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Útdráttur 

 

 

Þessi ritgerð er lögð fram til B.Ed. prófs í leikskólakennara- 

fræðum í Háskólanum á Akureyri. Ritgerðinni er ætlað að varpa 

ljósi á hvað það er sem skiptir máli við þróun málsins, 

íslenskunnar, hjá börnum á leikskólaaldri. Leitast verður eftir 

svörum við hvað það er sem örvar málið okkar, hvort það sé 

eitthvað ákveðið sem skiptir meira máli en annað.  

Fjallað verður um málþroska barna á leikskólaaldri og 

mikilvægi þess að unnið sé rétt að því að tungumálið þroskist á 

þann veg að árangur fylgi barninu áfram út grunnskólagöngu 

þess. Meðal annars verður nokkrum smáforritum gerð skil og 

aðallega hvernig þau geta hjálpað til með málörvun.  

Þá verður fjallað um frávik í málþroska og þau áhrif sem 

slík frávik geta haft á börn á leikskólaaldri. Leitast verður eftir 

svörum við því hvort tvítyngi hafi áhrif eða geti jafnvel verið 

orsök málþroskaraskana. Snemmtækri íhlutun verður einnig gerð 

skil og þá ekki síst hvernig hún getur hjálpað þeim börnum sem 

eiga við málþroskaraskanir að stríða. Þá verður enn fremur fjallað 

um hlutverk talmeinafræðinga og hver áhrif þeirrar vinnu er. Auk 

þess verður litið til foreldra þeirra barna sem eiga við 

málþroskaraskanir að stríða og hvert þeirra viðhorf til þjónustu 

talmeinafræðina sé. 

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar sýna að ef gripið er inn í 

nógu snemma og á réttan hátt getur það skipt sköpum fyrir börn 

þegar kemur að fráviki í máli og/eða tali. Ennþá er tenging á milli 

raskana í leikskóla og upp í 4. bekk í grunnskóla. Frekari 

rannsóknir þyrfti að vinna til að finna út hvað veldur og hvort 

snemmtæk íhlutun sé beitt eða beitt á réttan hátt. Einnig sýna 

niðurstöður að samvinna foreldra og kennara skiptir höfuð máli. 

 

  



Abstract 

 

This essay is written for a B.Ed. degree in Early Childhood 

Education from the University of Akureyri. The essay is 

supposed to look into what matters when it comes to the language 

development of icelandic children in their preschool years. The 

purpose of this essay is to seek answers to what stimulates the 

use of our language and wheather there is one thing more 

important than another in the process. 

The first topic will be the language development of 

preschool children and the importance that the language 

developes in the correct way and if those results will follow the 

children through their following education. Also, the benefits of 

smart apps are discussed and how those apps can help with 

teaching. 

 Later in the essay, language disorders and the affects it has, 

will be discussed while asking us the question weather those 

disorders may affect bilingual children more often then other 

children. Early Intervention will also be discussed, mainly how 

it can help those who suffer from language disorders. Then there 

is a chapter about the role of speech therapists and how they can 

affect the language development. This essay will also look into a 

previous study of how parents experience the service of speech 

therapists. 

 The main results of the essay show that early detection of 

language difficulties can make a difference but it has to be done 

the right way. Now there are still links between disorders that 

follow children from preschool to 4th grade of elementary 

school. More research is needed to point out what causes this and 

wheather Early Intervention is sufficiently used, for sufficient 

amount of time and done the right way. The results also show that 

the collaboration between parents and teachers is a very 

important factor.  
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1 Inngangur 
 

Í eftirfarandi ritgerð til B.Ed. prófs verður fjallað um málþroska leikskólabarna og þá 

aðallega hvernig hægt er að þróa og örva málskilning. Margt liggur að baki góðs 

málskilnings og þó nokkuð til af gagnlegum rannsóknum og greinum þess efnis en betur 

verður farið í það þegar áfram er lesið. Rannsóknir sýna að á leikskólaárunum er 

málörvun gríðarlega mikilvæg. Þar liggur að baki að á þessum árum eru börn hvað 

móttækilegust fyrir nýjum upplýsingum, svo sem hljóðum, orðum og fleira. Hvernig börn 

þróa með sér tungumálið er mismunandi og eflaust notast leikskólar einnig við 

mismunandi aðferðir við að styðja það ferli en síðar í ritgerðinni verður nokkrum 

aðferðum gerð skil. 

Í þessari ritgerð verður m.a. reynt að telja til hver úrræði fyrir börn með 

málþroskaraskanir séu. Ljóst er að langflest börn fá að einhverju leiti uppbyggjandi 

málörvun bæði á heimilum sínum og leikskólum en þrátt fyrir það eru víða börn með 

málþroskaraskanir. Þá verður reynt að varpa ljósi á hvort tvítyngd börn séu líklegri til að 

verða fyrir málþrosakröskunum en tvítyngi eyks sífellt með aukinni fjölmenningu hér á 

landi.  Í tengslum við málþroskaraskanir verður hér fjallað um talmeinafræðinga og hvert 

hlutverk þeirra er innan leikskóla og þá hvort auka þurfi fjölda talmeinafræðinga sem 

starfsmenn leikskóla.  

Tæknin hefur breyst gríðarlega mikið á síðustu árum og talið er að það hefur í 

kjölfarið orðið nokkur breyting á íslensku tungunni samhliða því og jafnvel samfélaginu 

öllu. Þó er margt jákvætt við tækniþróunina og mikilvægt að nýta hana til góðs en síðar í 

þessu verkefni verða talin upp nokkur smáforrit sem hægt er að nýta í kennslu sem og 

heima við.  
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2 Málþroski leikskólabarna 
 

Ýmsir þættir þurfa að spila saman þegar börn læra tungumál sitt. Þessir þættir eru t.d. 

orðaforði, beygingakerfið og hlustunarskilningur. Íslenska tungumálið er einstaklega 

flókið mál og þá sérstaklega þegar horft er til beyginga orða og sagna. Íslensk börn munu 

þurfa að læra og leggja á minnið minnst átján og mest um fjörutíu mismunandi form af 

sömu sögn, allt eftir því í hvaða persónu, tölu, hætti, tíð og mynd sögnin er í. Til 

samanburðar er hámarksfjöldi beyginga orða sjö á hinum Norðurlöndunum og fjögur í 

ensku (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015 – bls. 4) 

Erlendar rannsóknir sýna fram á að vöxtur orðaforða barna á leikskólaaldri sé 

göldrum líkastur. Til að mynda segir í rannsókn Stoel-Gammon (2011) að börn geti aukið 

við sig a.m.k. fjórum nýjum orðum á dag frá tveggja ára aldri. Rannsóknir á orðaforða 

sýna þó ekki allar sömu niðurstöður þar sem ólíkir rannsakendur skoða málþroska barna 

á ólíka vegu. 

Eins og segir hér að ofan þá eykst orðaforðinn til muna við tveggja ára aldurinn 

en á þessum aldri eiga þau það til að alhæfa orð, t.d. verða allir karlmenn pabbar o.s.frv. 

Notkun for- og spurnarfornafna eykst en eru þó ekki alltaf notuð rétt. Aðeins hálfu ári 

seinna, eða um tveggja og hálfs árs aldurinn hafa strax orðið miklar breytingar. Ekki 

verður jafn mikið um alhæfingar, setningar eru orðnar lengri og nákvæmari þó þær séu 

oft styttri útgáfa af setningum fullorðinna. Uppröðun orðanna er ekki alltaf rétt en börnin 

ná samt að gera sig skiljanleg (Neaum, 2012). 

Á þriðja ári barna eru þau farin að sýna sögum mikinn áhuga en þá eru þau orðin 

mjög fljót að taka upp ný orð og setningar orðnar mun fullorðinslegri. Börn tala þá við 

sig sjálf í leik og skipuleggja leik sinn upphátt. Á þessum aldri nota þau tungumálið til að 

útskýra það sem er að gerast í kringum sig og nýta sér það til að búa til og viðhalda vináttu 

við önnur börn (Neaum, 2012). 

