viðtökur á öllum stöðum ásamt því að 

foreldrar tóku þeim vel og voru jákvæðir gagnvart því að taka þátt í spurningakönnuninni. 
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5. Niðurstöður 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum spurningakönnunarinnar. Svarendurendur voru 46, 

31 móðir og 15 feður, og hvert þeirra átti eitt til fimm börn sem voru á aldrinum núll til 25 

ára. Niðurstöður spurningakönnunarinnar voru fyrst og fremst skoðaðar út frá heildarsvörum 

en þrjár spurningar voru skoðaðar út frá mun á svörum feðra og mæðra, fjallað er sérstaklega 

um þær.  

 Í fyrsta hluta kaflans er hver spurning skoðuð út frá öllum þátttakendum og 

niðurstöður settar upp í skífurit og útskýrðar lítillega. Í öðrum hluta kaflans eru spurningar 

fimm til sjö skoðaðar með það að sjónarmiði að skoða mun milli kynja og sett eru upp 

stöplarit. Í þriðja hluta kaflans er fjallað um fylgispurningarnar tvær, spurningar fjögur og tíu, 

í samhengi við þær spurningar sem þær fylgja. Við setjum þessar spurningar ekki upp 

myndrænt en tökum í staðinn dæmi um þau svör sem foreldrar skrifuðu.  

 

5.1 Svör við spurningum 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar eru lagðar fram í skífuritum sem greina frá svörum 

foreldra við hverri spurningu og fjallað er um hverja mynd fyrir sig. Skífuritin eru svör 

heildarinnar en svarmöguleikar voru tveir, „Já“ og „Nei“ ásamt því sem foreldrar svöruðu 

stundum ekki spurningunum. Svör eru gefin upp í prósentum þar sem höfundum fannst sú 

aðferð gefa besta mynd af því hvert svarhlutfall foreldra væri. 
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Mynd 1 - Hlutfall foreldra sem þekkja Tákn með tali 

Mynd 1 sýnir svör foreldra við spurningu eitt. Meirihluti eða 93,5% foreldra vita hvað Tákn 

með tali er. 6,5% foreldra vita það ekki.  

 

 

Mynd 2 - Hlutfall foreldra sem þekkja tilgang Tákns með tali 

Mynd 2 sýnir svör foreldra við spurningu tvö. Meirihluti foreldra eða 82,6% vita hver 

tilgangur Tákns með tali er og 15,2% foreldra vita ekki hver tilgangurinn með því er. 2,2% 

foreldra svöruðu ekki spurningunni.  

 

Já

93,5%

Nei

6,5%

1. Veistu hvað Tákn með tali er?

Já 

82,6%

Nei 

15,2%

Autt

2,2%

2. Veistu hver tilgangurinn með Tákn með tali er?
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Mynd 3 – Hlutfall foreldra sem vilja kynnast Tákni með tali 

Mynd 3 sýnir svör foreldra við spurningu þrjú. Meirihluti foreldra eða 78,3% hafa áhuga á að 

kynnast Tákni með tali betur og 15,2% foreldra höfðu ekki áhuga á að kynnast því betur. 

6,5% foreldra svöruðu ekki spurningunni. 

 

 

Mynd 4 – Þörf barna fyrir Tákn með tali 

Mynd 4 sýnir svör foreldra við spurningu fimm. Meira en helmingi foreldra eða 58,7% fannst 

barn sitt ekki þurfa á Tákni með tali að halda og 34,8% fannst barn sitt þurfa á því að halda. 

6,5% foreldra svöruðu ekki spurningunni.  
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Mynd 5 – Notkun barna á Tákni með tali 

Mynd 5 sýnir svör foreldra við spurningu sex. Meira en helmingi foreldra eða 58,7% sögðu 

barn sitt ekki nota Tákn með tali og 34,8% foreldra sögðu barn sitt nota það. 6,5% foreldra 

svörðu ekki spurningunni. 

 

 

Mynd 6 - Nota foreldar Tákn með tali 

Mynd 6 sýnir svör foreldra við spurningu sjö. Meirihluti foreldra eða 78,3% nota ekki Tákn 

með tali heima en 17,4% foreldra nota það heima. 4,3% foreldra svöruðu ekki spurningunni.  
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Mynd 7 – Notar leikskólinn Tákn með tali 

Mynd 7 sýnir svör foreldra við spurningu átta. Meirihluti foreldra eða 76,1% sögðu 

leikskólann vera að nota Tákn með tali en 8,7% sögðu það ekki vera notað í leikskólanum. 

15,2% foreldra svöruðu ekki spurningunni.  

