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Ágrip 

Málþroski er ferli þar sem barn lærir að nota og skilja mál. Að ná góðum tökum á málþroska 

er mikilvægt þegar kemur að félagslegum samskiptum. Sum börn eru með frávik í málþroska 

og ná því oft og tíðum ekki góðum tökum á málþroska. Þá hafa þau einhverskonar 

málþroskaröskun. Málþroskaraskanir geta verið mismunandi en oftast er talað um sértækar 

og almennar málþroskaraskanir. Börn með sértækar málþroskaraskanir eru einungis með 

frávik í málþroska en ekki öðrum almennum þroska, ólíkt því sem gildir um almennar 

málþroskaraskanir. Í þessari fræðilegu heimildaritgerð verður fjallað um málþroskaraskanir 

barna og hvaða áhrif þær geta haft á félagsfærni þeirra. Niðurstöður gefa til kynna að börn 

með málþroskaraskanir geti átt í erfiðleikum með félagslegar aðstæður eins og að eiga í 
samskiptum, að mynda tengsl við jafnaldra og viðhalda slíkum tengslum. Þá hefur einnig 

komið fram að þau geta upplifað einmanaleika og útskúfun. Mikilvægt er að foreldrar og 

fagaðilar átti sig á þeim afleiðingum sem málþroskaraskanir geta haft á félagsfærni barna svo 
hægt sé að grípa inn í og veita þeim hjálp til að öðlast sömu tækifæri og jafnaldrar með 

eðlilegan málþroska til að eignast vini og eiga í félagslegum samskiptum. 
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Formáli 

Ástæða þess að við völdum að skrifa lokaritgerð okkar saman um áhrif málþroskaraskana á 

félagsfærni barna er sú að báðar höfum við verið að vinna með börnum og haft sérstakan 

áhuga á öllu sem tengist málþroska þeirra. Við viljum koma á framfæri sérstökum þökkum til 

leiðbeinanda okkar, Berglindar Hrannar Einarsdóttur, fyrir alla þá aðstoð, stuðning, 

ábendingar og sveigjanleika sem hún hefur veitt okkur í gegnum þessi skrif. Einnig viljum við 

þakka Elvu Haraldsdóttur, kennsluráðgjafa hjá fræðslusviði Akureyrarbæjar, fyrir gagnlegar 

ábendingar. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 
Háskóla Íslands (2019, 5. desember, https://www.hi.is/haskolinn/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, 18. maí 2020 

 

Monika Björk Friðriksdóttir      Rakel Ingólfsdóttir 
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1 Inngangur  

Málþroski er eitt þeirra þroskaferla sem öll börn ganga í gegnum og þróast hann hratt á 
fyrstu árunum í lífi barns. Málþroski er afar mikilvæg undirstaða þegar kemur að alhliða 

þroska barna og hefur talsvert um það að segja hversu vel eða illa þeim tekst að búa sig undir 

félagslegar aðstæður seinna meir (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1989). Þrátt fyrir að börn 
virðist eiga auðvelt með að ná góðum tökum á málþroskanum á það ekki við um öll börn. 

Sum hver upplifa erfiðleika sem tengjast tali eða máli sem geta haft áhrif á félagslega stöðu 

þeirra (Sigríður Magnúsdóttir og Ester Sighvatsdóttir, 2004). 

Í ritgerð þessari verður fjallað um málþroska barna annars vegar og félagsþroska og 
félagsfærni barna hins vegar. Viðfangsefnið er síðan afmarkað með því að skoða hvernig 

málþroskaraskanir geta haft áhrif á félagsleg samskipti barna sem og almenna félagsfærni. 

Leitað verður svara við rannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif geta málþroskaraskanir haft á 
félagsfærni barna?  

Það virðist vera að börn með frávik í málþroska, sama hvort þau séu smávægileg eða 
mikil, geti átt í erfiðleikum með félagsfærni. Þar sem möguleiki er á því að þau geti ekki tjáð 
sig almennilega og átt í erfiðleikum með að koma frá sér máli getur það hindrað þau í 

samskiptum við aðra. Þau geta átt erfitt með að skilja það sem sagt er við þau ásamt því að 

eiga erfitt með að hlusta og halda athygli. Talið er að börn með málþroskaraskanir séu á eftir 

jafnöldrum með eðlilegan málþroska þegar kemur að félagsfærni. Þá geta félagslegar 
aðstæður, eins og að eiga í samskiptum við jafningja og mynda tengsl við þá, reynst þeim 
erfiðar. Það getur reynst þeim erfitt að halda uppi samræðum og vita hvað þau eiga að segja 

í vissum aðstæðum (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, e.d; Fujiki, Brinton 
og Todd, 1996). 

Ritgerðinni er skipt upp í þrjá meginkafla. Fyrsti kaflinn fjallar almennt um málþroska 
barna og helstu málþroskaröskunum gerð skil, þó aðallega sé einblínt á sértæka 

málþroskaröskun. Í næsta kafla er fjallað um félagsþroska og félagsfærni barna. Að lokum 

eru þessir þættir teknir saman í síðasta kaflanum þar sem fjallað er um hvaða áhrif 
málþroskaraskanir barna geta haft á félagsfærni þeirra. Þar eru bæði nýlegar og eldri 

rannsóknir skoðaðar og túlkun höfunda á viðfangsefninu sett fram.  

Markmið ritgerðarinnar felst í því að beina athygli að þeim félagslegu afleiðingum sem 
málþroskaraskanir geta haft á líf barna svo að hún geti nýst bæði foreldrum sem og öðrum 

sem koma að uppeldi barna á einhvern hátt. Mikilvægt er að hlúa að heilbrigðum 
samskiptum barna strax á fyrstu árum þeirra en samskipti er öflugasta verkfærið þegar 

kemur að máltöku barna því þau auka orðaforða þeirra. Fjölskyldan gegnir lykilhlutverki 
þegar kemur að því að efla félagsþroska og samskiptahæfni barna en aðrar 
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samfélagsstofnanir svo sem leik- og grunnskóli koma þar einnig mikið við sögu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1999). Þar sem börn með málþroskaraskanir virðast eiga í hættu að glíma 

við ýmis konar erfiðleika í félagslegum aðstæðum er mikilvægt að bæði foreldrar barna og 
aðrir sem vinna með börnum séu meðvitaðir um þessi málefni og leggi sitt af mörkum til að 

hlúa sérstaklega að þeim og veita þeim aðstoð í félagslegum aðstæðum. 
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2 Málþroski 

Fyrstu árin í lífi barna einkennast af ákveðnum þroskastigum. Börn þroskast hratt á þessum 
fyrstu árum og undirbúa sig fyrir það að takast á við lífið og fullorðnast. Það er sérstaklega á 

leikskólaárunum sem svo ótal margt á sér stað á skömmum tíma í þroskaferli barna og á 

þessu tímabili er lagður grunnur að velgengni þeirra í skóla og samfélagi síðar meir. Þessi 
grunnur samanstendur af almennri þekkingu og reynslu sem börn upplifa í daglegu lífi, bæði 

heima fyrir og í leikskóla, auk vitsmuna- félags- og tilfinningaþroska. Við byggingu þessa 

grunns má segja að málþroskinn sé eitt stærsta og mikilvægasta verkfærið (Hrafnhildur 
Ragnarsdóttir, 2015). 

Málþroski er ferli þar sem barn lærir að nota og skilja mál. Málþroski felur í sér framburð, 

orðaforða, beygingar og setningaskipan. Hann er eitt þeirra þroskaferla sem öll börn ganga í 

gegnum og þróast í nokkrum stigum (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1989). Þetta ferli er kallað 
máltaka. Máltaka hjá börnum er mikið afrek og málþroskinn heldur áfram að mótast og 

þróast hjá börnum í langan tíma en talið er að markaldur máltöku sé frá fyrsta degi og fram 

að aldri kynþroska (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Þegar máltaka á sér stað öðlast börn 
margs konar þekkingu og færni. Sem dæmi má nefna að þau læra ný orð, framburð þeirra, 

merkingu og beygingu. Þau læra hvernig hægt er að tengja orðin saman á ólíkan hátt eftir 

mismunandi merkingu og að setja saman margar setningar sem verða að einni heild og segja 
þannig frá atburðum eða öðru sem þau upplifa (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004).  

Þegar á máltöku stendur eru margir þættir sem koma að ferlinu. Samkvæmt Sigríði 
Sigurjónsdóttur (2000) er máltaka mismunandi milli barna en flest þeirra ganga í gegnum 

sömu stigin svo lengi sem þau fá ákveðna örvun í málumhverfi. Á máltökualdri er auðvelt 
fyrir börn að læra að tala og má segja að þau séu fædd með þann eiginleika að læra að tala. 

Þá getur verið auðvelt fyrir börn að læra móðurmálið en þegar komið er yfir á 

kynþroskaaldurinn er erfiðara og flóknara fyrir einstaklinga að læra annað tungumál. Sigríður 

Sigurjónsdóttir (2000) segir það því vera mikilvægt fyrir börn að ná góðum tökum á 

móðurmálinu, nái þau því ekki sé hætta á að þau eigi erfitt með að læra önnur tungumál 

síðar meir. 

Málþroski hefur talsvert mikið um það að segja hvernig barni muni ganga í skóla og í 
samfélaginu almennt. Það skiptir því gríðarlegu máli að börn nái strax á leikskólaaldri góðum 
tökum á málinu til þess helst að eiga góða möguleika á að geta tjáð þarfir sínar, langanir, 

hugsanir og tilfinningar og þar að auki til þess að geta skilið og nýtt sér upplýsingar í 

samræðum við fólk (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

Allir þættir málþroska eru tengdir áhrifum meðfæddra eiginleika og uppeldis að 
einhverju leyti. Sem dæmi tengist orðaforði barna magni orða sem þau heyra í 
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málumhverfinu en málfræði þeirra virðist þó spretta fram hjá börnum óháð því hversu mikið 

talað er við þau. Frásagnarhæfni barna fer einnig eftir ýmiss konar umhverfisáhrifum en hún 

tengist alhliða þroska barnsins og þarfnast þjálfunar. Þessi atriði þroskast þó á mismunandi 
hátt hjá börnum og gerist snemma hjá sumum börnum en seint hjá öðrum (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2004). En það virðist vera sem samskipti við fullorðna hjálpi börnum að öðlast 

vissan málþroska. 

