
Útdráttur 
Máltaka barna er mjög mikilvægur þáttur í þroskaferli þeirra. Tilgangur þessa verkefnis er að 
skoða ítarlega máltökuferlið, hvernig börn læra málið, hvenær þau byrja að tala og hvað hægt 
er að gera ef um einhverja tal- eða málröskun sé að ræða. Við lærum flest að tala án mikilla 
erfiðleika en það er þó alltaf eitthvað um það að börn þurfi á ýmis konar aðstoð frá fagaðilum 
að halda ef um seinkaðan málþroska er að ræða.  

Tungumálið er okkur mikilvægur boðskiptamiðill og eitt helsta sérkenni mannsins, ég 
kem aðeins inn á það í þessu verkefni. Næst mun ég skoða hvar málið á upptök sín það er að 
segja heilann og skiptingu hans, einnig kem ég inn á hverjar afleiðingar málstols eru. Rauði 
þráðurinn í verkefninu er máltaka barna, hvernig fræðimenn eins og Skinner, Chomsky og 
Lenneberg hafa allir sína sýn á máltökuskeið barna.  

Málþroskinn er enn fremur skoðaður allt frá hjali til fimm ára aldurs. Ýmsir mál- og 
talgallar geta komið fram hjá börnum og í þessu verkefni verður komið inn á nokkra þeirra. 
Einnig verður málörvun tekin fyrir og mun höfundur varpa fram sínum skoðunum á henni. 
 Eftir að hafa unnið þetta verkefni og lesið mér til um viðfangsefnið hefur skilningur 
minn á mikilvægi máltökuskeiðsins og málþroskans aukist mikið. Öll börn eiga rétt á að alast 
upp í því málumhverfi sem þau búa við og fullorðna fólkið er mikilvægur þáttur í því. Öll 
börn eiga rétt á að talað sé við þau, lesið og sungið fyrir þau og að þau séu jafnmikilvægar 
persónur og hinir fullorðnu.  



Summary 
Language acquisition is a significant part in child development. The goal of this assignment is 
to look closely at the process of language acquisition, study how children learn language, find 
out when they begin talking and learn which actions to take if the child shows signs of talk- or 
speech-disorders. Most of us learn to talk without any major difficulties but there are always 
some children who suffer from delayed speech development that are in need of assistance 
from trained professionals.  

A short section in the beginning will be dedicated to the fact that language is an 
important communication system for us all and a distinctive feature for the human race. Next 
I will take a look at where language originates, that is the human brain and its segmentation. I 
will also note the effects that aphasia can have on people. The main emphasis will however be 
on children’s language acquisition and I will compare different views of this process with 
scholars like Skinner, Chomsky and Lenneberg.  

Children’s speech development from cooing at a young age to their mature talk at the 
age of five will also be studied. Various talk- and speech-disorders with children will then be 
explicated. The last segment of this paper will be dedicated to speech stimulation and I will 
reveal my opinions on the matter. 

After reading diverse material on the subject and finishing this assignment my 
understanding of the importance of both language acquisition and speech development has 
increased greatly. Every child has the right to grow up in the language environment they are 
born into and the adults around them play a big part in that upbringing. Each and every child 
also deserves a healthy relationship with others and we should make an effort to read and sing 
for them and show them that they are just as important as adults. 
 


