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Úrdráttur 

Þessi ritgerð er unnin til B.Ed prófs í kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í ritgerðinni 

verður fjallað um sértæka málþroskaröskun og hvernig hægt sé að klást við hana. 

Ritgerðin fer inn á málþroska barna og máltöku þeirra, einstaklingsmun á málþroska 

og málþroskaraskanir, málþroskapróf, tvítyngi og úrræði fyrir börn með sértæka 

málþroskaröskun. Sértæk málþroskaröskun er mjög algeng á meðal barna en börn 

eru þó stundum ranglega greind með námsörðugleika þegar þau eru komin í 

grunnskóla. Einnig eru sum tvítyngd börn ranglega greind með málþroskaraskanir 

þegar málþroski þeirra er eðlilegur. Það er slæmt fyrir börn að fá rangar greiningar 

þar sem þau fara á mis við þá örvun sem þau þurfa í raun. Við förum yfir ástæður 

þess að börn séu ranglega greind og skýrum hvernig hægt sé að komast hjá því. 

Ritgerðin fjallar þó að mestu um málþroska barna á leikskólaaldri en þó er fjallað um 

þau áhrif sem sértæk málþroskaröskun getur haft á börn til lengri tíma. Þá má nefna 

að sértæk málþroskaröskun getur haft áhrif á einstaklinginn allt hans líf ef ekki er 

gripið í taumana sem fyrst eða með því að notast við snemmtæka íhlutun.   



IV 
 

Abstract 

This paper is the final project towards a B.Ed degree at the faculty of education at 

the University of Akureyri. The paper deals with specific language impairment and 

ways to deal with it. The paper covers children‘s language development and 

language acquistition, individualism of language development and language 

impairment, language development tests, bilingualism and resources for children 

with specific language impairment. Specific language impairment is very common 

with children however sometimes children are mistakenly diagnosed with learning 

disabilities when they are in primary school. Bilingual children are also sometimes 

mistakenly diagnosed with language impairment even though their language 

development is normal. This is bad for the children because they won‘t get the help 

that they need. We will review the reasons why children are mistakenly diagnosed 

and explain how it can be avoided. The paper mainly deals with the development of 

children in preschool but also discusses the effects that specific language 

impairment may have on children long term. It should also be mentioned that specific 

language impairment can affect the person it’s whole life if nothing is done as soon 

as possible by using early intervention.  
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Þakkarorð 

Við viljum byrja á því að þakka hvor annari fyrir sérlega skemmtilega og áhugaverða 

samvinnu í gerð þessarar ritgerðar. Við viljum einnig þakka fjölskyldum okkar fyrir 

óendanlega þolinmæði í okkar garð, fyrir að veita okkur allan þann stuðning sem við 

þurftum og hvatningarorð. Við viljum einnig þakka Rannveigu Oddsdóttur, 

leiðsagnarkennaranum okkar, fyrir allar þær ráðleggingar og hjálp sem hún hefur 

gefið okkur í þessu ferli. Einnig viljum við þakka þeim kennurum sem hafa kennt 

okkur á háskólagöngu okkar og eiga þeir stóran þátt í undirbúningi okkar fyrir þessa 

ritgerðasmíð. Takk kærlega fyrir okkur. 
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1. Inngangur 

Við erum öll misjöfn og það eru börnin okkar líka. Þau hafa mismunandi þarfir og 

sum fá meira krefjandi verkefni en önnur. Til eru allskyns raskanir og fatlanir en mikið 

er skimað eftir þeim í leikskólum, í ungbarnaeftirliti á heilsugæslustöðvum og í 

grunnskólum. Því fyrr sem þroskaraskanir barna koma í ljós því betra. Börnin græða 

meira á því til lengri tíma en ef þroskaraskanirnar koma seint í ljós. Sem betur fer er 

mikil þróun í skimunum fyrir börn og kemur fram á vefsíðu greiningar- og 

ráðgjafastöð ríkisins að það sé í þeirra höndum að passa upp á þróun og rannsóknir 

í þessum efnum (Greiningar- og ráðgjafarstöð Ríkisins, e.d.). Í þessari ritgerð 

munum við fjalla um málþroska og málþroskaraskanir barna. 

 Það er staðreynd að börn með málþroskaraskanir eiga erfiðara með 

skólagöngu, allt frá leikskóla og alveg upp í háskóla. Það er því ljóst að því fyrr sem 

greining á röskun er gerð því betra fyrir barnið. Snemmtæk íhlutun er aðferð sem 

hefur rutt sér til rúms á Íslandi síðustu ár og hefur það hjálpað börnum alveg 

gífurlega mikið. Rannsóknir á snemmtækri íhlutun leiða líka í ljós að því fyrr sem er 

byrjað á íhlutuninni því betra. Þessar raskanir sem börnin hafa eru ýmiskonar en við 

ætlum að fjalla um sértæka málþroskaröskun í þessari ritgerð. Málþroskaraskanir 

geta verið af ýmsum toga. Þær geta verið afleiðing af annarskonar röskunum eða þá 

staðið einar og sér en þá er talað um sértæka málþroskaröskun. Sértæk 

málþroskaröskun er mun algengari en fólk gerir sér grein fyrir og er yfirleitt mjög 

persónubundin.  

  Ritgerðin er uppbyggð þannig að við byrjum á byrjuninni sem er máltaka 

barna. Fjallað verður um málþroska í byrjun en málþroski er mikilvægur fyrir alla. 

Málþroskinn er undirstaða þess að við getum tjáð okkur og lesið okkur til gagns. 

Góður málþroski er því undirstaða náms barna og samskipta þeirra við aðra. Farið er 

vel yfir máltökuna og hvernig það ferli fer fram upp að sex ára aldri barna. Þá tekur 

við umföllun um sértæka málþroskaröskun og í framhaldi af henni fjöllum við um 

hvernig hægt sé að greina þessa röskun. Sem betur fer eru til margar aðferðir til að 

skima fyrir málþroskaröskun hjá börnum og verður þeim gerð skil. Farið verður yfir 

helstu skimanirnar sem gerðar eru á heilsugæslum og leikskólum landsins. Því næst 

verður fjallað um tvítyngi en tvítyngd börn geta átt erfitt með að læra íslenskuna og 

allt sem henni fylgir. Það er því mikilvægt að fylgjast vel með þeim börnum og sjá 

hvort að málþroski þeirra sé í samræmi við annan þroska. Farið er yfir tvítyngi og 
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hvernig það getur haft áhrif á málþroska barnanna og hvað skal varast við skimun á 

þessum börnum. Þá kemur umfjöllun um úrræði sem eru í boði fyrir börn sem hafa 

verið greind með sértæka málþroskaröskun. Farið verður yfir hlutverk en það getur 

verið flókið samspil að vita hvert hlutverk þeirra er sem standa börnum næst. Þá 

verður fjallað um snemmtæka íhlutun og aðra þætti sem hægt er að gera fyrir barnið. 

Einnig verður farið yfir íslenskt efni sem hefur verið búið til fyrir börn. Þetta efni 

hentar öllum börnum þar sem öll börn hafa gott af málörvun. 

 Við erum báðar að læra leikskólakennarann og ætlum okkur að starfa við það 

eftir nám. Við höfum báðar unnið á leikskólum og vildum því skoða eitthvað sem við 

vissum að gæti nýtt okkur eftir nám. Við völdum því málþroskann þar sem 

málþroskafrávik eru þekkt vandamál barna í leikskólum. Við lærðum mikið á því að 

vinna þessa ritgerð og fundum fullt af námsefni sem við þekktum ekki fyrir og munum 

því nýta okkur það námsefni í starfi eða með börnunum okkar. Við vonum að lesandi 

læri jafn mikið á lestri ritgerðarinnar og við lærðum við gerð ritgerðarinnar en efni 

hennar gagnast öllum sem eru reglulega í kring um börn. Spurningarnar sem 

kviknuðu við ígrundun á efninu voru margar en stærsta spurningin var í raun: „Hvað 

er sértæk málþroskaröskun og hvaða úrræði eru til fyrir börn með sértæka 

málþroskaröskun?“. 
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2. Hvað er málþroski? 

Fyrir sjöunda áratug síðustu aldar fékk málþroski ekki mikla athygli. Það höfðu þó 

verið gerðar athuganir á tali barna í þeim tilgangi að átta sig á því hvernig 

málþroskinn þróast. Þá voru orðaforði, setningalengd, röðun orða í setningar og tíðni 

orðflokka hjá einstökum börnum skoðuð. Með þessum athugunum gerðu menn sér 

grein fyrir ýmsum mikilvægum atriðum hvað varðar málþroska barna en til dæmis 

læra börn nafnorð á undan fornöfnum og sagn- og lýsingarorð á undan atviksorðum. 

Þegar fræðimenn voru komnir vel á veg með athuganir á málþroska barna notuðu 

þeir upplýsingarnar til þess að setja fram þroskaviðmið fyrir eðlileg „börn“. Það þarf 

þó að hafa í huga að börn eru misjöfn og læra á misjöfnum hraða og því má ekki 

taka þessum viðmiðum of hátíðlega (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007, bls. 230-

231).  

  Góð kunnátta í móðurmáli einstaklings er ein helsta undirstaða góðrar 

menntunar. Þá má nefna að læsi er stór hluti af því að geta aflað sér upplýsinga og 

öðlast meiri þekkingu. Vegna þessa er málþroski barna mjög mikilvægur upp á 

framtíð þeirra í námi og jafnframt í starfi. Góð þekking í móðurmáli er einnig 

grundvallaratriði til samskipta hvort sem þau séu á móðurmáli eða á öðru tungumáli 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

2.1 Máltaka 

Strax í móðurkviði sýnir fóstur viðbrögð við utanaðkomandi hljóðum á 7. eða 8. 

mánuði meðgöngunnar. Ekki er vitað hvernig fóstrið heyrir þessi hljóð nákvæmlega 

en þó má ímynda sér að það sé svipað og þegar talað er ofan í sundlaug. Mörg börn 

leika sér að skiptast á að tala ofan í sundlaug og giska á hvað rétta orðið var. Það er 

því ekki fjarri í lagi að fóstrið heyri utanaðkomandi hljóð á þann veginn. Þó þarf að 

athuga að fleira en vatnið hindrar að fóstrið heyri orðaskil, til dæmis hjartsláttur 

móður, andadráttur og önnur líkamshljóð. Rannsóknir hafa sýnt fram á að einhver 

þessara hljóða sem fóstrið heyrir í móðurkviði séu þeim minnug þegar þau fæðast. 

Börn sækja til dæmis í rödd móður strax frá fæðingu og má því áætla að sá hluti 

máltökunnar sem snýr að hljóðvitund byrji í móðurkviði (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007, bls. 240-241). 
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         Börn koma því að einhverju leyti undirbúin undir máltökuna en þá er átt við 

hljóðskynjun. Sýnt hefur verið fram á að börn hafa meðfæddan hæfileika til þess að 

greina á milli hljóða og má það rekja til fósturstigs líkt og segir hér á undan. Á milli 

sex og tólf mánaða aldurs hafa þau aðlagað hljóðskynjun sína að móðurmáli sínu. 

Það má því nefna að misjafnt er á milli landa hvort börn geri greinarmun á hljóðum 

eftir þennan aldur og má því nefna hljóðin l og r. Á íslandi er greinamunur á þessum 

hljóðum en til dæmis eru japönsk börn á þessum aldri hætt að gera greinamun á 

þessum tilteknu hljóðum (Eimas, 1985). 

