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Útdráttur 

Ýmsir hlutir geta haft áhrif á máltöku barna en þar má nefna menningarlega þætti, tvítyngi, 

samfélagslega stöðu foreldra og uppeldishætti. Máltaka hefst strax við fæðingu og þróast með 

auknum aldri og hafa ýmsar kenningar verið settar fram um þróun máltöku og málþroska 

barna. Ef barn er með seinkun eða frávik í málþroska getur það haft miklar afleiðingar á 

annan þroska líkt og vitsmunaþroska, tilfinningaþroska, hegðun, félagsþroska og skólatengda 

færni. Fjallað verður um aðferðir snemmtækrar íhlutunar og sjónum beint að þjálfun barna 

með frávik í málþroska. Að auki verður farið yfir helstu málþroskaskimanir og málþroskapróf 

sem notuð eru á Íslandi til þess að finna þau börn sem þurfa á sérstökum stuðningi að halda. 

Ef grunur vaknar um frávik í málþroska er mikilvægt að hefja viðeigandi þjálfun, eins fljótt 

og auðið er, til að koma í veg fyrir og draga úr erfiðleikum sem barnið gæti fundið fyrir síðar 

á lífsleiðinni.   
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Inngangur 

Tungumálið er afar mikilvægt tæki til boðskipta en með því má tjá hugsanir, tilfinningar og 

áætlanir. Máltaka barna er samfellt ferli frá fæðingu og hefst með því að börn greina 

mannsraddir frá öðrum hljóðum og velja rödd móður sinnar fram yfir aðrar raddir. Börn byrja 

snemma að hjala og fara smám saman að sýna viðbrögð við tali annarra og æfa málhljóðin. 

Þegar börn ná tveggja til þriggja ára aldri tekur við afar hröð þróun og er vel hægt að sjá 

aukningu í orðaforða frá degi til dags. Það sem skiptir sköpum í máltöku barna er að þau alist 

upp í umhverfi þar sem þau heyra talað mál, fái mörg tækifæri til þess að æfa sig og fái 

svörun og leiðréttingu við hæfi frá foreldrum og öðrum umönnunaraðilum.  

Markmið þessarar ritgerðar er að veita yfirsýn um máltöku barna með því að fara yfir 

þær kenningar sem varpa ljósi á þá þætti sem hafa áhrif á þróun máltöku. Einnig verður farið 

yfir hvaða áhrif frávik í málþroska hefur á annan þroska barna eins og vitsmunaþroska, 

hegðun og tilfinningar, félagsþroska og skólatengda færni. Að lokum verður farið yfir algeng 

málþroska- og skimunarpróf sem notuð eru á Íslandi og sjónum beint að því hvernig skuli 

bregðast við þegar grunur er um málþroskafrávik. Fjallað verður um mikilvægi snemmtækrar 

íhlutunar, þar sem áhersla er lögð á að grípa inn í aðstæður sem allra fyrst þegar grunur leikur 

á fráviki í málþroska.   

Fræðimenn eru ekki allir á sama máli um hvernig máltaka eigi sér stað, hvaða þættir 

skipta þar mestu máli og hvernig best sé að stuðla að farsælum þroska barna. Margir hafa sett 

fram kenningar um þróun máltöku og verður í fjallað stuttlega um námskenningar Thorndike 

og Skinner auk hugmynda Chomsky, Piaget og Vygotsky. Fræðimenn deila enn um það hvort 

umhverfi eða meðfæddir eiginleikar hafi meiri áhrif á máltöku barna. Þeir hafa jafnframt 

ólíkar skoðanir á hvaða þættir í umhverfi barna hafa áhrif á máltöku og hvort þroskist fyrr, 

málþroski eða vitsmunaþroski.  

Margar rannsóknir hafa skoðað áhrif umhverfis á máltöku barna. Börn alast upp við 

ólíka menningu og siði sem getur haft áhrif á upphaf og hraða máltöku. Almennt læra börn 

fyrst þau orð sem eru mikið notuð í daglegu umhverfi þeirra. Ólíkar áherslur í uppeldi barna, 

sem stjórnast bæði af mismunandi menningu og stöðu foreldra, geta því haft áhrif á orðaforða 

barna. Í ritgerðinni verða áhrif umhverfis á máltöku skoðuð og verður fjallað um áhrif 

menningar, tvítyngis, samfélagslegrar stöðu foreldra og uppeldishátta á málþroska barna.  

Málþroski getur haft áhrif á hegðun og tilfinningar barna, félagsleg samskipti og gengi 

í skóla. Fjallað verður um áhrif málþroska á aðra færni barna og hvernig best sé að bregðast 
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við þegar grunur leikur á fráviki í málþroska. Með snemmtækri íhlutun er leitast við að stuðla 

að farsælum þroska barna. Aðferðin miðar að því að beita markvissri þjálfun, eins fljótt og 

auðið er, þegar eitthvað amar að. Vænlegt er að færa íhlutun inn í leik og daglegt starf en það 

getur aukið áhugahvöt og samvinnu á sama tíma og það styrkir undirstöðuatriði fyrir ákveðin 

boðskipti. 

Farið verður yfir helstu málþroska- og skimunarpróf sem notuð eru á Íslandi í þeim 

tilgangi að finna þau börn sem eru með frávik í málþroska. Sérstök áhersla verður lögð á  

HLJÓM-2 sem er greiningartæki sem leikskólakennarar styðjast við til að skima fyrir þeim 

börnum sem eru með slaka hljóðkerfis- og málvitund í þeim tilgangi að hefja snemmtæka 

íhlutun.  

 

1. Máltaka barna 

1.1 Ferill máltöku  

Máltaka er ferli sem flest heilbrigð börn ganga í gegnum. Ferlið er samfellt frá fæðingu og 

hefst með því að börn greina mannsraddir frá öðrum hljóðum og velja rödd móður sinnar fram 

yfir aðrar raddir. Um sex vikna aldur byrja börn að hjala og frá fjögurra til sex mánaða byrja 

börn að hlæja, sýna viðbrögð við tali annarra og æfa málhljóðin. Frá sex til tíu mánaða aldri 

fara börn að tengja hljóð í atkvæði og endurtaka oft sömu hljóðasamböndin, til dæmis dada og 

mama. Algengt er að börn segi fyrstu orðin þegar þau eru um tíu til átján mánaða gömul. Eftir 

það mynda þau tveggja orða setningar og læra allt að 40 ný orð að meðaltali á viku. Eftir 24 

til 30 mánaða aldur tekur við afar hröð þróun og byrja börn að mynda flóknari setningar ásamt 

því að málfræði og orðaforði þroskast og eykst (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Þegar 

börn ná fjögurra ára aldri fara þau að spyrja mikið um ýmsa hluti, ekki einungis til þess að fá 

svör eða útskýringar heldur einnig til þess að æfa sig í að orða setningar og heyra sig tala. Á 

þessum aldri eru börn fljót að læra ný orð og nota þau sjálf. Börn tala því mikið á þessum tíma 

og búa jafnvel til ný orð (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). Flest sex ára 

gömul börn hafa náð þeirri færni að geta myndað flóknar setningar. Orðaforði þeirra er góður 

og þau hafa náð valdi á grundvallarreglum móðurmálsins. Þegar hingað er komið í 

máltökuferlinu er oft talað um fullorðinsskilning eða lokastig máltöku. Þrátt fyrir það getur 

skilningur á ýmsum hugtökum verið lélegur þar til börnin eru orðin tíu til ellefu ára gömul 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Málþroski barna þróast áfram eftir að þau byrja í 

grunnskóla, málfar og setningar verða smám saman flóknari og orðaforði eykst (Ingibjörg 

Georgsdóttir, 2008). 
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Flest öll börn fara í gegnum þetta ferli á sama hátt og á svipuðum aldri. Orðaforði 

barna eykst gífurlega mikið á fyrstu árum barnsins en eins árs gömul börn kunna aðeins 

nokkur orð. Um tveggja ára aldur eru börnin hins vegar orðin fær um að nota um 300 orð. 

Börn læra því að meðaltali um 860 orð á ári á milli eins og sjö ára aldurs sem eru um tvö orð á 

dag (Whitehead, 2005). Aukning á orðaforða á fyrstu árunum er því afar mikil og spila 

samskipti og sameiginleg athygli þar lykilhlutverk líkt og farið verður yfir í næsta kafla. 

 

1.1.1 Samskipti og sameiginleg athygli  

Áður en börn byrja að tala hafa þau myndað ákveðna samskiptarútínu við foreldra sína sem 

hjálpar þeim að tjá sig og skilja aðra. Þó svo að barnið hafi ekki sömu hæfni og foreldrið til að 

tjá sig, hvort sem það er yrt eða óyrt, þá hjálpa endurtekin samskipti barninu að átta sig á 

athygli þess fulllorðna og hvað sá fullorðni á við með því sem hann segir. Hversu mikla 

athygli barn og foreldri sýna hvort öðru hefur verið tengt við aukinn orðaforða og er 

sameiginleg athygli því mikilvæg fyrir þróun tungumáls snemma á ævinni (Tomasello og 

Farrar, 1986).  

Margar rannsóknir hafa skoðað hvaða áhrif samskipti móður og barns hafa á hraða 

máltöku (Girolametto og Weitzman, 2002). Þegar barnið gefur frá sér hljóð bregst móðirin við 

á ákveðinn hátt. Hægt er að tala um þessi viðbrögð móður sem svörun en með því er átt við 

þegar barnið tjáir sig og foreldri svarar því til dæmis með því að umorða eða endurtaka það 

sem barnið segir. Þessi svörun sem barn fær hefur áhrif á máltöku barnsins á þrenna vegu. Í 

fyrsta lagi verður til sameiginleg stund á milli móður og barns þegar móðirin bregst við 

tjáningu barnsins með því að veita athugasemd, lýsa umhverfinu eða túlka áhuga barnsins. 

Þetta auðveldar barninu bæði að tengja saman orð og tengja orð við hluti eða atburði. Í öðru 

lagi þá eykst bæði áhugi og athygli barnsins á meðan þessar stundir eiga sér stað sem getur 

auðveldað barninu að skilja það sem móðirin segir eða gerir. Í þriðja lagi þá notar móðirin 

oftast einfalt orðalag í samskiptum við barnið sem eykur líkur á að barnið læri tungumálið. Að 

hvaða marki barn tekur þátt í að skoða umhverfi sitt og tjá sig um það hefur bein áhrif á gæði 

og magn samskipta á milli barns og foreldris. Börn sem eru virk í umhverfi sínu og eiga í 

góðum samskiptum við aðra fá hugsanlega meiri viðbrögð við tilraunum sínum til tjáningar 

og fleiri tækifæri til þess að æfa sig heldur en börn sem sýna umhverfi sínu ekki jafn mikinn 

áhuga (Girolametto og Weitzman, 2002). Góð samskipti á milli foreldra og barna eru því afar 

mikilvæg fyrir þróun tungumáls.  

