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Útdráttur  

Máltaka er ferli sem flest öll börn ganga í gegnum. Sum eiga í erfiðleikum með hana 

en önnur ekki. Þetta ferli er nánast alveg eins hjá öllum börnum sem hafa eðlilegan 

málþroska. Máltakan hefst við fæðingu og þróast hægt á fyrsta árinu en síðan tekur 

við afar hröð þróun og við um tveggja til þriggja ára aldur er hægt að heyra mun á 

börnunum frá degi til dags. Þegar börnin hafa náð sex ára aldri er máltökuskeiðinu að 

ljúka en við þróum málið út alla ævina. Við máltökuna skiptir málörvun og 

hljóðkerfisvitundin miklu máli og skiptir sköpun að börnin umgangist einstaklinga 

sem hafa áhuga á því að örva þau í tali og hlustun. Sum börn eru þó ekki svo heppin 

og eiga í erfiðleikum með máltökuna og getur það hamlað þeim í almennum 

samskiptum sem og öllu daglegu starfi. Því skiptir afar miklu máli að foreldrar og 

uppalendur fylgist vel með máltöku barna sinna því frávik í eðlilegri þróun talaðs 

máls getur haft langvarandi afleiðingar bæði fyrir andlegan og félagslegan þroska 

hvers einstaklings. 
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1. Inngangur 

Hvernig lærum við að tjá okkur og hvernig fer máltaka barna fram? Skiptir 

hljóðkerfisvitundin máli og í hvaða erfiðleikum eiga þeir einstaklingar sem greinast 

með sértæka málþroskaröskun? Þetta eru allt spurningar sem vert er að skoða. Það er 

alltaf gaman að fylgjast með litlum börnum sem eru á máltökuskeiðinu. Þau eru sífellt 

að læra eitthvað nýtt og sjá heiminn í allt öðru ljósi en fullorðna fólkið. Börnin vilja 

heyra eitthvað nýtt á hverjum degi en hafa einnig gaman af því að heyra sömu 

sögurnar dag eftir dag. Þegar lesin er sama sagan fyrir barn lærir það ný orð og barnið 

öðlast skilning á hlutum sem það kynnist ef til vill ekki í daglegu tali.  

Börn geta þó átt miserfitt með máltökuna og eru sum börn sem ná aldrei tökum á 

henni. Ávallt er reynt að aðstoða þau börn, sem talið er að eigi erfitt með að læra, að 

ná tökum á málhljóðunum en það tekst ekki alltaf. Þau börn sem verða eftir í 

málþroska geta oft einnig orðið eftir á öðrum sviðum og getur skólaganga þeirra orðið 

mun erfiðari en annarra barna. Það er því nauðsynlegt að aðstoða þessi börn svo þau 

eigi sömu möguleika og aðrir í þjóðfélaginu seinna meir. Máltakan er mikilvæg fyrir 

alla og ætti að veita þeim sem sýna óeðlilegan þroska sérstakan gaum til að þeim 

gangi betur og til að þau verði ekki útundan félagslega. 
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2. Talað mál 

Lítið er vitað um það hvert rekja megi rætur talmálsins og er þróun þess og uppruni 

mikil ráðgáta en margir hafa reynt að komast að því hvaðan það kemur. Þó er vitað að 

það hafa ekki fundist menn á jörðinni sem ekki tjá sig með talmáli eða gefa frá sér 

einhvers konar hljóð. Árið 1930 fundust menn á steinaldarstigi í Nýju-Gíneu sem ekki 

voru þekktir. Þetta fólk hafði lifað í algjörri einangrun frá annarri byggð í árþúsundi 

og bjuggu þarna um milljón manns. Fólkið hafði boga og örvar til að verja sig og aðra 

í hópnum og notuðu einhvers konar mál sem ekki hafði heyrst áður (Jörgen Pind, 

1997:76). 

Fræðimaður nokkur segir að tungumál manna eigi uppruna sinn frá þeim tíma að 

breytingar urðu á talfærum þeirra þegar barkakýlið seig og munnholið stækkaði frá 

því sem þekktist í mannöpum. Hann hefur fundið út að simpansar hafa munnhol sem 

þeir geta ekki notað til að mynda sum hljóð sem einkenna mannamál. Þetta gæti verið 

skýringin en er þó ekki víst að skýringuna sé aðeins að finna með muni á munninum 

einum saman og er talið að heili mannsins eigi einnig þátt í skýringunni. Það er  

merkilegt að öll þau mál sem þróast hafa með mönnum í gegnum tíðina eru talmál þó 

mörg þeirra eru ekki notuð nú til dags en hægt er að nota þau alveg jafngilt til að tjá 

sig og er þá verið að tala um táknmál. Fyrr á öldum hefðu menn því getað þróað með 

sér táknmál frekar en talmál en það gerðist þó ekki og hefur ekki gerst, fyrir utan 

táknmál heyrnalausra (Jörgen Pind, 1997:76-77). 

Talað mál er það sem mannfólkið notar til að deila upplýsingum. Tungumálið 

reiðir sig ekki aðeins á talað mál því að fólk getur tjáð sig á annan hátt eins og með 

skrift, lestri eða söng og einnig getum við haldið upplýsingunum fyrir okkur sjálf 

þegar við hugsum. Talað mál reiðir sig þó alfarið á tungumálið því að tungumálið 

gefur töluðu máli merkingu. Ef við hefðum ekki tungumálið væri talað mál aðeins röð 

hljóða sem enginn skilur. Þeir sem eiga við mikla málörðugleika að stríða eiga oft í 

erfiðleikum með að tjá sig og geta þessir einstaklingar ekki notað talað mál til að eiga 

samskipti við aðra (Pence, Khara L. o.fl., 2008:12-13).  

Tungumálið hefur líklega þróast meðal manna til að ná fram tjáningarmáta sem 

er áhrifamikill og einfaldur meðal hópa. Sumir fræðimenn telja að tungumál hafi 

þróast með mönnum vegna þess að þjóðflokkarnir voru að stækka (frá því að vera um 

50 í hóp upp í að vera um 100) og þess vegna þurfti að auka fjölbreytni tungumálsins. 

Með tímanum aðlagaðist heili mannsins þeim kostum sem fylgdu því að nota eigið 
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tungumál, ekki aðeins til að hafa samskipti við aðra heldur einnig til að koma sjálfum 

sér á framfæri og varð sá hluti heilans sem sér um tal mannfólksins sérhæfður hluti af 

heila þeirra (Pence, Khara L. o.fl., 2008:6).  

2.1. Við fæðingu 

Heili nýfæddra barna er ekki eins og óskrifað blað heldur eru einhver svæði hans sem 

hafa fengið ákveðnar upplýsingar sem eiga að sjá um ákveðna hluti. Má þar nefna 

talað mál. Það má heldur líkja honum við svartan kassa þar sem lítið er vitað um það 

hvernig heilinn þróast og málið verður til. Getan til að byrja að þróa mál byrjar mjög 

snemma eftir fæðingu og minnkar verulega við tíu eða ellefu ára aldur. Eftir þann 

aldur verður mun erfiðara að læra nýtt tungumál. Talið er að börn sem búa ein eða þar 

sem lítið er um mælt mál geti búið til sitt eigið tungumál. Það virðist einnig vera að 

geta manna til að læra málfræði sé innan vissra tímamarka. Þegar tekið er tillit til 

þessara atriða virðist skrítið að margir skólar byrja ekki að kenna nemendum erlend 

tungumál fyrr en á miðstigi eða jafnvel enn þá seinna í staðinn fyrir að byrja sem fyrst 

(Sousa, David A. 2001:26).  

Nýlegar rannsóknir, sem hafa verið gerðar á heyrnarlausu fólki og fólki sem ólst 

upp í einangrun án þess að hafa samband við annað fólk, sýna fram á að börn ná ekki 

fullum tökum á móðurmáli sínu nema máltakan fari fram fyrir fjögurra til sex ára 

aldur. Má þó segja að táknmál sé fullgilt tungumál og hefur komið í ljós að börn sem 

lærðu það eftir fimm ára aldur voru ekki eins góð í því og einstaklingar sem höfðu 

alist upp við táknmál. Þeir einstaklingar sem komust í kynni við táknmál eftir 

kynþroskaaldurinn áttu í enn meiri erfiðleikum með málfræði táknmálsins og voru 

erfiðleikarnir það miklir að þó að þeir væru búnir að tala táknmál í 30 ár var ekki 

hægt að kalla það móðurmál þessara einstaklinga (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2003).  

Rannsóknir sem gerðar voru á einstaklingum með heyrn sem lærðu ekki sitt fyrsta 

mál fyrr en eftir kynþroskaaldurinn sýna sömu niðurstöður. Þessir einstaklingar höfðu 

hæfileika til að læra orð málsins og læra hvað þau þýða en þeim tókst aldrei 

fullkomlega að læra beyginguna á þeim né læra reglurnar sem gilda um setningagerð í 

móðurmáli þeirra. Vegna þessa er málnotkun þessa fólk mjög óeðlileg og það á erfitt 

með að fylgja málfræðireglum sem börn læra á máltökuskeiði. Þetta fólk getur til 

dæmis ekki fylgt neinum reglum um orðaröð. Þau börn sem læra móðurmál sitt við 

ungan aldur læra hins vegar mjög snemma þær reglur sem gilda um orðaröð í 



8 

 

móðurmálinu og eru því villur í orðaröð nokkuð sjaldgæfar (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2003). 

2.2. Málið 

Minnsta merkingargreinandi eining málsins kallast fónem, það er eitt stakt hljóð. 

Orðin „til“ og „tal“ merkja til dæmis ekki það sama og eru sérhljóðarnir /i/ og /a/ eini 

munurinn á þessum tveimur orðum. Þetta eru tvö mismunandi fónem og því 

merkingargreinandi. Í rauninni heyrum við aldrei fónem því þau eru huglægar eindir í 

kerfinu og eru málhljóð fulltrúar eða birtingarform fónemanna. Hvert fónem hefur 

óteljandi birtingarform, eða málhljóð og kallast þau hljóðbrigði (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 1983-2005:glæra 10-11). Málhljóðin mynda morfem og eru morfemin 

minnsta eining málsins sem hafa einhverja þýðingu. Sum orð eru aðeins gerð úr einu 

morfemi eins og orðið „bor“ en mörg orð eru gerð úr tveimur eða fleiri morfemum 

sem sett hafa verið saman, eins og orðið „borar“, sem er gert úr tveimur morfemum 

(bor + -ar) (Pence, Khara L. o.fl., 2008:5). Einnig skipa málhljóðin sér saman í 

atkvæði og mynda síðan orð. Eitt sérhljóð er í hverju atkvæði í íslensku. Í sumum 

atkvæðum er ekkert samhljóð og sum orð eru aðeins gerð úr einu atkvæði. Þannig 

getur eitt orð staðið úr einu sérhljóði eins og: „á“, „í“ og „ó“ (Höskuldur Þráinsson, 

1995:182). Þegar tvö orð eru sett saman myndast samsett orð. Málnotendur eru alltaf 

að mynda ný samsett orð og geta þeir skilið samsett orð sem þeir hafa aldrei heyrt 

áður án nokkurra vandræða ef þeir þekkja hlutana sem þau eru sett saman úr. 