Á síðustu árum leikskólans er málþroskinn orðinn mjög þróaður. Við fjögurra ára 

aldurinn er orðaforðinn orðinn mjög víðtækur, börnin fara að bæta við orðum eins og ,,af 

því að” inn í setningar og gera þær þannig flóknari. Áhugi fyrir því að ríma og að syngja 

verður mikill og þau eru loks hæf til að segja frá löngum sögum. Þegar fjögurra ára börn 
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leika sér, geta þau útskýrt leikinn fyrir öðrum og er mál þeirra fullkomnlega skiljanlegt 

en þó með örfáum villum. Börnin eru á þessum aldri farin að nota málið til að deila, 

skiptast á, vinna saman og þau búa til ímyndaðar aðstæður í leik. Þegar börnin eru svo 

orðin fimm ára, á sínu síðasta ári í leikskóla, nota þau orðaforðann sinn á fullnægjandi 

hátt. Orðaforðinn inniheldur t.d. liti, form, tölur og algengar andstæður. Framburður 

barnanna gæti ennþá verið örlítið barnalegur þrátt fyrir að þau noti orðin í setningunum 

rétt. Þau fara að nota frasa sem þau heyra t.d. í sjónvarpinu og eru hægt og rólega að átta 

sig á kaldhæðni og samlíkingum (Neaum, 2012). 

Hlustunarskilningur felur í sér skilning á samfelldu máli, t.d. einhverskonar 

frásögn. Barn þarf að skilja merkingu orðanna sem í textanum eru og einnig hvaða 

hlutverki orðin gegna. Svo þarf barn að átta sig á því hvernig orðin mynda setningar og 

setningarnar svo aftur hvaða merkingu setningarnar hafa. Með árunum reynir svo frekar 

á orðræðufærni, þ.e. samloðun, textabyggingu o.fl. og ýmsa vitsmunalega færni eins og 

t.d. stjórn á eigin hugsun.  

Hingað til hafa engar rannsóknir verið gerðar á hlustunarskilningi íslenskra barna 

en í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (1992) á orðræðufærni barna voru frásagnir 

þeirra skoðaðar við þriggja, fimm og sjö ára aldur. Rannsóknin leiddi í ljós marktækar 

framfarir í samloðun og sögubyggingu í frásögnunum á milli þessara ára. Á síðustu árum 

í leikskóla eru þó alltaf nokkur börn sem eiga við málþroskaraskanir að stríða en þau börn 

taka alla jafna hægari framförum en þau börn sem eru ágætlega sterk. Ef ekki er gripið 

inn í fljótt og ráðstafanir gerðar breikkar bilið á milli þeirra slöku og þeirra sterku með 

hverju árinu sem líður (Huttenlocher, Vasilyeva, Cymerman og Levine, 2002; NELP, 

2008; Snow, Burns og Griffin, 1998). Ástæða þess að mikilvægt er að grípa snemma inn 

í er að stórum hluta líffræðileg. Þeir þroskaþættir sem tengja saman málþroska og nám 

eru mjög sveigjanlegir og auðvelt er að örva þessa þætti á þessum síðustu leikskólaárum. 

Aðstæður í leikskólum eru einnig þannig að auðveldara er að grípa inn í en að ætla sér 

það þegar í grunnskóla er komið (Shanahan og Lonigan, 2010). Líkt og Hrafnhildur 

(2015) fjallar um grein sinni sýnir þetta að leikskólaárin skipta miklu máli fyrir nám síðar 

meir sem og þroska á öllum sviðum. 
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3 Málörvun 
Í leikskólum, sem og öllu skólastarfi, er mikið lagt upp úr samræðum og almennu tali. 

Allt sem hvetur börn til að tjá sig fellur undir málörvun, hvort sem það er í skipulögðu 

starfi eða í frjálsum leik. Hægt er að nýta matartímana til málörvunar eða jafnvel tímann 

sem fer í að klæða sig í snjógallana á köldum vetrarmorgnum. Í eftirfarandi kafla verða 

ýmsir möguleikar til málörvunar gerðir skil en í leikskólum eru tækifærin til að örva mál 

barns ótal mörg. 

Í leikskólum eiga börn að fá tækifæri til að ,,tjá sig með fjölbreyttum hætti og með 

ólíkum efniviði” (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

3.1 Samverustundir 

Í leikskólum ríkir hefð fyrir því að börn komi saman, í stórum eða smærri hópum, 

að minnsta kosti einu sinni á dag. Þær stundir kallast samverustundir. Börn hafa mikla 

þörf fyrir að vera í samskiptum við aðra. Í samverustundum fá börn einstakt tækifæri til 

að spyrja spurninga, segja skoðnir sínar á hinum ýmsu málefnum og ræða tilfinningar 

sínar og líðan en það er akkúrat það sem farið er fram á í Aðalnámskrá leikskóla (2011 – 

bls. 29). Í samverustundum eykst einnig samskiptalæsi og hæfni barna til að lesa í 

umhverfi sitt. Þar koma kennarar sterkt inn í en þeir gegna algjöru lykilhlutverki í öllu 

skólastarfi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011 – bls. 8). Kennarar verða að skapa 

þannig aðstæður að börn upplifi jákvæð og uppbyggileg samskipti í hópnum í heild sinni 

(Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2011 – bls. 9). 

Samverustundir eru stundir sem má koma miklu efni að. Börn eiga að fá að 

kynnast möguleikum tungumálsins síns, hlusta á sögur, ljóð, þulur og ævintýri og jafnvel 

fá tækifæri til að semja slíkt sjálf. Í nútímasamfélagi þar sem fjölmenning ríkir er tilvalið 

að nýta samverustundirnar í að velta vöngum yfir menningu annarra þjóða sem og sinni 

eigin (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2011 – bls. 9). 

Ekki hafa margar rannsóknir verið gerðar sem hafa það að meginmarkmiði að 

kanna samverustundir (Nanna Marteinsdóttir, 2015). Lena Rubinstein Reich, sænskur 

fræðimaður, greindi frá því í bók sinni frá árinu 1996 (bls. 17) að viðfangsefni 

samverustunda eru nokkuð svipuð milli landa. Algengustu viðfangsefnin voru þá 

samræður, söngur, tónlist með hreyfingum, sögur eða upplestur, nafnakall og veður og 
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dagsetning viðkomandi dags. Svipaðar niðurstöður fengust í meistararitgerð Nönnu 

Marteinsdóttur (2015) um samverustundir. Þar segir að deildarstjórar í íslenskum 

leikskólum lögðu áherslu á að samverustundirnar væru notalegar, áhugaverðar og 

fjölbreyttar. Algengast var að sungið væri í samverustundum eða lesið upp úr bók og þá 

oftast í stórum hópi barna. Einnig leggja deildastjórar mikið upp úr samræðum í 

barnahópnum og að skipts sé á að tala (Nanna Marteinsdóttir, 2015). 

Þematengd kennsla var sérstaklega algeng í samverustundum í Svíþjóð. Þemun 

snerust þá oftast að náttúrunni, dýrum, árstíðum eða sérstökum hátíðardögum. Niðurstaða 

Reich var sú að samverustundir væru oftast um 20 til 30 mínútna langar (Reich, L. R., 

1996 – bls. 17). Reich nefnir síðan það sem fram kemur í Aðalnámskrá leikskóla (2011) 

og einnig hér að ofan að kennarar eigi að stýra samverustundum og að þær stundir 

staðfesti að það er kennarinn sem er leiðtoginn. 

3.2 Lestur 

Lestur felur í sér málskilning og umskráningu, samkvæmt einfalda lestrarlíkaninu (e. 

Simple view of reading, Hoover og Gough, 1990). Fyrir góðan málskilning þarf að þekkja 

merkingu tungumálsins. Málskilningur, ásamt málþroska og málnotkun er einn 

undirstöðuþáttur í lestrarnámi. Umskráning felst svo aftur í hæfninni að greina hljóð stafa 

og tengja saman í orð. Annar undirstöðuþáttur í lestrarnámi er hljóðkerfisvitund. 