Hér hefur verið farið yfir feril máltökunnar og mikilvægi samskipta og sameiginlegrar 

athygli fyrir málþroska barna. Flestir eru sammála um að börn fari í gegnum máltökuferlið á 
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svipaðan hátt og að góð samskipti og sameiginleg athygli á milli foreldra og barna skipti 

sköpum fyrir þróun tungumáls. Þó eru skiptar skoðanir um hvernig þetta ferli fari fram og 

hvaða þættir skipta þar mestu máli. Í næsta kafla verður farið yfir helstu kenningar sem settar 

hafa verið fram um máltöku barna. 

 

1.2 Kenningar um máltöku 

Í gegnum tíðina hafa sálfræðingar og aðrir fræðimenn sett fram hugmyndir um máltökuferli 

barna. Þeir eru þó ekki allir á sama máli um hvernig máltakan fari fram, hvaða þættir skipta 

máli og hvernig best sé að stuðla að farsælum þroska barna. Farið verður stuttlega yfir 

námskenningar Thorndike og Skinner og hugmyndir Chomsky, Piaget og Vygotsky um 

málþroska barna.  

 

1.2.1 Námskenningar Edward Thorndike og B.F. Skinner 

Edward Thorndike var upphafsmaður námskenninga. Árangurslögmál hans tilgreinir að ef 

hegðun hefur jákvæðar eða ánægjulegar afleiðingar er líklegt að hún verði endurtekin en ef 

afleiðingar eru neikvæðar eða óþægilegar er ólíklegt að hegðunin verði endurtekin. 

Samkvæmt Thorndike læra börn málið á sama hátt og aðra hegðun. Börn mynda ólík hljóð af 

eðlisávísun, þau hljóð sem líkjast orðum mest vekja meiri viðbrögð umhverfis og hafa því 

ánægjulegri afleiðingar en önnur hljóð. Samkvæmt árangurslögmálinu er barnið líklegra til að 

endurtaka þau hljóð sem það hlýtur umbun fyrir (Thorndike, 1911).  

B.F. Skinner var á sama máli og Thorndike og taldi að börn lærðu að tala með hjálp 

viðeigandi styrkingarskilmála (Stemmer, 1990). Hann taldi að skýra mætti máltöku með sömu 

lögmálum og annað atferli. Hugmynd Skinner var því sú að foreldrar veita börnum sínum 

umbun fyrir ákveðin hljóð í upphafi og yrðingar síðar og þannig festist málhegðun í sessi 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Líklegt er að börn læri orð fyrst þegar þau hlusta á aðra 

tala. Að heyra talað mál er forsenda þess að geta skilið og notað tungumálið. Þetta má bæði 

sjá hjá mállausum börnum sem hafa fullan skilning á því sem þau heyra og vegna þess að 

börn virðast læra að hlusta fyrst og tala síðar (Stemmer, 1990).  

 

1.2.2 Kenning Noam Chomsky 

Noam Chomsky var ekki á sömu skoðun og Skinner. Chomsky hélt því fram að ekki væri 

hægt að skýra hinar miklu framfarir barna á svo stuttum tíma með lögmálum virkrar 

skilyrðingar, líkt og Skinner vildi gera. Chomsky var þeirrar skoðunar að áskapaður hæfileiki 

væri til staðar sem gerði barninu mögulegt að tileinka sér málið hratt og auðveldlega (Aldís 
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Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Chomsky sagði að málfræðireglur væru meðfæddar og börn 

notuðu þær til þess að skilja og mynda nýjar setningar. Hann sagði Skinner ekki geta útskýrt 

munnlega getu fólks nógu vel og að þessi geta væri að stórum hluta ákvörðuð af erfðum. 

Hugmynd hans var sú að öll heilbrigð börn afli sér sambærilegrar málfræði á miklum hraða 

sem gæfi til kynna að málhæfni væri undirliggjandi kunnátta (Stemmer, 1990). Chomsky 

aðgreindi málhæfni frá málbeitingu, þar sem málhæfni er tilfinning einstaklings fyrir 

tungumáli sínu en málbeiting er notkun tungumálsins. Hann tók fram að ekki væri fullkomin 

samsvörun þarna á milli en margt gæti haft áhrif á málbeitinguna. Þannig getur málhæfni 

verið til staðar en málbeiting ekki að sama marki (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007).  

 

1.2.3 Kenning Jean Piaget 

Jean Piaget taldi vitsmunaþroska vera forsendu málþroska. Samkvæmt Piaget er 

vitsmunaþroski meiri en málþroski fyrstu tvö árin og læra börn á því tímabili að samhæfa 

hreyfingar sínar og skynjun. Piaget taldi að málþroski væri háður táknbundinni hugsun og 

hæfileika til að geyma atburðarás í huganum. Táknbundin hugsun er til staðar þegar börn 

skilja að einn hlutur getur staðið fyrir annan, til dæmis þegar kubbur er notaður sem bíll. 

Barnið verður því að geta búið til myndir í huga sér af hlutum í umhverfinu áður en þau eru 

fær um að nota tungumálið (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Piaget tók eftir því að börn 

nota oft sjálflægt tal, það er þau tala oft við sig sjálf líkt og þau séu að lýsa athöfnum sínum. 

Piaget leit svo á að þetta sjálflæga tal hefði engan sérstakan tilgang í vitsmunaþroska barna 

heldur endurspeglaði það aðeins hugsun þeirra á því augnabliki. Sjálflægt tal minnkar með 

árunum og félagslegt tal eykst. Piaget taldi að ástæða þess væri sú að börnin öðluðust stöðugt 

betri hæfni til að skilja sjónarhorn annarra og aðlöguðu mál sitt þannig að aðrir gætu skilið 

(Shaffer, 2002). 

 

1.2.4 Kenning Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky er þekktur fyrir hugmyndir sínar um tengsl hugsunar og tungumáls. Vygotsky 

taldi að tungumálið væri mikilvægasta táknkerfi samfélagsins. Hann tók eftir því að börn 

hugsa upphátt til þess að koma reglu á hugsanir sínar sem hjálpar þeim við þrautalausn og 

skilning á hugtökum. Hann hélt því fram að talið væri óháð greind framan af ævi og að börn 

væru einungis að herma eftir þeim orðum sem þau heyra. Þau hljóð sem ung börn gefa frá sér 

tengjast því ekki endilega hugsun. Vygotsky sagði að hugsun og mál væru ótengd fyrir 

þriggja ára aldur. Eftir það fer barnið að nota tungumálið til þess að tjá hugsanir sínar og talið 

fær þannig táknræna merkingu. Við það hætta börn að hugsa upphátt og byrja að hugsa í 
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hljóði (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007). Samkvæmt Vygotsky eykst sjálflægt tal þegar 

börn reyna að leysa vandamál eða ná settum markmiðum og virðist börnum ganga betur með 

að leysa verkefni þegar þau veita sjálfum sér leiðbeiningar með sjálflægu tali. Þegar þroski 

eykst verður einræðan smám saman huglæg. Hún fer þannig frá því að tala upphátt, í að nota 

örfá orð og svo hreyfa varirnar þar til einræðan á sér alfarið stað í huganum (Shaffer, 2002).   

  

1.2.5 Samantekt 

Sjá má að fræðimenn eru ekki allir á sama máli um máltöku barna, hvernig hún fari fram og 

hvaða þættir hafa þar áhrif. Thorndike og Skinner voru með svipaðar hugmyndir og töldu að 

viðbrögð foreldra við hegðun barnsins stýrði því hvort barnið sýni sömu hegðun aftur. 

Chomsky gagnrýndi þessa hugmynd og taldi að tungumálið væri meðfæddur eiginleiki og að 

styrkingarskilmálar skiptu þar litlu sem engu máli. Piaget taldi vitsmunaþroska vera forsendu 

málþroska og fjallaði mikið um táknbundna hugsun og sjálflægt tal. Að lokum var Vygotsky 

þekktur fyrir hugmyndir sínar um tengsl hugsunar og tungumáls en hann skoðaði hvernig 

börn notuðu eintal til þess að leysa verkefni og búa til áætlanir.  

Í næsta kafla verður fjallað um áhrif umhverfis á máltöku. Félagslegt umhverfi barna 

getur verið mjög flókið og er því mikilvægt að skoða vel þá umhverfisþætti sem hafa áhrif á 

máltöku barna og grípa inn í aðstæður á viðeigandi hátt ef á þarf að halda. Einnig verður farið 

yfir hvaða áhættuþáttum þarf að fylgjast sérstaklega vel með hvað varðar frávik í málþroska.  

 

1.3 Áhrif umhverfis á máltöku 

Víða um heim alast börn upp við ólíka menningu og siði sem getur haft áhrif á upphaf og 

hraða máltöku. Venjur samfélagsins geta einnig haft áhrif á það um hvað börn tala en það 

ræðst oft af því hvað foreldrar og mikilvægir aðilar í lífi barnsins leggja áherslu á. Þeir 

umhverfisþættir sem hafa áhrif á máltöku barna eru fjölmargir svo ekki er unnt að greina frá 

þeim öllum hér. Í þessum kafla verður sjónum beint að áhrufum menningar, tvítyngis, 

samfélagslegrar stöðu foreldra og uppeldishátta á málþroska barna.  

 

1.3.1 Áhrif menningar á málþroska  

Málumhverfi barna getur verið mjög breytilegt eftir menningarheimum. Í sumum löndum telst 

eðlilegt að tala við börn strax frá fæðingu eða jafnvel á meðan börnin eru enn í móðurkviði. 

Þetta má til dæmis sjá á meðal mæðra í Norður Ameríku sem tala mikið við börn sín frá 

upphafi og nota hvert tækifæri til þess að tengja atburði og mál saman, líkt og þegar barnið 

ropar eða hnerrar (Snow, 1977). Í öðrum löndum þykir ekki viðeigandi að tala við ungabörn 
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þar sem þau hafa ekki enn getu til þess að skilja það sem við þau er sagt. Þetta viðhorf tíðkast 

á meðal einhverra hópa í Mexíkó, Ástralíu og Suður Ameríku og tala mæður innan þessara 

hópa ekki beint (e. directly to) við börnin sín (Bavin, 1992; Brown, 2001; Heath, 1983).  