Samskipti er einn mikilvægasti þátturinn þegar kemur að máltöku barna og þá 

sérstaklega samskipti við foreldra. Þegar kemur að fyrstu stigum málþroska hjá börnum er 

mikilvægt að þau heyri móðurmál sitt, bæði þegar samskipti eiga sér stað í návist þeirra en 
einnig þegar talað er við þau sjálf, þar sem þau nema hljóð og orð og læra síðan að greina á 

milli þeirra. En þegar talað er mikið við börn og lesið fyrir þau öðlast þau meiri orðaforða en 

börn sem ekki er talað mikið við og lesið fyrir (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d-a; 

Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Til að örva málþroska barna er mikilvægt að talað sé við 
börnin og eru það foreldrar sem skipa stóran sess að því leyti.  

Ótal margt er hægt að gera til að örva mál barna. Mikilvægast er að gefa sér tíma með 

barninu og tala við það. Foreldrar geta til dæmis talað við barnið í setningum sem hæfa 
málþroska þess, þ.e.a.s. nota setningar sem þau skilja og bæta svo smátt og smátt við nýjum 

hugtökum og orðum. Einnig getur verið gagnlegt að tala við barnið um daglegar athafnir 

þess, endurtaka það sem barnið segir, segja frá atburði eða degi og biðja síðan barnið um að 
gera slíkt hið sama. Hægt er að leika við barnið í þykjustuleikjum eða búa til sögur saman. 

Málörvun þarf heldur oft ekki að vera meiri en einungis að lesa fyrir barnið og syngja með því 

(Heyrna- og talmeinastöð Íslands, e.d-b; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). Eins og nefnt var hér 
að framan kemur máltaka fram í stigum en þessi ákveðnu stig eiga sér oftast stað við vissan 
aldur. Hér á eftir verður farið yfir þessi stig.  

2.1 Viðmið um málþroska eftir aldri 

Þegar börn læra að tala fara þau í gegnum ákveðin stig í máltöku. Þó svo að það sé misjafnt 

eftir börnum hversu fljótt þau ná tökum á móðurmálinu er notast við ákveðin viðmið til að 

fylgjast með því hvort barn sé á réttri leið með að ná tökum á málinu. Á fyrstu árum barna er 
margt að gerast þegar kemur að máltöku. Börn læra ný orð, bera fram ákveðna stafi og byrja 

smátt og smátt að mynda lengri setningar. Frá tveggja til sex ára aldri eykst orðaforði hjá 

börnum mikið og þau læra heilmikið magn nýrra orða á stuttum tíma (Þóra Másdóttir og 
Friðrik Rúnar Guðmundsson, 2015).  

Strax frá upphafi byrja börn að gefa frá sér hljóð. Hljóð sem ungabarn gefur frá sér eru 

ósjálfráð og gefa til kynna tilfinningar þess, svo sem svengd, vellíðan, sársauka eða ánægju. 
Smám saman verða hljóðin sem barnið gefur frá sér að hjali. Barnið reynir sífellt að mynda 
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ólík hljóð og hljóðasambönd sem eru ekki endilega hluti af móðurmálinu, það hlustar og 

endurtekur hljóðið og það verður síðan að leik. Barnið lærir smátt og smátt að ákveðin hljóð 

og hljóðasambönd hafa ákveðna merkingu. Þannig einkennast fyrstu mánuðirnir af því að 
barnið lærir á umhverfið og hljóðin sem fylgja því (Þóra Másdóttir og Friðrik Rúnar 

Guðmundsson, 2015; Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1989; Heyrna- og talmeinastöð Íslands, 

e.d.- c). 

Í kringum 12 mánaða aldur fer barnið að læra sín fyrstu orð. Barnið byrjar oftast á 

hljóðarunum eins og mamma og babba. Börn herma oft eftir hljóðunum sem þau heyra og 

nota röddina til að fá athygli. Við 12 til 18 mánaða aldur byrja fyrstu orðin að myndast og eru 
þau oftast nafnorð. Smátt og smátt bætast fleiri orð við og barnið byrjar að tengja saman orð 

og mynda setningar með tveimur orðum. Við eins og hálfs árs til tveggja ára aldur er 

framburður barnsins fremur óskýr en það kann allt frá 10 upp í 90 orð, hermir eftir helstu 

dýrahljóðum, tengir saman orð og byrjar að nota einföldustu persónufornöfnin (Þóra 
Másdóttir og Friðrik Rúnar Guðmundsson, 2015; Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1989; Heyrna- 

og talmeinastöð Íslands, e.d.- c).  

Við tveggja til tveggja og hálfs árs aldur eykst orðaforði hratt. Börn byrja að nota orð til 
að eiga í samskiptum, t.d. með því að spyrja um umhverfi sitt, gefa til kynna þarfir og óskir, 

nota mikið orðið hvað og geta sagt frá einföldum atburðum. Börn á þessum aldri ættu að 

geta myndað setningar með tveimur til fjórum orðum en orðaforðinn inniheldur mun fleiri 
orð. Algengt er að orðaforði barna við tveggja ára aldur aukist mikið á stuttum tíma en á 

hálfu ári fer hann upp í að minnsta kosti 100 orð og er eðlilegt að orðaforðinn sé hátt í 400 

orð hjá sumum börnum. Um tveggja til tveggja og hálfs árs aldur læra börn að nota 
persónufornöfn. Þau byrja að nota ég og síðan hún og hann. Þau byrja einnig að reyna við 
fleirtölu orða, nota forsetningar og lýsandi hugtök og byrja að taka meira eftir máli 

fullorðinna og herma eftir þeim (Þóra Másdóttir og Friðrik Rúnar Guðmundsson, 2015; 
Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1989). 

Eðlilegt er að við þriggja ára aldur geti barn haldið uppi einföldum samræðum, enda er 

það að fá meiri tilfinningu fyrir málinu. Á þessum aldri bæta börn við sig orðflokkum eins og 

forsetningum og persónufornöfnum og þar að auki læra þau fallbeygingu, fleirtölu og rétta 

setningaskipan. Þau hafa gaman af því að spyrja spurninga sem byrja á hvað, hvar og hver. 

Líklegt er að barn geti sagt frá helstu atriðum um sjálft sig, t.d. nafni, aldri og kyni. Orðaforði 

þriggja ára barna ætti að vera um 600 orð, þau ættu að þekkja helstu litina og vera byrjuð að 

læra tölurnar. Á þessum aldri er vinsælt að fá foreldra til að syngja, fara með þulur og vísur 
og lesa fyrir sig, oft sömu sögurnar aftur og aftur. En algengt er að börn á þessum aldri séu 

ekki enn búin að ná tökum á því að segja hljóðin /þ, s, r/ (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1989; 
Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.-c). 



 

12 

Við fjögurra ára aldur hefur barnið mikinn áhuga á að eiga í samskiptum við aðra, bæði 

jafnaldra og fullorðna. Á þessum aldri spyr barnið margra spurninga um allt og ekkert og 

jafnvel spurninga sem barnið veit svarið við. Það getur verið til þess að heyra svar fullorðinna 
eða til þess að fá staðfestingu á sínum eigin hugmyndum. Myndun setninga verður 

málfræðilega flóknari og börn geta myndað setningar sem eru nákvæmar með lýsandi 

hugtökum og geta einnig sjálf útskýrt ákveðin orð eða hugtök. Ásamt því að spyrja margra 
spurninga geta þau svarað flóknari spurningum og skilið flóknari setningar. Enn er að bætast 

við orðaforðann og ætti hann að vera í kringum 1500 orð. Börn hafa gaman af málinu og á 

þessum tíma er líklegt að börn læri ljót orð og alls kyns bull sem þau skemmta sér mikið við 

að nota (Þóra Másdóttir og Friðrik Rúnar Guðmundsson, 2015; Hrafnhildur Sigurðardóttir, 
1989; Heilsuvera, 2016). 

Sagt er að um fimm ára aldur ættu flest börn að vera orðin altalandi. Þá ættu meginatriði 

í máltökunni að vera komin þó svo að þau eigi eftir að læra fleiri orð og eitthvað af 
málfræðireglum. Á þessum aldri hægir örlítið á orðaforðatileinkuninni en hann ætti að vera 

kominn upp í u.þ.b. 2000 orð. Málfræðin heldur áfram að þróast og verður orðaflaumurinn 
minni, framburður er að mestu leyti orðinn eðlilegur og þau skilja flóknari spurningar og 
fyrirmæli. Á þessum aldri er málið orðið stór hluti af lífi barnsins við að skilja og skynja 

umhverfi sitt, auðveldara er að eiga í mállegum samskiptum við barnið og fylgist það grannt 

með útskýringum og frásögnum (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 1989; Heilsuvera, 2016). 

Við sex ára aldur ætti barnið að vera komið með nokkuð gott vald á móðurmálinu. 

Setningamyndun á þessum aldri er orðin lengri og flóknari og ætti barnið að geta myndað 

setningar með a.m.k. átta orðum. Barnið ætti að geta skilið og útskýrt ákveðna atburðarás og 
fylgt fyrirmælum sem eru margþætt. Á þessum aldri er rím vinsælt og að hlusta á rímsögur. 
Eðlilegt er að börn á þessum aldri séu ekki enn búin að ná tökum á /r/ og orðum sem 

innihalda /hn/. En þó svo að börn séu orðin altalandi á málinu eiga þau þó enn langt í land, 
þar sem þau eiga eftir að læra margt á næstu árum í skólanum (Hrafnhildur Sigurðardóttir, 

1989; Heyrna- og talmeinastöð Íslands, e.d.-c; Hólmfríður Árnadóttir, 2004). 