Hljóðkerfisvitund er vitneskjan um að orð eru búin til úr smærri einingum (Snow, Burns 

og Griffin, 1998; National Reading Panel, 2000). 

Mikil tengsl eru á milli lesturs og máls og vegna þessara tengsla eiga þau börn 

sem eiga í erfiðleikum með málþroska einnig oft erfitt með lestur. Veikleiki í 

hljóðkerfisvitund gæti valdið þessu en hljóðkerfisvitundin er mikilvægur 

undirstöðuþáttur fyrir lestur. Gott er að vinna með þessa tvo þætti á sama tíma, lestur og 

hljóðkerfisvitund. Þau börn sem eiga í erfiðleikum með hljóðkerfisvitundina gætu 

upplifað frekari erfiðleika jafnvel þó þau hafi náð valdi á sjálfu lestrarferlinu. Vandamálin 

gætu komið upp þegar að flóknari textum kæmi síðar í náminu en þá dregur úr 

lestrarframförum og erfiðleikar í málskilningi koma í ljós. Vegna þessarar vitneskju er 

nauðsynlegt að brúa bilið á milli leik- og grunnskóla. Þannig geta grunnskólakennarar 
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unnið með hvert og eitt barn samkvæmt niðurstöðum úr prófum sem tekin voru í leikskóla 

(Lesvefurinn, e.d.-b). 

Sambandið milli kennara og foreldra er mikilvægt fyrir lestrarnám barna. 

Foreldrar eru í raun fyrstu kennarar barna sinna. Þeir geta t.d. lesið fyrir börnin sín og 

undirbúið þau þannig fyrir lestur seinna meir. Mikilvægt er að foreldrar lesi upphátt fyrir 

þau en það er talin vera ein besta leiðin til að hjálpa þeim að læra að lesa. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að börn sem fá upplestur heima við gangi betur með lestur. Hins vegar 

eru ekki allir foreldrar sem hafa tök á því að hjálpa börnunum sínum með lesturinn. Sumir 

foreldrar eiga í erfiðleikum með lestur, jafnvel vegna annarra vandamála og eiga þar af 

leiðandi erfitt með að kenna börnunum sínum að lesa (Cecil, 2011). 

Þegar slíkar aðstæður eru heima fyrir er æskilegt að kennarar séu vakandi fyrir 

því og bjóði fram aðstoð þar sem ekki er sjálfsagt að foreldrar átti sig á mikilvægi málsins. 

Dæmi um aðferðir sem kennarar geta gefið foreldrum eru t.d. að hlusta á barnið lesa og 

skoða myndabækur. Foreldrar geta einnig sagt börnunum sínum sögu út frá myndum eða 

annað sem þeim dettur í hug. Söngur er líka góð leið til að aðstoða barn með læsi. Mælt 

er með því að foreldrar notist við langar setningar og flókin orð til að efla orðaforða og 

læsiskunnáttu. Foreldrar geta útskýrt orðin fyrir börnunum sínum ef það eru einhver orð 

sem þau skilja ekki (Cecil, 2011).  

  Barnabækur spila stórt hlutverk í menntun barna. Þær hafa ekki aðeins 

skemmtanagildi heldur einnig listrænt og menningar-, menntunar- og uppeldislegt gildi. 

Öll þessi gildi styrkja hvert annað en barnabækur eru umfram allt annað sjálfstæður 

heimur þar sem önnur lögmál gilda. Barnabækur styrkja orðaforða og þróun læsis hjá 

börnum. Ritmál er ítarlegra heldur en talað mál og þá sérstaklega það mál sem við tölum 

við börnin. Börn sem verða snemma læs eru líkleg til að eiga foreldra sem ræða við þau 

og eru dugleg að lesa fyrir þau. Þau hafa svarað spurningum barnanna um efni bókarinnar 

og vakið áhuga þeirra á ritmálinu (Lesvefurinn, e.d.-b). 

Umhverfi skiptir einnig miklu máli þegar kennsla í lestri fer fram. Kennarar og 

foreldrar geta t.d. sett upp afmarkaða bókakróka eða horn þar sem notalegt er fyrir börn 

að lesa. Mikilvægt er að bjóða upp á fjölbreytt úrval af bókum sem er skipt út reglulega. 

Einnig er æskilegt að börn hafi greiðan aðgang af læsishvetjandi leikefni sem bæði er 
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hægt að nota í skipulögðu starfi og frjálsum leik. Eins og kom fram hér á undan er 

mikilvægt að hafa fjölbreytt lesefni og ættu foreldrar að huga að ólíkum tungumálum og 

leturgerðum (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013).  

Þegar kemur að almennri málörvun eru bækur og lestur taldir með mikilvægustu 

þáttunum og þegar lestrarstundirnar eru sérstaklega ánægjulegar skapa þær jákvætt 

viðhorf til bóka og lestrar almennt (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

Lesturinn eykur einnig vitsmunaþroska barna og ennfremur dregur hann úr streitu og 

kvíða því hann hjálpar börnum að vinna úr þeirri reynslu sem þau hafa og munu verða 

fyrir seinna meir (MacNaughton og Williams, 2009, bls. 171–173). 

 

3.3 Tækni 

Segja má að með tækninni hafi nýr heimur opnast og tækifærin til lærdóms aukist. Gera 

má ráð fyrir að tækniframfarir haldi áfram að aukast og verði í stöðugri þróun á komandi 

árum. Samfélag okkar þróast samfara þessum framförum en Crystal (1987) og Sölvi 

Sveinsson (2007) hafa bent á áhrif þess á tungumálið. Nefna þeir þá helst að eitt af 

einkennum samfélagsins sé tungumálið sem þar er talað og því komi tæknin 

óhjákvæmilega til með að hafa áhrif á tungumálið.  

Tæknina má nýta til góða með ýmsum aðferðum, svo sem með smáforritum. Í 

eftirfarandi kafla verður nokkrum gagnlegum smáforritum gerð skil. 

Langmest er til af smáforritum á erlendum tungumálum en eigum við hér á Íslandi 

nokkurn hóp talmeinafræðinga sem hafa unnið hörðum höndum og hannað smáforrit sem 

kennarar og foreldrar geta nýtt fyrir nemendur sína og börn (Fjóla Þorvaldsdóttir, 2017). 

Sem dæmi um forrit sem þjálfar mál og málþroska barna má nefna smáforrit eins og 

Lærum og leikum með hljóðin, Froskaleikur, Orðagull og Stafirnir okkar. Þessum 

smáforritum verður gerð betur skil hér. 

Lærum og leikum með hljóðin 

Í smáforritinu Lærum og leikum með hljóðin eru íslensku málhljóðin kennd. Íslenska 

fingrastafrófið er svo kennt með heiti og hljóðum bókstafanna. Lestrarferlið er undirbúið 

með þessum hætti. Réttur framburður hljóðanna er einnig kenndur í smáforritinu. Bryndis 
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Guðmundsdóttir, talmeinafræðingur hannaði forritið en hún hefur að baki áralanga 

reynslu á þessu sviði. Forritið er ætlað öllum þeim sem vilja veita börnum forskot í 

hljóðmyndun. Lærum og leikum með hljóðin hentar einnig fjölskyldum af erlendum 

uppruna til að læra íslensku hljóðin. 

Mikil hugsun er á bakvið röðunina sem málhljóðin birtast í smáforritinu en þau 

birtast í þeirri röð sem börnin tileinka sér þau. Fyrst koma auðveldari hljóðin sem er fyrir 

yngstu börnin og síðar koma þau hljóð sem erfiðara er að fara með og þarf oft að æfa 

sérstaklega (Raddlist, e.d.-a). 