Börn sem alast upp í menningu þar sem eðlilegt þykir að tala við börn frá fæðingu 

byrja að mynda stök orð með því að einangra þau úr þeim orðaflaumi sem þau heyra og 

mynda síðan ólíkar samsetningar úr þeim orðum. Börn sem heyra einungis tal út undan sér 

fara hins vegar öfugt að, þau byrja á því að leggja á minnið stóra hluta úr setningum og greina 

þær síðar niður í stök orð (Lieven, 1994). Sumir vilja meina að börn sem heyra einungis tal út 

undan sér byrji seinna að tala heldur en önnur börn (Bavin, 1992; Brown, 2001). Þetta virðist 

þó ekki vera rétt þar sem flestar rannsóknir hafa sýnt að börn sem lítið er talað við byrja að 

tala á svipuðum tíma og önnur börn (Cargo, Allen og Hough-Eyamie, 1997). Hér verður hins 

vegar að taka tillit til ólíkra væntinga menningarhópa um máltöku, það er hvenær foreldrum 

og samfélagi finnst æskilegt að börn byrji að tala. Vandasamt getur verið að bera saman 

rannsóknir úr ólíkum menningarheimum og hafa rannsakendur því í auknu mæli lagt áherslu á 

að skoða málskilning barna og ólíkar áherslur foreldra í samskiptum við börn sín (Hoff,  

2006). Mæður í Norður Ameríku lýsa til dæmis frekar hlutum í umhverfinu og nota til þess 

mikið af nafnorðum en mæður í Asíu virðast ekki vera jafn uppteknar af hlutum heldur nota 

frekar sagnorð í samskiptum við börnin sín (Tamis-LeMonda, Bornstein, Cyphers, Toda, og 

Ogino, 1992). Þessi munur á orðaforða kemur einnig í ljós þegar börn frá Bandaríkjunum, 

Ítalíu og Argentínu eru borin saman. Börn frá Ítalíu og Argentínu tala mun meira um 

frændfólk og ömmur og afa, heldur en börn frá Bandaríkjunum. Þennan mun á orðaforða 

barna má rekja til þess hversu miklum tíma börnin eyða með stórfjölskyldunni. Enginn munur 

virðist hins vegar vera á orðafjölda barnanna (Bornstein og Cote, 2005). Börn virðast því 

hefja máltöku á svipuðum tíma óháð menningu en innihald málsins virðist fara eftir þeim 

tækifærum sem börn fá til samskipta og áherslum foreldra og samfélagsins (Hoff,  2006). 

 

1.3.2 Áhrif tvítyngis á málþroska 

Tvítyngi hefur verið skilgreint á ýmsan máta. Sumir telja að tvítyngi eigi einungis við um 

börn sem alist hafa upp við tvö tungumál frá unga aldri. Aðrir styðjast við mun víðari 

skilgreiningu og telja að tvítyngi eigi við um alla sem nota tvö tungumál daglega eða búa yfir 

kunnáttu á tveimur tungumálum, þó svo að þau noti annað tungumálið lítið sem ekkert 

(Grosjean, 1992). Hér verður stuðst við fyrri skilgreininguna þegar fjallað er um áhrif 

tvítyngis á máltöku barna. Algengt er að gerður sé greinarmunur á því hvort börn læri tvö 

tungumál á sama tíma eða læri fyrst móðurmál sitt og bæti síðar við öðru tungumáli. Börn 



	  

	   13	  

sem læra tungumálin á sama tíma (e. simultaneous bilingualism) tileinka sér tvö eða fleiri 

tungumál frá fæðingu. Dæmi um slíkt er íslenskt barn sem býr hér á landi en annað foreldrið 

er af erlendum uppruna. Barnið er hluti af meirihlutahóp sem talar það tungumál sem er 

ríkjandi í samfélaginu og annað tungumál við foreldri sitt heima. Annað dæmi er barn sem á 

íslenska foreldra og flyst erlendis með þeim þar sem annað tungumál er ríkjandi í 

samfélaginu. Slík börn eru hluti af minnihlutahópi sem talar tungumál sem einungis lítill 

hópur fólks í samfélaginu talar. Þessi börn geta átt í erfiðleikum með að tileinka sér móðurmál 

sitt. Ef þeim er ekki gert kleift að nota minnihlutatungumálið við sem flestar aðstæður er 

líklegt að þau tileinki sér frekar það tungumál sem er ríkjandi í samfélaginu. Ef börnin eru 

hins vegar hvött til þess að æfa sig á báðum tungumálunum eru góðar líkur á því að börnin nái 

tökum á þeim báðum. Börn sem læra tungumál hvert á eftir öðru (e. sequenal biligualism) 

hafa yfirleitt náð góðum tökum á móðurmálinu áður en öðru tungumáli er bætt við. Dæmi um 

þetta er þegar börn nota móðurmál á heimili sínu en læra síðan annað tungumál þegar þau 

byrja í leik- eða grunnskóla eða ef fjölskyldan flytur erlendis þar sem annað tungumál er 

ríkjandi í samfélaginu. Þessi börn geta einnig átt erfitt með að viðhalda móðurmáli sínu þar 

sem þau nota ríkjandi tungumálið í mun meira mæli, til dæmis í skólanum, í tómstundum og 

með félögum (Pence og Justice, 2008).  

Rannsóknir á eintyngdum og tvítyngdum börnum sýna að börn læra tungumál á 

svipaðan hátt. Börn læra málfræðiatriði í svipaðri röð og bæði eintyngd- og tvítyngd börn ná 

álíkri kunnáttu á málunum. Það sem skilur á milli hópanna er hraði máltökunnar. Börn sem 

læra tvö tungumál samtímis eru mun lengur að læra ný orð heldur en börn sem læra einungis 

eitt tungumál. Þetta kemur ekki á óvart þar sem börnin þurfa að deila tíma sínum á milli 

tveggja tungumála. Heildarorðaforði tvítyngdra barna er hins vegar meiri heldur en orðaforði 

eintyngdra barna. Börn sem læra fyrst móðurmál sitt og bæta síðar við öðru tungumáli virðast 

fara sömu leið í máltöku og önnur tvítyngd börn. Þau virðast einnig eiga við sama vanda og 

önnur tvítyngd börn þegar kemur að því að bæta við sig nýjum orðum en það skýrist að 

stórum hluta af því að þessi börn hafa ekki haft jafn langan tíma og eintyngd börn til þess að 

tileinka sér nýja tungumálið (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007).  

Algengt var að tvítyngd börn væru talin vera með málþroskaröskun vegna þess að 

mælingar leiddu í ljós að tungumálakunnátta þeirra var mun minni en hjá eintyngdum 

jafnöldrum sínum. Ástæðan fyrir þessu var sú að börnin voru einungis prófuð á einu 

tungumáli, móðurmáli þess er framkvæmdi mælinguna. Þannig var litið framhjá allri kunnáttu 

barnsins á seinna tungumálinu. Að auki er málgeta og skilningur tvítyngdra barna háð því 

málumhverfi sem þau eru stödd í hverju sinni. Börnum gengur því oft mun betur þegar sá sem 
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framkvæmir mælinguna talar bæði tungumálin, þannig geta þau skipt á milli þegar þess er 

þörf til þess að koma hlutum skiljanlega frá sér. Einnig er vert að taka fram að tvítyngd börn 

þurfa ekki einungis að læra orðaforða og málfræði málanna tveggja heldur einnig hvenær 

viðeigandi er að nota hvaða tungumál. Eðlilegt er að tvítyngd börn geti átt í einhverjum 

erfiðleikum á öðru hvoru tungumálinu eða báðum en það er þó ekki alltaf ávísun á 

málþroskaröskun. Taka verður tillit til fjölbreytilegra aðstæðna barna og tímabundinna 

erfiðleika (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). 

 

1.3.3 Áhrif samfélagslegrar stöðu foreldra á málþroska  

Samfélagsleg staða (e. socioeconomic status) fjölskyldna hefur mikið verið skoðuð í tengslum 

við rannsóknir á bæði almennum þroska barna og málþroska. Samfélagsleg staða 

samanstendur af menntunarstigi foreldra, stöðu á atvinnumarkaði og tekna fjölskyldunnar 

(Bradley og Corwin, 2002). Áhrif stöðu foreldra á málumhverfi og málþroska barna eru 

umtalsverð og hafa rannsóknir meðal annars sýnt að mæður með hærra menntunarstig tala 

meira við börnin sín heldur en mæður með litla menntun. Mæður með hærra menntunarstig 

eru einnig líklegri til þess að hvetja börn sín til samræðna heldur en lítið menntaðar mæður 

sem nota málið frekar til þess að stýra hegðun barnanna (Hoff, Laursen og Tardif, 2002). 

Rannsóknir hafa jafnframt sýnt fram á að lestur hefur mikil áhrif á málþroska. 

Foreldrar af hárri samfélagslegri stöðu lesa meira fyrir börnin sín heldur en foreldrar af lágri 

samfélagslegri stöðu (Fletcher og Reese, 2005). Samfélagsleg staða foreldra virðist þó ekki 

einungis hafa áhrif á málgetu og orðaforða barna heldur nota börn foreldra með litla menntun 

síður tungumálið til þess að velta hlutum fyrir sér, áætla, spá og rökræða (Tough, 1982). Þá 

virðist samfélagsleg staða einnig hafa áhrif á mælanda- og hlustandahæfni barna (e. speaker 

and listener skills), það er hvernig þeim tekst að nota málið til að koma merkingu til skila og 

hvernig þau túlka það sem þau heyra (Lloyd, Mann, og Peers, 1998). Börn af lágri 

samfélagslegri stöðu eiga erfiðara með verkefni sem tengjast orðaþrautum og samskiptahæfni 

heldur en börn af hárri samfélagslegri stöðu (Lloyd o.fl., 1998; Jordan, Huttenlocher og 

Levine, 1992).  

Þó svo að margar rannsóknir hafi sýnt fram á greinilegan mun á málgetu barna eftir 

stöðu foreldra, börnum af hárri samfélagslegri stöðu í hag, eru einnig rannsóknir sem sýna að 

börn mæðra með litla menntun búi yfir meiri orðaforða heldur en önnur börn. Ástæðan fyrir 

því gæti verið sú að lítið menntaðar mæður ofmeti getu barna sinna og taka þá ekki tillit til 

þroska barnsins í samskiptum sem skilar sér í ríkari orðaforða (Feldman o.fl.,  2000; Fenson 

o.fl., 1994). Slíkar niðurstöður eru samt sem áður ekki algengar en flestar rannsóknir benda til 



	  

	   15	  

þess að góð samfélagsleg staða foreldra veiti börnum fleiri tækifæri til samræðna og betra 

aðgengi að fjölbreyttari og ríkari orðaforða, sem hefur jákvæð áhrif á málþroska barna (Hoff, 

2006). 

 

1.3.4 Áhrif uppeldishátta foreldra á málþroska  

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um ólíka uppeldishætti foreldra og skoðað hefur verið 

hvaða uppeldishættir virðast farsælastir til þess að barninu vegni sem best síðar á lífsleiðinni. Í 

þessum kafla verður einblínt á áhrif ólíkra uppeldishátta á málþroska barna.  

Lee og Kim (2012) skoðuðu áhrif samfélagslegrar stöðu foreldra og uppeldishátta 

þeirra í tengslum við málþroska barna. Í rannsókninni skipta þeir uppeldisháttum í fjóra 

flokka, sameinandi (e. sharing), skipandi (e. commanding), fórnandi (e. sacrificing) og 

stjórnandi (e. controlling). Foreldrar sem nota sameinandi uppeldishætti eru í góðum 

samskiptum við börnin sín og taka tillit til sjónarmiða þeirra. Börnin eru hvött til sjálfstæðrar 

hugsunar og til þess að deila hugmyndum sínum með foreldrunum. Foreldrar sem nota 

skipandi uppeldishætti setja barni sínu ákveðnar reglur sem koma einungis frá foreldrinu 

sjálfu en eru ekki gerðar í samræmi við óskir barnsins. Þessi uppeldisháttur er mjög einhliða 

þar sem foreldrið hefur ávallt lokaorðið. Foreldrar sem styðjast við fórnandi uppeldishætti 

reyna að vera eins hjálpsamir og þeir geta til þess að mæta kröfum barnsins. Foreldrar sem 

nota stjórnandi uppeldishætti setja gjarnan strangar reglur sem þeir ætlast til þess að barnið 

hlýði án útskýringa eða röksemda. Ef barnið fer ekki eftir settum reglum fylgir gjarnan refsing 

í kjölfarið (Uchida, Hamano og Gotou, 2008). 