         Heilbrigð börn sýna þetta allra best en máltaka þeirra er svipuð sama hvaðan 

úr heiminum börnin eru. Mál barna er reglubundið ferli frá byrjun og hefur ákveðnar 

reglur eftir stigum en málkerfið svipar alltaf meira og meira til málkerfis fullorðinna 

þar til það á endanum verður eins. Börn læra móðurmál sitt að mestu leyti sjálf og 

fara í gegn um þessi fyrirfram ákveðnu stig á eigin hraða og herma því ekki aðeins 

eftir fullorðnum í kringum sig til þess að læra málið. Börnin virðast því hafa ákveðna 

hæfni til þess að átta sig á reglum málsins sem auðveldar þeim að ná tökum á því en 

þá er átt við málfræði og setningarfræði móðurmáls þeirra. Það er þó mikilvægt að 

börnin hafi samskipti við aðra svo þau nái valdi á málinu. Rannsóknir hafa sýnt fram 

á að börn sem talað er mikið við og lesið er fyrir hafa almennt meiri orðaforða en 

börn sem lítið er sinnt. Þau virðast einnig ná valdi á setningargerðum móðurmálsins 

fyrr en önnur börn (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2003). 

         Tungumál manna er mjög flókið kerfi tákna og reglna en þrátt fyrir það ná börn 

valdi á móðurmáli sínu á örskömmum tíma. Þegar börn eru á aldrinum fjögurra til sex 

ára eru þau altalandi og hafa lært meginatriði málsins. Þau eiga þó eftir að læra 

einstakar reglur og öðlast meiri orðaforða svo þau nái valdi á málinu í heild. Það er 

gaman að bera þennan árangur barna saman við það þegar unglingar eða fullorðnir 

læra erlend tungumál en það tekur mörg ár fyrir unglinga og fullorðna að ná tökum á 

nýju tungumáli. Árangur unglinga og fullorðinna er oftast ekki eins góður og þegar 

ung börn læra móðurmál sitt en þetta má skýra með einföldum hætti. Máltökuskeið 

manna er ákveðið tímabil og oftast er talað um tímabilið frá fæðingu að 

kynþroskaskeiði, unglingar og fullorðnir eru því ekki lengur á þessu máltökuskeiði. Ef 

barnið hefur ekki lært móðurmál sitt innan þessa ramma hefur það tæknilega séð 

ekkert móðurmál (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2003).  

         Saxton líkti þessu næmiskeiði máltökunnar við það þegar hann byrjaði að 

læra á píanó þegar hann var níu ára gamall. Hann mætti spenntur í fyrsta tímann en 
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það breyttist fljótt þegar kennarinn tók á móti honum með því að tilkynna honum að 

hann yrði aldrei píanósnillingur. Kennarinn taldi Saxton vaxinn upp úr næmiskeiðinu 

fyrir tónlistarnám. Hann taldi því að sama hversu mikil vinna væri lögð í þetta nám 

yrði hann aldrei snillingur á þessu sviði þar sem hann hafði byrjað allt of seint að 

læra á píanó. Hann gæti sem sagt lært á píanó en hann yrði aldrei afburðarnemandi 

(Saxton, 2010, bls. 52-53). 

         Saxton skoðaði máltöku hjá unglingsstúlku sem fannst þegar hún var þrettán 

ára gömul árið 1970. Stúlkan hét Genie en hún gat ekki talað þegar hún fannst 

vegna ofbeldis sem hún varð fyrir af foreldrum sínum. Hún hafði verið lokuð í 

herbergi þar sem hún var fest niður og gat ekki hreyft sig mikið. Í herberginu var lítið 

sem ekkert og var ekkert á veggjum sem gæti örvað þroska hennar. Það hafði þó 

komið í ljós að hún skildi örfá orð en gat ekki sagt þau sjálf. Samkvæmt hugmyndum 

Chomsky og Lenneberg átti hún að vera vaxin upp úr þessu svokallaða næmiskeiði 

máltökunnar og ætti því ekki að geta lært talmál (Chomsky 1966; Lenneberg, 1967). 

Genie hafði þó eftir mikla vinnu og með miklum stuðning lært talað mál en það tók 

langan tíma. Til að mynda fór hún ekki yfir á tveggja orða stigið fyrr en hún var búin 

að læra 200 orð en börn um tveggja ára fara á þetta stig þegar þau kunna um 50 orð 

(Saxton, 2010, bls. 58-61). 

         Líkt og áður segir fór Saxton yfir allar þær upplýsingar sem hann fann um 

Genie og málþroska hennar. Hann greindi þessar upplýsingar niður og komst að því 

að þetta væri ekki eins einfalt og kenningin um næmiskeið hér að ofan lítur út fyrir að 

vera. Hann komst að þeirri niðurstöðu að Genie hafði getað lært orð en framburður 

hennar var þó sérkennilegur. Einnig hafði hún oftast geta sett orð í rétta 

setningaskipan en það hafði þó vantað upp á málfræðina hjá henni. Þetta passar því 

ekki alveg við fyrri hugmyndir um næmiskeið máltökunnar. Saxton taldi næmiskeið 

vera til staðar en vildi meina að þessar upplýsingar bentu til þess að það væru fleiri 

en eitt næmiskeið. Þá væri til dæmis eitt næmiskeið fyrir framburð og hreim en 

annað fyrir orðaforða. Einnig sýndi hann fram á að þó um næmiskeið sé að ræða 

þýðir það ekki að einstaklingurinn geti alls ekki lært þó hann sé orðinn eldri en viðmið 

segir til um. Einstaklingurinn þarf einfaldlega að leggja mun meira á sig til þess að 

læra þessa ákveðnu þætti en hann nær ekki endilega sömu hæfni og aðrir sem læra 

þessa þætti innan næmiskeiðisins (Saxton, 2010, bls. 62-65). 
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2.1.1 Máltaka frá fæðingu til sex ára aldurs   

Fyrsta hljóð sem barn gefur frá sér er fæðingargrátur um leið og það kemur í 

heiminn. Fyrstu mánuði barnsins verður grátur aðaltjáning þess og getur verið 

mismunandi eftir þörfum barnsins en þessi grátur kallast viðbragðshljóð. Börnin tjá 

sig einnig með líkamshreyfingum, handapati og augntilliti. Í framhaldi af þessu 

tímabili fara börn að gefa frá sér hljóð sem kallast hjal. Hjalið einkennist af 

sérhljóðum til að byrja með en síðar koma samhljóðarnir inn. Börn hafa ekki stjórn á 

þessum hljóðum og virðist oft sem þau séu að reyna að hafa samskipti við fullorðna 

en svo er ekki. Þegar börn eru á bilinu fjögurra til sex mánaða byrja þau að æfa sig 

að framkalla hljóð og reyna að vera eins hávær og þau geta (Pence og Justice, 

2008, bls. 156). 

         Þegar börn byrja að hjala geta þau framkallað öll hljóð sem til eru. Eftir því 

sem þau eldast aðlaga þau hjalið að móðurmáli sínu þar til það verður eins og þau 

byrja að tala. Við þessa þróun málsins hjá barninu detta mörg hljóð út sem þau 

kunnu áður (Boysson-Bardies, B. de., Halle, Sagart og Durand, 1989). Fyrstu 

málhljóð sem börn gefa frá sér eru i, u og a en fyrstu samhljóðarnir eru g og k. Oft 

heyrast hljóð líkt og „pa“ og „ma“ um fimm mánaða aldur en þessi hljóð eru ólærð 

enda koma þessi hljóð fram hjá heyrnarlausum börnum líka (Álfheiður Steinþórsdóttir 

og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 53-54). 

         Við átta mánaða aldur fara börn að skynja orðin en vita þó ekki þýðinguna á 

bak við þau. Þau fara að læra ný orð og samtímis fer minnið og svæðið í heilanum 

sem sér um tal að virka svo börn geta tengt orðin við merkingu þeirra (Sousa og 

David, 2001, bls. 179). Á milli sjö og ellefu mánaða byrja börn að mynda hljóðarunur 

á borð við „mamama“. Það má segja að það séu í raun fyrstu orð barnsins eða að 

minnsta kosti mjög nálægt því. Á sama aldri fara börn að hlusta þegar á þau er yrt og 

læra algeng orð, til dæmis „mjólk“ (Heyrnar- og Talmeinastöð Íslands, e.d.c). Barnið 

lærir málið með því að herma eftir hljóðum og hreyfingum. Þau hljóð sem barnið lærir 

tákna þá hluti sem hljóðið minnir á. Þá má segja að barn gefi frá sér hljóðið „namm“ 

fyrir mat þar sem foreldrar segja svo oft „nammi“ þegar barnið er að borða. Það 

sama má segja um þau hljóð sem dýr gefa frá sér en þau eru oft notuð sem samheiti 

yfir nafn á dýrunum til dæmis segir barn „meme“ fyrir kind, „voff“ fyrir hund og svo 

framvegis. Þegar barnið byrjar að nota orð getur eitt orð táknað heilar setningar og 
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segir hljómfallið oftast til um hvernig eigi að túlka orðin sem barnið segir (Álfheiður 

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

         Þegar börn nota eitt orð yfir heilar setningar kallast það eins orða stigið en 

þessu stigi lýkur á bilinu átján til tuttugu mánaða. Sum börn hjala mikið og nota sitt 

eigið mál og eiga margir erfitt með að skilja barnið. Á milli átján mánaða og tveggja 

ára aldurs er máltakan mjög ör en börnin læra mörg ný orð og nota málið mikið sem 

tjáningarform sitt. Það er því mjög mikilvægt að fólk tali skýrt og passi framburð og 

hljómfall þegar talað er við börn (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, 

bls. 63-64). Börn á þessum aldri geta notað allt frá 10 orðum upp í 90 orð en 

framburður þeirra getur enn verið mjög óskýr. Börnin skilja einfaldar athafnir líkt og 

að borða, að fara að sofa eða að fara í bílinn. Þau geta einnig fylgt einföldum 

fyrirmælum líkt og „settu glasið á borðið“ (Heyrnar- og Talmeinastöð Íslands, e.d.c).  

Þegar börn ná tveggja ára aldri verður mikið stökk í málþroskanum en þau byrja að 

setja orðin saman í tveggja orða setningar. Þau spyrja mikið og endurtaka það sem 

fullorðnir segja við þau þar til þau læra ný orð. Fullorðnir þurfa því að passa sig að 

vera mjög þolinmóðir við börnin og duglegir að tala við þau þar sem jákvætt viðhorf 

örvar barnið og flýtir fyrir máltöku þess. Fullorðnir þurfa að forðast neikvætt viðhorf til 

barnanna og helst að sleppa leiðréttingum svo börnin missi ekki áhugann á málinu 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 73-74). 

                   Þegar börn eru um þriggja ára aldurinn fá þau aukin áhuga á því að 

spyrja spurninga og jafnvel veit barnið svarið sjálft þegar það spyr. Barnið lærir 

málfræðina og rétta orðskipan með því að hlusta á svörin, sem sagt lærir barnið á 

því að hlusta á fullorðna tala rétt. Á þessum aldri hafa börnin mjög gaman af því að 

tala og er ímyndunaraflið mjög virkt á þessum tíma og verða því sögur barnanna oft 

mjög skrautlegar. Þegar valdið á málinu eykst hjá barninu hefur það gaman af 

orðaleikjum, vísum og þulum. Þau hafa einnig mjög gaman af því að raula með 

sjálfum sér og eiga það til að endurtaka ný orð í sífellu (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003, bls. 82). 

         Um fjögurra ára aldurinn eykst málþroskinn mikið og er árið á milli fjögurra og 

fimm ára aldurs mjög mikilvægt í málþroska barnsins. Börn hafa mikinn áhuga á 

málinu og hafa unun af því að heyra sig og aðra tala. Börnin búa gjarnan til sitt eigið 

bullmál og eru oft sítalandi. Börnin hafa gjarnan gaman af löngum orðum, setningum 

og rími en þau eiga það til að skreyta og ýkja frásagnir. Börn á þessum aldri hafa oft 

áberandi áhuga á því að nota blótsyrði og önnur orð sem þau eiga ekki að segja. 
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Ímyndunaraflið er áfram mjög virkt og eiga börnin erfitt með að greina á milli 

ímyndunar og raunveruleika þar sem þau geta til dæmis talað mikið við ímyndaða 

vini sína (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003, bls. 88-89). 