Málþroski er ekki eitthvað eitt, heldur felst hann í því að ná tökum á ólíkum 
þáttum, sem hver hefur sinn tíma og þroskamynstur og lærast ekki allir á sama 

tíma eða á sama hátt. Mál er ekki meðfætt eða áunnið heldur hvoru tveggja 

(Hólmfríður Árnadóttir, 2004, 12). 

Hólmfríður Árnadóttir (2004) nefnir að mikilvægt sé að hafa í huga að hvert og eitt barn 

sé einstakt og að það sé eðlilegt að börn séu misjafnlega fljót að ná góðu valdi á málinu. Öll 

þroskamynstur málþroskans lærast á mismunandi hátt hjá börnum og því er ósköp eðlilegt 

að börn séu ekki öll jafnfljót að ná tökum á þeim öllum. Þó að langmestar framfarir eigi sér 
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stað á leikskólaárunum er málþroskinn þó enn í mótun á grunnskólaárunum og ýmsir þættir, 

eins og orðaforði og frásagnarhæfni halda áfram að þroskast alla ævi (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2004).  

Hér að framan hefur verið fjallað almennt um málþroska og ákveðin viðmið hans. Þrátt 

fyrir að það geti verið gott að hafa eins konar viðmið yfir hvað sé raunhæft fyrir hvert 

aldursskeið fyrir sig skal ekki taka hverju orði of bókstaflega. Ef barn er hins vegar langt á 
eftir jafnöldrum sínum í málþroska út frá þeim viðmiðum sem hér hafa verið nefnd, getur 

það gefið ákveðna hugmynd um að barn sé með frávik í málþroska og að vert sé að leita 

faglegs álits hjá sérfræðingi áður en lengra er haldið. 

2.2 Málþroskaraskanir barna 

Í flestum tilvikum er máltaka barna eðlileg en þó eru mörg tilfelli þar sem máltaka er undir 

viðmiðinu. Í þeim tilvikum getur verið að barnið sé með einhverskonar frávik í máli. Þegar 

barn á í erfiðleikum með að tengja fleiri en tvö orð í setningu, læra að nota ný orð, taka þátt í 
samræðum, hlusta og halda athygli eða skilja það sem sagt er við það getur það þýtt að 

barnið sé með einhver frávik í máli (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.-a; Sigríður 
Magnúsdóttir og Ester Sighvatsdóttir, 2004).  

Frávik í málþroska og/eða tali hjá börnum geta komið fram á marga vegu og verið 

misalvarleg. Frávik getur verið alvarlegt þegar það hefur mikil áhrif á líf barnsins og krefst 
íhlutunar frá unga aldri og stundum fram á fullorðinsár. Aftur á móti getur frávikið einnig 

verið lítilsháttar og haft væg áhrif á framburð eða málþroska barnsins. Hópur barna og 

ungmenna sem sýnir frávik í tali eða máli er fjölbreytilegur, og birtingarmyndir frávikanna 
geta verið mjög ólíkar. Þá getur barn verið með frávik sem kemur í veg fyrir að það geti tjáð 

sig eða að það hafi einungis áhrif á að barnið geti borið fram ákveðinn staf eða hljóð. 

Algengustu frávik í málþroska hjá börnum eru málþroskaraskanir og talerfiðleikar á borð við 

stam, framburðarfrávik og raddveilu (Þóra Másdóttir og Friðrik Rúnar Guðmundsson, 2015). 

Hér á eftir er fjallað betur um hvað talerfiðleikar og málþroskaraskanir fela í sér.  

2.2.1 Talerfiðleikar og málþroskaraskanir  

Talerfiðleikar fela í sér að einstaklingur eigi á einhvern hátt erfitt með tal. Ef barn hefur frávik 

í tali getur það lýst sér með raddveilu, stami, óeðlilegum nefhljóm eða 
framburðarerfiðleikum (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands, e.d.-a). Talerfiðleikar barna geta 

verið misalvarlegir en þegar barn er með frávik í tali á það oft erfitt með að bera fram einstök 

hljóð eins og sem dæmi hljóðið /r/ og getur það lýst sér þannig að barnið er smámælt eða 
gormælt. Þessi frávik eru nokkuð áberandi og eftirtektarverð í umhverfi barnsins. 

Talerfiðleikar geta þó einnig verið mun alvarlegri og dæmi er um tilvik þar sem börn eru 
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nánast óskiljanleg ókunnugum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall 

Jörgensen og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2012).  

 Birtingarmyndir talerfiðleika geta verið ólíkar. Raddveila flokkast undir talerfiðleika en 
með því er átt við að rödd barnsins sé stöðugt loftkennd og hás og barnið þreytist fljótt við 

að tala. Stam er einnig frávik í tali en það hefur áhrif á eðlilegt talflæði en þá kemur barnið 

setningum eða orðum ekki eðlilega frá sér heldur síendurtekur til dæmis fyrstu atkvæðin í 
orðunum. Nefhljómur getur talist óeðlilegur hjá börnum þegar hlustað er á þau tala og er átt 

við framburðarerfiðleika þegar sum málhljóð eru ekki borin skýrt og rétt fram (Heyrnar- og 

talmeinastöð Íslands, e.d.-a). Frávik í málþroska hjá börnum geta einnig komið fram í 
málþroskaröskun. 

Þegar talað er um málþroskaröskun er átt við að einstaklingur eigi í erfiðleikum með 

máltjáningu og málskilning frekar en einungis erfiðleika með tal. Málþroskaraskanir lýsa sér 

með takmörkuðum orðaforða, einfaldaðri setningamyndun og slakri málfræðiþekkingu. Þær 
geta verið misalvarlegar, tímabundnar og einungis seinkun á málþroska eða alvarlegri frávik. 

Talað er um að ef barn er töluvert á eftir jafnöldrum sínum í tveimur eða fleirum þáttum 

máls og tals sé um að ræða alvarlegt frávik (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012).  

Málþroskaraskanir geta verið annað hvort almennar eða sértækar en það fer eftir því 
hvort frávikið sé afleiðing annarra frávika hjá barninu eða sé eina frávikið sem barnið hefur. 

Þegar talað er um almenna málþroskaröskun er átt við að ásamt fráviki í málþroska sé einnig 
til staðar frávik eða röskun á öðrum þroska eða einhvers konar fötlun hjá barninu. Oft leiðir 

fötlun til fráviks á málþroska. Þær fatlanir sem eru kenndar við almenna málþroskaröskun 
eru einhverfa og seinn almennur þroski svo eitthvað sé nefnt (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 

2012) Skortur á máltjáningu barna getur haft áhrif á námsárangur og líklegt er að börn með 
almenna málþroskaröskun glími við námserfiðleika. Einnig geta þau vandamál sem börn 

glíma við vegna almennrar málþroskaröskunar fylgt þeim í gegnum lífið og haft áhrif á 

atvinnu, sambönd og hugsanlegar tekjur í framtíðinni (DeBenedictis, e.d.) 

Sértæk málþroskaröskun er notað sem yfirhugtak fyrir víðtæka málerfiðleika barna. Hér 
á landi er hugtakið notað yfir börn sem eru tveimur staðalfrávikum frá meðaltali á 
málþroskaprófi í grunnskóla og einu og hálfu staðalfráviki frá meðaltali á málþroskaprófi 

leikskóla. Nokkuð stór hópur barna hefur greinst með sértæka málþroskaröskun, en þá á 

barn í erfiðleikum með málþroska án þess að hafa nokkurs konar frávik á almennum þroska 
(Þóra Másdóttir og Friðrik Rúnar Guðmundsson, 2015; Hólmfríður Árnadóttir, 2004). Þó svo 

að börn hafi engin önnur frávik en í málþroska eiga þau erfitt með að tjá tilfinningar sínar þar 

sem þau eiga í erfiðleikum með að koma málinu almennilega frá sér (Papalexopoulou og 

Charitaki, 2017). 
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Þessir erfiðleikar geta haft mikil áhrif á bæði tjáningu og skilning barna. Barnið er þá með 

eðlilega heyrn, eðlilega verklega eða óyrta greind og hreyfiþroski þess er dæmigerður í 

samanburði við jafnaldra. Það er þá einungis málþroskinn sem barnið á í erfiðleikum með. 
Það sést aðallega á því að börn með sértæka málþroskaröskun nota styttri og einfaldari 

setningar, orðaforðinn er minni og málfræðiþekking þeirra er almennt lítil en þau eiga oft 

erfitt með að skilja langar og málfræðilega flóknar setningar. Börn með sértæka 
málþroskaröskun eiga oft erfitt með að læra að lesa og sum hver eiga auk þess í erfiðleikum 

með framburð og tal (Þóra Másdóttir og Friðrik Rúnar Guðmundsson, 2015). Þau eru oft og 

tíðum lengi að ná almennilegu valdi á lestrartækni. Það getur meðal annars stafað af 

veikleika í hljóðkerfisvitund en hljóðkerfisvitund er mikilvæg undirstaða fyrir lestur (Ásthildur 
Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, e.d.).  

Birtingarform erfiðleika sem fylgja sértækum málþroskaröskunum geta verið ólík. Í grein 

Hólmfríðar Árnadóttur (2004) talar hún um nokkur birtingarform þessara erfiðleika. Þau eru 
málfræðierfiðleikar, erfiðleikar með skilning, heyrnarminniserfiðleikar, 

framburðarerfiðleikar, orðgleymska og erfiðleikar með tjáningu. Hún segir að þessir ákveðnu 
erfiðleikar geti haft áhrif á líðan og hegðun barna í skólum, að þau geti sýnt það með 
barnalegri, truflandi og órólegri hegðun, eigi oft erfitt með að fara eftir reglum og sýni 

óöryggi í samskiptum við jafnaldra. Þessir erfiðleikar geta samkvæmt Hólmfríði Árnadóttir 

(2004) birst á eftirfarandi vegu: 

• Málfræðierfiðleikar: Þá er talað um erfiðleika í beygingarfræði, t.d. beygingu 
sagnorða, lýsingarorða og nafnorða ásamt beygingu á eintölu og fleirtölu. 