 

 

Mynd 8 – Markviss notkun Tákn með tali í leikskólum 

Mynd 8 sýnir svör foreldra við spurningu níu. Meira en helmingi foreldra eða 52,2% segja 

leikskólann nota Tákn með tali markvisst en 21,7% segja hann ekki vera að nota það 

markvisst. 26,1% foreldra svöruðu ekki spurningunni.  
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5.2 Mismunur milli kynja 

Höfundum fannst að skoða þyrfti sumar spurningar í spurningakönnuninni út frá því hver það 

var sem svaraði, það er hvort það var faðir eða móðir. Sérstaklega áhugavert var að skoða 

þessar spurningar vegna þess að það voru hlutfallslega margir feður sem tóku þátt. Þær 

spurningar sem valið var að taka sérstaklega fyrir á þennan hátt voru spurningar fimm (Finnst 

þér barni þitt þurfa á því að halda?), sex (Notar banið þitt Tákn með tali?) og sjö (Notar þú 

það heima?). Allar þessar spurningar fjalla um notkun barna og foreldra þeirra á Tákni með 

tali. Í þessum spurningum fannst höfundum vera sjáanlegur munur milli svara feðra og 

mæðra.  

 

 

Mynd 9 – Munur milli mats feðra og mæðra á þörf barna á Tákni með tali 

Mynd 9 sýnir svör feðra og mæðra við spurningu fimm. Feður höfðu jafna skiptingu þar sem 

40% sögðu barn sitt þurfa á Tákni með tali að halda og 40% sögðu barn sitt ekki þurfa það. 

20% feðra svöruðu ekki spurningunni. Meirihluti mæðra eða 67,7% sögðu barn sitt ekki þurfa 

á Tákni með tali að halda en 32,3% sögðu barn sitt þurfa það.  
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Mynd 10 – Munur milli feðra og mæðra um notkun barna á Tákni með tali 

Mynd 10 sýnir svör feðra og mæðra við spurningu sex. Meirihluti feðra eða 73,3% sögðu barn 

sitt ekki nota Tákn með tali og 20% sögðu barn sitt nota það. 6,7% feðra svöruðu ekki 

spurningunni. Rétt um helmingur mæðra eða 51,6% sögðu barn sitt ekki nota Tákn með tali 

og 41,9% sögðu barn sitt nota það. 6,5% mæðra svöruðu ekki spurningunni. 

 

 

Mynd 11 – Munur milli notkunar feðra og mæðra á Tákni með tali  

Mynd 11 sýnir svör feðra og mæðra við spurningu sjö. Meirihluti feðra eða 86,7% sögðust 

ekki nota Tákn með tali heima og 6,7% sögðust nota það. 6,7% feðra svöruðu ekki 

spurningunni. Meirihluti mæðra eða 74,2% sögðust ekki nota Tákn með tali heima og 22,6% 

sögðust nota það. 3,2% mæðra svöruðu ekki spurningunni. 
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5.3 Fylgispurningar 

Í spurningakönnuninni voru tvær fylgispurningar. Niðurstöður þeirra eru settar fram í 

samfelldu máli og í tengslum við niðurstöður þeirra spurninga sem þær fylgja. Einnig eru 

tekin dæmi um svör foreldra við þessum spurningum. 

4. Hvers vegna/ hvers vegna ekki myndir þú vilja kynnast Tákni með tali betur? 

Spurning fjögur er fylgispurning af spurningu þrjú (Myndir þú vilja kynnast Tákni með tali 

betur?). Af þeim 36 foreldrum sem svöruðu „Já“ í spurningu þrjú voru 30 sem skrifuðu svar 

við spurningu fjögur. Svörum foreldra er skipt í þrjá hópa. Í fyrsta hópnum eru svör foreldra 

sem höfðu litla sem enga skoðun á því af hverju þeir vildu nánari fræðslu, þar voru svör eins 

og „Veit ekki af því bara“ og „Ekki nógu upplýst“. Í öðrum hópnum eru foreldrar sem vildu 

fræðslu til þess að auka þekkingu sína með það að markmiði að nota það heima, þar voru svör 

eins og „Til þess að nota það markvisst með barninu mínu sem á við talörðugleika að ræða“ 

og „Þekkja betur tilgang og framkvæmd, til að geta notað heima“. Í þriðja hópnum eru 

foreldrar sem höfðu góð rök að mati höfunda fyrir því af hverju þeir vildu fræðast meira um 

Tákn með tali, þar voru svör eins og „Þekki það mjög vel í gegnum starf. Notaði það heima 

þegar barnið var yngra en ekki í seinni tíð“ og „Vegna þess að mér finnst mikilvægt að 

fylgjast með því sem barnið mitt er að læra. En ég get að sjálfsögðu lesið mér betur til.“.  

