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Formáli 

Ég hef alltaf haft áhuga á tungumálinu og þegar elsta barnið mitt greindist með 

málþroskaröskun fyrir nokkrum árum fór ég að kynna mér hvaða áhrif það kynni að 

hafa á líf hans og þroska. Ég ákvað því að fjalla um þá þjónustu og úrræði sem í boði eru 

í mínu sveitarfélagi fyrir börn með málþroskaraskanir í elsta árgangi leikskóla og fyrsta 

bekk grunnskóla. 

Ég vil þakka Þóru Sæunni Úlfsdóttur fyrir gott samstarf og góða leiðsögn. Ég vil 

einnig þakka fjölskyldu minni fyrir skilning og þolinmæði meðan á vinnu við verkefnið 

stóð og þá ekki síst móður minni fyrir að telja í mig kjarkinn þegar álagið var sem mest.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Akranes, 4.  Maí  2016 

 

Lilja Sigríður Hjaltadóttir 
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Ágrip (útdráttur) 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvernig komið er til móts við börn með 

málþroskaraskanir í elsta árgangi leikskóla og fyrsta bekk grunnskóla á Akranesi. Í 

mörgum leik- og grunnskólum landsins er nemendum með málþroskaraskanir boðin 

stuðningur í einhversskonar mynd. Oft er um að ræða sérkennslu af einhverju tagi eða 

stuðning í minni hópum. Tilgangur rannsóknarinnar var að varpa ljósi á það hvaða 

þjónustu börn með málþroskaraskanir fá og hvernig sú þjónusta er framkvæmd. 

Gerð var eigindleg viðtalsrannsókn þar sem tekin voru viðtöl við fjóra 

grunnskólakennara og þrjá leikskólakennara á Akranesi sem allir hafa reynslu af kennslu 

barna með málþroskaraskanir. Spurt var út í það hvernig stuðningi við nemendur með 

málþroskaraskanir er háttað í leik- og grunnskólum í sveitarfélaginu og helstu áherslur í 

kennslu. Þá var spurt út í viðhorf kennara gagnvart því að nýta upplýsingar frá 

leikskólum þegar nemendur flytjast á milli skólastiga. 

Helstu niðurstöður benda til þess að það sé að mestu leyti vel staðið að þjónustu við 

börn með málþroskaraskanir í sveitarfélaginu. Starfsfólk leik- og grunnskóla er 

meðvitað um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar sem felst í því að greina vanda snemma 

og beita gagnreyndum aðferðum í kennslu. Boðið er upp á málörvunarhópa og 

sérkennslu þar sem lögð er áhersla á að byggja upp grunn að lestrarfærni með þjálfun í 

þeim þáttum er stuðla að góðri umskráningarfærni svo sem bókstafaþekkingu, 

hljóðkerfisvitund og orðaforða. Þá eru skilafundir leikskóla og grunnskóla á vorin þar 

sem farið er yfir helstu þarfir og upplýsingar um alla nemendur og er ánægja með 

fagmannlega og gagnlega fundi á báðum skólastigum. Segja má að leik- og 

grunnskólakennarar á Akranesi hafi ágæta þekkingu á málum barna með 

málþroskaraskanir og sinni þessum hópi eftir bestu getu.  
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Abstract 

Resources and Support for Children with Language Impairment in Akranes commune, 

at Preschool and First grade Primary School. 

The goal of this research was to shed a light on the main teaching methods of children 

with Language Impairment (LI) in the last year of preschool and the first year in grade 

school (6 years of age) in Akranes, a Local Authority in the western part of Iceland. 

Children with language impairment often get some support in both educational levels 

but the aim of this research was to examine how the service is processed and why.  

In this qualitative research seven experienced teachers, were interviewed about the 

support children with language impairment receive in preschool and in the first year of 

grade school.  The grade school teachers were also asked about their attitude regarding 

using information from preschool teachers about the special need ´s the children have. 

The main results show that the needs of children with language impairment (LI) are 

in order in Akranes, though there is a lack of accessibility of speech therapist. The 

teachers are well aware of the importance of early intervention and all the schools that 

participated in the research have language stimulation group for children who are 

lacking language skills. It is important that there is a continuum in the children´s school 

services so in the spring each year teachers from the preschool and the children’s 

future grade school teachers get together and talk about the needs of the children that 

are starting grade school in the fall.  

The result give strong clues that teachers in Akranes are well aware of the needs 

that children with Language Impairment have and this group of children is well taking 

care off. 

 

.  
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1 Inngangur  

Í inngangi er fjallað um bakgrunn rannsakanda og ástæðu fyrir vali á viðfangsefni. Þá er 

gerð grein fyrir markmiði rannsóknarinnar og rannsóknarspurningu. Að lokum er gerð 

grein fyrir uppbyggingu ritgerðarinnar. 

1.1 Bakgrunnur og val á viðfangsefni 

Þjónusta við börn með málerfiðleika hefur verið mér hugleikin síðan ég eignaðist 

elsta barnið mitt fyrir rúmum 10 árum. Fljótlega kom í ljós að hann hafði ekki eðlilegan 

málþroska og á leikskólaaldri hóf hann þjálfun hjá talmeinafræðingi. Tvö síðustu árin í 

leikskóla var hann í sérkennslu í leikskólanum tvisvar í viku ásamt því að sækja tíma hjá 

talmeinafræðingi einu sinni í viku. Eins og oft vill verða með börn með málþroskafrávik 

er sonur minn með lestrarerfiðleika en  hann hefur alla tíð átt erfitt með umskráningu 

og nefnuhraða og þyngist róðurinn í náminu stöðugt eftir því sem hann eldist.  

Í lokaverkefni mínu til B.Ed-gráðu við kennaradeild HÍ skoðaði ég hvernig slakur 

málþroski hefur áhrif á lestrarnám barna og langaði mig í þessu verkefni að kafa dýpra í 

málefni þessu tengdu og skoða hvernig sú aðstoð er,  sem börnum í sömu stöðu og 

sonur minn var við upphaf skólagöngu stendur til boða í mínu sveitarfélagi.  

Ég tel að þetta verkefni sé mikilvægt í ljósi þess að gjarnan er talað um að sá hópur 

nemenda sem glímir við málþroskaraskanir fái stuðning af einhverju tagi og gjarnan oft í 

viku en það getur verið óljóst í hverju þessi stuðningur er falinn. Því fannst mér 

áhugavert að kafa nánar ofan í hvernig komið er til móts við þennan nemendahóp og 

skoða hvernig unnið er með þessi börn á annan hátt heldur en hinn hefðbundna 

nemanda. Það var heldur ekki til að draga úr áhuga mínum á efninu að yngsta barnið 

mitt, þriggja ára drengur glímir einnig við málerfiðleika þótt þeir erfiðleikar séu ekki eins 

og hjá þeim elsta. Verandi móðir með reynslu í þessum efnum fór hann í mat hjá 

talmeinafræðingi rétt tæplega tveggja og hálfsárs og fékk strax stuðning í leikskólanum í 

kjölfarið og fær nú sérkennslu tvisvar í viku þar ásamt því að sækja tíma hjá 

talmeinafræðingi. Sem móðir og fagaðili er ég ánægð með að gripið var strax inn í, því 

að snemmtæk íhlutun skiptir öllu máli en þar er notast við gagnreyndar aðferðir, 

markmið sett og árangur metinn í samvinnu við foreldra (Vaughn,  Bos og Schumm, 

2006). Því fyrr sem byrjað er að vinna með snemmtæka íhlutun því meiri líkur eru á að 

markviss þjálfun skili árangri. 
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1.2 Markmið og rannsóknarspurning 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig komið er til móts við börn með 

málþroskaraskanir í elsta árgangi leikskóla og fyrsta bekk grunnskóla á Akranesi. 

Tilgangur hennar er að varpa ljósi á þá þjónustu sem börn með málþroskaraskanir eru 

að fá og hvernig sú þjónusta er framkvæmd í sveitarfélaginu. 

Til þess að ná markmiði rannsóknarinnar voru tekin viðtöl við fjóra 

grunnskólakennara og þrjá leikskólakennara þar sem þeir voru spurðir hvernig þjónustu 

er háttað við 5-6 ára börn með málþroskaraskanir. 

Rannsóknarspurningin er: Hvernig er komið til móts við börn með málþroskaraskanir 

í elsta árgangi leikskóla og fyrsta bekk grunnskóla á Akranesi?    

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Hún byrjar á formála, ágripi og efnisyfirliti. Fyrsti kafli 

fjallar um kynningu á ritgerðinni og þar er fjallað um markmið rannsóknarinnar og sagt 

frá bakgrunni rannsakanda.  

Annar kafli fjallar um fræðilega umgjörð og þar er samhengi verkefnisins skoðað út 

frá fræðilegum heimildum ásamt því sem skoðaðar eru skilgreiningar á hugtökum sem 

tengjast snemmtækri íhlutun og lestrarkennslu. 

Þriðji kafli ritgerðarinnar fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar. Þar er gerð grein 

fyrir þeirri aðferð sem notuð var og sagt frá gagnaöflun og vali á þátttakendum. Í lok 

kaflans er fjallað um réttmæti rannsóknarinnar og siðferðileg atriði hennar. 

Fjórði kafli fjallar um niðurstöður rannsóknarinnar og í fimmta kafla er umræða um 

niðurstöður sett í fræðilegt samhengi. Þá koma lokaorð í sjötta kafla þar sem fjallað er í 

stuttu máli um niðurstöður rannsóknarinnar. Verkefnið endar á heimildaskrá. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Hér verður gerð grein fyrir fræðilegri umfjöllun og þeim bakgrunni sem tengist 

viðfangsefninu ásamt skilgreiningum á mikilvægum hugtökum. 

2.1 Aðalnámskrá leik- og grunnskóla 

Leik- og grunnskólar á Íslandi starfa eftir Aðalnámskrá leikskóla annars vegar og 

Aðalnámskrá grunnskóla hins vegar en Aðalnámskrá er rammi um skólastarfið á hvoru 

stigi fyrir sig og leiðsögn um tilgang þess og markmið. Aðalnámskrá útfærir þá 

menntastefnu sem lög segja til um og er allt í senn stjórntæki til að fylgja eftir ákvæðum 

laga, fyrirmælum fræðsluyfirvalda um skólastefnu og þar er einnig að finna safn 

sameiginlegra markmiða skólastarfs í landinu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; 

Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Aðalnámskrá er ætlað að tryggja rétt allra nemenda til 

tiltekinnar lágmarksmenntunar og jafnréttis til náms og að samræma nám og kennslu 

að því marki sem þörf er talin á. Aðalnámskrá er ætluð stjórnendum skóla, kennurum 

og öðru starfsfólki í skólakerfinu og hún er viðmiðun við samræmt námsmat í leik- og 

grunnskólum, mati á skólum og skólastarfi.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að grunnskólum er skylt að mennta öll börn á 

árangursríkan hátt og að öll eiga þau samkvæmt lögum rétt á námi við hæfi og er 

sveitarfélögum skylt að sjá nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum hvernig sem á 

stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, hvort heldur um er að ræða félagslegt eða 

tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).  Leggja skal 

áherslu á skóla án aðgreiningar í öllu skólastarfi en sú stefna miðar að því að allir fái jöfn 

tækifæri til náms og að námið sé sniðið að þörfum hvers og eins. Í lögum um 

grunnskóla nr. 91/2008, 17. grein um nemendur með sérþarfir, kemur fram að allir 

nemendur eiga rétt á að komið sé til móts við námsþarfir þeirra í skóla án aðgreiningar. 

Í 2. gr. reglugerðar um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum segir að sérfræðiþjónusta hafi það að markmiði að 

nýta sem best kennslufræðilega, sálfræðilega, þroskafræðilega og félagsfræðilega 

þekkingu í skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2010). Leggja skal áherslu 

á forvarnarstarf og stuðla þannig markvisst að almennri velferð nemenda og ekki síst til 

að fyrirbyggja vanda. Snemmtækt mat á stöðu nemenda er afar mikilvægt til að hægt sé 

að bregðast við félagslegum, námslegum og sálrænum vanda og skipuleggja kennslu og 

stuðning til handa honum. Í lögum um leikskóla er fjallað um skipulag og framkvæmd 

sérfræðiþjónustu í 22. grein en þar segir að börn sem hafa farið í mat viðurkenndra 
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greiningaraðila eigi rétt á sérfræðiþjónustu innan leikskólans og skal þjónustan fara 

fram undir handleiðslu sérfræðinga samkvæmt ákvörðun leikskólastjóra (Lög um 

leikskóla nr.90/2008). 

2.1.1 Stuðningur sveitarfélagsins við nemendur með sérþarfir 

Sérfræðiþjónusta fjölskyldusviðs Akraneskaupstaðar starfar samkvæmt lögum um 

leikskóla nr. 90/2008, lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og reglugerð nr. 584/2010 sem 

er reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum. Sérfræðiþjónusta Akraneskaupstaðar leggur 

áherslu á að efla skóla sem faglegar stofnanir og  tekur bæði til stuðnings við nemendur 

í leik- og grunnskólum og foreldra þeirra, sem og stuðnings við starfsemi skóla og 

starfsfólk þeirra. Þá hefur sveitarfélagið sérstakar starfsreglur um sérkennslu í 

leikskólum Akraneskaupstaðar (Starfsreglur um sérstaka aðstoð og þjálfun í leikskólum 

Akraneskaupstaðar) en þar er fjallað um þau viðmið sem eru höfð til hliðsjónar við 

úthlutun til sérstakrar aðstoðar og þjálfunar í leikskólum. Þar segir meðal annars að þau 

börn sem þurfa á reglulegri aðstoð og íhlutun að halda í daglegu lífi, þar með talið börn 

sem glíma við alvarlega málhömlun eigi rétt á aðstoð og þjálfun í allt að 6 klukkustundir 

á dag (Starfsreglur um sérstaka aðstoð og þjálfun í leikskólum Akraneskaupstaðar).  

Sveitarfélagið sinnir greiningu og ráðgjöf alla barna í leik- og grunnskólum bæjarins 

en þjálfun og frekari þjónusta við þennan hóp skiptist á milli Akraneskaupstaðar og 

Velferðaráðuneytisins.  Þá starfar sveitarfélagið eftir samkomulagi milli 

Velferðarráðuneytis og sambands íslenskra sveitarfélaga um skiptinu ábyrgðar vegna 

talmeinaþjónustu við börn með málþroskafrávik. Samkvæmt samkomulaginu ber 

sveitarfélagið ábyrgð á þjónustu við börn sem hafa málþroskatölu á bilinu 81 – 85 og 

þegar um er að ræða börn með málþroskatölu 80 eða lægri þá ber Velferðaráðuneytið 

ábyrgðina og sinnir talmeinaþjónustu á grundvelli sjúkratrygginga (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2014). 

Akraneskaupstaður ber því ábyrgð á því að börn sem tilheyra fyrri hópnum fái 

þjálfun talmeinafræðings og fer sú þjálfun fram á skólatíma barnsins. Bæði leik- og 

grunnskólar sveitarfélagsins bjóða jafnframt upp á stuðningstíma í formi 

málörvunarhópa fyrir þennan hóp. Séu réttindi slakasta hópsins skoðuð (þau börn sem 

hafa málþroskatölu 80 og undir) kemur í ljós að sjúkratryggingar niðurgreiða þjálfun hjá 

talmeinafræðingi en það er á ábyrgð foreldra að útvega slíka þjálfun. Leikskólar geta 

sótt um sérstaka sérkennslutíma hjá sveitarfélaginu fyrir þennan hóp og er það gert í 
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samráði við foreldra barnsins. Barnið fær þá sérkennslu í leikskólanum, ýmist í hópi 

með öðrum eða á einstaklingsgrundvelli. 

2.2 Úr leikskóla í grunnskóla 

Í lögum um leik- og grunnskóla er lögð áhersla á samfellu í skólagöngu nemenda. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) kemur fram að mikilvægt er að hafa góða yfirsýn sem 

birtist í markvissri upplýsingamiðlun um hagi nemenda þegar þeir fara á milli skólastiga. 

Mikilvægt er að ekki verði rof í menntun þeirra við þessa tilfærslu og að tekið sé tillit til 

ákvæða laga þar að lútandi. Við lok leikskólagöngu liggja fyrir ýmsar upplýsingar um 

börnin. Í lögum um leikskóla (nr. 90/2008) eru ákvæði um upplýsingamiðlun um einstök 

börn frá leikskóla en þar segir í 16. grein að persónuupplýsingar þær sem liggja fyrir um 

hvert barn í leikskóla og eru nauðsynlegar fyrir velferð og aðlögun þess í grunnskóla 

skulu fylgja með barninu milli skólastiga. Misjafnt er hvort að leikskólar skili af sér 

upplýsingum um öll börn eða hvort að aðeins fylgi með gögn um nemendur með 

sérþarfir enda hægt að túlka 16.grein laga um leikskóla þannig að aðeins þurfi að láta 

fylgja gögn um þau börn sem nauðsynlegar eru velferð þess í grunnskóla. Í bók Gerðar 

G. Óskarsdóttur Skil milli skólastiga – frá leikskóla til grunnskóla og grunnskóla til 

framhaldsskóla (2012) kemur fram í spurningakönnun sem send var á leikskólastjóra í 

71 leikskóla á landinu að 58% svarenda töldu nokkuð eða mjög mikilvægt að skriflegar 

upplýsingar færu um öll börnin frá leikskóla yfir í grunnskóla. Jafnframt voru um 51% 

svarenda sem sögðust þegar senda upplýsingar um öll börn yfir í grunnskóla að vori. 

Það er því ljóst að skiptar skoðanir eru um mikilvægi þess að skriflegar upplýsingar fylgi 

öllum nemendum á milli skólastiga. Í sömu rannsókn (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012) 

komu fram misjöfn viðhorf grunnskólakennara til þeirra upplýsinga sem koma fram á 

skilafundum að vori en þar nefnir grunnskólakennari að upplýsingarnar kæmu ekki 

almennilega að gagni og þar væru fáar upplýsingar sem viðkomandi kennari sæi ekki 

sjálfur um leið og kennsla hæfist að hausti (Gerður G. Óskardóttir, 2012). Þá kom einnig 

fram að börn tækju út mikinn þroska yfir sumarið og því væru niðurstöður og ummæli 

ef til vill úreld að hausti.  

