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Ágrip  

Í þessari ritgerð verður varpað ljósi á mikilvægi samtarfs kennara og 

talmeinafræðinga og þörfina á kerfisbreytingu svo talmeinafræðingar eigi greiðari 

leið inn í skólana. Færa þarf þjálfun og þjónustu við börn með tal- og 

málþroskaröskun meira inn í skólana og þjálfa og styðja betur við þá starfsmenn 

sem þeim sinna. Vísað er í erlendar rannsóknir og tilraunir á samstarfi kennara og 

talmeinafræðinga og hvað þarf að hafa að leiðarljósi svo samstarf verði gott og 

gagnist vel þeim sem þurfa stuðning vegna tal- og málþroskafrávika. Einnig er 

skoðuð staða mála hér á landi um þessar mundir á málefnum barna og ungmenna 

með tal- og málþroskaröskun og hvernig þjónustu við þá er háttað.  
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Formáli 

Áhugi okkar á viðfangsefninu kviknaði þegar við sátum námskeið um þróun máls og 

læsis. Þar lásum við rannsókn sem sýndi fram á ágæti þess að kennarar og 

talmeinafræðingar vinni saman í að veita börnum með tal-og málþroskafrávik 

greiningu og þjálfun. Við stefnum báðar að því að mennta okkur frekar í að aðstoða 

börn með frávik í þroska, önnur okkar ætlar að halda áfram í nám í sérkennslu barna 

í grunnskóla og hin hefur hafið undirbúningsnám fyrir talmeinafræði. Áhugi okkar 

liggur á þessu sviði.  

 

Leiðbeinandi okkar var Sigurður Konráðsson prófessor. Honum viljum við þakka fyrir 

hvatningu, aðstoð, góð ráð og lífleg samtöl. Einnig viljum við þakka Bryndísi 

Guðmundsdóttur, talmeinafræðingi fyrir að leyfa okkur að sitja námskeið hjá sér um 

Íslenska málhljóðamælin. Námskeiðið var okkur til gagns.  Að lokum þökkum við 

hvor annarri fyrir þolinmæði og gott samstarf.  

 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. 

Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum 

sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift 

okkar. 

  

Reykjavík, 13. apríl 2018 

  

Kamilla Rún Björnsdóttir  

Margrét Anna Atladóttir   
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1 Inngangur  

Samfélag án samskipta myndi aldrei ganga upp. Til að hafa samskipti þarf að öðlast 

færni á tungumáli sínu og ná tökum á talfærunum. Málþroskinn á sér stað að mestu 

leyti á fyrstu árum ævinnar, þó það taki okkur alla ævi að þróa hann og við bætum 

stöðugt við okkur nýjum orðum og þekkingu sem styrkir okkur í færni okkar í 

samskiptum.  

 

Börn og ungmenni með tal- og málþroskafrávik þurfa sérstakan stuðning og þjálfun 

til að ná því markmiði að verða fær í sínu tungumáli og tjáningu þess. Því er 

mikilvægt að veita þann stuðning sem þarf svo það gagnist þeim börnum sem best.  

Í þessari ritgerð er sjónum beint að því hvaða þætti þarf að hafa í huga þegar styðja 

á vel við nemendur með tal- og málþroskaraskanir. Sérstaklega skoðum við ávinning 

af samstarfi kennara og talmeinafræðinga. Fram kemur mikilvægi snemmtækrar 

íhlutunar og kostir samstarfs eru ótvíræðir.  
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2 Tal- og málþroskaraskanir barna  

Börn sem kljást við tal- og málþroskaraskanir eru stór og fjölbreyttur hópur. Þessar 

raskanir eru misalvarlegar, allt frá vægum frávikum í framburði til alvarlegri tilvika 

sem krefjast þess að gripið sé inn í strax á leikskólaaldri. Raskanirnar eru flokkaðar 

eftir því hvort það er röskun á tali eða máli. Málþroskaraskanir tengjast málskilningi 

og máltöku en talþroskaraskanir eða talmein, máltjáningu (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra Sæunn 

Úlfsdóttir, 2012). 

 

2.1 Talmein 

Þegar einstaklingur á í vanda með að tjá sig munnlega er talað um að hann þjáist 

af talmeini. Talmeinum er hægt að skipta niður í flokka eftir því hvort það eru 

framburðarfrávik, stam eða raddvandamál (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl.,2012). 

 

2.1.1 Framburðarfrávik 

Með framburðarfrávikum er átt við truflanir á myndun orða og hljóða. 

Framburðarfrávik eru langalgengust af þeim talmeinum sem fram komu hér að ofan. 

Algengast er að börn með slík frávik felli burt hljóð úr málinu eða skipti þeim út fyrir 

annað. Einnig geta komið fram samlaganir á hljóðum. Þá er átt við að eitt hljóð taki 

á sig mynd annars hljóðs. Það hvar hljóðin standa í orðum hefur áhrif á hvaða aðferð 

börnin beita þegar þau nota hljóðin (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002). 

 

Framburðarfrávik er hægt að flokka eftir því hvort þau eru vefræn eða starfræn. 

Vefræn frávik er hægt að rekja til líkamlegra galla eins og t.d skarðs í vör eða 

lömunar í talfærum. Með starfræn frávik er erfiðara að segja til um orsök og uppruna 

þar sem engin augljós ástæða er fyrir erfiðleikunum. Langflest börn greinast með 

starfræn framburðarfrávik (Þóra Másdóttir,2004). 

 

2.1.2 Stam 

Stam er truflun á eðlilegri talleikni og tengist starfsemi heilans. Stam er flokkað í þrjá 

flokka sem eru endurtekning á hljóðum eða orðum, lenging tiltekinna hljóða eða 
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lokun fyrir loftstrauminn sem lýsir sér í mikilli spennu í talfærunum. Flest börn sem 

stama byrja á því á aldrinum tveggja til fjögurra ára. Stam getur verið mjög alvarlegt 

og haft mikil áhrif á tal barna en svo getur það líka verið léttvægt og haft lítil áhrif. 

Hjá sumum börnum vex stamið af þeim en önnur þurfa aðstoð talmeinafræðings. Ef 

stamið er viðvarandi í langan tíma getur það haft áhrif á sjálfsmat þeirra og öryggi í 

félagslegum samskiptum (Elmar Þórðarson, 1991) 

 

2.1.3 Raddvandamál 

Til raddvandamála teljast m.a. raddþreyta þar sem helstu einkenni eru hæsi eða 

ræma, sérstaklega í lok dags. Barkabólga er þegar röddin er hás, djúp og mikil 

raddþreyta. Hnútar á raddböndum einkennast af hæsi og oft loftkenndri rödd. 

Snertisár þar sem einkenni eru ræma, pressuð rödd, gjarnan djúp og 

raddbandalömun þar sem til staðar er hæsi og loftkennd rödd sem brestur oft 

(Bryndís Guðmundsdóttir og Þóra Másdóttir, 2003). Raddvandamál geta verið 

vegna tíðra veirusýkinga í hálsi og nefholi, ofnæmis og astma. Ef einstaklingur með 

raddvandamál í æsku fær ekki þjálfun við hæfi geta vandamálin fylgt honum fram á 

fullorðinsár. Langvarandi hæsi getur haft afleiðingar í för með sér eins og erfiðleika 

við val á starfi ásamt því að erfiðleikar við að nota röddina geta ýtt undir sálræna 

erfiðleika (Kristín Guðmundsdóttir og Þóra Másdóttir,1996).  

 

2.2 Málþroskaraskanir 

Til málþroskaraskana teljast erfiðleikar við málskilning og máltjáningu. Einstaklingar 

með slíkar raskanir hafa fátæklegan orðaforða, slaka þekkingu á málfræði og 

einfalda setningamyndun. Málþroskaraskanir eru misalvarlegar, allt frá vægri 

seinkun á málþroska yfir í alvarleg frávik.  

 

Málþroskaröskunum er oft skipt í sértækar- og almennar málþroskaraskanir 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl.,2012). Til almennra málþroskaraskana teljast þær 

sem geta fylgt öðrum þroskavanda, t.d einhverfu, öðrum fötlunum eða heilkennum. 

Ef röskunin er ekki í tengslum við önnur þroskafrávik er talað um sértæka 

málþroskaröskun (Ester Sighvatsdóttir og Sigríður Magnúsdóttir, 2004).   
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Börn sem kljást við sértækar málþroskaraskanir á leikskólaaldri eru oft talin hafa 

vaxið upp úr þeim þegar þau koma í grunnskóla þar sem þeim gengur jafn vel og 

jafnöldrum á fyrstu tveimur árunum. Þegar fer að reyna á málvitund þessara barna 

lenda þau þó oft á villigötum þar sem þau skortir hæfni í að segja frá og tala meðvitað 

um tungumálið. Rót vandans er sértæk málþroskaröskun og á sér flóknari uppruna 

og krefst þess að grípa hefði þurft inn í fyrr, strax á leikskólaaldri. Komið hefur fyrir 

að börn sem í raun kljást við sértæka málþroskaröskun fái lesblindu- eða 

stafsetningablindu greiningu í grunnskóla.  Reynst getur erfitt að greina þessa 

tilteknu nemendur frá öðrum þar sem þeir virðast tala tungumálið gallalaust, en oft 

má sjá einfalda setningamyndun og fátæklegri orðaforða hjá þessum börnum, miðað 

við jafnaldra (Þóra Sæunn Úlfarsdóttir, 2004). 

 

2.3 Hverjir fá aðstoð? 

Börn sem þjást af tal- eða málmeinum eiga rétt á viðeigandi aðstoð 

talmeinafræðings svo lengi sem frávik þeirra eru innan þeirra marka sem 

samkomulag Samband íslenskra sveitarfélaga og velferðarráðuneytis (2014) segir 

til um.  Samkomulagið var undirritað i júní 2014. Markmið þess er að skýra 

verkaskiptingu milli sveitarfélaga og velferðarráðuneytis þegar kemur að 

sjúkratryggðum börnum á leik- og grunnskólaaldri sem þurfa á þjónustu 

talmeinafræðinga að halda (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). 