• Erfiðleikar með að skilja og vinna með mælt/ritað mál: Börn ná ekki að fylgja 

umræðum í bekk, skilja illa orðatiltæki, myndlíkingar, margræð orð og ljóð ásamt því 
að skilja ekki húmor í samræmi við jafnaldra og eiga í erfiðleikum með rökhugsun. 

Þessir erfiðleikar verða oft meiri þegar líða fer á skólagöngu. 

• Heyrnarminniserfiðleikar: Börn gleyma auðveldlega nýjum hugtökum og orðum. Löng 
orð geta reynst þeim erfið, þau eiga erfitt með að muna fyrirmæli og að halda athygli 

við að hlusta. 

• Framburðarerfiðleikar: Þegar fram koma gallar í hljóðkerfi barna, bæði í mæltu og 

rituðu máli eins og brottfalli, samlögun og umsnúning hljóða. Einnig koma fram 

erfiðleikar með stafsetningu sem tengist ekki reglum og kunnáttu. 

• Orðgleymska: Lýsir sér þannig að börn muna ekki réttu orðin og eiga erfitt með að 

kalla fram orð úr minni. 
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• Erfiðleikar með tjáningu: Börn eiga í vandræðum með að taka þátt í samræðum við 
aðra, hvort sem um ræðir hóp eða einstaklinga. Orðaval og tjáning er á við yngri 

börn, þar sem smáorðum og áherslulitlum orðum er gjarnan sleppt. Orðaröð og 

atburðarrás er oft óskipulögð og er hætta á að börn detti úr samræðum, t.d. í 
skólastofunni. 

Eins og fram hefur komið geta málþroskaraskanir barna verið af ýmsum toga en þær 

geta sömuleiðis haft margvísleg áhrif á líf barna. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

málþroskaraskanir geta haft bein áhrif á hegðun, líðan og námsárangur barna (Ásthildur Bj. 
Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, e.d.). Börn með frávik í málþroska eru einnig líklegri til 

að eiga við hegðunarvandamál að stríða en börn með eðlilegan málþroska (Fujiki, Brinton og 

Todd, 1996). Þá er einnig hætta á viðvarandi samskiptavandamálum sem og vitsmunalegum, 
félagslegum og geðrænum erfiðleikum (Johnson, Beitchman, Young og Edcobar, 1999). 

Þessar niðurstöður benda til þess að málþroskaraskanir geti haft margskonar áhrif á líf barna. 

Ýmsar rannsóknir sem gerðar hafa verið á börnum með málþroskaraskanir styðja þessar 
niðurstöður. Börn með málþroskaraskanir geta átt erfitt með að stjórna tilfinningum sínum 

þar sem erfitt getur verið fyrir þau að geta ekki tjáð sig beint með því að segja hvað sé að og 

eiga þau til að sýna tilfinningar sínar með reiðiköstum (Papalexopoulou og Charitaki, 2017). 
Þá sýndi rannsókn þeirra McCormack, Harrison, McLeod og McAllister (2011) að 
málþroskaraskanir geta haft áhrif á námsárangur barna. Þeir gerðu rannsókn á börnum sem 

greind voru með málþroskafrávik við fjögurra til fimm ára aldur þar sem í ljós komu margs 
konar erfiðleikar sem fylgdu í kjölfarið við sjö til níu ára aldur. Sem dæmi má nefna lestrar-, 
stafsetningar- og almenna námserfiðleika. Jafnframt sögðust börnin upplifa einelti, lýstu 

erfiðleikum við að eignast vini og höfðu minni áhuga á skólanum en jafnaldrar þeirra. 

Málþroskaraskanir geta einnig haft talsverð áhrif á félagsfærni barna, þau lenda í 
vandræðum í samskiptum við aðra og vita ekki hvernig sé ákjósanlegt að haga sér í 

félagslegum aðstæðum. Þar sem þau skortir þessa félagsfærni eiga þau oft í erfiðleikum með 

að eignast vini (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, e.d.).  

Ljóst er að margs konar erfiðleikar geta komið upp hjá börnum með málþroskaraskanir 

sem geta bæði verið tímabundnir en einnig haft áhrif á líf þeirra seinna meir. Hér hefur verið 

stiklað á stóru um þau áhrif sem málþroskaraskanir geta haft í för með sér en í næsta kafla 
verður sérstaklega einblínt á þá erfiðleika sem tengjast félagsþroska og félagsfærni barna.  

2.2.2 Þjónusta við börn með málþroskaraskanir 

Fullorðnir einstaklingar í lífi barna geta með ýmsum hætti haft áhrif á máltöku og 

málþekkingu þeirra. Börn læra það sem fyrir þeim er haft og eiga í flestum tilvikum auðvelt 
með að læra málið en foreldrar og aðrir umönnunaraðilar geta aukið hæfni þeirra til að tjá 



 

17 

sig og skilja aðra til dæmis með því að tala við þau, kenna þeim orð og hugtök, lesa fyrir þau 

og hvetja þau sjálf til lestrar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012). Hins vegar þurfa þau 

börn sem glíma við frávik í málþroska af einhverju tagi mun markvissari örvun og sérhæfðari 
þjálfun frá fólki og fagaðilum í umhverfi sínu en önnur börn. Rannsóknir síðustu ára sýna 

fram á mikilvægi þess að markviss og snemmtæk íhlutun eigi sér stað hjá börnum með tal- og 

málþroskaröskun (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012).  

Málþroskaraskanir geta haft mikil áhrif á félagsfærni og þar af leiðandi eiga börn sem 

glíma við málþroskaraskanir af einhverju tagi oft erfitt með að eignast vini. Þess vegna er afar 

mikilvægt að börn með málþroskaraskanir fái þá greiningu og þjónustu sem þau þurfa sem 
allra fyrst. Einnig er mikilvægt að skilgreina málörvun út frá þörfum hvers og eins barns og 

raða þeim í hópa eftir eðli frávika. Með þessum hætti er mögulegt að koma í veg fyrir frekari 

vanda og  hættu á að börnin upplifi vanlíðan síðar á lífsleiðinni, að þau muni eiga við 

námsörðugleika að stríða eða hætti í skóla (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey 
Sigurðardóttir, e.d.).  

Ef foreldra, leikskólakennara eða annað starfsfólk sem vinnur með börnum grunar að 

barn sé með frávik í tali eða málþroska fer það eftir aldri barnsins, búsetu og alvarleika hvaða 
leið er valin til þess að fá viðeigandi þjónustu. Ef grunur er um frávik hjá barni í málþroska 

þarf að framkvæma sérfræðigreiningu á málþroska þess. Skimun og greiningar fara fram á 

nokkrum heilbrigðisstofnunum hér á landi. Sem dæmi má nefna ung- og smábarnavernd 
heilsugæslunnar, Þroska- og hegðunarstöð og Heyrnar- og talmeinastöð Íslands. Jafnframt er 

möguleiki á að leita beint til sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga eða sérfræðiþjónustu 

sveitafélaganna en aldur barns, búseta og alvarleiki frávika eru talin ráða miklu um hvert sé 
leitað til þess að fá greiningu og þjálfun (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012).  

Leikskólar hér á landi styðjast við stöðluð próf og matslista þegar staða barna miðað við 

jafnaldra er metin. Niðurstöður prófanna segja til um hvort börn þurfi frekari úrræði og 

skilgreinda málörvun í leikskólanum. Í kjölfarið er gert ráð fyrir að niðurstöðurnar fylgi 

börnum inn í grunnskóla. Þetta ferli að leggja fyrir stöðluð próf, greina málþroskafrávik og 

hefja um leið kennslu eftir eðli frávika, hefur vissulega gott forvarnargildi og jákvæð áhrif 

(Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, e.d.). 
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3 Félagsþroski / félagsfærni 

Félagsfærni er sú færni sem við notum til að eiga í samskiptum við aðra í umhverfi okkar. Þau 
samskipti geta verið bæði munnleg og með öðrum hætti, eins og með líkamstjáningu, 

látbragði og framkomu. Félagshæfni er annað hugtak sem tengist félagsþroska barna og segir 

til um hæfni í meðhöndlun á félagslegum samskiptum, þ.e.a.s. hæfni til að mynda og 
viðhalda samböndum, hvernig okkur kemur saman við aðra, hæfni okkar til að bregðast við í 

vissum aðstæðum og gæði samskiptanna (Kelly, 2017).  

Hægt er að tengja margt við félagsfærni í daglegu lífi. Eitt af því er samskipti og sambönd 

við fjölskyldu, maka og vini en margir myndu segja að það væru þeir þættir sem gefa lífinu lit 
og tilgang. Til að viðhalda slíkum samskiptum er nauðsynlegt fyrir einstakling að hafa 

ákveðna félagsfærni (Kelly, 2017).  

Grundvöllur félagslegrar hegðunar er hæfni til að átta sig á og taka þátt í tilfinningum 
annarra. Samkennd er einn þeirra þátta sem börn sýna strax í frumbernsku og vilja þau 

hugga og hjálpa þeim sem líður illa. Til þess að geta hjálpað öðrum á viðeigandi hátt er þó 
nauðsynlegt að búa yfir annarri grundvallarfærni í mannlegum samskiptum, að geta sett sig í 
spor annarra. Það vefst þó oftar en ekki fyrir yngstu börnunum þar sem þau gera ráð fyrir því 

að allir hafi sömu tilfinningar og þarfir og þau sjálf. En þau öðlast ekki færnina til að geta sett 

sig í spor annarra fyrr en þau verða eldri (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004).  

Samkvæmt Kelly (2017) eru sex þættir sem einstaklingur, sem hefur náð góðum tökum á 
félagsþroska og hefur vissa félagsfærni, ætti að vita: 

• Markmiðuð hegðun: Oft er tilgangur samskipta að fá einhverju framgengt. 