2.3 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun (e. early intervention) felst í því að greina vanda snemma og 

beita gagnreyndum aðferðum, markmiðasetningu og  meta árangur í samvinnu við 

foreldra (Vaughn o.fl., 2006). Gagnvirkar aðferðir eru aðferðir til íhlutunar sem byggja á 

niðurstöðum fræðilegra rannsókna og sýnt hafa að skili árangri (Tryggvi Sigurðsson, 
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2007).  Börn eru næmari fyrir íhlutun á yngri árum þar sem heilastarfsemi þeirra er ekki 

fullmótuð og því er mikilvægt að grípa inn í áður en barn sem er í áhættuhópi tengdum 

lestrarerfiðleikum lendir í alvarlegum erfiðleikum (Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010) og 

því fyrr sem börn með málþroskaröskun fá greiningu og íhlutun við hæfi má jafnvel 

draga úr líkum á félagslegum vanda síðar á ævinni. Mikilvægur tími fer til spillis ef ekki 

er brugðist strax við með íhlutun í kjölfar greiningar (Ásthildur Bj. Snorradóttir og 

Bergrós Ólafsdóttir, 2014).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt að börnum sem hafa frávik í málþroska við upphaf 

skólagöngu er ekki aðeins hættara við að glíma við erfiðleika tengdu námi heldur er 

þeim hættara við að lenda í félagslegum og geðrænum erfiðleikum (Clegg, Hollis, 

Mawhood og Rutter, 2005; Kamhi og Catts, 2005). 

 HLJÓM-2 greiningarpróf er lagt fyrir börn að hausti  á síðasta ári þeirra í leikskóla 

og er því ætlað að meta málþroska með það að markmiði að ná til þeirra barna sem 

eiga það á hættu að lenda í lestarerfiðleikum þegar í grunnskóla er komið. Rannsóknir 

hafa sýnt að ef nemandi er slakur í lestri við lok fyrsta bekkjar grunnskóla eru 

yfirgnæfandi líkur eða 88% líkur á að lestrarkunnáttan sé ennþá slök við lok fjórða 

bekkjar (Juel, 2006) og eru þær rannsóknarniðurstöður í samræmi við niðurstöður 

Jóhönnu T. Einarsdóttur og félaga (2011) sem sýna fylgni milli árangurs á HLJÓM-2 og 

árangurs á samræmdum prófum. Árangur á HLJÓM-2 hefur einnig forspárgildi um 

slæma reynslu úr grunnskóla en samkvæmt rannsókn Amalíu Björnsdóttur og félaga 

(2013) eru marktæk tengsl á slökum árangri á HLJÓM-2 og að finnast námið í 

grunnskóla bæði erfitt og leiðinlegt. Þá hafði þessum hópi einnig verið strítt oftar eða 

hann lagður í einelti heldur en sá hópur sem hafði gengið betur á HLÓM-2 (Amalía 

Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2013).  

Því fyrr sem byrjað er að vinna með snemmtæka íhlutun þeim mun meiri líkur eru á 

að markviss þjálfun skili árangri. Ef beðið er með inngrip er hætt við að ekki sé hægt að 

brúa það bil sem skapast á milli barna sem eiga í erfiðleikum og jafnaldra þeirra og 

hefur Stanovich talað um líkingu við Matteusar áhrifin (Matthew effect) „Þeir ríku verða 

ríkari og þeir fátæku verða fátækari“ þegar hann talar um hversu neikvæðar afleiðingar 

slíkt getur  haft fyrir barnið (Stanovich, 1986).  

Mikilvægt er að íhlutun sé í höndum fagaðila og unnið sé eftir gagnreyndum 

aðferðum og árangur metinn með reglubundnum hætti (Ásthildur Bj. Snorradóttir og 

Bergrós Ólafsdóttir, 2014). Talmeinafræðingar sinna ráðgjöf, greiningu og þjálfun barna 

með málþroskaraskanir og áhrifaríkast er að íhlutun fari fram í daglegu umhverfi 

barnsins, á heimili eða í skóla (Tryggvi Sigurðsson, 2004).  
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2.4 Skimunar- og greiningarpróf 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram í kafla um mat á námi og velferð barna, 

að mikilvægt er að safna upplýsingum um börn, hvað þau geta, vilja og skilja. 

Upplýsingarnar skulu notaðar til að styðja við nám og velferð barna við skipulagningu á 

leikskólastarfinu. Skimanir og greiningar eru hluti af þessum upplýsingum. 

Skimunarpróf hafa verið notuð á leikskólum um árabil og er þeim ætlað að finna þau 

börn sem þarfnast stuðnings og sérstakrar athygli. Skimunarprófum er ætlað að spá 

fyrir um og meta þörf og greiningu á tilteknum vanda. Niðurstöður greiningarprófa geta 

verið gagnlegar þegar áframhaldandi vinna fyrir barnið er ákveðin en hafa ber í huga að 

skimunarpróf eru ekki greiningarpróf, niðurstöður þeirra eru einungis vísbendingar um 

hugsanlegan vanda barns (Walpole og McKenna, 2007). Skimunarpróf í lestri eru lögð 

fyrir nemendur með það að markmiði að finna þá nemendur sem kunna að vera í 

áhættu með að lenda í lestrarerfiðleikum síðar meira og til að hægt sé að koma af stað 

viðeigandi kennslu í framhaldinu (Muter, 2003, 2006; Walpole og McKenna, 2007). 

Mikilvægt er að skima oft til að finna alla þá sem eiga í lestrarvanda. Regluleg skimun 

eykur líkur á að nemendur finnist sem þurfa að fá aðstoð við lestrarnámið. 

Greiningarpróf fela í sér fullkomnar upplýsingar á stöðu barnsins og gefa beinar 

upplýsingar um hvaða þætti þurfi að vinna með í kennslu barnsins. Greiningarpróf eru 

venjulega mun lengri og ítarlegri heldur en skimunarpróf (Walpole og McKenna, 2007). 

Málþroskapróf eru gjarnan notuð með lestrargreiningarprófum í grunnskólum til þess 

að athuga hvort um sé að ræða málþroskaerfiðleika sem eru viðameiri heldur en þeir 

sem snúa að hljóðkerfisúrvinnslunni. Málþroskapróf geta verið afar margvísleg því 

ekkert eitt málþroskapróf metur alla þætti tungumálsins. Prófið Orðaskil metur til að 

mynda máltjáningu, það er orðaforða og setningarmyndun (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998) 

og HLÓM-2 leggur mat á hljóðkerfisvitund (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir 

og Jóhanna Einarsdóttir, 2003). Þá leggur TOLD-2P málþroskaprófið mat á bæði 

máltjáningu og málskilning (Ingibjörg Símonardóttir, 1996). Málskilningur er undirstaða 

málþroska og allrar tjáskiptafærni og felur í sér að þekkja merkingu orða og setninga og 

málskilningur felur í sér að nota orð og setningar samkvæmt ákveðnum reglum. 

Máltjáning felur einnig í sér að koma orðum að hugsunum, löngunum og tilfinningum 

(Vaughn o.fl., 2006).  

2.4.1 HLJÓM-2 

HLJÓM-2 er íslenskt greiningarpróf í leikjaformi  sem kannar hljóð- og málvitund 

barna á lokaári þeirra í leikskóla (Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og 
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Jóhanna Einarsdóttir, 2003).  Tilgangur prófsins er að finna þau börn sem hafa slaka 

hljóðkerfis- og málvitund svo hægt sé að grípa inn í með þjálfun og kennslu í því skyni 

að koma í veg fyrir lestrarerfiðleika, en prófið er samsett úr sjö mismunandi þáttum; 

rím, samstöfur, hljóðgreining, samsett orð, margræð orð, orðhlutaeyðing og 

hljóðtenging. Þegar forspárgildi HLJÓM-2 um færni barna í lestri í grunnskóla er skoðað 

kemur í ljós að það er rím sem spáir einna helst fyrir um lestrargetu barna í fyrsta bekk 

og þar á eftir koma samsett orð og hljóðgreining (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003). 

Rannsóknarniðurstöður Jóhönnu T. Einarsdóttur o.fl., (2011) benda til þess að tengsl 

séu á milli árangurs á HLJÓM-2 og námsgengis í grunnskóla síðar meir og þá sýndu 

niðurstöður sérstök tengsl við útkomu úr samræmdum prófum (Jóhanna T. Einarsdóttir, 

Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011).  

2.4.2 TOLD-2P 

TOLD-2P (e. test of Language Development) er málþroskapróf (greiningarpróf) fyrir 

börn á aldrinum 5-9 ára. Prófið er þýtt úr ensku (Newcomer og Hammill, 1988) og 

staðfært yfir á íslensku (Ingibjörg Símonardóttir og Einar Guðmundsson, 1996).  Prófið 

er notað til að meta tvo meginþætti tungumálsins, málskilning og máltjáningu. Undir 

málskilning flokkast hljóðkerfisvitund, hljóðgreining, túlkun setninga og orðþekking. 

Þeir þættir sem flokkast undir máltjáningu eru endurtekning setninga, endurtekning 

orðleysa, botnun setninga, skilgreiningar á algengum orðum og framburður (Ingibjörg 

Símonardóttir og Einar Guðmundsson, 1996). Útkoma úr undirþáttunum gefur 

svokallaða málþroskatölu en málþroskatala er reiknuð útkoma úr stöðluðum 

málþroskaprófum sem reyna á ýmis svið málfærni og hefur meðaltal 100 og staðalfrávik 

15 (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004). Málþroskatala segir til um 

hvort málþroski barnsins sé dæmigerður ef miðað er við jafnaldra. 

2.4.3 TRAS 

TRAS er skráningarlisti ætlaður leikskólakennurum til að fylgjast með máltöku 2 – 5 

ára barna. Listinn er komin frá Noregi en hefur verið staðfærður að íslenskum 

aðstæðum. TRAS skráningarlistinn er ekki hefðbundið málþroskapróf heldur athugun á 

málhegðun og málþróun hjá börnum á ákveðnum aldri (Björk Alfreðsdóttir, Hólmfríður 

Árnadóttir, Hrafnhildur Karlsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Margrét Tryggvadóttir, 

2013). Listinn gefur leikskólakennurum kleift að fylgjast á skipulagðan og markvissan 

hátt með þróun málþroska og samskiptum barna þannig að hægt sé að grípa strax inn í 

með snemmtækri íhlutun ef að tilefni þykir til. Skráningarlistinn er athugun á 
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skráningarformi sem getur gefið til kynna að ástæða sé til að senda barnið í frekari 

athugun og fá aðstoð sérfræðinga (Espenakk, Horn og Færevaag, 2011).  

2.4.4 Læsi 

Læsi er lestrarskimun sem er ætlað að athuga lestrarfærni nemenda í 1. og 2. bekk. 

Markmið skimunarinnar er annars vegar að finna þá nemendur sem kunna að vera í 

áhættu fyrir að glíma við lestrarerfiðleika síðar meir og hins vegar leiðbeinandi 

upplýsingagjöf fyrir kennara í skipulagningu kennslu. Prófið er norskt að upplagi en 

staðfært af Guðmundi B. Kristmundssyni og Þóru Kristinsdóttur yfir á íslensku. 

Guðmundur B. Kristmundsson og Þóra Kristinsdóttir (2001) segja fjögur meginmarkmið 

vera með skimuninni;  að finna þá nemendur sem eru í áhættu með að glíma við 

lestrarerfiðleika, veita kennurum upplýsingar um stöðu einstakara nemenda með það 

að markmiði að haga kennslu á viðeigandi hátt, upplýsingasöfnun um stöðu nemenda 

sem upplýsingagjöf til foreldra og að lokum að veita kennurum tækifæri til að safna 

gögnum til frekari greiningar og meðferð sérfræðinga (Guðmundur B. Kristmundsson og 

Þóra Kristinsdóttir, 2001). Í fyrsta bekk eru þrjú hefti lögð fyrir nemendur.  

2.5 Málþroski 

Málið er undirstaða alls náms og eitt helsta verkfæri hugsunarinnar. Einstaklingur 

tjáir skoðanir, hugsanir, langanir, tilfinningar og óskir í gegnum málið og hægt er að 

segja að samfélag okkar í dag byggi á því að einstaklingur kunni og geti tjáð sig gegnum 

málið.  

Máltaka er flókið samspil líffræðilegra þátta og umhverfis og grunnur að máltöku er 

lagður áður en barnið segir sitt fyrsta orð. 

Á fyrstu árum ævinnar er málþróunin hröð, barnið byrjar að skynja málhljóð úr 

umhverfinu og segir sín fyrstu orð sem svo þróast út í að barnið ráði við flókna 

setningagerð og málfærni (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Samkvæmt Kamhi og Catts 

(2012) byggja sjónarmið fræðimanna á því að tungumálið þróist í félagslegu-, sögulegu 

og menningarlegu samhengi og byggir tungumálið á samvinnu fimm málþátta sem allir 

hafa mikilvægu hlutverki að gegna í málþroskaferlinu. Hljóðkerfisþáttur (e. phonology) 

vísar til þess hvernig málhljóðin í tungumálinu raðast saman í merkingarbærar einingar. 

Barn þarf að læra að bera saman og tengja þau hljóð sem notuð eru í tungumálinu. 

Merkingarfræði (e. semantic) hefur að geyma orð og merkingu þeirra; orðaforða, 

hugtakaskilning og merkingu orða. Orðhlutafræði (e. morphology) er þekking á því 

hvernig orð eru sett saman til að fá ákveðna merkingu. Mikilvægt er að þekkja orðhluta 
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og beygingar þeirra til að átta sig á hvernig þau raðast þannig að merking þeirra skiljist.  

Setningafræði (e. syntax); hvernig raða á orðum og orðhlutum saman þannig að þau 

myndi setningu. Setningafræði tengist lesfimi og lesskilningi þar sem hún er undirstaða 

ályktunarhæfni. Málnotkun (e. pragmatic) vísar til þess hvernig á að nota tungumálið 

við mismunandi aðstæður. Rétt málnotkun felur í sér að nota óskráðar reglur um 

viðeigandi málnotkun við tilteknar aðstæður (Kamhi og Catts, 2012). Hægt er að hafa 

mismunandi færni í hverjum þætti fyrir sig, einstaklingur getur t.d. haft slakann 

framburð en gott vald á orðaforða.  

Lenneberg (1967) kom með þá kenningu að máltöku væri ætlaður ákveðin tími frá 

náttúrunnar hendi og talaði um markaldur í því sambandi og að máltökuskeið væri frá 

fæðingu fram að kynþroska (Lenneberg, 1967). Johnson og Newport (1989) töldu að 

máltökuskeið mannsins hefjist í lok meðgöngu og ljúki við kynþroskaaldur en til þess að 

ná fullu valdi á móðurmálinu þyrfti máltaka að fara fram fyrir 5-6 ára aldur (Johnson og 

Newport, 1989).  

Hægt er að segja að mismunandi þættir eigi sitt blómaskeið á mismunandi aldri. Á 

fyrstu árum ævinnar er framburður og hljómfall málsins í forgrunni og er sú hæfni að 

mestu komin áður en barn byrjar í grunnskóla. Málfræði byrjar einnig að þróast 

snemma en barn byrjar að beygja orð í kringum tveggja ára aldur (Carroll, Bowyer-

Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011). Algengt er að barn segi sín fyrstu orð 10 – 18 

mánaða en hægt er að segja að barn hafi lært sitt fyrsta orð þegar það notar orðið 

markvisst í boðskiptum við aðra (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1998). Milli tveggja og 

þriggja ára aldurs byrjar barn að nota orð í samskiptum við aðra og er það mikilvægur 

þáttur í því að ná tökum á tungumálinu. Fullorðið fólk í nærumhverfi barnsins eru 

fyrirmyndir þess í notkun tungumálsins og segja má að málinu spretti fram hjá börnum 

á máltökualdri í samskiptum þess við foreldra og aðra í nánasta umhverfi. Um þriggja 

ára aldur byrjar barnið að hafa meiri tilfinningu fyrir málinu. Þá byrja setningaskipan og 

beygingar að þróast og barn getur haldið uppi einföldum samræðum og sagt frá því sem 

það er að gera. Fjögurra ára barn hefur gaman af mállegum samskiptum við aðra og um 

fimm ára aldur verður barnið fullorðinslegra í tali og orðaflaumurinn minnkar. Barnið 

ræður þá nokkuð vel við málfræðileg atriði og notar flóknari setningar heldur en áður 

(Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1998). Talið er að barn geti stjórnað málfræðilegri 

uppbyggingu tungumálsins um sex ára aldur enda þótt allir þættir þess séu ekki 

fullmótaðir ennþá og um 12 ára aldur er barn búið að ná að tileinka sér flestar 

málfræðireglur (Carroll o.fl., 2011). Börn byrja ung að tileinka sér það að geta notað 

málið rétt og að öðlast færni í að beita því á mismundandi hátt í ólíkum aðstæðum. 



20 

Talið er að fimm ára barn geti búið til skiljanlegar setningar þótt orðaröð sé fremur 

einföld. Setningar lengjast smá saman og eftir því sem barn nær betri tökum á málfræði 

verða setningarnar flóknari (Vaughn o.fl., 2006). Börn sem glíma við málþroskaröskun 

geta átt erfitt með að mynda flóknar setningar og þessi hópur er einnig mun lengur en 

aðrir að ná tökum á óreglulegum formum tungumálsins og sumir ná aldrei þeirri færni 

(Vaughn o.fl., 2006). Málnotkun vísar til þekkingar á samskiptum og hvernig málið er 

notað í félagslegum aðstæðum. Ung börn nota tungumálið til að gefa upplýsingar, fá 

athygli og halda henni, tjá tilfinningar sínar og til að leiðbeina öðrum (Vaughn o.fl., 

2006).  

2.5.1 Málþroskaröskun 

Í þeim tilfellum þegar barn lærir ekki mál á sama hátt og jafnaldrar er talað um 

málþroskaröskun. Tal og málþroskafrávik hafa margar birtingarmyndir og geta verið 

margþætt og einstaklingsbundinn (Leonard, 1998) Gjarnan er talað um tjáskiptaröskun 

sem yfirheiti yfir tal- og málþroskafrávik en hugtakið vísar til erfiðleika barna við að tjá 

eigin tilfinningar og langanir og erfiðleika við að skiptast á skoðunum og hugmyndum 

við aðra (Vaughn o.fl., 2006). Þegar einstaklingur hefur málþroskatölu undir 85 

(Meðaltal 100 og staðalfrávik 15) er talað um að hann glími við málþroskafrávik (Ester 

Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004).  Málþroskafrávik eru gjarnan 

meðröskun með öðrum fötlunum á borð við seinan almennan þroska og/eða einhverfu 

en einstaklingur getur þó glímt við málþroskaröskun án annarra raskanna og hefur hann 

þá verklega greind og annan þroska innan dæmigerðra marka (Leonard, 1998).  

Einstaklingur með málþroskaröskun án annarra fylgifatlanna hefur eðlilega heyrn og 

eðlilegan taugaþroska og hreyfigetu og þroskast að mestu leyti á dæmigerðan hátt fyrir 

utan frávik á einstaka þáttum tengdum máli og tali. Það getur verið erfitt að finna 

einstakling sem glímir við málþroskaröskun úr hópi nemenda ef ekki er um aðrar 

raskanir og framburðarfrávik að ræða vegna þess að einkenni eru afar 

einstaklingsbundin og ekki alltaf eins. Mun auðveldara væri að finna þennan hóp ef að 

einkennin væru alltaf eins (Bishop, 2009;  Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2010). Í ljósi þess 

hversu mismunandi einkenni eru á milli einstaklinga, eru framfarir þeirra einnig 

mismiklar. Sum börn ná jafnöldrum sínum áður en grunnskólaganga hefst en erfiðlega 

hefur gengið að kortleggja hvaða þættir máls það eru sem eru þess valdandi. 