Af þeim sjö foreldrum sem svöruðu „Nei“ í spurningu þrjú voru sex sem skrifuðu svar 

við spurningu fjögur. Sökum þess hve fáir svöruðu neitandi skoðuðum við hópinn í tvennu 

lagi og greindum grundvöll þess að foreldrar vildu ekki kynna sér Tákn með tali betur. Sum 

svaranna eru að mati höfunda vísbending um að foreldrar þekki ekki grunnhugmynd Tákns 

með tali og skilji þar af leiðandi ekki hver tilgangur þess er. Dæmi um þau svör eru „Hef ekki 

séð þörf ennþá“ og „Ekkert endilega“. Aðrir einstaklingar virðast hafa góða þekkingu á Tákni 

með tali og ekki þurfa að kynna sér það betur en þar voru svör eins og „Hef ekki þurft að nota 

það eða þekkja meira“.   

 

10. Ef nei, hvernig finnst þér þá leikskólinn mega bæta sig á þessu sviði? 

Þar sem þessi spurning er fylgispurning af spurningu níu (Finnst þér leikskólinn nota Tákn 

með tali markvisst?) þurfti að horfa á svör foreldra við henni til þess að túlka þessar 

niðurstöður. Svörin endurspegla að mati höfunda viðhorf foreldra til þess hvernig leikskólinn 

er að standa sig í að nota Tákn með tali markvisst. Enginn þeirra 24 foreldra sem svaraði 

spurningu níu játandi skrifaði svar við spurningunni.  

 12 foreldrar skiluðu auðu en af þeim voru fimm sem skrifuðu svör við spurningunni. 

Svörin voru á margan hátt svipuð og voru flestir foreldrar að segja að þeir hefðu ekki 
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þekkingu til þess að svara spurningunni. Dæmi um þessi svör eru „Þori ekki að fara með 

það“ og „Þekki það ekki, barnið mitt er nýbyrjað á leikskólanum, þekki ekki starfsemina það 

mikið. Þarf bara að kynna mér það betur“. 

 Af þeim tíu sem svöruðu „Nei“ skiluðu tveir auðu. Svörum var skipt í tvo hópa. 

Annars vegar þá sem komu með leiðir fyrir leikskólann til þess að bæta sig í notkun Tákns 

með tali, dæmi um þau svör eru „Mega nota það markvisst, þannig að börnin geti nýtt sér 

TMT þegar þau eru að ná upp talinu hjá sér (skýrleiki)“ og „Má vera tákn mánaðarins“. 

Hins vegar eru það þeir foreldrar sem sögðu hvað það var sem þeim fannst vanta, dæmi um 

þau svör eru „Ef það á að kenna börnum að nota þetta þá þarf líka að kenna foreldrum það“ 

og „Ég hef spurt hvað hún kann og sé að læra en hún virðist ekki kunna/muna eftir því sem 

henni hefur verið sýnt“.  

 

5.4. Samantekt 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar sýndu fram á að foreldrar í heild hafa almennt góða 

þekkingu á Tákni með tali og flestir þeirra vita hver tilgangur þess er. Meirihluti foreldra 

hefur áhuga á að kynnast því betur en rúmlega helmingi þeirra finnst barn sitt þó ekki þurfa á 

Tákni með tali að halda. Þegar foreldrar voru spurðir hvort barn þeirra notaði það heima var 

meira en helmingur þeirra sem sagði að barnið gerði það ekki og meirihluti foreldra svaraði 

því neitandi að þeir væru sjálfir að nota Tákn með tali. Meirihluti foreldra segja leikskólann 

vera að nota Tákn með tali í sínu starfi og þar af er um helmingur sem telur hann vera að nota 

það markvisst. Í spurningum sem skoðaðar voru út frá kyni kom í ljós að mæður telja börn sín 

frekar þurfa á Tákni að tali að halda en feður. Stór hluti feðra segja barn sitt ekki nota Tákn 

með tali en um helmingur mæðra segja það. Tákn með tali er ekki notað mikið heima af 

foreldrum þar sem meirihluti beggja kynja segist ekki nota það, mæður virðast þó nota það 

meira en feður. Þegar fylgispurningarnar voru skoðaðar voru foreldrar duglegir við að skrifa 

svör. Spurning fjögur (Hvers vegna/hvers vegna ekki myndir þú vilja kynnast Tákni með tali 

betur?) var skoðuð út frá því hvort svar foreldra við spurningunni á undan var „Já“ eða „Nei“, 

hvoru svari var síðan skipt í hópa eftir innihaldi. Spurning tíu (Ef nei, hvernig finnst þér 

leikskólinn mega bæta sig á þessu sviði?) var einnig skoðuð út frá því hvert svar foreldra við 

spurningunni á undan var. Hér voru skoðuð svör þeirra sem svöruðu „Nei“ eða svöruðu 

spurningunni ekki og þeim skipt í hópa. 
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6. Umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um þær ályktanir sem höfundar draga út frá niðurstöðum 

spurningakönnunarinnar. Höfundar draga ályktanir ásamt því að taka dæmi um það sem þeim 

fannst vera hugsanlegar ástæður fyrir svörum foreldra. Efninu er skipt í kafla á sama hátt og 

gert var í fimmta kafla.  