Froskaleikur 

Smáforritið Froskaleikur byggir í raun á því sama og Lærum og leikum með hljóðin og 

eru þessi forrit oft notuð saman til að hámarka árangur. Í forritinu er froskurinn Hoppi í 

aðalhlutverki en hann missti mál sitt þegar galdrakarl lagði á hann álög. Smáforritið er í 

raun leikur sem fer með börnin í ferðalag að kastala þar sem finna þarf uppskrift að 

galdraseyði sem gefur Hoppa röddina sína aftur. Íslensku málhljóðin eru öll æfð í forritinu 

á sama hátt og í Lærum og leikum með hljóðin, í erfiðleikaröð. Börnin eru þá æfð í 

hljóðavitund, hljóðgreiningu, tengingu hljóðs við bókstaf, mynd af orði og skrifuðu orði 

en öll þessi atriði eru mikilvæg fyrir hljóðkerfisvitundina og undirbýr börn fyrir lesfimi 

(Raddlist,e.d.-b).  

 

Orðagull 

Þetta tiltekna smáforrit er í grunninn hannað sem málörvunarefni en kemur einnig inn á 

fleiri þætti sem gerir forritið heldur öflugt. Orðagull styrkir orðaforða, vinnsluminni, 

heyrnræna úrvinnslu og máltjáningu barna. Forritið nýtist elstu börnum í leikskóla vel og 

einnig þeim yngstu í grunnskóla. Forritið gæti líka komið sér vel fyrir þá einstaklinga sem 

eru að læra íslensku sem annað tungumál. Forritið býður upp á þann möguleika að hægt 

er að meta árangur og fylgjast með framförum sem nemandi kann að ná. 

Höfundar Orðagulls eru þær Bjartey Sigurðardóttir og Ásthildur Bj. Snorradóttir 

en þær eru báðar talmeinafræðingar. Bjartey hefur einnig starfað sem læsisráðgjafi 

(Rosamosi, e.d.) 
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Stafirnir okkar 

Í þessu smáforriti er íslenska stafrófið kynnt fyrir notendum. Stafirnir okkar henta börnum 

á aldrinum tveggja til fimm ára en það hjálpar þeim að kynnast íslensku bókstöfunum. 

Forritið er einstaklega auðvelt í notkun en við hvern bókstaf er hann lesinn upp á íslensku 

og stafurinn tengdur við auðvelt, íslenskt orð (Tilkynningar ehf, e.d.). Stafirnir okkar er 

því hægt að nýta í málörvunarstundum og auka orðaforða barna. 

 

4 Frávik í málþroska 

Í eftirfarandi kafla verður farið stuttlega yfir það hvað mögulega veldur fráviki í 

málþroska. Fyrst verða málþroskaröskunum gerðar skil og svo tvítyngi eftir því. 

4.1 Málþroskaraskanir 

Þegar talað er um tal- og/eða málþroskaraskanir er talað um þá sem sýna einhverskonar 

frávik í tali eða máli. Framburðarfrávik, stam og raddvandamál er það sem fellur undir 

frávik í tali. Framburðarfrávik lýsa sér þannig að barn á erfitt með að bera fram stök hljóð 

og jafnvel er það smámælt eða gormælt. Auðvelt er að taka eftir þessum frávikum og 

veita þeim eftirtekt. Alvarlegustu tilfellin eru þegar tal barna er nánast með öllu 

óskiljanlegt nema fyrir þeirra nánustu. Börn sem eiga við raddvandamál að stríða eiga 

það til að vera hás og svo er það stamið sem hefur mikil áhrif á eðlilegt talflæði. 

Börn sem stríða svo aftur við frávik í máli eiga erfitt með að hlusta á aðra og halda 

athygli. Þau eiga einnig erfitt með að læra og nota ný orð og ennfremur eiga þau erfitt 

með að tengjast öðru fólki og taka þátt í samræðum (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, 

e.d.). 

Þegar málþroskaraskanir eru greindar er notast við málþroskapróf. Prófin eru til 

þess gerð að prófa helstu undirstöðuþætti tungumálsins, s.s. hljóðkerfi, merkingu orða og 

setninga og svo myndun orða og setninga. Flest málþroskapróf ná til bæði málskilnings 

og máltjáningu. Með málskilningi er átt við skilning á stökum orðum og setningum en 

með máltjáningu er átt við virka notkun orða og setninga en einnig málfræði.  
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Málþroskaprófin eru stöðluð og eru unnin út frá rannsóknum á eðlilegri máltöku. 

Mikilvægt er að ávallt sé tekið tillit til eðlilegra frávika miðað við aldur. Talað er um 

frávik þegar málnotkun barns líkist frekar málnotkun yngri barna heldur en jafnaldra þess 

(Hrafnhildur Ragnarsdottir, 1998; Þóra Másdóttir, 2004). Vandinn felst þá í því að barnið 

lærir ekki orð, málfræði, setningagerð og hljóð á sama hraða og jafnaldrar eða er ekki 

fært um að nota mál á viðeigandi hátt (McGregor, Newman, Reilly og Capone, 2002; 

Rice, Wexler og Hershberger, 1998).  

Ef grunur vaknar um málþroskafrávik hjá barni á leikskóla eru oftast gerðar ýmsar 

athuganir á því barni með gátlistum. Dæmi um slíka gátlista eru Smábarnalistinn, TRAS 

(Tidlig registrering af språkudvikling) og Orðaskil. Þeir gátlistar eru þó ekki staðlaðir en 

eitt dæmi um staðlað próf sem notað er í leikskólum kallast HLJÓM-2 og kannar það 

hljóðkerfis- og málvitund fimm ára barna (Amelía Björnsdóttir o.fl., 2003). HLJÓM-2 og 

próf sem nefnist EFI-2 verða betur gerð skil hér síðar.   

Inni á heimasíðu Máleflis eru settir fram nokkrir punktar um helstu einkenni barna 

með málþroskafrávik og sértækar málþroskaraskanir. Þau einkenni eru eftirfarandi:  

• Byrja seint að tala 

• Eru lengi að læra ný orð 

• Eins orða stigið dregst á langinn. 

• Oftar erfiðleikar við tjáningu en skilning. Frávik í skilningi = verri horfur. 

• Orðaforði betri en málfræði. 

• Orðminniserfiðleikar: finna ekki orð, segja eitt orð í staðinn fyrir annað, tala í kringum 

hlutina. 

• Eiga erfiðara með að læra sagnorð 

• Málfræði og setningafræði geta verið erfið. 

• Eiga erfitt með að nota málið á félagslega viðeigandi hátt og geta átt erfitt með að lesa í 

aðstæður. 

• Eiga erfiðara með að skilja og nota óyrt skilaboð. 

• Þau læra málið á sama hátt – eru lengur að því. 

(Málefli, e.d.) 

Talað er um almenn málþroskafrávik eða sértæk málþroskafrávik. Þau almennu 

fylgja oft öðrum fötlunum eins og seinum þroska eða einhverfu. Ef barn mælist með 

frávik í málþroska á málþroskaprófum en mælist ekki með frávik í öðrum þroskaprófum 

eins og í hreyfiþroska eða taugaþroska og eru almennt á sama stað og jafnaldrar í greind 
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kallast það sértæk málþroskaröskun (Leonard, 1998). Þau börn sem greinast með sértæka 

málþroskaröskun eiga oftar en ekki erfitt með að muna orð eða læra merkinu þeirra. 

Einnig eru setningar þeirra styttri og einfaldari og eiga það oft til að sleppa 

málfræðiendingum og smáorðum þegar þau tala (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, e.d.). Svo er það, 

eins og með svo margt annað, að frávikin geta verið bæði væg og alvarleg. Þegar barn er 

á eftir jafnöldrum sínum á tveimur eða fleirum þáttum máls og tals er talað um alvarleg 

frávik (Bishop, 2006). 

Eðlilegt er að velta fyrir sér algengi málþroskaraskana. Eins og er hafa engar 

fræðilegar rannsóknir verið gerðar hér á Íslandi um algengi tal- og málþroskafrávika 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012).  Til samanburðar er hægt að líta til erlendra 

rannsókna en rannsókn frá árinu 1997 gerir ráð fyrir að um 7,4% fimm ára barna séu með 

sértæka málþroskaröskun (Tomblin o.fl., 1997) og til viðbótar mætti gera ráð fyrir að 

3,8% sex ára barna séu með frávik í framburði (Shriberg, Tomblin og McSweeny, 1999). 