 

Börn á aldrinum 5-6 ára með framburðarfrávik þurfa að hafa 7-17 villur á 

framburðarprófi til þess að sveitarfélög greiði fyrir þjónustu talmeinafræðings en 18 

villur eða fleiri svo velferðarráðuneyti sjá fyrir þjónustunni. 7 ára börn og eldri með 

framburðarfrávik þurfa að hafa 7 eða færri villur á framburðarprófi (s.s engar villur) 

svo sveitarfélög greiði fyrir talþjálfun. Villurnar þurfa að vera 8 eða fleiri svo 

velferðarráðuneytið greiði fyrir þjónustuna (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014).  

Börn á aldrinum 5-6 ára með málþroskaraskanir eiga rétt á niðurgreiðslu frá 

sveitarfélögum ef þau greinast með málþroskatölu frá 81-85 en velferðarráðuneytið 

tekur við ef málþroskatalan er 80 eða undir.  Málþroskatala er reiknuð út frá 

niðurstöðu nokkurra staðlaðra málþroskaprófa, þ.m.t Told -2P, HLJÓM 1 og 2 

(Helga Sigurmundsdóttir, e.d) o.fl. 
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Grunnskólabörn sem stama eða kljást við flausturmæli eiga rétt á niðurgreiðslu á 

þjónustu talmeinafræðings af hendi sveitarfélaga í vægari tilvikum (1-3%) Ef 

grunnskólabörn kljást við miðlungs eða alvarlegt stam er þjónustan niðurgreidd af 

velferðarráðuneytinu. Sjá má nánari lýsingu á lagalegum réttindum barna með tal- 

og málþroskafrávik í kaflanum hér á eftir.  
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3 Lög og reglugerðir um málefni barna og ungmenna með 
málþroskafrávik 

Samkvæmt lögum er markmið grunnskóla tvíþætt. Annars vegar almenn menntun 

sem stuðlar að alhliða þroska nemenda og undirbýr þá fyrir þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi og hins vegar að búa nemendur undir frekara nám og þátttöku í 

atvinnulífinu. Í stefnu aðalnámskrár, Skóli án aðgreiningar, er gengið út frá því að 

allir fái jafngild tækifæri til náms og að nám sé á forsendum hvers nemanda. 

„Menntun án aðgreiningar er samfellt ferli sem hefur það að markmiði að bjóða upp 

á góða menntun fyrir alla. Borin er virðing fyrir fjölbreytileika og mismunandi þörfum, 

hæfileikum og einkennum nemenda og leggja skal áherslu á að útrýma öllum 

gerðum mismununar og aðgreiningar í skólum“ (Aðalnámskrá grunnskóla. 2013, bls 

43).  

 

Samkvæmt 17.gr laga um grunnskóla (nr. 91/2008) eiga nemendur rétt á að komið 

sé til móts við námsþarfir þeirra í almennum grunnskóla. Ef nemendur eiga erfitt 

með nám vegna sértækra námsörðugleika, félagslegra örðugleika eða fötlunar, svo 

sem leshömlun, langveikir nemendur eða nemendur með heilsutengdar sérþarfir 

eiga þeir rétt á stuðningi í námi í samræmi við metnar sérþarfir.Hvergi er minnst 

sérstaklega á nemendur með málþroskaröskun en þeir hljóta að flokkast  sem 

nemendur með sérþarfir og þannig eru réttindi þeirra tryggð samkvæmt lögunum um 

grunnskóla nr. 91/2008.  Einnig er sagt í aðalnámskrá grunnskóla (2013) að helsta 

hlutverk grunnskólans sé að stuðla að alhliða þroska allra nemenda. Að tekið sé mið 

af þroska, persónugerð, hæfileikum, getu og áhugasviði hvers og eins og að allir 

nemendur eigi rétt á að stunda nám við sitt hæfi. Það sé á könnu sveitarfélaganna 

að sjá til þess að skólaskyld börn sem eiga lögheimili í sveitarfélaginu fái þann 

stuðning í skólakerfinu sem er í samræmi við þær sérþarfir sem eru metnar.  

 

Börn með tal-og/eða málþroskafrávik heyra bæði undir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og velferðarráðuneytið og eiga samkvæmt lögum rétt á 

sérhæfðri aðstoð bæði innan heilbrigðis- og menntakerfisins.  

 

Það er á könnu sveitafélaganna að sjá til þess að börn með málþroskafrávik fái þá 

sérfræðiþjónustu sem þau þurfa ásamt greiningu á vandanum. Skipulag og 
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framkvæmd þjónustunnar er útskýrð í reglugerð 584/2010 um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga . Sveitarfélögin ákveða fyrirkomulag þjónustunnar  og stuðla að því að 

hún fari fram innan skóla og að nemendur fái stuðning við hæfi. Skólastjóri á að 

fylgja því eftir að reglubundin þjálfun fari fram og að starfsfólk leik- og grunnskólanna 

fái stuðning og ráðgjöf til að sinna þörfum nemenda með sérþarfir, bæði því sem við 

kemur kennslu og umönnun. Einnig eiga leik- og grunnskólar að stunda 

forvarnastarf, þar sem starfsmenn meta hvaða nemendur eiga í erfiðleikum og 

bregðast við því með viðeigandi hætti. Ef þörf er á skal óska eftir frekari greiningu 

frá sérfræðiþjónustu sveitarfélaganna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012). 

 

Réttur barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun er frekar skýr samkvæmt 

lögum sem tengjast heilbrigðiskerfinu, þar kemur fram að þau eiga rétt á greiningu 

og meðferð á vegum heilbrigðiskerfisins (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012). Að 

sérhæfð heilbrigðisþjónusta skuli veitt á starfsstofum heilbrigðisstarfsmanna, sem í 

tilviki barna með tal- og málþroskaröskun eru talmeinafræðingar á sínum 

starfsstofum, og er þá farið eftir ákvæðum í rammasamningi talmeinafræðinga við 

Sjúkratryggingar Íslands (Rammasamningur Sjúkratrygginga Íslands við 

talmeinafræðinga, 2017;  lög um heilbrigðisþjónustu nr 40/2007).   

 

Heyrnar- og talmeinastöð Íslands heyrir undir heilbrigðisráðherra eða 

velferðarráðuneytið og er hún starfrækt undir stjórn ráðherra. Heyrnar- og 

talmeinastöð ber að annast og þjónusta heyrnarlausa, heyrnarskerta og þá sem eru 

með heyrnar- og talmein. Hlutverk stöðvarinnar er að sjá um greiningu og meðferð 

á talmeinum, veita ráðgjöf, sinna forvörnum, útvega hjálpartæki og þjálfun í notkun 

þeirra, stunda rannsóknir og safna upplýsingum um alla sem eru með talmein. 

Samkvæmt 7. grein er heimilt að fela öðrum aðilum að annast þá þjónustu eða hluta 

þeirrar þjónustu með samningi (Lög um Heyrnar- og talmeinastöð nr.42/2007).  

 

Talmeinafræðingar tilheyra heilbrigðisstétt. Flestir talmeinafræðingar starfa undir 

rammasamningi Sjúkratrygginga Íslands og talmeinafræðinga. Aðild að 

samningnum geta þeir talmeinafræðingar fengið sem hafa starfsleyfi, reka 

starfsstofu og fullnægja kröfum samningsins  (Rammasamningur Sjúkratrygginga 

Íslands við talmeinafræðinga, 2017). Vinna með tal- og/eða málmein hjá 
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einstaklingum felst í því að greina, veita meðferð, bjóða ráðgjöf á stofu, hópmeðferð 

og sækja um hjálpartæki til tjáskipta ef á þarf að halda.  Í samningnum er listi yfir 

þær sjúkdómsgreiningar sem samningurinn nær yfir, listinn nær yfir öll helstu tal- og 

málmein barna og fullorðinna. Börn og ungmenni þurfa að mælast 1,3 staðalfráviki 

undir meðaltali jafnaldra á málþroskaprófi til að eiga rétt á þjónustu. Frávik þarf að 

vera töluvert til að viðkomandi eigi rétt á þjónustu og því eiga börn með vægari frávik 

ekki rétt á þjónustu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir og fleiri.2012).  

 

Í 5. grein rammasamningsins (2017) er fjallað um teymisvinnu og þátttöku 

talmeinafræðings. Talmeinafræðingi er heimilt að taka þátt í teymisvinnu þrisvar á 

12 mánaða tímabili fyrir hvern sjúkling, þá í formi ráðgjafafundar.  Þannig er ætlað 

að tryggja skuli samfellu og samræmi í vinnu með tal- og málmein barna með 

viðeigandi fagaðilum, sem geta verið kennarar, þroskaþjálfar og sálfræðingar. Þetta 

á við í tilfellum þegar fjallað er um niðurstöður prófana, gerð áætlunar um umönnun 

og meðferð sjúklings, leiðbeiningar og leiðsögn til fagaðila og eftirfylgni markmiða. Í 

samningnum kemur einnig fram að talmeinafræðingur hefur leyfi til að flytja 

starfsemi sína tímabundið til skjólstæðinga sinna, t.d. inn í skóla eða leikskóla. 
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4 Lög og stefnur annarra landa um börn og ungmenni með 
málþroskafrávik 

Erlendis hafa verið mótaðar svipaðar stefnur og „skóli án aðgreiningar” hér á landi. 

Má þar nefna „Every Child Matters” í Bretlandi og „No Child Left Behind” í 

Bandaríkjunum. Þar eru áherslur svipaðar að því leyti að einstaklingsmiða 

grunnskólanám og mæta þörfum hvers og eins. Þar á stétt og staða einstaklings 

ekki að hamla því að hæfileikar hans fái að njóta sín. Tækifæri til náms eiga að vera 

jöfn og útrýma skal mismunun og aðgreiningu (Every child matters, 2003; Every 

Student Succeeds Act, 2015). 