  

6.1. Spurningakönnunin 

Niðurstöður spurningakönnunarinnar gefa til kynna að foreldrar leikskólabarna í þeim 

leikskólum sem tóku þátt viti hvað Tákn með tali er. Svör foreldra við spurningum eitt (Veistu 

hvað Tákn með tali er?) og tvö (Veistu hver tilgangurinn með Tákn með tali er?) telja 

höfundar að gefi til kynna að flestir foreldrar hafi þekkingu á Tákni með tali, þó sé misjafnt 

hversu mikil sú þekking sé. Sumir foreldrar vita hvað Tákn með tali er og í hvaða tilgangi það 

er notað. Þrátt fyrir það eru foreldrar sem þekkja það ekki og þurfa meiri fræðslu ef þeir eiga 

að skilja og tileinka sér það. Ekki voru margir foreldrar sem skiluðu auðu sem höfundar telja 

að stafi af því að ekki sé erfitt að meta hvort maður hafi þekkingu á Tákni með tali eða ekki. 

Eins og segir í kafla 3.1 Hvað er Tákn með tali er grunnhugmynd þess sú að einstaklingar 

þjálfi með sér tjáningarhæfileika líkamans og veiti henni athygli. Táknin eru samræmd og 

mikilvægt er að hafa í huga að þau eigi ekki að koma í staðinn fyrir tungumálið.  

Þegar foreldrar voru spurðir hvort þeir vildu kynnast Tákni með tali betur svaraði 

meirihluti foreldra spurningunni játandi. Þetta telja höfundar að endurspegli jákvætt viðhorf 

og áhuga foreldra á að kynnast hugmyndafræði Tákns með tali betur. Þá foreldra sem ekki 

svöruðu spurningunni eða svöruðu henni neitandi telja höfundar að hægt sé að flokka í tvo 

hópa. Foreldra sem hafa ekki áhuga á Tákni með tali og foreldra sem nú þegar hafa þekkingu 

á Tákni með tali og þurfi því ekki á meiri fræðslu að halda. Þessar ályktanir eru dregnar út frá 

svörum við spurningu fjögur (Hvers vegna/Hvers vegna ekki myndir þú vilja kynnast Tákni 

með tali betur) sem fjallað var nánar um í fimmta kafla.  

 Af spurningu fimm (Finnst þér barnið þitt þurfa á því að halda) álykta höfundar að 

rúmlega helmingur þeirra foreldra sem tóku þátt meti börn sín með góðan málþroska og að 

þau séu fullfær um að gera sig skiljanleg án aðstoðar Tákns með tali. Þetta telja höfundar að 

sýni fram á það sem sagt er í kafla 2.2 Tveggja til sex ára um að flest þriggja til fjögurra ára 

börn séu orðin altalandi á móðurmáli sínu en eigi eftir að fága og bæta mál sitt þar af leiðandi 

gætu foreldrum fundist að þau þurfi ekki á Tákni með tali að halda. Höfundum þótti áhugavert 

að rúmlega þriðjungur foreldra sagði að barn sitt þyrfti á Tákni með tali að halda, þetta var 
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hærra hlutfall en þeir áttu von á. Höfundar telja að foreldrar séu í flestum tilfellum hæfir um 

að meta þörf barns síns fyrir stuðning, þó kemur fyrir að fagmenn og foreldrar séu ekki 

sammála. Þegar verið er að meta þroska barna hitta sérfræðingar börnin takmarkað og getur 

matið sem þeir setja fram verið ómarkvisst, þá sérstaklega ef barn sýnir ekki samstarfsvilja 

við greiningaraðila. Foreldar meta börn sín útfrá sinni eigin þekkingu á samskiptum þeirra og 

reynslu, þar sem þeir umgangast börnin sín daglega og ættu þeir því að vera færir um að meta 

þroska þeirra (Cress, 2004, bls. 51).  

Þegar spurning sex (Notar barnið þitt Tákn með tali?) er skoðuð segir rúmlega 

helmingur foreldra barn sitt ekki nota það og gera höfundar ráð fyrir að hér sé vísað til 

hegðunar barns heima, en ekki í leikskólanum. Að mati höfunda má reikna með að í flestum 

tilfellum séu þau börn sem nota Tákn með tali þau börn sem unnið er markvisst með í 

málörvun í leikskólanum. Þegar foreldrar voru spurðir hvort þeir notuðu Tákn með tali heima 

svaraði meirihluti foreldra „Nei“. Þetta finnst höfundum áhugavert þar sem einungis um 

helmingur þeirra foreldra sem sögðu að barn sitt þyrfti á Tákni með tali að halda í spurningu 

fimm virðast nota það heima. Margar ástæður geta verið fyrir því að foreldri svari þessari 

spurningu neitandi. Höfundar telja mögulegar skýringar vera að barn noti Tákn með tali ekki 

heima og þar af leiðandi finni foreldrar ekki þörf til að gera það sjálfir. Samkvæmt Björk 

Alfreðsdóttur og Sigrúnu Grendal (2005, bls. 9) skiptir viðhorf og viðleitni aðstandenda 

gagnvart Tákni með tali mestu máli í því að skapa eðlilegar og hvetjandi aðstæður fyrir barn 

til að tileinka sér það. Með því að foreldri sé jákvætt og noti Tákn með tali markvisst venjast 

börn því að það sé eðlilegur samskiptamáti og eiga auðveldara með að tileinka sér það. 