         Þegar börn hafa náð fimm ára aldri geta þau notað venjulegar setningar og 

beygt orð. Barnið spyr áfram margra spurninga en nú hafa þær breyst örlítið frá því 

þegar þau voru yngri. Börnin eru farin að safna sér upplýsingum um hina og þessa 

hluti. Leikur barna á þessum aldri er innblásinn af þeirra daglega lífi og fara þau oft í 

umræður um fæðingu, sjúkdóma eða dauða (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 2003, bls. 94-95). Sex ára gömul börn sem komin eru í grunnskóla eru enn í 

máltöku og heldur máltakan áfram þannig að þau læra ný orð og hvernig á að nota 

tungumálið rétt. Málið þróast hjá þeim og þá má nefna hvernig þau meðtaka 

upplýsingar, hvernig þau segja frá og hvernig þau hafa samskipti. Þessar framfarir 

verða að mestu þegar börnin lesa texta en þá eykst orðaforðinn og barnið sér orð í 

mismunandi samhengi. Börnin læra einnig málfræðina betur og tala þar af leiðandi 

réttar en áður. Fullorðnir hafa áfram hlutverk í málþroska barnsins og er þá átt við 

þegar fullorðnir tala eða lesa fyrir börnin (Pence og Justice, 2008, bls. 262). 

3. Einstaklingsmunur á málþroska barna 

Erlendar rannsóknir hafa sýnt fram á að einstaklingsmunur í málþroska barna sé ekki 

nema litlu leyti tilkominn vegna líffræðilegra þátta (Hoff og Tian, 2005) heldur sé 

ástæðan umhverfi og hvatning sem börn fá. Börn sem búa við gott málumhverfi, 

góðar og hvetjandi aðstæður til máltöku heima fyrir og í skóla eiga meiri möguleika á 

að ná betri málþroska (Hoff, 2006). 

         Gerðar hafa verið fjölmargar rannsóknir á mikilvægi málþroska hjá börnum. 

Meðal annars voru gerðar samanburðarrannsóknir á milli Bandaríkjanna og Kína 

(Hoff og Tain, 2005). Þarna eru tveir ólíkir menningarheimar að bera saman 

einstaklingsmun í málþroska barna. Fyrri rannsóknin tekur mið af félagslega stöðu 

fjölskyldna, menningu þeirra og hvaða áhrif það hefur á málþroska barna. Hún er 

gerð í Bandaríkjunum með tveggja ára börnum. Seinni rannsóknin tekur hins vegar 

mið af áhrifum móður á máltöku, móðurmálskennslu barnsins og lestrarhvetjandi 

umhverfi tveggja til fjögurra ára barna í Kína. Markmið rannsóknanna er að gera 

lesandann upplýstari um áhrif félags- og menningarlegs umhverfis á málþroska 

barnsins og þróun hans hjá barninu. 
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         Í Bandarísku rannsókninni var úrtakið 63 börn sem öll voru að byrja að búa til 

tveggja orða setningar. Settur var upp tvennskonar rammi sem fjölskyldurnar þurftu 

að passa inn í. Annars vegar með sterkan félagslegan bakgrunn, báðir foreldrar 

háskólagengnir og gegndu stöfum þar sem háskólamenntunar var krafist. Hins vegar 

í fjölskyldum sem höfðu lægri félagslegan bakgrunn, foreldrar voru með stúdentspróf/ 

iðnnám og unnu störf þar sem ekki var krafist meiri menntunar. Áhrif móður á 

máltöku barnsins, orðafjölda og fjölbreytileika voru rannsökuð. Tekið var upp 

myndband af börnunum í þremur daglegum athöfnum með móður sem spannaði 40 

mínútur. Tíu vikum síðar var ferlið endurtekið. 

         Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á að marktækur munur er á 

máltöku, orðafjölda og fjölbreytileika á milli barna sem eiga foreldra með sterkari 

félagslegan grunn og barna sem eiga foreldra með veikari félagslegan grunn. Einnig 

leiddu niðurstöðurnar í ljós að samskipti móður við barn skipta gríðarlega miklu máli í 

sambandi við máltöku barnsins. Ekki virtist vera marktækur munur á niðurstöðunum 

ef breytan um samskipti móður við barn var tekin út. 

         Í Kínversku rannsókninni var úrtakið 662 börn frá tveimur samfélögum í Kína. 

Börnin voru öll á aldrinum tveggja til fjögurra ára og áttu það einnig sameiginlegt að 

hafa verið fullburða og ekki með neina heyrnar- eða taugasjúkdóma. Tekin voru 

viðtöl við umönnunaraðilana og þeir spurðir út í málþroska og notkun orðaforða hjá 

börnunum. Spurningarlistinn var byggður á orðaforða og málfræði kunnáttu hjá 

börnunum. Einnig var notast við spurningalista sem þróaður var fyrir Kínverskt talmál 

en eingöngu var notast við já og nei svör. Þátttakendum var skipt í tvo hópa eftir 

menntun umönnunaraðila, annars vegar stúdentspróf eða minni menntun og hins 

vegar stúdentspróf og áframhaldandi menntun. 

         Í niðurstöðunum kom fram að kennsluaðferðir umönnunaraðila höfðu áhrif á 

þróun málþroska barnanna. Umönnunaraðilar notuðu samtöl, myndaspjöld og sögur 

í sinni kennslu sem höfðu jákvæð áhrif á málþroska barnanna. Til samanburðar 

höfðu eftirhermur og ósamræmi í kennsluaðferðum neikvæð áhrif á málþroska 

barna. Einnig kom í ljós að börn sem eiga minna menntaðar mæður og mæður sem 

hafa minni samskipti við börnin sín voru með minni orðaforða heldur en börn sem 

eiga meira menntaðar mæður. 

         Dregnar voru saman niðurstöður beggja rannsókna. Þar kom í ljós að 

félagsfræðilegur grunnur móður og tengsl móður við barn getur útskýrt 

einstaklingsmun á málþroska hjá börnum. Því er ekki eingöngu hægt að kenna 
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þroska barnins um seinkun í málþroska heldur þarf einnig og ekki síður að skoða 

umhverfisþætti og félagsfræðilegan grunn foreldra eða umönnunaraðila (Hoff og 

Tain, 2005). 

         Ekki er til mikið af rannsóknum um orsök einstaklingsmunar í málþroska barna 

á Íslandi. Hins vegar mætti halda að einstaklingsmunur ætti að vera minni hér á landi 

heldur en í til dæmis Bandaríkjunum þar sem á Íslandi eiga öll börn jafnan rétt til 

náms. Einnig teljum við Íslendingar að stéttarskiptingin sé minni á Íslandi heldur en 

annarstaðar í heiminum og því ætti einstaklingsmunurinn að vera minni hér á landi 

en annarstaðar. Það hefur samt komið í ljós að marktækur munur er hjá fjögurra og 

sex ára börnum í orðaforða og menntun móður er einn þeirra þátta sem hefur áhrif 

þar á (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls. 17). 

         Hrafnhildur Ragnarsdóttir gerði rannsókn árið 2015 á 111 leikskólabörnum af 

höfuðborgarsvæðinu úr átta leikskólum. Börnin máttu ekki vera tvítyngd eða með 

sértæk þroskafrávik. Úrtakið voru 55 stúlkur og 56 drengir fyrra árið en fækkað hafði 

í hópnum um þrjú börn seinna árið. Rannsóknin tók tvö ár og var lögð fyrir einu sinni 

á ári í þremur hlutum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls: 8). 

         Í rannsókn Hrafnhildar kemur fram að töluverður munur er á getu barna í 

málþroska bæði við fögurra og fimm ára aldur. Hún skipti prófinu í þrennt og kannaði 

orðaforða, hlustun og málfræði. Þegar málfræðin er könnuð skiptir hún börnunum 

upp í þrjá getuhópa. „Há-25%, sem í var sá fjórðungur barna sem fékk hæstu skor á 

hverri mælingu, Mið-50% og loks Lág-25% sem í var fjórðungurinn með lægstu 

skorin” (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls: 10). Þar kom í ljós að munurinn er mikill 

á öllum sviðum, í orðaforðahlutanum var há 25% nærri því helmingi hærri en lág 

25%. Það kom síðan í ljós eftir frekari skoðun að marktækur munur var á öllum 

þremur málþroskamælingunum við bæði fjögurra og fimm ára aldur (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2015, bls: 11). Einnig kom í ljós í þessari rannsókn Hrafnhildar að eftir 

því sem foreldrar eru eldri, menntaðri og tekjuhærri því betur komu börnin út úr 

orðaforða prófshlutanum. Ekki var hins vegar marktækur munur á hinum tveimur 

þáttunum, málfæði og hlustunarskilning, í prófinu sem lagt var fyrir. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við aðrar erlendar niðurstöður, að orðaforði er sá þáttur 

málþroskans sem umhverfi og uppeldi hefur mest áhrif á. 

         Þrátt fyrir mikinn einstaklingsmun við fjögurra og fimm ára aldur þýðir það ekki 

að munurinn milli sterkustu og veikustu geti ekki minnkað. Því samkvæmt 

niðurstöðum Hrafnhildar minnkaði munurinn á milli sterkustu einstaklinganna og 
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veikustu frá fjögurra til fimm ára aldurs. Það geta verið margar ástæður fyrir því að 

munurinn minnkar á milli ára, svo sem að prófið sem sett var fyrir börnin greini þá 

sterku frá veiku ekki jafn vel eftir því sem börnin eldast eða að fleiri óskilgreindir 

þættir jafni út áhrifin eftir því sem börnin eldast (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015, bls: 

17-18). Erlendar rannsóknir sýna að börn með málþroskaraskanir sem ekki er gripið 

inn í geta verið allt að tveimur árum á eftir jafnöldrum í málþroska og munurinn getur 

aukist eftir því sem börnin eldast. Hins vegar hjá börnum sem gripið er inn í getur 

munurinn minnkað (Hólmfríður Árnadóttir, 2004, bls.12). 

3.1. Málþroskaraskanir 

Þegar barn lærir ekki mál á sama hraða og jafnaldrar þess er talað um tal- og/eða 

málþroskaröskun. Ef börn mælast undir 85 stig, af stöðluðu prófi þar sem meðaltalið 

er 100 stig, í mállegri og verklegri getu á þroskaprófum er talað um að þau séu með 

frávik í  málþroska. Þegar þessi munur er orðinn mjög mikill er talað um sértæka 

málþroskaröskun (Málefli, e.d.). Málþroskaraskanir geta verið til staðar af ýmsum 

ástæðum. Þær geta tengst öðrum fötlunum eða röskunum hjá börnum, svo sem 

heyrnarskerðingu eða einhverfu (Leonard, 2014, bls. 14). Á Íslandi er engin stofnun 

sem heldur utan um tölulegar upplýsingar um málþroskaraskanir barna, að minnsta 

kosti eru engar upplýsingar opinberar. Samkvæmt sjúkratryggingum var greitt með 

550 börnum árið 2004 en 153 börnum árið 2010. Þessi fækkun er talin vera vegna 

deilna á milli talmeinafræðinga og sjúkratrygginga Íslands sem varð árið 2007. Því er 

talið að mörg börn með málþroskafrávik séu ekki greind og fái því ekki þá þjónustu 

sem þau ættu rétt á. Það kemur í hlut mennta- og menningarmálaráðuneytis og 

velferðarráðuneytis að passa upp á að lögum og reglugerðum um málþroskafrávik sé 

sinnt (Mennta-og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 8). 

4. Sértæk málþroskaröskun 

Sértæk málþroskaröskun er þegar börn eiga erfitt með að tjá sig og mynda stuttar og 

einfaldar setningar miðað við þeirra aldur. Það á þó ekki við ef hægt er að skýra 

þessa erfiðleika barna í tengslum við önnur þroskasvið þeirra (Bishop, 2006). Fleiri 

einkenni barna með frávik í málþroska eða sértæka málþroskaröskun eru til dæmis 

að þau byrja seint að tala, eru lengi að læra ný orð, orðaforði er betri en málfræði, 
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eiga erfitt með að muna orð og eiga erfitt með að nota málið á félagslegan hátt 

(Málefli, e.d.). 