Sem dæmi þá fæddust um 4280 börn á ári að meðaltali á árunum 2012 til 2016 (Hagstofa 

Íslands, e.d.). Ef við færum það svo yfir á það sem erlendar rannsóknir hafa sýnt okkur 

getum við gert ráð fyrir að um 315-480 íslensk börn í hverjum árgangi séu með tal- og/ 

eða málþroskafrávik. Tölurnar hér að ofan eru ef til vill orðnar það gamlar að ekki er hægt 

að treysta fullkomnlega á þær í dag. Nýlegri rannsókn frá árinu 2011 sýnir fram á að um 

15% barna á leikskólaaldri og 10% grunnskólabarna eigi í vandræðum með mál eða tal á 

einhvern hátt (Vaughn, Bos og Schumm, 2011). Þær niðurstöður gefa okkur það að um 

640 íslensk börn í hverjum árgangi í leikskólum eigi við frávik í tal- og/eða málþroska að 

stríða og um 430 börn í árgangi í grunnskólum. 

Hingað til hefur engin ein orsök vegna frávika í málþroska verið fundin. Margt 

bendir þó til þess að samspil margra þátta valdi röskuninni og líklegt er að þetta samspil 

byrji að hafa áhrif strax í upphafi máltöku barns. Sumir þættir ráðast af umhverfinu á 

meðan aðrir ráðast af erfðum (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, e.d.). 

 

4.2 Tvítyngi 

Tvítyngd börn eru þau börn sem læra fleiri en eitt tungumál. Sum tvítyngd börn eiga eitt 

móðurmál en búa á stað eða landi þar sem annað tungumál en þeirra móðurmál er talað. 
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Önnur börn eiga foreldra af sitt hvoru þjóðerni og tala þá sitthvort tungumálið. Þau börn 

eiga tvö móðurmál. Enn önnur börn eiga svo tvö móðurmál og auk þess búa í öðru landi 

þar sem þriðja tungumálið er talað. Þau börn kallast þrítyngd (Lesvefurinn, e.d.-a). 

Þau börn sem hafa vald á meira en einu tungumáli á fyrstu árum ævinnar eru talin 

búa yfir dýrmætri þekkingu og skilningi. Rannsóknir sýna að takist vel til geti tvítyngi 

stuðlað að ríkari málþroska og aukinni víðsýni, sköpunargáfu og greind svo eitthvað sé 

nefnt (Peal og Lambert, 1962). Tungumál þess samfélags sem barn elst upp í er mikilvægt 

en það getur verið lykillinn að velgengni í námi og starfi að barnið læri það vel. Móðurmál 

barns gegnir þó gríðarlega mikilvægu hlutverki en það verður grunnurinn að öðrum 

tungumálum sem barnið lærir. Því er mikilvægt að foreldrar og starfsmenn leikskóla hlúi 

að og viðhaldi móðurmáli barnsins (Lesvefurinn, e.d.-a). Hins vegar getur mikil 

samkeppni orðið á milli tungumála í lífi barnsins en tungumál samfélagsins verður oft 

ríkjandi í málnotkun barnsins. (Grosjean, 2010). 

Á sama tíma og börn búa yfir miklum hæfileikum til að læra nýtt tungumál geta 

þau einnig gleymt þeim fljótt. Þessu veldur að börn nota aðeins það tungumál sem þörf 

er á hverju sinni (Grosjean, 2010). Því er mjög mikilvægt að stutt sé við notkun 

tungumálsins bæði í skólum og á heimili barnsins. Gott er að skapa aðstæður þar sem 

barnið hefur tækifæri til að nota móðurmál sitt en hægt er að gera það með því að barnið 

hafi greiðan aðgang að bókum og öðru afþreyingarefni á móðurmáli þess (Lesvefurinn, 

e.d.-a). 

Þau börn sem eru tvítyngd læra tvö tungumál á sama hátt og barn sem lærir aðeins 

eitt tungumál en lengi var því haldið fram að tvítyngi og þrítyngi hefðu slæm áhrif á 

málþroska og máltöku barna. Að jafnaði er almennur þroski, vitsmunaþroski, 

félagsskilningur og samskiptahæfni mjög sambærileg hjá ein- og tvítyngdum börnum. 

Málfræðiatriðin lærast einnig alla jafna í sömu röð en mestur er munurinn á hraða 

máltökunnar (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007 – bls. 105-117). 

Tvítyngd börn börn bæta við sig nýjum orðum á hvoru máli fyrir sig hægar en 

eintyngd börn sem tala sama málið öllum stundum. Staðreynd sem þessi getur ekki annað 

er talist eðlileg þar sem tvítyngd börn þurfa að deila tímanum sínum og athygli á milli 

tveggja tungumála á meðan eintyngd börn helga öllum sínum tíma í eitt og sama 
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tungumálið. Ef orðaforði tvítyngdra barna er lagður saman, þ.e. orðaforði beggja 

tungumálana, kemur í ljós að hann er oftast meiri en orðaforði þeirra eintyngdu á sínu 

móðurmáli. Þess vegna er mikilvægt að meta málþroska tvítyngdra barna út frá báðum 

tungumálum í stað þess að horfa bara á annað tungumálið. Ef aðeins er horft á annað 

tungumálið gefur það ófullnægjandi mynd af orðaforða og málþroska þess barns (Elín 

Þöll Þórðardóttir, 2007 – bls. 105-117). 

Í kaflanum hér að framan er fjallað um málþroskaraskanir og tengsl þeirra við 

tvítyngi. Rannsóknir sýna að tvítyngi veldur eitt og sér ekki málþroskaröskunum né eykur 

það alvarleika slíkra raskana. Einnig hefur verið sýnt fram á að ungum börnum með 

málþroskaraskanir gengur jafn vel í leikskólum þar sem talað er eitt tungumál og þar sem 

tvö tungumál eru notuð. Þá hefur einnig verið sýnt fram á að fjöldi villna í málnotkun 

barna með málþrosakraskanir eru ekki meiri eða minni hjá ein- eða tvítyngdum börnum, 

þ.e. ekki finnst marktækur munur milli þeira (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007 – bls. 105-117). 

5 Snemmtæk íhlutun 
Skilgreining á snemmtækri íhlutun eru jafn margar og þær eru mismunandi (Tryggvi 

Sigurðsson, 2001) en almennt er talað um snemmtæka íhlutun þegar markvissum 

aðgerðum er beitt til að stuðla að þroskaframvindu barna, hvort sem það er með málörvun 

eða örvun annarra þroskaþátta (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014). Snemmtæk íhlutun 

er fræðigrein eða fræðasvið sem hefur verið til staðar frá því á miðri síðustu öld. Þá gerðu 

fræðimenn, þeir sem störfuðu á sviði þroskasálfræðis, læknisfræðis og uppeldis- og 

kennslufræðis, sér grein á því að hægt væri að hafa áhrif á þroska barna, hvort sem það 

var vitsmunaþroski, hreyfiþroski, málþroski eða félagsþroski. Bjartsýnin gagnvart 

fræðigreininni var svo mikil á tímabili að fræðimenn héldu jafnvel að snemmtæk íhlutun 

gæti komið í veg fyrir þroskahamlanir líkt og fötlun hjá börnum. Þær væntingar hafa 

vissulega reynst óraunhæfar en rannsóknir sýna hins vegar að ef unnið er markvisst með 

snemmtæka íhlutun hafi hún veruleg áhrif (Guralnick, 1997 og 2004).  