Höfundar telja að þessa þekkingu vanti og því séu foreldrar ekki meðvitaðir um þörfina á því 

að þeir noti sjálfir Tákn með tali.  

Fyrri rannsóknir sem höfundar fundu um svipað efni benda til þess að mikilvægt sé að 

fræða foreldra vel um Tákn með tali, tilgang þess og hvernig foreldrar geti nýtt sér það inni á 

sínu heimili. Mikilvægt er að fagmenn aðstoði foreldra við að setja upp plan sem hentar allri 

fjölskyldunni til þess að vinna eftir með því barni sem á við tal- eða málörðugleika að stríða 

(Cress, 2004, bls. 55-59). Í rannsókn Kent-Walsh, Binger og Hasham (2010, bls. 97) sýndu 

niðurstöður fram á að ef foreldrar fá leiðbeiningar um það hvernig best er að nota Tákn með 

tali þegar verið er að lesa bækur með börnum, eru líkur á að bæði foreldar og börn verði 

öruggari í notkun þess. Það að fá leiðbeiningar virtist hjálpa foreldrum mikið og urðu þau 

öruggari í samskiptum sínum við börnin og við lestur bóka. 

 Höfundar álykta af svörum foreldra við spurningum átta (Er Tákn með tali notað á 

þínu leikskóla?) og níu (Finnst þér leikskólinn nota Tákn með tali markvisst?) að allir 
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leikskólar sem tóku þátt í spurningakönnuninni noti Tákn með tali að einhverju leyti. 

Meirihluti foreldra sagði leikskólann nota Tákn með tali og rúmlega helmingur foreldra sagði 

það vera notað markvisst. Niðurstöður sýndu  að tæplega fjórðungi foreldra fannst leikskólinn 

ekki vera að nota Tákn með tali markvisst. Höfundar álykta að sá hópur foreldra sem skilaði 

auðu í spurningu níu virðist eiga erfitt með að meta hvernig leikskólinn er að standa sig eða 

átta sig ekki á því hvað telst vera markviss notkun á Tákni með tali. Eins og segir í kafla 3.5. 

Tákn með tali í leikskólum er mikilvægt að hafa Tákn með tali sýnilegt fyrir börn foreldra og 

starfsfólk til þess að minna á notkun þess og að notkunin verði markviss. Höfundar telja að ef 

notkunin er sýnileg fyrir alla verði foreldrar meðvitaðri um þau tákn sem verið er að nota.  

 

6.2. Munur milli kynja 

Þær spurningar sem höfundum fannst áhugavert að skoða út frá kynjahlutfalli voru spurningar 

fimm (Finnst þér barnið þitt þurfa á því að halda?), sex (Notar barnið þitt Tákn með tali?) og 

sjö (Notar þú það heima?). Þessar spurningar áttu það sameiginlegt að hægt var að bera saman 

mismunandi notkun foreldra á Tákni með tali og hvernig þeir meta barn sitt. 

  Af spurningu fimm (Finnst þér barnið þitt þurfa á því að halda?) álykta höfundar að 

feður séu ekki jafn öruggir í því að meta þörf barns síns á Tákni með tali og því svari sumir 

þeirra ekki spurningunni. Áhugavert var að jafnmargir feður sögðu að barnið þyrfti á Tákni 

með tali að halda og þeir sem sögðu að það þyrfti ekki á því að halda. Höfundum finnst 

áhugavert hversu fáar mæður telja barn sitt þurfa á Tákni með tali að halda, en hlutfallslega 

eru þær færri en þeir feður sem telja barn sitt þurfa það. Hugsanlega getur ástæðan fyrir því að 

mæður segi barn sitt ekki þurfa á Tákni með tali að halda verið sú að mæður séu meðvitaðri 

um það hvar barnið stendur á sviði málþroskans. Eins og segir í kafla 2.3 Frávik í 

málþroskaferlinu eru helstu frávikin sein máltaka, lítill orðaforði stuttar setningar, erfiðleikar 

með beygingar, lítil málnotkun og erfiðleikar tengdir hljóðgreiningu. Höfundar telja að 

mögulegt sé að mæðurnar í þessum tilfellum séu meðvitaðri um þessa þætti og hvar börn eiga 

að standa samkvæmt stöðlum. Höfundar telja að ef foreldrar yngri barna hefðu svarað hefði 

hlutfall þeirra sem segðu barn sitt þurfa á Tákni með tali að halda mögulega verið hærra þar 

sem yngri börn eru ekki komin jafn langt í málþroskaferlinu og er þar af leiðandi meiri ástæða 

til þess að nota málörvunartæki eins og Tákn með tali.  