         Börn með sértæka málþroskaröskun hafa minni orðaforða heldur en gert er 

ráð fyrir og málfræði þeirra er slök. Einnig eiga þessi börn í erfiðleikum með að skilja 

margþætt fyrirmæli og langar og flóknar setningar. Sum þessara barna geta einnig 

átt í erfiðleikum með framburð og tal. Lestrarerfiðleikar geta einnig verið fylgifiskur 

sértækra málþroskaraskana. Sértækri málþroskaröskun er skipt í tvö stig, væg eða 

alvarleg. Til að frávik geti talist alvarleg frávik þarf barn eða einstaklingur að vera 

mjög mikið á eftir sínum jafnöldrum á tveimur eða fleirum þáttum máls og tals 

(Bishop, 2006). 

         Þar sem sértæk málþroskaröskun er frekar vítt hugtak eru til nokkur 

flokkunarkerfi til að flokka það niður. Í grein Hólmfríðar kemur fram að flokkunarkerfi 

sem oftast er notast við á Íslandi sé flokkunarkerfi Rapin og Allen (1995). Þar er talað 

um sex aðal undirflokka og þeir eru: Hljóðkerfileg og setningafræðileg röskun, 

hljóðröðunargalli, nafngleymska og setningarfræðileg hömlun, merkingarleg og 

málnotkunarleg hömlun, mállegt verkstol og málgreiningarstol. Flokkarnir þróast í 

sífellu eftir því sem eru gerðar fleiri rannsóknir og meira kemur í ljós um efnið. 

  Þegar atriðin hér að ofan eru skoðuð sést að sértæk málþroskaröskun er 

samheiti yfir vanda barna en þessi vandamál geta verið mjög misjöfn. Það er mjög 

misjafnt hvernig sértæk málþroskaröskun kemur fram hjá börnum og hér verður tekið 

dæmi um nokkrar birtingarmyndir hennar. Þessi dæmi eru úr misjöfnum atriðum sem 

komu fram hér að ofan. Heyrnarminniserfiðleikar eru þegar börn eiga í erfiðleikum 

með að muna fyrirmæli, eiga erfitt með að muna ný orð og hugtök, eiga erfitt með 

löng orð og einbeitingin við hlustun er ekki góð. Málfræðierfiðleikar eru þegar börnin 

eiga í erfiðleikum með beygingar á lýsingarorðum, sagnorðum og nafnorðum, eiga í 

erfiðleikum með eintölu og fleirtölu, eiga erfitt með málfræðireglur en nota þær af og 

til og eiga erfitt með að nota fornöfn og forsetningar rétt. Erfiðleikar í tjáningu eru 

þegar börnin sleppa gjarnan smáorðum, detta út úr samræðum og tjá sig líkt og yngri 

börn. Erfiðleikar með að skilja og vinna með málið verða oft verri eftir því sem börnin 

eldast og lýsa sér þannig að börnin skilja illa andheiti, samheiti, ljóð og myndlíkingar. 

Þessi börn eiga einnig í erfiðleikum með að halda þræðinum í umræðum og eiga 

erfitt með að skilja orsök og afleiðingu atvika. Orðgleymska er vandamál sem börn 

glíma við og lýsir sér svo að þau eiga erfitt með að muna rétt orð yfir hluti og velja oft 

vitlaus orð. Framburðarerfiðleikar eru þegar börn hafa galla á hljóðkerfi sínu og eiga 
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þau því til að rugla saman hljóðum, missa hljóð út og fleira en þetta veldur því að 

börn eiga erfitt með stafsetningu (Hólmfríður Árnadóttir, 2004, bls.  12). 

         Börn með málþroskafrávik geta náð öðrum jafnöldrum sínum með markvissri 

þjálfun, en börn með sértæka málþroskaröskun ná þeim ekki svo auðveldlega. Bilið á 

milli barna með sértæka málþroskaröskun og annarra barna eykst oft. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að þriggja ára börn með málþroskaraskanir geta verið 

allt að tveimur árum á eftir í málþroska. Málþroskaraskanirnar geta fylgt þessum 

börnum alla skólagönguna og því þarf að byrja strax á snemmtækri íhlutun þegar 

grunur vaknar í leikskóla. Það er þekkt að þessi börn eru send til sálfræðings í 

greindarmælingu og kemur oft fram að þau séu með námserfiðleika. Þessi börn fá 

því sérkennslu í skólanum en eru ekki send til talmeinafræðings í nánari greiningu þó 

það sé í raun það sem þau þurfa á að halda (Hólmfríður Árnadóttir, 2004, bls.12; 

Thordardottir, 2008).  

  Þessi börn eiga oft í erfiðleikum félagslega þar sem röskunin getur haft áhrif á 

félagsfærni þeirra. Vegna tengsla lesturs og máls eru börn með sértækar 

málþroskaraskanir oft lengi að ná valdi á lestrinum. Það getur verið vegna veikleika í 

hljóðkerfisvitundinni en hún er mikilvæg undirstaða lestursins. Þegar börn ná valdi á 

lestrinum koma oft upp vandamál tengd lesskilningi þar sem börnin eiga erfitt með að 

skilja flókin orð og langa texta. Það er því mjög mikilvægt að málörvun sé aðlöguð að 

þörfum hvers barns, að börnum sé raðað í hópa eftir málþroska og að þau séu 

greind sem fyrst (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, e.d). 

         Greining sértækra málþroskaraskana fer fram í gegnum málþroskapróf en 

ekki almenn greindarpróf en almennu greindarprófin geta gefið sterka vísbendingu 

um á að þörf sé á nánari greiningu (Leonard, 1998) Það ber þó að nefna að þegar 

barn fer í greiningu fyrir sértækri málþroskaröskun hafa aðrir þroskaþættir verið 

útilokaðir sem orsök málþroskafráviksins svo sem heyrn og þroskaskerðingar. Miðað 

er við að málþroski sé skertur á miðað við greind barns og að barnið sé innan 

eðlilegra marka hvað varðar heyrn, taugaþroska, félags- og tilfinningaþroska og 

talfæri og virkni þeirra. Þegar þessir þættir hafa verið útilokaðir eru stöðluð 

málþroskapróf lögð fyrir barnið (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004, 

bls. 16). 

 Þegar búið er að framkvæma greiningu er hún borin saman við frammistöðu 

jafnaldra og yngri börn sem hafa svipaðan málþroska og börnin sem verið er að 

greina. Það kemur oft snemma í ljós hjá börnum ef um frávik er að ræða en oft vill 
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fólk bíða og sjá hvort að börnin nái sér ekki á strik, því í sumum tilfellum ná börnin 

jafnöldrum sínum. Sorglegt er að hugsa til þess að börn sem ná ekki jafnöldrum 

sínum í málþroska hafa misst dýrmætann tíma í þjálfun. Þó ber að nefna að öll 

málörvun gerir öllum börnum gott og er málörvun í daglegu athöfnum mjög mikil 

(Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.a). Það þarf því ekki að bíða með íhlutunina 

þar til greining hefur átt sér stað, en ef sú leið er valin þarf að passa að hafa ákveðna 

áætlun um það hvenær tekið verður í taumana með þjálfun. Þó hefur verið sýnt fram 

á að snemmtæk íhlutun hefur bestu útkomuna og sérstaklega ef þjálfuninni er haldið 

áfram eins lengi og barn þarf. Það þarf til dæmis oft að halda áfram þjálfun í 

grunnskóla svo börn lendi ekki í vandræðum á skólagöngunni (Þóra Sæunn 

Úlfsdóttir, 2010, bls. 25). 

         Þrátt fyrir að margar rannsóknir hafi verið gerðar á þessu efni hefur ekki enn 

verið fundin einhver einn orsakavaldur. Það er talið að málþroskaröskunin verði til 

vegna margra þátta sem spila saman. Líklegast þykir að málþroskaröskun byrji strax 

við máltöku barna og að starfsemi heilans hjá þessum börnum sé hægari heldur en 

hjá börnum með eðlilegan málþroska. Þá hafa rannsakanir sýnt að ákveðið gen 

hefur áhrif á málþroska og orsakar þar af leiðandi röskun. Þetta gen verður til þess 

að einstaklingurinn á erfiðara með að gera greinarmun á hljóðum og að tileinka sér 

sagnbeygingar. Einnig virðist umhverfið hafa áhrif á málþroskann en þá er átt við að 

læra að hlusta (Bishop, Adams og Norbury, 2006). 

         Samkvæmt Dr. Laurence B. Leonard prófessor í talmeinafræði eru erfðir 

sterkur þáttur þegar kemur að sértækri málþroskaröskun. Hann telur að börn með 

sértæka málþroskaröskun séu þrisvar sinnum líklegri til þess að eiga foreldra eða 

systkini með málþroskaraskanir. Hann segir einnig að tvíburarannsóknir styðji það 

hversu stórt hlutverk erfðirnar spila þegar kemur að málþroskaröskunum. Hann tekur 

einnig fram að börn sem greinast með sértæka málþroskaröskun ljúki að meðaltali 

færri árum í skóla en önnur börn. Það má því segja að þessi röskun sé ekki aðeins 

bundin við leikskólaaldurinn eða yngstu bekkina í grunnskóla heldur fylgir þetta 

einstaklingnum alla ævi. Leonard segir þó að einkenni röskunarinnar breytast eftir 

því sem einstaklingurinn eldist. Því geta vandamál einstaklingsins sem hann átti við í 

leikskóla nánast horfið og önnur sem voru væg orðið mun verri eftir því sem 

einstaklingurinn eldist. Það er því mikilvægt að fylgja einstaklingnum vel eftir og hafa 

þetta í huga í grunn- og framhaldskólagöngu einstaklings sem hefur verið greindur 

með sértæka málþroskaröskun (Leonard, 2004). 
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5. Skimanir og próf 

Langflest börn á Íslandi fara í reglubundnar skoðanir á heilsugæslu. Í tveggja og 

hálfs árs skoðun barna er skimað fyrir vandamálum í tengslum við málþroska þeirra. 

Tilgangur skimunarinnar er að greina þau börn sem eru með slakan málþroska frá 

öðrum börnum. Þau börn sem standast ekki skimunina eru vísað áfram til Heyrnar- 

og talmeinastöðvar Íslands. Þar er gerð ítarlegri greining á málþroska og einnig eru 

börnin send í heyrnarmælingu. Börnin fara aftur í skoðun um fjögurra ára aldur en þá 

er aftur skimað fyrir vandamálum tengdum málþroska. Börn sem standast ekki þá 

skimun eru einnig send til Heyrnar- og talmeinastöðvar. Þó er einnig hægt að senda 

fjögurra ára gömul börn til sjálfstætt starfandi talmeinafræðings en þeir starfa um 

land allt. Á leikskólum eru leikskólakennarar mjög meðvitaðir um eðlilegan málþroska 

barna og geta þeir því einnig vísað börnum í greiningu í samráði við foreldra 

(Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.a).  

  Til að greina börn með málþroskaröskun er notast við ákveðin próf og viðmið. 

Börn sem teljast vera með sértæka málþroskaröskun eru þau börn sem eru einu og 

hálfu staðalfráviki undir meðaltali síns aldurshóp, málþroskatala undir 80, samkvæmt 

Told 2P í leikskóla og tveimur staðalfrávikum undir, málþroskatala undir 70, 

samkvæmt Told í grunnskóla (Hólmfríður Árnadóttir, 2004, bls.12). Hér á eftir verður 

fjallað stuttlega um algengustu skimanir og þroskapróf. 