 

Stefna Breta í menntamálum „Every Child Matters” byggir á nokkrum grunnþáttum. 

Þar skal barnið sett í fyrsta sæti, auka gæði skólaþjónustu, vernda barnið, tryggja 

að hvert barn fái að njóta hæfileika sinna til fullnustu og fái aðgang að jöfnum 

tækifærum. Fjórir lykilþættir eru hafðir að leiðarljósi svo þetta geti orðið, veita skal 

stuðning við fjölskyldur eða foreldra barna, grípa skal inn í áður en komið er í óefni, 

bera kennsl á undirliggjandi vanda eða orsök vandans og að fólk sem vinnur með 

börnum sé metið að verðleikum, umbunað og það hljóti viðeigandi þjálfun í starfi 

sínu (Every child matters, 2003). 

 

Eftir að átakinu „Every Child Matters” í Bretlandi var komið í gang ríkir bjartsýni um 

að stefnt sé að sameiginlegu markmiði og tilgangi í aðstoð við börn og ungmenni 

landsins. Fólk og stofnanir eru frekar tilbúnar til að axla sameiginlega ábyrgð og 

finna lausnir á málum sem snúa að börnum og ungmennum. Málefni barna eru ofar 

í forgangsröðinni en áður var (Winchester, 2009) Þó hefur verið nefnt að of mikil 

áhersla er talin vera lögð á útkomu frekar en aðbúnað nemenda eða mögulegar 

þarfir á aðstoð. Bent hefur verið á að dæma þurfi útkomu í samanburði við aðbúnað 

nemenda frekar en að einblína á útkomuna eina og sér (Hoyle, 2008). 

 

Í Bandaríkjunum var árið 2002 hrint af stað átaki í menntamálum „No Child Left 

Behind” þar sem áhersla er lögð á jöfn tækifæri fyrir alla nemendur. Árið 2015 

skrifaði Obama, fyrrum forseti Bandaríkjanna, undir endurbætur á þessu átaki þar 

sem meðal annars er nefnt að gæta skuli sérstaklega að nemendum með sérþarfir. 

Þeir fái jöfn tækifæri til menntunar og þann stuðning sem þeir þurfa til að undirbúa 
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sig fyrir framhaldsnám. Gæði kennslu skuli tryggð með góðu upplýsingaflæði til 

kennara, foreldra og starfsfólks skóla og þeirra sem vinna með börnum og 

ungmennum. Ásamt því að nemendur séu metnir með stöðluðum prófum til að fylgja 

eftir tilætluðum árangri (Every Student Succeeds Act, 2015). 

 

Ekki hefur „No Child Left Behind” átakið uppfyllt þær vonir sem það vakti. Ávinningur 

er talinn lítill nema þegar litið er til yngsta stigs grunnskólans. Nefnt hefur verið að 

of mikið hafi verið horft á gengi skóla í heild frekar en gengi einstaklinga. Þannig að 

ef nemendur með tal-og málþroskaröskun eða einhverja námsörðugleika tilheyra 

hópnum kom það niður á skólanum í heild. Þar með var skólanum refsað í stað þess 

að horfa til þess hver ástæða fyrir slöku gengi væri. Kerfið sem sett var fram var ekki 

nægilega skýrt fyrir kennara í sérkennslu eða þá sem sinna nemendum með frávik. 

En þó hafa myndast sterkari tengsl milli almennrar kennslu og sérkennslu. Talið er 

að þörf sé á því að færa starf talmeinafræðinga nær námskrárgerð og 

kennslufræðilegu líkani og burt frá læknisfræðilegri nálgun (Means, 2006; Turner, 

2015). 

 

Í þessum löndum liggur lagaleg ábyrgð á námi og málþroska barna með tal- og 

málþroskaraskanir hjá skólakerfinu. Kennurum og umsjónarkennara ber skylda til 

þess að þekkja þann talstuðning sem börn þurfa, ásamt því að bera lagalega ábyrgð 

á viðeigandi þjónustu (Every child matters, 2003; Every Student Succeeds Act, 

2015). 

 

Í löndum eins og Bretlandi, er yfirvöldum og þeirra samstarfsfólki skylt að tryggja 

heildræna og viðeigandi þjónustu. Sérstaklega má nefna að í grunnskólum starfa 

talmeinafræðingar náið með starfsfólki skólanna til að mæta þörfum barna sem 

þurfa á stuðningi að halda í tengslum við tal og mál. Talmeinafræðingarnir ráðleggja 

og styðja kennarana, skólana og foreldrana. Í Bretlandi vinna flestir 

talmeinafræðingar fyrir heilbrigðiskerfið, sem er aðskilið menntakerfinu, þó 

þjónustan sé að þróast í samstarf. Lagaleg ábyrgð skólastarfsfólks liggur í traustu 

samstarfi milli þeirra og talmeinafræðinganna (Ellis og McCartney, 2014). 
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Samvinna fagaðila sem koma að þjálfun og námi barna með málþroskaröskun 

styrkir kennara og áhrifin sem þeir geta haft á nemendur sína. Þá þarf að tryggja 

vinnuskilyrði þar sem talmeinafræðingur veitir kennaranum stuðning þegar þörf er 

á. Könnun sem gerð var á samstarfi talmeinafræðinga og kennara í 

almenningsskólum í Bretlandi leiddi í ljós að þörf væri á góðu vinnulíkani. Vinnulíkani 

sem gefur hraða svörun og krefst lítils undirbúnings. Þar sem vitað væri að inngrip 

fyrir börn með málþroskafrávik væri nauðsynlegt og skólinn jafnvel besti staðurinn 

til að inngrip eigi sér stað (Ellis og McCartney, 2014). 

 

Víða annarstaðar er ekki verið að glíma við þann vanda sem er hér á landi, að 

talmeinafræðingar tilheyri ekki menntakerfinu heldur eru þeir heilbrigðisstarfsmenn. 

Þar af leiðandi þiggja þeir laun frá ríkinu en ekki sveitarfélögunum og  skólarnir og 

starfsmenn innan þeirra eru launþegar hjá sveitafélaginu. Því getur reynst flókið að 

fá talmeinafræðinga til starfa inn í skólana hér á landi, eða þörf er á undanþágu eða 

nýta betur þá grein rammasamningsins þar sem talmeinafræðingum er heimilt að 

flytja starfsemi sína tímabundið til að þjónusta sína skjólstæðinga (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir o.fl., 2012). Til dæmis í Bretlandi og Bandaríkjunum virðist sem gefið 

sé meira svigrúm til samvinnu og tækifæri veitt talmeinafræðingum að koma að starfi 

inni í skólunum.  

 

Ljóst er að vilji er til að bæta aðstöðu og aðstoð við nemendur með sérþarfir en þó 

vantar enn upp á til þess að það takist nægilega vel. Skref hefur verið stigið í rétta 

átt og misjafnt hvar lönd standa í þeim málum. Samstarfsvilji milli stétta hefur aukist 

og bjartsýni um að málefnum barna með tal- og málþroskaraskanir verði betur 

mætt.  Stefnan er að styðja við starfsfólk svo það sé betur í stakk búið til að sinna 

sínum nemendum. Einnig er unnið að því að tengja betur störf sérfræðinga á borð 

við talmeinafræðinga við skólastarfið og auka samskipti á milli kennara og 

talmeinafræðinga.  

 



18 

5 Tengsl og mikilvægi málþroska á nám 

5.1 Málþroski 

Hugtakið málþroski er margþætt og felur í sér ólík svið samverkandi undirþátta. 

Tungumálinu má skipta í þrjú svið: innihald, form og notkun. Þessi svið skiptast í 

fimm kerfi sem hafa hvert mörg undirkerfi. Þessi fimm kerfi eru merkingarfræði sem 

fellur undir innihald. Setningafræði, hljóðkerfisfræði og orðmyndunarfræði sem falla 

undir form og að lokum málnotkun sem fellur undir notkun.  

 

Merkingafræði byggist á reglum tungumálsins og snýr að merkingu. Það felur í sér 

skilning á merkingu orða, hugtaka og orðasambanda. Setningafræði eru reglur um 

hvernig á að raða orðum innan setninga eða annarra stærri merkingarbærra eininga. 

Hljóðkerfisfræði er uppbygging hljóðeininga tungumálsins og röðun þeirra í orð eða 

merkingarbærar einingar. Hljóðkerfisvitund er færni einstaklings til að skynja 

hljóðeiningar og uppbyggingu tungumálsins, hún er gríðalega mikilvæg í málþroska 

barna og við lestrarnám síðar meir. Slök hljóðkerfisvitund getur hamlað 

einstaklingum í máltöku og lestrarnámi. Orðmyndunarfræði eru reglur tungumálsins 

sem snúa að uppbyggingu orða.  Málnotkun eru reglur um notkun tungumálsins eftir 

aðstæðum, hvað er viðeigandi að segja hvar og hvernig (Kristín G. Friðbjörnsdóttir, 

2015; Höskuldur Þráinsson, 2006). 

 

Við fæðingu byrja langflest börn á því að gráta. Þau tjá tilfinningar sínar og þarfir 

með gráti fyrstu vikur lífsins. Með tímanum fer barn að þróa með sér ný hljóð. Það 

fer að gefa frá sér vellíðunarhljóð sem er vísir að hjali.  Eftir því sem börn eldast og 

þroskast bætast hljóðin við eitt af öðru. Þau byrja að mynda ákveðin hljóð og setja 

hljóð saman eins og t.d: ma-ma sem er yfirleitt vísir að orðinu mamma síðar meir. 