Rannsóknir á sömu börnum hafa sýnt að sum þeirra áttu í erfiðleikum með orðaforða, 

stafsetningu og ritun við ellefu ára aldur á meðan önnur voru komin með færni í takt 

við bekkjarfélaganna (Snowling, Bishop, Stothard, Chipchase og Kaplan, 2006). Hjá hópi 

barna koma erfiðleikar í ljós strax í byrjun skólagöngu eða um leið og eiginlegt 
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lestrarnám hefst, þar sem barnið hefur ekki það vald á máli og tali sem nauðsynlegt er. 

Hjá öðrum hópi geta erfiðleikar verið duldir, svo gæti virðst sem barnið haldi ágætlega í 

við jafnaldra fyrstu tvö árin í grunnskóla en það er yfirleitt sökum þess að lesefnið er 

afmarkað og viðráðanlegt og því auðveldara fyrir barnið að fylgja jafnöldrum sínum 

(Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004).  

Í samanburði við jafnaldra hefur barn með málþroskaröskun minni orðaforða og 

hlutbundnari skilning á orðum. Þá er skilningur á orðum ekki jafn nákvæmur og hjá 

jafnöldrum. Barn sem glímir við málþroskaröskun á einnig erfitt með að skilja margræða 

merkingu orða og hefur minni þekkingu og vald á málsháttum, myndlíkingum og 

orðatiltækjum (Vaughn o.fl., 2006).  

Einstaklingar sem glíma við málþroskaröskun hafa minni orðaforða, minni þekkingu 

á orðum og eiga því erfitt með að skilja það sem lesið er og getur það leitt til 

lesskilningsörðugleika (Vaughn o.fl., 2006). Þá er nemandi með málþroskafrávik mun 

lengur en jafnaldrar að ná tökum á óreglulegum formum málsins og sumir einstaklingar 

ná aldrei þeirri færni (Vaugnh o.fl., 2006). 

2.6 Lestur 

Lestur er málræn aðgerð sem byggir á samspili margra þátta og er færni sem þarf að 

læra og þjálfa.  Enda þótt formleg lestrarkennsla hefjist í byrjun grunnskóla má segja að 

undirbúningur hefjist í raun á fyrsta aldursári barns eða um leið og það byrjar að hjala 

og mynda fyrstu hljóð og orð. Segja má að færni barna í talmáli sé fyrsta vísbending um 

hvernig því muni ganga í lestrarnáminu. Færni í tungumálinu er grunnur að góðum 

námsárangri og segja má að því betri sem málþroski einstaklings er þeim mun betur er 

hann í stakk búin til að takast á við lestrarnám.  

Undirbúningur lestrarnáms eða bernskulæsi (e. emergent literacy)  þróast sem 

undanfari læsis og hefur verið skilgreint sem ákveðin færni, þekking og viðhorf sem á 

sér stað áður en eiginlegt lestrarnám hefst (Whitehurst og Lonigan, 2003).  Barn byrjar 

ungt að sýna tal- og ritmáli áhuga og hefur yfirleitt af því ánægju þegar lesið er fyrir 

það. Barn sem elst upp í umhverfi þar sem lesið er fyrir það og bækur og blöð eru 

sýnileg er líklegra til að til að hafa betri skilning á ritmáli þegar formleg lestrarkennsla 

hefst í grunnskóla þar sem það býr yfrir betri orðaforða heldur en barn sem ekki elst 

upp við slíkt (Catts og Kamhi, 2005). 

Síðastliðna áratugi hafa rannsóknir beinst í auknum mæli að því hversu stóru 

hlutverki tungumálið gegnir og hversu mikil tengsl þess eru við lestur (Cain og Oakhill, 

2007; Catts og Kamhi, 2005;  Snow o.fl., 1998).  Þá hafa rannsóknir sýnt að sá orðaforði 
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sem að börn búa yfir áður en eiginleg lestrarkennsla hefst hafi mikið forspárgildi þegar 

kemur að því að tileinka sér lestrarfærni og lesskilning (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004; 

Cain og Oakhill, 2007).  

Lestur felur í sér tvenns konar færni, að lesa úr bókstöfum en það byggir á þekkingu 

á notkun málhljóða og notkun þeirra og að skilja texta  en sú færni byggir á málskilningi. 

Samspil umskráningar og málskilnings er meginforsenda fyrir því að einstaklingur geti 

tileinkað sér lestrarfærni (Burns, Griffin og Snow, 1999; Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 

2011).  

Það eru einkum og sér í lagi þrír þættir sem einkenna góðan lesara: 

 Góð hljóðavitund; einstaklingur hefur góða næmni fyrir flóknum tengslum 

stafs og hljóðs. Hann á auðvelt með umskráningu og getur fest orðin í 

sjónrænu orðasafni hugans. 

 Góður málskilningur; viðkomandi hefur góða þekkingu á málinu og býr yfir 

góðum orðaforða. 

 Góð lesfimi; góður lesarari getur lesið hratt, fyrirhafnarlaust og sjálfvirkt og 

beint allri athyglinni að innihaldi textans (Burns o.fl., 1999). 

  

Mikilvægt er að beita fjölbreyttum aðferðum í lestrarkennslu eftir því hvaða þætti 

lesturs þarf að leggja áherslu á að þjálfa (Walpole og McKenna, 2007; National Reading 

Panel, 2000; Torgesen, 2002).  Rannsóknir sem byggja á skýrslu National Reading Panel 

(2000) ganga út á að það séu fimm grunnþættir sem leggja þarf áherslu á í lestri en það 

eru hljóðkerfisvitund, umskráning, lesfimi, orðaforði og lesskilningur.  Mikilvægt er að 

unnið sé markvisst með þessa þætti strax í byrjun formlegs lestrarnáms (National 

Reading Panel, 2000; Torgesen, 2002; Walpole og McKenna, 2007) og sér í lagi þá þætti 

sem nemendur hafa sýnt slaka færni í á skimunar- og greiningarprófum. Þá getur verið 

vænlegt að kenna ungum börnum í gegnum leik en rannsóknir sýna að engin athöfn 

sem stýrt er af fullorðnum er talin hafa sömu áhrif á nám einstaklinga og leikurinn en 

gleðin í leiknum leiðir af sér nám og skilning hjá barninu Golinkoff, Hirsh-Pasek og 

Singar, 2006; Holzman og Newman, 2008).  

2.6.1 Einfalda lestrarlíkanið 

Einfalda lestrarlíkanið (e. the simple view of reading) er byggt á kenningu Hoover og 

Gough (1990). Samkvæmt kenningu þeirra byggir lestur á tveimur meginþáttum 

umskráningu (e. word recognition), að lesa úr bókstafatáknum  og málskilningi (e. 

comprehension) sem er færni við skilja það sem lesið er (sjá mynd 1). 



23 

 

Mynd 1. Einfalda lestrarlíkanið „ 

The simple view of reading“ (Hoover og Gough, 1990).  

 

Samkvæmt lestrarlíkaninu eru báðir þessir færniþættir nauðsynlegir til þess að hægt 

sé að tala um virkan lestur (Hoover og Gough, 1990). Einfalda lestrarlíkanið byggir á því 

að umskráning og málskilningur séu tveir aðskildir þættir sem þó tengjast hvor öðrum. 

Einstaklingur þarf að hafa vald á og færni í báðum þessum þáttum til að geta talist læs. 

Barn sem á í vandræðum með umskráningu og getur ekki lesið úr bókstafstáknum á í 

erfiðleikum með að tileinka sér innihald texta og sá sem hefur vald á umskráningu án 

þess að skilja það sem lesið er getur ekki talist læs. Samkvæmt kenningu Hoovers og 

Gough (1990) þarf einstaklingur að þróa með sér, og hafa vald á tvenns konar hæfni til 

þess að geta talist góður lesari. Hann þarf að vera fær um að þekkja orð og vera fær um 

að umskrá orð í texta og geta skilið innihald og merkingu texta. Þegar þessir tveir 

færniþættir eru til staðar getur einstaklingur öðlast lesskilning sem er markmið lesturs 

(Hoover og Gough, 1990). Þegar börn hafa slaka færni í bæði umskráningu og 

málskilningi eiga þau í miklum erfiðleikum með að tileinka sér lestrarfærni og í þessum 

hópi má gjarnan finna stóran hluta þeirra barna sem glíma við málþroskaröskun 

(Steinunn Torfadóttir, 2010). 

2.6.2 Umskráning 

Umskráning (e. decoding) vísar til þeirrar hæfni þegar einstaklingur breytir 

bókstafstáknum í hljóð og tengir þau saman í orð. Umskráning byggir að mörgu leyti á 

næmni einstaklingsins fyrir hljóðum tungumálsins og hæfni hans til að vinna með þau á 
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mismunandi hátt (Höien og Lundberg, 2000). Í stafsetningu er málhljóðum breytt í 

bókstafi og orð. Það að umskrá bókstaf og málhljóð leggur því grunn að því að geta lesið 

orð. 

Sjónrænn orðaforði byggist upp með aukinni færni í umskráningu. Með sjónrænum 

orðaforða er átt við að sum orð þarf ekki að lesa heldur þekkir lesarinn orðið um leið og 

hann sér það en til þess að það gerist þarf hann að vita hvernig á að hljóða orðið, þ.e. 

hvaða hljóð hver bókstafur í orðinu á (Ehri, 2002).  Með auknum sjónrænum orðaforða 

næst fram lesfimi sem er forsenda góðs lesturs. Segja má að umskráning sé afar 

mikilvæg þar sem hún er undirstaða fyrir aðra grunnþætti lesturs . Þegar einstaklingur 

nær ekki tökum á umskráningu, nær hann ekki að tileinka sér ríkan orðaforða eða góða 

lesfimi. Slök umskráning kemur einnig niður á lesskilningi (Otaiba, Kosanovich og 

Torgesen, 2012) en lesskilningur byggir meðal annars á því að lesa hratt og örugglega úr 

bókstafstáknum. 

2.6.2.1 Bókstafaþekking 

Í upphafi lestrarnáms hefur þekking á bókstöfum og færni í hljóðkerfisvitund einna 

mest forspárgildi fyrir gengi barns í lestrarnámi (Muter, 2003, 2006; National Reading 

Panel, 2000). Langtímarannsókn Torppa og félaga (2006) á þróun bókstafaþekkingar 

bendir til þess að hljóðkerfisvitund, hljóðminni og hraði við að nefna bókstafina veita 

hvað sterkustu forspá um erfiðleika við að tileinka sér bókstafi í fyrsta bekk (Torppa, 

Poikkeus, Laasko, Eklund og Lyytinen, 2006).  

Barn sem glímir við erfiðleika við að tileikna sér lestrarfærni þarf meiri þjálfun á sviði 

bókstafaþekkingar heldur en hin hefðbundni nemandi og mikilvægt er að barnið fái 

tækifæri til að vinna með bókstafi og hljóð. Ef að ekki er unnið sérstaklega með barnið 

er hætt við að það dragist aftur úr þegar lestrarnám hefst (Torgesen, 2002).  

2.6.3 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitund (e. phonological awareness) er færni við að skynja hljóðræna 

uppbyggingu tungmálsins án tengsla við merkingu orða (Snow o.fl., 1998). 

Hljóðkerfisvitund er færni sem byggist á því að geta greint orð niður í smærri 

hljóðeiningar og vinna með einingar á mismunandi vegu svo sem að greina orð niður í 

atkvæði (e. syllables) og atkvæði niður í röð hljóðunga (e. phonems) (Snow o.fl., 1998). 

Það að hafa góða hljóðkerfisvitund er að hafa góða tilfinningu fyrir öllum hljóðeiningum 

málsins, að geta sleppt úr hljóðum, bætt við/eða skipt um hljóð eða hljóðeiningar í 

orðum (Carroll o.fl., 2011). Til þess að öðlast góða hljóðkerfisvitund þarf bæði móttaka 

(e. receptive) og úrvinnsla (e. productive) að vera til staðar. Með móttöku er átt við að 
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einstaklingur geti greint öll helstu hljóð í tungumálinu og með úrvinnslu er átt við að 

einstaklingur geti myndað öll hljóð tungumálsins. Hljóðkerfisvitund þróast með börnum 

frá unga aldri og þau nýta sér hana til að ná tökum á tungumálinu löngu áður en þau 

verða meðvituð um hljóðkerfisuppbyggingu orðanna og þau nýta hana líka í tali og til að 

leiðrétta sig þótt oftast sé það einnig með ómeðvituðum hætti (Carroll o.fl., 2011). Með 

prófun á þáttum hljóðkerfisvitundar og þá sér í lagi við fimm til sex ára aldur má sjá 

marktæka forspá um lestrargetu í 3.- 4. bekk (Muter, 2006). Í töflu 1 má sjá hvernig 

hljóðkerfisvitund barna þroskast með stigþyngjandi verkefnum. 

Tafla 1. Stigbundin þróun hljóðkerfisvitundar (Muter, 2006) 

Aldur  í 

árum 

Þróun hljóðkerfishæfniþátta Reynsla af ritmáli 

4 Að þekkja/kunna barnaljóð Lærir 

stafi 

  

 Að þekkja rím 

 Að tengja saman atkvæði 

 Að sundurgreina atkvæði 

5 Stuðlun (Alliteration) Byggir upp sjónrænan 

orðaforða 

 Að flokka eftir upphafshljóðum 

 Að greina í sundur atkvæði (í 

stuðla og rím) 

 Að ríma 

5 ½ Að vinna með atkvæði  Umskráir stafi í 

hljóð 

 Að greina byrjunar- og 

endahljóð 

 Að tengja saman hljóð 

 Að sunurgreina/aðgreina hljóð 

6 Að bæta við hljóðum 

 Að eyða hljóðum úr orði 

 Að skipta á hljóðum í orði 
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Vitund barna á hljóðkerfi tungumálsins eykst með aldrinum sem gerir þeim kleift að 

skilja tengslin á milli tal- og ritmálsins, þ.e. að bókstafirnir í orðunum séu í raun tákn 

fyrir hljóð tungumálsins. Hljóðkerfisvitund barna er almennt að verða vel þróuð við 

upphaf skólagöngu og yfirleitt er ekki þörf á að þjálfa hana sérstaklega nema þegar 

komið hefur í  ljós að barn hafi veikleika í hljóðkerfisþáttum (Carroll o.fl., 2011). 

Erlendar rannsóknir benda einnig til þess að þjálfun í hljóðkerfisvitund auki líkur á 

farsælu lestrarnámi (Borström og Elbo, 1996; Warrick, Rubin og Rowe Walsh, 1993).  

Fjöldi rannsókna bæði hérlendis og erlendis sýna fram á tengsl hljóðkerfisvitundar 

og lesturs (Snow o.fl., 1998:24) og eru þessi tengsl tvíátta þ.e. góð hljóðkerfisvitund 

stuðlar að árangri í lestri og lestrarnám styrkir hljóðkerfisvitund.  

2.6.4 Lesskilningur 

Lesskilningur (e. reading comprehension) felur í sér færni til að skilja margskonar 

texta sem settir eru fram í mismunandi samhengi og er samverkandi afurð 

umskráningar og hlustunarskilnings. Hlustunarskilningur er hluti af málskilningi 

einstaklings (Cain, 2010) og vísar til þess hvernig skilningur á töluðu máli er skynjaður í 

gegnum hlustun (Hoover og Gough, 1990).  

Fræðimenn telja að ályktunarfærni sé ein mikilvægasta forsenda lesskilnings, færir 

lesarar sem hafa góðan lesskilning geti lesið milli lína og ályktað um efni sem ekki 

kemur fram með berum orðum í texta (Perfetti, Landi og Oakhill, 2005; Cain og Oakhill, 

2007). Námsvitund (e. metacognition) er hæfni til að gera sér grein fyrir eigin skilningi. 

Einstaklingur með góða námsvitund íhugar það sem hann les og metur hvað það er sem 

skiptir máli (Perfetti o.fl., 2005; Cain og Oakhill, 2007). Þegar barn hefur slakan 

lesskilning þarf að skoða og meta hvort um sé að ræða slakann málskilning eða slaka 

umskráningarfærni.  

2.6.5 Orðaforði 

Orðaforði (e. vocabulary) er sá fjöldi orða sem einstaklingur þekkir og skilur og getur 

notað við að hlusta, skrifa og lesa (Snow o.fl., 1998). Orðaforði er mikilvæg forsenda 

lesskilnings og má segja að lesskilningur eigi sér ekki stað nema einstaklingur búi yfir 

ákveðnum orðaforða (Biemiller og Slonim, 2001; Hoover og Gough, 1990; Biemiller, 

2006).  

Það hversu miklum orðaforða barn býr yfir fer að miklu leyti eftir því hversu 

ríkulegan orðaforða það heyrir í sínu nánasta málumhverfi. Talið er að fólk læri orð 

annars vegar með beinum hætti í gegnum markvissa orðaforðakennslu og hins vegar 

með óbeinum hætti með hlustun og samræðum í daglegu lífi. Þegar einstaklingur heyrir 
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orð sem hann kannast við fer hugurinn ósjálfrátt að leita að merkingu þess í orðasafni 

hugans og ef viðkomandi býr yfir góðum orðaforða fer hann ósjálfrátt að leita að 

merkingu líkra orða (Carroll o.fl., 2011).  

Sjónrænn orðaforði byggist upp með aukinni lestrarfærni, þá þarf einstaklingurinn 

ekki lengur að hljóða sig í gegnum orðin heldur þekkir hann orðið um leið og hann sér 

þau  (Ehri, 2002; Höien og Lundberg, 2000).  

Í langtímarannsókn Biemiller og Slonim (2001) sem gerð var í Bandaríkjunum kom 

fram að í lok 2. bekkjar hafi meðalnemandi orðaforða sem nemur um 6000 orðum. 

Þannig að segja má að barnið hafi lært um 860 orð á ári frá fyrsta aldursári. Um 

fjórðungur þeirra barna sem tilheyrir slakasta hópnum höfðu orðaforða upp á um 4000 

orð. Rannsóknin sýndi jafnframt að þegar í 5. bekk var komið höfðu slökustu 

nemendurnir ekki enn náð 6000 orðum líkt og jafnaldrar þeirra höfðu náð í 2. bekk 

(Biemiller og Slonim, 2001). Rannsóknarniðurstöður Biemiller og Slonim sýna svo að 

ekki verði um villst að einstaklingsmunur er mikill hvað varðar orðaforða og færni í 

talmáli þegar grunnskólaganga hefst.  