Setningar eru síðan gerðar úr mörgum orðum eða setningarhlutum og er setning oft 

skilgreind sem „orðasamband sem inniheldur eina aðalsögn og oftast eitt frumlag“ 

(Höskuldur Þráinsson, 1995:253-258). 

Þegar heilinn þroskast þarf hann að þjálfast í því að skynja orð úr fónemunum. 

Hann getur átt erfitt með að greina þau þar sem fólk gerir ekki hlé á milli orða þegar 

það talar. Honum tekst það þó og við átta mánaða aldur fara börn að skynja orðin þó 

þau viti ekki hvað þau þýða. Þau byrja að læra ný orð og á sama tíma fer minnið og 

Wernicke svæðið í heilanum, sem sér um talað mál, að virka fullkomlega svo að 

börnin fara að geta tengt þýðingu við orðin (Sousa, David A. 2001:179).   

Í öllum tungumálum eru bæði sérhljóð og samhljóð, þó ekki endilega þau sömu 

og eru þetta tveir aðalflokkar málhljóðanna. Þegar við lærum ný tungumál þurfum við 

oft að læra ný málhljóð. Hægt er að líkja töluðu máli við það þegar menn spila á 
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blásturshljóðfæri. Þeir geta þá myndað ýmiss konar tóna með því að blása í 

hljóðfærið og beina loftstraumnum í mismunandi leiðir gegnum það. Þegar við tölum 

kemur loftstraumurinn frá lungunum, fer upp í gegnum barkakýlið og út um munninn 

eða nefið. Þegar við myndum samhljóð erum við að þrengja að loftstraumnum í 

munnholinu eða að loka alveg fyrir hann í augnablik. Þegar við myndum sérhljóða 

þrengjum við ekkert að loftstraumnum og leifum honum að komast óhindrað út 

(Höskuldur Þráinsson, 1995:181-182).  

Þegar við tölum erum við að tjá tilfinningar okkar, skoðanir, langanir og margt 

fleira við annan einstakling eða jafnvel við okkur sjálf. Til þess að geta það þörfnumst 

við hæfileika til að nota ákveðin taugaboð. Hvert tungumál hefur ákveðin málhljóð og 

sambönd hljóða sem eru einkennandi fyrir tungumálið. Að auki notum við 

mismunandi hljómfall og áherslur til að koma skilaboðunum áleiðis. Málið er ekki 

eina leiðin fyrir okkur mannfólkið til að eiga samskipti. Við notum að auki mikið af 

handahreyfingum, svipbrigðum og líkamstjáningu til að senda ákveðin skilaboð. 

Þegar við tölum í síma reynum við þó að reiða okkur eingöngu á röddina og þurfum 

við því að vanda orðaval okkar vel og reyna að beita röddinni rétt. Sagt er að allt að 

60% af þeim skilaboðum sem við gefum frá okkur augliti til auglitis sé með ósagðri 

líkamstjáningu (Owens, Jr., Robert E., 1996:7).  

Ef við skiljum ekki orðin sem aðrir gefa frá sér eru þau aðeins óskiljanleg hljóð. 

Við þurfum að geta skilið orðin til að geta skilið tungumálið sem talað er (Owens, Jr., 

Robert E., 1996:8). Hæfileikinn að geta talað og tungumálið sjálft eru hluti af því sem 

kallast samskipti eða tjáskipti. Með öðrum orðum eru tjáskipti undirstaða 

tungumálsins. Af hverju ætti einhver að læra tungumál ef hann gæti ekki notað það? 

Tjáskipti er það sem einstaklingar nota til skiptast á upplýsingum, hugmyndum, 

þörfum og löngunum. Það þarf að vera einhver sem ber fram skilaboðin og einhver 

sem tekur við þeim (Owens, Jr., Robert E., 1996:11). 

3. Máltaka barna 

Samkvæmt kenningum hins þekkta málvísindamanns Noam Chomskys er málið virkt, 

skapandi ferli sem er einnig reglubundið. Barn sem lærir mál heyrir aðeins lítinn 

fjölda setninga og hefur barnið þær sem undirstöðu. Með þessar undirstöður tekst 

barninu að öðlast hæfileika til að mynda fjölda nýrra setninga og skilja setningar sem 

það hefur aldrei heyrt áður. Einnig telur Chomsky að ákveðinn líffræðilegur búnaður 



10 

 

sé í börnum við fæðingu sem gerir þeim kleift að fá fulla málhæfni á grundvelli 

takmarkaðra gagna (Jón Gunnarsson, 1979(1):4). Hins vegar taldi þroska-

sálfræðingurinn Jean Piaget að á fyrstu tveimur æviárum barns, það er á skyn- og 

hreyfiskeiði sé grundvöllur máltökunnar lagður. Hann sagði að þær aðgerðir og 

samræming og stigskipun þeirra, sem barnið nær valdi á á þessum tíma, væru 

forsenda máltökunnar (Jón Gunnarsson, 1979(1):6).  

Engu að síður er talið  að manninum sé meðfætt að læra mál og sýna rannsóknir 

á heila manna að í vinstra heilahvelinu eru málstöðvar sem eru sérhæfðar til að sjá um 

mismunandi þætti móðurmálsins. Rannsóknir hafa einnig sýnt að máltaka manna 

tekur ákveðinn tíma sem er svipaður frá manni til manns og er ákveðinn af 

náttúrunnar hendi. Þessi tími er oft kallaður máltökuskeið eða markaldur í máltöku og 

er þá átt við tímabilið frá fæðingu og þangað til einstaklingur verður kynþroska. Barn 

verður að fá að kynnast og læra móðurmál sitt á þessum markaldri því annars er ekki 

hægt að segja að það hafi neitt ákveðið móðurmál (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2003). 

Máltaka barna er í rauninni ótrúlegt afrek. Þar sem málið er afar flókið kerfi 

tákna og reglna er ótrúlegt að ósjálfbjarga börn nái valdi á móðurmáli sínu á mjög 

stuttum tíma. Flest börn eru byrjuð að þróa sig áfram í tungumálinu við tíu til tólf 

mánaða aldur og orðin altalandi við fjögurra til sex ára aldur. Þau eiga þó enn eftir að 

læra einstaka reglur málsins og öðlast meiri orðaforða sem þau gera með því að lesa 

bækur og fylgjast með eldri einstaklingum tjá sig. Til samanburðar tekur það unglinga 

og fullorðna einstaklinga mörg ár að læra erlent tungumál að fullu og fæstir ná sama 

árangri og börnin þrátt fyrir að þeir standi í ströngu námi í nokkur ár (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2003).  

Á fyrsta æviári barna áður en raunveruleg máltaka hefst geta börn myndað öll 

hugsanleg hljóð og virðist ekkert hindra þá myndun málhljóða nema þær takmarkanir 

sem talfæri manna eru settar. Þarna geta öll málhljóð veraldar komið fyrir, hljóð sem 

börn heyra ekki í umhverfi sínu og skipta erfiðleikar í framburði engu máli í þeim 

tilvikum. Þegar þessu skeiði er lokið kemur oftast tímabil hjá börnum þar sem barnið 

er afar þögult. Eftir það hefst hin eiginlega máltaka og getur barnið átt í furðumiklum 

erfiðleikum með að mynda ákveðin hljóð þótt þeim virtist það auðvelt áður (Jón 

Gunnarsson, 1979(2):10).  

Máltaka barna er mjög flókið og reglubundið ferli sem flest börn ganga í 

gegnum. Börn velja ákveðin einkenni úr öllum þeim hljóðsveiflum sem þau heyra og 

einkennist málsmíð þeirra á þeim. Því læra börnin málið, að það er fyrir þeim haft. 
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Hægt er að sjá út frá því hversu illa börn taka leiðréttingum uppalenda sinna hvers 

eðlis framlag barnsins er til máltökunnar (Jón Gunnarsson, 1979(1):11). Þau læra ekki 

að tala með því að endurtaka aftur og aftur það sem fullorðna fólkið segir heldur læra 

þau móðurmálið sitt að mestu leyti sjálf. Börn vilja halda í sínar málfræðireglur og 

þurfa oftast að finna út úr því sjálf að reglurnar sem þau nota eru ekki réttar. Þess 

vegna er erfitt að fá lítil börn til að endurtaka orð og setningar sem ekki falla að 

málkerfi þeirra. Þótt börn læri að mestu leyti sjálf eru samskipti þeirra við annað fólk 

á máltökuskeiðinu nauðsynleg forsenda þess að þau nái að læra að tala. Með því að 

eiga samskipti við fólk læra börn orðaforða málsins og margar reglur þess. Málkennd 

manna þroskast í uppvextinum og það skiptir miklu máli að málfyrirmyndir barna séu 

góðar. Það hefur verið sýnt fram á að þau börn sem mikið hefur verið talað við og 

lesið fyrir hafa mun meiri orðaforða en börn sem lítið er haft samskipti við og þau ná 

einnig fyrr valdi á ýmsum setningagerðum móðurmáls síns. Ef til vill má segja að 

börn læri grundvallaratriði móðurmálsins sama hvernig þeim er sinnt en hversu góðir 

málnotendur þau verða fer eftir því hvers konar máluppeldi þau fengu (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2003).  

Margt bendir til þess að börn komi ekki í heiminn algjörlega óundirbúin undir 

máltökuna og lítur út fyrir að þau viti eitthvað um hvernig mannlegt mál er byggt 

upp. Þessir hæfileikar sem börnin fæðast með vísa veginn í máltökunni sem sést 

greinilega á því að flest heilbrigð börn læra móðurmál sitt á svipaðan hátt. Máltaka 

barna á Íslandi er ekki aðeins mjög keimlík heldur er hún svipuð um heim allan. Börn 

eiga það heldur ekki til að gera hvaða villu sem er meðan þau eru að læra málið 

heldur er málið reglubundið frá byrjun og hefur hvert stig málþroskans sínar eigin 

reglur. Þessar reglur eru þó ekki alltaf þær sömu og reglur fullorðinna. Með hverju 

stigi sem börn ganga í gegnum í málþroska líkist málkerfi þeirra málkerfi fullorðinna 

og að lokum læra þau sömu reglur og fullorðnir nota (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2003). 