• Félagsleg hegðun: Að kinka kolli, halda augnsambandi og brosa sýnir hvatningu og 
áhuga í samskiptum. 

• Almenn hegðun: Út frá almennri hegðun er hægt að gera sér grein fyrir því hvort 

manneskja sé félagslynd eða ekki. 

• Lærð félagsleg hegðun: Hegðun okkar og hæfni í samskiptum er fyrst og fremst lærð 

frá barnsaldri. Börn læra að bregðast við með því að herma eftir öðrum. 

• Samskiptahæfni ætti að miða við aðstæður: Hegðun þarf að laga að tilteknum 

einstaklingum og samhengi. Þannig er hægt að þróa hæfni í félagsfærni í ákveðnum 
aðstæðum en gætum þurft að aðlaga hæfni okkar að öðrum aðstæðum. 

• Félags- og vitsmunafærni vinna saman: Þegar einstaklingur hefur náð tökum á því 

hvernig og hvar sé viðeigandi að nota ákveðna félagslega hegðun, þ.e.a.s. hvað sé 

viðeigandi að segja í samskiptum og hvað ekki. 
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Atriði eins og óþægileg líkamsstaða eða líkamstjáning, að forðast augnsamband og eiga 

erfitt með að taka þátt í samræðum getur bent til þess að barn skorti félagsfærni. Þau börn 

sem skortir félagsfærni geta átt erfitt með að átta sig á vissum félagslegum aðstæðum. Þau 
eiga í erfiðleikum með ákveðnar aðstæður og oft er litið á þau sem óheiðarleg, feimin, 

dónaleg, vandræðaleg og jafnvel árásargjörn, þegar raunin er sú að þau vita ekki hvort þau 

geti farið upp að fólki og kynnt sig. Einnig gera þau sér ekki grein fyrir því hvort að hægt sé að 
nota röddina til að sýna væntumþykju, hvort að líkamstjáning geti haft áhrif á framkomu, 

hvenær eigi að hlusta og hvenær eigi að tjá sig. Þess vegna geta þeir sem skortir félagsfærni 

og félagshæfni verið í hættu á að vera aðgreindir frá öðrum eða einangrast vegna þess að 

þeir hafa ekki þá hæfni og færni til að mynda og viðhalda samböndum og vináttu (Kelly, 
2017).  

3.1 Félagsþroski barna 

Eins og með málþroskann þróast félagsþroski barna einnig hratt á fyrstu árunum. Fyrstu 

áfangar hans eru þessir litlu hlutir eins og augnsamband, bros og einfaldir hermileikir sem 

þróast svo síðar yfir í frekari samskipti og leik. Félagsþroski barna er í raun nátengdur 
málþroskanum en ef málþroski barna er seinn er líklegt að þau lendi í erfiðleikum með 

samskipti, hegðun og leik. Einnig getur verið flókið að meta frávik á félagsþroska eins og með 

frávik á málþroska og byggir það oft mikið til á upplýsingum frá foreldrum og leikskóla 
(Sólveig Sigurðardóttir, 2009).  

Þegar börn hafa félagsleg samskipti við jafnaldra fara þau í fyrstu að mestu leyti fram í 

leikjum. Allt frá upphafi sækjast börn í félagsskap við önnur börn en þau leika sér þó í fyrstu 
meira hlið við hlið heldur en saman. Á aldrinum tveggja til fimm ára verða samskiptin á milli 
barna flóknari og félagslegri (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004). Við tveggja ára aldur sýna 

börn meira sjálfstæði. Þá er einnig vinsælt að herma eftir öðrum, oftast eldri börnum eða 

fullorðnum. Frá þriggja ára aldri eru þykjustuleikir vinsælastir, börn skiptast á í leik og öðlast 
þann hæfileika að sýna öðrum börnum hlýju og umhyggju. Fjögurra til fimm ára gömul börn 

hafa gaman af fjörmiklum leikjum. Þau leika sér oft og tíðum við ímyndaða vini, segja sögur 

og fara í hlutverkaleiki (Heilsuvera, 2016). Hafa ber í huga að þessar upplýsingar eru einungis 
viðmið að hefðbundnum félagsþroska barna og, líkt og með málþroskann, þróast hvert stig 

hans á mismunandi hátt og á misjöfnum hraða hjá hverju og einu barni.  

Sýnt hefur verið fram á að börn með málþroskaraskanir á einhverfurófi standa oft illa 
hvað varðar félagsþroska að því leyti að þau skortir áhuga á jafnöldrum og samleik sem 

önnur börn hafa oftast frá náttúrunnar hendi. Börn með slakan málþroska af öðrum 

ástæðum sýna þó meiri áhuga á félagslegum samskiptum og leik, þeim líkar vel að vera innan 
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um önnur börn og nota ýmsar leiðir til að tjá sig og koma sínu á framfæri, til dæmis 

bendingar og einföld tákn (Sólveig Sigurðardóttir, 2009).  

Maðurinn er félagsvera og er það okkur í blóð borið að tengjast öðrum einstaklingum í 
umhverfinu með því að hafa samskipti hvert við annað. Fullorðnir einstaklingar skapa jákvætt 

og árangursríkt málumhverfi með því að eiga þannig samskipti við börn að þau finni að þau 

séu metin og sérstök. Aftur á móti skapa fullorðnir neikvætt málumhverfi þegar þeir tala við 
börn á þann hátt að þau upplifa niðurlægingu og sektarkennd. Gæði málumhverfis barna 

leggur grunn að félagsþroska og sjálfsmynd þeirra (Blaževic, 2016). 

Til þess að búa börn félagslega undir þátttöku í samfélaginu er mikilvægt að hlúa að og 

leggja góðan grunn að heilbrigðum samskiptum þeirra strax á fyrstu árum þeirra. Fjölskyldan 
gegnir lykilhlutverki þegar kemur að því að efla félagsþroska og samskiptahæfni barna en 

aðrar samfélagsstofnanir, svo sem leik- og grunnskóli, koma þar einnig mikið við sögu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1999).  

Eins og fram hefur komið eru tengsl milli málþroska og félagsþroska sterk og gegna 
þessir þroskaþættir mikilvægu hlutverki á mótunarárum barna. Hér á eftir verða þessi tvö 
þroskaferli barna enn frekar undir smásjánni þar sem fjallað verður um hvernig áhrif 
málþroskaraskanir geta haft á félagsfærni barna.  
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4 Málþroskaraskanir barna og félagsþroski/félagsfærni 

Málþroski og félagsþroski eru nátengd þroskaferli. Málþroski og máltjáning eru mikilvæg 
þegar kemur að vináttutengslum og félagslegum samböndum en gera má ráð fyrir því að 

barn eigi í erfiðleikum með hegðun, leik og samskipti ef það er á eftir í málþroska. Börn sem 

eru með aðrar þroskaraskanir heldur en í málþroska, eins og einhverfu, eru líklegri til að vera 
með áberandi frávik í félagsþroska. Þau eiga það til að sýna minni áhuga á jafnöldrum og 

samleik með þeim og eiga erfiðara með að sýna samúð. Aftur á móti eru börn sem eru til 

dæmis með sértæka málþroskaröskun líklegri til að njóta samveru með jafnöldrum, þau 
sækjast frekar í félagsleg samskipti við önnur börn og nýta aðrar leiðir en mál til að tjá sig, 

eins og einföld tákn og bendingar (Sólveig Sigurðardóttir, 2009). Málþroskaraskanir geta haft 

tímabundin áhrif á líf barna og í einhverjum tilfellum geta þær einnig fylgt þeim allt fram á 

fullorðinsár og haft áhrif á ýmsa félagslega þætti sem betur verður komið inn á hér á eftir. 

4.1 Börn með og án málþroskaraskana 

Börn með málþroskaraskanir eru líkleg til að ná ekki sömu tökum á félagsþroska og jafnaldrar 
þeirra með eðlilegan málþroska. Þá eru þau oft með skertari félagsfærni og geta einnig átt í 
erfiðleikum með félagsleg samskipti. Mikil hætta er á að þeim gangi ekki jafn vel og 

jafnaöldrum með eðlilegan málþroska að mynda félagsleg tengsl við jafnaldra og geta því átt 
erfiðara með að eignast vini eða viðhalda vináttusambandi (Fujiki, Brinton og Todd, 1996; 
Papalexopoulou og Charitaki, 2017). Margar rannsóknir hafa verið gerðar í gegnum árin sem 

sýna fram á að börn með málþroskaraskanir hafa minni félagsfærni en börn með eðlilegan 
málþroska, en hér á eftir verða nokkrar þeirra til umfjöllunar. 

Talið er að börnum með eðlilegan málþroska gangi alfarið betur í félagslegum aðstæðum 
en börnum með málþroskaraskanir. Rice, Sell og Hadley (1991) sýndu fram á þetta í 

rannsókn sinni þar sem skoðuð voru ólík samskipti barna á leikskólaaldri. Börnunum var skipt 
í fjóra mismunandi hópa eftir málþroska þeirra; eðlilegur málþroski, sértækar 

málþroskaraskanir, talerfiðleikar og börn með ensku sem annað tungumál. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að allir hópar ættu í einhverjum samskiptum en misjafnt var 
hvernig samskiptin áttu sér stað og við hverja. Þá gekk börnum með eðlilegan málþroska 

alfarið betur í samskiptum, þau voru frekar valin sem leikfélagar af öllum hópum, svöruðu í 

lengri setningum og voru líklegri til að hefja samræður. Börn með talerfiðleika voru líklegust 
til að stytta svör sín eða nota hreyfingar og bendingar til að svara. Börn með annað 

móðurmál voru ólíklegust til að hefja samræður og voru síður valin sem leikfélagar. Þá sýndu 

niðurstöður Rice, Sell og Hadley (1991) ennfremur fram á að börn með sértækar 

málþroskaraskanir leita frekar í samskipti við fullorðna en jafnaldra. Á eftir fullorðnum leita 
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þau í jafnaldra með eðlilegan málþroska. Ástæða þess getur verið að þau geta haldið 

samræðum gangandi.  