2.6.6 Lesfimi 

Lesfimi (e. fluency) er færni sem hefur verið skilgreind af Kuhn, Schwanenflugel og 

Meisinger, (2010) sem: 

Lesfimi er færni sem byggir á nákvæmi, sjálfvirkni og hrynrænum þáttum 

tungumálsins, en allir þessir þættir stuðla að auknum lesskilningi. Hún birtist 

í sjálfvirkum fyrirhafnarlausum lestri sem lesinn er í viðeigandi hendingum 

(phrasing) og með réttu hljómfalli (intonation). Lesfimi er mikilvæg við 

upplestur og hljóðlestur og getur bæði takmarkað og stutt við lesskilning 

(Kuhn, Schwanenflugel og Meisinger, 2010).  

Hægt er að segja lesfimi sé   brúin á milli umskráningar og lesskilnings. Barn 

sem býr yfir lesfimi getur lesið orð á sjálfvirkan hátt en þá er lesturinn orðin það hraður 

og fyrirhafnarlaus að hann krefst ekki lengur meðvitaðar athygli (Walpole og McKenna, 

2007). Þá fer öll einbeitningin ekki lengur í það að umskrá heldur getur lesari einbeitt 

sér betur að innihaldi textans.  

2.6.7 Samantekt um fræðilega umfjöllun 

Tungumálið er undirstaða alls náms og afar flókið kerfi. Sjónarmið fræðimanna 

byggja á því að fimm málþættir byggi upp tungumálið og að allir þessir þættir gegni 
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mikilvægu hlutverki í málþroskaferlinu. Góður málþroski er mikilvæg undirstaða 

lestrarnáms og einnig fyrir sjálfsmynd barna og flesta þroskaþætti þess. Þegar barn 

lærir ekki mál á sama hátt og jafnaldrar er talað um að það glími við málþroskaröskun. 

Málþroskaröskun hefur margvísleg og mismunandi einkenni sem gerir það að verkum 

að hana er oft erfitt að greina. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að sjá 

skuli öllum fyrir viðeigandi námstækifærum hvernig sem stendur á um atgervi þeirra til 

líkama og sálar og er málþroski þar nefndur sérstaklega. Snemmtæk íhlutun í málörvun 

skiptir miklu máli, mikilvægt er að grípa inn í með greiningu og íhlutun þegar grunur 

leikur á um að barn glími við frávik í málþroska svo komast megi hjá alvarlegum 

erfiðleikum síðar meir. Í leik- og grunnskólum á Akranesi er notast við skimunar- og 

greiningarpróf til þess að finna þá nemendur sem kunna að eiga í erfiðleikum með að 

tileinka sér lestrarfærni en færni í tungumálinu er fyrsta vísbending um hvernig barni 

muni ganga í lestrarnámi.  

 Samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu byggir lestur á tveimur meginþáttum sem 

eru umskráning og málskilningur. Kenningin gengur út á það að einstaklingur þurfi að 

hafa færni í að lesa úr bókstafstáknum og færni við að skilja það sem lesið. Aðeins sé 

hægt að tala um virkan lestur ef að einstaklingur hefur góða færni og vald á báðum 

þessum þáttum (Hoover og Gough, 1990).  
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, rannsóknarsniði, 

aðferð og vali á þátttakendum. Þá er fjallað um réttmæti rannsóknarinnar og siðferðileg 

álitamál 

3.1 Rannsóknaraðferð og gagnaöflun 

Í rannsókninni var notast við eigindlega (e. qualitative) viðtalsrannsókn til þess að 

skoða hvernig komið er til móts við börn með málþroskaraskanir í elsta árgangi 

leikskóla og fyrsta bekk grunnskóla á Akranesi. Eigindlegum rannsóknum er ætlað að 

lýsa og skilja reynslu þátttakenda af ákveðnu rannsóknarfyrirbæri (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). 

Við gagnaöflun var notast við einstaklingsviðtöl þar sem tekinn voru viðtöl við fjóra 

grunnskólakennara úr tveimur grunnskólum og þrjá leikskólakennara úr þremur 

leikskólum. Viðtöl eru gagnasöfnunaraðferð þar sem gögnum er aflað með beinum 

orðaskiptum milli rannsakanda og viðmælanda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013) og segja 

má að viðtöl séu sérlega öflug aðferð til að ná fram viðhorfi eða þekkingu fólks á 

tilteknu viðfangsefni. Þar gegnir rannsakandi lykilhlutverki og einnig þeir sem 

rannsóknin beinist að (Lichtman, 2010). Rannsakandi þarf að sýna færni, næmni og getu 

til að ná sambandi við viðmælenda sinn á afslappaðan hátt. Helstu ókostir viðtala eru 

þeir að viðmælandi segir gjarnan það sem hann telur að rannsakandi vilji heyra. 

Rannsakandi þarf að hafa í huga að viðhorf hans getur haft áhrif á niðurstöður 

rannsóknarinnar og því er mikilvægt að leggja áherslu á að reyna að heyra það sem 

viðmælendur sega fremur en að það sem rannsakandi gerir ráð fyrir að heyra 

(Lichtman, 2010). 

Í viðtölunum var stuðst við ákveðinn viðtalsramma og fór hvert viðtal fram í skóla 

viðkomandi. Stysta viðtalið tók 23. mínútur og það lengsta tók 57 mínútur. Úrtakið var 

tilgangsúrtak (e. purposive sampling), þ.e. valdir voru þeir viðmælendur í rannsóknina 

sem best henta markmiði hennar (Morse, 1991). 

3.2 Úrvinnsla gagna 

Gagnasöfnun fór fram með viðtölum. Gagnagreining hófst strax í kjölfarið og voru 

öll viðtöl skrifuð upp eins fjótt og unnt var. Öll viðtöl voru skráð niður frá orði til orðs. 

Gögnin voru ítrekað lesin yfir línu fyrir línu og merkt við þau atiðið sem rannsakanda 

fannst að gætu gagnast í leit að svörum við rannsóknarspurningu verkefnisins. Gögnin 
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voru kóðuð (e. coding) og flokkuð í ákveðin þemu (Lichtman, 2010). Því næst var unnið 

úr hverju þema fyrir sig þar sem helstu atriði úr öllum viðtölum voru dregin saman. 

Þessi atriði voru borin saman og þannig reynt að greina hvað var sameiginlegt og hvað 

var ekki sameiginlegt hjá viðmælendum. Eftir að unnið hafði verið skráðum viðtölum 

var pappírnum eytt. Hljóðrituðum gögnum hefur einnig verið eytt. 

3.3 Réttmæti 

Í eigindlegum rannsóknum er talað um trúverðugleika (e. credibiltiy) fremur en 

réttmæti og áreiðanleika. Að mati Lincoln og Guba (1985) eru rannsóknarniðurstöður 

trúverðugar þegar þær kynna svo góða lýsingu á mannlegri reynslu að ef þú hefur 

gengið í gegnum svipaða reynslu þekkir þú hana sem þína eigin. Þá tala þeir einnig um 

að rannsóknarniðurstöður séu trúverðugar þegar aðrir þekkja reynsluna þegar þeir 

rekast á hana og þá eingöngu eftir að hafa lesið um hana í rannsóknarniðurstöðum 

(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Reynt var að auka 

trúverðugleika rannsóknarinnar með ýmsum hætti. Rannsakandi var meðvitaður um að 

viðhorf hans kynnu að hafa áhrif á rannsóknina og því reyndi hann að þröngva ekki 

túlkun sinni upp á viðmælendur heldur bað viðmælendur um að endursegja afmörkuð 

atriði og kanna þannig hvort réttur skilningur væri til staðar. Öll viðtöl voru afrituð 

nákvæmlega og notast var við beinar tilvitnanir í niðurstöðukafla. Rannsakandi bað 

einnig viðmælendur um leyfi til að hafa aftur samband við þá ef einhver atriði væru 

óljós til að minnka líkur á mistúlkun.  

Markmið með einstaklingsviðtölum í eigindlegum rannsóknum er ekki að alhæfa 

niðurstöður yfir á stærri hóp heldur að fá fram innsýn inn í þekkingu og reynslu 

viðmælenda í tengslum við tiltekið viðfangsefni.  

3.4 Siðferðileg atriði 

Í öllum rannsóknum þarf að huga að siðferði og er það sérlega mikilvægt í 

eigindlegri rannsókn sem þessari. Rannsakandi þarf að passa vel upp á að þátttakendur 

bíði ekki skaða af rannsókninni og gæta þarf nafnleyndar og trúnaðar í öllum gögnum. 

Passa þarf upp á að rannsóknargögn komist ekki í hendur annarra og þeim skal eytt 

þegar rannsókn er lokið. Kynna skal rannsóknina fyrir viðmælendum og fá samþykki 

þeirra fyrir þátttöku og upplýst samþykki en það felur í sér að þátttakendum er sagt frá 

rannsókninni, eðli hennar og tilgangi.  
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4 Niðurstöður 

Hérna verður gerð grein fyrir helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Allir viðmælendur 

rannsóknarinnar hafa fengi gervinöfn og skólarnir sem þeir starfa við eru ekki 

auðkenndir. Tekin voru viðtöl við fjóra starfandi grunnskólakennari sem hér eru nefndir 

Anna, Beta, Sigga og Lísa. Anna hefur einnig bætt við sig sérkennaramenntun. Einnig var 

rætt við þrjá starfandi leikskólakennara Margréti, Berglindi og Ágústu en Ágústa er 

leikskólasérkennari. Leitað var eftir sameiginlegum þáttum í svörum þeirra og þau 

dregin saman í eftirtalda þætti: snemmtæk íhlutun, væntingar og viðhorf, stuðningur í 

leik- og grunnskólum, tíðni málörvunar, áherslur í kennslu og ráðgjöf og þjónusta. 

4.1 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun er afar mikilvæg þegar nemendur glíma við erfiðleika á sviði 

málþroska og bar hugtakið oft á góma í gegnum viðtölin. Viðmælendur lögðu áherslu á 

að greina vanda nemenda sem allra fyrst svo hægt væri að bregðast við með kennslu í 

þeim þætti tungumálsins sem sýndi slaka færni á skimunar- og greiningarprófum. 

Berglind leikskólakennari sagði að það hefði gjarnan verið tilfellið áður, að þau börn 

sem glíma við málþroskaröskun án frávika í framburði, hafi fundist seinna en þau sem 

glíma við framburðarvandamál en núna stefni leikskólinn á að leggja TRAS 

skráningarlistann fyrir alla nemendur í skólanum. 

Berglind sagði: 

Núna merkjum við inn á TRAS, við byrjuðum á því í fyrra en ákváðum að 

taka ekki allann skólann heldur öll yngstu sem að byrjuðu í leikskólanum, 

núna síðastliðið haust settum við svo öll börn sem hófu nám þá í prófið 

þannig að núna erum við komin með hálfan skólann í TRAS. Það tekur okkur 

fjögur ár að koma öllum í TRAS, við viljum skima þannig að allir fara í TRAS 

hvort sem sem grunur er um frávik eða ekki. Snemmtæk íhlutun skiptir ölllu 

máli. 

Allir leik- og grunnskólakennararnir sögðu að í sínum skólum væru 

mállörvunarhópar í boði fyrir þá nemendur sem koma slakir út úr HLJÓM-2 að hausti 

síðasta árs í leikskóla. Allir viðmælendur sögðu nemendum vera skipt í hópa eftir því 

hvaða færni þyrfti að þjálfa sérstaklega en Ágústa sagði að í leikskólanum hjá sér hefði 

komið upp sú hugmynd að næsta vetur færu öll börn á elstu deild leikskólans í 

málörvun, sama hvernig færniþættirnir kæmu út á HLJÓM-2.  
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Ágústa sagði: 

Við erum að spá í þetta núna sem hluti af snemmtækri íhlutun… við erum 

reyndar ekki alveg komin nógu langt af stað en við ætlum að vinna 

massívara með snemmtæka íhlutun. 

Beta grunnskólakennari sagði: 

…Það er farið yfir alla sem eru með frávik og þessir krakkar eru settir í hópa 

um leið. Ég fæ bara skýrslur um þessa krakka og svo bý ég til markmið. Hér 

er ekkert verið að bíða og sjá… 

 Margrét leikskólakennari sagði að þau legðu áherslu á að samfella haldist milli deilda. 

Margrét sagði: 

þegar þau fara frá því að vera á yngri deildum yfir að fara á eldri deildir, það 

þarf að vera samfella þarna á milli, þú veist, hverju erum við búin að ná og 

hvað við erum búin að leggja áherslu á… Við sjáum það strax þegar við 

leggjum TRAS fyrir þau tveggja til þriggja ára og ef að það barn er slakt, er 

að það fylgi þessir pappírar með því yfir á aðra deild þannig að það sé hægt 

að taka strax við því þar þannig að boltinn er komin strax í hendurnar á 

næstu deild fyrir ofan. Til dæmis ef að hún á erfitt með orðaforðann þá 

erum við bara að fara að leggja áherslu á hann. 

Grunnskólakennararnir voru spurðir hvort að Leið til læsis stuðningskerfi væri notað 

í skólunum og reyndist það ekki vera notað í neinum þeirra. Hins vegar er Læsi 

lestrarskimun lögð fyrir þrisvar sinnum á ári í fyrsta bekk hjá öllum viðmælendum úr 

grunnskólum. Aðspurðir um útkomu úr Læsi hjá börnum með málþroskaröskun sögðu 

kennarar að útkoma þeirra væri yfirleitt í takt við útkomu úr HLJÓM-2 prófi úr leikskóla 

og að þessi nemendahópur væri oftast fyrir neðan meðaltal miðað við jafnaldra. 

Útkoma úr þessum prófum er jafnframt höfð til hliðsjónar þegar línur eru lagðar í 

áframhaldandi þjálfun hjá nemendum.  

Lísa sagði: 

Útkomur úr þeim eru náttúrlega í takt við það sem við vissum áður um 

börnin, við notum útkomuna til hliðsjónar við verkefnin sem framundan 

eru.  



33 

Hægt er að segja að allir viðmælendur hafi verið sammála um mikilvægi 

snemmtækrar íhlutunar og séu meðvitaðir um hversu mikið er í húfi fyrir barn með 

málþroskaröskun að gripið sé snemma inn í nám og kennslu með íhlutun við hæfi. 

4.2 Flutningur milli skólastiga 

Í Aðalnámskrá (2011) er fjallað um mikilvægi samfellu í skólagöngu nemenda þegar 

leikskólagöngu þeirra líkur og grunnskólaganga hefst. Á Akranesi eru haldnir skilafundir 

að vori vegna þessa hóps þar sem leikskólakennarar, væntanlegur umsjónarkennari  og 

stoðþjónusta grunnskólans hittist og fer yfir mál nemenda. Leikskólakennarar hafa þá 

meðferðis gögn er snerta nemendur, útkomu úr HLJÓM-2 og aðrar mikilvægar 

upplýsingar sem gefa góða yfirsýn yfir stöðu nemenda. Grunnskólakennararnir voru 

spurðir hvort að þeir notuðust við gögn sem fylgdu nemendum frá leikskóla og sögðust 

allir fjórir gera það. Þá voru kennararnir sammála um að fundirnir væru faglegir og 

gagnlegir. 

Lísa sagði: 

Þessir skilafundir eru mjög góðir, þetta er orðið mjög faglegt…Það er farið 

yfir allar greiningar sem að börnin koma með og hverjar eru þarfir þeirra… 

sumir eru með sérþarfir og aðrir ekki og eitthvað svona sem að við þurfum 

að vita af í sambandi við skap eða hegðun skilurðu, eða einhverjar sérþarfir 

sem flokkast í rauninni ekki undir annað heldur…þú þarft að vita af þeim. 

Beta sagði: 

Það eru mjög góð tengsl, mjög góðir skilafundir þar sem farið er yfir hvern 

einasta nemanda. Og skýrslur með. 

 

Allir viðmælendur úr grunnskóla sögðust nota upplýsingar úr leikskólum sem fram 

kæmu á skilafundum á vorin til að skipuleggja málörvunarhópa í fyrsta bekk og sögðu 

útkomu úr HLJÓM-2 prófinu það sem gæfi tóninn í því skipulagi. Berglind 

leikskólakennari sagði að auk þess að vera með útkomur úr öllum skimunarprófum 

meðferðis á fund væntanlegra umsjónarkennara í grunnskóla færi hún með punkta um 

öll börnin, upplýsingar sem nýst gætu þegar komið væri á nýtt skólastig.  

Berglind sagði: 

Þetta fer sem sagt allt, auk þess sem að við erum með punkta um börnin, 

einhverjar gagnlegar upplýsingar sem að okkur finnst að gætu nýst barninu, 
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til dæmis þessi feimnu börn sem að þurfa að fá extra hlýju, eitt auka blikk 

yfir bekkinn, extra hrós og svona. Ég fer með allt skriflegt með mér þannig 

að engar upplýsingar eiga að tapast. 

 

Leikskólakennararnir voru spurðir út í hvaða væntingar starfsfólk hefði um börnin 

þegar í grunnskóla væri komið. Allir bundu þeir vonir við það að grunnskólinn héldi 

áfram þar sem frá væri horfið í vinnu með barnið. Allir leikskólar virtust leggja sig fram 

við að skila sem bestum upplýsingum upp í grunnskólanna að vori. Ágústa sagði 

jafnframt að þau létu stundum einstaklingsnámskrár fylgja nemendum á milli skólastiga 

til þess að skila sem bestu upplýsingum. 

Ágústa sagði: 

En við förum sérstaklega vel yfir þau börn sem að við höfum virkilegar 

áhyggjur af námslega. Eins og með málþroskaröskunina... og auðvitað 

vonum við að þau fái þá þjónustu sem að þau þurfa að fá í skólanum þannig 

að þau ná að læra að lesa af því að þú verður að geta lesið í samfélaginu… 

 

Margrét sagði: 

maður vonar bara að þeim gangi vel og að þau fái áfram þá þjónustu sem að 

þau þurfa… 

Það er því ljóst að þeir leikskólakennarar sem rætt var við hafa væntingar til þess að 

tekið sé mark á vinnu þeirra og þeim upplýsingum sem þeir koma með á skilafundi að 

vori. Viðhorf viðmælenda úr röðum grunnskóla til þess að nota þessar sömu 

upplýsingar var einnig mjög jákvætt.  

4.3 Stuðningur í leik- og grunnskólum 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að öll börn eigi rétt á námi við hæfi og að 

sveitarfélögum sé skylt að sjá öllum nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum. 