Menn eru þó í aðalatriðum sammála um að í máltökunni komi fram reglubundið, 

skapandi atferli og einnig að það megi greina reglubundið þróunarþrep á 

máltökuskeiði (Jón Gunnarsson, 1979(1):7). 

Ekki verður um það deilt að talað mál veitir barni aukin tök á umhverfinu, bæði á 

fólki sem og öðru. Að kunna tiltekið mál veitir mönnum vald sem nota má bæði fyrir 

gott og illt. Staðreyndin er því miður sú að sum börn kynnast málinu fyrst og fremst 

sem tæki sem notað er gegn þeim. Þetta getur haft áhrif á máltökuna og hve vel 
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barninu gengur síðar meir við að beita málinu sér til framdráttar (Jón Gunnarsson, 

1979(2):14). 

3.1. Máltaka frá upphafi til 6 ára aldurs 

Þróun málsins er margvísleg og vissulega mismunandi milli einstaklinga. Hún er þó 

eins á mörgum sviðum og mun hér á eftir koma lýsing á því hvernig máltakan fer 

fram frá því að barnið kemur í heiminn og þar til það hefur að mestu leyti náð tökum 

á töluðu máli við sex ára aldur.  

3.1.1. Í upphafi 

Það fyrsta sem barn gefur frá sér þegar það kemur í heiminn er fæðingaröskur. Þetta 

öskur er alveg eðlilegt og gefur til kynna að öndunin er farin í gang. Mismunandi 

öskur verða þó að aðaltjáningarmiðli barnsins fyrstu mánuðina. Þessi hljóð eru kölluð 

viðbragðshljóð eða reflex sounds og gefa þau óþægindi til kynna. Í byrjun tjáir barnið 

sig með hljóðum, líkamshreyfingum, handapati og augnatilliti. Einnig einkennast 

hljóð barnanna í upphafi af sérhljóðum en samhljóðarnir koma seinna. Börnin virðast 

ekki hafa stjórn á viðbragðshljóðunum sem þau gefa frá sér og finnst fullorðnum oft 

eins og börnin séu að reyna að hafa samskipti við sig (Pence, Khara L. o.fl., 

2008:156).   

Frá fæðingu til átta mánaða gefa börnin aðeins frá sér ýmis líkamshljóð, þau 

hljóma helst eins og sérhljóð og mismunandi nefhljóð. Börnin eiga erfiðara með að 

notast við munninn, tennurnar, varirnar og tunguna og gefa því ekki mikið af 

samhljóðum frá sér. Við fjögurra til sex mánaða aldur fara börnin að æfa sig meira og 

gefa frá sér fleiri sérhljóð, þau vilja heyra sig „tala“ og reyna oft að brýna raustina til 

að sjá hversu hátt þau geta gefið frá sér hljóðin (Pence, Khara L. o.fl. 2008:156).  

Fyrstu málhljóðin sem börnin gefa frá sér virðast vera /i/, /u/ og /a/ og fyrstu 

samhljóðarnir eru /g/ og /k/. Seinna byrja að koma málhljóð eins og /p/, /b/, /t/, /d/ og 

/m/ og eru þetta hljóð sem barnið byrjar að nota til að mynda orð. „Pa“, „ba“, „ta“, 

„da“ og „ma“ heyrast oft við um það bil fimm mánaða aldur og hafa börnin ekki lært 

þessi málhljóð enda gefa heyrnalaus börn þau líka frá sér. Það er seinna þegar börn 

þurfa að skilja það sem aðrir segja sem heyrnalaus börn dragast aftur úr (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:53).  

Á fyrstu vikum ævi barnsins breytist öskur þess mjög mikið, bæði hljóðin sjálf 

og hljómfallið og þar af leiðandi getur verið erfitt að finna út hvað hljóðin eiga að 
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tákna. Ekki er þó hjá því komist að heyra hvað séu óánægjuhljóð og að barninu líði 

illa. Barnið hlustar af mikilli kostgæfni á mannsröddina frá upphafi og sýnir henni 

alltaf meiri og meiri áhuga. Við lok fyrsta mánaðar byrjar barnið oftast að hjala vegna 

ánægju, mettunar og afslöppunar. Þessi hljóð geta verið mismunandi en þau verða 

alltaf meiri. Hjalið getur verið á ýmsa vegu og getur barnið gefið frá sér skrítin hljóð 

og virðist það stundum vera að hlæja þegar það er í raun að hjala. Þegar hljóð 

barnsins verða skýrari fer það að endurtaka sömu atkvæðin eins og „ma ma“ og „da 

da“. Þetta þýðir ekkert sérstakt heldur er barnið að æfa sig eða leika sér með hljóðin. 

Oftast hefur þetta náð hámarki við átta mánaða aldur og heyrist þetta hjá börnum um 

allan heim (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:53-54). 

Sýnt hefur verið fram á að strax við þriggja mánaða aldur svara börn orðum 

fullorðinna með hjali og horfa barnið og hinn fullorðni hvort á annað og tala og hlusta 

til skiptis og geta því gagnkvæm samskipti komið mjög snemma. Þetta hefur allt 

mjög jákvæð áhrif á komandi málþroska barnsins. Við um það bil tíu mánaða aldur er 

hægt að segja að barnið myndi fyrstu eiginlegu orðin þannig að samsett hljóð komi 

fyrir aftur og aftur og hafi sömu merkingu við mismunandi aðstæður. Ekki þarf að 

vera að þessi orð séu eins og orð þeirra fullorðnu en barninu finnst þau merkja hið 

sama. Um leið og barnið lærir fleiri orð öðlast það meiri hæfileika til að hlusta á aðra 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:54-55). 

3.1.2. Eins árs aldur 

Þegar komið er nálægt eins árs aldri er barnið farið að æfa sig mikið í því að tala. Þá 

er það farið að tala svokallað barnamál eða mál sem barnið hefur búið til sjálft. Ef 

hlustað er á barnið er hægt að heyra að málið er farið að hljóma líkt og móðurmál 

barnsins þó að ekki sé hægt að skilja orðin sem barnið segir. Barnið er farið að segja 

orð með bæði sérhljóðum og samhljóðum og eru börnin að prófa sig áfram með 

tungumálið (Pence, Khara L. o.fl. 2008:157). 

Við eins árs aldur getur barnið farið að heyra þegar á það er yrt og veitt því 

athygli. Barn á þessum aldri lærir málið með því að apa og herma eftir hljóðum og 

hreyfingum. Fyrstu hljóðin sem barnið lærir tákna þau orð sem hljóðin minna á og 

þýðir „voff“  þá hundur hjá barni og er það ekki fyrr en á seinni árum sem barnið fer 

að læra orðið sjálft. Þegar barnið fer að nota orðin fer eitt orð að tákna heilar 

setningar og getur þá orðið „mamma“ þýtt: „mamma komdu“, „mamma hjálpaðu 

mér“ eða eitthvað þess háttar og segir hljómfallið oftast til um hvernig eigi að túlka 
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orðin sem barnið segir. Þegar barnið er eins árs hefur það mjög gaman af því að láta 

lesa fyrir sig, skoða myndir eða heyra kunnuglega rödd. Með því að læra að tala nær 

barnið miklu lengra í þróuninni heldur en ef það hefði aðeins skynhreyfiþroska og 

getur barnið haft samskipti við fólk á miklu ríkulegri hátt en áður (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:54-55). 

Þegar börn eru um rúmlega eins árs nota þau enn mikið munn og hendur við að 

rannsaka og kynnast hlutum. Rúmlega eins árs barni finnst auðvelt að þekkja algeng 

orð og hluti. Minni þess er öruggara en áður og gefur það til kynna að barnið þekki 

aftur myndirnar í fyrstu bókunum sem það skoðaði með aðstandendum sínum. Barnið 

fer að skilja einstök orð eins og: „drekka“, „peli“ og „borða“ og sum börn segja ef til 

vill örfá orð sem hægt er að skilja. Við eins og hálfs árs aldur eykst geta barna til 

muna við að skilja talað mál og þegar þau eru nýorðin tveggja ára eru þau farin að 

babla og nota hin ýmsu hljóð til að gera sig skiljanleg. Fyrstu orðin sem barnið notar 

eru oft nafnorð og táknar eitt orð oft heilar setningar. Þetta stig kallast einsorðsstigið 

og fara flest börn á þetta stig en því lýkur við um átján til tuttugu mánaða aldur. Sum 

börn nota einnig sitt eigið mál og eiga aðrir oft erfitt með að skilja það (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:63-64). 

Barnið er mjög fljótt að þróa orðaforða sinn og er mikill munur á máli barna 

milli átján mánaða og tveggja ára aldurs. Þótt börn séu afar misjöfn virðist breytingin 

yfirleitt vera mikil á þessum mánuðum. Barnið fer líka að nota málið mikið sem 

tjáningarform og bregst mun oftar við þegar á það er yrt heldur en áður og á 

auðveldara með að skilja einfaldar skipanir. Þess vegna er afar mikilvægt að fólk tali 

rétt og skýrt við börnin þegar máltakan er svo ör. Við eins og hálfs til tveggja ára 

aldur eykst áhugi þeirra á að benda á hluti og segja hvað þeir heita og nefna þau bæði 

dýr sem þau kannast við og geta farið að nefna hina ýmsu hluta líkamans (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:64).  

3.1.3. Tveggja ára aldur 

Við eins og hálfs til tveggja ára aldur lærir barn sjö til níu orð á dag og eiga foreldrar 

barnanna það til að missa töluna á því hversu mörg orð barnið kann á þessum tíma. 

Þau kunna um 50 orð þegar þau ná tveggja ára aldri og þó þau séu að læra um sjö til 

níu orð á dag nota þau þessi orð ekki endilega á sama hátt og fullorðnir. Stök orð sem 

börn nota geta vísað í fleira en aðeins það sem orðið þýðir eins og ef barnið segir 

„mjólk“ og meinar allan vökva sem það sér. Einnig getur eitt ákveðið orð þýtt aðeins 
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einn ákveðinn hlut líkt og „hundur“ gæti þýtt aðeins hundur barnsins en ekki allir 

hundar sem barnið sér. Barnið getur svo ruglast á þessu tvennu og kallað alla 

fjórfætlinga hund og getur það valdið ruglingi hjá foreldrunum (Pence, Khara L. o.fl., 

2008:189-190). 