Um 6 mánaða aldur eru börn farin að reyna að framkvæma margvísleg hljóð, bæði 

með því að „babbla” og prufa að gera allskonar hvæs-, kok- og frusshljóð og með 

því að nota hluti í kringum sig, skella þeim saman, láta þá detta o.s.frv. Allt eru þetta 

merki um málþroska og ýtir undir þróun á orðaforða barna síðar meir.  Flest börn 

hafa mikla unun af hljóðum í umhverfinu og hafa gaman af því að hlusta á aðra tala, 

lesa og láta syngja fyrir sig (Kristín Elfa Guðnadóttir, 1998). Á bilinu 10-18 mánaða 

koma yfirleitt fyrstu orð barna fram (Ný orð bætast hratt við. Málþroskinn eflist 
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stöðugt á næstu árum. Um 5 ára aldur hægir á þroska orðaforðans en málskilningur 

tekur að þróast hraðar og aukast (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993). 

5.2 Málskilningur og orðaforði 

Ef börn eiga að þróa og þroska með sér málskilning og orðaforða verða þau að eiga 

í samskiptum við annað fólk. Fræðimennirnir Lev Vygotsky og Jean Piaget voru 

sammála um það að þroski eigi sér stað í samskiptum við aðra og í tengslum við 

samfélag og menningu. Þannig læri börn af þeim fullorðnu (Harris og Coltheart, 

1986). 

 

Því gefur auga leið að mikilvægt er að tala við börn, og því meira sem talað er við 

þau því fleiri orð tileinka þau sér. Rannsókn sem gerð var í Bandaríkjunum sýndi að 

þau börn sem mest var talað við á fyrsta aldursári höfðu ríkari orðaforða, betri 

hlustunarskilning og lesskilning við 9-10 ára aldur. Fram kom að fjöldi orða í 

umhverfi barna var gríðarlega misjafn og þar sem mest var talað voru um 2100 orð 

á klukkustund og þar sem minnst var talað voru aðeins 600 orð á klukkustund.  Það 

er því 30 milljón orða munur hjá börnum þar sem talað er mest og minnst, við 3 ára 

aldur. Rannsóknin sýndi einnig að þar sem mest var talað við börnin var orðaforði 

þeirra breytilegri, dýpri og breiðari. Þau höfðu skilning á flóknari orðum og 

hugmyndum (Hart og Risley, 1999). 

 

Til þess að börn geti þróað með sér góðan málskilning er mikilvægt að þau hafi 

góðan orðaforða.  Á fyrstu árum hverrar manneskju er grunnur að málskilningi 

lagður. Þess vegna er svo mikilvægt að byrja að lesa fyrir börn mjög ung því lestur 

bóka er eitt af því sem eflir orðaforða barna hvað mest. Þá heyra þau fjölbreytt orð, 

setningar og orðatiltæki sem ekki eru endilega mikið notuð í umhverfi þeirra. Í bókum 

er einnig mun ítarlegri orðaforði en notaður er í sjónvarpsefni fyrir börn (Anna 

Þorbjörg Ingólfsdóttir, e.d)  

 

5.3 Mikilvægi hljóðkerfisvitundar 

Hljóðkerfisvitund er tilfinning og næmi einstaklingsins fyrir uppbyggingu 

tungumálsins.  Sá sem hefur góða hljóðkerfisvitund hefur tilfinningu fyrir öllum 

hljóðeiningum máls, getur sleppt úr, bætt við eða skipt um hljóð eða hljóðeiningar í 
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orðum. Næmi hljóðkerfisvitundar einstaklings hefur sterk tengsl við gengi í lestri. 

Hljóðkerfisvitund gegnir því lykilhlutverki í lestrarnámi, einkum á fyrstu stigum þess 

því þar ná börn tökum á tengslum stafs og hljóðs. Rannsóknir hafa sýnt að börn 

með málþroskafrávik hafa oft slaka hljóðkerfisvitund og eiga þar af leiðandi erfiðara 

með að ná tökum á lestri. Slök hljóðkerfisvitund gerir það að verkum að viðkomandi 

einstaklingur getur átt erfitt með að heyra og sundurgreina hljóð tungumálsins. Þá 

flækist málið enn frekar þegar þarf að fara að tengja hljóðin ákveðnum táknum. 

Mikilvægt er að vita að hægt er að þjálfa hljóðkerfisvitund og því fyrr sem slík þjálfun 

hefst því betra (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. Einarsdóttir og Ingibjörg 

Símonardóttir, 2013). 

 

5.4 Málþekking 

Málþekking snýr að öllum þáttum málþroskans, innihaldi tungumálsins, formi og 

notkun þess.  Til að öðlast góða málþekkingu þarf að þroska og þjálfa alla þessa 

þætti (Jóhanna T. Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2011). 

 

Málþekking er einn af grunnþáttum lestrar og vöntun á þeirri þekkingu getur haft 

neikvæð áhrif á lestrarnám (Catts, Fey, Tomblin og Zhang, 2002).  

Málþekkingu er best að dýpka með lestri þar læra börn orð sem þau heyra sjaldnast 

í töluðu máli. Lestur gefur einnig möguleika á að dýpka þekkingu og skilning á 

viðfangsefnum og hefur þar af leiðandi áhrif á námsgengi barna (Jóhanna T. 

Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011). 

 

5.5 Grunnur að lestrarnámi 

Sú leikni að geta lesið reiprennandi og af nákvæmni er mikilvæg í nútímasamfélagi. 

Þegar börn hefja nám í skóla ná þau flest tökum á lestri án mikilla vandkvæða. Í 

öllum nemendahópum er þó hluti sem á í vandræðum með lestrarnám.  Börn sem 

glíma við tal- og málþroskaraskanir eiga í mikilli hættu á að lenda í vandræðum við 

að ná tökum á lestri.  (Murphy, Justice, O’Connell, Pentimonti og Kaderadek, 2016; 

Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010; Jóhanna, Ingibjörg og Amalía, 2011). 
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Lestur byggist á tungumálinu. Börn byrja mjög ung að átta sig á hljóðum í kringum 

sig og þekkja raddir foreldra sinna og gera greinarmun á þeim.  Það málumhverfi 

sem börn alast upp í hefur áhrif á lestrarnám þeirra síðar meir og til þess að börn 

geti lært að lesa þurfa þau góðan málskilning og gott vald á máltjáningu. Fyrstu kynni 

barna á ritmálinu hafa verið nefnd bernskulæsi. Hugmyndin um bernskulæsi byggir 

á því að börn á leikskólaaldri byggi upp þekkingu sína á læsi. Það gera þau í gegnum 

ritmál í umhverfi sínu og ekki síst í gegnum lestur bóka og í samskiptum við önnur 

börn og fullorðna. Með þessum hætti er hægt að undirbúa börn fyrir lestrarnám allt 

frá fæðingu.  Mikilvægt er að grunnurinn að læsi sé lagður snemma í lífi barns þar 

sem það byggir upp bakgrunnsþekkingu sem börnin bera þá með sér í komandi 

námi. Bernskulæsi byggir á nokkrum þáttum læsis sem hafa víxlverkandi áhrif hver 

á annan og lærast jafnhliða. Þessir þættir eru málþroski, bókstafaþekking, 

hljóðkerfisvitund, tilgangur og hlutverk ritmáls, tengsl lesturs og máls og skilningur á 

uppbyggingu texta (Halldóra Haraldsdóttir, e.d).  

 

Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt fram á að tengsl eru milli tal- og málþroskaraskana 

og lestrarörðugleika. Þau börn sem glíma við tal- eða málþroskaröskun lenda oft 

líka í vandræðum með að læra að lesa (Murphy, Justice, O’connell, Pentimonti og 

Kaderadek, 2016; Roth, Troia, Worthington og Dow, 2002). 

 

Nemendur sem glíma við málþroskaraskanir þegar þeir hefja skólagöngu eiga ekki 

eingöngu í vandræðum með nám heldur eiga þeir einnig á hættu að lenda í 

félagslegum og/eða geðrænum erfiðleikum (Amalía Björnsdóttir, Jóhanna T. 

Einarsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir, 2013). 

 

5.6 Snemmtæk íhlutun 

Snemmtæk íhlutun kallast það þegar inngrip á sér stað um leið og í ljós kemur að 

barn þarf hjálp við að auka færni sína á hvaða sviði þroska sem er (Tryggvi 

Sigurðsson, 2008). Það getur falist í því að þjálfa barnið sérstaklega með ákveðnum 

verkefnum í skólanum eða leikskólanum allt til þess að fá þjálfun hjá 

talmeinafræðingi, sjúkraþjálfara eða öðrum sérfræðingum. Einnig hefur verið sýnt 

fram á að hægt er að auka færni barna með tal -og málþroskaröskun með viðeigandi 
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þjálfun ef hún hefst nógu snemma. Mikilvægi snemmtækrar íhlutunar hjá börnum 

með tal- og málþroskaraskanir hefur sýnt sig. Mikið fylgi er milli gengis í námi síðar 

á ævinni og stöðu málþroska í upphafi skólagöngu eða á leikskóla. Gengi í 

samræmdum prófum hérlendis hefur verið borið saman við könnun á málþroska 

barna á leikskólaaldri. Þau börn sem komu illa út á HLJÓM 2, málþroskaprófi í 

leikskóla, gekk ekki vel á samræmdum prófum við lok 10. bekkjar (Jóhanna, 

Ingibjörg og Amalía, 2011).  