Samkvæmt þeim grunnskólakennurum sem rætt var við ákvarðast stuðningur við 

nemenda í byrjun skólagöngu út frá því hvernig útkoman var úr HLÓM-2 prófinu í 

leikskóla. Ef að það fylgja með greiningar frá aðilum eins og talmeinafræðingi þá er farið 

strax í að vinna eftir leiðbeiningum frá þeim.  Anna grunnskólasérkennari  sagði þó að 
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það fari allt eftir því hvað ami að nemandanum hvernig tekið væri á móti nemanda með 

málþroskaröskun. 

Anna sagði jafnframt: 

Þú veist ef þau væru alveg mállaus eða eitthvað þannig þá myndi maður 

reyna að hafa eitthvað myndrænt tilbúið. Og eins ef að börn eru mjög illa 

stödd þá myndi maður reyna að taka á móti þeim eftir þörfum með 

myndrænu og þess háttar. 

Beta sagði að í skólanum hjá henni væru nemendur alltaf teknir inn í 

málörvunarhópa eftir niðurstöðum HLJÓM-2 frá leikskóla. Enda þótt grunur léki á að 

barn væri búið að ná viðkomandi færni þá færi það engu að síður í málörvunarhóp í 

byrjun: 

Hér er ekkert verið að bíða og sjá og alltaf þegar það er einhver grunur um 

að þau hafi eða séu með einhver frávik eða grunur um að þau séu orðin 

flink, sé búið að þjálfa þau og allt þetta, þau eru samt alltaf tekin í hópa 

þangað til það er búið að prófa þau aftur. Þau eru aldrei tekin úr hópum 

nema að það sé búið að prófa, eða sett inn nema það sé búið að prófa þau. 

 Viðmælendur úr leikskólum voru spurðir hvort að nemendur með málþroskaröskun 

fengu sér úrræði í leikskólanum. Í öllum leikskólum sem haft var samband við er 

HLJÓM-2 lagt fyrir að hausti síðasta skólaárs. Öll börn sem koma út með annað hvort 

slaka færni eða mjög slaka færni í einhverjum þeim þátta sem prófaðir eru fara í 

málörvunarhópa til að þjálfa viðkomandi þátt. Staðan er svo yfirleitt tekin aftur að vori 

og framhaldið með áframhaldandi vinnu tekið. Slakasti hópurinn eða börn sem hafa 

málþroskatölu 80 eða lægri og fá málhljóð, fá niðurgreidda stuðningstíma frá 

sveitarfélaginu. Barnið hefur þá gengist undir greiningu viðurkenndra greiningaraðila 

m.a. talmeinafræðings eða eins og Berglind leikskólakennari sagði:  

Það er þannig að börn sem eru með málþroskatölu sem er fyrir neðan 80, 

það er hægt að sækja um stuðningstíma fyrir þá og þá geta þau fengið 

sérstuðning í leikskólanum sem er þá skipulagður. 

 

Berglind sagði jafnframt að leikskólinn hefði aðgang að talmeinafræðingi sem kæmi 

í leikskólann vikulega til að sinna greiningum og ráðgjöf í kjölfar greininga, sem og 
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þjálfun. Engu að síður væri það vel skilgreint hvaða hópi hann sinnti en það eru börn 

sem hafa málþroskatölu frá 81 - 85. Slakasti hópurinn sem hefur málþroskatölu 80 og 

lægri fellur undir Velferðarráðuneytið og fær því niðurgreidda þjálfun hjá talmeinafræði 

frá sjúkratryggingum Íslands. Þetta fyrirkomulag var ríkjandi á öllum leikskólum sem 

rætt var við.   

Ágústa sagði um þetta: 

Það kemur talmeinafræðingur hingað einu sinni í viku og þjálfar þá sem að falla 

undir það sem kemur í hlut sveitafélagsins, það er með málþroskatöluna. Hún 

veitir okkur líka ráðgjöf varðandi nemendur. 

Grunnskólakennararnir voru spurðir hvernig kennarar komast að því að sinna þurfi 

ákveðnu barni sérstaklega ef saga um málþroskaröskun hefur ekki fylgt því úr leikskóla. 

Sigga, Beta og Lísa sögðu að það kæmi yfirleitt mjög fjótt í ljós að hausti þegar 

bókstafaþekking væri skoðuð og eins væru nemendur mjög snemma látnir lesa í 

lestrarbókum. Anna taldi að það væri einna helst þegar slakur lesskilningur fer að koma 

í ljós sem ekki er í samræmi við lestrarfærni nemendans.  

Anna sagði:  

Og svo þegar nemendur fara í lestrargreiningu og þá getur það verið orsök 

fyrir slökum lesskilningi, það getur þá verið einhver málþroskaröskun, slakur 

málþroski, málskilningur eða hvað það er.   

Anna sagði jafnframt að börn sem einhver grunur léki á að glímdu við einhverja 

erfiðleika væru sett í TOLD-2P málþroskaprófið. Þar sem ekki er talmeinafræðingur 

starfandi við skólann leggur skólasálfræðingur og/eða sérkennari prófið fyrir nemendur.  

Allir viðmælendur voru inntir eftir því hvort öllum börnum sem hugsanlega væru 

sein í tal- og málþroska væri sinnt eða einungis þeim sem hefðu augljósustu einkennin. 

Leikskólakennararnir nefndu allir TRAS skráningarlistann, að hann hjálpaði til við að 

finna alla nemendur sem að glíma við erfiðleika á sviði málþroska, einnig kæmi reynsla 

kennara að góðum notum við að finna einstaklinga sem glíma við málþroskaröskun. Í  

svörum grunnskólakennara kom í ljós að þeir reiða sig á töluvert á niðurstöður HLJÓM-2 

prófsins. Lísa grunnskólakennari talaði um að skólinn hefði haft talmeinafræðing í 

sínum röðum sem nú væri hættur störfum en það hefði verið hægt að leita til hans með 

ráðgjöf um nemendur.   

Beta sagði:  
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Það eru öll börn sem hafa einhver frávik, á hvaða sviði sem það er þá fá 

þau þjónustu og þau er frekar látin njóta vafans með það. 

Kennarar í fyrsta bekk voru spurðir út í notkun einstaklingsáætlunar fyrir nemendur 

með málþroskaraskanir. Lísa sagði að hún væri ekki með slíkar áætlanir í notkun í dag 

en slíkt hafi þó tíðkast í skólanum. Hún sagði jafnframt mikilvægt væri að hafa í huga að 

slík námskrá næði yfir allt nám nemandans, ekki bara það sem gerðist í sérkennslunni 

heldur líka það starf sem fram færi inn í bekk. Sigga sagði að þau börn sem hefðu 

undangengist greiningu hjá talmeinafræðingi fengju einstaklingsnámskrá en aðrir ekki. 

Anna sagði að ef um mikinn vanda væri að ræða hjá nemandanum og hægt að sjá það í 

hendi sér að um lengri þjálfun væri að ræða, þá væri gerð einstaklingsáætlun. Beta 

sagðist gera einstaklingsáætlun fyrir alla nemendur í sérkennslu og að eftir hvern tíma 

skrái hún niður hvað var farið yfir. Þessi áætlun væri þó ekki í samvinnu við 

umsjónarkennara og næði í raun ekki út fyrir starfið í sérkennslunni. 

Það er ljóst að kennarar fylgjast vel með stöðu nemenda og sækja um stuðning fyrir 

þá sem þeir telja að þurfi á stuðning að halda. Talmeinafræðingur kemur á leikskólana 

og sér um þjálfun fyrir færari hóp nemenda með málþroskaröskun en slakasti hópurinn 

fær sérkennslu í leikskólanum ásamt niðurgreiðslu á þjónustu talmeinafræðings frá 

sjúkratryggingum Íslands. Grunnskólakennarar virðast vinna mikið eftir niðurstöðum 

prófa á borð við HLJÓM-2 og taka þær niðurstöður jafnvel fram yfir ráðgjöf frá 

leikskólum. Misjafnt er hvort að unnið sé eftir einstaklingsáætlunum fyrir þennan hóp 

nemenda, það er einkum þegar hægt væri að sjá fyrir að um lengri þjálfun sé að ræða.  

4.4 Tíðni málörvunar 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Jóhönnu T. Einarsdóttur o.fl., (2011) hefur 

frammistaða á HLJÓM-2 prófi við fimm ára aldur forspá um gengi í samræmdum 

prófum í grunnskóla (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2011). Það er því afar mikilvægt að 

finna strax í leikskóla þá nemendur sem eru í áhættu með að lenda í lestrarerfiðeikum 

síðar meir svo hægt sé að veita markvissa málörvun í undirstöðuþáttum lesturs. Leik- og 

grunnskólar á Akranesi bjóða upp á sérstaka málörvunarhópa fyrir börn sem sýna slaka 

færni eða mjög slaka færni á HLJÓM-2. Aðspurðir sögðust flestir grunnskólakennararnir 

vera með fjörutíu mínútna hópa tvisvar í viku og reynt væri að hafa ekki fleiri en fjóra 

saman í hóp. Þó er erfitt að ná í „hreina“ hópa þar sem allir glíma við það saman. 

Beta grunnskólakennari sagði: 
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Ég fæ hópa sem eru blandaðir af alls konar frávikum eins og 

málfræðivitund, orðaforða, málskilningi, setningauppbyggingu, ég verð að 

raða þeim svolítið saman og svo vinn ég með þau…En ég verð að vinna með 

þessa krakka saman þó að þau séu ekki með nákvæmlega sömu frávikin, ég 

verð að blanda því saman en ég vel bara verkefnin og stíla inn á hvern og 

einn með þau. 

Beta sagði jafnramt að hún hefði fjóra tíma á viku til að sinna fyrsta bekk. Hún væri því 

að taka fjóra krakka í hvern tíma,  tvisvar sinnum fjörutíu mínútur í senn.  

Beta sagði einnig: 

Og svo þessir sem eru með framburðarfrávik, ég held þeim vanalega aðeins 

eftir til að fara aðeins yfir, þau eru kannski komin með hljóðin en nota þau 

ekki og ég reyni að minna þau á að nota hljóðin og fer aðeins yfir það. 

Sigga sagði að nýtingin á sérkennslunni væri góð, þau væru að ná að hitta nemendur 

með málþroskaröskun tvisvar í viku í fjörutíu mínútur í senn. Boðið væri upp á 

málörvunarhóp fyrir fjóra nemendur sem hefðu komið illa út úr HLJÓM-2 árinu áður og 

einnig væru tveir nemendur sem fengu þjálfun og kennslu saman en þeir höfðu báðir 

undangengist mat talmeinafræðings. Hjá Lísu var örlítið öðruvísi fyrirkomulag heldur en 

hjá hinum grunnskólakennurunum. Lísa sagði að í vetur hefði hún unnið nánast sem 

fjórði kennari í árgangnum og tekið 10 krakka sem væru slakir og unnið með þá 

sérstaklega. Núna í ár hefði hún verið að koma inn tvo daga í viku í rúma þrjá 

klukkutíma og unnið út frá vinnu inn í bekk.  

Lísa sagði: 

Ég hef verið bara með, með svolítið stóran hóp af þessum sko, tíu krakka 

sirka, af þessum sem að hafa ekki náð stöfunum og öllu þessu og er með 

innlögn, ég endurtek bara og er að vinna nánast aftur og aftur með 

stafainnlögn sem hefur verið unnið með inn í bekkjunum í byrjendalæsinu.  

Leikskólakennararnir sögðu allir að þeir  nemendur sem hefðu komið illa út úr 

HLJÓM-2 prófinu eða öðrum prófum áður, fengu tíma í sérkennslu í leikskólanum. 

Margrét sagði að fyrirkomulagið hjá þeim væri þannig að nemendur í 

málörvunarhópum í elsta árgangi  fengu sérkennslu tvisvar í viku í klukkutíma í senn. 

Miðað væri við fjóra saman í hóp eða færri. Sérstakur málörvunarstjóri sér um 

málörvun á hverri deild: 
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Og hann vinnur bara markvisst með það og þegar við erum með bara svona 

einn sem sér um það, þú veist allir hinir eru mjög meðvitaðir um hvað er í 

gangi en þá vitum við alltaf að það eru öll börn að fá sama efnið, sömu 

kennsluna… 

Margrét sagði jafnframt að í vetur væri einn nemandi hjá þeim sem væri ennþá með 

slaka hljóðkerfisvitund þrátt fyrir mikla þjálfun, sá nemandi fengi núna málörvun á 

einstaklingsgrundvelli: 

…hann er að fara í skóla í haust þannig að við náttúrlega bara reynum að 

sinna honum eins vel og mögulegt er þangað til hann hættir hér. Hann er í 

þjálfun á hverjum degi í hálftíma í senn. 

Ágústa sagði að í leikskólanum hjá henni fengju þessir tveir nemendur sem væru 

með skilgreinda málþroskaröskun 30 mínútna einstaklingsþjálfun, fjórum sinnum í viku. 

Nemendur sem sýnt höfðu slaka færni úr HLÓM-2 fara í málörvunartíma tvisvar sinnum 

í viku í fjörtíu mínútur í senn og þeir tímar væru hóptímar. Sú sem sér um þjálfun hjá 

öllum hópnum er leikskólakennari sem búin er með fornám að talmeinafræði. 

Leikskólinn hefur einnig haft leikskólasérkennara sem nú er í ársleyfi. Ágústa sagði: 

Það er mjög mikilvægt að það sé fagmaður sem að sinnir þessu, við leggjum 

mikla áherslu á það… við erum einnig með þroskaþjálfa í húsinu sem sér um 

þjálfarnir bæði í hóp, eða með hóp og svo tekur hún út og vinnur með 

einstaklingsþjálfun þegar þess þarf.  

 

Berglind leikskólakennari talaði um að þegar barn hefði málþroskatölu 80 eða lægri 

væri hægt að sækja um stuðning til sveitafélegsins í formi sérkennslu og barnið gæti þá 

fengið allt að klukkutíma á dag í markvissa málörvun. 

Berglind sagði: 

Þá er það ýmist gert með litlum hópi eða einstaklingslega, það fer eftir því 

hvernig barnið vinnur í hóp, líka þeir sem eru með mikið athyglisflökt það er 

meiri tilhneiging til þess að vinna þá eina meðan hinir þola betur að vera í 

hóp. Það er allur gangur á þessu engin ein lausn eða eitt kerfi sem tekur við 

heldur er metið hvert og eitt barn fyrir sig. 
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Í dag eru tveir nemendur með skilgreinda málþroskaröskun á leikskóla Berglindar og 

eru þeir saman í sérkennslu.  

Berglind sagði:  

Af því að það er marg svipað og svo fáum við náttúrlega skýrslu frá 

talmeinafræðingi þannig að við sjáum hvaða þætti þarf að vinna með, t.d. 

hjá báðum þessum börnum þarf að vinna með heyrnrænt 

skammtímaminnni þannig að þá hefur verið hægt að vinna með þau saman. 

Aðspurð sagðist Berglind sjá sjálf um þjálfun þessara barna, Berglind er 

leikskólakennari og vinnur í samvinnu við talmeinafræðing sem kemur á leikskólann 

vikulega. Aðspurð sagði Berglind að yfirleitt væru þau með málörvunarhópa á elstu 

deild en núna væri árgangurinn svo lítill að ekki hefði náðst í hóp. Aðeins væri því um 

þessa tvo nemendur með skilgreinda málþroskaröskun að ræða.  

Greiningar á viðtölum sýna að algengt er að nemendur með málþroskaröskun fái 

sérkennslu tvisvar í vikur í fjörutíu mínútur í senn. Yfirleitt er reynt að miða við fámenna 

hópa og ekki fleiri en fjóra saman í hóp. Í leikskólum viðmælenda er algengt að þessi 

hópur fái sérkennslu tvisvar til fimm sinnum í viku, þau börn sem hafa alvarlegustu 

frávikin fá sérkennslu alla virka daga vikunnar. 

4.5 Áherslur í kennslu 

Allir viðmælendur voru spurður að helstu áherslum í kennslu barna með 

málþroskaraskanir. Eins og fram hefur komið stjórnar útkoma HLJÓM-2 og TOLD-2P 

málþroskaprófsins helstu áherslum í sérkennslu og málörvun í öllum þeim leik- og 

grunnskólum sem haft var samband við. Í leikskólunum er algengt að nemendum er 

vísað áfram í TOLD-2P málþroskamat ef þurfa þykir. Berglind sagði að á leikskólanum 

hjá sér fengu þau ráðgjöf hjá talmeinafræðingi um heppilegar áherslur í kennslu, eftir 

því hvaða þætti þarf að leggja áherslu á og hann leggi jafnframt málþroskaprófið fyrir. 

Berglind sagði: 

Við fáum leiðbeiningar frá talmeinafræðingnum hvaða þætti þarf að leggja 

áherslu á og finnum efni sem hentar því.  Við notum talmeinafræðinginn 

mikið til að stýra okkur, hvað við vinnum með. Stundum þarf að leggja 

áherslu á eintölu/fleirtölu hjá ákveðnum hópi, afstöðuhugtök hjá öðrum. 

Þetta efni er allt flokkað niður hjá okkur. Enginn staðlaður pakki heldur 

treystum við á talmeinafræðinginn með þetta. 
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Ágústa sagði þau leggðu áherslu á að vinna með þá þætti sem kæmu slakir út í 

TOLD-2P. Hún sagði að mikið væri unnið með setningamyndun og hljóðamyndun í bland 

við almenna þekkingu: 

Þau muna stundum ekki nöfn þeirra sem eru á deildinni þannig að það er 

mikið verið að vinna með minnið… láta þau gera eitthvað þrennt, 

endurtaka, hlusta og fara eftir fyrirmælum og eins bara verkefni eins og 

settu hring utan um fiskinn… 

Margrét sagði að eftir að HLJÓM-2 hefði verið lagt fyrir að hausti væri lögð áhersla á 

hljóðkerfisvitundina; samstöfur, rím, hljóðgreiningu, orðhlutaeyðingu og þess háttar. 

Einnig væri alltaf lögð áhersla á orðaforða og málskilning. Efnið Lubbi finnur málbein er 

líka notað á leikskólanum hjá Margréti og þá er einnig notast við tákn með tali.  

Margrét sagði:  

Við notum rosalega mikið sjónrænt, tákn með tali og leggjum orð á alla 

hluti, við erum svona eins og gangandi íþróttafréttamenn, þú veist,  það er 

öllu lýst… 

Aðspurðir um helstu áherslur í kennslu sögðu grunnskólakennararnir hafa niðurstöður 

úr HLJÓM-2 og TOLD-2P sem grunn að því sem koma skyldi. Anna sagði að skólinn ætti 

mikið efni og þegar búið væri að finna út þá þætti sem leggja þyrfti áherslu á (eftir 

útkomu úr skimunarprófum) væri eftirleikurinn auðveldur: 

Við eigum svo mikið efni og ef að það vantar að þjálfa einhvern ákveðinn 

hlut eins og t.d. orðaforðann þá er auðvelt að ná í „kit“ sem snýr að 

orðaforða. Þannig að þetta er mjög aðgengilegt.  