Börn tveggja ára að aldri taka oftast mikið stökk í málþroska. Þau fara að setja 

orð saman í setningar og byrja á að nota tveggja orða setningar. Þá tjáir barnið 

upplifanir sínar og notar oft hljóð og orð sem aðrir en þeir, sem umgangast það að 

staðaldri, eiga erfitt með að skilja. Þessi fyrstu orð eiga það til að breytast þegar 

barnið lærir meira. Barnið kallar sig oftast sínu eigin nafni en ekki fornafni og er þar 

af leiðandi auðveldara að fá barnið til að hlusta ef nafn þess er nefnt. Getur verið erfitt 

fyrir lítið barn að skilja að fornafnið „þú“ getur verið „ég“ þegar einhver annar er að 

tala (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:73).  

Börnin byrja að geta haft samskipti við aðra einstaklinga og geta farið að nota 

málið til að tjá sig og til að láta vita hvað þau ætla sér að gera og hvað þau upplifa. Á 

þessu stigi er mjög mikilvægt að foreldrar og aðrir fullorðnir séu virkir og taki þátt í 

lífi barnanna (Pence, Khara L. o.fl. 2008:165). Börnin eru alltaf að spyrja og hlusta á 

svör, þau eiga það til að endurtaka aftur og aftur þangað til þau eru búin að læra orðið 

og getur þetta orðið að skemmtilegum leik. Fullorðið fólk þarf því að gefa börnunum 

góðan tíma og vera þolinmótt. Þessi börn eru mjög háð öðru fólki sem er duglegt að 

tala við þau. Nánasta umhverfi barnsins hefur einnig mikil áhrif á málþroska þess og 

örvar jákvætt viðhorf barnið og flýtir fyrir máltöku þess. Neikvætt viðhorf og 

afskiptaleysi getur heft barnið á þessu stigi. Einnig getur verið mikilvægt að vera ekki 

alltaf að leiðrétta barnið þegar það talar málfræðilega vitlaust heldur fylgja þroska 

þess á hverjum tíma svo það missi ekki áhugann út af stöðugri gagnrýni. Fullorðið 

fólk hjálpar barninu meira með því að tala rétt sjálft (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003:74).  

Á þessu stigi fer barnið að lýsa óskum sínum og getur farið að segja frá 

einföldum atburðum þó það geri ekki greinarmun á nútíð og þátíð í frásögnum sínum. 

Barnið hlustar af áhuga og tekur vel eftir því sem aðrir segja. Helst vill það heyra 

einfaldar sögur sem fjalla um barnið sjálft og vill barnið oft heyra sömu sögurnar og 

vísurnar aftur og aftur. Mikill munur er þó milli barna í málþroska. Sum eru mjög 

fljót að temja sér málið og eru nær altalandi við þriggja ára aldur. Önnur börn eiga í 

meiri erfiðleikum með að byrja og taka kipp við þriggja ára aldur og byrja þá af 

fullum krafti. Einnig er mikill munur á því hvort börnin hafi áhuga á að tala. Sum eru 
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svo æst í að tjá sig að þau hafa varla tíma til að koma öllu frá sér og er þá ekki verið 

að fást við talörðugleika heldur tímabil þar sem börnin eru fljótari að tala en þau eru 

að finna orðin sem þau ætla að nota. Þegar þetta gerist er best að hlusta og bíða og 

sleppa því að leiðrétta barnið (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003:74). 

3.1.4. Þriggja ára aldur 

Þegar börn byrja í leikskóla læra þau ný orð á miklum hraða og læra þau um 860 orð 

á ári eða tvö ný orð á dag á þessu tímabili. Börn á þessum aldri kortleggja orðin mjög 

hratt og geta þau lært nýtt orð aðeins með því að heyra það einu sinni. Þau kunna 

orðin einnig misvel, sum orð þekkja þau aðeins þegar þau heyra þau en vita ekki hvað 

þau þýða. Sum orð vita þau hvað þýða ef þau heyra þau í samhengi og geta tengt þau 

við einhvern ákveðinn atburð. Önnur orð þekkja þau vel og geta notað í daglegu tali 

án þess að vera í vandræðum. Ef barni á leikskólaaldri eru sýndir þrír hlutir sem það 

þekkir (til dæmis epli, stóll og borð) og einn hlutur sem það þekkir ekki (til dæmis 

tappatogari) og einhver biður barnið um að finna tappatogarann getur barnið útilokað 

hlutina sem það þekkir og fundið tappatogarann. Einnig ætti barnið að þekkja orðið 

almennt og geta dýpkað skilning sinn á því með tímanum með því að heyra það oftar 

og í samhengi (Pence, Khara L. o.fl., 2008:229).  

Við þriggja ára aldur vex áhugi barnanna á því að tjá sig með orðum. Þau fara að 

hafa áhuga á smáatriðum og fara að spyrja: „af hverju“, „hver“, „hvað“ og „hvernig“. 

Oft vill barnið einnig spyrja spurninga sem það þekkir svarið við og svarar stundum 

sjálft sínum eigin spurningum. Með því að hlusta á fullorðið fólk tala lærir barnið 

málfræðina og að setja orðin rétt saman og fer málið að verða öflugt tæki til 

samskipta fyrir barnið. Barnið tekur betur eftir því sem fullorðnir segja og verður því 

mun auðveldara að segja barninu til heldur en tveggja ára barni sem þarf oft að stoppa 

með handafli. Mörg börn tala mjög mikið og hafa mikinn áhuga á því að kynnast því 

sem er í kringum þau. Þau fara einnig að hafa ánægju af því að segja frá og er 

hugmyndaflugið afar mikið og á barnið oft í erfiðleikum með að skilja muninn á 

veruleika og ímyndun. Er þetta ástæða þess að frásagnir barna eru ekki alltaf 

sannleikanum samkvæmar og eiga þau oft vini sem ekki eru til í raunveruleikanum 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:82).  

Þegar barnið nær meiri tökum á málinu hefur það rosalega gaman af 

orðaleikjum, vísum og þulum því að taktur og hljómur gerir allt skemmtilegra í þeirra 
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eyrum. Börn hafa einnig mjög gaman af því að raula með sjálfum sér þegar þau leika 

sér. Ný orð eru oft afar skemmtileg og eiga börn það til að endurtaka bölv í sama tón 

og þau heyrðu það án þess að vita þýðingu þess. Önnur börn og leikfélagar hjálpa oft 

talþroska barnsins því að þau hafa ekki eins mikinn áhuga á meiningu orðanna eins og 

fullorðnir. Þar af leiðandi verður barnið að vanda betur mál sitt svo að önnur börn 

skilji það og þarf barnið því að aðlaga sig öðrum einstaklingum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:82). 

3.1.5. Fjögurra ára aldur 

Málþroskinn eykst mjög mikið á þessum aldri og verða mestar framfarir við fjögurra 

til fimm ára aldur. Spurningagleði barnsins nær hámarki á þessum aldri, það spyr um 

allt milli himins og jarðar og bæði hvernig og hvers vegna. Þessi spurnargleði er ekki 

aðeins til að afla sér upplýsinga eða til að forvitnast heldur einnig til að hlusta á 

sjálfan sig tala og athuga hvernig þeim tekst að orða setningar. Á þessum aldri finnst 

börnum oft mjög gaman að tala og eiga þau það til að vera síblaðrandi. Þau eru fljót 

að taka upp ný orð og orðatiltæki og finnst æðislegt að finna hvernig þau ná alltaf 

meira valdi á málinu. Börnin hafa gaman af því að búa til orð og finna upp bullorð og 

þau hafa afar gaman af löngum orðum, setningum og rími. Börnunum finnst líka 

gaman að ýkja og skreyta frásagnir sem gerir þær öfgakenndar og eiga þau til að nota 

orð sem þau skilja varla sjálf (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:88). 

Það sem einkennir þennan aldur er að börnin hafa rosalega gaman af orðum sem 

þau vita að þau eiga ekki að segja eins og blótsyrðurm. Sögur barnsins verða oft 

óraunverulegar og eiga börn erfitt með að greina á milli ímyndunar og veruleika. 

Þetta getur valdið foreldrunum áhyggjum og hafa komið upp mörg dæmi þar sem 

börn leika sér með ímynduðum vinum. Það að tala skýrt og mynda heilar setningar er 

oftast vel mótað við fjögurra ára aldur. Barnið á að geta notað persónufornafnið „ég“ 

um sjálft sig, einnig á það að vera búið að læra að minnsta kosti ferns konar innbyrðis 

afstöðu hluta: á, undir, fyrir framan og fyrir aftan (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003:88-89). 

3.1.6. Fimm ára aldur 

Þegar fimm ára aldri er náð líkist tal barnsins fullorðinstali. Barnið notar eðlilegar 

setningar og getur beygt orðin og á barnið það til að spyrja jafnmikið og fjögurra ára 

gamalt barn en á öðruvísi hátt. Fimm ára barn er ekki að spyrja til að gera tilraunir 

með orð eða til að ná sambandi við aðra heldur er barnið að leita eftir upplýsingum og 
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vill fá skýr svör til að auka við þekkingu sína. Þegar barnið er að leika sér verður 

leikurinn mun veraldlegri og fer það að leika sér í mannlegri tilveru. Þau fara að láta 

sig varða fæðingu, sjúkdóma og dauða sem verður að umræðuefni leikfélaganna. 

Fimm ára barn tengir mál sitt meira raunveruleikanum og uppgötvar barnið hvernig 

má nota málið í skapandi tilgangi eins og að búa til stuttar sögur (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:94-95). 

3.1.7. Sex ára aldur 

Eftir að börnin eru komin í grunnskóla læra þau enn þá mikið í málinu, bæði ný orð 

og hvernig eigi að nota tungumálið rétt. Þau þróa málið á allan hátt, hvernig þau 

meðtaka upplýsingar, hvernig þau útskýra og segja frá, hvernig þau hafa samskipti sín 

á milli og við fullorðna. Flest þessara framfara öðlast barnið með því að lesa texta þar 

sem það eykur orðaforða sinn og sér orð sem það þekkir í mismunandi samhengi og 

heyrir ekki í daglegu tali. Orðaforði barna á grunnskólaaldri eykst eins og áður til 

muna og er sagt að þau læri orðin á þrennan hátt: þeim eru kennd þau beint, þau læra 

þau í samhengi og þau skoða orðin eitt og sér (Pence, Khara K. o.fl., 2008:262).  

Orðaforði sex ára barna fer ört vaxandi og er það að hluta til því að þakka að þau 

eru mjög vakandi og forvitin og nýta öll tækifæri til að auka við þekkingu sína. Þau 

vilja ekki aðeins vita af hverju hlutirnir eru eins og þeir eru heldur einnig hvernig, 

hvenær og hvar. Algengt er að börnin sletti og bölvi og virðist sem þessi aldur sé 

einnig tíminn þar sem alls kyns ruglorð og orðaleikir verða til. Er eins og barnið sé nú 

orðið svo öruggt með málið að það geti snúið við orðum og leikið sér að nýyrðum. 