Þá sýndi rannsókn Fujiki, Brinton og Todd (1996) jafnframt fram á að börn með sértæka 
málþroskaröskun voru síður ánægð með þau samskipti sem þau áttu við jafnaldra og áttu í 

minni samskiptum í félagslegum aðstæðum eins og í íþróttatímum, frímínútum og 

nestispásum en jafnaldrar þeirra með eðlilegan málþroska. Það virðist einnig vera svo að 
börn með sértæka málþroskaröskun eigi erfiðara með að koma sér inn í samræður hjá 

jafningjum sínum en börn með eðlilegan málþroska en rannsókn Brinton, Fujiki, Spencer og 

Robinson (1997) studdi framangreindar niðurstöður þar sem í ljós kom að börn með sértæka 
málþroskaröskun sem tóku þátt í rannsókninni tóku annað hvort ekki þátt í samræðum eða 

voru mun lengur en jafnaldrar með eðlilegan málþroska að koma sér inn í samræðurnar. Þá 

kom einnig í ljós að þau sem tóku þátt í samræðunum sögðu lítið, það var síður talað við þau 

og voru þau líklegri til að verða útilokuð af jafningjum.  

 Eins og fram hefur komið gengur börnum með sértæka málþroskaröskun oft og tíðum 

illa í samskiptum og eiga í töluvert minni samskiptum við jafnaldra en börn með eðlilegan 

málþroska. Þá staðfesti rannsókn Fujiki, Brinton, Isaacson og Summers (2001) ennfremur 
þær niðurstöður þar sem þeir fylgdust með börnum með sértæka málþroskaröskun í útileik 

við önnur börn með eðlilegan málþroska. Í ljós kom að börn með málþroskaraskanir eyddu 

meiri tíma en börn með eðlilegan málþroska einangruð frá jafnöldrum og ein að leik. 
Samkvæmt Rice, Sell og Hadley (1991) eru ástæður fyrir þess að börnum með 

málþroskaraskanir gengur illa í samskiptum margþættar. Takmarkaður orðaforði og 

sveigjanleiki í málfari, takmarkaður skilningur og meðvitund um frávik í samskiptahæfni getur 
allt haft töluverð áhrif. En þá er einnig vert að hugsa um hvort börn með eðlilegan málþroska 
velji síður að eiga í samskiptum við börn með málþroskaraskanir vegna þess að þeim getur 

gengið illa í samskiptum. 

 Viðhorf barna með eðlilegan málþroska í garð barna með málþroskaraskanir geta 

verið neikvæð og haft áhrif á félagslega stöðu þeirra síðarnefndu. Þá eru börn með sértækar 

málþroskaraskanir til dæmis líklegri til að vera hundsuð af jafnöldrum sínum og upplifa sig 

einmana af þeim sökum (Stanton-Chapman, Justice, Skibbe og Grant, 2007; Marton, 

Abramoff og Rosenzweig, 2005). Gertner, Rice og Hadley (1994) sýndu jafnframt fram á að 

frávik í málþroska getur haft mikið að segja um félagslega stöðu barna meðal jafnaldra. Þeir 

skoðuðu hvort frávik í málþroska hjá börnum á leikskólaaldri hefði áhrif á viðhorf og álit 

jafnaldra. Börnin voru beðin um að velja annars vegar hvern þau myndu helst vilja leika við 
og hins vegar hvern þau myndu síst vilja leika við. Niðurstöður þeirra gáfu til kynna að börn 

með frávik í tali eða máli voru almennt óvinsælli og ólíklegri til að vera valin sem leikfélagar í 
vissum leikjum. Það bendir til þess að þau séu líklegri til að hafa minna sjálfstraust og upplifa 
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neikvæð áhrif vegna óvinsælda eins og að halda aftur af sér og vera óörugg í samskiptum. Þá 

kom einnig í ljós að málþroski skiptir meira máli en greind og aldur þegar kom að stöðu 

jafnaldra. Viðhorf sem þessi geta verið ein af margþættum ástæðum sem koma í veg fyrir að 
börn með sértækar málþroskaraskanir hafi tækifæri á að mynda tengsl við jafnaldra. En ljóst 

er að oft og tíðum öðlast þau ekki nægilega mikil samskipti og upplifa félagslegan skort 

(Fujiki, Brinton, Isaacson og Summers, 2001; Gertner, Rice og Hadley, 1994). Þá geta börn 
með sértæka málþroskaröskun einnig átt erfitt með að fylgjast með og herma eftir öðrum 

börnum (e. social cognitive knowledge) ásamt því að eiga erfitt með að leysa úr ágreiningi 

(Marton, Abramoff og Rosenzweig, 2005).  

Ljóst er að börn með málþroskaraskanir upplifa ýmsa erfiðleika sem tengjast félagsfærni 
þeirra og því er mikilvægt að veita því athygli hvort að þeir erfiðleikar komi niður á hegðun 

þeirra að einhverju leyti. Í kafla 2.2.1 kemur fram að börn með sértækar málþroskaraskanir 

geti átt við hegðunarvandamál að stríða og hafa rannsóknir sýnt fram á að það geti einnig ýtt 
undir erfiðleika þeirra með að eignast vini og vera valin sem leikfélagar af jafnöldrum 

(Marton, Abramoff og Rosenzweig, 2005; Papalexopoulou og Charitaki, 2017; Johnson, 
Beitchman, Young og Edcobar, 1999). Þar sem þeim gengur oft illa í samskiptum eiga þau til 
að svara á óviðeigandi hátt þegar þeim er boðið að vera með (Stanton-Chapman, Justice, 

Skibbe og Grant, 2007) eða takast á við aðstæður á óviðeigandi hátt, t.d. með árásargjarnri 

hegðun eða forða sér úr aðstæðum án þess að leysa málin (Marton, Abramoff og 
Rosenzweig, 2005). Vert er að taka fram að Stanton-Chapman, Justice, Skibbe og Grant 

(2007) sýndu fram á í rannsókn sinni að börn með sértækar málþroskaraskanir voru ekki 
líklegri en börn með eðlilegan málþroska til að sýna árásargjarna hegðun. Samt sem áður 

kom í ljós að þau voru líklegri til að sýna hegðun sem tengist skorti þeirra á félagsfærni, eins 
og að draga sig til hlés, tala ekki við aðra og vera leið eða einmana.  

Líkt og fram hefur komið eru börn með einhver frávik í málþroska, t.d. sértækar 
málþroskaraskanir, töluvert á eftir jafnöldrum með eðlilegan málþroska hvað varðar 

félagsfærni og sýnir það sig í mörgum félagslegum aðstæðum þar sem þau eiga í samskiptum 

við aðra. Hér á eftir verður vikið frá samanburði á félagsfærni barna með og án 
málþroskaraskana og sjónum beint frekar að börnum með málþroskaraskanir. 

4.2 Börn með málþroskaraskanir 

Ljóst er að börn með málþroskaraskanir geta oft og tíðum átt í talsverðum erfiðleikum með 
félagsfærni. Ýmsar ástæður eru fyrir því en eins og kom fram í kafla 3.1 eiga þau oft í 

vandræðum með að skilja það sem sagt er við þau, eins og ákveðnar setningar. Þá eiga þau 

jafnframt erfitt með að koma í orð því sem þau sjálf langar til að koma á framfæri og getur 
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það haft sitt að segja varðandi skerta félagsfærni þeirra (Papalexopoulou og Charitaki, 

2017).  

Fram kom í rannsókn Rimm-Kaufman, Pianta og Cox (2000) að fagaðilar sem vinna með 
börnum telja að börn með málþroskaraskanir eigi síður í góðum samskiptum við jafnaldra. 

Kennarar telja að viss félagsfærni sé mikilvæg þegar kemur að því að börn fari úr leikskóla í 

grunnskóla. Þegar kemur að því að læra reglur og venjur innan skóla og að taka þátt í 
skólastarfi með skólasystkinum segja kennarar að mikilvægt sé fyrir nemendur að búa yfir 

góðri félagsfærni. Þá eru börn með sértæka málþroskaröskun eða annars konar frávik í 

málþroska í ákveðinni hættu þar sem líklegt sé að þau séu á eftir í félagsþroska og 
félagsfærni. Papalexopoulou og Charitaki (2017) rannsökuðu félagsfærni barna með 

sértækar málþroskaraskanir og lögðu fram spurningalista fyrir talmeinafræðinema og 

iðjuþjálfanema. Þar var spurt út í þá erfiðleika sem börn með málþroskaraskanir verða fyrir í 

daglegum félagslegum aðstæðum, hvort þau verði áhyggjufull eða fari í uppnám vegna 
erfiðleikanna og hvaða erfiðleikar hindri börnin í samskiptum við jafnaldra í daglegu starfi í 

skóla. Niðurstöður Papalexopoulou og Charitaki (2017) benda til þess að börnin eigi það til 
að leika frekar einsömul og geti upplifað ákveðna einangrun. Leikur við jafnaldra með 
eðlilegan málþroska er oft takmarkaður hjá börnum með sértæka málþroskaröskun. Það 

getur verið vegna þess að þau eiga erfitt með að kynnast öðrum og mynda vináttusambönd, 

biðja um hjálp, taka á móti skoðunum annarra og segja eigin skoðanir.  

Börn með sértækar málþroskaraskanir geta einnig átt erfitt með að eiga í góðum 

samskiptum við jafnaldra, bæði í leik og í samræðum. Stanton-Chapman, Justice, Skibbe og 

Grant (2007) telja að þessir erfiðleikar geti leitt til þess að börnin verði fyrir ákveðinni 
útilokun þegar kemur að félagslegum samskiptum. Þessi ófullnægjandi samskipti geta í 
framhaldi komið í veg fyrir að þau öðlist frekari færni út frá þeim samskiptum og 

áframhaldandi uppbyggingu á félagshæfni þeirra næstu árin.  