Beta tók í sama streng og Anna hvað varðar útkomu úr HLJÓM-2, að útkoma úr því 

segði til um hvaða þætti þyrfti að leggja áherslu á. Hún sagði að áhersla væri einnig á 

heyrnræn fyrirmæli og heyrnræna úrvinnslu, málfræði, setningauppbyggingu, 

orðaforða og málskilning. Þá er unnið með nefnuhraða og framburð.  

Lísa grunnskólakennari sagðist reyna að byggja sína tíma upp þannig að ákveðnar 

reglur væru í gildi í stofunni, reglur eins og að sitja kyrr, hlusta, ekki trufla sjálfan sig og 

þess háttar. Hún væri einnig með þessar reglur sjónrænar. 

Lísa sagði ennfremur:  
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Þessir krakkar hafa oft enga hugmynd um hvaða dagur er í dag, hvaða dagur 

var í gær og hvaða dagur er á morgun. Hvað gerðu þeir í gær…ræðum 

svoleiðis og svo er þetta ef að það var tólfti í gær, hvaða dagur er þá í 

dag…hvað kemur á morgun. Þetta geri ég alltaf. 

Lísa sagði einnig góðan verkefnabanka vera til því fyrir nokkrum árum hafi stoðteymi 

skólans tekið þátt í þróunarverkefni í sambandi við TOLD-2P. Þá hafi skólinn útbúið 

góðan verkefnabanka eftir þeim þáttum sem að einkenna málþroska. 

Rannsakandi spurði grunnskólakennara út í það hvernig orðaforðakennslu og 

bókstafaþekkingu væri háttað í fyrsta bekk grunnskóla. Anna og Sigga töluðu um að 

mikið efni væri til í skólunum til að þjálfa þessa þætti. Orðaforðakennsla færi til að 

mynda mikið til í gegnum leik og spil.  

Sigga sagði: 

Við reynum að gera mikið gegnum spil og leik og til dæmis spilum við mikið, 

við eigum mikið af spilum sem efla orðaforða. 

Anna sagði að meira væri unnið með bókstafaþekkingu inn í bekk frekar heldur en í 

sérkennslunni hjá henni. Sigga sagðist aftur á móti leggja áherslu á að tengja hljóð við 

staf hjá sér ef að mikið vantaði upp á þá kunnáttu hjá nemandanum. Sigga sagði 

jafnframt: 

Svo erum við með alls konar rím spil og heilann helling af spilum og leikjum 

til að fara í, sem er gott þvi að krakkarnir, krökkunum finnst náttúrlega 

skemmtilegast að gera, læra í gegnum leik.  

Svör Betu voru í takt við svör Önnu og Siggu með nám í gegnum leik en hún sagði að 

þau notuðust mikið við Tölum saman efnið og orðagull, Beta sagði jafnframt:  

En í þessum verkefnum lætur maður þau segja orðin aftur og aftur og þau 

væntanlega vita ekki sum hvað átt er við á myndunum, vita ekki hvað 

hluturinn heitir og þá förum við yfir það og þau eru látin gera eitthvað með 

það, segja orðið og svo minni ég þau á og þau segja frá, til hvers þau ætli að 

nota það og svoleiðis.  

Beta sagðist jafnframt vinna með bókstafaþekkingu í sérkennslunni hjá sér, í viðbót 

við það starf sem fer fram inn í bekk. Hún sagði að þau börn sem eiga erfitt með 

umskráningu og það að tileinka sér hljóð stafanna fái kennsluefni í því.  
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Beta sagði ennfremur: 

Svo með umskráninguna það getur bæði verið þetta heyrnræna og svo ef að 

börnin eru hljóðvillt og allt svoleiðis, þá vinn ég það með þeim sem eru með 

frávik i hljóðkerfi. Við vinnum í stöfunum og gefum okkur góðan tíma í 

hljóðin. 

Lísa sagði eins og stöllur hennar Anna, Sigga og Beta að hún notaði mikið spil í 

orðaforðakennslu hjá sér. Skóli Lísu er með efni flokkað eftir þeim þáttum sem 

einkenna málþroska og er efnið aðgengilegt fyrir alla kennara 

Rannsakanda lék hugur á að vita hvort að börn með málþroskaröskun á elstu deild 

leikskóla fengu eitthvað annað heldur en almenni hópurinn, hvort sem það væri í formi 

endurtekningar á efni, hægari yfirferð á efni eða eitthvað allt annað. Margrét sagði að 

hjá þessum hópi væri ekki farið eins ítarlega í margt efni, eins og gert er hjá hinum 

hefðbundna nemendahópi þar sem færari einstaklingar eru. Reynt væri að aðlaga 

kennsluna að börnunum hverju sinni og fara hægar og endurtaka efnið þegar þess væri 

þörf. Berglind sagði að í sérkennslunni væri efnið oft tekið dýpra og endurtekið aftur og 

aftur. Bæði Berglind og Ágústa sögðu að hjá þeim spiluðu nemendur gjarnan spil í 

sérkennslunni sem svo væri spilað seinna í bekknum. 

 Berglind sagði: 

Oft eru það spil sem að þau eru kannski aðeins búin að æfa hérna á undan 

hjá okkur, fara svo í hópinn og eru þá með á nótunum.    

Ágústa sagði:  

En það hefur verið gert þannig að börn sem eru einhverf eða eru mjög slök, 

þá hefur það verið gert til að gefa þeim pínu forskot með því að undirbúa 

þau einstaklingslega, að þau hafi forskot og viti hvað er verið að fara gera 

inn á deild. 

Allir viðmælendur sögðu útkomur úr greiningar- og málþroskaprófum stjórna því hvað 

væri lagt áherslu á í sérkennslunni. Efnið færi eftir þeim þáttum sem einkenna 

málþroska og allir viðmælendur töluðu um að þeirra skóli ætti mikið og gott safn af efni 

sem hægt er að grípa til eftir því sem við á. Leikskólarnir hafa betra aðgengi að 

talmeinafræðingum heldur en grunnskólarnir og virðast geta nýtt þá til ráðgjafar 

varðandi kennslu nemenda eftir að greining hefur átt sér stað.  
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Aðspurðir út í orðaforðakennslu voru grunnskólakennararnir sammála um að sú 

kennsla færi að miklu leyti fram í gegnum leik og spil. Þá er lagt mikið upp úr góðri 

bókstafaþekkingu og að þjálfa umskráningu þar sem þess er þörf. Börn með 

málþroskaröskun fá gjarnan endurtekningu og nánari útskýringar á efninu sem unnið er 

með í leikskóla 

4.6 Ráðgjöf og þjónusta 

Hér verður fjallað um þekkingu starfsfólks á málþroskaröskun, áherslu á 

teymisvinnu, aðkomu talmeinafræðinga og áhrif fjarveru starfsfólks í leikskólum á 

kennslu barna með málþroskaraskanir.  

Ljóst er að starfsfólk leikskólana er almennt vel upplýst um helstu áherslur í kennslu 

barna með málþroskaraskanir og hvað þarf að leggja áherslu á inn á deildum. Margrét 

sagði að málörvunarstjóri legði línurnar inni á deild en allt starfsfólk deildarinnar væri 

mjög meðvitað um þarfir nemenda. Ágústa sagði að hjá þessum tveimur nemendum á 

elstu deild sem að glímdu við málþroskaröskun væri starfsfólkið vel upplýst. 

Ágústa sagði:  

…það er lögð áhersla á að hlusta, endurtekningu á því sem að þau segja og það 

eru alveg fyrirmæli inn á deild… það er mikið notað tákn með tali við þessa 

einstaklinga. 
 

Að sögn Berglindar eru allir inni á deild meðvitaðir um þarfir barna með 

málþroskaraskanir og sinna einstaklingunum í takt við þær þarfir. Mikið upplýsingaflæði 

væri á milli starfsfólks um hvað leggja beri áherslu á í starfinu. Rannsakanda lék hugur á 

að vita hvort að foreldrar væru upplýstir um það starf sem í gangi er með barninu í 

leikskólanum og hvort að teymisvinna væri í gangi. Margrét nefndi að foreldrar væru 

upplýstir um það að barnið færi í málörvunarhóp ef niðurstaða úr HLJÓM-2 væri slök. 

Margrét talaði líka um að leikskólinn nýtti sér ráðgjöf frá talmeinafræðingi og sá aðili 

væri duglegur að gefa foreldrum ráð og ef að barnið væri í þjálfun hjá honum (í 

leikskólanum) þá væri hann í góðu sambandi við foreldra og sendi jafnvel æfingar heim. 

Berglind sagði að það væri allur gangur á því hvernig teymisvinnu væri háttað. Þegar 

talmeinafræðingur er búin að taka mat á barni kynnir hann niðurstöður fyrir 

leikskólakennara og foreldrum saman. Hún sagði að hún hitti suma foreldra oftar en 

aðra, það færi allt eftir þörfum hverju sinni.  Ágústa hafði svipaða sögu að segja, hún 

sagði að þau hittu foreldra og talmeinafræðing og fengu þá leiðbeiningar frá þeim 

síðarnefnda um hvað væri best að leggja áherslu á.   
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Ágústa sagði: 

Sumir fara á fullt að vinna með eitthvað heima, meðan aðrir gera lítið sem ekkert 

þannig að við reynum að halda betur utan um þau. Sinna þeim aðeins öðruvísi þó að 

allir fái það sama. 

Allir við viðmælendur voru spurðir að því hvort að talmeinafræðingur væri starfandi 

við viðkomandi skóla. Í ljós kom að slíkur sérfræðingur er ekki starfsmaður á neinum 

þeim leikskóla sem að rannsóknin tók til. Sveitafélagið hefur hins vegar 

talmeinafræðing í starfi og sér sá aðili um ráðgjöf og í einhverjum tilfellum þjálfun á 

leikskólunum . Sveitarfélagið er hins vegar með það vel skilgreint hvaða hópi hann 

sinnir og er það hópurinn með vægari frávik eða sá hópur barna sem hefur 

málþroskatölu á bilinu 81- 85. Þann hóp hittir hann vikulega og þá sinnir hann jafnframt 

ráðgjöf til starfsmanna og gerir málþroskapróf á börnum eftir því sem þurfa þykir. Einn 

viðmælenda úr grunnskóla sagði að skólinn væri með talmeinafræðing í 20% stöðugildi 

sem að sæi um greiningar og ráðgjöf varðandi kennslu nemenda með 

málþroskaraskanir en ekki væri um neina þjálfun að ræða í skólanum.  

Allir grunnskólakennararnir telja sína skóla vel í stakk búna til að taka á móti 

nemendum með málþroskaraskanir í skólann, mikið væri til af góðu efni sem flokkað 

væri eftir þeim þáttum sem einkenna málþroska og reynslumikið starfsfólk væri í hverju 

rúmi.  

Að lokum voru leikskólakennararnir spurðir hvort að mikið væru um að tímar í 

sérkennslu féllu niður vegna fjarvista starfsfólks. Almennt virðist vera lögð áhersla á að 

halda sérkennslutímum inni sé þess nokkur kostur.  

Margrét sagði: 

Við látum eiginlega allt annað ganga áður en við förum að ganga á það sem 

heitir sérkennsla. Ef það er þannig ástand í húsinu að það er t.d. ekki hægt 

að fara með þau í sérkennsluherbergi eða  annað þá reynum við alltaf að 

taka það inni á deild. Í staðinn fyrir að sleppa því þá tökum við það inni á 

deild.  

Berglind hafði svipaða sögu að segja, hún sagði að hjá sér leystu þau gjarnan málin 

þannig að kennari færði kannski undirbúningstímann sinn fram á næsta dag til þess að 

hægt væri að manna stuðningstímann. Reynt væri eins og hægt væri að láta allt rúlla en 

stundum kæmu upp aðstæður á veturnar þegar mikið væri um veikindi og þá væri 

óhjákvæmilegt að sleppa tímunum.  
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Það virðist því vera að starfsfólk leikskóla sé vel upplýst um þarfir barna með 

málþroskaraskanir. Teymisvinna með foreldrum tíðkast á öllum leikskólum og er reynt 

að spila eftir eyranu með fjölda funda, allt eftir þörfum hverju sinni. Talmeinafræðingur 

á vegum sveitarfélagsins sér um þjálfun á ákveðnum hópi nemenda á leikskólum og 

hann sinnir jafnframt greiningum og ráðgjöf í sömu skólum. Talmeinafræðingur reyndist 

vera í 20% starfshlutfalli í öðrum grunnskóla sveitarfélagsins en hann sér eingöngu um 

greiningar og ráðgjöf. Þegar áhrif fjarveru starfsfólks í leikskólum á sérkennslu barna var 

skoðuð kom í ljós að leitað er allra leiða til að láta forföll ekki hafa áhrif á þessa 

starfsemi og reynt er að hagræða innanhúss sé þess einhver kostur. 

4.7 Samantekt um niðurstöður 

Viðmælendur voru sammála um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar í starfi sínu. 

Notast er við skimunar- og greiningarpróf til að sjá hvar einstaklingurinn stendur og 

hvaða þættir tungumálsins þarfnast þjálfunar við. Þegar nemendur ljúka námi í leikskóla 

og hefja nám í grunnskóla er mikilvægt að viðhalda samfellu í skólastarfinu. Skilafundir 

eru haldnir að vori þar sem leikskólakennarar, væntanlegir umsjónarkennarar barnanna 

og stoðteymi skólans hittast og fara yfir mál nemenda. Starfsfólk leikskóla mætir með 

gögn og umsögn um alla nemendur, hvort sem þeir þurfa á sérfræðiþjónustu að halda 

eða ekki. Allir viðmælendur voru sammála um að þessi fundir færu bæði faglegir og 

gagnlegir.  

Skimunar- og greiningarpróf gefa glögga mynd af getu nemenda og geta niðurstöður 

úr slíkum prófum gefið tilefni til að sótt sé um sérkennslu fyrir barn í leikskóla. Kennarar 

fylgjast vel með stöðu nemenda og grípa inn í með frekari málþroskaprófum telja þér 

tilefni til. Talmeinafræðingur sér um greiningar á öllum nemendum leikskólanna og 

einnig um þjálfun fyrir ákveðið skilgreindan hóp en slakasti hópurinn fær niðurgreidda 

tíma hjá talmeinafræðingi af Sjúkratryggingum Íslands og á það líka við um nemendur í 

grunnskóla. Algengt er að nemendur með málþroskaraskanir séu að fá málörvun tvisvar 

í viku í fjörutíu mínútur í senn og yfirleitt er miðað við fjóra saman í hóp. Ef um alvarleg 

frávik eru að ræða er boðið upp á daglega þjálfun í leikskólum  og þá yfirleitt á 

einstaklingsgrunni.  

Áherslur í kennslu fara mikið til eftir þeim þáttum málþroska sem þurfa frekari 

þjálfunar við og geta leikskólakennararnir fengið ráðgjöf um efni og kennslu hjá 

talmeinafræðingi sem kemur vikulega í skólann. Í grunnskólum er þetta mestmegnis á 

hendi kennara, þeir skoða með skimunar- og greiningarprófum hvaða þætti 

málþroskans þarf að þjálfa og vinna út frá því.  
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5 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvernig komið er til móts við börn með 

málþroskaraskanir í elsta árgangi leikskóla og fyrsta bekk grunnskóla á Akranesi. 

Tilgangur hennar er að varpa ljósi á það hvernig þjónustu börn með málþroskaraskanir 

fá þegar leikskólagöngu líkur og grunnskólaganga tekur við. Gagna var aflað með 

viðtölum við fjóra grunnskólakennara og þrjá leikskólakennara. Hér verður fjallað um 

niðurstöður rannsóknarinnar í fræðilegu samhengi. 

5.1 Snemmtæk íhlutun 

Viðmælendur voru sammála um mikilvægi snemmtækrar íhlutunar en snemmtæk 

íhlutun felst í því að greina vanda snemma og beita gagnreyndum aðferðum, setja 

markmið og meta árangur í samvinnu við foreldra (Vaughn, o.fl., 2006). Þegar barn 

glímir við erfiðleika í málþroska er mikilvægt að grípa strax inn í með viðeigandi þjálfun í 

þeim færniþáttum sem hafa komið slakir út úr skimunar- og greiningarprófum, í því 

skyni að fyrirbyggja lestrarerfiðleika og sérkennslu seinna á skólagöngunni (Carroll o.fl., 

2011; Cain, 2010; Scarborough, 2002). Rannsóknir hafa sýnt fylgni á milli árangurs úr 

HLÓM-2 skimunarprófinu og lestrarfærni í 1. og 2. bekk (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003) 

og því er mikilvægt að grípa strax til viðeigandi þjálfunar og kennslu þegar nemandi 

sýnir slaka getu á prófi. Ef að beðið er með inngrip eykst vandinn og meiri hætta er á að 

sjálfsmat nemandans og áhugi hans á skólanum bíði hnekki (Torgesen, 2001, 2005). 

Mikilvægt er að „boltinn rúlli“ á milli skólastiga, heppilegast er ef íhlutun byrjar strax í 

leikskóla og að hún haldi áfram þegar í grunnskóla er komið. Hér áður fyrr var það 

gjarnan viðkvæðið „bíðum og sjáum til“ þegar barn fór á milli skólastiga og kennarar í 

grunnskóla vildu sjá hvernig barninu vegnaði á nýjum vettvangi og vildu fá að kynnast 

því af eign raun (Ásta Sóley Sturludóttir, Margrét Ósk Konráðsdóttir og Þórdís 

Bjarnadóttir, 2010). Einnig hefur stundum verið talað um að mikilvægt sé að leyfa 

nemandanum að byrja með hreint blað á nýjum stað. Það er þó tilfinning höfundar að 

„bíðum og sjáum til“ viðkvæðið sé ekki við lýði í sveitarfélaginu, að minnsta kosti ekki 

hjá þeim viðmælendum sem rætt var við í tengslum við þessa rannsókn.  

Allir kennararnir lögðu áherslu á markvissa skimun til að finna þá nemendur sem 

glíma við erfiðleika tengdum málþroska. Hafa ber þó í huga að skimunarpróf eru ekki 

greiningarpróf heldur eru niðurstöður þeirra einungis vísbending um vanda sem kann 

að vera til staðar (Walpole og McKenna, 2007). Ef grunur leikur á um að barn glími við 

mikinn vanda, eða að niðurstöður úr skimunarprófum gefa tilefni til þess að frekari 
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upplýsingar vanti um getu barns er vænlegt að leggja fyrir greiningarpróf. 

Greiningarpróf veita mun ítarlegri upplýsingar um stöðu barnsins og gefa greinargóða 

lýsingu á því hvaða þætti í undirstöðuatriðum lestrar þurfi að vinna með (Walpole og 

McKenna, 2007). Langflestir leikskólar að meðtöldum þeim leikskólum sem 

viðmælendur þessarar rannsóknar starfa við, skima hljóðkerfisvitund barna í byrjun 

lokaárs þeirra í leikskólum en velta má fyrir sér hvort að það dugi til. Flest börn hafa þá 

verið nokkur ár í leikskóla og á þeim tíma hefði mikilvæg íhlutun geta átt sér stað.  