 

Færni barna á leikskólaaldri í hljóðkerfisvitundarverkefnum, sem felast í skiptingu 

hljóða í orðum og það hvernig hljóðin raðast saman í orð, hefur mest forspárgildi um 

lestrarhæfni á fyrstu árum grunnskólans. Börn með tal- og málþroskafrávik koma í 

flestum tilfellum talsvert verr út á hljóðkerfisvitundarprófum en börn með eðlilegan 

málþroska. Fjölmargar rannsóknir hafa sýnt að þjálfun hljóðkerfisvitundar geri öllum 

börnum gott hvort sem þau hafa eðlilegan málþroska eða ekki. Flest börn sem fá 

þjálfun á því sviði efla hljóðkerfisvitund sína og sýna miklar framfarir í bæði lestri og 

stafsetningu. Það er þó mikilvægt að samhliða þjálfun hljóðkerfisvitundar sé lögð 

áhersla á stafaþekkingu (Roth, Troia, Worthington og Dow, 2002). 
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6 Grunnur kennara og talmeinafræðinga 

6.1 Nám kennara 

Til þess að öðlast kennsluréttindi þarf að ljúka M. Ed. prófi í kennslufræðum. Á 

Íslandi eru það Háskóli Íslands og Háskólinn á Akureyri sem bjóða upp á nám í þeim 

fræðum. Í báðum skólum er hægt að fara fjölbreyttar leiðir að lokamarkinu. Til að 

byrja með þarf að ljúka við B. Ed. prófi með fyrstu einkunn til þess að uppfylla þær 

kröfur sem þarf til að hefja M. Ed nám. Nemendur velja sér kjörsvið eftir áhuga strax 

á fyrstu misserum B. Ed. námsins. Það kjörsvið námsins sem mest fjallar um á börn 

með tal- og málþroskafrávik er kjörsvið yngri barna kennslu í grunnskóla. Þar eru 

tekin námskeið sem undirbúa nema fyrir lestrarkennslu og er stiklað á stóru um 

málefni barna með tal- og málþroskafrávik. Þroska- og námssálarfræði er 

skyldunámskeið fyrir alla kennaranema. Þar er farið í helstu þætti er snúa að þróun 

málþroska og þroska barna yfir höfuð (Háskóli Íslands, 2018). 

 

6.2 Nám talmeinafræðinga 

MS. í talmeinafræði er tiltölulega ný námsleið á Íslandi og er þverfaglegt tveggja ára 

meistaranám. Til þess að hefja nám í talmeinafræði þarf að hafa lokið B.Ed.- BS.- 

eða B.A. -prófi með fyrstu einkunn, ásamt því að hafa lokið við þær forkröfur sem 

ætlast er til. Í forkröfunum eru námskeið sem undirbúa nemendur fyrir komandi nám 

í talmeinafræði, t.d um tal- og málmein barna, nokkur námskeið úr íslenskudeild 

ásamt aðferðafræði og tölfræði. Grunnur þeirra sem hefja námið er mjög 

mismunandi eftir því úr hvaða deildum háskólans nemendur koma. Það gefur auga 

leið að þeir sem hafa lokið B.Ed. námi í kennslufræðum hafa hvað besta innsýn inn 

í starf kennara og vettvang skólanna (Háskóli Íslands, 2018) 

 

6.3 Rannsóknir á fagvitund kennara 

Innlendar rannsóknar gefa til kynna að kennarar hafi ekki næga þekkingu á 

málefnum barna með tal- og málþroskaröskun til þess að veita þeim kennslu við 

hæfi (Kristín G. Friðbjörnsdóttir, 2015; Hólmfríður Árnadóttir, 2004) 

Í rannsókn sem Kristín G. Friðbjörnsdóttir (2015) framkvæmdi kemur fram að 

kennaranemar á Íslandi fái litla sem enga kennslu um málefni barna með tal- og 
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málþroskaraskanir þar nefndu flestir viðmælendur að þeir hefðu mikinn vilja til þess 

að eiga í meira samstarfi við talmeinafræðinga og fá betri innsýn í þeirra störf. Það 

sama má segja um viðmælendur erlendra rannsókna (Baxter, Brooks, Bianchi, 

Rashid og Hay, 2009; Hartas, 2004). 

 

Samkvæmt stefnu stjórnvalda um skóla án aðgreiningar „eiga allir nemendur rétt á 

að stunda nám við sitt hæfi. Tækifærin eiga að vera jöfn óháð atgervi og aðstæðum 

hvers og eins. Þess skuli gætt að tækifærin ráðist ekki af því hvort nemandi er af 

íslensku bergi brotinn eða af erlendum uppruna. Þau eru óháð því hvort um drengi 

eða stúlkur er að ræða, hvar nemandi býr, hverrar stéttar hann er, hvaða trúarbrögð 

hann aðhyllist, hver kynhneigð hans er, hvernig heilsufari hans er háttað eða hvort 

hann býr við fötlun eða hverjar aðstæður hans eru” (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls 41). Ásamt því má nefna að í 2.gr reglugerðar um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga 

við leik- og grunnskóla kemur fram að markmið með þjónustunni sé „að 

kennslufræðileg, sálfræðileg, þroskafræðileg og félagsfræðileg þekking nýtist sem 

best í skólastarfi” ásamt því að sérfræðiþjónustan „skuli beinast að því að efla skóla 

sem faglegar stofnanir sem geti leyst flest þau viðfangsefni sem upp koma í 

skólastarfi og veita starfsfólki skóla leiðbeiningar og aðstoð við störf sín eftir því sem 

við á” (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og 

nemendaverndarráð í grunnskólum, 2010).  

 

Jafnvel þótt stjórnvöld hafi sett fram reglugerðir og stefnur sem eiga að stuðla að 

jöfnum tækifærum allra nemenda til náms er ekki hægt að segja að þeim sé framfylgt 

þar sem skortur er á tíma, fé og talmeinafræðingum ásamt því að þekkingu kennara 

á málefninu er ábótavant. Yfirvöld skólamála þurfa að leita leiða til að skapa 

vettvang fyrir samstarf kennara og talmeinafræðinga svo það komi að sem mestu 

gagni fyrir nemendur með tal- og málþroskafrávik. Með því að efla samstarfið eykst 

fagmennska beggja stétta og úrræðum fyrir börnin fjölgar.  
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7 Erlendar rannsóknir á samstarfi kennara og talmeinafræðinga 

Erlendis hefur töluvert verið rannsakað og skrifað um samvinnu talmeinafræðinga 

og kennara og þörfina á samstarfi þeirra. Hvernig best sé að hátta því svo árangur 

sé sem mestur. Það kemur víða fram í rannsóknum að samstarf sé æskilegt og í 

raun lykillinn að góðum árangri (Norwich, 1994).  

 

Kenningar um þróun málþroska hafa breyst, sífellt meiri áhersla er lögð á tengsl 

samskipta og félags- og menningarlega þætti tungumálsins. Hvati til að örva 

málþroskann og efla tök barna á tungumálinu sé bestur í aðstæðum sem eru 

eðlilegastar fyrir barnið, til dæmis kennslustofunni, þar sem börn fá örvun í 

fjölbreyttum samskiptum við bæði jafnaldra og fullorðna (Hartas, 2004). 

 

Gagnrýnd hefur verið hin svokallaða „taka úr tíma” (e. pull-out) aðferð. Sú aðferð 

þekkist vel, en þá er átt við að börn og ungmenni fái meðferð á stofu hjá 

talmeinafræðingi. Hugmyndin að þessari tegund meðferðar er að lágmarka truflun 

og fá næði til að vinna með sérsniðin verkefni ásamt því að auðveldara er að ná til 

viðkomandi þar sem um náið samstarf er að ræða. Sú gagnrýni sem fram hefur 

komið snýr að því að með þessu móti missa börnin af mikilvægum þáttum í almennri 

kennslu ásamt því að svona meðferð fylgir ekki ákveðinni námskrá. Betra sé að 

stefna að samvinnu talmeinafræðinga og kennara og að nemendur fái aðstoð í sínu 

eðlilega umhverfi ef kostur er á (Hartas, 2004). 

 

Það að talmeinafræðingar fylgja ekki námskrá heldur byggja starf sitt á rannsóknum 

í faginu hefur verið talið mikill ókostur í samvinnu. Það geti ýtt undir það að kennarar 

og talmeinafræðingar nái ekki saman og séu ósammála. Þeir hafi ólíka sýn á hvernig 

málþroski þróast, kennarar skoða hvernig hann þróast í samskiptum og notkun 

meðan talmeinafræðingar einblína á vandamál í tali eða máli. Þetta getur komið í 

veg fyrir góða samvinnu og gagnkvæma virðingu og traust (Hartas, 2004). 

 

Bæði kennarar og talmeinafræðingar hafa nefnt tímaskort sem hindrun í samstarfi. 

Skortur á skipulagi og þröngur tímarammi fyrir skipulag á kennslu hjá kennurum. 

Erfitt geti reynst að finna tíma saman til að setjast niður og skipuleggja inngrip eða 



26 

gera áætlanir um meðferð. Skortur á samskiptum og upplýsingaflæði getur hamlað 

góðu samstarfi ásamt ólíkum skoðunum og gildum (Hartas, 2004). 

 

Samkvæmt rannsókn Sadler (2005) um hæfni kennara til að mæta þörfum barna 

með tal- og málþroskaraskanir voru allir kennarar á því að þeir hefðu ekki hlotið 

næga kennslu í kennaranámi sínu til þess að geta sinnt þörfum barnanna með sem 

bestum hætti. Viðmælendur nefndu einnig að tímaleysi og fjárskortur væru þeirra 

helsti dragbítur í að afla sér frekari þekkingar á sviði barna með tal- og 

málþroskaraskanir og að lítill tími gæfist til að eiga í samstarfi við fólk með frekari 

sérþekkingu, eins og talmeinafræðinga. Viðmælendur nefndu að þeir reyndu að afla 

sér einhverra upplýsinga úr fræðibókum og einhverjir töluðu um að nokkurra ára 

reynsla af starfi með börnum með tal- og málþroskaraskanir kæmi þeim að einhverju 

leyti til gagns (Sadler, 2005). Reynsla er þó ekki eitthvað sem allir kennarar hafa og 

ekki sanngjarnt barnanna vegna að þau þurfi að bíða þar til kennarinn hefur aflað 

sér nægrar reynslu á málefni sem krefst jafn snemmtækrar íhlutunar og raun ber 

vitni.  