Börn sem alast up við stjórnandi uppeldishætti byrja seinna að tala og hafa minni 

orðaforða við upphaf grunnskóla. Uppeldishættir sem einkennast af því að nota refsingu til 

þess að stjórna hegðun barna hafa því slæm áhrif á málþroska. Því er mikilvægt að foreldrar 

og menntastofnanir séu meðvituð um þessi áhrif og ættu menntastofnanir jafnframt að aðstoða 

foreldra í bættum samskiptum við börnin sín. Það felur meðal annars í sér að samskipti 

foreldra og barna verði tíðari og virkari, að foreldrar virði skoðanir barnanna og tekið sé tillit 

til sjónarmið beggja aðila. Einnig er mikilvægt að bæta skilning almennings á sambandi 

uppeldishátta og máltöku með því að auka fræðslu fyrir foreldra og verðandi foreldra um 

hvaða uppeldisaðferðir hafa reynst vel og hvernig best sé að fara að því að byggja upp traust 

og gott samband við börnin sín (Lee og Kim, 2012). 
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1.3.5 Samantekt 

Í þessum kafla var stuttlega farið yfir fáeina umhverfisþætti sem geta haft áhrif á málþroska 

barna. Menning virðist hafa áhrif á máltöku en börn læra ýmist stök orð sem þau heyra í 

umhverfinu eða leggja á minnið hluta úr setningum og greina þær svo niður í stök orð, eftir 

því hvort talað er beint við þau eða ekki. Máltakan hefst á svipuðum tíma óháð menningu en 

innihald málsins virðist fara eftir því á hvaða þætti samfélagið leggur áherslu á. Því virðist 

einungis vera munur á orðaforða barnanna en ekki orðafjölda.  

Eintyngd og tvítyngd börn læra tungumálið á svipaðan hátt og ná álíkri kunnáttu á 

málunum. Það sem skilur á milli hópanna er hraði máltökunnar. Tvítyngd börn eru lengur að 

læra ný orð því þau þurfa að deila tíma sínum á milli tungumálanna tveggja. Heildarorðaforði 

tvítyngdra barna er hins vegar meiri en hjá eintyngdum börnum.   

Samfélagsleg staða foreldra og uppeldishættir hafa áhrif á málþroska barna. Foreldrar 

af hárri samfélagslegri stöðu tala bæði meira við börnin sín og leggja meiri áherslu á lestur 

heldur en foreldrar af lágri samfélagslegri stöðu. Að auki veita þeir börnum sínum aukið 

aðgengi að fjölbreyttum og ríkulegum orðaforða sem skilar sér í betri málþroska. Börn 

foreldra sem nota stjórnandi uppeldishætti byrja seinna að tala heldur en önnur börn og búa 

yfir minni orðaforða en jafnaldrar sínir við upphaf skólagöngu. Því er mikilvægt að foreldrar 

séu meðvitaðir um áhrif ólíkra uppeldishátta og fái jafnframt aðstoð til þess að bæta 

uppeldisaðferðir og samskipti við börnin sín. Hér kemur inn mikilvægi snemmtækrar 

íhlutunar, annað hvort til þess að bæta uppeldisaðferðir foreldra eða að grípa inn í aðstæður 

þegar grunur leikur á fráviki í málþroska. Nauðsynlegt er að vera meðvitaður um mikilvægi 

aðferðarinnar til þess að koma í veg fyrir að frávik í málþroska hafi áhrif á aðra færni barna 

eins og vitsmuni, hegðun og tilfinningar, félagslega aðlögun og skólatengda færni. Farið 

verður yfir þessa þætti í næsta kafla.  

 

2. Áhrif málþroska á aðra færni 

 

2.1 Málþroski og vitsmunaþroski 

Fræðimenn hafa lengi velt því fyrir sér hvort málþroski hafi áhrif á vitsmunaþroska eða hvort 

vitsmunir hafi áhrif á málþroska. Tungumálið er aðeins á eftir hugrænni færni megnið af 

bernskunni og er því mun líklegra að vitsmunir hafi áhrif á málþroska en að tungumálið hafi 

áhrif á vitsmuni (Langer, 2001).  

Jean Piaget var fyrsti sálfræðingurinn sem rannsakaði vitsmunaþroska barna 

kerfisbundið og setti fram heilsteypta kenningu um þróun vitsmuna hjá börnum. Piaget 
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aðgreindi fjögur stig vitsmuna, þar sem hvert stig er ólíkt hinum stigunum í eðli sínu. Börn 

fara alltaf í gegnum greindarstigin í sömu röð og er ekki hægt að stökkva yfir stig. Fyrsta 

stigið nefnist skynhreyfistig og á sér stað frá fæðingu upp í tveggja ára aldur. Piaget taldi að 

rekja mætti greind og rökhugsun til samhæfingar skynjunar og hreyfinga á þessum tíma. 

Annað stigið nær frá tveggja ára aldri til sjö ára aldurs og nefnist foraðgerðarstig. Á 

foraðgerðastigi kemur táknbundin hugsun fyrst fyllilega fram. Hæfileikinn til nota einn hlut 

sem tákn fyrir eitthvað annað er því einkenni foraðgerðarstigsins. Stig hlutbundinna aðgerða 

er þriðja stigið og nær frá sjö til ellefu ára aldurs. Á þessu stigi eru börn orðin fær um að rekja 

atburðarás fram og aftur í huganum. Fjórða og síðasta stigið nefnist stig formlegra aðgerða og 

nær frá ellefu til fimmtán ára aldurs en þá kemur rökhugsun fyrst fram (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007).  

Á síðari hluta fyrsta árs er kominn góður grunnur að hugsun og undir lok fyrsta árs 

þróast táknbundin hugsun enn frekar og málgeta eykst. Hugsun barna þróast mun hraðar en 

getan til að mynda málfræðilegar setningar en sú færni kemur ekki fram fyrr en börn eru um 

þriggja ára gömul. Aukin hugræn geta leggur grunninn að málfræðilegri hæfni og er hugsun 

því nauðsynlegt skilyrði fyrir börn til þess að koma skilaboðum sínum áleiðis  (Langer, 2001).  

Málþroski hefur bæði áhrif á hegðun og tilfinningar barna. Ef málþroski er slakur 

getur það leitt til ýmis konar vandamála sem tengjast samskiptum við aðra og andlegri líðan. 

Farið verður yfir áhrif málþroska á hegðunar- og tilfinningavanda í næsta kafla.   

 

2.2 Málþroski í tengslum við hegðun og tilfinningar  

Börn með frávik í málþroska eru í aukinni hættu á að þróa með sér hegðunarvanda á borð við 

ýgi og óhlýðni. Tungumálafærni gæti því hugsanlega verið undirliggjandi þáttur sem hefur 

áhrif á hegðun barna (Hinshaw, 1992). Rannsóknir sýna að börn með málþroskafrávik eiga 

erfitt með að byggja upp góð sambönd við jafnaldra sína. Börn með góða málhæfni eiga 

auðvelt með að tjá sig og túlka það sem aðrir segja og upplifa meiri stjórn á umhverfi sínu 

sem dregur úr vanlíðan, streitu og líkum á hegðunarvanda. Börn með slaka málhæfni lenda 

hins vegar oftar í árekstrum við jafnaldra sína vegna þess að þau eiga erfiðara með að túlka 

samskipti og koma orðum sínum og merkingu almennilega til skila (Parker, Rubin, Erath, 

Wosjslawowicz og Buskirk, 2006). Þau eiga einnig erfitt með að hafa stjórn á, skilja og segja 

frá tilfinningum sínum og annarra (Cook, Greenberg og Kusche, 1994) og virðast lenda í 

erfiðleikum með að túlka ætlanir og vísbendingar jafnaldra sinna sem og að skilja félagsleg 

samskipti (Astingon og Jenkins, 1999). Þessir erfiðleikar sem tengjast félagslegum 
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samböndum geta síðar leitt til hegðunar- og tilfinningavanda (Parker, Rubin, Erath, 

Wosjslawowicz og Buskirk, 2006). 

Hegðunarvandamál virðast koma fram í ólíkri mynd á meðal stúlkna og drengja. 

Töluvert fleiri drengir en stúlkur virðast sýna truflandi hegðun og eru jafnframt uppteknari af 

félagslegri stöðu en stúlkur og bregðast við með slæmri hegðun ef stöðu þeirra er ógnað 

(Morgan og Dunn, 1998; Rudolph, 2002). Tengsl á milli málþroska og hegðunarvanda virðast 

því meiri á meðal drengja en stúlkna og eru einnig sýnilegri hjá drengjum en stúlkum 

(Morgan og Dunn, 1998). Drengir eru jafnframt líklegri en stúlkur til að sýna líkamlega ýgi 

og krefjast mun meiri athygli frá kennara. Vegna þessa fá drengir frekar greiningu á 

námserfiðleikum en stúlkur. Hegðun þeirra er meira áberandi en hegðun stúlkna og kennarar 

taka því frekar eftir og tilkynna hegðunarvandamál drengja (Parke og Salby, 1983). Stúlkur 

með ofvirkni hafa minni athyglisgetu en aðrar stúlkur en sýna ekki sömu hegðunareinkenni og 

drengir. Það getur leitt til þess að kennarar taka síður eftir námserfiðleikum þeirra og þeim er 

síður hafnað af jafnöldrum (Stowe, Arnold og Ortiz, 2000). 

 Helstu vandræði sem börn upplifa í tengslum við frávik í málþroska tengjast 

erfiðleikum með að skilja og tjá tilfinningar sínar og annarra. Þau sýna einnig frekar ýgi og 

eiga erfiðara með að halda athygli en börn með eðlilegan málþroska (Beitchman, Nair, Clegg, 

Ferguson og Patel, 1986). Í næsta kafla verður fjallað um tengsl málþroska og félagsþroska og 

farið yfir áhrif málþroska á félagslega aðlögun.  

 

2.3 Málþroski og félagsþroski 

Börn með frávik í málþroska eiga erfiðara með félagslega aðlögun en önnur börn. 