5.2 Flutningur milli skólastiga 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) leggur áherslu á samfellu í skólagöngu nemenda og 

að mikilvægt sé að hafa góða yfirsýn yfir stöðu nemandans þegar hann fer úr leikskóla 

yfir í grunnskóla. Á Akranesi hafa verið haldnir skilafundir að vori, vegna þeirra 

nemenda sem ljúka leikskólagöngu og hefja nám í grunnskóla. Á þessum fundum sitja 

leikskólakennarar, og leikskólasérkennarar ásamt stoðteymi úr viðkomandi grunnskóla  

og væntanlegum umsjónarkennara barnanna. Enda þótt í lögum um leikskóla (nr. 

90/2008) komi fram, að þær persónuupplýsingar sem liggi fyrir um hvert barn, og eru 

nauðsynlegar fyrir velferð þess og aðlögun eigi að fylgja úr leikskóla yfir í grunnskóla er 

misjafnt hvort ítarlega sé farið yfir alla nemendur á skilafundum að vori. Í rannsókn 

Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) sem gerð var um skil á milli skólastiga kom fram að 

einungis um 51% leikskólastjóra sögðust láta upplýsingar um alla nemendur fylgja, en í 

rannsókn höfundar sem hér er fjallað um sögðu allir viðmælendur úr leikskólum að 

fjallað væri um öll börn á skilafundum að vori og í einhverjum tilfellum færi 

einstaklingsnámskrá með á milli skólastiga. Velta má fyrir sér hvort að þörf sé  á því að 

fara sérstaklega yfir þá nemendur sem tilheyra hópi hins dæmigerða nemanda sem ekki 

hefur sérþarfir og hefur meginfæri í áhættuþáttum lesturs. Höfundur telur það þó 

gagnlegt í ljósi þess að þar koma gjarnan fram atriði sem ekki endilega flokkast undir 

sérþarfir heldur frekar smáatriði sem létt geta nemendum lífið á nýjum og framandi 

slóðum eins og þegar kennari hefur í huga að gefa auka blikk yfir hópinn í dagsins önn 

eða extra hrós.  

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2012) kom fram að sumir þeir 

grunnskólakennarar sem rætt var við gæfu lítið fyrir skilafundi að vori og voru helstu 

ástæður þær að mikill þroski ætti sér stað yfir sumartímann og því ekki markverðar 

upplýsingar sem fram kæmu á skilafundum.  Þá komu upp hugleiðingar um að á þessum 

skilafundum kæmu ekki neinar upplýsingar í ljós sem að kennarar sæju ekki á fyrstu 

dögum kennslunnar að hausti og má þannig skilja að viðmælendum úr grunnskólum 
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fyndist þessir fundir jafnvel vera óþarfir. Óhætt er að segja að slík viðhorf séu ófagleg 

með meiru enda kemur fram í rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur o.fl., (2011) að 

frammistaða á HLJÓM-2 prófi við fimm ára aldur hafi forspá um gengi í samræmdum 

prófum í grunnskóla (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2011). Þá eru viðhorf af þessu tagi 

ekki að hjálpa nemendum sem hafa sérstakar þarfir í námi og þurfa á stuðningi að halda 

heldur eru þau líkleg til að seinka allri íhlutun og stuðningi við nemendur. 

Í rannsókn höfundar kom hins vegar fram mikil ánægja í garð skilafunda, bæði í 

röðum leik- og grunnskólakennara. Leikskólakennarar hafa vonir og væntingar um að 

upplýsingar sem fara frá leikskóla yfir í grunnskóla komi sér vel fyrir nemendur og gefi 

þeim sem taka við boltanum á nýju skólastigi það kleift að veita nemendum þá allra 

bestu þjónustu sem völ er á og mæta þannig náms- og félagslegum þörfum þeirra. 

Úr búðum grunnskólanna kom fram ánægja með fagmannlega fundi þar sem 

greinargóðar upplýsingar um nemendur koma fram. Allir grunnskólakennararnir sögðu 

jafnframt að þeir nýttu upplýsingar sem þar kæmu fram til að skipuleggja 

málörvunarhópa út frá niðurstöðum úr HLJÓM-2 prófinu. Í svörum þeirra mátti einnig 

heyra að allir nemendur sem kæmu illa út úr skimunarprófum í leikskóla væru settir í 

málörvunarhópa, jafnvel þótt fram kæmi á skilafundum að vori að grunur léki á um að 

tiltekinni færni væri náð. Höfundur telur þessar upplýsingar athyglisverðar í ljósi þess að 

niðurstöður skimunarprófa virðast vera teknar fram yfir ráðgjöf og tilfinningu 

leikskólakennara.  

5.3 Stuðningur í leik- og grunnskólum 

Aðalnámskrá leik- og grunnskóla er ætlað að tryggja rétt allra nemenda til 

tiltekinnar lágmarksmenntunar og jafnréttis til náms (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; 

Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir jafnframt að öll 

börn eigi rétt á námi við hæfi og að sveitafélögum sé skylt að sjá nemendum fyrir 

viðeigandi námstækifærum hvernig sem á stendur með atgervi þeirra til líkama og 

sálar. Leik- og grunnskólar á Akranesi virðast sinna þessu ákvæði vel. Á báðum 

skólastigum er boðið upp á sérfræðiþjónustu í formi sérkennslu og í leikskólum fá börn 

sem falla undir skilgreiningar bæjarfélagsins þjálfun hjá talmeinafræðingi en það eru 

börn hafa málþroskatölu á milli 81 og 85. Slakasti hópurinn eða börn sem eru með 

málþroskatölu 80 og  undir fá oft og tíðum sérkennslu í leikskólum en það vakti athygli 

höfundar að þessi hópur hefur ekki jafn greiðan aðgang að sérfræðingum á borð við 

talmeinafræðinga. Foreldrar og forráðamenn þurfa sjálfir að útvega talmeinafræðing 

fyrir barn sitt en margra mánaða bið getur verið eftir slíkri þjónustu, ef ekki margra ára. 
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Ljóst er að mikil vöntun er á talmeinafræðingum hér á landi og segja má að sú vöntun 

gangi illa í takt við þá miklu áherslu sem lögð er á snemmtæka íhlutun þegar kemur að 

mál- og talmeinum hjá börnum. Höfundur telur að sveitarfélagið ætti að reyna að laða 

að sjálfstætt starfandi talmeinafræðing sem myndi sinna börnum samkvæmt því sem 

segir í rammasamningi Sjúkratrygginga Íslands við talmeinafræðinga. Þá gæti 

sveitarfélagið stutt við þá þjónustu sem ekki er getið um í rammasamningnum eins og 

að taka þátt í teymisvinnu, ráðgjöf og þess háttar. 

Þekking á bókstöfum við upphaf lestrarnáms hefur mikið forspárgildi fyrir gengi 

barna í lestrarnámi (Muter, 2003, 2006; National Reading Panel, 2000) en flestir 

grunnskólakennararnir sem rætt var við nefndu að í gegnum bókstafaþekkingu í byrjun 

skólagöngu mætti finna þá nemendur sem ekki hefðu sögu um erfiðleika tengdum 

málþroska úr leikskóla. Athugun á bókstöfum er gerð að hausti og fljótlega eftir að 

skólaganga hefst eru börnin látin lesa í lestrarbókum. Mikilvægt er að gefa nemendum 

tíma til að tileinka sér færni á sviði bókstafaþekkingar því lestur byggir meðal annars á 

færni í umskráningu, sem er færni í að breyta bókstöfum í hljóð (Hoover og Gough, 

1990). Slök umskráning kemur niður á lesskilningi en lesskilningur byggir meðal annars 

á því að lesa hratt og örugglega úr bókstafstáknum (Otaiba o.fl., 2012).  

 Ef ekki er unnið sérstaklega með barn sem glímir við erfiðleika í lestrarnámi í 

byrjun er hætt við að barnið dragist aftur úr þegar lestrarnám hefst (Torgesen, 2002). 

Það getur verið erfitt að koma auga á erfiðleika hjá barni þegar ekki er um 

framburðarfrávik að ræða og ágæt færni er í umskráningu, en ástæða þess getur verið 

sú að lesefni er fremur afmarkað og viðráðanlegt á fyrstu árum grunnskóla og barnið á 

því auðveldara með að fylgja jafnöldrum sínum (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2004). Það er 

oft ekki fyrr en erfiðleikar tengdum lesskilningi sýna sig að það kemur í ljós að barn 

glímir við erfiðleika tengdum málþroska en gagnkvæm tengsl eru á milli lesskilnings og 

málskilnings (Perfetti o.fl., 2005).  Lestrargreining leiðir í ljós hvaða erfiðleika barnið 

glímir við en slík próf hafa gjarnan verið notuð með  málþroskaprófum en 

málþroskapróf fela í sér nákvæmar upplýsingar á stöðu nemenda og eru mun lengri og 

ítarlegri heldur en skimunarpróf (Walpole og McKenna, 2007). Allir viðmælendur sögðu 

að TOLD-2P prófið væri lagt fyrir þá nemendur sem einhver grunur léki á um að glímdu 

við erfiðleika tengdu máli og svo væri unnið út frá þeim niðurstöðum.  

Allir viðmælendur lögðu áherslu á að öllum nemendum sem hugsanlega væru seinir 

í tal- eða málþroska væri sinnt. Leikskólakennararnir nefndu TRAS skráningarlistann í 

því samhengi en með honum er hægt að athuga málhegðun og málþróun hjá börnum á 

aldrinum 2-5 ára (Björk Alfreðsdóttir o.fl., 2013). Þegar niðurstöður úr TRAS 
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athuguninni eru ljósar má grípa inn í með snemmtækri íhlutun ef þörf er á. Niðurstöður 

geta einnig gefið tilefni til að senda barnið áfram til frekari greiningar (Espenakk o.fl., 

2011). Viðmælendur nefndu einnig að starfsfólk leikskóla og grunnskóla væri heilt yfir 

reynslumikið fólk sem oft og tíðum væri fljótt að koma auga á það ef að barn glímdi við 

erfiðleika tengdum málþroska.  

Í leikskólum sveitarfélagsins standa börnum sem sýna slaka færni eða mjög slaka 

færni á HLJÓM-2 prófinu á lokaári í leikskóla til boða sérstakir málörvunartímar þar sem 

lögð er áhersla á aukna þjálfun í þeim færniþætti/þáttum sem koma slakir út í HLJÓM-2. 

Þessir málörvunartímar virðast haldast á milli skólastiga en sömu nemendur halda 

áfram í skipulögðum málörvunarhópum þegar í grunnskóla er komið og er áfram notast 

við útkomu úr HLJÓM-2 prófinu. Eitthvað er um að einstaklingsáætlanir fylgi barni á 

milli skólastiga og er það sér í lagi þegar einstaklingur glímir við mikinn vanda tengdum 

málþroska. Allur gangur er þó á því hvort að einstaklingsáætlun er gerð fyrir nemanda 

með málþroskaröskun samkvæmt viðmælendum úr grunnskólum. Einhverjir nefndu að 

þeir sem hefðu farið í athugun hjá talmeinafræðingi fengu slíka áætlun, hjá öðrum var 

einungis um slíka áætlun að ræða í sérkennslu en sú áætlun tók þá ekki til vinnu 

barnsins inn í bekknum og var ekki gerð í samvinnu við umsjónarkennara. Höfundur 

veltir fyrir sér hvort að ekki sé þörf á fastari mótun hvað gerð einstaklingsáætlana 

varðar. Að mati höfundar þyrftu slíkar áætlanir að vera gerðar í samráði og samvinnu 

við umsjónarkennara barnsins til þess að hún gerði sem mest gagn. Umsjónarkennari 

fengi þá einhverja tilfinningu fyrir því starfi sem unnið væri með í sérkennslu og gæti 

jafnvel samofið áherslur úr sérkennslu yfir í vinnu barnsins inn í bekk. 

5.4 Tíðni málöruvnar 

Leikskólar og grunnskólar á Akranesi bjóða upp á sérstaka málörvunarhópa fyrir 

börn sem sýnt hafa slaka færni eða mjög slaka færni á HLJÓM-2 en HLJÓM-2 

greiningarprófinu er ætlað að kanna hljóð- og málvitund barna á lokaári þeirra í 

leikskóla (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003).  Í þessum hópum er unnið markvisst með þá 

þætti sem nemendur sýndu slaka færni á en rannsóknir hafa sýnt fylgni á milli árangurs 

úr HLJÓM-2 prófinu og lestrargetu í fyrsta og öðrum bekk grunnskóla (Amalía 

Björnsdóttir o.fl., 2003). Grunnskólakennararnir sögðust reyna að skipta nemendum í 

hópa eftir því hvaða færniþætti þyrfti að leggja áherslu á, en oftast væri þó ekki hægt 

að hafa hreina hópa. Því væri reynt að sníða verkefnin að þörfum hvers og eins. Algengt 

var að hópurinn fengi auka málörvun tvisvar í viku í fjörutíu mínútur í senn og reynt var 

að miða við fjóra í hverjum hópi. Einn viðmælandi úr röðum grunnskólakennara var 
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með töluvert frábrugðið fyrirkomulag varðandi málörvunarhópa. Hún sagði að þetta 

árið væri hún nánast eins og fjórði kennari árgangsins þar sem hún væri með 10 

nemendur í málörvunarhópi tvisvar í viku og hún væri með hópinn allan þann tíma sem 

þeir væru annars inn í bekk þessa tvo daga vikunnar. Hún sagði að þessi hópur hefði 

ekki allur komið slakur út úr HLJÓM-2 prófinu í leikskóla heldur hefði hluti hans sýnt 

slaka færni í bókstafaþekkingu í byrjun fyrsta bekkjar og því væri lögð áhersla á að þjálfa 

stafina. Þessi áhersla er afar mikilvæg því að bókstafaþekking er ein af 

undirstöðuþáttum lesturs og góð hljóðavitund, það er að hafa góða næmni fyrir 

flóknum tengslum stafs og hljóðs er eitt af því sem einkennir góðan lesara (Burns, o.fl., 

1999). Höfundur telur þessa hópasamsetningu áhugaverða og finnst hún sýna að 

nemendur „sleppa“ ekki svo glatt í gegnum kerfið, enda þótt þau hafi ekki sögu um 

erfiðleika á sviði málþroska (úr leikskóla), þá koma erfiðleikar þeirra fljótlega í ljós eftir 

að í grunnskóla er komið.  

Í leikskólum viðmælenda reyndist algengt að málörvunarhópar væru tvisvar í viku, í 

fjörutíu mínútur í senn og reynt er að hafa ekki fleiri en fjóra saman í hóp en Torgesen, 

(2002) leggur einmitt áherslu á að börn vinni gjarnan betur í litlum hópum frekar en 

stórum (Torgesen, 2002).  Þeir nemendur sem hafa alvarlegustu frávikin fá gjarnan 

einstaklingsþjálfun tvisvar til fimm sinnum í viku, í 30 – 40 mínútur í senn. Eitthvað er 

um að nemendur með málþroskaröskun eru þjálfaðir saman en það er allt metið hverju 

sinni, einstaklingurinn er alltaf skoðaður og metið hvað hentar honum best.  

Þrátt fyrir að algengt sé að foreldrar og kennarar geri ráð fyrir að „meira sé alltaf 

betra“ (more is always better) hafa eiginlegar engar rannsóknir verið gerðar sem sýnt 

hafa fram á áhrif tíðni kennslustunda, heildarfjölda þeirra og lengd, ákefð þjálfunar eða 

hvernig mismunandi skipulag á þjónustu hafi áhrif á frammistöðu barns með 

málþroskaröskun í námi (Warren, Frey og Yoder, 2007). Þetta sýnir að það vantar upp á 

mikilvæga þekkingu um meðferð sem er nauðsynleg í þjónustu við börn með tal- og 

málþroskaraskanir til að ná árangri í skólakerfinu. Þrátt fyrir skort á þessari þekkingu 

veitir Akraneskaupstaður þessum hópi barna þjónustu sem er tíðari en einu sinni í viku 

og leik- og grunnskólar fara ekki eftir þeim viðmiðum sem að talmeinafræðingar fara 

eftir . Það sem vantar þó upp á í kerfinu er möguleiki á samvinnu sjálfstætt starfandi 

talmeinafræðings við starfsmenn sveitarfélaga því að í samningum Sjúkratrygginga 

Íslands er ekki gert ráð fyrir þeim. 
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5.5 Áherslur í kennslu 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar voru spurðir út í helstu áherslur í kennslu barna 

með málþroskaraskanir. Allir svöruðu því til að útkoma úr HLJÓM-2 prófinu gæfi þar 

tóninn, reynt væri að leggja áherslu á þann þátt eða þá þætti sem hefðu komið illa út 

þar. Þegar helstu forspárgildi HLJÓM-2 prófsins eru skoðuð kemur í ljós að það er rím 

sem spáir einna helst fyrir um lestrargetu barna í fyrsta bekk, ásamt samsettum orðum 

og hljóðgreiningu (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2003) og því þykir höfundi þessi þróun góð 

og nauðsynleg því afar mikilvægt er að finna þau börn sem hafa slaka hljóðkerfis- og 

málvitund.  

Bæði skólastigin leggja einnig fyrir málþroskaprófið TOLD-2P en í því eru undirpróf 

sem gefa ákveðna málþroskatölu sem svo segir til um hvort að málþroski sé 

dæmigerður miðað við jafnaldra. Algengt er að TOLD-2P málþroskaprófið sé lagt fyrir 

nemendur ef að þeir hafa sýnt slaka færni á HLJÓM-2 prófinu í leikskóla og er útkoma 

úr þessum prófum notuð til að skoða hvaða færni það er sem þarf að þjálfa og efla. Allir 

kennarar sem rætt var við sögðu sína skóla vel útbúna af námsefni sem væri flest 

flokkað eftir þeim þáttum sem einkenna málþroska. Það væru svo hæg heimatökin að 

finna efni eftir því sem eðli málþroskafrávika segði til um. Leikskólakennarar töluðu 

einnig um að þeir hefðu aðgang að talmeinafræðingi sem kæmi reglulega í leikskólann 

og hægt væri að ráðfæra sig við hann þegar velja þyrfti áherslur í kennslu út frá eðli 

málþroskafrávika. 

Þegar grunnskólakennarar voru spurðir út í orðaforðakennslu sögðu flestir að sú 

kennsla færi mikið til fram í gegnum leik og spil en rannsóknir hafa einmitt sýnt að ung 

börn læra best í gegnum leik (Golinkoff o.fl.,  2006; Holzman og Newman, 2008). 