Barnið fer að búa til sögur og stundum vísur eftir eigin höfði (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003:101-102).  

Hér eftir eykst orðaforði barnsins sífellt og það fer að læra betur á málfræðina. 

Börnin fara að tala réttar og þau þróa málið alla ævi. Þegar málþroski er annars vegar 

skipta samskipti við fullorðna miklu máli. Ef talað er við barnið , lesið er fyrir það og 

það látið æfa sig örvast málþroski þess og eykur þetta líkurnar á að barnið læri gott 

mál sem og fái ríkulegan orðaforða. Unglingar sem útskrifast úr 10. bekk þekkja nú 

allt að 60.000 orð (Pence, Khara L. o.fl., 2008:262). 

 

Eins og sjá má er máltakan mikilvægt ferli sem gaman er að fylgjast með. Margt 

spilar inn í hana og eiga börn miserfitt með hana líkt og annað í lífinu. Eftir að hafa 

rætt um máltökuna almennt og hvernig hún fer fram hjá heilbrigðum einstaklingum er 
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vert að skoða aðeins hljóðkerfisvitundina því hún spilar stórt hlutverk í máltöku barna 

og gengi þeirra í lestri seinna meir. 

4. Hljóðkerfisvitund 

Skilgreiningin á hljóðkerfisvitund er næmi eða vitund einstaklinga fyrir hljóðrænni 

uppbyggingu orða í móðurmáli þeirra (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 1999:6). Hún er sá 

hæfileiki að geta hugsað og talað um hljóðkerfi málsins. Hljóðkerfisvitundin gefur 

börnum möguleika á að skilja mál sem í eru notuð stafróf og verða börn að vita að orð 

mynda hljóð sem eiga sér staf í stafrófinu. Í rannsóknum hafa verið notaðir 

mismunandi þættir hljóðkerfisvitundar til að skoða þróun hennar hjá börnum og 

einnig til að rannsaka tenginguna á milli lestrar og hljóðkerfisvitundar. Í íslenskri 

rannsókn sem gerð var árið 1999 var notað greiningartæki sem mat sex þætti 

hljóðkerfisvitundar barna sem áttu við lestrarörðugleika að stríða og þeirra sem áttu 

ekki við þetta vandamál að stríða. Þessir þættir voru sundurgreining, hljóðgreining, 

hljóðtenging, hljóðflokkun, orðhlutaeyðing og rím. Verkefnin í sundurgreiningu létu 

börnin greina í sundur orð í setningum, orð í atkvæði og orð í hljóðunga. Verkefnin í 

hljóðgreiningu fólust í því að þekkja fyrsta og síðasta hljóðið í orðum. Verkefnin í 

hljóðtengingu fólu í sér að hlusta á einstök hljóð og tengja þau síðan saman í orð. 

Hljóðflokkaverkefnin snerust um að flokka saman orð með sama upphafshljóð. 

Verkefnin í orðhlutaeyðingu fólu í sér að endurtaka hluta samsettra orða og verkefnin 

í rími snerumst um að þekkja orð sem ekki ríma saman og búa til rím (Ásthildur 

Snorradóttir, 2001:71-72). 

Hægt er að greina hversu góð hljóðkerfisvitundin er með því að leggja fyrir 

einstaklinginn verkefni þar sem finna á hljóð í orðum, aðgreina þau eða bæta einstaka 

hljóðum inn í orð. Til að þjálfa þetta eru ýmis viðfangsefni notuð, til dæmis rím eða 

stuðlun og síðan eru lögð fyrir flóknari verkefni eins og að aðgreina hljóð í orði eða 

heyra hvernig orð breytist með því að taka burt ákveðna stafi (Helga Friðfinnsdóttir 

o.fl., 1999:6). Með því að þjálfa börn í að finna rím er verið að þjálfa þau í að flokka 

hljóð og er barnið þannig að rannsaka form málsins. Flest fimm til sex ára börn hafa 

lært að ríma og er það talið óvenjulegt ef þau geta það ekki á þessum aldri. Gott er að 

þjálfa rímið með því að lesa sögur sem ríma og láta þau semja sitt eigið rím. Ekki er 

þó þar með sagt að þótt börn séu farin að ríma snemma án fyrirhafnar geri þau sér 
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grein fyrir því að málið sé sett saman úr minni einingum. Þarna gerir hljóðgreiningin 

mun meiri kröfur (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 1999:10-11).  

Hlustun þjálfar athyglina og einbeitinguna og er mjög mikilvæg fyrir 

lestrarnámið. Hlustunarleikir þjálfa börn í að hlusta á hljóðin í umhverfinu og er það 

góður undirbúningur fyrir greiningu á málhljóðum. Þeir þjálfa líka margt annað, til 

dæmis að fylgja fyrirmælum. Umhverfishljóð og málhljóð kallast bæði hljóðgjafar. 

Börnin eru fengin til að mynda sjálf hljóð með því að koma með hljóðgjafa að heiman 

eða með því að herma eftir dýrum eða öðru í umhverfinu og skiptir mestu máli að 

börnin æfist í að beina athyglinni að ákveðnum hljóðum. Síðan er farið í að greina 

stök málhljóð og er það mikilvægt svo þau verði meðvituð um hljóðin og læri að 

greina þau í sundur og setja þau saman (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 1999:9-10).  

Sum börn eiga erfitt með að greina milli setninga og orða í máli og er því 

nauðsynlegt að æfa þau sérstaklega í því. Þau þurfa að fá hjálp við að brúa bilið milli 

talmáls og ritmáls og þau þurfa að læra að málið skiptist í smærri einingar, það er 

setningar og orð. Börnin geta lært þetta vel í leik og sjá þau að málið byggist á 

mislöngum setningum og setningar á mislöngum orðum. Eftir að börn hafa lært að 

þekkja muninn á setningum og orðum er gott að kenna þeim að orðin skiptast síðan í 

enn minni hluta sem kallast samstöfur og er þetta svipað og atkvæði nema hér er átt 

við hljóðrænan orðhluta en ekki atkvæði samkvæmt íslenskum málfræðireglum. 

Samstöfurnar eru meðal annars fundnar með því að klappa, stappa og hoppa  

hljóðfallið í orðunum. Til dæmis má byrja á að kenna börnunum samstöfurnar með 

því að láta þau klappa nöfnin sín (Helga Friðfinnsdóttir o.fl., 1999:11). 

Við rannsókn, sem gerð var á tengslum hljóðkerfisvitundar og lestrar, kom í ljós 

að orðhlutaeyðing, hljóðflokkun og hljóðtenging sýndu meðal fylgni við lestur og 

sundurgreining sýndi lága fylgni við lestur. Rannsóknir um víða veröld hafa stutt þær 

niðurstöður að bein tengsl séu milli hljóðkerfisvitundar og lestrar. Einnig hefur komið 

í ljós að hægt er að þjálfa hljóðkerfisvitund og efla þannig lestrarfærni. Þegar börn 

fást við málkerfið er allt málkerfið virkt og er hljóðkerfisvitundin tengd við úrvinnslu 

á prentletri. Góða lestrarhæfileika tengjast tveimur þáttum: umskráningu á hljóðum í 

tákn og skilnings á máli. Börn þurfa að geta farið úr því að skilja málið og í það að 

umskrá hljóð í tákn og er sambandið milli lestrar og máls mjög greinilegt. Það er 

nokkuð ljóst að námsleiði og neikvæð sjálfsmynd tengist oft slæmu gengi í lestri. Þau 

börn sem þurfa alltaf að lesa hlutina tvisvar eða oftar missa oft sjálfstraustið og þar af 

leiðandi áhugann á yndislestri. Vegna þessa er nauðsynlegt að aukin þekking á 
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hljóðkerfisvitund og tengsl hennar við lestrarfærni skili sér í betri árangri í kennslu og 

þjálfun barna með lestrarörðugleika (Ásthildur Snorradóttir, 2001:72-73). 

Komið hefur í ljós að börn með góða hljóðkerfisvitund eiga mun auðveldara með 

að læra að lesa en aðrir og má þar til dæmis nefna rannsókn Bradley og Bryant í 

Bretlandi árin 1978 og 1985. Með þessum rannsóknum var einnig sýnt fram á að 

hljóðkerfisvitund barna áður en skólaganga þeirra hefst segir til um hvernig þeim mun 

ganga í lestrarnámi seinna meir og getur góð þjálfun í hljóðrænni skynjun auðveldað 

börnum að læra að lesa. Rannsóknir á einstaklingum með sérstaka lesröskun hafa líka 

sýnt að erfiðleikar við hljóðgreiningu eru eins hjá þeim öllum, það er þeir eiga erfitt 

með að greina stök hljóð og að taka út ákveðin hljóð úr orðum (Helga Friðfinnsdóttir, 

Sigrún Löve og Þorbjörg Þóroddsdóttir, 1999:6).  

4.1. Hljóð í máli barna 

Þegar börn byrja að gefa frá sér hljóð í vöggunni fara þau að hjala og gefa frá sér hin 

ýmsu smellhljóð, framgómmælt eða kringd samhljóð, blísturshljóð og svo framvegis. 

sem hverfa svo þegar barnið eldist og nær skeiði nokkurra orða eða þegar barnið fer í 

fyrsta skipti að nota orð til að tjá sig. Sum þessara hljóða eru þó ekki nauðsynleg fyrir 

tugumálið og er því ekki skrítið að barnið hættir að nota þau. Samt sem áður eru 

einhver hljóð sem börnin gleyma og þau ná þeim ekki aftur fyrr en löngu seinna þegar 

þau eru farin að tala tungumálið sleitulaust. Þessi hljóð eru helst blísturshljóð, 

gómhljóð, hliðar- og sveifluhljóð. Þar sem þessi hljóð komu í ljós þegar barnið 

hjalaði og þar sem barnið hefur heyrt hljóðmyndir þessara hljóða hefði barninu átt að 

vera tamt að nota þau. Það hefur verið reynt að útskýra af hverju við gleymum 

þessum hljóðum með því að segja að það vantaði að tengja hljóðmyndir og 

talfæraburð saman. Rannsakendur hafa þó komið því á framfæri að börn noti af og til 

„k“ í fyrstu orðunum sem þau læra en hætti svo að nota öll gómhljóð og noti 

tannhljóð í staðinn fyrir þau (Slobin, Dan I. o.fl., 1980:154). 

Fækkunin á hljóðum sem verður þegar börn hætta að hjala og fara á 

máltökuskeið á sér líklega skýringu í því að hvert hljóð fær hljóðkerfislegt gildi. 

Barnið reynir að laga sig að umhverfinu og reynir að afmarka þau hljóðfyrirbæri sem 

það heyrir, gefur frá sér, geymir í minni og myndar síðan þegar það þarf á því að 

halda. Barnið fer að afmarka þau hljóð sem það man og tekur eftir og endurtekur þau. 