5.1. Þroskalistar  

Íslenski þroskalistinn og smábarnalistinn meta mál- og hreyfiþroska barna frá 15-72 

mánaða aldurs. Báðir listarnir eru frumsamdir og staðlaðir hér á landi. Listarnir eru 

mikið nýttir í leikskólum landsins ef grunur leikur á um þroskafrávik (Íslenski 

þroskalistinn og smábarnalistinn, e.d.a). Smábarnalistinn er ætlaður börnum á 

aldrinum 15-38 mánaða. Foreldri sem umgengst barnið að staðaldri svarar 

stöðluðum spurningum um mál- og hreyfifærni barns síns. Listinn inniheldur fimm 

undirpróf sem meta grófhreyfingar, fínhreyfingar, sjálfsbjörg, hlustun og tal. Prófin 

skiptast upp í tvo prófþætti sem eru hreyfiþáttur og málþáttur (Íslenski þroskalistinn 

og smábarnalistinn, e.d.c). Íslenski þroskalistinn metur þroska barna frá þriggja til 

sex ára aldurs. Listinn virkar eins og smábarnalistinn en inniheldur sex undirpróf sem 

meta grófhreyfingar, fínhreyfingar, sjálfsbjörg, hlustun, tal og nám. Undirprófunum er 
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skipt í tvo hluta sem meta hreyfiþátt og málþátt barnsins (Íslenski þroskalistinn og 

smábarnalistinn, e.d.b). 

5.2. Orðaskil 

Orðaskil er einnig málþroskapróf sem ætlað er börnum á aldrinum eins og hálfs til 

þriggja ára. Prófið er sett upp sem gátlisti yfir orðaforða barnanna. Prófið á að ná 

utan um orðaforða barnanna og sjá hvort að þau hafi tök á beygingarkerfi og 

setningarmyndun tungumálsins. Prófinu fylgir samanburðarblað sem borið er saman 

við próf barnanna og þannig er fundið út hvort málþroski barnanna sé innan 

viðmiðunarmarka ef miðað er við jafnaldra (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey 

Sigurðardóttir, e.d.). 

5.3. Málsýni 

Málsýni er ein tegund af greiningu á málþroska hjá börnum sem gott er að nota með 

öðrum stöðluðum prófum. Í málsýni er það barnið sjálft sem stjórnar og því má nota 

málsýni eins oft og þarf og enginn hætta er á að barnið læri inn á prófið og hafi áhrif 

á niðurstöðurnar. Málsýni eru gagnleg við að hjálpa til að skipuleggja snemmtæka 

íhlutun barnanna því það sjást vel ákveðnir þættir í máltjáningu barnanna (Jóhanna 

T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015, bls: 3). Málsýni er yfirleitt tekið 

þegar barn og fullorðnir eru að tala saman, einnig er hægt að taka málsýni þegar 

börnin eru í leik og þau tjá sig á sínum forsendum. Aðalatriðið er ekki hvar málsýnið 

er tekið heldur að barninu líði vel og sé ekki feimið. Málsýni eru tekin upp og eru 

markmið þeirra að gefa góða sýn á orðaforða, setningagerðir og málfræðinotkun 

barna. Mikilvægt er að sá sem er að taka málsýnið sé ekki að tala mikið. Málsýni eru 

yfirleitt ekki nema fimm til tíu mínútur. Mælt er með því að taka upp myndband því þá 

er hægt að fylgjast með tjáningu barnsins á meðan á frásögninni stendur yfir. Passa 

þarf upp á þegar málsýnið er tekið að nota opnar spurningar. Þegar málsýnið er 

afritað og skráð þarf að skrá niður allt sem barnið segir og allt það sem sagt er við 

barnið. Nákvæmni þarf að vera i afrituninni, það þarf að skrá allar setningar orðrétt 

með öllum málfræðivillum. Málsýnið er síðan borið saman við önnur málsýni frá 

jafnöldrum (Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2018). 

5.4. Hljóm-2 
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Mikilvægt er að kanna hljóðkerfis og- málmeðvitund barna áður en börnin fara upp í 

grunnskóla, þar sem hægt er að grípa fyrr inn í ef einhverjir lestrarörðugleikar eru til 

staðar. Hljóm-2 prófið er mælitæki sem gefur yfirsýn um hvar börnin standa og þá 

má einnig sjá hverjir munu líklega eiga í örðugleikum með lestrarnám í framtíðinni 

(Ingibjörg Símonardóttir, e.d.). 

         Hljóm 2 er skimun sem notuð er til að skima eftir hljóðkerfis- og málvitund 

barna við fimm ára aldur. Hljóðkerfisvitund er sú vitund sem gerir fólki kleift að greina 

talmálið í smærri hluta. Til dæmis er hægt að greina það niður í orð, atkvæði eða 

rímhluta. Fólk með góða hljóðkerfisvitund á auðveldara með að ríma, tengja saman 

hljóðeiningar í orð, sundurgreina orð og að greina stuðla í byrjun orða. Þessi vitund 

er því mjög mikilvæg við bæði lestur og tal. Ýmsar aðferðir eru til sem þjálfa 

hljóðkerfisvitundina en til dæmis er hægt að láta nemendur flokka hljóð eða rím, para 

saman rím og sundurgreina orð í smærri einingar eða hljóð (Helga Sigurmundsdóttir, 

e.d.b). Skimunin er leikjapróf sem framkvæmt er að hausti. Börnin verða að vera frá 

aldrinum fjögurra ára, níu mánaða og sextán daga til sex ára, eins mánaða og 

fimmtán daga aldurs . Ef prófið er tekið fyrir eða eftir þennan aldur er það ekki 

marktækt. Eftir mikla örvun og samstarf milli leikskóla og foreldra er prófið lagt aftur 

fyrir þau börn sem komu illa út úr fyrra prófinu og séð hvaða þættir hafa breyst, en 

seinna prófið er lagt fyrir snemma að vori. Síðan fylgja þessar niðurstöður með 

börnunum upp í grunnskólann og kennarar þar halda áfram að vinna með þær. Sjö 

námsþættir eru prófaðir í Hljóm-2 prófinu. Allir þessir þættir eru prófaðir í gegnum 

leik og eiga að vinna að sama markmiðinu, að komast að því hvernig 

hljóðkerfisvitund barna er. Nemendurnir fara eitt í einu með kennara afsíðis, á 

rólegan stað. Í raun er Hljóm-2 prófið ekki eingöngu að skima fyrir lestrarörðuleikum. 

Það hefur tengsl við samræmd próf í fjórða, sjöunda og tíunda bekk. Ekki eingöngu í 

Íslensku heldur öllum greinum sem prófað er úr (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011, bls. 10). 

5.5. Told-2P málþroskapróf 

Told-2P málþroskaprófið er lagt fyrir börn á aldrinum fjögurra til níu ára. Prófið kom 

fyrst út árið 1982 og er eftir Hammill og Newcomer. Árið 1996 var prófið síðan gefið 

út fyrir íslensk börn en það voru þau Ingibjörg Símonardóttir og Einar Guðmundsson 

sem þýddu prófið. Í þessu málþroskaprófi er verið að skima eftir sex þáttum í 
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málþroska barna, það eru orðþekking út frá myndum, orðaskilningur, túlkun setninga, 

endurtekning setninga, hljóðgreining og framburður. Til er sambærilegt próf fyrir 8-13 

ára börn en það heitir Told-2L (Helga Sigurmundsóttir, e.d.a). 

5.6. TRAS 

Skráiningarlisti TRAS er listi fyrir leikskólakennara til að fylgjast með máltöku hjá 

börnum á aldrinum tveggja til fimm ára. TRAS skráningarlistinn á uppruna sinn að 

rekja til Noregs, en sérfræðingar við norskan háskóla og sérkennslustofnanir settu 

niður listann. Listinn er orðinn útbreiddur á norðurlöndunum. TRAS skráningarlistinn 

skimar fyrir meiru en bara máltöku barna því einnig er fyglst með félagsþroska. 

Listinn er settur saman með það í huga að geta gripið til íhlutunar sem fyrst. Listinn 

er ekki settur fram líkt og málþroskapróf heldur sem spurningar sem kennarar skrá 

niður. TRAS listanum er skipt í þrjá flokka. Flokkarnir eru samleikur, tjáskipti/ 

samskipti og athygli/einbeiting, málskilningur og málmeðvitund, framburður, orðaforði 

og setningamyndun. Leikskólakennarar þurfa að fara á sér námskeið til að fá réttindi 

til að nota TRAS skráningalistan (Leikskólinn Baugur. e.d.). 

5.7 EFI-2 

Í tíu ár var EFI málþroskaskimun notuð innan heilsugæslunnar þegar börn fóru í 

þriggja og hálfs árs skoðun. Árið 2009 var ákveðið að gera breytingu á þessum 

skoðunum og þær færðar í tveggja og hálfs árs skoðun og fjögurra ára skoðun. Því 

var hætt að nota þessa skimun því hún var aðeins ætluð þriggja og hálf árs börnum. 

Höfundar EFI prófsins hafa nú gert nýtt próf sem ber nafnið EFI-2. Byggir það á 

sömu hugmyndafræði, aðeins voru gerðar örlitlar breytingar á þremur atriðum innan 

þess. Í stað þess að málþroskaprófið sé tekið innan heilsugærslustöðva af 

hjúkrunarfræðingum er það í höndum leikskólakennara eða annars sérmenntaðs 

fagfólks innan leikskólans. Í EFI-2 málþroskaprófinu er verið að leita eftir þeim 

börnum sem eru undir meðalfærni í málskilningi og máltjáningu. Prófið byggir á 

samanburði við jafnaldra. EFI-2 er lagt fyrir börn á fjórða aldursári, en það hefur 

breiðara bil heldur en gamla EFI prófið hafði upp á að bjóða. Taka þarf inn í 

niðurstöður úr EFI-2 prófinu að prófið krefst einnig einbeitingar og félagsfærni. 

Leikskólakennarar og annað sérmenntað starfsfólk á leikskólum þarf að fara á 
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sérstakt námskeið til að fá réttindi til að nota EFI- 2 málþroskaskimunina (Elmar 

Þórðarson, Friðrik Rúnar Guðmundsson og Ingibjörg Síminardóttir, e.d.). 

6. Tvítyngi 

Tvítyngi á sér margar mismunandi skilgreiningar en einnig eru til margar ólíkar 

tegundir tvítyngis. Að vera tvítyngdur þýðir að geta talað tvö tungumál en ef 

einstaklingur talar fleiri tungumál er hann fjöltyngdur. Það er þó ekki nóg að kunna 

aðeins nokkur orð í öðru tungumáli heldur þarf að geta tjáð sig á því máli. Árið 1933 

skilgreindi Leonard Bloomfield tvítyngi sem þekkingu í tveimur tungumálum að 

jafnaði við innfædda. Skilgreining Bloomfield er svokallað viðhorfsviðmið þar sem 

gengið er út frá viðhorfum hvers og eins einstaklings. Önnur skilgreining á tvítyngi er 

upprunaviðmið en það gengur út á að hægt sé að teljast tvítyngdur ef einstaklingur 

hefur lært tvö tungumál frá barnæsku. Þá er átt við að einstaklingar séu aðeins 

tvítyngdir ef þeir alast upp í umhverfi sem gerir þeim kleift að læra tvö tungumál 

samtímis. Þetta á því við um börn innflytjenda eða börn sem eiga foreldra með 

sitthvort móðurmálið þar sem börnin læra þessi tungumál samtímis frá barnsaldri. 

Kunnáttuviðmið er þriðja skilgreining á tvítyngi en þá er átt við að einstaklingur er 

tvítyngdur þegar hann kann eða er byrjaður að læra nýtt tungumál. Einstaklingurinn 

er þá metinn eftir þeirri kunnáttu sem hann hefur. Fjórða skilgreiningin er 

notkunarviðmið en þá er tvítyngi ákvarðað eftir því hversu vel einstaklingurinn getur 

notað tungumálið við ýmsar aðstæður. Einstaklingurinn er því tvítyngdur ef hann 

getur haldið uppi samræðum á báðum tungumálunum sínum eða ef hann getur farið 

út í búð og verslað án aðstoðar (Þórdís Gísladóttir, 2004, bls. 146 - 147). 