 Þegar spurning sex (Notar barnið þitt Tákn með tali?) er skoðuð finnst höfundum 

áhugavert að meirihluti feðra sagði barn sitt ekki nota Tákn með tali. Skipting hjá mæðrum 

var jafnari og tiltölulega lítill munur á milli þeirra sem sögðu „Já“ og „Nei“. . Höfundar telja 
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að mögulegar ástæður fyrir þessu geti verið að börn séu almennt ekki að nota mikið látbragð 

eða tákn þegar þau eru með foreldrum sínum. Einnig getur verið munur á þeirri afþreyingu 

sem foreldrar stunda með börnum sínum í frítíma sem gerir það að verkum að þau upplifa 

börn sín á misjafnan hátt. 

  Spurning sjö (Notar þú það heima?) sýndi mjög greinilega að fáir foreldrar eru að nota 

Tákn með tali heima. Af þeim foreldrum sem sögðust nota Tákn með tali er einungis einn 

faðir, en að mati höfunda er það áhugavert þar sem rúmlega þriðjungur feðra sagði barn sitt 

þurfa á því að halda. Þegar svör mæður eru skoðuð notar innan við fjórðungur þeirra Tákn 

með tali heima. Að mati höfunda er þetta líka áhugavert þar sem meirihluti þeirra mæðra sem 

sögðu að barn sitt þurfa á Tákni með tali að halda virðist vera að nota það heima. Höfundar 

telja hugsanlega ástæðu þess að foreldrar noti Tákn með tali ekki heima vera að þá sé flókið 

að temja sér notkun þess og nánari fræðslu fyrir foreldra sé ábótavant og því ekki auðvelt fyrir 

þá að tileinka sér þær leiðir sem Tákn með tali leggur áherslu á. Samkvæmt Björk 

Alfreðsdóttur og Sigrúnu Grendal (2005, bls. 9) er mikilvægt að allir í umhverfi barna, sem 

þurfa á Tákni með tali að halda, noti það markvisst, þá er átt við foreldra, systkini, ömmur og 

afa ásamt starfsfólki í leikskólum. Með því að aðstandendur barna noti Tákn með tali 

markvisst er auðveldara fyrir börn að læra táknin og tileinka sér þau.  

 

6.3. Fylgispurningar 

Höfundum fannst mikilvægt að skoða ástæður fyrir því af hverju foreldrar vildu kynna sér 

Tákn með tali betur og geta þannig túlkað hvert viðhorf foreldra til Tákns með tali er. Einnig 

fannst höfundum mikilvægt að skoða hvernig foreldrar vildu sjá leikskólann bæta sig í notkun 

Tákns með tali.  

 Þegar skoðuð voru svör foreldra við spurningu fjögur (Hvers vegna/hvers vegna ekki 

myndir þú vilja kynnast Tákni með tali betur?) fannst höfundum koma skýrt fram að 

meirihluti foreldra hafði jákvætt viðhorf til þess þar sem oft voru tekin dæmi sem lýstu 

jákvæðni hvað varðar nánari kynningu á Tákni með tali. Tekin voru dæmi um svör foreldra í 

kafla 5. Niðurstöður og voru þau svör lýsandi fyrir þær túlkanir sem settar eru fram hér að 

neðan. Höfundar telja að þessi svör gefi góða mynd af því að foreldrar hafa mismikla 

þekkingu á Tákni með tali og eru viðhorf þeirra þess vegna misjöfn þrátt fyrir að höfundar 

telji þessi svör túlka jákvætt viðhorf í flestum tilfellum. Þau svör sem ekki gátu flokkast 

jákvæð fannst höfundum ekki vera neikvæð, heldur að um vanþekkingu væri að ræða eins og 

túlka mátti út frá sumum svörum. Hér er verið að vitna til grunnhugmyndar Tákns með tali 
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sem sagt er frá í kafla 3.1 Hvað er Tákn með tali þar sem áhersla er lögð á að táknin eigi ekki 

að koma í staðinn fyrir talað mál.  