Orðaforði lærist einnig mikið í gegnum lestur bóka og þá sérstaklega flóknari orð sem 

ekki eru hluti af grunnorðaforða einstaklingsins. Höfundur telur heppilegt að taka upp 

Orðaspjallsaðferðina í leikskólum en þar eru kennd erfiðari orð eins og til dæmis 

tilviljun, fáránlegur, iðinn og heppinn. Orðaforði er mikilvæg forsenda lesskilnings, ekki 

er hægt að tala um að lesskilningur eigi sér stað nema barn búi yfir ákveðnum 

orðaforða (Biemiller og Slonim, 2001; Hoover og Gough, 1990; Biemiller, 2006). Því er 

afar mikilvægt að leggja áherslu á orðaforðakennslu í fyrstu bekkjum grunnskóla.  Hvað 

varðar bókstafakennslu þá fer hún fram bæði inni í bekk og í sérkennslu. Hjá þeim hópi 

barna sem eiga í erfiðleikum með umskráningu er lögð mikil áhersla á að vinna með 

bókstafi og hljóð en rannsóknir sýna að mikilvægt er að börn fái nægan tíma til að 

tileinka sér þessa mikilvægu færni svo þau dragist ekki aftur úr strax í upphafi 

lestrarkennslu (Torgesen, 2002). 
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5.6 Ráðgjöf og þjónusta 

Viðmælendur frá leikskólum Akraneskaupstaðar voru sammála um að starfsfólk 

skólanna væri vel upplýst um þarfir barna með málþroskaraskanir og hvað bæri að 

leggja áherslu á inni á deildum, hvort heldur sem um væri að ræða endurtekningu á því 

sem börn segja, extra útskýringar á fyrirmælum eða annað og að mikið og gott samstarf 

væri á milli sérkennara og kennara inni á deildum. Teymisvinna með foreldrum er til 

staðar á öllum þremur leikskólunum og er það í samræmi við 13. gr. reglugerðar um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum en þar segir að eftir því sem aðstæður leyfa skal foreldrum gefin kostur á 

ráðgjöf og fræðslu vegna skólagöngu barna þeirra. Í þeim tilfellum sem 

talmeinafræðingur gerir mat á barni er haldin skilafundur í leikskólanum með 

leikskólakennara og sérkennara barnsins, foreldrum og talmeinafræðingi þar sem farið 

er yfir hvaða atriði er best að leggja áherslu á í kennslu og þjálfun í leikskóla og heima. 

Leikskólakennarar sögðu misjafnt hversu oft teymisfundir væru haldnir, stundum bara 

eftir að mat talmeinafræðings hefur farið fram en stundum væri um fleiri fundi að ræða 

á ári. Þegar aðgengi beggja skólastiga að þjónustu talmeinafræðinga var skoðað kom 

margt fróðlegt í ljós að mati höfundar. Ekki reyndist vera starfandi talmeinafræðingur í 

neinum skólanna. Sveitarfélagið er þó með talmeinafræðing í nær fullu starfshlutfalli 

sem sér um að sinna greiningum og ráðgjöf varðandi einstaka nemendur hjá leikskólum 

bæjarins ásamt því að sinna þjálfun hjá fyrirfram skilgreindum hópi barna samkvæmt 

samkomulagi milli íslenskra sveitarfélaga og velferðarráðuneytisins  (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2014). Einungis annar af tveimur grunnskólum sveitarfélagsins reyndist 

vera með talmeinafræðing í 20% starfshlutfalli og sá aðili sinnir einungis greiningum og 

ráðgjöf (til kennara) en ekki neinni þjálfun. Þetta þykir höfundi athyglisvert í ljósi þess 

að í samkomulagi milli Velferðaráðuneytis og sambands íslenskra sveitarfélaga um 

skiptingu ábyrgðar vegna talmeinaþjónustu við börn með framburðarfrávik, 

málþroskafrávik og stam er þess sérstaklega getið að börn sem hafa málþroskatölu á 

bilinu 81 – 85 eigi að fá talþjálfun á vegum sveitarfélagsins (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2014).  Ljóst er að Akraneskaupstaður nær ekki að standa við sinn hlut í 

þessu samkomulagi þar sem nemendum í grunnskólum sveitarfélagsins er ekki boðið 

upp á þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum.  

Höfundur telur að hagsmunum barna með málþroskafrávik sé þannig ekki sinnt sem 

skyldi. Áhrifaríkast er að íhlutun talmeinafræðings fari fram í daglegu umhverfi barnsins 

og þá helst á heimili eða í skóla (Tryggvi Sigurðsson, 2004) en ljóst er að slík þjónusta er 

ekki í boði í grunnskólum sveitarfélagsins. Í leikskólum nýtur aðeins sá hópur barna 
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þjónustu talmeinafræðings sem hefur vægustu frávikin. Þau börn sem mælast með 

mestu frávikin og hafa málþroskatölu 80 eða þar fyrir neðan falla undir ábyrgð 

Velferðarráðuneytis en sjúkratryggingar Íslands niðurgreiða þjálfun hjá 

talmeinafræðingi fyrir þennan hóp. Þessi hópur getur þó þurft að bíða svo mánuðum 

skiptir eftir þjálfun hjá talmeinafræðingi þar sem foreldrar þurfa sjálfir að sjá um að 

útvega slíka þjónustu og mikil vöntun er á talmeinafræðingum. Þegar í grunnskóla er 

komið má ef til vill segja að málin versni fyrir hópinn sem hefur vægari frávik. Sá hópur 

fékk þjálfun talmeinafræðings einu sinni í viku í leikskóla en þar sem sveitarfélagið hefur 

ekki ráðið talmeinafræðing til að sinna þjálfun í grunnskólum dettur sú þjónusta niður 

fyrir þann hóp þegar barnið flyst á milli skólastiga. Slakari hópurinn eða þau börn sem 

hafa málþroskatölu 80 eða þar fyrir neðan fær niðurgreidda þjálfun hjá sjálfstætt 

starfandi talmeinafræðingi á leikskólaaldri og heldur sú þjónusta áfram eftir að í 

grunnskóla er komið. Höfundur vonar að flestir nemendur sem hafa fengið greiningu á 

slakri færni í leikskóla séu komnir í þjálfun hjá talmeinafræðingi þegar þeir byrja í 

grunnskóla. 

Grunnskólakennararnir voru þó allir á sama máli um að skólarnir séu vel í stakk 

búnir til að taka á móti nemendum með málþroskaraskanir, mikið málörvunarefni er til 

á öllum stöðum og góð þekking á þróun málþroska og tengsla hans við lestur og 

reynslumikið starfsfólk í hverju rúmi.  

Að lokum lék höfundi forvitni á að vita hvort mikið væri um að tímar í sérkennslu á 

leikskólum féllu niður vegna fjarvista starfsfólks. Höfundur þykist vita að sérkennsla í 

grunnskólum sé í nokkuð föstum skorðum þar sem fátítt er að sérkennarar og annað 

starfsfólk sérkennslu gangi í störf umsjónarkennara og annars starfsfólks í forföllum en 

önnur lögmál gætu mögulega ríkt á leikskólum. Í ljós kom að fátítt er að 

sérkennslutímar falli niður á leikskólum vegna fjarvista starfsfólks, reynt er eftir ýtrasta 

mætti að skipuleggja starfið þannig að ekki þurfi að fella þessa tíma niður og nefndu 

kennarar að stundum væru undirbúningstímar kennara færðir yfir á næsta dag til þess 

að hægt væri að manna sérkennslu en óhjákvæmilega gæti komið upp sú staða að fella 

þyrfti sérkennslutíma niður á veturna þegar mikið væri um veikindi hjá starfsfólki. 

Höfundur telur þessa niðurstöðu ánægjulega í ljósi þess að þegar um snemmtæka 

íhlutun er að ræða er mikilvægt að beita reglulegri og markvissri íhlutun. 
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5.7 Samantekt um umræður 

Í rannsókninni var lagt upp með rannsóknarspurninguna „Hvernig er komið til móts 

við börn með málþroskaraskanir í elsta árgangi leikskóla og fyrsta bekk grunnskóla á 

Akranesi?“ Viðmælendur á báðum skólastigum ræddu mikilvægi snemmtækrar 

íhlutunar, að greina vanda nemenda snemma svo hægt sé að vinna sérstaklega með þá 

þætti sem koma slakir eða mjög slakir út á greiningarprófum svo hægt sé að fyrirbyggja 

lestrarerfiðleika og sérkennslu síðar á skólagöngunni (Carroll o.fl., 2011; Cain, 2010; 

Scarborough, 2002).  

Í bæjarfélaginu eru haldnir skilafundir að vori með leikskólakennurum og stoðteymi 

úr væntanlegum grunnskóla barnanna og væntanlegum umsjónarkennara þeirra. Allir 

viðmælendur reyndust hafa jákvætt viðhorf gagnvart þessum fundum og töluðu um 

skilvirka og fagmannlega fundi þar sem greinargóðar upplýsingar kæmu fram. Allir 

viðmælendur úr leikskólum sögðust senda frá sér upplýsingar um öll börn að vori, hvort 

heldur sem að viðkomandi þyrfti á sérfræðiaðstoð að halda eða ekki. 

Grunnskólakennararnir sögðu allir að upplýsingar sem fram kæmu á þessum 

skilafundum væru nýttar til skipuleggja sérstaka málörvunarhópa að hausti og væri það 

gert út frá upplýsingum úr HLJÓM-2 prófinu. Það vakti athygli höfundar að jafnvel þótt 

fram kæmi á skilafundum að vori að nemandi hefði náð tiltekinni færni, (þótt 

niðurstöður HLJÓM-2 prófsins segðu annað) þá væri barnið sett í málörvunarhóp að 

hausti þrátt fyrir upplýsingar og tilfinningu leikskólakennara um annað. Svo virðist því 

sem að niðurstöður prófa séu lögð til grundvallar þeirri kennslu sem börnin fá. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að sveitarfélögum sé skylt að sjá öllum 

nemendum fyrir viðeigandi námstækifærum hvernig sem á stendur með atgervi þeirra 

til líkama og sálar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) og á Akranesi er boðið upp á 

sérfræðiþjónustu bæði í leik- og grunnskólum.  Þá hafa samtök íslenskra sveitarfélaga 

gert samkomulag við Velferðarráðuneytið um skiptingu ábyrgðar vegna talþjálfunar 

barna í leik- og grunnskólum þar sem vægari frávik eru á ábyrgð sveitarfélagsins á 

meðan börn með mikil frávik eru á ábyrgð velferðarráðuneytis. Það vakti athygli 

höfundar að börn með vægari frávik fá þannig strax aðstoð og þjálfun talmeinafræðings 

í leikskóla á meðan börn með mikil frávik þurfa oft að bíða svo mánuðum eða árum 

saman eftir því að komast að hjá sjálfstætt starfandi talmeinafræðingi sem starfar á 

eigin stofu. Foreldrar þurfa því sjálfir að fara börn sín til talmeinafræðings og þar sem 

ekki hefur verið sjálfstætt starfandi talmeinafræðingur hér á Akranesi þarf oft að leita 

eftir þjónustu slíks sérfræðings til Reykjavíkur.  
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Lögð er mikil áhersla á bókstafakennslu barna um leið og skólaganga hefst að vori í 

grunnskólum en þekking á bókstöfum hefur mikið forspárgildi fyrir gengi barna í 

lestrarnámi (Muter, 2003, 2006; National Reading Panel, 2000). Þá er bókstafaþekking 

eða færni að breyta bókstöfum í hljóð mikilvægur þáttur umskráningar en lestur byggir 

meðal annars á umskráningu (Hoover og Gough, 1990)  og því afar mikilvægt að börn 

nái færni í þessum undirstöðuþætti lesturs.  

Viðmælendur úr leikskólum lögðu áherslu á að mikilvægt væri að sinna öllum sem 

hugsanlega væru sein í tal- eða málþroska og nefndu TRAS skráningarlistann til að 

fylgjast með þroska barnanna.  Þá væru leikskólarnir vel búnir góðu og reynslumiklu 

starfsfólki sem væri þjálfað í að koma auga á börn með málerfiðleika og að börn væru 

einnig sett í TOLD-2P málþroskaprófið eftir því sem þurfa þykir.  

Boðið er upp á málörvunarhópa á báðum skólastigum eins frá hefur verið greint. Í 

grunnskólunum er börnum skipt í hópa eftir eðli frávika sé þess kostur og reynt er að 

finna öllum verkefni við hæfi. Algengt er að hópurinn fái málörvun tvisvar sinnum í viku 

í fjörutíu mínútur í senn og er að hafa ekki fleiri en fjóra saman í hóp. Svipað reyndist 

vera upp á teningnum í leikskólum viðmælenda en þó er í einhverjum tilvikum boðið 

upp á einstaklingsþjálfun tvisvar til fimm sinnum í viku þegar um mjög alvarleg frávik 

eru að ræða.  

Helstu áherslur í kennslu fara eftir eðli frávika hverju sinni og sögðu allir 

viðmælendur að þeirra skóli væri vel útbúin af kennsluefni til að mæta öllum þeim 

frávikum sem skimað er fyrir. Bæði skólastigin leggja málþroskaprófið TOLD-2P fyrir 

nemendur ef þurfa þykir eða þegar niðurstöður úr HLJÓM-2 prófinu gefa tilefni til. Þessi 

tvö greiningarpróf segja svo til um hvaða þætti þarf helst að leggja áherslu á hjá 

nemendum með málþroskaraskanir.  

Höfundi þótti athyglisverðar þær upplýsingar sem upp komu þegar rætt var um 

aðgengi að talmeinafræðingum. Einungis annar grunnskóli bæjarfélagsins reyndist vera 

með talmeinafræðing í 20% starfshlutfalli og sér sá aðili ekki um þjálfun heldur einungis 

greiningar og ráðgjöf. Því er ljóst að sá hópur sem hefur málþroskatölu á bilinu 81 – 85 

fær enga þjálfun hjá talmeinafræðingi þrátt fyrir samkomulag milli Samtaka íslenskra 

sveitarfélaga og Velferðarráðuneytis sem undirritað var 2014 (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2014) og þykir höfundi miður að þessum hópi sé ekki betur sinnt.  

Leikskólar sveitarfélagsins hafa aðgang að talmeinafræðingi í gegnum sveitarfélagið. 

Sá aðili kemur á alla leikskóla og sér þar um þjálfun nemenda sem falla að 

skilgreiningum eins og segir í samkomulagi milli Samstaka íslenskra sveitarfélaga og 

Velferðaráðuneytis, ásamt því að sjá um ráðgjöf og greiningar. Það er því ljóst að bæta 
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mætti aðgengi nemenda í grunnskólum að þjónustu talmeinafræðinga í takt við það 

sem fjallað er um í áðurnefndu samkomulagi milli samtaka íslenskra sveitarfélaga og 

Velferðarráðuneytis. 
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6 Lokaorð 

Málið er undirstaða alls náms og eitt helsta verkfæri hugsunarinnar. Einstaklingur tjáir 

skoðanir sínar, langanir og þrár í gegnum tungumálið og því má segja að þátttaka í 

samfélaginu byggi á því að einstaklingur geti tjáð sig gegnum málið. Máltaka er flókið 

samspil margra þátta og grunnur að máltöku er lagður áður en barnið segir sitt fyrsta 

orð. Góður málþroski er mikilvæg forsenda lestrarnáms en þegar barn lærir ekki mál á 

sama hátt og jafnaldrar er talað um að viðkomandi glími við málþroskaröskun. Barn 

með málþroskaröskun hefur minni orðaforða og ekki jafn nákvæman skilning á orðum 

og jafnaldrar. Þessi hópur á oft í erfiðleikum með að skilja margræða merkingu orða og 

hefur minna vald á notkun málshátta og orðatiltækja. Af þessu leiðir að barn með 

málþroskaröskun á erfitt með að skilja það sem lesið er og það getur leitt til 

lesskilningsörðugleika (Vaughn o.fl., 2006).   

Mál og málþroski er nauðsynlegur fyrir vitsmunaþroska, að skilja að aðrir hafa aðrir 

þarfir og langanir heldur en maður sjálfur. Málþroski er líka mikilvægur fyrir 

félagsþroska, að geta lifað og dafnað í samfélagi við aðra þar sem einstaklingur hefur 

getu til að láta í ljós langanir sínar og skoðanir.  En málþroski er ekki bara mikilvægur 

fyrir lestur heldur líka fyrir sjálfsmynd barna og flesta þroskaþætti þess. Mikilvægt er að 

kennarar séu vakandi fyrir málerfiðleikum barna og hafi það hugfast að þættirnir eru 

„sjálfstæðir“, þ.e. ekki er sjálfgefið að barn sem hefur hljóðkerfisþáttinn í lagi hafi góðan 

lesskilning. Það þarf að skoða hvern og einn einstakling og meta hvaða þátt/þætti þarf 

að þjálfa sérstaklega. Ljóst er að barn með málþroskaröskun situr ekki við sama borð og 

jafnaldrar hvað varðar skilning og málnotkun þegar grunnskólaganga hefst. Því skiptir 

miklu máli að taka á móti einstaklingnum með skilningi og þekkingu að leiðarljósi og 

bjóða upp á kennslu við hæfi. 

 Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða hvernig komið er til móts við 5-6 

ára börn með málþroskaraskanir í sveitarfélaginu Akranesi. Tilgangur rannsóknarinnar 

var að varpa ljósi á það hvaða þjónustu börn með málþroskaraskanir fá og hvernig sú 

þjónusta er innt af hendi.  

 Þrátt fyrir að ekki sé um viðamikla rannsókn að ræða gefa niðurstöður hennar til 

kynna að það sé að mörgu leyti vel staðið að kennslu barna með málþroskaraskanir í 

sveitarfélaginu. Allir viðmælendur úr bæði leik- og grunnskólum virðast gera sér grein 

fyrir því hversu mikilvægt það er að þessi hópur barna fái viðeigandi stuðning og 

námsúrræði eins snemma á skólagöngunni og kostur er. Það má þó velta fyrir sér hvort 

ekki sé þörf á betri úrræðum af hálfu sveitarfélagsins hvað varðar þjónustu 
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talmeinafræðinga í grunnskólum eins og reglugerðir segja til um. Ljóst er að 

grunnskólakennarar hafa ágæta þekkingu á málum barna með málþroskaraskanir en 

talmeinafræðingar eru sérmenntaðir fagmenn á þessu sviði og því væri ákjósanlegast 

að þeir ynnu í nánu samstarfi við kennara og veittu þeim ráðgjöf varðandi efni og 

kennslu. Höfundur, sem bæði er fagmaður og móðir tveggja barna með 

málþroskaröskun elur þá von í hjarta sér að þessi hópur barna fái áfram þá íhlutun og 

kennslu sem hann þarfnast. Það telur höfundur að takist einna helst með góðri 

samvinnu fagaðila og fræðslu þeirra á milli. 
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