Með þessu ljær barnið hljóðinu sérstakt gildi sem merkir eitthvað. Einmitt með 
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þessari afmörkun sem notuð er í merkingartjáningu krefst málið hljóðandstæðna sem 

eru einfaldar, skýrar, stöðugar og auðveldar í myndun og geta fest í minni. Fyrir 

þessar sakir þarf fjölbreytileiki hjalsins að víkja fyrir hljóðkerfislegri aðlögun (Slobin, 

Dan I. o.fl., 1980:154-155). 

Komið hefur í ljós að málhljóðum sem lærast seint er frekar skipt út fyrir önnur 

málhljóð og þau málhljóð sem lærast fyrst eru notuð til að bæta upp málhljóðin sem 

skipt er út. Samkvæmt þessu lærast hljóðin /s/ og /r/ að öllum líkindum frekar seint. 

Þeim er oftast skipt út fyrir önnur málhljóð samkvæmt rannsókn sem gerð var 

sumarið 1980 á 92 reykvískum börnum (Sigurður Konráðsson, 1984:30). 

Þegar talað er um hljóðkerfisfrávik er átt við þegar barn á í erfiðleikum með að 

mynda hljóð og er það þá háð hljóðfræði eða hljóðkerfislegu samhengi. Barnið er 

ekki í neinum vandræðum með að mynda hljóðið sjálft eitt og sér, eða ef til vill í 

einhverjum orðum í ákveðnu umhverfi, en á svo erfitt með að mynda þetta sama hljóð 

í einhverju öðru samhengi eða öðru umhverfi. Sem dæmi má nefna að barn getur 

myndað „f“ eitt og sér og í miðstöðu og bakstöðu orða eins og í „kaffi“ og „nef“ en 

þegar barnið á að mynda þetta hljóð fremst í orði setur það alltaf „þ“ í stað þess að 

setja „f“. Þá verður „fáni“ að „þáni“ og „fata“ að „þata“. Þegar barn er í slíkum 

vandræðum með að bera fram hljóð er það oftast í vandræðum með framburð á fleiri 

en einu hljóði (Þóra Másdóttir, 2004:24). 

4.2. Hljóðskynjun 

Sýnt hefur verið fram á að ung börn skynja tal eftir flokkum, það er að sundurgreining 

málhljóða fylgi flokkun þeirra. Með þessu er verið að segja að einstaklingar skynja 

mismunandi fónem en ekki mun á sama fóneminu. Menn hafa hæfileika sem þeir 

fæðast með sem gerir þeim kleift að skynja muninn á mörgum fónemum. Það hefur 

komið í ljós að hljóðskynjun ungbarna er flokkamiðuð eins og talskynjun fullorðinna 

einstaklinga. Hægt er að segja að þessi hæfileiki ungbarna eigi þátt í því að hraða 

mikið fyrir máltökunni vegna þess að barnið þarf ekki að læra þessar hljóðkerfislegu 

aðgreiningar sem það eru fætt með (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002:6). 

Vinstri hluti heilans stjórnar tali og sér um skilning á orðum, stöfum og tölum. 

Við sex mánaða aldur er sagt að öll ungbörn séu eins og að þau heyri sömu hljóðin 

sama frá hvaða landi þau eru (Sousa, David A. 2001:179). Ef móðurmálið sem barnið 

lærir gerir greinarmun á einhverjum ákveðnum fónemum gerir barnið greinarmun á 
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milli þeirra en ef móðurmálið gerir það ekki greinir barnið ekki muninn. Ungbörn 

geta til dæmis greint á milli málhljóðanna /l/ og /r/ og er því um að ræða meðfædda 

aðgreiningu. Þegar börn verða fullorðnir einstaklingar geta þau enn greint á milli 

þessara hljóða til dæmis getum við greint á milli orðanna „lopa“ og „ropa“. Hins 

vegar skynja Japanir eldri en eins árs ekki muninn á milli þessara hljóða. Það virðist 

síðan vera að ung börn aðlagi flokkamiðaða talskynjun sína að móðurmáli sínu við 

sex til tólf mánaða aldur og er það á þeim tíma sem japönsk börn hætta að skynja 

muninn á milli /l/ og /r/. Þetta sýnir að hljóðskynjun ungbarna er orðin svipuð og 

hljóðskynjun fullorðinna við eins árs aldur og hefur móðurmál barna því strax á fyrsta 

ári mótandi áhrif á málkennd þeirra (Sigríður Sigurðardóttir, 2002:6-7).  

Það er þó ekki aðeins þessi flokkamiðaða talskynjun sem gerir það að verkum að 

mannfólkið getur náð tökum á hvaða tungumáli sem er, heldur hafa rannsóknir sýnt 

að börn sem eru aðeins fjögurra daga gömul geta greint á milli tungumála aðeins með 

því að heyra hljómfall þeirra. Nýfædd börn geta greint mál í nokkra hljómfallsflokka 

og strax við tveggja mánaða aldur hafa þau misst þennan hæfileika að einhverju leyti. 

Við fimm mánaða aldur geta þau ekki greint á milli jafnmargra erlendra tungumála og 

áður. Þau eru þá orðin flinkari í að greina á milli mála sem tilheyra sama 

hljómfallsflokki og þeirra eigin móðurmál (Sigríður Sigurðardóttir, 2002:7). 

 

Eins og hér má sjá skiptir hljóðkerfisvitundin og hljóðskynjunin miklu máli bæði við 

máltöku og lestrarnám barna á öllum aldri. Þegar þær eru góðar hjálpar það barninu 

að skilja og tengja málið við það sem það heyrir. Því er stórt atriði að börnin fái 

þjálfun í hlustun og læri að nýta sér hana við máltökuna. Hún getur skipt sköpum í 

námi einstaklinga á allri skólagöngu þeirra og hefur það áhrif á framtíð 

einstaklinganna. 

5. Málörvun 

Til eru margar kenningar um hvernig börn læra að tala en eitt er víst að við þurfum að 

tala við þau og hlusta á þau svo þau læri talað mál. Sagt er að: „Það læra börnin sem 

fyrir þeim er haft“. Í flestum tilvikum þroskast börnin eðlilega og byrja að tala á 

eðlilegum tíma. Þau byrja einnig flest að lesa á réttum tíma og á eðlilegan hátt og 

verða sum fluglæs án þess að einhver hafi verið að fylgjast með þeim eða aðstoða þau 

við að læra. Þrátt fyrir það eru ótrúlega mörg börn með frávik í málþroska og hafa 
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þessi börn ekki náð að fara í gegnum málþroskaferlið á eðlilegan hátt og þurfa þau á 

annars konar málörvun að halda. Mikilvægt er að vera duglegur að tala við barnið og 

hlusta á það. Til að auka orðaforða barnanna er líka nauðsynlegt að lesa fyrir þau og 

leifa þeim að umgangast eldra fólk (Valdís B. Guðjónsdóttir, 2007:8). 

5.1. Aðferðir 

Ýmsar aðferðir eru til við að örva málþroska barna. Þær eru ekki mjög flóknar og 

ekki er mikill munur á þeim fyrir börn sem þroskast eðlilega og fyrir börn sem hafa 

alvarlega málþroskaröskun og þurfa talþjálfun hjá talmeinafræðingi. Margar aðferðir 

sem fullorðnir nota með börnum sínum eru í raun aðferðir sem notaðar eru við 

talþjálfun (Valdís B. Guðjónsdóttir, 2007:8). 

Tvær aðferðir eru helst notaðar þegar talað er við börn dags daglega og einnig 

þegar lesið er fyrir þau. Þessar aðferðir kallast spurnaraðferð og víkkunaraðferð. Með 

spurnaraðferðinni eru börnin spurð spurninga til að fá þau til að tala meira með því að 

svara spurningum. Með víkkunaraðferðinni er bætt við það sem barnið hefur sagt á 

ákveðinn hátt og þannig er mál barnsins víkkað út. Bradshaw, Hoffman og Norris 

gerðu rannsókn árið 1998 þar sem þessar aðferðir voru bornar saman við sögulestur 

þar sem innskot og útskýringar voru notaðar hjá tveimur leikskólabörnum með 

seinkaðan málþroska. Í þessari rannsókn var notuð aðferð sem studdist við 

spurnaraðferð. Barnið var spurt spurninga til að fá orð yfir hluti, lýsingar og túlkanir. 

Ef barnið gat ekki svarað spurningunni sagði talmeinafræðingurinn hana sem 

setningu og var þessi aðferð síðan borin saman við víkkunaraðferðina. Með henni var 

reynt að fá börnin til að nota meira af setningum sem útskýrðu eða túlkuðu með því 

að víkka út útskýringar barnanna og breyta þeim. Börnin tvö voru fjögurra ára gamlir 

drengir sem voru með seinkaðan málþroska en eðlilegir að öðru leyti. 

Talmeinafræðingurinn var með hvorum fyrir sig í hálftíma í senn í þrjár vikur og voru 

báðar aðferðirnar notaðar í hverjum tíma. Bækur voru lesnar og voru niðurstöðurnar 

þær að með víkkunaraðferðinni notuðu börnin 26% fleiri setningar og 77% fleiri 

útskýringar og túlkanir. Styðja þessar niðurstöður þá kenningu að víkkun á svörun 

barna hvetur þau til að koma með útskýringar og túlkanir. Í þessari rannsókn kom 

einnig í ljós að með því að bæta þögn eða eyðu við víkkunaraðferðina æfðust börnin 

bæði í því að koma með útskýringar og að túlka það sem fram fór (Valdís B. 

Guðjónsdóttir, 2007:9).  
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Það má því segja að það sé mikilvægt að fá börn til að tjá sig sjálfstætt og leyfa 

þeim að spreyta sig við að útskýra og svara spurningum í staðinn fyrir að fullorðnir 

reyni alltaf að fylla upp í eyður barnanna. Þarna sést að besta málörvunin sem barnið 

fær er að fá tækifæri til að tjá sig og útskýra hvað það er að hugsa og meina hverju 

sinni. Þegar börnin eiga erfitt með að tjá sig getur það valdið þeim töluverðum 

erfiðleikum og getur barnið átt við mikla málörðugleika að stríða. Til er hugtak yfir 

víðtæka málerfiðleika sem oft er stuðst við sem kallast sértæk málþroskaröskun. 

6. Sértæk málþroskaröskun 

Eins og allt sem tengist mannslíkamanum getur hæfileikinn til að þróa málið veikst 

mikið ef einstaklingur hefur veikleika í starfsemi heilans sem sér um máltökuna. Börn 

með málörðugleika eiga í miklum erfiðleikum með máltökuna og tekur það þau mun 

lengri tíma að læra talað mál en önnur börn (Pence, Khara L., 2008:34).  