 Þeim foreldrum sem svöruðu „Já“ í spurningu þrjú (Myndir þú vilja kynnast Tákni 

með tali betur?) og skrifuðu svar við spurningu fjögur (Hvers vegna/Hvers vegna ekki myndir 

þú vilja kynnast Tákni með tali betur?) er hægt að skipta í þrennt. Út frá þeim svörum sem sett 

voru í hóp eitt, foreldrar sem höfðu litla sem enga skoðun á því af hverju þeir vildu nánari 

fræðslu, túlka höfundar svörin sem hlutlaust viðhorf þar sem foreldrar virðast ekki geta svarað 

með rökum af hverju þeir vilji kynnast Tákni með tali betur. Hópur tvö, foreldrar sem vildu 

fræðslu með það að markmiði að auka þekkingu sína til að notað það heima, túlka höfundar 

sem jákvætt viðhorf. Foreldrar sýna áhuga út frá þeim rökum að þeir þurfi eða vilji nota Tákn 

með tali sjálfir til þess að aðstoða barn sitt. Hópur þrjú, foreldrar sem höfðu góð rök fyrir því 

að vilja læra betur hvað Tákn með tali er, túlka höfundar einnig sem jákvætt viðhorf vegna 

þess að hér tjá foreldrar sína skoðun á því af hverju þeir vilji kynnast Tákni með tali betur án 

tillits til þarfa barna sinna. Eins og segir í kafla 3.4.1 Börn og Tákn með tali, skiptir viðhorf 

aðstandenda barna og viðleitni þeirra við að nota Tákn með tali í samskiptum við börnin 

miklu máli í að skapa aðstæður sem eru eðlilegar og hvetjandi fyrir börnin til að læra Tákn 

með tali. 

 Þeir foreldrar sem svöruðu spurningu þrjú neitandi túlka höfundar ekki sem neikvæð 

viðhorf. Hópnum var skipt í tvennt þar sem annars vegar voru foreldrar sem virtust ekki hafa 

þekkingu á Tákni með tali og hins vegar foreldrar sem höfðu góða þekkingu og virtust ekki 

þurfa að kynnast því betur. Í fyrri hópnum túlkuðu höfundar svör foreldra sem gáfu 

vísbendingar um að foreldri hefði ekki þekkingu á Tákni með tali eða misskildi hlutverk þess. 

Í seinni hópnum túlkuðu höfundar að væru foreldrar sem í einhverjum tilfellum notuðu Tákn 

með tali í sinni vinnu eða hefðu kynnst því með eldri börnum sínum og hefðu þar af leiðandi 

næga þekkingu á því.  

Spurning tíu (Ef nei, hvernig finnst þér þá leikskólinn mega bæta sig á þessu sviði?) 

finnst höfundum sýna viðhorf foreldra til þess hvort leikskólarnir eru að nota Tákn með tali 

markvisst. Höfundar skoðuðu sérstaklega svör þeirra foreldra sem sögðu leikskólann ekki 

vera að nota það markvisst til þess að sjá hvaða leiðir foreldrar vildu sjá leikskólana fara. 

Svörunum skiptu höfundar í tvennt, annars vegar svör þeirra sem komu með leiðir sem þeir 

vildu sjá leikskólana fara og hins vegar hvað það var sem foreldrum fannst vanta. Höfundum 

fannst sumir foreldrar hafa mikla þekkingu og þar af leiðandi sterka skoðun á því hvað mætti 

bæta. Foreldrar vildu fá meiri kynningu þar sem þeim fannst mikilvægt að vita hvað börnin 

voru að læra til þess að geta nýtt sér það.  
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Áhugavert var hve margir foreldrar svöruðu spurningu tíu (Ef nei, hvernig finnst þér 

þá leikskólinn mega bæta sig á þessu sviði?) þegar þeir höfðu svarað „Nei“ í spurningu níu 

(Finnst þér leikskólinn nota Tákn með tali markvisst?). Einnig fannst höfundum áhugavert að 

hluti þeirra foreldra sem svöruðu ekki spurningu níu svöruðu spurningu tíu. Að mati höfunda 

byggir markviss notkun á því að leikskólinn miðli sinni þekkingu og aðstoði foreldra við að 

temja sér notkun Tákns með tali. Hugsanlega finnst foreldrum að þessa fræðslu vanti vegna 

þess að þeir þurfa meiri fræðslu en þá sem þeir hafa þegar fengið.  

Höfundum finnst mikilvægt að tekið sé tillit til allra foreldra, þeirra fróðu, fáfróðu og 

þeirra sem falla þar á milli. Að mati höfunda mætti foreldrafræðsla um Tákn með tali vera 

meiri og þá sérstaklega fyrir foreldra sem eiga börn sem eiga við tal- eða málörðugleika að 

stríða. Hugsanlega er best að deila ábyrgð á fræðslu til foreldra milli leikskólans og 

Skóladeildar Akureyrar þar sem leikskólinn myndi sjá um almenna fræðslu og Skóladeild 