 

Þrátt fyrir ýmsar hindranir eða áskoranir á samstarfi kennara og talmeinafræðinga 

hefur það sýnt sig að gott samstarf er besta leiðin. Þegar sérfræðingar virða og skilja 

hlutverk hvors annars. Þegar talmeinafræðingar eru tilbúnir að taka mið af 

námslegum markmiðum og námskrá og kennarar skilja mikilvægi þess að skoða 

erfiðleika nemenda út frá sérfræðiþekkingu talmeinafræðinga þá getur orðið gott 

samstarf. Þannig ætti að gefast möguleiki á því að hámarka námstækifæri barna 

með tal- og málþroskaröskun (Tollerfield, 2003). 

 

Hver sem uppruni þekkingarinnar er sem nýtt er til að setja saman áætlun, verkefni 

eða meðferð mun lausnamiðað samstarf alltaf gefa fjölbreyttari lausnir. Þegar góður 

árangur næst í samstarfi eflir það áhugann og viljann á frekara samstarfi. Í rannsókn 

Tollerfield (2003) nefndu fagmenn, kennarar og talmeinafræðingar sem tóku þátt í 

rannsókninni að þeir teldu sig ekki aðeins leggja eitthvað af mörkum í samstarfi 

heldur líka bæta við sig þekkingu og færni, í því samstarfi að skipuleggja, kenna og 

meta saman. Sumar hindranir eins og ólík sjónarmið, ólík menntun og ólíkar 
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vinnuaðstæður virtust geta skapað aukin tækifæri til fjölbreyttari leiða og lausna í að 

þjónusta börn með tal-og málþroskafrávik. 

 

Í nútíma samfélagi þurfa kennarar að aðlaga sína kennslu svo hún nái til allra, þeir 

þurfa að vera vissir um að kennslan gagnist öllum. Líka þeim nemendum sem hafa 

tal- og málþroskaröskun. Í bókinni “Applied linguistics in primary school teaching” 

(Ellis og McCartney, 2014) er reynt að varpa ljósi á þá þætti sem þarf að huga að í 

kennslu með ólíkum nemendahópi, hvort sem það eru börn með tal- og 

málþroskaröskun eða tvítyngd börn. Þar er skoðað hvernig kennarar geta nýtt sér 

rannsóknir á sviði málvísinda og þá þekkingu sem er til staðar sér til tekna. Í kafla 

19 í bókinni er sérstaklega tekið fyrir hvernig hægt er að efla kennara sem vinna 

með börnum með málfötlun. Þar eru skoðaðar rannsóknir sem gerðar voru á 

aðferðum til að innleiða samstarf kennara og talmeinafræðinga í þjónustu við börn 

með tal- eða málþroskafrávik.  Niðurstöður leiddu í ljós að samvinna styrkir kennara 

og áhrifin sem þeir geta haft á nemendur sína sem eru með tal- og málþroskaröskun. 

En svo sú samvinna heppnist sem best þarf að tryggja vinnuskilyrði þar sem 

talmeinafræðingur veitir stuðning þar sem þörf er á og að kennararnir taki virkan þátt 

og veiti nemendum þann stuðning sem þeir eiga rétt á. Áskorunin felst í því að virkja 

kerfi sem stuðlar að áhrifaríku inngripi á vel ígrundaðan og upplýstan hátt og forðast 

of mikið skrifræði sem aðeins truflar ferlið. Þannig líkan aðstoðar kennara við að 

styðja nemendur sína sem eru greindir með tal- og málþroskaröskun og er því skref 

í rétta átt. Þetta sýnir að þörf er á góðu vinnulíkani sem gefur hraða svörun og krefst 

lítils undirbúnings.  

 

Til að taka saman þá þætti sem skipta máli þegar styðja á við börn með tal- og 

málþroskaröskun eftir þessa umfjöllun. Inngrip og sérstakur stuðningur við þessa 

nemendur er nauðsynlegur. Einnig hefur sýnt sig að best er að það inngrip fari fram 

í eðlilegu umhverfi barnsins og er því skólinn tilvalinn staður. Líka er mikilvægt að 

kennari barnsins sé meðvitaður um þarfir þess. Hugarfar og samvinnuvilji bæði 

kennara og talmeinafræðinga skiptir sköpum svo samstarf geti orðið. Þá þurfa báðir 

aðilar að bera virðingu og hafa innsýn í starf og menntun hvors annars. Inngrip þarf 

að vera skipulagt í sameiningu og gott vinnulíkan til staðar. Talmeinafræðingurinn 

þarf að vera stuðningur fyrir kennarann og alls ekki er þörf á að kennari tileinki sér 
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þá sérfræðiþekkingu sem talmeinafræðingurinn hefur heldur þurfa leiðbeiningar um 

fyrirlögn og úrvinnslu að vera skýrar. Kennarinn þarf að geta leitað til 

talmeinafræðings með spurningar eða aðstoð.   
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8 Staða mála 

8.1 Úttekt 2012 

Í þessum kafla er staða mála skoðuð út frá skýrslu um stöðu barna og ungmenna 

með tal- og málþroskaröskun (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012), þeim 

breytingum sem gerðar hafa verið í kjölfarið og farið verður yfir niðurstöður 

rannsókna sem gerðar hafa verið á þeim vettvangi er snýr að börnum með tal- og 

málþroskafrávik.  

 

Skýrslan var unnin af talmeinafræðingum fyrir mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Þar er gerð úttekt á stöðunni eins og hún var árið 2012. 

Taka skal fram að í skýrslunni er nefnt að úttektin endurspegli ekki fullkomlega stöðu 

mála en hún gefi þó sæmilega mynd af henni. Ástæðan sé sú að upplýsingarnar 

séu dreifðar og jafnvel ekki til. Í skýrslunni kemur fram að á Íslandi fari skimun og 

greining fram bæði innan heilbrigðis- og menntakerfisins eins og áður hefur komið 

fram í kaflanum um lög og reglugerðir. Efla þurfi samvinnu þar á milli og gera reglur 

skýrari um hver beri ábyrgð á hverju. Með samkomulagi, sem gert var milli 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og velferðarráðuneytisins árið 2014, er skýrt hver 

beri ábyrgð á greiðslu fyrir þjónustu talmeinafræðinga (Samband íslenskra 

sveitarfélaga, 2014). 

 

Einnig kemur fram að biðlisti eftir talþjálfun er langur og sjálfstætt starfandi 

talmeinafræðingar anni alls ekki eftirspurn. Nefnt er að reglur Sjúkratrygginga 

Íslands hafi of mikil áhrif á tilhögun þjónustunnar og bæta þurfi rammasamning SÍ 

við talmeinafræðinga svo þjónustan gagnist betur börnum og ungmennum sem 

þurfa á henni að halda en eftir að skýrslan kom út hefur rammasamningnum þó verið 

breytt. Einnig er nefnt að lykilatriði sé að efla þá sem vinna daglega með börnum 

með tal- og málþroskaröskun með því að efla fræðslu til þeirra.  

 

Nefnt er að Heyrnar- og talmeinastöð Íslands nær ekki að uppfylla skyldur sínar, þar 

vanti fjármagn og nauðsynlegt sé að bæta úr því svo hún geti safnað upplýsingum 

og fengið betri yfirsýn yfir þennan hóp.   
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Við gerð skýrslunnar var framkvæmd könnun á mati fagfólks, foreldra og stjórnenda 

á stöðu og þjónustu við börn og ungmenni með tal- og málþroskafrávik. Lagður var 

fyrir spurningalisti þar sem ætlunin var að fá mat á stöðunni. Könnunin var lögð fyrir 

1917 manns. Þátttakendur voru aðstandendur barna og fagfólk sem starfar með 

börnum með málþroskafrávik. 90% þátttakenda í könnuninni telur að bæta þurfi 

þjónustu við börn með tal- og málþroskafrávik innan skólakerfisins. Það þurfi að 

auka þekkingu innan skólakerfisins, fjölga talmeinafræðingum og öðrum 

sérfræðingum sem sinna börnum með tal- og málþroskaröskun og auka áherslu á 

fyrirbyggjandi starf og snemmtæka íhlutun. Fram kom að kennarar í leik- og 

grunnskólum eru allir af vilja gerðir til að hjálpa börnum með tal- og málþroskafrávik 

en skortir meiri fræðslu og stuðning sérfræðinga til að geta það. Kennara vantar 

meiri þekkingu á málþroska og málþroskafrávikum. Þennan stuðning þyrftu þeir að 

fá frá talmeinafræðingum eða af samstarfi við þá. „Allt bendir til þess að 

málþroskafrávik séu vangreind hjá börnum á leikskólaaldri. Skilvirk skimun á 

málþroska og snemmtæk íhlutun í kjölfarið geta skipt sköpum fyrir barnið og jafnvel 

komið í veg fyrir námserfiðleika síðar” (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012).  

 

Lagalegur réttur barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun er tryggður eins 

og fram kom í kaflanum hér á undan um lög og reglugerðir, en kerfið annar ekki 

eftirspurn. Bæði eru biðlistar eftir greiningu og meðferð.  

 

Ítrekað kom fram í skýrslunni að engin sérstök úrræði væru til fyrir ungmenni með 

tal- eða málþroskafrávik eftir að skólagöngu lýkur og nauðsynlegt væri að tryggja 

þeim hópi möguleika á þjónustu.  