Hugsanlegar ástæður eru þær að börn með málþroskafrávik eiga bæði erfitt með að skilja það 

sem við þau er sagt og að koma sínu til skila. Fylgni er því á milli tungumálafærni og 

félagslegrar aðlögunar óháð því hversu mikil frávikin eru (Clegg, Hollis, Mawhood og Rutter, 

2005). Drengir með frávik í málþroska eru líklegri en stúlkur til þess að eiga í erfiðleikum 

með að byggja upp náin sambönd við jafnaldra sína og eru félagsleg sambönd barna með 

málþroskafrávik jafnframt af öðrum toga en sambönd annarra barna. Börn með eðlilegan 

málþroska kjósa helst að tala við önnur börn með eðlilegan málþroska en börn með frávik í 

málþroska kjósa frekar að tala við fullorðna. Almennt líkar börnum betur við önnur börn með 

eðlilegan málþroska en börn með málþroskafrávik. Ástæðan fyrir því er að börn með frávik í 

málþroska geta oft verið erfið í samskiptum (Fujiki, Brinton og Todd, 1996). Þau eiga gjarnan 

erfitt með að hlusta á aðra og túlka óyrt skilaboð sem og að skilja stöðu annarra og að tilheyra 

hópi. Þetta getur leitt til þess að þau fá færri tækifæri til samskipta og eiga erfitt með að skilja 
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til hvers er ætlast af þeim. Í kjölfarið geta þau brugðist við á óæskilegan hátt eða dregið sig í 

hlé. Þessi börn eru því gjarnan talin vera óþekk eða ómannblendin (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 

Anney Ágústsdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 

2014; Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2007). 

Félagslegt og tilfinningalegt sjálfstraust barna verður fyrir miklum áhrifum af þeirri 

hæfni sem börn hafa til að skilja tungumálið og nota það á viðeigandi hátt. Börn með frávik í 

málþroska eiga oft erfitt með að tjá tilfinningar sínar og þarfir almennilega. Þegar þau eru 

hvött til þess að tjá sig og ef þeim tekst það vel, þá líður þeim betur bæði félagslega og 

tilfinningalega (Cromwell, 2000). Samband er því á milli tungumálafærni, hegðunar og 

félagslegra erfiðleika (Fujiki, Brinton og Todd, 1996) og verður í næsta kafla verður fjallað 

um tengsl félagslegarar aðlögunar við málþroska og lestur.  

  

2.4 Málþroski í tengslum við lestur og skólatengda færni 

Á leikskólaaldri og fyrstu árum grunnskóla eykst vitrænn þroski barnsins auk þess sem hæfni 

barnsins til að nota málið til samskipta þroskast hratt. Frá unga aldri fá börn ýmsar 

upplýsingar um notkun og notagildi ritmáls úr umhverfinu sem leggur grunn að læsi síðar 

meir. Börn fylgjast til dæmis með foreldrum sínum lesa, fara eftir uppskriftum við matreiðslu 

eða við ritun innkaupalista (Wray og Medwell, 1991).      

 Tungumálaerfiðleikar hafa greinileg áhrif bæði á þróun læsis og frammistöðu í námi 

(Beitchman, Nair, Clegg, Ferguson og Patel, 1986). Börn með slakan málþroska finna gjarnan 

fyrir námserfiðleikum og eru líklegri til að eiga við lestrarerfiðleika að stríða en önnur börn. 

Þetta á sérstaklega við um þau börn sem sýna frávik bæði í málskilningi og máltjáningu 

(Jóhanna Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004; Silva, McGee 

og Williams, 1983). Börn með afmarkaða erfiðleika í tjáningu, til dæmis í framburði, geta náð 

að yfirstíga þessa erfiðleika með viðeigandi aðstoð (Beitchman, Wilson, Wrownlie, Walters 

og Lancee, 1996). Ef erfiðleikar í málþroska eru afmarkaðir ná börn frekar að komast yfir þá 

heldur en ef þeir eru marghátta. Séu erfiðleikarnir marghátta er meiri hætta á að afleiðingarnar 

verði langvarandi (Tomblin, Zhang, Buckwalter og O’Brian, 2003). 

 

2.5 Samantekt 

Í þessum kafla var farið yfir þá þroskaþætti sem geta orðið fyrir áhrifum af frávikum í 

málþroska barna. Vitsmunaþroski virðist ekki verða fyrir miklum áhrifum af tungumálafærni 

barna þar sem vitsmunir eru orðnir töluvert þroskaðir þegar börn byrja að tala. 

Sálfræðingurinn Jean Piaget setti fram kenningu um þróun vitsmuna hjá börnum og sagði að 
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öll börn færu í gegnum sömu greindarstigin í sömu röð. Aukin hugræn geta er því grunnur að 

málfræðilegri hæfni og er hugsun jafnframt skilyrði þess að koma skilaboðum áleiðis.  

Tungumálafærni er hugsanlega undirliggjandi þáttur í hegðun barna þar sem börn með 

málþroskafrávik eru í aukinni hættu á að þróa með sér hegðunarvanda. Börn með frávik í 

málþroska eiga erfitt með að byggja upp góð sambönd við jafnaldra sína, vegna þess að þau 

eiga erfitt með að tjá sig og túlka  samskipti sín við aðra. Töluvert fleiri drengir en stúlkur 

sýna truflandi hegðun en málþroskafrávik stúlkna eru síður sýnileg. Drengir sýna frekar 

líkamlega ýgi en stúlkur eiga frekar erfitt með einbeitingu og athygli og því er hegðun drengja 

meira áberandi. Börn með málþroskafrávik eiga einnig erfitt með félagslega aðlögun 

samanborið við börn með eðlilegan málþroska. Félagslegt og tilfinningalegt sjálfstraust barna 

verður fyrir áhrifum af hæfni barna til að skilja tungumálið og nota það á viðeigandi hátt. 

Börn með málþroskaröskun eru jafnframt líklegri en önnur börn til að eiga við 

lestrarerfiðleika að stríða og hafa rannsóknir sýnt að ef erfiðleikar í málþroska eru afmarkaðir 

er líklegra að börn komist yfir þá en ef erfiðleikarnir eru marghátta.   

Séu frávik til staðar í málþroska er afar mikilvægt að grípa inn í sem allra fyrst til þess 

að draga úr þeim erfiðleikum sem barn getur fundið fyrir síðar. Snemmtæk íhlutun í málörvun 

er aðferð sem notuð er til þess að hjálpa þeim börnum sem eru með slakan málþroska í þeirri 

von að barnið öðlist betri og meiri færni en það myndi annars gera. Farið verður yfir aðferðir 

snemmtækrar íhlutunar í næsta kafla ásamt ýmsum skimunar- og málþroskaprófum sem notuð 

eru á Íslandi. 

 
3. Snemmtæk íhlutun í málörvun barna 

 

3.1 Almennt um snemmtæka íhlutun  

Snemmtæk íhlutun er aðferð til þess að stuðla að farsælum þroska barna, þar á meðal 

málþroska. Með aðferðinni er reynt að grípa inn í aðstæður með markvissri þjálfun, eins fljótt 

og unnt er, þegar eitthvað amar að. Því fyrr sem brugðist er við, því meiri líkur eru á því að 

íhlutunin skili árangri. Í snemmtækri íhlutun er ekki einungis lögð áhersla á barnið sjálft 

heldur einnig umhverfi þess, þar á meðal foreldra og skóla (Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

Hversu miklum árangri aðferðin skilar fer að miklu leyti eftir því hversu gamalt barnið er 

þegar íhlutun hefst, þáttöku foreldra og gæðum og magni íhlutunar. Lögð hefur verið áhersla á 

að bregðast við um leið og grunur vaknar um frávik í málþroska. Þá þýðir ekki að bíða og sjá, 

heldur er mikilvægt að grípa strax inn í aðstæður og hefja markvissa íhlutun til að draga úr 

þeim erfiðleikum sem barnið getur fundið fyrir síðar á lífsleiðinni. Ef beðið er of lengi með að 
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hefja íhlutun getur verið að það tímabil sem barnið er næmast eða móttækilegast til þess að 

tileinka sér nýja færni, sé ekki lengur til staðar og aðferðin skili því ekki þeim árangri sem 

vonast er eftir (Rescorla, 1989; Bruce, Kornfält, Radeborg, Hansson og Nettelbladt, 2003; 

Hadley, 2006).   

3.1.1. Snemmtæk íhlutun í málörvun  

Snemmtæk íhlutun í málörvun er einstaklingsmiðuð aðferð sem miðar að því að færa þjálfun 

inn í daglegt umhverfi barnsins eins og leik og önnur samskipti. Þeir málþættir eru 

skilgreindir sem þarf að einbeita sér að, útbúnar eru áætlanir sem henta barninu og foreldrum 

þess og árangur meðferðar er metinn og skráður. Það sem skiptir sköpum hvað varðar árangur 

íhlutunar eru foreldrar barnsins, hversu vel upplýstir þeir eru um málþroska og 

málþroskaraskanir, hvort þeir komi auga á frávik ef þau eru til staðar og geri sér grein fyrir 

mikilvægi þess að taka virkan þátt í ferlinu. Í aðferðinni er áhersla lögð á að kenna börnum að 

nota málið á viðeigandi hátt. Þau börn sem eiga í erfiðleikum á þessu sviði geta fundið fyrir 

andlegri vanlíðan og þróað með sér hegðunarvandamál. Því er nauðsynlegt að foreldrar og 

aðrir í umhverfi barnsins byrji snemma að styrkja viðeigandi boðskipti. Þegar börn læra 

viðeigandi boðskipti eins og að setja sig í spor annarra, hlusta á aðra og skiptast á þá eykst oft 

málgetan í kjölfarið, samskipti verða betri, andleg líðan eykst og hegðun batnar. Ungum 

börnum gengur best að læra slíka hluti í gegnum leik og er því vænlegt að færa íhlutun inn í 

leikaðstæður og athafnir daglegs lífs (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014). Börn tjá sig 

einnig mikið í gegnum leik, þau endurleika samskipti við aðra, rifja upp það sem þau sjá og 

heyra og fá tækifæri til þess að láta ímyndunaraflið ráða för. Leikurinn endurspeglar og eykur 

ýmis konar þroska barnsins líkt og líkams- og hreyfiþroska og vitsmuna-, félags- og 

tilfinningaþroska (Lillemyr, 2001; Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

Börn hafa mjög gaman að endurtekningu í leik og sögu. Þau lesa sömu bókina oft í röð 

og hlusta á sömu söngvana margoft (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2007). Með því að færa 

endurtekningu inn í leik barna er hægt að auka áhugahvöt og samvinnu og styrkja 

undirstöðuatriði fyrir ákveðin boðskipti. Þannig er hægt að hjálpa börnum að búa til ákveðin 

skemu með því að tengja þekkingu við hluti eða atburði. Barn sem á erfitt með að fara eftir 

boðskiptum, eins og að hlusta og bíða er kennt að búa til skema fyrir þessa þætti. Reynst hefur 

verið árangursríkt að notast við sjónrænar vísbendingar eða munnlegar ábendingar ásamt 

látbragði þegar auka á boðskiptafærni barna. Þá er barninu til dæmis kennt að hlusta þegar 

það á í samskiptum við önnur börn með því að benda á eyrað og segja „hlusta“ (tákn með tali) 

og kennt að bíða með því að sýna barninu mynd af hendi fram (sjónræn vísbending). Þegar 

verið er að þjálfa barn í að auka boðskiptafærni er mikilvægt að velja leik eða aðstæður sem 
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barninu þykir áhugaverðar. Einnig ber að varast að skamma barnið ef því gengur illa eða fer 

ekki eftir settum reglum. Mun árangursríkara er að leiðbeina barninu og sýna því hvernig skal 

fara að. Þegar barnið hefur náð tökum á þessum undirstöðuþáttum er mikilvægt að hrósa því 

og láta vita að þetta sé viðeigandi hegðun (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014). 