Snemmtæk íhlutun er áhrifaríkust hjá ungbörnum frá því að þau fæðast og til 6 

ára aldurs. Á þessum tíma er miðtaugakerfið sveigjanlegast og auðvelt að hafa áhrif á 

þrosaframvindu barns (Shonkoff og Phillips, 2000). Algengur misskilningur er að barn 

geti ekki hafið markvissa þjálfun út frá snemmtækri íhlutunar fyrr en barn hefur náð 
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fullum tökum á tungumálinu. Þvert á móti rýna rannsóknir að því fyrr sem íhlutun hefst, 

því meiri árangri skilar hún. Barn getur hafið þjálfun með talmeinafræðing strax á fyrsta 

aldursárinu og þá sérstaklega þegar önnur þroskafrávik eiga í hlut (Talfræðingurinn, 

2006). 

Snemmtæk íhlutun á leikskólaaldri er mjög mikilvæg en hún skiptir öllu máli 

þegar kemur að þroska vitrænna og félagslegra þátta en bæði erlendar sem og innlendar 

rannsóknir sýna fram á það. Nauðsynlegt er að vitrænir og félagslegir þættir séu sterkir 

hjá barni þannig að framtíðarskólaganga þess gangi vel (Chen, Lee og Stevenson, 1996; 

Snow, o.fl, 1998; Ritchey og Speece, 2004). Til þess að draga úr áhættunni sem verður 

ef mál barns er ekki örvað nægilega, t.d. áhættunni um lestrarerfiðleika, þarf að finna þau 

börn sem eru í áhættu og vinna með og beita markvissum og fyrirbyggjandi 

kennsluaðferðum. Ein leið til þess er að tvinna það saman við leikinn. Ef rétta þjálfunin 

er til staðar í leikskóla, og henni er fylgt eftir upp í grunnskóla er mögulegt og lang oftast 

hægt að koma í veg fyrir lestrarerfiðleika og þannig dregið úr þörfinni fyrir sérkennslu í 

grunnskóla (Torgesen, 2001; Vellutino, Scanlon, Small og Fanuela, 2006). 

Í rannsókn sem Sólveig Jónsdóttir og fleiri gerðu voru íslensk börn rannsökuð sem 

greinst höfðu verið með ADHA, þar var tekið fram að mikilvægt væri að meta málþroska 

þeirra barna þar sem málþroskafrávik eru oft undirliggjandi þáttur erfiðrar hegðunar 

(Jónsdóttir, Boumab, Sergeantc og Scherderc, 2005). Aðrar rannsóknir hafa svo staðfest 

það að félags- og tilfinningaþroski barna ásamt sjálfstjórn er mjög tengdur málþroska 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2009). Því má gera ráð fyrir að snemmtæk íhlutun 

gagnist einnig börnum sem eiga við hegðunarvandamál að stríða.  

Samstarf við foreldra er mjög mikilvægt þegar snemmtæk íhlutun er annars vegar. 

Þörf er fyrir því að fagfólk upplýsi foreldra og fræði þá um málþroskafrávik ásamt því 

hvernig barn eða börn þeirra standa. Einnig er það hlutverk fagfólks að vísa foreldrum 

áfram til talmeinafræðinga, sálfræðinga eða annarra sérfræðinga. Rannsóknir sýna að vel 

upplýstir foreldrar taki virkari þátt í aðferðum snemmtækrar íhlutunar vegna þess að þeir 

geri sér frekar grein fyrir mikivægi þess (Ásthildur Bj. Snorradóttir o.fl., 2014). Fagaðilar 

bæði hér á Íslandi sem og erlendis sem starfa með leikskólabörnum eru alla jafna sammála 

um að snemmtæk íhlutun sé barni ekki annað en til gagns þegar grunur vaknar um 
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málþroskafrávik (Catts og Kamhi, 2005; Ehri o.fl., 2001; Lundberg, 1994; Snow o.fl., 

1998; Tryggvi Sigurðsson, 2008). Öðrum finnst slík íhlutun vera varasöm eða jafnvel 

óþörf, þ.e. að ekki sé þörf á að leita sérstaklega eftir börnum í áhættuhópum innan 

leikskóla heldur að frekar eigi að treysta á fagmennsku leikskólakennara að koma auga á 

möguleg frávik og grípa þá inní (Anna Magnea Hreinsdóttir, 2011). 

5.1 Málþroskapróf 

Í eftirfarandi kafla verða málþroskaprófin HLJÓM-2 og EFI-2 gerð skil en bæði eru 

það stöðluð próf sem prófa börn á leikskólaaldri og stöðu þeirra í málþroska. Markmið 

slíkra prófa er að finna þau börn sem þurfa frekari greiningu og veita þeim þá íhlutun 

sem þau þurfa (Westerlund, 1994; Hansson, 2003). 

5.1.1 HLJÓM-2 

HLJÓM-2 er próf sem kom út árið 2002. Prófið athugar hljóðkerfis- og málvitund fimm 

til sex ára barna og er búið til með þeim tilgangi að finna þau börn sem eru í áhættu fyrir 

lestrarörðuleikum seinna meir, og það strax í leikskóla. HLJÓM-2 prófið er byggt á 

rannsóknum á málþekkingu 267 barna við fimm til sex ára aldur. Þessar rannsóknir stóðu 

yfir í sex ár eða frá árinu 1996 til 2002. Sjö nauðsynlegir málþættir eru athugaðir með 

prófinu en fræðimenn telja að mikilvægt sé að hafa náð góðri færni í þessum málþáttum 

ef lestrarnám í framtíðinni eigi að ganga smurt fyrir sig. Kennari fær þá barn með sér í 

ýmsa leiki með málið til að prófa það. HLJÓM-2 prófar ekki greind barns heldur aðeins 

ákveðin málþroskasvið og með niðurstöðum úr prófinu vita kennarar og aðrir hvernig 

hægt sé að jafna aðstöðu sína gagnvart jaföldrum þess. Þannig mun barninu ganga betur 

í skóla seinna (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2002). 

Í dag hefur einnig sýnt sig að börnum finnist í flestum tilfellum skemmtilegt að 

fara í leikina sem eru í HLJÓM-2 prófinu (Margrét H. Þórarinsdóttir o.fl., 2010; Guðrún 

Þóranna Jónsdóttir, 2010). Nokkur hópur leikskólakennara telja sig þó ekki nægilega 

menntaðir til að taka að sér þá kennslu sem börn í áhættuhópi þurfa á að halda en á sama 

tíma eru mjög ánægðir með HLJÓM-2 prófið.  

Eitt af því magnaða við HLJÓM-2 er að með prófinu er hægt að fá vísbendingar 

um frammistöðu nemenda í 4. bekk í samræmdum prófum (Jóhanna Einarsdóttir, Amalía 
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Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2004) og einnig er hægt að finna nokkuð sterk 

tengsl alveg upp í 7. og 10. bekk í bæði íslensku og stærðfræði (Jóhanna Einarsdóttir, 

Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2011). Því er hægt að segja að HLJÓM-

2 veitir afar áhrifamikla athugun. 

HLJÓM-2 prófið er lagt fyrir að hausti til, á síðasta ári barns í leikskóla. Þau börn 

sem skora lægst lenda í áhættuhóp og eru oft send áfram í málþroskagreiningu 

talmeinafræðings. 

5.1.2 EFI-2 

Annað skimunarpróf sem athugar málþroska er próf sem kallast EFI-2. Áður en það var 

tekið í notkun var notað próf sem heitir EFI, en EFI-2 er einmitt byggt á því. EFI var 

notað til að prófa þriggja og hálfs árs börn og mæla hugsanleg málþroskafrávik hjá þeim, 

en aðeins af hjúkrunarfræðungum á heilsugæslustöðvum landsins. Eftir tíu ára notkun á 

EFI var það próf betrumbætt og úr varð EFI-2. EFI-2 er notað í leikskólum fyrir 

leikskólakennara eða annað sérmenntað starfsfólk sem hefur sótt sér viðeigandi þjálfun í 

skimunartækinu. Prófið skimar eftir þeim börnum sem víkja hvað mest frá færni jafnaldra 

sinna í málskilningi og máltjáningu. EFI-2 prófar börn einhvertíma á þeirra fjórða ári á 

meðan EFI prófaði börnin þegar þau voru þriggja og hálfs árs (Greiningar- og 

ráðgjafarstöð ríkisins, 2012). 