 

8.2 Hvað hefur verið gert? 

Eftir að skýrslan um stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun (2012) 

kom út, fór Reykjavíkurborg af stað með þróunarverkefni í leik- og grunnskólum í 

Grafarvogi og á Kjalarnesi eftir tillögum úr skýrslunni. Verkefnið hófst haustið 2013 

og átti að ljúka haustið 2016 en var framlengt. Ráðnir voru 3 talmeinafræðingar í 

samtals 2,55 stöðugildi. Ætlunin með verkefninu var að geta brugðist við þar sem 

þörfin væri mest og leita leiða til að mennta kennara og veita foreldrum stuðning til 
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þess að aðstoða börn sín (Helgi Viborg, Agnes Ingadóttir, Anna Ósk Sigurðardóttir, 

Kristlaug S. Ingvarsdóttir, Ragnheiður Axelsdóttir, Rannveig R. Ólafsdóttir og Reynir 

D. Gunnarsson, 2014).  

Í skýrslunni segir: „Markmið þróunarverkefnisins er að veita framúrskarandi þjónustu 

af fagmennsku varðandi greiningar, ráðgjöf og meðferð á mál- og talerfiðleikum 

barna og ungmenna“ (Helgi Viborg o.fl., 2014). 

 

Fyrsta veturinn fólst vinna talmeinafræðinganna í að greina tal- og málþroskafrávik 

barna eftir að tilvísanir bárust. Niðurstöðum var svo skilað til skóla og foreldra og 

talmeinafræðingarnir veittu báðum aðilum ráðgjöf um hvernig best væri að haga 

framhaldinu. Ef tilefni þótti til var sett upp þjálfunaráætlun sem unnið var eftir með 

barninu í skólanum. Ákveðið var að gera málþroskaskimun á öllum börnum í 1. bekk 

í Grafarvogi og á Kjalarnesi haustið 2013, svo hægt væri að veita þeim börnum sem 

greindust með málþroskafrávik, viðeigandi úrræði. Sem dæmi má nefna að 132 börn 

fóru í málþroskaskimun og af þeim voru 111 sem fóru í þjálfun hjá talmeinafræðingi. 

Miðað við þessar upplýsingar má sjá að þörf á þjónustu talmeinafræðinga í 

skólunum er mun meiri en þau 2,55 stöðugildi sem farið var af stað með í byrjun 

þróunarverkefnisins (Helgi Viborg o.fl., 2014).  

 

Haustið 2014 ákváðu aðstandendur verkefnisins að breyta vinnulaginu. 

Talmeinafræðingarnir sem þegar voru starfandi önnuðu ekki eftirspurn sem 

skapaðist svo börnunum var skipt upp í hópa eftir stöðu þeirra á 

málþroskaskimununum. Starfi talmeinafræðinganna inn í skólunum var skipt upp í 

lotur og með því minnkaði álagið töluvert og með þessu móti náðist góð samvinna 

við starfsfólk skólanna og vinnan varð markvissari. Stefnumið fyrir skólaárið 2015-

2016 voru m.a. að efla fræðslu og ráðgjöf til foreldra og færa skimanir niður í 

leikskólanna til þess að unnt væri að beita snemmtækri íhlutun. (Helgi Viborg o.fl., 

2014).  

 

Í maí 2016 gerði Reykjavíkurborg áætlun um hvernig framfylgja ætti ábyrgðarhluta 

sveitarfélagsins á þjónustu við börn með tal- og málþroskafrávik. Hlutverk hópsins 

sem gerði áætlunina var að leggja fram tillögur að framkvæmd ábyrgðarþátta 

borgarinnar samkvæmt samkomulagi milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og 
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velferðarráðuneytis (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). Hlutverk þeirra var 

einnig að gera tillögu að ábyrgðarskiptingu milli skóla- og frístundasviðs og 

velferðarsviðs. Ásamt tillögu að aðkomu borgarinnar í málum barna sem falla undir 

ábyrgð velferðarráðuneytis skv. samkomulaginu sem nefnt var hér að 

ofan.  Samhliða því átti að leggja fram kostnaðaráætlun vegna þjónustu við börn 

sem falla undir ábyrgð borgarinnar.  

 

Tillögur vinnuhópsins voru, að ráðnir skyldu talmeinafræðingar og þeir yrðu hluti af 

þverfaglegri sérfræðiþjónustu við leik- og grunnskóla Reykjavíkurborgar (Helgi 

Viborg, Hákon Sigursteinsson, Hrund Logadóttir og Elísabet Pálmadóttir, 2016). 

Skoðun vinnuhópsins er sú að börn með tal- og málþroskafrávik fá ekki viðunandi 

þjónustu í grunnskólum Reykjavíkur. Þau nefna að skýringar á því séu margar, t.d 

skipulagsbreytingar innan borgarinnar og ýmsar laga- og reglugerðabreytingar. 

Þyngst vegi dráttur ríkisvaldsins á að skilgreina aðkomu sína að málefnum barna 

með tal- og málþroskafrávik (Helgi Viborg o.fl., 2016). 

 

Markmið rannsóknar sem Lilja Sigríður Hjaltadóttir framkvæmdi árið 2016 var að 

skoða hvernig komið væri til móts við þarfir barna með málþroskaraskanir við lok 

leikskóla og í fyrsta bekk grunnskóla á Akranesi. Helstu niðurstöður voru að nokkuð 

vel sé staðið að þjónustu við börn með þessar raskanir í sveitarfélaginu. Fram kom 

að einungis er einn talmeinafræðingur starfandi, í 20% hlutfalli, í öðrum grunnskóla 

bæjarins af tveimur. Hann sinnir einungis greiningu og ráðgjöf. Börn sem hafa 

málþroskatölu á bilinu 81-85 fá því enga þjálfun hjá talmeinafræðingi þó svo að 

samkomulag milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og velferðarráðuneytisins kveði 

á um að þau skuli fá þjálfun (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). Einnig má 

nefna að börn með alvarlegri frávik í málþroska á Akranesi þurfa oft að bíða lengur 

eftir þjónustu heldur en börn með vægari frávik. Það kemur til vegna þess að börn 

með alvarlegri frávik eru yfirleitt send til sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga og bið 

eftir tíma hjá slíkum getur verið löng, frá nokkrum mánuðum og allt upp í tvö ár. 

Einnig er enginn sjálfstætt starfandi talmeinafræðingur á Akranesi svo foreldrar 

barna með alvarlegri frávik þurfa að sækja þjónustu til sérfræðinga í Reykjavík (Lilja 

Sigríður Hjaltadóttir, 2016). 
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Eins og áður hefur komið fram gerði Kristín G. Friðbjörnsdóttir (2015) rannsókn á 

reynslu grunnskólakennara af kennslu barna með tal- og málþroskafrávik. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar voru að kennarar væru ekki nægilega vel í stakk 

búnir til að geta veitt börnum með tal- og málþroskafrávik þann stuðning og 

viðeigandi kennslu sem þurfa þykir. Vert er að nefna að þeir voru þó allir af vilja 

gerðir til þess að gera betur. Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru á sama 

máli með að þeir hefðu þurft að leita sér upplýsinga um málefnið í bókum og ritum 

og að fjármagn væri helsti dragbítur þess að ekki væru fleiri talmeinafræðingar 

starfandi í grunnskólum landsins.  Kennararnir nefndu að samstarfi við 

talmeinafræðinga væri ábótavant og að allt of fáir talmeinafræðingar væru starfandi 

í skólum.  

 

Úttekt á stöðu í málum barna með tal- og málþroskaröskun segir í grófum dráttum 

að ýmsu sé ábótavant. Þar skal nefna að talmeinafræðingar eru ekki nógu margir 

og anni ekki eftirspurn. Margir sem tengjast vettvangi mála barna með tal- og 

málþroskafrávik telji að þjónustu þurfi að bæta ásamt því að auka þekkingu þeirra 

sem koma að umönnun og kennslu þessara barna. Eftir að skýrslan um stöðu barna 

og ungmenna með tal- og málþroskaröskun (2012) var gefin út gerði 

Reykjavíkurborg tilraun til þess að skýra betur hver bæri ábyrgð á þjónustu við börn 

með tal- og málþroskröskun. Einnig var farið af stað með átak í þjónustu við þennan 

hóp í Grafarvogi og á Kjalarnesi og lauk því átaki 2017, eftir á að birta loka skýrslu 

um hverju átakið skilaði. Sú rannsókn sem skoðuð var sem snéri að fagvitund 

kennara gaf til kynna að flestir kennarar telja sig ekki hafa næga þekkingu til að 

sinna börnum með tal- og málþroskaröskun nægilega vel.  

 



34 

9 Umræða 

Við yfirferð þeirra gagna sem aflað var við skrif þessarar ritgerðar styrktist sú skoðun 

höfunda að mikilvægt er að kennarar og talmeinafræðingar vinni saman. Að 

nauðsynlegt sé að greiða leið að samstarfi svo það gagnist nemendum með tal-og 

málþroskaröskun. Mikilvægi snemmtækrar íhlutunar er undirstrikað og því vert að 

skoða betur skimanir og úrræði fyrr en í grunnskóla, það þarf að grípa inn í strax á 

leikskóla.  

 

Það kom verulega á óvart hversu mikil áhrif stirðleiki í kerfinu hefur og þær hömlur 

sem rammasamningur SÍ við talmeinafræðinga setur svo samstarf geti orðið. Einnig 

það flækjustig að svo tengdar stéttir heyri hvor undir sitt ráðuneytið, kennarar heyra 

undir mennta- og menningarmálaráðuneyti og talmeinafræðingar heyra undir 

velferðaráðuneyti. Í þessum efnum væri ekki úr vegi að horfa til Bretlands, eins og 

fram kom í kaflanum um lög og stefnur annarra landa hér á undan. Þar er þróuninn 

komin lengra en víða annarsstaðar og talmeinafræðingar farnir að vinna meira en 

áður var inni í skólunum, ábyrgðin liggur í samstarfi skóla og talmeinafræðinga. Þar 

er einnig lögð áhersla á að veita stuðning við fjölskyldur barna með tal- og 

málþroskafrávik. Hér á landi mætti taka það til fyrirmyndar þar sem foreldrar þessa 

hóps hér á landi hafa upplifað að þörfum barna þeirra væri ekki nægilega sinnt og 

þeir sjálfir ráðalausir og vanti fræðslu til að mæta þörfum sinna eigin barna.  Svo 

árangur sé sem bestur af þeirri þjálfun og þjónustu sem þessi hópur fær, þarf að 

virkja alla sem annast börnin. Ef utanumhald er gott og þeir sem sinna þessum 

börnum eru vel upplýstir og fá þjálfun sem gagnast við að örva og efla þroska 

þessara barna mun það skila sér í framförum og ánægju.  