3.1.2. Mikilvægi lesturs í snemmtækri íhlutun  

Lestur og hlustun er stór þáttur í máltöku barna. Þó svo að ung börn hafi ekki enn náð góðum 

skilningi á málinu finnst þeim róandi að hlusta á raddir foreldra sinna og fylgjast með 

fjölbreyttum myndum bóka (Laila Pétursdóttir, 2006; Kaderavek og Justice, 2005). 

Lestrarstundin veitir börnum einnig öryggi, nánd og hlýju (Erna Árnadóttir, 2000). Mikilvægt 

er að byrja snemma að lesa fyrir börn og gera það daglega, með því leggja foreldrar góðan 

grunn að málnotkun sem börnin hljóta síðar góðs af í námi og starfi (Erna Árnadóttir, 2000; 

Pepper og Weitzman, 2004).   

Lestur eykur einnig ímyndunarafl barna, þau læra að koma hugsunum sínum í orð, 

orðaforði og skilningur eykst og máltilfinning þeirra styrkist (Morrow og Gambrell, 2004;  

Pepper og Weitzman, 2004). Nauðsynlegt er að foreldrar stuðli að góðu málumhverfi með því 

að hafa bækur og blöð sýnileg í umhverfi barnsins. Fjölskylduferðir á bókasafnið gefa 

foreldrum og börnum tækifæri til þess að finna eitthvað við sitt hæfi og er góð leið til þess að 

auka ánægju og áhuga barna á lestri. Foreldrar verða einnig að vera meðvitaðir um þau óbeinu 

áhrif sem þau hafa á málþroska barna sinna. Ef þau hafa ánægju af lestri bóka þá munu börnin 

einnig hafa ánægju af því og njóta góðs af (Kassow, 2006). Hafa verður í huga að velja bækur 

sem henta aldri og þroska barnsins. Einnig verður að passa að lesa ekki of hratt né hafa 

lestrarstundina of langa. Þá er hætta á að barnið missi athyglina og njóti sín ekki nógu vel. 

Foreldrar ættu að velja tíma þar sem þau geta verið í ró og næði með barninu og stað þar sem 

lítið er um truflanir.           

 Börn hafa gaman af leik og látbrögðum og eiga auðveldara með að lifa sig inn í 

söguna ef foreldri gerir söguna líflega og og skemmtilega. Gott er að gera hlé á lestri og ræða 

við barnið um það sem er að gerast í bókinni, skoða myndirnar og tengja söguna við 

reynsluheim og upplifanir barnsins. Góð leið til þess að virkja máltjáningu barna er að fá þau 

til þess að taka þátt í lestrarstundinni, til dæmis með því að nota myndirnar til þess að segja 

frá því sem er að gerast í sögunni eða nota ímyndunaraflið til þess að bæta einhverju við. Ef 

barnið þekkir bókina vel er hægt að biðja það um að segja foreldrinu hvað gerist næst í 

sögunni. Hér er tilvalið að bæta við setningar barnsins, útskýra og auka orðaforða þess 

(Pepper og Weitzman, 2004).  
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3.1.3. Snemmtæk íhlutun tví- eða fjöltyngdra barna  

Þegar málþroski tví- eða fjöltyngdra barna er metinn þarf að taka tillit til þess að tungumál eru 

ekki öll eins, hvert tungumál hefur sitt sérkenni. Einnig þarf að hafa í huga að menning hefur 

áhrif á tungumál og því þarf að gæta þess að myndir og spurningar þroskaprófsins séu 

viðurkennd út frá menningu barnsins (Letts og Sinka, 2011).  

Eins og áður kom fram var gjarnan talið að tvítyngd börn væru með málþroskaröskun 

eða væru lengur að byrja að tala heldur en eintyngdir jafnaldrar sínir. Þetta er þó ekki rétt og 

sýna engar rannsóknir fram á það að tvítyngi hafi slæm áhrif á málþroska barna. Einnig getur 

það gerst að börn sem alast upp við tví- eða fjöltyngi séu vangreind, það er að hvers konar 

vandamál sem barnið á við að stríða séu talin vera afleiðingar þess að barnið elst upp við tvö 

eða fleiri tungumál. Þannig er ekkert til fyrirstöðu að börn læri önnur tungumál, það sem þarf 

hins vegar að hafa í huga er að barnið nái góðum tökum á móðurmáli sínu og rækti það vel 

(Elín Þöll Þórðardóttir, 2004). Þegar grunur leikur á fráviki í málþroska hjá tví- eða fjöltyngdu 

barni þarf að athuga hvort einhver frávik séu í móðurmáli þess sem koma einnig fram í öðrum 

tungumálum sem barnið lærir. Einnig þarf að athuga málumhverfi barnsins heima fyrir, hvort 

foreldrar leggi góðan grunn fyrir málþroska á eigin tungumáli. Hvetja þarf foreldra til þess að 

tala eigið tungumál við barnið svo það nái góðum grunni á því máli í stað þess að foreldrar 

reyni með erfiðleikum að tala það tungumál sem er ríkjandi í samfélaginu. Hvort sem barn er 

með frávik í málþroska eða á erfitt með að ná tökum á nýju tungumáli er mikilvægt að grípa 

inn í með viðeigandi íhlutun eins fljótt og auðið er. Það er til dæmis hægt að gera með því að 

fá börn til að umgangast vini utan leikskóla og stunda tómstundir í frístundum til þess að ná 

betri tökum á tungumálinu (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014). 

Í næsta kafla verður farið yfir helstu málþroskapróf sem notuð eru á Íslandi til þess að 

skima fyrir þeim börnum sem eru í áhættuhópi fyrir málþroskaröskun eða frávik í málþroska 

og hefja í kjölfarið snemmtæka íhlutun til þess að barninu vegni sem best síðar meir.  

 

3.2 Málþroskapróf 

Þegar kanna á hvort barn sé með frávik í málþroska og ákveða í kjölfarið hvers konar íhlutun 

hentar barninu best er gjarnan stuðst við ýmis konar málþroskapróf eða málþroskaskimanir. 

Algengast er að talmeinafræðingur eða sálfræðingur leggi málþroskapróf fyrir barn ef grunur 

vaknar um seinkaðan málþroska. Hér hér á landi hafa leikskólakennarar einnig réttindi til þess 

að leggja málþroskaskimanir fyrir börn í samráði við foreldra, auk þess sem ungbarnavernd 

heilsugæslunnar skimar fyrir málþroskafrávikum þegar börn eru tveggja ára, fjögurra ára og 

sex ára gömul. Ef niðurstöður skimunar leiða í ljós að barnið þurfi á frekari aðstoð að halda 
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fundar sérskennslustjóri eða deildarstjóri með foreldrum barnsins og sendir beiðni á 

viðeigandi sérfræðiþjónustu um frekara mat (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2014). Hér verður 

farið yfir helstu skimunar- og greiningarpróf sem notuð eru á Íslandi til þess að bera kennsl á 

þau börn sem eru í sérstökum áhættuhópi fyrir málþroskaröskun.   

Íslenski þroskalistinn er frumsaminn og staðlaður hér á landi. Listinn metur mál- og 

hreyfiþroska barna á aldrinum þriggja til sex ára. Mæður fylla út spurningalista þar sem þær 

svara 208 staðhæfingum sem falla undir sex undirpróf. Undirpróf Íslenska þroskalistans eru 

grófhreyfingar, fínhreyfingar, hlustun, tal, sjálfsbjörg og nám. Listinn er helst notaður í þeim 

tilvikum þar sem niðurstöður úr formlegu þroskamati eru ekki til staðar en grunur liggur engu 

að síður um þroskafrávik hjá barni (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997).  

PEDS (e. Parent’s Evaluation of Developmental Status) er þroskalisti sem notaður er 

af ungbarnavernd heilsugæslunnar. Foreldrar eru fengnir til að fylla út listann og greina frá 

áhyggjum, ef einhverjar eru, sem snúa að þroska barnsins, heilsu þess eða hegðun. PEDS-

listinn hefur gott forspárgildi fyrir þroskatengdan vanda vegna þess að sterkt samband er á 

milli áhyggja foreldra af þroska barna sinna og hegðun og raunverulegs vanda. Hægt er að 

nota PEDS við reglulegt eftirlit frá fæðingu upp í átta ára aldur. Fljótlegt er að fylla listann út, 

þar sem hann inniheldur aðeins tíu spurningar en einnig getur fagaðili fyllt listann út eftir 

svörum foreldra í viðtali. Atriði sem metin er á PEDS eru áhyggjur foreldra á málskilningi, 

tjáningu og hljóðmyndun, vitsmuna- fín- og grófhreyfingum, hegðun, sjálfsbjörg og 

skólatengdri færni (Embætti landlæknis, 2013).  

BRIGANCE þroskaskimun er þýdd og staðfærð þroskaskimun sem er einnig notað af 

ungbarnavernd heilsugæslunnar. Prófið er lagt fyrir öll börn landsins í tveggja og hálfs árs og 

fjögurra ára skoðun með því markmiði að skima eftir þroskafrávikum barna 

(Námsmatsstofun, e.d.a). Börnum er vísað áfram í heyrnarmælingu og frekari 

málþroskagreiningar ef þau standast ekki málþroskahluta prófsins (Ásthildur Bj. Snorradóttir 

o.fl., 2014). BRIGANCE er lagt fyrir börn samhliða PEDS til þess að greina betur 

raunveruleg frávik. BRIGANCE þroskaskimunarprófið mælir ýmsa þroskaþætti sem skipta 

má í þrjá flokka. Fyrsti flokkurinn er hreyfifærni og inniheldur sjón, fínhreyfingar og 

grófhreyfingar. Annar flokkurinn er samskiptafærni og inniheldur málskilning, orðaforða og 

málfærni. Þriðji og síðasti flokkurinn er skólafærni eða forskólafærni og inniheldur 

magnhugtök, persónulegar upplýsingar og lestrar- eða forlestrarfærni (Embætti landlæknis, 

2013).  

TRAS (d. Tidlig registerning af språkudvikling) er skráningarlisti sem 

leikskólakennarar nota til þess að fylgjast með máltöku barna á aldrinum tveggja til fimm ára. 
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Listinn er ekki málþroskapróf heldur skráning á málhegðun og málþróun barna. Með listanum 

er þannig hægt að skima eftir frávikum í mál- og félagsþroska barna og hefja snemmtæka 

íhlutun ef þörf þykir á. Listinn nær yfir þrjú færnisvið og eru spurningar byggðar á 

niðurstöðum annarra svipaðra lista sem og kenningum Chomsky um algildi tungumála. 