         Hugtökin eintyngi, fjöltyngi og hálftyngi eiga einnig við um tungumálakunnáttu 

einstaklingsins. Eintyngi er þegar einstaklingurinn talar aðeins móðurmál sitt, fjöltyngi 

er þegar einstaklingur notar þrjú eða fleiri tungumál en færnin er ekki endilega sú 

sama í öllum tungumálunum. Hálftyngi er þegar einstaklingur hefur alist upp við tvö 

eða fleiri tungumál eða lært tvö eða fleiri tungumál á sama tíma og hefur ekki náð 

viðeigandi færni í neinu tungumálanna (Sigurður Konráðsson, 2007, bls. 138). Það 

er mikilvægt að hafa þessa þætti á bak við eyrað þegar unnið er með börnum. Þessir 

þættir geta allir haft áhrif á börn og þeirra námsfærni  og félagslega hæfni og þá 

sérstaklega ef þau eru ekki eintyngd. 
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         Tvítyngi hefur bæði kosti og galla og hefur oft heyrst að ýmis vandræði í 

skólagöngu tvítyngdra barna eigi rætur að rekja til málsins, það er þó ekki alltaf 

raunin. Gallar tvítyngis eru mun færri en kostir þess. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

tvítyngdir hafa almennt minni orðaforða í hvoru tungumáli fyrir sig heldur en 

eintyngdir einstaklingar. Þetta á þá við athuganir sem styðjast við ákveðin fjölda orða 

í orðaforða svo einstaklingur teljist hafa tök á málinu. Rannsóknir hafa einnig verið 

gerðar á fullorðnum einstaklingum með tvítyngi en þær snúa frekar að endurheimt 

orða fremur en orðaforða einstaklingsins. Þá hafa þessar rannsóknir sýnt fram á að 

fullorðnum tvítyngdum einstaklingum gengur hægar að nefna orð fyrir hluti sem þeir 

sjá og eiga einnig erfiðara með að greina orð í hávaða. Einnig virðast þessir 

einstaklingar lenda oft í því að vita hvað þeir ætla að segja en þeir koma ekki orðum 

að því. Ein skýringin á þessu gæti verið sú að einstaklingurinn þarf að velja á milli 

orða í sífellu, hann hefur tvö orð yfir allt á sitthvoru tungumálinu og þarf því að velja 

hvaða orð skal notað hverju sinni. Einnig gæti skýringin verið sú að tvítyngdir fá 

minni æfingu í hvoru tungumálinu fyrir sig en eintyngdir fá í sínu tungumáli. Þriðja 

skýringin er sú að það fari eftir því hvenær einstaklingurinn lærði tungumálið og að 

það taki því lengri tíma að endurheimta orð því eldri sem einstaklingurinn var þegar 

hann lærði tungumálið (Bialystok, 2009, bls. 4-5). 

  Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að mikilvægt sé fyrir tvítyngd börn að 

viðhalda móðurmáli sínu. Þar kemur fram að mikilvægt sé fyrir börn að hafa góða 

kunnáttu í móðurmáli sínu þar sem það er undirstaða læsis, eðlilegrar 

námsframvindu og góðrar kunnáttu í öðru tungumáli (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011).Talið er að þar sem börn geta lært eitt tungumál geti þau alveg eins lært tvö en 

áður fyrr þótti það ekki ráðlegt að börn með málþroskaröskun lærðu fleira en eitt 

tungumál. Í dag er þó talið að það geri barninu ekkert illt þar sem málþroskaröskunin 

kemur fram í báðum tungumálum en annað tungumálið hefur í sjálfu sér ekki slæm 

áhrif á móðurmálið og öfugt. Það er því ljóst að tvítyngi veldur ekki 

málþroskaröskunum. Þó börn séu sein til máls eða greinist með málþroskaröskun er 

ekki talin ástæða til þess að barn sé eintyngd. Þá er átt við að þó barn virðist eiga 

erfitt með móðurmál sitt er ekki ástæða til þess að sleppa því að kenna því annað 

tungumál þar sem það hefur ekki áhrif á málþroskaraskanir. Hér á landi færist það 

sífellt í aukana að börn séu tví- eða fjöltyngd og því þarf að hafa það í huga þegar 

málþroski barna er skoðaður (Elín Þöll Þórðardóttir, 2004). 

  Ef máltaka tvítyngdra barna á öðru tungumálinu er borin saman við máltöku á 
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móðurmáli má sjá að þessi ferli eru ekki svo ólík. Barnið fer í gegn um svipuð stig í 

máltökunni en er ef til vill meira áberandi þar sem barnið er eldra og virðist því ekki 

kunna eins mikið og önnur börn (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 122). Það þarf því 

að passa sig að bera ekki getu ein- og tvítyngdra barna saman þar sem staða þeirra 

er gjörólík. Tvítyngd börn hafa þekkingu á stærra sviði en eintyngd börn hvað varðar 

tungumálakunnáttu og þarf því að hafa það í huga ef bera á getu barna saman 

(Meisel, 2004, bls. 96). 

         Það er þekkt að mistök hafi verið gerð við greiningu á tvítyngdum börnum við 

málþroskapróf. Börn hafa því verið greind með málþroskaröskun þegar þau hafa 

eðlilegan málþroska. Málþroskaprófin hafa oft verið gerð á móðurmáli þess sem 

tekur prófið á barninu og þar sem barnið hefur annað móðurmál eru niðurstöður 

prófsins ekki réttmætar. Það þarf því líkt og áður segir að hafa tvítyngi barnsins í 

huga þegar skoða á málþroska þeirra og réttast væri að taka málþroskapróf á 

móðurmáli barnsins fremur en öðru tungumáli þess. Það væri þó langbest ef 

málþroski barns væri metinn á báðum tungumálunum. Einnig þarf að athuga að 

afskrifa ekki vandamál barna með því að útskýra það með tvítynginu. Tvítyngið er líkt 

og áður segir ekki orsök vandamála barna og því þarf að hafa það í huga þegar 

greina á börn að börn eiga ekki við málþroskafrávik vegna tvítyngis. Mikilvægt er því 

að þróa áfram greiningaraðferð sem hentar tvítyngdum börnum með eða án 

málþroskafráviks (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007, bls. 106-109).  

7. Hvað er hægt að gera? 

Líkt og áður segir eru erfðir, umhverfi og vitsmunaþroski líklegar ástæður fyrir 

sértækri málþroskaröskun en þó virðist ekki vera hægt að úrskurða um hver af 

þessum breytum sé aðalorsökin. Það virðist sem þessar breytur spili saman og getur 

verið erfitt og flókið að vinna með röskunina. Það er mjög erfitt að finna lausn á 

röskuninni þar sem orsökin er óþekkt. Þó eru til ýmsar leiðir sem hafa verið 

árangursríkar í gegn um tíðina. Margar aðferðir hafa verið hannaðar og ýmislegt 

námsefni sem hentar börnum með málþroskafrávik en má þar nefna ýmislegt 

íslenskt efni en farið verður yfir það hér á eftir (Eyrún S. Ingvarsdóttir, 2004). Þegar 

börn hafa verið greind með málþroskafrávik fer það eftir aldri, búsetu barnsins og 

alvarleika vandans hvað gert er fyrir það. Börnin geta farið í þjálfun til 
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talmeinafræðings ef það er í boði þar sem þau búa (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 27). 

7.1. Mismunandi hlutverk 

Þegar kemur að því að veita barni snemmtæka íhlutun eða önnur inngrip vegna 

sértækrar málþroskaröskunar hafa allir sitt hlutverk. Hér að neðan verður farið 

lauslega yfir hvaða hlutverk hver gegnir, það er að segja af þeim sem standa barninu 

næst. Það skiptir mjög miklu máli að aðilar veiti upplýsingar um gengi hjá barni, svo 

sem með teymisfundum. Einnig þurfa aðilar að passa sig á því að vinna sitt hlutverk 

og treysta öðrum til að leysa sitt hlutverk af hendi. 

7.1.1. Hlutverk Talmeinafræðinga og annara sérfræðinga 

Talmeinafræðingar starfa sjálfstætt, sem verktakar fyrir grunnskólana eða í örfáum 

tilvikum innan grunnskólanna og sinna þar þjálfun. Þeir starfa þó yfirleitt ekki innan 

leikskólanna heldur eru þeir oft ráðgjafar fyrir þá hvað varðar börn með alvarleg 

málþroskafrávik. Það er hlutverk talmeinafærðings að upplýsa foreldra um stöðu 

mála hjá hverju barni fyrir sig og veita þeim ráðgjöf. Einnig er það í hans höndum að 

ráðleggja leikskólakennurum og öðrum faglærðum innan leikskólans. Það kemur svo 

í hlutverk talmeinafræðingsins að fylgja eftir íhlutuninni sem barnið fær en í fæstum 

tilfellum er það þannig að talmeinafærðingurinn er sá aðili sem veitir íhlutunina 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 27 og 29). Ef barnið er með mjög 

slæma málþroskaröskun eða framburðarröskun getur það þýtt að talmeinafræðingur 

þurfi að grípa inn í og veita íhlutun ásamt leikskólanum (Skólaþjónusta Rangárvalla- 

og Vestur- Skaftafellsýslu, 2017). 

7.1.2. Hlutverk leikskólakennara 

Leikskólakennarar sjá oftast um íhlutunina innan leikskólans og er það gert með 

málörvun í litlum málörvunarhópum. Einnig geta leikskólakennarar nýtt sér nokkur af 

þroskaprófunum sér til hliðsjónar. Börn með málþroskaröskun fá ekki sérkennslutíma 

nema um mjög mikla röskun sé að ræða. Ef grunur vaknar um málþroskaröskun hjá 

barni er það í höndum leikskólans að vísa því áfram til sérfræðiþjónustu sveitafélaga 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 27-28). 



30 
 

Það er þó ekki síður mikilvægt innan leikskólans að huga að málþroska hjá þeim 

börnum sem eru ekki með greiningar. Það er gert með því að hafa umhverfið 

hvetjandi og leyfa börnum að vera í samskiptum við fullorðna einstaklinga jafnt sem 

börn. Málþroski eykst ekki ef barnið hefur ekki samskipti. Leikskólakennarar nota 

síðan allskonar leiðir til þess að fylgjast með framförum hjá börnunum, til dæmis er 

notast við uppeldisfræðingar skráningar. En þá eru textar og myndir af leik barnanna 

skráð niður. Það sem fólki finnst þó allra mikilvægast í málörvun barna er að lesa 

fyrir þau og hafa bækur aðgengilegar. Þetta á við bæði fyrir börn með 

málþroskafrávik og ekki síður fyrir börn sem eru ekki með nein frávik. Bókmenntir 

efla marga þætti sem tengjast málþroska hjá börnum, svo sem hljóðkerfisvitund, 

málskilning og eykur orðaforða. Það er því hagur barnsins ef leikskólakennarar eru 

opnir fyrir bókum og eru með umhverfið málþroskahvetjandi (Fríða Bjarney 

Jónsdótttir og Ingibjörg Margrét Gunnlaugsdóttir, e.d.). 

7.2 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun á rætur sínar að rekja til Bandaríkjanna. Þar voru stundaðar 

rannsóknir samhliða klínísku starfi með börnum. Þroski barnsins var ekki eingöngu 

rannsakaður heldur einnig umhverfi þess og foreldrasamstarf á milli skóla og heimils 

heimili (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústdóttir, Bergrós Ólafsdóttir, Margrét 

Þóra Jónsdóttir og Sigurður Sigurjónsson, 2014, bls. 12). 

         Í frumbernskuni hefur aðbúnaður barna og tenging þeirra við foreldra mikil 

áhrif á þroska barna og persónuleikaþróun þeirra. Þessu lýsir Jóna G. Ingólfsdóttir 

(2008, bls. 126) svo vel í texta sínum um íhlutun fyrstu árin; „Oft er haft á orði þegar 

talað er um barnauppeldi að „lengi búi að fyrstu gerð““ Gerðar hafa verið margar 

rannsóknir í gegnum árin um kenningar snemmtækrar íhlutunar, meðal annars 

vistfræðikenningu Uri Brinfenbrenner sem hann setti fram í kringum 1973. 