EFI-2 prófið inniheldur myndir og spurningar sem kennari og barn skoða saman. 

Málskilningsþættirnir sem eru skoðaðir eru eru t.d. skilningur á stærða- og 

fjöldahugtökum, litaheitum, óyrtum orðaforða og yfirhugtökum. Svo eru það aftur 

máltjáningarþættirnir sem eru t.d. almennur virkur orðaforði, rétt notkun talna- og 

litaheita, setninga- og beygingarmyndun (nt, þt, et, ft), rökvísi og samhengi í tjáskiptum. 

Einbeiting og félagsleg færni barnsins skiptir einnig máli þegar kemur að niðurstöðum 

(Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2012). 

Þegar EFI-2 er lagt fyrir er ætlast til þess að kennari og barn eigi saman rólega 

stund á meðan kennari spyr spurninga sem langflestar tengjast myndum upp úr 

myndabókinni sem fylgir prófinu (Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins, 2012). 
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5.2 Lubbi finnur málbein 

Lubbi finnur málbein er eitt dæmi um tæki til málörvunar og er hægt að nýta það með 

snemmtækri íhlutun. Lubbi er nokkuð nýlegt kennsluefni en það byggir að stórum hluta 

á doktorsrannsóknum Þóru Másdóttur. Þóra (2008) skrifar um hljóðþróun ungra barna 

sem og um framburð tveggja til átta ára barna (Þóra Másdóttir, 2014). Efni sem notað er 

í tækið er mjög sérstakt og tekur til fjölda rannsóknar- og þróunarvinnu höfunda, m.a. 

þess sem nefnt er hér að ofan. Rannsókn Þóru frá árinu 2008 sýnir hvernig börn tileinka 

sér íslensku málhljóðin og einnig í hvaða röð þau tileinka sér þau. Í rannsókninni frá árinu 

2014 var skoðuð hljóðþróun og framburður rúmlega 400 barna á aldrinum tveggja og 

hálfs til átta ára kannaður.  

Lubbaefnið snýst þó ekki aðeins um málhljóðin heldur spila hreyfingar stórt 

hlutverk. Hvert málhljóð á sína hreyfinu og mætti segja að það geri hljóðin nánast sýnileg 

og áþreifanleg. Þessar hreyfingar eru byggðar á reynslu og frumkvöðulsstarfi annars 

höfundar Lubbakennsluefnisins, Eyrúnu Ísfoldu Gísladóttur en hún þróaði 

tjáskiptamátann Tákn með tali. Tákn með tali vinnur með börnum sem eiga við 

málþroskafrávik að stríða og þá sérstaklega þeirra sem glíma við alvarleg 

framburðarfrávik. 

Hreyfingarnar sem einkenna Lubbaefnið eru mjög táknrænar og hafa þær mikla 

sérstöðu ef litið er á sambærileg efni á alþjólegum vettvangi. Sem dæmi þá eru táknrænar 

hreyfingar fyrir sérhljóða tengdar tilfinningum og líðan á meðan táknrænar hreyfingar 

samhljóðanna tengjast hinum ýmsu athöfnum. 

Á sama tíma og hreyfingar og snertingar eru lykilatriði þegar unnið er með 

Lubbaefnið byggir það einnig á “hljóðnámi í þrívídd” sem er hugmyndafræðileg nálgun 

sem höfundar hafa þróað. Sú nálgun felur í sér samþættingu þriggja skynleiða,  þ.e. sjón-

, heyrnar og hreyfi/snertiskyns. Þess háttar samþætting hraðar og auðveldar börnum að 

tileinka sér hljóðin ásamt því að þau festast frekar í minni.  

Lubbi er einnig frábær í því að smíða brýr á milli málhljóðanna en mikil áhersla 

er einmitt lögð á það, þ.e. hljóðin birtast í bókinni í þeirri röð sem börn alla jafna tileinka 

sér þau. Ásamt því, og það sem gerir Lubbaefnið einstaklega spennandi, er það það hefur 

beina tengingu við íslensku náttúruna og íslensk staðarheiti. Hverjum staf eða hverju 
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málhljóði fylgir svo vísa eftir Þórarinn Eldjárn. Öll lögin undir textunum eru lög sem við 

þekkjum áður sem auðveldar kennurum sem og börnum vinnuna til muna (Lubbi finnur 

málbein, e.d.) 

Sem dæmi má hér sjá textann sem fylgir laginu með málhljóðinu um stafinn A. 

Eins og sjá má á mynd 1 er hreyfingin þannig að strokið er niður vangann – sem tengist 

einmitt tilfinningum og líðan. 

 

A, a, a hvað amma er góð,  
afi er líka gæðablóð.  
Afi segir a, a, a, 
Amma svarar: Ha? 

Amma segir: Alli minn,  
Alli, þú ert besta skinn.  
Alli segir a, a, a,  
Amma svarar: Tja. 

(Jötunheimar, e.d.)   Mynd 1 

 

6 Talmeinafræði 
Eftirfarandi kafli snýr að talmeinafræði og talmeinafræðingum. Líkt og kemur fram í 

kafla 4.1 um málþroskaraskanir þá eiga fjöldi barna í erfiðleikum með mál og/eða tal. 

Vegna þess má gera ráð fyrir því að talmeinafræðingar eru mjög eftirsóttir og mikilvægi 

þeirra innan skólakerfisins gríðarlegt. 

Rétt notkun máls skiptir hvern og einn miklu máli og þá sérstaklega fyrir andlega 

og félagslega líðan. Talmeinafræðingar starfa við að greina mál- og talmeini og vinna 

með einstaklingum sem greinast á því sviði en kennarar og annað fagfólk mæla með því 

að börn sem greinast með frávik í málþroska séu um leið sendir í þjálfun hjá 

talmeinafræðingi þar sem þeir eru sérstaklega menntaðir í slíkum vandamálum. Helst eru 

það málþroskaraskanir, framburðar- og hljóðkerfisraskanir, stam, raddveilur, 

tjáningarerfiðleikar eftir heilablóðfall og kyngingartregða sem talmeinafræðingar vinna 

með. Einnig bjóða þeir upp á ráðgjöf en það er mikilvægur þáttur á þeirra sviði. 

Starfsvettvangur talmeinafræðinga dreifist víða en þeir starfa í leikskólum og öðrum 
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skólum, á sjúkrahúsum, endurhæfingarstöðvum, í greiningarteymum og á sínum eigin 

stofum. Unnið er með einstaklingum á öllum aldri, frá ungabörnum til aldraðra og vinna 

talmeinafræðingar náið með kennurum, læknum, sálfræðingum og öðrum uppeldis- og 

heilbrigðisstéttum (Félag talmeinafræðinga á Íslandi, e.d.-a).  

Sveitarfélögum ber skylda, samkvæmt samkomulagi milli ríkis og sveitarfélaga, 

að sinna vægari frávikum og röskunum hjá börnum og ungmennum. Sú talþjálfun er þá 

skilgreind sem hluti af menntun þeirra barna sem á henni þurfa að halda. Hins vegar þegar 

um alvarlegri raskanir er um að ræða er vísað á heilbrigðiskerfið (Félag talmeinafræðinga 

á Íslandi, e.d.-b). 

6.1 Greining 

Þegar grunur leikur á því að barn eigi við málþroskaraskanir að stríða er málum oft beint 

áfram til sérfræðinga og stofnana á vegum mennta- og heilbrigðiskerfisins. Foreldrar geta 

einnig leitað til sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga, Heyrnar og talmeinastöðvar Íslands 

eða sérfræðiþjónustu sveitarfélaga. Um 60% af tilvísunum sem skiluðu sér inn til Þroska- 

og hegðunarstöðva árið 2012 var vegna frávika í málþroska og vegna þessa vekur það 

athygli hversu fáir talmeinafræðingar starfa á opinberum stofnunum við að greina frávik 

í tali eða máli. Í skýrslu um stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaraskanir sem 

gerð var fyrir Mennta- og menningarmálaráðuneytið árið 2012 kemur fram að enginn 

talmeinafræðingur starfar í greiningarteymun á vegum þjónustumiðstöðva borgarinnar 

eða í Þroska- og hegðunarstöð. Frá árinu 2006 hefur engin ein stofnun séð um greiningar 

á alvarlegum frávikum í máli eða tali en áður var það Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). 