Spurningar TRAS listans skiptast í þrjá flokka. Í fyrsta flokknum eru spurningar sem tengjast 

samskiptum, athygli og samleik. Í öðrum flokknum eru spurningar sem tengjast málvitund og 

málskilningi og í þeim þriðja eru spurningar sem tengjast setningamyndun, orðaforða og 

framburði (Námsmatsstofnun, e.d.b).  

Smábarnalistinn er frumsaminn og staðlaður íslenskur spurningalisti sem notaður er til 

þess að leggja mat á mál- og hreyfiþroska barna á aldrinum 15-38 mánaða. Hann er oftast 

fylltur út af mæðrum eða foreldrum en í einhverjum tilfellum af starfsfólki leikskóla. Listinn 

samanstendur af fimm undirprófum sem innihalda alls 144 staðhæfingar um mál- og 

hreyfiþroska barna. Heildarskorið sem fæst úr prófinu gefur til kynna mat foreldris á 

almennum þroska barnsins (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 2005).  

Orðaskil er íslenskt þroskapróf sem notað er til þess að leggja mat á málþroska eins og 

hálfs til þriggja ára barna. Prófið samanstendur af tveimur gátlistum. Í styttri listanum leggja 

foreldrar mat á orðaforða barnsins. Sá listi er gjarnan notaður sem skimunarpróf fyrir 

frávikum fyrir málþroskaröskun. Ef grunur leikur á fráviki í málþroska er barni og foreldrum 

vísað áfram til frekari greiningar hjá talmeinafræðingi eða öðrum sérfræðingi. Seinni 

gátlistinn er lengri og yfirgripsmeiri. Hann er einungis ætlaður talmeinafræðingum og nær yfir 

ýmis atriði sem tengjast málfræðikunnáttu barna (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998).  

Hér hefur verið farið yfir helstu skimunar- og greiningapróf sem notast er við á 

Íslandi. Ýmsir aðilar geta lagt prófin fyrir börn og má þar á meðal nefna hjúkrunarfræðinga á 

heilsugæslu, talmeinafræðinga og leikskólakennara. Að PEDS og Brigance undanskildum eru 

þau skimunar- og greiningapróf sem hér hefur verið farið yfir einungis lögð fyrir börn þegar 

grunur leikur á fráviki í þroska. HLJÓM-2 er hins vegar greiningartæki sem leikskólakennarar 

á Íslandi styðjast við í mati á hljóðkerfis- og málvitund elstu barna í leikskóla. Prófið er lagt 

fyrir langflest börn á landinu og er því kerfisbundin skimun fyrir heilan árgang í senn. Í næsta 

kafla verður því fjallað sérstaklega um HLJÓM-2.  

 

3.3 HLJÓM-2 

Góður málþroski og góð hljóðkerfisvitund leggur grunn að farsælu lestrarnámi. Þegar talað er 

um hljóðkerfisvitund er átt við að barn gerir sér grein fyrir hljóðfræðilegri uppbyggingu 

málins, það getur leikið sér að tungumálinu með því að ríma og búa til bullorð. Barnið getur 
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skoðað, velt fyrir sér og breytt hljóðrænum eiginleikum tungumálsins á vísvitandi hátt 

(Scarborgough og Brady, 2002). Hætta er á að börn með slaka hljóðkerfisvitund finni fyrir 

lestrarerfiðleikum í framtíðinni og þarf því að huga vel að þessum börnum. Leikskólakennarar 

styðjast við greiningartæki sem kallast HLJÓM-2 til þess að meta hljóðkerfisvitund elstu 

barna í leikskóla og finna út hvaða börn þurfa á aðstoð að halda. Með því að bregðast strax 

við þegar vandamál koma upp tengd hljóðkerfisvitund barna er hægt að undirbúa nemendur 

vel áður en formlegt lestrarnám hefst (Sodoro, Allinder og Rankin-Erickson, 2002).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á sterk tengsl á milli hljóðkerfisvitundar og málþroska og 

hljóðkerfisvitundar og árangurs í lestrarnámi (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 

Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Börn með góða hljóðkerfisvitund eru fljótari en önnur börn að 

átta sig á tengslum hljóða og bókstafa og gengur einnig betur að átta sig á hljóðunarferli í 

lestrarnámi (Torgesen, Morgan og Davis, 1992). Rannsóknir hafa sömuleiðis sýnt að börn 

með slaka hljóðkerfisvitund í leikskóla eru einnig með slaka hljóðkerfisvitund miðað við 

jafnaldra sína á grunnskólastigi. Því er mikilvægt að skima fyrir þessum börnum og hefja 

strax þjálfun, áður en formlegt lestrarnám hefst, til þess að koma í veg fyrir lágt sjálfstraust 

tengt námi og skólaleiða (Wagner o.fl., 1997). Með snemmtækri íhlutun er hægt að fækka 

þeim börnum sem kljást við lestrar- og námserfiðleika með því að undirbúa lestrarnámið 

snemma. Þetta er hægt að gera með því að auka lestur á heimili og í leikskóla, læra bókstafina 

og þjálfa hljóðkerfisvitund hjá ungum börnum (Preventing Reading Difficulties in Young 

Children, 1998).  

HLJÓM-2 byggist á ákveðnum leikjaaðferðum og skiptist prófið í sjö þætti. Þeir þættir 

sem mynda HLJÓM-2 eru rím, samsett orð, samstöfur, hljóðgreining, margræð orð, 

orðhlutaeyðing og hljóðtenging. Prófið er lagt fyrir leikskólabörn að hausti og endurtekið 

snemma á nýju ári ef börn sýna getu undir meðallagi. Úr prófinu fæst ákveðið 

einstaklingsskor fyrir hvert barn og eru börn færð í flokka eftir færni. Niðurstöður prófsins eru 

síðan sendar í þann grunnskóla sem barnið hefur nám við og þær hafðar til hliðsjónar þegar 

lestrarnám er skipulagt. Mælt er með að leikskólakennarar bregðist við og grípi til viðeigandi 

ráðstafana til að aðstoða þau börn sem teljast með slaka- eða mjög slaka hljóðkerfisvitund. 

Þetta þýðir þó ekki að þessi börn muni eiga við lestrar- og námserfiðleika þegar komið er á 

grunnskólastig heldur sýna þessi börn einungis merki um erfiðleika í hljóðkerfis- og 

málmeðvitund og er því gott að bregðast strax við með markvissri þjálfun til þess að styrkja 

þau fyrir komandi lestrarnám (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía 

Björnsdóttir, 2002).  
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3.4 Samantekt  

Hér hefur verið farið yfir aðferðir snemmtækrar íhlutunar í málörvun ungra barna. Mikil 

áhersla er lögð á að kenna börnum að nota málið á viðeigandi hátt með því að auka 

boðskiptafærni þeirra. Þau börn sem ná ekki góðum tökum á boðskiptum geta átt erfitt með að 

setja sig í spor annarra, bíða og skiptast á en það getur leitt til erfiðleika í samskiptum við 

aðra, andlegrar vandlíðan og hegðunarvandamála. Í aðferðinni er einnig er lögð áhersla á að 

foreldrar stuðli að góðu málumhverfi með því að lesa fyrir börn á hverjum degi, velja bækur 

við hæfi og leyfa börnum að njóta þess að vera í kringum bækur og annað lesefni með því að 

gera sér reglulega ferðir á bókasafnið þar sem allir geta fundið eitthvað við sitt hæfi. 

Snemmtæk íhlutun hjá tví- og fjöltyngdum börnum felst meðal annars í því að fá börn 

til þess að taka virkan þátt í starfi leikskólans sem og tómstundum eftir leikskóla. Einnig er 

mikilvægt að barnið geti átt í góðum samskiptum á báðum tungumálum sem það talar. Þannig 

þurfa bæði foreldrar og leikskóli að taka þátt í íhlutuninni og reyna að auðvelda barninu að ná 

góðum tökum á hvoru máli fyrir sig. Ef foreldrar hafa ekki góðan grunn á báðum málum er 

mikilvægt að þeir tali við börnin á móðurmáli þeirra í stað þess að samskipti þeirra við barnið 

fari fram á því tungumáli sem er ríkjandi í samfélaginu.  

Ýmis málþroskapróf og málþroskaskimanir er stuðst við þegar kanna á hvort barn sé 

með frávik í málþroska og ákveða í kjölfarið hvers konar íhlutun hentar barninu best. Þau próf 

eru meðal annars Íslenski þroskalistinn, TRAS, Smábarnalistinn og Orðaskil. Önnur 

þroskapróf sem fjallað var um eru PEDS, BRIGANCE og HLJÓM-2. Heilsugæslan styðst við 

PEDS og BRIGANCE í reglubundnum skoðunum hjá ungbaranvernd til þess að skima fyrir 

þroskafrávikum. HLJÓM-2 er hins vegar reglubundin skimun í mál- og hljóðkerfisvitund 

elstu barna í leikskóla. Niðurstöður úr HLJÓM-2 fylgja börnunum í grunnskóla og eru hafðar 

til hliðsjónar við skipulagningu lestrarnáms. Prófið er síðan lagt aftur fyrir þau börn sem sýna 

merki um erfiðleika í hljóðkerfis- og málmeðvitund og er því nauðsynlegt að bregðast strax 

við með markvissri þjálfun til þess að undirbúa börn fyrir komandi nám.  

 

Lokaorð 

Máltaka barna er afar mikilvægt ferli en margir þættir hafa áhrif á bæði málþroska barna og 

máltökuna sjálfa. Foreldrar spila þar lykilhlutverk og er mikilvægt að þeir taki virkan þátt í 

máltökuferlinu með tíðum og virkum samskiptum. Með endurteknum samskiptum áttar barnið 

sig á því að foreldri bregst við því sem það gerir, sem hvetur barnið jafnframt til þess að vera 
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virkt í umhverfi sínu og gera fleiri tilraunir til tjáningar. Mikilvægt er að foreldri ýti undir 

þessi tjáskipti með því að veita barninu athygli og bregðast við atferli þess. Þannig veitir 

foreldrið barninu aukin tækifæri til samskipta og auðveldar barninu að æfa tungumálið.  

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um máltöku barna. Edward Thorndike og B. F. 

Skinner töldu að umhverfi mótaði máltöku barna með því að styrkja viðeigandi málhegðun. 

Noam Chomsky var ekki sammála þessum hugmyndum og taldi að færni til máls væri 

ásköpuð og að börn fæddust með undirliggjandi kunnáttu sem gerði þeim kleift að tjá sig með 

tungumálinu og skilja aðra. Kenning Jean Piaget var sú að vitsmunaþroski væri forsenda fyrir 

máltöku barna, þar sem barn verður að vera fært um að búa til myndir í huga sér áður en það 

er fært um að nota tungumálið til tjáningar. Lev Vygotsky var einnig þeirrar skoðunar að 

tengsl væru á milli hugsunar og máls. Hann taldi að mál og hugsun væru ótengd fram að 

þriggja ára aldri en eftir það öðlaðist talið táknræna merkingu og barnið færi að tjá hugsanir 

sínar.     