Með sértækri málþroskaröskun er átt við víðtæka málerfiðleika barna sem hafa 

veruleg áhrif á skilning þeirra og tjáningu. Þessi röskun tengist engu öðru í þroska 

barnanna svo sem heyrnaskerðingu, greindarskerðingu eða einhverju öðru. Önnur 

greind barnanna er eðlileg og þroski þeirra venjulegur þó að frávik geti verið til staðar 

í einhverjum tilvikum. Börnin sem greinst hafa með þetta frávik eru afar misjöfn og 

einkennin breytast með aldri barnanna. Ef börnin fá snemma góða þjálfun ná þau 

börn, sem hafa sértæka málþroskaröskun, jafnöldrum sínum en bilið á það til að 

aukast ef ekki er gripið nógu fljótt inn í. Þekkt er að barn sem greinst hefur með 

sértæka málþroskaröskun á leikskólaaldri eigi við námsörðugleika að stríða þegar það 

kemur í grunnskóla og er þá eingöngu verið að vísa í greindarmælingu hjá sálfræðingi 

og í sérkennslu en ekki frekari greiningu hjá talmeinafræðingi. Á Íslandi er talað um 

sértæka málþroskaröskun hjá þeim börnum sem eru tveimur staðalfrávikum frá 

meðaltali á málþroskaprófi í grunnskóla en einu staðalfráviki í leikskóla (Hólmfríður 

Árnadóttir, 2004:12). 

Þau börn sem greinst hafa með sértæka málþroskaröskun eru með frávik miðað 

við önnur börn í færni við að skilja og nota mál og tal. Sagt er að um 315 börn í 

hverjum árgangi séu með sértæka málþroskaröskun. Erfitt er að finna ástæðuna fyrir 

þessari röskun og hafa bæði erfðafræðilegir og umhverfislegir þættir verið skoðaðir. 

Talið er að margir þættir sem fléttast saman hafi áhrif á máltöku barna og valdi því að 
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þau ná ekki tilskildum árangri í máltöku. Svo virðist sem sértæk málþroskaröskun sé 

röð einkenna sem breytast eftir því sem barnið eldist og þroskast frekar en einhver ein 

ákveðin röskun (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010:23). 

Einfaldara væri að greina börn með sértæka málþroskaröskun ef einkenni þeirra 

væru alltaf eins. Ef börnin hafa eingöngu frávik á einu sviði er ekki hægt að greina 

þau á málþroskaprófum en þau verða að hafa frávik á að minnsta kosti tveimur 

sviðum til að hægt sé að greina þau. Flestir fræðimenn telja að börn með sértæka 

málþroskaröskun læri tungumálið eins og önnur börn og geta einkenni 

málþroskafrávikanna verið mismikil. Það eru því ekki sömu horfur á framförum hjá 

öllum. Börn með sértæka málþroskaröskun eru mun lengur en önnur börn að vinna úr 

upplýsingum tungumálsins eins og hljóði, merkingu og málfræði því að vinnsluminni 

þeirra virðist vera hægara. Þau eru einnig talin eiga í meiri erfiðleikum með að skynja 

og greina hljóð talmálsins, þau eru lengur að læra muninn á lengd hljóða og lengur ná 

tökum á reglum um röð hljóða í orðum. Þessi börn þurfa að heyra orðin mun oftar en 

önnur börn til að þekkja þau og meðtaka lengd þeirra. Oftast læra börn, með sértæka 

málþroskaröskun, grunnorðaforðann hægar en önnur börn sem og merkingu 

óhlutbundinna orða. Þau eiga einnig oft erfitt með að nota málið til að lýsa því sem 

þau eru að hugsa og tjá hvað þeim langar í (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010:23).  

Talið er að börn með sértæka málþroskaröskun nái jafnöldrum sínum við fimm 

og hálfs árs aldur. Engu að síður er erfitt að komast að því hvaða þættir í málinu og 

talinu segja til um hvaða börn ná jafnöldrum sínum í málþroska áður en þau fara í 

grunnskóla. Rannsóknir sem hafa skoðað börn til lengri tíma hafa sýnt að sum börn 

áttu enn í vandræðum með orðaforða, stafsetningu og ritun við ellefu ára aldur en 

önnur gátu fylgt jafnöldrum sínum í náminu (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010:23). 

Undir heitinu sértæk málþroskaröskun er hægt að flokka nokkrar tegundir 

röskunar með sérstök undirheiti. Hér á landi eru til fleiri en eitt flokkunarkerfi en er 

oftast stuðst við flokkun Rapin og Allen frá árinu 1995 og er þar talað um sex 

undirflokka (Hólmfríður Árnadóttir, 2004:12): 

 Hljóðkerfisleg og setningafræðileg röskun (e. phonologic-syntactic deficit 

syndrome) 

 Hljóðröðunargalli (e. phonologic programming deficit syndrome) 

 Nafngleymska og setningafræðileg hömlun (e. lexical-syntactic deficit 

syndrome) 
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 Merkingarleg og málnotkunarleg hömlun (e. semantic-pragmatic deficit 

syndrome) 

 Mállegt verkstol (e. verbal dyspraxia) 

 Málgreiningarstol (e. verbal auditory agnosia) 

 

Flokkarnir breytast eftir því sem rannsóknir á sértækri málþroskaröskun þróast og er 

því ekki til nein fullgild flokkun á henni. Börn eiga það til að færast milli flokka og er 

ástæðan sú að oft er talið að undirflokkarnir eigi sér mismunandi orsakir. Ef þessir 

undirflokkar eru skoðaðir nánar er hægt að sjá að málþroskaröskunin getur verið með 

hinu ýmsu móti og birtast erfiðleikarnir á mismunandi hátt. Þannig er ljóst að 

erfiðleikar barnanna í námi eru ekki alltaf þeir sömu (Hólmfríður Árnadóttir, 

2004:12). Hér á eftir verða fáein birtingarform sértækra málerfiðleika úr ýmsum 

flokkum talin upp. 

1. Heyrnarminniserfiðleikar: 

Börn með þessa erfiðleika eiga erfitt með að muna fyrirmæli, ný orð og hugtök 

gleymast auðveldlega, þeim finnst löng orð þvælast fyrir þeim og þau eiga erfitt 

með að halda athygli við hlustun.  

2. Málfræðierfiðleikar: 

Börn með þessa erfiðleika eiga í erfiðleikum með beygingarfræði, svo sem 

eintölu/fleirtölu og beygingu sagnorða, lýsingarorða og nafnorða. Þau nota 

málfræðireglur af handahófi og ruglast oft við notkun fornafna, forsetninga og 

þess háttar. 

3. Erfiðleikar í tjáningu, að taka þátt í samræðum í hópi og/eða við einstaklinga: 

Börn með þessa erfiðleika sleppa gjarnan smáorðum og áherslulitlum orðum úr 

setningum, orðaröð þeirra og atburðarás er oft skipulagslaus, þau detta úr 

samræðum í bekknum og nota orð og tjá sig eins og þau séu mun yngri.  

4. Erfiðleikar með að skilja og vinna með mælt/ritað mál: 

Börn með þessa erfiðleika skilja ekki brandara og margræð orð, orðatiltæki, 

myndlíkingar og ljóð. Þau eiga erfitt með að átta sig á andheitum og 

samheitum, halda ekki þræði í umræðum eða innlögn í bekk og eiga erfitt með 

rökhugsun. Þegar ofar dregur í skólagöngu eiga erfiðleikarnir til með að aukast.  

5. Orðgleymska: 
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Börn með þessa erfiðleika eiga erfitt með að kalla fram orð úr minninu og muna 

ekki rétt orð yfir hluti. 

6. Framburðarerfiðleikar: 

Börn með þessa erfiðleika hafa stóran galla í hljóðkerfinu og sést sá galli á því 

að þau snúa hljóðum, nota brottföll, samlögun og fleira vitlaust og sést þetta 

bæði í mæltu máli og rituðu. Þetta sést einnig á stafsetningu og gera þau villur 

sem ekki hafa með reglur eða kunnáttu að gera. 

 

Þegar börn eiga við erfiðleika líkt og þessa að stríða hefur það oft mikil áhrif á 

andlega líðan þeirra og hegðun. Þau verða óörugg í samskiptum við jafnaldra, verða 

barnaleg í hegðun og hlýða illa reglum. Með þessari upptalningu má sjá að 

námserfiðleikar geta verið miklir og geta tilfinningaerfiðleikar verið fylgifiskur. 

Skiptir því miklu máli hvernig tekið er á móti þessum börnum við upphaf 

grunnskólagöngu þeirra (Hólmfríður Árnadóttir, 2004:12-13).  

Til að geta tekið þátt í almennum samskiptum er afar mikilvægt að geta notað 

tungumálið sem skyldi . Þegar nemendur eldast eru gerðar meiri kröfur til þeirra um 

að taka þátt í umræðum og nota málið. Það hefur komið í ljós að börn, sem greind eru 

með sértæka málþroskaröskun, gengur verr í félagslegum samskiptum en öðrum 

börnum á sama aldri. Taka má sem dæmi að þeim gekk verr að leysa ágreininga við 

félaga og þau beittu oftar líkamlegu ofbeldi í samskiptum. Þau höfðu auk þess ekki 

eins mikla trú á sinni eigin félagsfærni. Kennarar nemendanna einblíndu þó frekar á 

slakt gengi þeirra í skólanum heldur en félagslega færni þeirra. Talið er að börn með 

sértæka málþroskaröskun séu í þrefalt meiri hættu á að verða fyrir einelti en önnur 

börn. Það hefur komið í ljós að málþroskafrávik hefur langvarandi áhrif á getu fólks 

til að lesa og skrifa. Af þessu leiðir að menntunarstig þeirra verður lægra og hefur það 

áhrif á starfsval og efnahagslega afkomu. Einnig voru þessir einstaklingar almennt 

með lakari geðheilsu eða atvinnulausir í samanburði við fólk með dæmigerðan 

málþroska við fimm ára aldur (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010:24).  

Fræðimenn að nafni Stackhouse og Wells fundu út árið 1997 að „bilun“ geti átt 

sér stað í ferlinu frá því að við nemum tal og þangað til við berum fram málhljóðin. Á 

milli þessara tveggja póla, eyra og munns, er að finna ýmis atriði sem geta farið 

úrskeiðis. Má þar nefna erfiðleika við að greina á milli málhljóða, erfiðleika með að 

festa réttar hljóð- eða orðmyndir í orðasafni eða vandræði við að móta hreyfingar 

talfæranna fyrir réttan framburð. Þegar skoðaðar eru villur í máltöku barna eru 
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villurnar ekki flokkaðar nákvæmlega heldur er reynt að finna hvar í talferlinu eitthvað 

fór úrskeiðis og af hverju (Þóra Másdóttir, 2004:26). 