4.3 Áhrif seinna meir 

Málþroskaraskanir geta haft langvarandi áhrif á börn. Rannsóknir (St. Clair, Pickles, Durkin og 

Conti-Ramsden, 2011; Schoon, Parsons, Rush og Law, 2010; Beitchman, Young og Edcobar, 
1999) sem gerðar hafa verið yfir ákveðið tímabil þar sem börnum með málþroskaraskanir er 

fylgt eftir fram á fullorðinsár sýna að málþroskaraskanir barna geta haft töluverð áhrif á 

margvíslega félagslega þætti í lífi þeirra seinna meir. Rannsóknir hafa til að mynda sýnt fram 
á að erfiðleikar sem börn með málþroskaraskanir glíma við í barnæsku geti fylgt þeim fram á 

unglingsár og jafnvel fram á fullorðinsár (Clegg, Hollis, Mawhood og Rutter, 2005).  

Það virðist þó vera munur á áhrifum eftir því hvort börnin glíma við málþroskaraskanir 
eða talerfiðleika. Rannsókn Johnson, Beitchman, Young og Edcobar (1999) sem gerð var á 
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börnum með frávik í málþroska og/eða tali annarsvegar og börnum með eðlilegan málþroska 

hins vegar, lagði mat á langtímaárangur á mismunandi sviðum, svo sem samskiptum, 

hegðun, félagsstöðu og líðan. Börnunum var fylgt eftir frá 5 til 19 ára aldurs en fyrsta 
athugun var við 5 ára aldur, síðan aftur 12 ára og að lokum 19 ára. Helstu niðurstöður sýndu 

fram á að börn með frávik í tali áttu í heildina betri möguleika á langtímaárangri á hegðun, 

félagsstöðu og vellíðan en börn með frávik í málþroska. Þó kom í ljós að þau börn sem höfðu 
frávik voru í jafn mikilli hættu á að eiga við áframhaldandi samskiptaerfiðleika að stríða á 

fullorðinsárum, sama hvort þau höfðu frávik í málþroska eða í tali.  

Rannsóknir hafa sýnt fram á áhrif málþroskaraskana á andlega erfiðleika. Í 
langtímarannsókn skoðuðu Schoon, Parsons, Rush og Law (2010) áhrif málþroskaraskana 

barna á andlega líðan á fullorðinsárum. Í þeirri rannsókn kom í ljós að þau börn sem voru 

með slakan málþroska við 5 ára aldur voru líklegri til að eiga við geðræn vandamál við 34 ára 

aldur en þeir sem voru með eðlilegan málþroska. Þessi tengsl virtust vera sterk þrátt fyrir að 
fjölskyldusaga barnanna var tekin með sem og félagsleg aðlögun. Þessar niðurstöður gefa því 

til kynna að málþroskaraskanir geti haft bein áhrif á geðræn vandamál á fullorðinsárum en 
það sé ekki einungis til komið vegna slæmrar félagslegrar stöðu. St Clair, Pickles, Durkin og 
Conti-Ramsden (2011) fylgdu börnum frá 7 ára aldri til 16 ára eftir í langtímarannsókn. Sú 

rannsókn leiddi í ljós að börn með sértæka málþroskaröskun stóðu verr félagslega en 

jafnaldrar þeirra með eðlilegan málþroska og upplifðu oftar sálræna erfiðleika. Þau sýndu 
fram á að hegðunarerfiðleikar væru tíðari á barnsaldri en færu þó minnkandi eftir að komið 

væri fram á unglingsaldur. Aftur á móti voru tilfinningalegir erfiðleikar enn til staðar og 
félagsleg vandamál höfðu aukist þegar komið var á unglingsaldur. Þessar niðurstöður gefa til 

kynna að málþroskaraskanir geti haft ýmiss konar langvarandi áhrif. 

Í rannsókn Clegg, Hollis, Mawhood og Rutter (2005) voru langvarandi afleiðingar 

málþroskaraskana karlmanna skoðaðar. Mennirnir, sem voru sautján talsins, höfðu glímt við 
málþroskaröskun á barnsaldri og var niðurstaðan sú að á miðjum fertugsaldri voru 

málerfiðleikar enn viðvarandi og skortur var á lestrarhæfileikum þó að allir sýndu eðlilega 

stöðu hvað varðar greind. Það sem háði þeim þó mest í daglegu lífi um miðjan fertugsaldur 
voru erfiðleikar með félagslega aðlögun sem birtist til dæmis í langvarandi atvinnuleysi og 

skorti á nánum vináttu- og ástarsamböndum. Samkvæmt Clegg, Hollis, Mawhood og Rutter 

(2005) glímdu fjórir af þeim sautján karlmönnum sem tóku þátt í rannsókninni við alvarleg 
geðheilsuvandamál á fullorðinsárum og þar af höfðu tveir þróað með sér geðklofa.  

Það virðist vera að afleiðingar málþroskaraskana á líf barna komi hvað mest fram í 
erfiðleikum við félagslegar aðstæður. Helstu niðurstöður úr fyrrnefndum rannsóknum sýna 

að börn með málþroskaraskanir eru síður valin sem vinir og leikfélagar og upplifa erfiðleika í 
félagslegum samskiptum, við að mynda tengsl við jafnaldra og viðhalda vináttuböndum. Það 
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getur haft langvarandi áhrif á líf þeirra, sérstaklega í félagslegum aðstæðum, þar sem þau 

hafa ekki tök á að efla félagsfærni sína nógu vel. En hvað er hægt að gera til þess að sporna 

gegn þessu og hjálpa börnum í þessum aðstæðum? Hér á eftir verður stuttlega fjallað um 
hvaða úrræði eru í boði fyrir börn með málþroskaraskanir og hvaða aðferðir hafa verið 

vænlegar til árangurs. 

4.4 Úrræði  

Til þess að draga úr skaðlegum afleiðingum málþroskaraskana barna er mikilvægt að reyna 

að skilja eðli, umfang og gang mála, hvernig tungumál, framburður og önnur skyld vandamál 

hafa áhrif og hvernig þau þróast og breytast með tímanum. Eftirfylgnirannsóknir á 
samskiptamynstri barna frá barnsaldri fram á fullorðinsár hafa hjálpað talmeinafræðingum 

að meta langtímahorfur, setja raunhæf markmið og þróa viðeigandi þjónustu fyrir börn með 

málþroskaraskanir (Johnson, Beitchman, Young og Edcobar, 1999). 

Eins og fram kom í kafla 2.2.2 gegna foreldrar og fólk í nánasta umhverfi barna 
mikilvægu hlutverki þegar kemur að því að örva málþroska og efla félagsfærni þeirra, en 

börn með málþroskaraskanir þurfa mun markvissari örvun og sérhæfðari þjálfun en önnur 
börn. Þá er einnig nauðsynlegt að börn með málþroskaraskanir fái þá þjónustu og greiningu 
sem þau þurfa sem allra fyrst til þess að sporna gegn frekari vandamálum seinna meir 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012; Ásthildur Bj. Snorradóttir og Bjartey Sigurðardóttir, 
e.d.). Þegar greining hefur komið fram hjá barni og staðfest hefur verið að um 
málþroskaröskun sé að ræða er mikilvægt að halda áfram og taka næstu skref í átt að betri 

árangri hvað varðar félagsfærni barna. Þar koma ýmis námskeið og önnur úrræði sér vel. 

Superheroes Social Skills er námskeið sem hefur það að markmiði að hjálpa börnum að 
öðlast betri félagsfærni og félagshæfni. Námskeiðið var upphaflega þróað til að hjálpa 

börnum á einhverfurófi en getur einnig gagnast börnum sem þurfa af einhverri ástæðu hjálp 

í félagslegum aðstæðum. Námskeiðið byggist á fjölbreyttum æfingum til að bæta félagsfærni 

barna. Þættir sem falla undir félagsfærni felast til að mynda í samræðum, því að fylgja 

leiðbeiningum, svara spurningum og leysa vandamál. Þá getur námskeiðið reynst 

sérkennslukennurum, talmeinafræðingum, sálfræðingum, ráðgjöfum og öðrum sem vinna 
með börnum vel (Superheroes Social Skills: A Multimedia Program, 2011). O’Handley, Radley 

og Lum (2016) rannsökuðu hvort að Superheroes Social Skills myndi hjálpa börnum með 

sértækar málþroskaraskanir. Niðurstöður þeirra benda til þess að með æfingum úr 
námskeiðinu sé hægt að efla málnotkunarfærni (e. pragmatic skills) barna í félagslegum 

aðstæðum. Þá er mögulegt að bæta samræður, munnleg samskipti og annars konar 

samskipti, svo sem svipbrigði, líkamstjáningu og augnsamband. Vert er þó að taka fram að 

aðeins einn þátttakandi var í rannsókninni og eiga því niðurstöðurnar einungis við um hann. 
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En námskeið sem æfa og byggja upp færni í almennum samskiptum/félagsfærni geta hjálpað 

börnum með sértæka málþroskaröskun að mynda tengsl við jafnaldra. 

Fujiki, Brinton, McCleave, Anderson og Charmerlain (2013) skoðuðu einnig hvernig 
ákveðið inngrip myndi hjálpa börnum með sértækar málþroskaraskanir. Þau vildu kanna 

hvort að tíu vikna ‘’inngrip’’ gæti aukið jákvæð samskipti fjögurra barna á aldrinum sex til níu 

ára með sértækar málþroskaraskanir við jafnaldra. Börnin sem tóku þátt voru hvött áfram til 
jákvæðra samskipta við jafnaldra sína sem fól meðal annars í sér að deila upplýsingum um 

þau sjálf, spyrja spurninga um hinn aðilann og tjá tilfinningar sínar. Inngripið var byggt á 

kennslu frá fagaðilum og æfingum fyrir börnin í jákvæðum samskiptum, ásamt því að ræða 
um samskiptin, hvað fór vel og hvað hefði mátt fara betur. Að lokum kom í ljós að inngripið 

hafði góð áhrif á börnin og höfðu jákvæð samskipti við jafnaldra aukist. Þrátt fyrir að börnin 

sýndu fram á aukin jákvæð samskipti urðu þau ekki vinsælli meðal jafnaldra en 

hegðunarvandamál barnanna gæti haft áhrif á niðurstöðurnar. Þá er vert að taka fram að í 
inngripinu var ekki lögð áhersla á þau vandamál heldur einungis félagslega erfiðleika.  