Akureyrar tæki að sér að kenna og aðstoða þá foreldra sem telja sig þurfa á því að halda. Hér 

eiga höfundar við fræðslu og aðstoð inn á heimili þeirra barna sem þurfa á Tákni með tali að 

halda. Skoðun þeirra er sú að það sé ekki hlutverk leikskólans að sjá um aðstoð inn á heimili 

barna, heldur sé það stærra mál sem þarfnast aðkomu annarra en starfsfólks leikskóla. Þegar 

börn þurfa að nota Tákn með tali er besta lausnin, að mati höfunda, að setja saman teymi þar 

sem allir þessir þættir eru skoðaðir og markmið fyrir foreldra, leikskóla og aðra aðstandendur 

barna eru sett fram. Höfundar gera sér grein fyrir því að nú þegar sér Skóladeild Akureyrar 

um teymisvinnu sem aðstoðar fjölskyldur þeirra barna sem eiga við vandamál að stríða en 

höfundum þætti gott að bæta við málörvunarteymi.  
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7. Lokaorð 

Börn byrja að læra tungumálið strax við fæðingu. Á fyrstu árum þeirra er margt sem þau þurfa 

að tileinka sér til þess að geta lært tungumálið og notað það. Þegar börn eiga við tal- eða 

málörðugleika að stríða þarf að hjálpa þeim við að ná þeim þroska sem telst vera eðlilegur á 

miðað við tiltekinn aldur. Það eru margar leiðir sem hægt er að fara til þess að aðstoða þessi 

börn, ein þeirra leiða sem notuð er í leikskólum á Íslandi er Tákn með tali. 

 Tákn með tali á fyrst og fremst að aðstoða börn við að ná tökum á tungumálinu með 

því að auðvelda þeim að skilja orðin. Þegar táknum eða látbragði er bætt við orðin er merking 

þeirra gerð sýnilegri og auðveldara verður fyrir börn að meðtaka hvaða þýðingu orðin hafa. 

Tákn með tali hjálpar börnum einnig að koma frá sér orðum sem þau eiga erfitt með að segja. 

Það er ekki einungis hugsað fyrir þau börn sem eiga við tal- eða málörðugleika að stríða 

heldur er það hugsað sem stuðningstæki fyrir öll börn til að tjá sig og auka orðaforða.  

 Mikilvægt er að hafa í huga að til þess að Tákn með tali nýtist börnum með tal- eða 

málörðugleika þurfa allir í umhverfi þeirra að venja sig á að nota það. Allir sem umgangast 

börnin verða að temja sér notkun Tákns með tali til þess að þau upplifi það sem eðlilegan 

tjáningarmáta. Ef börn hafa ekki fyrirmyndir í lífi sínu sem nota Tákn með tali þá líta þau ekki 

á það sem eðlilega leið til þess að tjá sig. Þar af leiðandi fannst okkur mikilvægt að skoða 

hvaða viðhorf foreldrar hafa til Tákns með tali og hvort þeir viti hvað það er.  

 Niðurstöður spurningakönnunarinnar sýna fram á að viðhorf foreldra til Tákns með 

tali virðist vera jákvætt og foreldrar í mörgum tilfellum ánægðir með að leikskólinn sé að nota 

það í starfi sínu með börnunum. Könnunin gaf okkur þá mynd að foreldrar virðast vera 

jákvæðir og vilja aðstoða sín börn jafnt og önnur við að örva tal- og málþroska. Einnig kom í 

ljós að almennt vita foreldrar hvað Tákn með tali er og hafa flestir grunnþekkingu á því. 

Grunnþekkingin byggir á því að foreldrar viti að tákn séu notuð til stuðnings við tungumálið 

þegar börn eiga við tal- eða málörðugleika að stríða. Það er misjafnt milli einstaklinga hversu 

mikið þeir vita um Tákn með tali. Sumir vita hver hugmyndafræðin er á meðan aðrir láta sér 

nægja að vita að það sé hjálpartæki til að aðstoða börn sem eiga við tal- eða málörðugleika að 

stríða.  

 Niðurstöður gefa til kynna að foreldrar hafa áhuga á nánari fræðslu til þess að geta 

notað Tákn með tali rétt og markvisst. Skoðun höfunda er sú að leikskólar geti ekki einir séð 

um þessa fræðslu og það aðhald sem sum heimili þurfa á að halda og því geti verið gott að 

Skóladeild Akureyrar aðstoði við það. Höfundar gera sér grein fyrir því að Skóladeild sinnir 

nú þegar þeim börnum sem eiga við einhverskonar vanda að stríða en þessi fræðsla væri þá til 
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viðbótar við það sem nú þegar er til staðar. Ekki eru það einungis foreldar þeirra barna sem 

eiga við vanda að stríða sem vilja aukna fræðslu og því ætti almenn fræðsla til foreldra að 

vera í höndum leikskóla.  

 Að mati höfunda er mikilvægt að auka fræðslu og stuðning við fjölskyldur barna sem 

eiga við tal- eða málörðugleika að stríða. Allir verða að vinna saman til þess að árangur náist 

og skiptir jákvæðni miklu máli svo vel sé gert. Ástæðan fyrir því að höfundar leggja áherslu á 

Tákn með tali er hversu auðvelt er að laga það að þörfum hvers og eins ásamt hópum í heild 

og á því að vera hægt að aðstoða alla sé áhugi til staðar.  
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