Ábyrgð á þjónustu við börn með tal- og málþroskafrávik er ekki nægilega skýr og 

þetta býður þeirri hættu heim að málefnum þessa hóps sé ekki sinnt sem skyldi. 

Samningurinn sem gerður var 2014 milli Sambands íslenskra sveitarfélaga og 

velferðarráðuneytis átti að skýra skiptingu ábyrgðar vegna talmeinaþjónustu. 

Samkvæmt rannsókn Lilju Sigríðar Hjaltadóttir og skýrslu sem vinnuhópur á vegum 

Reykjavíkurborgar vann árið 2016 og má sjá umfjöllun um það hér á undan í kafla 

um stöðu mála, hafa sveitarfélög ekki fylgt eftir lagalegum skyldum sínum. 

Sérstaklega hefur ástandið verið slæmt á landsbyggðinni þar sem eru fáir og 
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stundum engir talmeinafræðingar starfandi. Því hlýtur að vera brýnt að finna lausn 

eða kerfi sem getur stutt við þá kennara og starfsfólk sem sinna börnum með tal- og 

málþroskafrávik. Þó ekki sé aðeins horft til landsbyggðarinnar því ástandið á 

höfuðborgarsvæðinu er líka slæmt (Helgi Viborg o.fl.,2016). Eins og fram hefur 

komið hér að ofan er árs biðlisti eftir greiningarviðtali og enn lengri bið eftir meðferð. 

Þarna er dýrmætur tími sem tapast. Börn sem falla undir viðmið velferðarráðuneytis 

um niðurgreiðslu á þjónustu talmeinafræðinga eru að bíða allt of lengi eftir þjónustu 

eins og áður hefur komið fram og er það er algjörlega ólíðandi. Áður hefur verið 

nefnt að Reykjavíkurborg hefur farið af stað með verkefni til þess að bæta úr 

málefnum barna með tal- og málþroskafrávik. Sett hefur verið fram tillaga um að 

fjölga talmeinafræðingum sem starfa hjá borginni og er stefnan að engin bið verði 

eftir þjónustu talmeinafræðinga. Eitt af markmiðum verkefnisins er einnig að stytta 

biðtíma barna sem falla undir viðmið velferðarráðuneytisins og að sveitarfélagið veiti 

þeim þá þjónustu sem þau eiga rétt á. Fleiri sveitarfélög ættu að taka sér þá stefnu 

til fyrirmyndar. Ef vel tekst til mun það veita börnum sem glíma við frávik, byr undir 

báða vængi og auka möguleika þeirra á að blómstra í samfélaginu.  

 

Gögnin sem skoðuð voru styðja við það að þörf sé á fleiri starfandi 

talmeinafræðingum. Því kemur það á óvart að aðeins eru teknir inn 15 umsækjendur 

annaðhvert ár í MS. í talmeinafræði. Aðsókn er töluverð og færri komast að en vilja. 

Það vekur upp spurningar, hvers vegna er ekki tekið inn á hverju ári? Hvers vegna 

eru ekki teknir inn fleiri? Í ljósi þess sem fram hefur komið, að gott væri að starf 

talmeinafræðinga færðust nær skólakerfinu og aukið á samstarf milli kennara og 

talmeinafræðinga væri gott að talmeinafræðingar fengju kynningu á hvernig 

kennarar skipuleggja nám og kennslu nemenda og kynntu sér betur tilgang 

námskráa og námskrárgerð. Þar sem kennarar byggja sína kennslu og vinnu með 

nemendum á námskrá skólans og aðalnámskrá sem gefin er út af mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu. 

   

Bryndís Guðmundsdóttir, talmeinafræðingur hefur fundið leið til að opna á 

samskipta- og upplýsingatækifæri milli talmeinafræðinga, kennara og fagaðila. 

Ásamt því að gefa fagaðilum tól til að skima fyrir framburðarfrávikum. Bryndís 



36 

(munnleg heimild,12. apríl 2018) veitti upplýsingar í tölvupósti um tilgang forritsins 

og uppruna þess.  

 

 

Íslenski málhljóðamælirinn er nýtt smáforrit fyrir spjaldtölvur sem Bryndís er 

höfundur að. Með forritinu er fagaðilum leik- og grunnskóla og talmeinafræðingum 

gert kleift að skima og forprófa framburð íslensku málhljóðanna og meta skiljanleika 

tals á einfaldan og fljótlegan máta. Ljúka þarf námskeiði, sem Bryndís heldur, til 

þess að öðlast réttindi til að leggja skimunina fyrir. Prófið er byggt upp á íslenskum 

rannsóknum um hljóðferli og hljóðtöku barna (Þóra Másdóttir, 2008; Indriði 

Gíslason, Sigurður Konráðsson og Benedikt Jóhannesson, 1986). Í lengri hluta 

forritsins, sem ætlaður er talmeinafræðingum eingöngu, greinir forritið sjálfkrafa 

helstu hljóðkerfisþætti í framburði.  Fagaðili og barn eru leidd áfram í gegnum 

skimunina á einfaldan og skilvirkan hátt og á meðan á því stendur aflar forritið gagna 

sem skráð eru í niðurstöðuskýrslu sem birtist að skimun lokinni.  Fagaðilar geta 

stjórnað því hvernig skimun er framkvæmd, hvort eingöngu sé verið að skima eftir 

vöntun á samhljóðum, sérhljóðum eða báðu. Í styttri hluta forritsins sem ætlaður er 

kennurum, sérkennurum og þroskaþjálfum, merkir fagaðili við ef barn ber fram röng 

hljóð í orði sem verið er að prófa. Þá gefur forritið möguleika á að merkja annaðhvort 

við villu eða brottfall hljóðs. Forritið býður upp á að tengja skimun við aldursviðmið 

og kemur þá í ljós strax að skimun lokinni hvort framburður barns samsvari getu 

jafnaldra. Ef allt prófið er lagt fyrir metur forritið, miðað við villufjölda, hvort tiltekinn 

skjólstæðingur á rétt á niðurgreiðslu á þjónustu talmeinafræðings frá 

Sjúkratryggingum Íslands. Í skýrslunni í lokin kemur einnig fram hvaða málhljóð þarf 

að þjálfa til þess að laða fram réttan framburð ásamt öðrum mikilvægum 

upplýsingum fyrir þá sem standa að þjálfun og kennslu barnsins. Ef tilefni þykir til 

metur forritið hvort þörf sé á að vísa barni beint til talmeinafræðings. Greiningarferlið 

er einfaldað umtalsvert þar sem skimunin tekur stuttan tíma og niðurstöður eru 

skýrar um leið og skimun er lokið. Þetta er verkefni sem er skref í rétta átt að því að 

styðja við samstarf og stuðla að snemmtækri íhlutun. 

 Ljósi punkturinn í gögnum ritgerðarinnar er vilji til samstarfs. Fram kemur að 

sérstaklega eru kennarar tilbúnir til samstarfs og tilbúnir að sinna börnum með tal- 
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og málþroskafrávik með auknum stuðningi. Gott væri að geta nýtt þennan vilja til 

verksins og veita kennurum og talmeinafræðingum tækifæri til samstarfs. Það ætti 

að vera starfandi talmeinafræðingur í öllum grunnskólum landsins. Mikilvægt er að 

fá alla þá þekkingu sem hægt er inn í skólana. Það er jafn mikil þörf á 

talmeinafræðingum í skólum, eins og þroskaþjálfum og sérkennurum, til þess að 

grípa inn í mál þessara barna sem stundum týnast í skólastarfinu.  

Þrátt fyrir að unnin hafi verið skýrsla um málefnið og einhver sveitarfélög tekið hana 

til skoðunar, hafa verkferlar ekki skilað þeim niðurstöðum sem til var ætlast. Það 

gefur auga leið að það þarf að bæta og endurskoða þjónustuna við börn og 

ungmenni með tal- og málþroskafrávik. Stjórnvöld þurfa að gefa málefninu gaum og 

auka við fjármagn svo sveitarfélögin og þeir sem eiga í hlut geti gripið boltann og 

bætt úr málum er snúa að börnum með tal- og málþroskafrávik.  
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10 Lokaorð 

Það er mikilvægt að allir fái tækifæri til að þroskast og blómstra. Til þess að það geti 

orðið þarf meðal annars að ná tökum á móðurmáli sínu. Góð færni í því er 

grundvöllur fyrir að geta átt í innihaldsríkum samskiptum og tjáð skoðanir sínar og 

tilfinningar. Ásamt öllum þeim möguleikum sem móðurmálið veitir okkur. Það gefur 

auga leið hversu mikilvægt er að styðja við þá sem minna mega sín og þarfnast 

aðstoðar við að ná góðri færni í að nota málið. Það er hlutverk sem snýr að 

samfélaginu öllu, stjórnvöldum, skólakerfinu, þeim sérfræðingum sem annast börn 

með tal-og málþroskafrávik, foreldrum og fjölskyldum þeirra. Það er verðugt að 

takast á við það verkefni að bæta þjónustu við börn og ungmenni með tal- og 

málþroskafrávik og öðlast tækifæri til að veita snemmtæka íhlutun. Efling samstarfs 

kennara og talmeinafræðinga mun alltaf auka gæði og samfellu í þjónustu við 

þennan hóp. 

Ef vel tekst til og börn og ungmenni með tal- og málþroskafrávik fá fullnægjandi 

aðstoð getur það bætt lífsgæði þeirra til muna. Það eflir þau sem einstaklinga og 

færir þeim tækifæri til að eiga í samskiptum. Góð samskipti skapa gott samfélag. 
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