
Málþroski barna er í flestum tilfellum eðlilegur 

og læra börn tungumálið í gegnum umhverfið 

sitt. Þó eru dæmi um að máltaka gangi hægt og 

illa fyrir sig. Þegar talað er um málþroska-

röskun er það þegar börn læra ekki tungumál á 

eðlilegan hátt í gegnum samskipti eða leik. 

Mikilvægt er að fylgjast með og ef grunur 

vaknar  um málþroskaröskun er nauðsynlegt að 

grípa strax inn í og veita þeim börnum aðstoð 

sem hana þurfa.  
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Bæklingurinn á bæði að nýtast þeim 

foreldrum sem eiga barn sem greinist með 

málþroskaröskun og ekki eiga greiðan að-

gang að talmeinafræðing. Einnig á hann 

erindi til  foreldra sem eiga barn á leik-

skólaaldri og vilja efla málþroska barna 

sinna.  

Hvernig get ég stuðlað að betri 
málþroska með barninu mínu? 

 



Málþroski  
Málþroski byrjar strax í frumbernsku og er það undir-

staða einstaklingsins til þess að eiga samskipti. Á fyrstu 

árum barna fara þau fljótt að herma eftir hljóðum þar 

sem þau tengja við hljóð og hluti. Með tímanum ná þau 

að tengja saman mynd og orð þar sem þau geta tjáð 

sínar þarfir og langanir. Hægt er að hafa áhrif á börn 

með því að lesa fyrir þau, kenna þeim orð og hugtök og 

hvetja þau áfram við lestur. Rannsóknir á málþroska 

barna styðja og staðfesta mikilvægi markvissrar og 

snemmtækrar íhlutunar hjá börnum sem eru með tal- og 

málþroskaröskun. 

Snemmtæk íhlutun 
Inngrip eða aðstoð sem veitt er börnum við þroska frá 

fæðingu til átta ára aldurs telst sem snemmtæk íhlutun. 

Fyrstu ár ævinnar er grunnur þeirra þekkingar og þroska 

sem börn taka með sér út í frekari nám. Foreldrar, leik-

skólakennarar og fagaðilar þurfa að vera vakandi fyrir 

þeim þroska sem á sér stað og meðvituð ef barnið er 

ekki að halda í við jafnaldra. Ef grunur er um að barnið 

sé með tal– eða málvanda er það í höndum leik- eða 

grunnskólans að biðja um greiningu fyrir barnið. 

Samvinna þarf þó að vera á milli skóla og foreldra.  

Hvaða úrræði eru í boði? 
Sum sveitafélgög hafa starfandi talmeinafræðing sem 

sér um greiningar og meðferðarúrræði. Í leik– og grunn-

skólum er fagfólk eins og sérkennarar, stuðningsfulltrúar 

og þroskaþjálfar sem sjá um að fylgja eftir. Ef ekki er 

aðgengi að talmeinafræðing í sveitafélaginu er hægt að 

fá sérfræðiþjónustu í gegnum fjarskiptabúnað.   

Trappan 
Trappa er vefsíða þar sem er boðið upp á sérfræði-

þjónustu í gegnum fjarskiptabúnað. Heimasíða Trö-

ppunar er www.trappa.is  

Námsefni sem er í boði: 
 
Tákn með Tali : TMT 
Táknin eru byggð á náttúrulegri tjáningu til dæmis 
svipbrigði og látbragð. Táknin eru einföld og auðveld 
að læra eins og “að borða”  eða “góð/ur“. Táknin eru 
notuð með tali og er það hugsað til þess að brúa bilið 
yfir í talað mál.  

 
Lubbi finnur málbein 
Er bók um Lubba sem er íslenskur fjárhundur, hann 
langar að læra að tala og þarf að æfa stafina. Farið er 
yfir íslensk málhljóð og samhliða hverjum staf er vísa. 
Einnig er geisladiskur sem hægt er að hlusta á með 
bókinni. Þar er lagt upp með að tengja saman hljóð og 
stafi. Efnið býður upp á ýmsar hugmyndir af leikjum 
sem hægt er að fara í með börnum.  

 
Lærum og leikum með hljóðin 
Er námsefni sem hannað er fyrir leikskóla- og grunn-
skólabörn, efnið er í bókum og hægt er að ná í snjall-
símaforrit. Skemmtileg stund með barninu og upp-
byggjandi efni.  

 
Orðagull 
Er snjallsímaforrit sem æfir börn í að hlusta á fyrir-
mæli og vinna úr þeim. Auka orðaforða, skilja og 
muna. Efnið er hugsað fyrir börn á eldri stigum leik-
skóla og yngsta stig grunnskóla.  

Hvað er hægt að gera heima? 

Lestur fyrir börn er nauðsynlegur og hefur sýnt fram á 

að börn sem er lesið fyrir hafa meiri  þroska. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á betri þroska og mikinn ávinning af  því 

að lesa fyrir börn. Að setja orð á athafnir getur ýtt undir 

málþroska t.d.  þegar foreldrar eru duglegir að spjalla 

við barnið, nota orð til þess að lýsa aðstæðum eða at-

höfnum, þá er stöðugt verið að vinna með málörvun. 

Söngur er einnig hluti af góðri leið til þess að bæta 

þessa hluti og einnig skemmtileg athöfn með barninu.  

  

 

 

Foreldra bera einnig ábyrgð á 

málörvun og málþroska barna 

sinna.  


