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Útdráttur 
Tilgangur þessa verkefnis er að varpa ljósi á hvernig máltöku barna er háttað auk þess 
sem gerð er grein fyrir málhömlun barna og leiðum til málörvunar. Leitað er svara við 
spurningum um hvers vegna og hvernig börn læra móðurmál sitt, hvernig nýtist Tákn 
með tali sem málörvunarleið fyrir börn sem eiga við málörðugleika að stríða, með 
sérstakri áherslu út frá málþroska barna með Downs-heilkenni.  
 Fjallað er um máltökukenningar ólíkra fræðimanna til að varpa ljósi á hvernig 
máltöku barna er háttað og hvernig hún þróast. Þeir fræðimenn sem settu 
kenningarnar fram eru ekki á sama máli hvernig sú þróun er. Gert er grein fyrir 
málþroskamyndun hjá börnum frá fæðingu til grunnskólaaldurs. Hjá flestum gengur 
þessi þróun eðlilega fyrir sig en stundum kemur fyrir að svo er ekki, fyrir því geta 
verið margar ástæður, til dæmis vegna sjúkdóma og annarra líffræðilegra ástæðna, 
eins og barna með Downs-heilkenni. Ef eitthvað fer úrskeiðs í þróun tungumálsins hjá 
barni getur það einnig leitt til skerts málþroska eða málhömlunar.  
 Fjallað er um leiðir til málörvunar í lok verkefnisins og þá bæði með tilliti til 
barna með eðlilegan málþroska sem og barna með skertan málþroska, barna með 
Downs-heilkenni. 
 

Summary 
The purpose of this assignment is to shed light on the processes involved in the 
language acquisition of children. I will also go into the subject of specific 
developmental disorders of speech and language and language stimulation. I will seek 
to answer why and how children adopt their mother language, how Makaton is used as 
a developmental tool for children with impaired speech development, focusing on 
children with Downs Syndrome. 

I will cover the different language acquisition theories that have been put 
forward to explain the development, and different stages, of language acquisition. 
The scholars who have put forward these theories are, currently, not in agreement as 
to how that process takes place. This assignment will cover the issue of language 
development from infancy to primary school age. For the majority of children this 
process is a fairly smooth one, but, alas, not for all. There can be many reasons for 
impaired language development, for instance, disease and other physiological factors, 
such as Downs Syndrome. If a child encounter problems in its language development 
it can also lead to specific developmental disorders of speech and language. 

I will, to finish, go into available tools for language stimulation, covering 
language stimulation for both children with normal language development 
capabilities, and, also, children with impaired language development skills, and 
children with Downs Syndrome  
 