Eins og fram hefur komið hér að framan hafa fagaðilar ákveðna innsýn þegar kemur að 

erfiðleikum barna með málþroskaraskanir. Með innsýn þeirra og þekkingu geta þeir verið 
mikil hjálp fyrir börnin. Talmeinafræðingar geta til dæmis hjálpað til með ýmiss konar 

vandamál sem börn með málþroskaraskanir kunna að lenda í í félagslegum aðstæðum. 

Samkvæmt Hughes (2014) geta talmeinafræðingar gripið inn í og jafnvel komið í veg fyrir 
einelti sem börn með málþroskaraskanir verða fyrir en þau eru í áhættuhópi að verða 

fórnarlömb eineltis af hendi jafnaldra sinna með eðlilegan málþroska sökum 

samskiptaerfiðleika þeirra fyrrnefndu og skorts á félagsfærni. Þá benda Hadley og Schuele 
(1998) á að mikilvægt sé fyrir talmeinafræðinga að átta sig á þeim hindrunum sem börn með 
málþroskaraskanir verða fyrir í samskiptum og einbeiti sér að því að aðstoða þau með þær. 

Þær segja að mikilvægt sé að börnin taki þátt í samskiptum og samræðum svo þau þrói 
ákveðna félagsfærni og félagshæfni. Þannig geta talmeinafræðingar hjálpað þeim að öðlast 

þessa færni með því að undirbúa þau fyrir samskipti. Hadley og Schuele (1998) telja að getan 

til þess að eiga í áhrifaríkum og góðum samskiptum sé mikilvæg fyrir framtíð barna. 

Elva Haraldsdóttir (munnleg heimild, 25. apríl 2020) starfar sem kennsluráðgjafi hjá 

fræðslusviði Akureyrarbæjar. Hún nefnir einnig mikilvægi talmeinafræðinga þegar kemur að 

aðstoð barna með málþroskaraskanir. Talmeinafræðingar sjá um greiningar hjá börnum með 

frávik í málþroska og fyrstu skref í framhaldi greiningar. En eftir greiningu og fyrstu skrefin 

taka foreldrar og aðrir fagaðilar sem vinna með börnum við, með aðstoð og leiðsögn 
talmeinafræðinga. Þá er fundið út hvað þurfi að gera til að aðstoða barnið og hverskonar 

þjálfun sé nauðsynleg. Oftast eru það sérkennslustjórar leikskóla sem vinna með börnunum í 
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litlum hópum eða persónulega. Þá er unnið með þá þætti sem barnið er slakt í, eins og 

setningaskipan og félagslega erfiðleika.  

Elva Haraldsdóttir (munnleg heimild, 25. apríl 2020) nefnir einnig áhrif málþroskaraskana 
á félagsfærni barna. Hún segir að flestir leikskólar flétti saman málörvunar- og 

félagsfærnitímum. Þar sé áhersla lögð á að börn æfi sig í að lesa tilfinningar, spila og leika í 

hlutverkaleikjum, og koma þeim þannig áfram í leikþjálfun svo þeim gangi betur í leik með 
jafnöldrum. Hún bendir einnig á að starfið inni á deildum leikskólanna sé mikilvægt því þar sé 

barnið að eyða mestum hluta dagsins og þurfi þar að yfirfæra það sem það lærði í málörvun í 

leikskólanum eða hjá talmeinafræðingi á daglegt líf.  

Þó að flest úrræði og þjálfun fari fram innan leik- og grunnskóla eru til aðrar leiðir til að 
aðstoða börn með málþroskaraskanir og aðra sem koma að velferð þeirra. Nefna má 

vefsíðuna Trappa.is þar sem fagaðilar á borð við talmeinafræðinga, ráðgjafa og kennara 

bjóða upp á ákveðna fjarþjónustu. Þá býður Trappa upp á talþjálfun frá talmeinafræðingum 
fyrir bæði börn og fullorðna. Meðal annars býður Trappa upp á ráðgjöf, fræðslu og stuðning 

við foreldra, skóla og aðrar stofnanir. Mikill kostur Tröppu er að öll þessi aðstoð getur farið 

fram hvar sem er á landinu í gegnum fjarbúnað (Trappa, e.d.).  

Í framhaldi af dæmi um þjónustu sem er í boði hér á landi er vert að nefna íslensk 
kennsluefni sem hafa verið notuð í leik- og grunnskólum til að hjálpa börnum með 

málþroskaraskanir að tjá sig. Tákn með tali er dæmi um slíkt kennsluefni. Tákn með tali er 
sérstaklega hannað til að aðstoða börn með tal- og málerfiðleika. Þá getur það hjálpað 

börnum að koma þörfum sínum á framfæri og getur hjálpað þeim í samskiptum. Tákn með 
tali er tjáningarform og eru táknin notuð til að styðja við það sem börnin eru að segja. Þá er 

sagt að Tákn með tali geti örvað málskilning og málvitund barna og er hugsað sem einskonar 
brú yfir í talað mál (Eyrún Ísfold Gísladóttir, 2002).  
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5 Lokaorð  

Málþroski er afar mikilvægur þroskaþáttur í lífi barna og hefur mikið um það að segja hvernig 
þeim muni ganga í félagslegum aðstæðum í skóla og í samfélaginu almennt. Augljóst er að 

málþroski og félagsþroski barna helst í hendur en gera má ráð fyrir að börn eigi í erfiðleikum 

með hegðun, leik og samskipti ef þau er á eftir í málþroska. Frávik í málþroska er þegar barn 
á í erfiðleikum með máltjáningu og málskilning. Það getur lýst sér með takmörkuðum 

orðaforða, einfaldaðri setningamyndum og slakri málþroskaþekkingu. Þannig geta börn með 

frávik í málþroska átt í erfiðleikum félagslega þar sem þau eiga erfitt með að skilja þegar 
talað er við þau og koma frá sér því sem þau vilja segja.  

  Þegar rýnt var í málþroskaraskanir barna og áhrif þeirra á félagsfærni kom í ljós að 

langflestar rannsóknir höfðu verið gerðar á börnum með sértækar málþroskaraskanir. Börn 

með sértækar málþroskaraskanir upplifa ýmsa erfiðleika í félagslegum aðstæðum vegna 
skorts á félagsfærni og félagshæfni. Augljóst er að þau eiga erfitt með að mynda félagsleg 

tengsl við jafnaldra og eiga erfitt með að eignast vini og viðhalda vináttusambandi. Það getur 

þá orðið til þess að þau verði fyrir ákveðinni félagslegri einangrun. 

 Börn með sértækar málþroskaraskanir upplifa mörg hver skort á félagslegum 
samskiptum. Þau eiga í töluvert minni samskiptum en jafnaldrar með eðlilegan málþroska og 

upplifa sig einmana. Börn með sértækar málþroskaraskanir eru óvinsælli og síður valin sem 

leikfélagar en jafnaldrar með eðlilegan málþroska. Það getur verið vegna þess að þeim 
gengur illa í samræðum, þ.e.a.s. þau eiga það til að vera lengi að koma sér inn í samræður, 
segja lítið, svara á óviðeigandi hátt og það er síður talað við þau. Einnig er hætta á að þau séu 

hundsuð af jafnöldrum og verði fyrir ákveðinni útilokun.  

 Áhugavert var að sjá að börn með sértækar málþroskaraskanir vildu frekar eiga í 

samskiptum við fullorðna en jafnaldra. Ástæðan fyrir því er talin vera að fullorðnir geta 
haldið uppi samræðum. En börn með málþroskaraskanir geta verið óörugg og meðvituð um 

frávik þeirra í málþroska. Þau geta upplifað lægra sjálfsmat í félagslegum aðstæðum og halda 

því oft aftur af sér.  

 Niðurstöður sýndu einnig að málþroskaraskanir geta haft langvarandi áhrif á 

margvíslega félagslega þætti í lífi barna. Þeir erfiðleikar sem hér hafa verið til umfjöllunar 

sem börn með málþroskaraskanir glíma við geta fylgt þeim áfram og jafnvel fram á 

fullorðinsár. Þá hefur jafnframt verið sýnt fram á að málþroskaraskanir barna geti leitt af sér 

erfiðleika með félagslega aðlögun og geðræn vandamál seinna meir. 

Mikilvægt er að börn fái aðstoð um leið og grunur kemur upp um málþroskaröskun svo 

hægt sé að draga úr skaðlegum áhrifum. Fagaðilar verja miklum tíma með börnum í leik- og 

grunnskólum og hafa þeir því ákveðna innsýn í þá erfiðleika sem börn með 
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málþroskaraskanir takast á við í félagslegum aðstæðum. Þeir geta hjálpað börnum að taka 

þátt í samskiptum og þannig hjálpað þeim að þróa samskiptahæfni sína. En ljóst er að 

ávinningur námskeiða eða inngripa hjá fagaðilum, sem aðstoða börn með málþroskaraskanir 
við að efla félagsfærni og hæfni þeirra í félagslegum aðstæðum, er jákvæður.  

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

höfunda að mikilvægt sé fyrir alla þá sem koma að uppeldi barna á einhvern hátt, hvort sem 
það eru foreldrar eða aðrir sem vinna með börnum, að vera meðvitaðir um hvaða afleiðingar 

málþroskaraskanir barna hafa á félagsfærni þeirra. Þar sem í ljós hefur komið að erfiðleikar 

sem börn með málþroskaraskanir glíma við geta verið margs konar og haft langvarandi áhrif 
á ýmsa félagslega þætti í lífi barna er afar mikilvægt að hlúa vel að þessum hópi barna og 

veita þeim þá aðstoð sem þau þurfa á að halda hverju sinni. 
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