6.2 Þjónusta 

Samkvæmt erlendum rannsóknum er gert ráð fyrir því að um 15% leikskólabarna eiga 

við málþroskaraskanir að stríða og þess vegna er það synd að talmeinafræðingar starfa 

sjaldan innan leikskólanna og sinna ekki þjálfun þar. Einstaka sveitarfélög eiga starfandi 

talmeinafræðinga inni í skólunum en þá aðeins sem ráðgjafar leikskólakennara sem sjá 

svo aftur um málörvunina sjálfa. Leikskólakennarar eru ekki sérmenntaðir til þess að 

vinna með börnum með frávik í máli og tali og hafa þeir margir takmarkaða menntun á 

því sviði.  
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Sveitarfélög hafa greitt fyrir talþjálfun barna ef hún fer fram innan grunnskólanna 

en hingað til hafa sveitarfélög ekki tekið þátt í greiðslu talþjálfunar leikskólabarna. 

Greining á alvarlegum tal- og málþroskaröskunum er þó greidd af flestum 

sveitarfélögum. 

Í fyrrnefndri skýrslu um stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaraskanir 

lögðu þær Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra 

Sæunn Úlfsdóttir örlitla könnun fyrir foreldra barna með málþroskafrávik. Þær spurðu 

foreldrana hver þeirra skoðun væri á því að þeir þyrftu að sækja þjónustu 

talmeinafræðings utan skólakerfisins. Minna en helmingurinn eða um 40% fannst það 

vera í lagi. Þessum tilteknu foreldrum fannst ágætt að geta valið á milli þjónustu í skóla 

og þjónustu hjá sjálfstætt starfandi talmeinafræðingi, sumum fannst þjónusta skólanna 

ekki nægilega fullnægjandi. 

Margir foreldrar voru sammála um það að þjónusta sjálfstætt starfandi 

talmeinafræðinga væri góð því þar væri hægt að sinna ,,erfiðari“ málum. Þeir foreldrar 

sem voru hins vegar á þeirri skoðun að talmeinafræðingar ættu í öllum tilfellum að starfa 

inni á leikskólum nefndu að kostnaður við sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga væri 

alltof mikill, það væri ekki aðeins vegna talþjálfuninnar sjálfrar heldur einnig vegna 

vinnutaps og ferðakostnaðar fram og til baka.  

 Meirihluti foreldranna var á þeirri skoðun að lang eðlilegast væri ef starfandi 

talmeinafræðingar kæmu inn í leik- og grunnskóla og veittu viðeigandi þjónustu þar. 

Einnig fannst þeim mikilvægt að foreldrarnir fengu að fylgjast með þjálfuninni og fengu 

leiðbeiningar hvernig ætti að örva málþroska barnsins heima fyrir. Allir voru þó sammála 

um það að fjölga þyrfti talmeinafræðingum til að þjónusta börn og ungmenni á aldrinum 

tveggja til átján ára (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2012). 
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7 Lokaorð og hugleiðingar 
 

Í þessu verkefni til B.Ed. prófs var fjallað um ýmsa þætti sem snerta íslenskt mál og 

málnotkun. Ljóst er að nái börn góðum tökum á tungumálinu getur það haft miklar 

jákvæðar afleiðingar fyrir velgengni í námi, lífi og starfi. Snemma er hægt að sjá 

vísbendingar um hvaða árangri barn kemur til með að ná en það er gert með hjálp 

málþroskaprófa. Prófin eru til þess gerð að sýna ákveðna niðurstöðu, ef niðurstaðan er 

ekki fullnægjandi er hægt að fara ýmsar leiðir, líkt og sýndar voru í þessari ritgerð. 

Snemmtæk íhlutun er ein þeirra leiða sem hægt er að fara þegar hefðbundin málörvun, 

líkt og notuð er í daglegu starfi í leikskólum, nægir ekki til að ná viðmiðum í málþroska.  

 Að mínu mati ætti strax að grípa til snemmtækrar íhlutunar þegar grunur leikur 

um frávik í málþroska. Líkt og sjá má í kaflanum um þjónustu talmeinafræðinga er 

tilhneiging til að “bíða og sjá” í of langan tíma áður en haft er samband við 

talmeinafræðing. Gæti það orsakast af því að fjöldi talmeinafræðinga er ekki nægilegur 

og erfitt getur reynst að komast að hjá slíkum, því vilji foreldrar frekar sjá hvort 

vandamálið sé ekki tímabundið og þar með seinkar ferlinu. Foreldrar virðast sammála því 

að fjölga þurfi talmeinafræðingum og efla þjónustu við börn og foreldra þeirra.  

Ákjósanlegt væri að menntaðir talmeinafræðingar væru við störf í öllum leik- og 

grunnskólum landsins. Er það nokkuð ljóst að hér á landi þurfa börn mun meiri aðstoð en 

þau eru að fá. Í kafla 5.1.1 kemur fram að HLJÓM-2 prófið gefi vísbendingu um 

frammistöðu barna á samræmdum prófum í 4. bekk. Þetta þýðir vissulega að þeir sem fá 

góða niðurstöðu í þessu prófi eru líklegir til að fá góða niðurstöðu síðar meir en að sama 

skapi þýðir það að börn sem fá slakari niðurstöðu í HLJÓM-2 séu einnig líklegir til að fá 

slaka niðurstöðu í 4. bekk. Ef árangur fengist af aðgerðum í kjölfar slaks gengis í HLJÓM-

2 ættu niðurstöður þvert á móti að sýna að börn sem fá slaka niðurstöðu í HLJÓM-2 væru 

að fá töluvert betri niðurstöðu í samræmdu prófunum í 4. bekk. Því má velta fyrir sér 

hvort þeim börnum hafi í raun verið veitt nægileg aðstoð, þá hvort snemmtækri íhlutun 

hafi verið beitt eða í nægilega langan tíma. 
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Í upphafi hafði ég hugmyndir um að orsakir málþroskaraskana væru afmarkaðar 

og að slíkar raskarnir kæmu frekar í ljós hjá börnum sem eru t.d. tvítyngd. Því var það 

jákvæð niðurstaða að svo er ekki raunin, sér í lagi með aukinni fjölmenningu hér á landi.  

Einnig velti ég fyrir mér tækninni sem við höfum aðgang að í dag. Kostirnir við 

tæknina eru margir og getur hún búið til ný kennslutæki fyrir börn og ungmenni á öllum 

aldri. Ég er og hef verið smeyk við hvaða áhrif tæknin getur haft á tungumálið okkar. 

Myndbandasíðan Youtube er vinsæl meðal barna en þar er ógrynni af alls kyns 

myndböndum alls staðar að úr heiminum. Lítið er þó um íslenskt efni inni á þessari 

tiltekinni heimasíðu og enda þá börn oft á því að horfa á erlent efni og þá lang oftast efni 

með ensku tali. Hafði ég þá áhyggjur af því að enska efnið kæmi niður á íslensku 

tungunni. 

Niðurstöður þessarar B.Ed. verkefnis sýna þó fram á að ég get lagt áhyggjur mínar 

örlítið til hliðar vegna þeirrar staðreyndar að tvítyngi er ekki ástæða frávika í máli. Einnig 

vegna þess að tungumál samfélagsins mun lang oftast ráða ríkjum þegar kemur að 

tungumálanotkun hvers og eins. Ég fagna því að í dag læra börn enskuna fyrr og tileinka 

sér þá sitt annað tungumál mun fyrr en gert var fyrir þó nokkrum árum. 

Með þessu sagt sé ég þó fulla ástæðu fyrir því að vanda til verka í tækninotkun og 

jafnvel efla þróun íslensks efnis á internetinu. Við stöðvum ekki þróunina en við verðum 

að læra að vinna með henni. 
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