Börn sem byrja í grunnskóla byrja á fullu að læra að lesa og læra nemendur með 

málþroskafrávik mun hægar að lesa en aðrir nemendur en að öðru leyti er 

lestrarnámið ekki frábrugðið lestrarnámi annarra barna. Undirstaða lesturs er góður 

málþroski, sá sem er fljótur að temja sér lesturinn er góður í að breyta hljóðum í orð 

og hefur sá hinn sami góðan orðaforða. Þeir nemendur sem eru með sértæka 

málþroskaröskun og byrja í grunnskóla með lítinn tal- og málþroska eru í áhættuhóp 

þegar kemur að því að ná góðum tökum á umskráningu og lesskilningi til að verða 

góðir í lestri. Þessir einstaklingar geta átt í vandræðum á skólagöngunni seinna meir 

(Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010:23). 

Þegar börn greinast með sértæka málþroskaröskun eiga þau fyrir hendi sér mikla 

erfiðleika sem tengjast leik- og grunnskólagöngu því undirstaða skólagöngunnar er 

þekking og notkun á máli og tali. Þess vegna þarf að aðstoða þessi börn frá upphafi 

og kenna þeim málið sem og styrkja þau í því sem þau eru góð. Það hefur verið 

margsannað að börn með sértæka málþroskaröskun ná mun betri árangri í skóla ef 

þau fá tilskilda aðstoð tímanlega og þangað til barnið er búið að ná tökum á málinu. 

Það er þekkt að nemendur fá ekki nógu mikla kennslu í lestri og ritun fyrr en nokkuð 

er liðið á grunnskólagöngu þeirra. Kennslan á að hjálpa nemendum á þeim sviðum 

sem þeir eru slakir eins og í hljóðgreiningu, orðaforða, umskráningu og lesskilningi. 

Ef þeir fá ekki markvissa aðstoð á fyrstu þremur árum skólagöngunnar dragast 

nemendurnir enn frekar aftur úr. Það þarf að meta málþroska þessara barna helst við 

upphaf hvers skólaárs svo þeir fái tilskylda kennslu. Námserfiðleikar vegna 

málþroskafrávika hafa mikil áhrif á hvernig einstaklingum gengur að tengjast 

vinaböndum, taka þátt í félagslífi, öðlast sjálfstæði, mennta sig, hvernig geðheilsa 

þeirra þróast og hvort þeir hafi góða atvinnumöguleika. Því er mikið í húfi fyrir fólk 

með málþroskafrávik (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010:25). 

 

Eins og sjá má er margt sem getur tengst slæmu gengi í máltöku. Ekki er því úr vegi 

að reyna að uppgötva svona raskanir sem fyrst. Til eru mörg börn sem ekki hafa 

fengið greiningu eða fá hana of seint og kemur því eitt dæmi hér á eftir af litlum 

dreng sem hefur átt í miklum erfiðleikum með að þróa málið. 
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6.1. Það þarf að huga að framtíðinni 

Hér á eftir fer stutt greinargerð um það hversu mikilvægt það er að gripið sé snemma 

inn í þegar grunur leikur á að barn eigi við málörðugleika að stríða. Börn eru ekki 

alltaf send í greiningu um leið og grunurinn vaknar og getur liðið of langur tími þar til 

barnið fær aðstoð og veldur það oft og tíðum miklum erfiðleikum í skólagöngu 

barnsins seinna meir.  

6.1.1. Lítill drengur með málþroskafrávik 

Drengur nokkur, þriggja og hálfs árs, hefur loksins verið greindur með 

málþroskafrávik. Hann er fæddur í júlí 2008. Drengurinn hefur þroskast alveg 

eðlilega nema að hann hefur ávallt verið lítið fyrir það að tjá sig með orðum. Hann á 

menntaða foreldra sem báðir hafa góða vinnu og eru þau dugleg að tala við hann og 

lesa fyrir hann bækur. Einnig á drengurinn ömmur og afa sem eru dugleg að örva 

hann í tali og sýna honum myndir og lesa fyrir hann bækur. Þessi drengur á einnig 

eldri bróður sem varð sex ára í desember 2011 og byrjaði í grunnskóla haustið 2011. 

Drengirnir voru alltaf saman í leikskóla og var bróðir hans duglegur að tala og einkar 

fljótur til máls og var snemma farinn að geta skrifað nafnið sitt.  

Litli drengurinn var við eins árs aldur ekki farinn að segja nein skiljanleg orð, 

hann gat sagt „ma“ og „pa“ en ekki mikið meira en það. Þegar leið á urðu orðin sem 

hann gat sagt því miður ekki mikið fleiri. Hann sagði „voff“ og þýddi það hundur og 

táknaði oftast lítið tuskudýr sem hann átti og var mikið með. Við tveggja ára aldur var 

hann ekki enn farinn að segja fleiri orð, hann sagði enn „voff“ og „ma“ og „pa“ og 

einnig sagði hann „hó“ og þýddi það jólasveinninn. Hann var ekki mikið fyrir að 

herma eftir fullorðnum þegar þeir voru að reyna að fá hann til að segja einhver orð 

eða nöfn og varð drengurinn oft leiður og nennti ekki að hlusta þegar fólk var að 

reyna að kenna honum stök orð.  

Drengurinn hafði alltaf verið á sama leikskóla og við þriggja ára aldur, þegar 

hann var ekki enn farinn að tjá sig að neinu ráði, var fjölskyldan farin að hafa 

áhyggjur. Leikskólinn hafði ekki gert neitt og ekki reynt að greina hann eða fara með 

hann í skoðun hjá talmeinafræðingi. Alltaf var sagt við foreldrana að hann væri 

eitthvað seinn og þetta hlyti að koma einn daginn. Drengurinn var afar venjulegur og 

skýr, hann skyldi allt sem við hann var sagt og lék sér eins og aðrir krakkar og við 

aðra krakka. Hann var aldrei skilinn útundan og var mjög hraustur og duglegur 

strákur og fannst öllum því alveg líklegt að málið kæmi einn daginn. Þegar hann var 
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rétt að verða þriggja ára lenti hann í smá óhappi og þurfti að liggja í rúminu í rúman 

mánuð og vonuðust allir til þess að það myndi hjálpa honum við að komast í gang. 

Það gerðist því miður ekki. Drengurinn sagði enn þá örfá orð og vildi ekki reyna að 

æfa sig.  

Haustið eftir að litli drengurinn varð þriggja ára fór hann í nýjan leikskóla. Þegar 

hann kom þangað byrjuðu viðvörunarbjöllurnar strax að hringja hjá 

leikskólakennurum skólans og var hann þá strax sendur í heyrnarmælingu. 

Drengurinn hafði verið með vökvasöfnun í eyrum og mikla eyrnabólgu og kom 

heyrnarmælingin því ekki strax vel út. Hann þurfti því að bíða í nokkrar vikur þangað 

til hægt var að senda hann aftur í heyrnarmælingu og þegar hún kom vel út var hann 

sendur í málþroskaathugun í desember 2011 hjá talmeinafræðingi. Drengurinn tjáði 

sig ekkert í tímanum og var málþroski hans því að mestu metinn út frá upplýsingum 

móður hans og starfsfólki leikskólans. Var drengurinn metinn með máltjáningu 

nálægt meðalgetu tveggja ára barna.  

Eftir greininguna byrjaði drengurinn í talþjálfun og fær hann nú talkennslu í 

leikskólanum tvisvar á dag og fer hann til talmeinafræðings þegar pláss losnar. 

Drengurinn er loksins farinn að tjá sig aðeins með tali og er hann byrjaður að herma 

eftir orðum sem sögð eru við hann. Hann sýnir töluðu máli meiri athygli og er líklega 

farinn að skynja að hann sé eitthvað öðruvísi en önnur börn. Hann getur þó ekki alltaf 

gert sig skiljanlegan en hann heldur áfram að æfa sig og vonandi gengur máltakan 

hratt fyrir sig.  

Vonandi hefur þetta ekki of mikil áhrif á þennan litla dreng í framtíðinni og 

vonandi nær hann að aðlagast þegar hann byrjar í grunnskólanum. Það hefði ef til vill 

verið hægt að greina drenginn fyrr. Ef hann hefði verið sendur í greiningu þegar 

grunur lék á að hann ætti við málþroskafrávik að stríða við tveggja og hálfs árs aldur 

hefði verið hægt að byrja með hann í talþjálfun á þeim tíma. Hann er frekar seinn í 

máltökunni og getur það haft áhrif á alla hans skólagöngu. Það ætti að brýna fyrir 

leikskólakennurum að hafa augun opin fyrir svona börnum og reyna um leið og 

eitthvað virðist ekki vera í lagi að koma þeim í greiningu þó svo að hún komi vel út, 

því  allur er varinn góður.  
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7. Niðurlag 

Ekki er alltaf sem börnum gengur jafnvel að þróa með sér málið og verðum við þess 

vegna að taka tillit til þeirra sem eiga í erfiðleikum með það og aðstoða þau eftir bestu 

getu. Samkvæmt þróunarskeiði mannsins eigum við að ganga í gegnum ákveðið ferli 

sem kallast máltökuskeið sem er í flestum tilvikum einfalt og kemur af sjálfu sér. 

Þegar eitthvað er ekki eins og það á að vera og börn eru lengi að þróa með sér málið 

tengist það oft vinstra heilahveli einstaklingsins. Ekki þarf að vera að barnið sé seint á 

einhverjum öðrum sviðum þroskans og geta þessir einstaklingar verið hinir snjöllustu. 

Ekki má dæma börnin eingöngu út frá málþroska heldur verður að skoða þau frá fleiri 

sjónarhornum og reyna að aðstoða þau á því sviði sem vantar.  

Oftast gengur máltakan vel og eðlilega fyrir sig og tekur það börn nokkur ár að 

verða altalandi. Þau byrja við fæðingu að hlusta og fylgjast með fullorðna fólkinu tjá 

sig og síðan smátt og smátt læra þau að nota talfærin og segja stök orð þar til þau eru 

farin að segja heilar setningar. Málið þróast alla ævi og erum við alltaf að læra 

eitthvað nýtt. Við bætum við orðaforðann, fyrst mjög hratt en síðan hægist á því þar 

til við lærum aðeins örfá orð á ári. Einnig lærum við alltaf eitthvað nýtt í málfræðinni 

og málnotkuninni og er hægt að segja að við séum aldrei búin að læra allt tungumálið. 

Þess vegna er mikilvægt að grunnurinn sé góður og að við aðstoðum þá sem þurfa á 

því að halda.  
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