Vistfræðikenningin fjallar um samband umhverfis og einstaklingsins og hvernig það 

fléttast saman. Þessi rannsókn ásamt fleirum urðu til þess að margt fagfólk sem 

vann með fólk á þessum tíma breytti sínum aðferðum. Til dæmis fengu foreldrar að 

vera meiri þáttakendur í lífi barnsins frá fæðingu (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008, bls. 

126). 

         Snemmtæk íhlutun er tækni sem er beitt þegar kemur í ljós að börn eru að 

dragast aftur úr, svo sem í málþroska eða á öðrum þroskasviðum. Með snemmtækri 
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íhlutun er unnið markvisst að þroskaframvindu barna. Því fyrr sem kemst upp að 

barnið sé að dragast aftur úr og byrjað er að nota snemmtæka íhlutun því meiri líkur 

eru á því að árangur sjáist eftir þjálfunina (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney 

Ágústdóttir, o.fl., 2014, bls. 12-13). Hér á árum áður var almenn íhlutun notuð en þá 

átti það sama að virka á öll börn, það hefur minnkað og nú orðið er farið að vinna 

með sérhæfðari snemmtæka íhlutun (Tryggvi Sigurðsson, 2008, bls. 122). 

Til þess að byrja á snemmtækri íhlutun í máþroska þarf að greina málþroskafrávik 

sem fyrst hjá börnum. Það þarf að sjá hvar vandinn liggur hjá barninu, fá upplýsingar 

um barnið og athuga vel hvaða þætti þarf að vinna með hjá því en þá þarf einnig að 

bjóða barninu og/eða foreldrum þess upp á ráðgjöf. Þjálfunin þarf að vera markviss 

en þannig næst besti árangurinn (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústdóttir, o.fl., 

2014, bls. 12-13). Líkt og komið hefur fram hér að ofan er einstaklingsmunur á 

málþroska barna við fjögurra ára aldur. Ef ekkert er gert í málunum er líklegt að þessi 

munur haldi sér og aukist eftir því sem líður á. Þetta getur haft áhrif á lestur og 

lesskilning barna í framtíðinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012, bls. 19). 

Einstaklingsnámskrár eru nauðsynlegar þegar kemur að snemmtækri íhlutun til að 

tryggja það að barnið sé metið út frá sjálfu sér og að markmið séu miðuð við 

greiningar, hugmyndir foreldra og skólanámskrá. Setja skal upp einstaklingsnámskrá 

þar sem fram koma langtíma- og skammtímamarkmið þjálfuninnar, hvaða aðferðum 

eða gögnum á að beyta, hvar og hvenær íhlutunin á að eiga sér stað og hvernig 

árangurinn er metinn. Ekki er æskilegt að búa til námskrá sem gildir lengur en þrjá til 

sex mánuði í senn. Eftir þann tíma er námskráin endurskoðuð og ný markmið gerð. 

Eitt af því sem er mjög mikilvægt að skoða áður en hafist er handa við að útbúa 

einstaklingsnámskrá er að skoða gögn barnana vel. Það þarf að passa upp á að 

gögnin séu ekki orðin gömul og úreld því getan breytist hratt hjá ungum börnum 

(Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008, bls. 135-136). 

7.3. Foreldrasamstarf 

Foreldrasamstarf og teymisvinna er stór þáttur snemmtækrar íhlutunar. Foreldrar 

eiga að hafa rétt á að taka þátt í öllum ákvörðunum sem teknar eru fyrir barnið. 

Tvinna þarf saman markmið leikskólans og væntingar foreldra því ef samvinnan er 

góð og samþætt aukast líkurnar á að regla komist á líf barnsins innan skóla og 

heimilis. Ef þetta á að nást þarf þekking á foreldrasamstarfi leikskólastarfsmanna að 
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vera góð, einnig þurfa starfsmenn að geta komið á framfæri til foreldra þekkingu og 

færni. Íhlutunaraðferðirnar þurfa líka að vera skýrar, fjölbreyttar og viðurkenndar. Því 

miður er því oft þannig farið á leikskólum að það er ekki fagfólk að sinna þessum 

málum og því er ekki sú þekking til staðar sem væri ákjósanleg (Jóna G. 

Ingólfsdóttir, 2008, bls. 136). Góð samskipti á milli foreldra og skólans hafa jákvæði 

áhrif á skólastarfið og er hægt að sjá það í betri líðan barna í skólanum, auknu 

sjálfstrausti barna, meiri áhuga og bættum námsárangri (Landlæknir, 2013). 

         Í aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011 kemur fram að leikskólinn eigi að 

fylgjast með og stuðla að alhliða þroska barns í samstarfi við foreldra þess. Hvatt er 

til náins foreldrasamstarfs þar sem foreldrar eru mikilvægur partur af 

leikskólastarfinu. Þá er kveðið á um að foreldrar eigi, í samstarfi við leikskólakennara 

og börn, að móta leikskólastarfið í takt við aðalnámskrá (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). Foreldrasamstarf felur í sér að foreldrar og kennarar beri virðingu fyrir 

þekkingu, færni, eiginleikum, reynslu og viðhorfum hvors annars. Þeir nýta sér þessa 

ólíku þætti sín á milli til þess að vinna að þeim markmiðum sem þeir hafa sett en þó 

þurfa einstaklingarnir að treysta hvor öðrum svo foreldrasamstarfið gangi upp (Ravn, 

1995). 

         Til að virkja foreldra í starfi barna sinna í leikskólum þarf upplýsingaflæði til 

foreldra að vera gott. Það þarf að hvetja þau til að koma og skoða hvað er í gangi inn 

á deildum barnana. Einnig þarf að passa að samskipti séu góð, bæði mannleg 

samskipti og rafræn. Margir leikskólar notast við föstudagspósta og koma þannig á 

framfæri hvað er búið að vera að gera í vikunni sem er að líða og hvað sé 

framundan. Sumir leikskólar notast einnig við Facebook síður til að miðla 

upplýsingum og myndum áfram til foreldra. Síðan er það í flestum leikskólum að það 

eru foreldrafundir einu sinnu á ári, þar er farið yfir hvernig barninu gengur og ef 

foreldrum eða kennurum lýst þannig á stöðuna að það þurfi að skoða barnið eitthvað 

nánar er það gert í samstarfi við fagaðila. Foreldrar eða kennarar geta svo óskað 

eftir fleiri fundum ef þörf krefur (Leikskólinn Krógaból, e.d.). 

7.4 málörvun 

Mikilvægt er að stunda markvissa málörvun í leikskólanum en hægt er að gera 

gríðarlega mikið fyrir börn með því að vinna með málörvun. Í leikskólum eru börn oft 

sett í sérstaka málörvunarhópa en börn fá ekki sérkennslu vegna málþroskafrávika 
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nema þau séu alvarleg. Börn með sértæka málþroskaröskun geta því fengið 

sérkennslu þar sem frávik þeirra eru alvarleg (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2012, bls. 27-28). Í 2.grein í lögum um leik- og grunnskóla kemur fram að markmið 

uppeldis og kennslu sé að efla alhliða þroska barna, veita markvissa málörvun og að 

stuðla að eðlilegri færni í móðurmálinu (Lög um leikskóla nr. 90/2008; Lög um 

grunnskóla 91/2008). Málörvun getur því verið hluti af foreldrasamstarfi leikskólans 

þar sem foreldrar sem og kennarar geta lagt sitt af mörkum á auðveldan hátt. 

          Málörvun barna getur verið mjög fjölbreytileg og skemmtileg en mikilvægt er 

að tala mikið við börn. Það skiptir þó ekki máli endilega um hvað samræðurnar eru 

svo lengi sem foreldrar eða kennarar ræða við börnin og fá börnin til þess að tala á 

móti og æfa framburð. Það er einnig gott að setja nafn á allt sem við gerum hvort 

sem það er fyrir börn sem eru að læra málið eða börn sem eiga við sértæka 

málþroskaröskun að stríða. Með því að setja nafn á allar athafnir ná börnin að tengja 

ákveðin orð við merkingu þeirra, til dæmis ef einstaklingurinn segir: „Nú ætlum við að 

borða matinn, fyrst sker ég niður fyrir þig svo þú getur fengið þér að borða og svo 

sker ég matinn minn svo ég geti borðað“. Þarna fær barnið að heyra orðin yfir 

athafnirnar en einnig fær barnið að heyra sömu orðin í sitthvoru samhenginu en það 

er einnig mikilvægt fyrir börn (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.b).  

  Það er þó einnig mjög mikilvægt að einstaklingurinn sem talar við barnið passi 

upp á framburð en hann þarf að vera skýr svo barnið geti tileinkað sér orðið á réttan 

hátt og í réttu samhengi. Þá er það sérstaklega mikilvægt þegar notuð eru orð sem 

barnið er ekki vant. Málörvun getur einnig verið skemmtileg fyrir bæði fullorðna og 

börn og er hægt að nýta ýmsa orðaleiki í málörvun. Þá er hægt að nota gátur, 

brandara og þykjustuleiki. Einnig má finna tölvuleiki og teiknimyndir sem eru ætlaðar 

fyrir málörvun. Mikilvægast af öllu er að fá börn til þess að tala sjálf og æfa framburð 

sinn með því að tala. Það þarf því að hvetja börnin til þess að tjá sig og gott er að 

spyrja þau út úr eða með því að svara spurningum þeirra með spurningu. (Heyrnar- 

og talmeinastöð Íslands, e.d.b). Gott getur verið fyrir kennara sem og foreldra barna 

að styðjast við það námsefni sem nefnt er hér á eftir. 

7.4.1. Íslenskt námsefni 

Til er allskyns efni til málörvunar hér á landi en þá má til dæmis nefna Skólavefinn og 

vef Menntamálastofnunar (http://skolavefurinn.is/; https://mms.is/). Þar inni er 

allskyns námsefni sem hægt er að nýta til málörvunar og lestrarkennslu barna. 
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Einnig má nefna bækur eftir íslenska höfunda til dæmis Stafakarlarnir, Ljáðu mér 

eyra, bækurnar um Bínu bálreiðu og fleiri bækur. Þá eru einnig til tölvuleikir og annað 

margmiðlunarefni sem hentar og má þar nefna Glóa geimveru, frá A til Ö og Ritum 

rétt (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.). 

         Skoppa og Skrítla er námsefni fyrir allra yngstu börnin. Námsefnið hentar vel 

börnum undir þriggja ára aldri og er það miðað út frá þeim. Skoppa og Skrítla eru 

jákvæðar og örva hugarheim barna. Þær tala á íslensku og syngja mikið og er 

framburður þeirra mjög skýr enda er það nauðsynlegt fyrir börn á þessum aldri sem 

eru að byrja að tala og ná tökum á málinu. Ýmislegt efni er til með Skoppu og Skrítlu 

og má nefna bók, leikrit, tónlist, þætti og bíómynd (Skoppa og Skrítla, e.d.). 

         Einnig má nefna TónMál en það er námsefni sem snýr að tónlist. Markmið 

námsefnisins er að efla forlestrarfærni í gegnum leik og tónlist en einnig fer fram 

málörvun. Þetta efni hentar börnum á aldrinum þriggja til fjögurra ára og henta því 

vel í leikskóla. Þetta námsefni er aðeins þriggja ára gamalt og er gefið út af Helgu 

Rut Guðmundsdóttur og Hildi Halldórsdóttur (Tónagull, e.d.).  

„Lubbi finnur málbein“ er hannað til þess að efla hljóðkerfisvitund barna. 

Námsefnið er byggt á rannsóknar- og þróunarvinnu höfunda, Eyrún Ísfold Gísladóttir 

og Þóra Másdóttir, til margra ára. Lubbi er að safna málbeinum og hefur hvert 

málbein ákveðið hljóð en mynd er af bókstaf hljóðsins á málbeininu. Þetta er gert til 

þess að tengja hljóð og staf saman. Hverju hljóði fylgir ákveðin táknræn hreyfing sem 

hannaðar eru af höfundum. Höfundar byggja kennsluna á þrívíddar hljóðanámi þar 

sem heyrnar-, sjón og hreyfiskynjun fá að njóta sín en það flýtir fyrir tileinkun 

hljóðanna. Hljóðin eru í ákveðinni röð en það er sú röð sem börn tileinka sér hljóðin. 