Umhverfisaðstæður geta haft mikil áhrif á máltöku barna og var sjónum sérstaklega 

beint að menningarlegum þáttum, tvítyngi, samfélagslegrar stöðu foreldra og uppeldishátta 

þeirra. Málumhverfi barna getur verið mjög ólíkt eftir menningarheimum. Í sumum löndum 

þykir sjálfsagt að tala við börn strax frá fæðingu á meðan það þykir ekki viðeigandi í öðrum 

löndum. Þó svo að börn alist upp við ólíkar venjur og siði hvað málhegðun varðar þá virðist 

það ekki hafa áhrif á upphaf máltöku, það er börn virðast byrja að tala á svipuðum tíma hvort 

sem talað er mikið við þau frá unga aldri eða ekki. Það sem er ólíkt á milli menningarheima er 

hins vegar orðaforði barna. Þau börn sem alast upp þar sem mikil áhersla er lögð á samheldni 

fjölskyldunnar tala meira um fjölskyldumeðlimi, eins og frændfólk og ömmu og afa, heldur 

en börn sem eyða ekki jafn miklum tíma með stórfjölskyldunni. Þannig virðast börn hefja 

mátöku á svipuðum tíma óháð menningu en innihald málsins virðist fara eftir áherslum 

foreldra og samfélagsins.  

Börn sem alast upp við tvö tungumál læra málin á svipaðan hátt og önnur börn. 

Eintyngd og tvítyngd börn ná sambærilegri kunnáttu á málunum en það sem skilur á milli 

þeirra er hraði máltökunnar. Börn sem læra tvö tungumál samtímis eru ekki jafn fljót að læra 

ný orð og börn sem læra einungis eitt tungumál. Þetta er skiljanlegt vegna þess að börnin 

þurfa að deila tíma sínum á milli tungumálanna tveggja. Heildarorðaforði tvítyngdra barna er 

hins vegar meiri en hjá eintyngdum jafnöldrum þeirra.  

Samfélagsleg staða foreldra hefur mikið verið skoðuð í tengslum við máltöku barna. 

Foreldrar af hárri samfélagslegri stöðu eru mun virkari í samskiptum við barnið, leggja meiri 

áherslu á lestur og hvetja börnin frekar til samræðna en foreldrar af lágri samfélagslegri stöðu. 
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Foreldrar af lágri samfélagslegri stöðu tala minna við börnin sín og nota málið frekar til þess 

að stýra hegðun barnanna heldur en að hvetja til samræðna. Börn foreldra af lágri 

samfélagslegri stöðu virðast einnig eiga erfiðara með að tjá sig og túlka aðra sem og að velta 

hlutum fyrir sér, rökræða og vinna verkefni sem tengjast samskiptahæfni og orðaþrautum. 

Góð samfélagsleg staða foreldra virðist því veita börnum fleiri tækifæri til samræðna og betra 

aðgengi að fjölbreyttari og ríkari orðaforða.  

Uppeldishættir foreldra geta einnig haft áhrif á máltöku barna, bæði hvað varðar 

upphaf máltöku og málhæfni. Börn foreldra sem styðjast við skipandi uppeldishætti, þar sem 

barninu er settar strangar reglur og refsing notuð ef barnið óhlýðnast foreldrinu, byrja seinna 

að tala heldur en önnur börn og búa jafnframt yfir minni orðaforða við upphaf skólagöngu. 

Mikilvægt er því að foreldrar, almenningur og menntastofnanir séu meðvituð um áhrif slíkra 

uppeldishátta á máltöku og þroska barna og er nauðsynlegt að kenna foreldrum viðeigandi 

uppeldisaðferðir til þess að bæta samskiptamynstur og stuðla að farsælum þroska barna. 

Málþroski og málþroskafrávik hafa áhrif á ýmsa þroskatengda þætti líkt og 

vitsmunaþroska, tilfinningar og hegðun, lestur og skólatengda færni. Svo virðist vera að 

vitsmunaþroski komi á undan málþroska en málþroski hefur hins vegar áhrif á tilfinningar, 

hegðun og skólatengda færni. Börn með frávik í málþroska eru líklegri til að sýna 

hegðunarvandamál eins og ýgi og óhlýðni heldur en börn með eðlilegan málþroska. 

Birtingarmynd hegðunarvanda sem kemur í kjölfar seinkunar eða fráviks í málþroska er ólík 

eftir kyni. Drengir bregðast frekar við með slæmri hegðun heldur en stúlkur en þær upplifa 

frekar erfiðleika sem tengjast athyglisgetu og skorti á einbeitingu. Börn með málþroskafrávik 

eiga einnig erfitt með að byggja upp góð sambönd við jafnaldra sína og eiga erfiðara með að 

hafa stjórn á skapi sínu og skilja og segja frá tilfinningum sínum og annarra. Börn með slakan 

málþroska eiga jafnframt í erfiðleikum með lestur og lesskilning og eiga gjarnan við 

námserfiðleika að stríða.  

Þegar grunur leikur á fráviki í málþroska er mikilvægt að bregðast við, með viðeigandi 

aðgerðum, eins fljótt og unnt er til þess að koma í veg fyrir vandmál sem börn geta fundið 

fyrir síðar á lífsleiðinni. Þetta kjarni snemmtækrar íhlutunar. Í slíkum aðstæðum ætti alls ekki 

að bíða og sjá heldur er nauðsynlegt að foreldrar, leikskólakennarar og aðrir sem umgangast 

barnið bregðist strax við þegar barn sýnir merki um seinkun eða frávik í málþroska. Í 

snemmtækri íhlutun er áhersla lögð á að kenna börnum að nota málið á viðeigandi hátt. Það er 

til dæmis gert með því að kenna barninu ákveðin boðskipti eins og að læra að hlusta, bíða, 

skiptast á og setja sig í spor annarra. Börn með slaka boðskiptafærni geta fundið fyrir 

erfiðleikum í félagslegum samskiptum, andlegri vanlíðan og þróað með sér 
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hegðunarvandamál. Þegar börn ná tökum á þessari boðskiptafærni eykst oft málgetan og 

börnum fer að líða betur, þau eiga auðveldara með félagsleg samskipti og hegðun batnar. 

Mikilvægt er að íhlutunin henti þroskastigi og áhugasviði barnsins. Ung börn hafa gaman af 

leik og endurtekningu og er því kjörið að færa íhlutunina inn í leik og daglegt starf. Þannig 

hafa börnin bæði gagn og gaman af. Forðast ber að skamma barnið ef illa gengur eða það fer 

ekki eftir settum leiðbeiningum. Mun vænlegra er að sýna því hvernig skal fara að og 

leiðbeina því áfram. Þegar barnið er á réttri braut er mikilvægt að hrósa því vel svo það finni 

að það sé að gera hlutina rétt.  Í snemmtækri íhlutun er mikil áhersla lögð á lestur strax frá 

unga aldri. Þannig er hægt að byggja góðan grunn að málnotkun sem barnið nýtur góðs af 

seinna meir. Lesturinn er góð leið til þess að auka málskilning og tjáningu barna en gott er að 

fá börnin til þess að taka þátt í lestrarstundinni með því að stoppa af og til og spyrja út í 

söguna, hvað sé að gerast og fá barnið til þess að taka virkan þátt í lestrinum.  

Þegar grunur leikur á að tví- eða fjöltyngt barn sé með frávik í málþroska er 

nauðsynlegt að athuga hvort frávikin komi einungis fram á einu tungumáli eða fleirum. Einnig 

er mikilvægt að skoða hvernig málumhverfi barnsins er heima fyrir. Betra er að foreldrar tali 

móðurmál sitt við barnið og barnið tali síðan annað tungumál í leik- eða grunnskóla. Þannig 

nær barnið góðum grunni og skilningi á báðum málum. Þegar tví- eða fjöltyngt barn er með 

seinkun eða frávik í málþroska er ráðlagt að veita snemmtæka íhlutun hvort sem um 

málþroskaröskun sé að ræða eða erfiðleika með að læra nýtt tungumál. Það er til dæmis hægt 

að gera með því að hvetja barnið til að eyða tíma með vinum eftir skóla og skrá barnið í 

tómstundir. Þannig fær barnið fleiri tækifæri til þess að æfa sig á nýja tungumálinu.  

Hægt er að styðjast við málþroskapróf eða málþroskaskimanir ef grunur um frávik í 

málþroska er til staðar. Algengast er að talmeinafræðingur eða sálfræðingur leggi slík próf 

fyrir börn en leikskólakennarar hafa einnig réttindi til þess að leggja ákveðin próf fyrir börn í 

samráði við foreldra barnsins. Að auki sér ungbarnavernd heilsugæslunnar um reglubundna 

skimun fyrir þroskafrávikum og málþroskafrávikum þegar börn eru tveggja ára, fjögurra ára 

og sex ára gömul. Ef niðurstöður skimunar benda til þess að barnið þurfi á frekari aðstoð að 

halda er óskað eftir frekari mati frá viðeigandi sérfræðiþjónustu. Þau málþroskapróf sem lögð 

eru fyrir í reglubundnum skoðunum hjá ungbarnavernd heilsugæslunnar eru PEDS og 

Brigance. Aðrar algengar skimanir og greiningarpróf sem notast er við hér á landi, þegar 

grunur leikur á fráviki í þroska, eru Íslenski þroskalistinn, TRAS, Smábarnalistinn og 

Orðaskil. Að auki er HLJÓM-2 lagt fyrir öll fimm til sex ára gömul börn í leikskólum á 

Íslandi. HLJÓM-2 er greiningartæki sem notast er við í mati á hljóðkerfis- og málvitund. 

Prófið er lagt fyrir langflest börn landsins og er kerfisbundin skimun fyrir heilan árgang í 
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senn. Með því er hægt að finna þau börn sem eru með slaka hljóðkerfisvitund og þannig í 

aukinni hættu á að finna fyrir lestrarerfiðleikum þegar komið er á grunnskólastig. Þau börn 

sem sýna getu undir meðallagi eru prófuð aftur á nýju ári og er mikilvægt að huga vel að 

þessum börnum og hefja snemmtæka íhlutun eins fljótt og auðið er. Með því að bregðast strax 

við er hægt að leggja góðan grunn áður en eiginlegt lestrarnám hefst. Þannig er hægt að koma 

í veg fyrir skólaleiða og að börnin finni fyrir lágu sjálfstrausti tengt námi og skóla. Þær 

niðurstöður sem fást úr prófinu fylgja börnum í grunnskóla og er ætlað að hafa til hliðsjónar 

við skipulagningu lestrarnáms.     

Sjá má að málþroski hefur áhrif á ótal marga þætti. Því er mikilvægt að huga vel að 

málumhverfi barna og grípa strax inn í aðstæður, með viðeigandi hætti, þegar grunur leikur á 

að barn sé með seinkun eða frávik í málþroska.  
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