Vísa eftir Þórarinn Eldjárn fylgir hverju málhljóði sem hægt er að nýta sér í 

kennslunni. Lubbi býður upp á margar útfærslur en einnig eru til bækur með sögum 

af lubba er hann reynir að finna öll málbeinin (Lubbi finnur málbein, 2015). 

         „Lærum og leikum með hljóðin“ er einnig hannað til þess að efla 

hljóðkerfisvitund barna. „Lærum og leikum með hljóðin“ er byggt á reynslu og 

þekkingu höfundar, Bryndís Guðmundsdóttir talfræðingur. Líkt og í námsefni úr 

Lubba er námsefni lærum og leikum byggt á þeirri röð sem börn tileinka sér hljóðin. 

Lærum og leikum er byggt á erfiðleikastigum og verður námsefnið erfiðara og 

flóknara eftir því sem barnið eldist og verður færara. Mikið námsefni er til sem fylgir 

lærum og leikum en þá má nefna framburðaröskjur, bækur, borðmottur sem eru 
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einnig spil og geisladiskur með hljóð- og myndefni. Þetta námsefni snýst út á að börn 

nái valdi á framburði hljóðanna (Lærum og leikum með hljóðin e.d.). 

7.4.2. Tákn með tali 

Til eru margar leiðir fyrir börn með málþroskafrávik til að tjá sig og er tákn með tali 

ein þeirra. Tákn með tali, hér með táknað TMT, byggist á tali, tjáningu og látbragði. 

Notast er við náttúrulegt tákn sem eru lýsandi fyrir athöfnina sem á sér stað. Dæmi 

um náttúrulegt tákn er til dæmis “að keyra” þá er hendurnar settar fyrir framan sig og 

myndað stýri. Mjög auðvelt er að einstaklingsmiða TMT og er í raun ekkert rétt eða 

rangt í því. Tilgangur TMT er að gera orðin sýnileg fyrir börn sem eiga í erfiðleikum 

með málið. Einstaklingar sem nota TMT þurfa að tala hægt og skýrt og leggja 

áherslur á það orð sem er lykill í hverri setningu fyrir sig. Hann nýtir atkvæðin fyrir 

áherslunar um leið og hann gerir táknið fyrir orðið. Það er lögð mikil áhersla á 

augnsamband því barnið finnur fyrir aukinni nánd í samskiptunum. Einnig upplifir 

barnið öryggi til prufa sig áfram með samskiptin og að það sé hlustað á það sem það 

er að segja. 

         TMT og táknmál heyrnalausra er ekki það sama. Það er alltaf markmið fyrir þá 

sem nota TMT að læra að tala talmál. Þegar notað er TMT er alltaf notað talmál 

með. Þegar er verið að nýta TMT til að búa til dagskipulag eða einstklingsnámskrá er 

oft stuðst við önnur tákmyndakerfi, til dæmis eru PCS myndir oft notaðar með TMT. 

Börn með málþroskaraskanir geta oft verið byrjuð að nýta sér TMT áður en þau byrja 

að tjá sig með orðum. 

         Foreldrar byrja oft að nota TMT ómeðvitað með ungabörnum sínum. Það 

virðist samt vera að eftir því sem börnin eldast verði foreldrarnir feimnari við að nota 

táknin. Það skiptir miklu máli að barnið sjái sem flesta nota TMT í kringum sig svo 

sem fjölskyldumeðlimi, ættingja, vini og ef barnið er í leik- eða grunnskóla að það sé 

notað þar líka. Það er alltaf hagur barnsins ef foreldrar eru duglegir að nota TMT því 

málþroskaraskanir koma oft ekki í ljós fyrr en á leikskólaaldri. Börn sem alast upp í 

TMT umhverfi eru betur í stakk búin til að takast á við málþroskaröskun ef hún kemur 

upp, einnig getur þetta nýst þeim eitthvað í félagsþroska. Þegar byrjað er að nota 

TMT þarf að gæta þess að leggja inn fá tákn í einu til dæmis þrjú á viku. Gott er að 

tengja táknin áhugasviði barnsins því þá er það fyrr að tileinka sér þau (Björk 

Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2005, bls. 6-10).  

  Þegar kemur að því að nota TMT í leikskólum þurfa allir sem koma að kennslu 
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og umbönnun barnsins að nota tákn. Kennarar og annað starfsfólk innan leikskólans 

stjórna notkun TMT innan barnahópsins. Ef kennarar og starfsfólk er ekki duglegt að 

nota TMT hætta börnin að nýta sér þessa tjáningaleið, því kennarnir og annað 

starfsfólk eru fyrirmyndir. Í leikskólum eru börn með slakan málþroska hvort sem þau 

hafa fengið greiningu eða ei. TMT umhverfið er hvatning fyrir þau hvort sem þau nota 

TMT eða ekki. Áhugi barna er oft mikill á TMT og eru þau iðulega forvitinn um hvers 

konar tákn séu fyrir hitt og þetta í umhverfi þeirra. Þegar börnin hafa náð tökum á 

TMT eru þau oft fljótari heldur en starfsfólk að geta gert sig skiljanleg við barnið sem 

er með málþroskaröskun og að skilja það. Góðar leiðir til að minna starfsfólk á að 

nota TMT er til dæmis að setja táknin upp á veggi og hafa þau sýnileg í starfinu. 

Einnig er gott að nýta sér hreyfisöngva, með táknum, til að hjálpa starfsfólki að 

tileinka sér TMT (Björk Alfreðsdóttir og Sigrún Grendal, 2005, bls.12-15). 
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8. Samantekt og umræður 

Börn læra móðurmál sitt á undraskömmum tíma og er oft talað um máltökuskeið en 

þá er átt við tímabil sem einstaklingurinn getur auðveldlega tileinkað sér málið. Það 

er þó ekki eins einfalt og það hljómar þar sem þessi máltökuskeið geta verið 

mismunandi eftir því hvaða þáttur tungumálsins er skoðaður til dæmis framburður 

eða málfræði. Það er forvitnilegt að skoða þetta næmiskeið betur og væri gaman að 

geta greint það nákvæmlega niður í hluta. Þá væri gaman að geta séð hvaða þáttum 

málsins einstaklingurinn er mest móttækilegur fyrir og á hvaða aldri. Þetta gæti 

auðveldað kennslu mikið og gæti einnig hentað börnum með sértæka 

málþroskaröskun upp á að sérhæfa snemmtæka íhlutun betur.  

  Mikilvægt er að hafa í huga að börn eru eins misjöfn og þau eru mörg og að 

ekki er hægt að bera stöðu þeirra í málþroskanum saman án þess að líta til annara 

þátta. Börn geta haft þroskafrávik eða dregist aftur úr vegna of lítillar örvunar heima 

við. Börn geta þó haft málþroskafrávik þrátt fyrir að þessir þættir spili með. Ef barn er 

fullkomlega heilbrigt að öðru leyti og hefur alvarleg málþroskafrávik er talað um að 

barnið hafi Sértæka málþroskaröskun. Þessi röskun skiptist niður í Hljóðkerfislega og 

setningafræðilega röskun, hljóðröðunargalla, nafngleymsku og setningarfræðilega 

hömlun, merkingarlega og málnotkunarlega hömlun, mállegt verkstol og 

málgreiningarstol.  

  Þegar barn er greint þarf því að gera greinarmun á því hver raunverulegur 

vandi barnsins er svo hægt sé að veita barninu aðstoð. Til eru nokkrar skimanir og 

próf þar sem hægt er að greina vanda barna. Skimað er fyrir málþroska barna á 

heilsugæslustöðvum og í leikskólum og eru leikskólakennarar almennt meðvitaðir um 

þetta vandamál. Ekki er vitað hver nákvæm orsök sértækrar málþroskaröskunar er 

en líklegt þykir það það sé samspil á milli nokkurra þátta. Vegna þessa getur verið 

erfitt að finna út hvernig best sé að hjálpa börnum með sértæka málþroskaröskun. 

Einnig geta börn sem glíma við sértæka málþroskaröskun dregist mjög aftur úr 

öðrum börnum eða allt að tveimur árum. Sem betur fer hafa verið þróaðar aðferðir til 

þess að auðvelda þessum börnum að ná tökum á málinu en þá má nefna líkt og áður 

segir markvissa málörvun. Þá er best að byrja sem fyrst að greina og aðstoða barnið 

eða að notast við snemmtæka ihlutun en sú aðferð hefur haft jákvæð og mikil áhrif á 

málþroska barna.  

  Snemmtæk íhlutun er í raun að greina vandann og að taka í taumana sem 
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fyrst. Það þarf þó að vinna markvisst að markmiðinu með íhlutuninni. Málörvun er 

mjög áhrifamikil kennsluaðferð en hún gengur út á það að tala mikið við barnið, lesa 

fyrir það, og jafn vel að syngja. Börn hafa almennt gott af málörvun sama hver staða 

þeirra í málþroskanum er. Þá er mikilvægt að þegar talað er við börn að vanda þarf 

framburð. Ýmislegt námsefni hefur verið búið til sem snýr að málörvun en það 

námsefni sem tekið er fyrir í þessari ritgerð snýst einmitt um það. Mikið efni er til sem 

hentar börnum með sértæka málþroskaröskun sem og öðrum börnum hvort sem þau 

hafa málþroskafrávik eða ekki. Námsefnið er fjölbreytt og má þá nefna „Lubbi finnur 

málbein“, „Lærum og leikum með hljóðin“ og Tákn með tali. Kennarar og jafnvel 

foreldrar hafa því úr nógu að velja og geta aðlagað málörvunina að barninu með því 

að velja það námsefni sem hentar barninu hvað best.  

   Við gerð þessarar ritgerðar fengum við margar hugmyndir af hópastarfi og 

málörvunarstundum. Fyrir okkur borgaði það sig margfallt að skrifa þessa ritgerð þar 

sem við getum nýtt okkur svo margt úr henni og vonum við að fleiri geti það líka. 

Okkur þótti þó mjög gott að sjá að foreldrasamstarf er góður kostur fyrir börn með 

málþroskafrávik þar sem við erum báðar mikilir aðdáendur foreldrasamstarfs. Okkur 

þykir mikilvægt að leikskólakennarar leggi sitt af mörkum til þess að efla foreldra í 

leikskólastarfinu. Þá er gott ef kennarar segi foreldrum hvað verið er að vinna með í 

hverri viku og einnig er sniðugt ef kennarar velji ákveðið lag sem foreldrar geta þá 

líka æft heima. Til dæmis ef við ætlum okkur að vinna sérstaklega með „s“ þá getum 

við látið foreldra vita svo þeir geti nýtt sér þessar upplýsingar heima. Einnig gætum 

við valið okkur lag til dæmis „sól, sól skín á mig“ sem við nýtum okkur í kennslu og 

foreldrar geta þá einnig æft lagið heima. Með þessu geta foreldrar tekið þátt í starfinu 

heima og notast þá við sama þema og í leikskólanum.  

  Okkur þykir einnig mjög mikilvægt að leikskólakennarar undirbúi skólagöngu 

barnanna með því að brýna fyrir foreldrum að halda málörvun áfram þó börn seu 

komin í skóla og jafnvel byrjuð að lesa. Þá þykir okkur mikilvægt að 

leikskólakennarar segi foreldrum einnig að gott sé að lesa fyrir börnin þó þau séu 

farin að lesa sjálf því þau læra af því að heyra fullorðna tala rétt. Þetta eru mikilvæg 

atriði þar sem börn með málþroskafrávik eða sértæka málþroskaröskun eru oft 

greind með ýmsa námsörðugleika í grunnskólanum og fá því ekki þá þjálfun á 

málþroska og þau þurfa í raun. Það er því mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um 

þetta og að þeir geti passað að börnin þeirra fái rétta meðhöndlun í grunnskóla ef 

vitað er fyrir að börn séu með málþroskafrávik.  
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