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Ágrip 
 

Í þessari lokaritgert til B.A. prófs við Kennaraháskóla Íslands verður fjallað um 

hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar og hvernig málþjálfunarkerfi Iréne Johansson 

nýtist börnum með Downs-heilkenni. Við skoðum kenningar þeirra fræðimanna sem hún 

byggir líkanið á. Einnig fjöllum við fræðilega um almenna málþroskann og frávik tengt 

honum þar sem áhersla er lögð á málþroska barna með Downs-heilkenni.  

 Áhugi okkar á þverfaglegri teymisvinnu varð til þess að við ákváðum að leggja 

spurningalista fyrir starfandi netverk í kringum barn með Downs-heilkenni sem er vinnulag 

sem Iréne Johansson, prófessor í hljóðfræði og sérkennslufræðum, hefur þróað til að styðja 

við frekari vinnu með einstaklingum með málörðugleika. Við skoðum hvað málþroskinn 

hefur að segja innan ólíkra félagslegra leiksviða með barninu og hvernig mismunandi 

félagsleg leiksvið mæta þörfum barns sem á við málörðugleika að stríða. Félagsleg leiksvið 

barnsins eru kringumstæður þar sem einstaklingar eiga samskipti við barnið á mismunandi 

stöðum í lífi þess og tengjast barninu á einn eða annan hátt, svo sem foreldrar annarsvegar 

og starfsfólk á leikskólum hins vegar.    

 Helstu niðurstöður athugunarinnar sýndu fram á mikilvægi þess að hafa netverk, þar 

sem hægt er að samræma vinnubrögð og miðla þekkingu sín á milli til að hjálpa barni til 

aukins málþroska.  
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Formáli 
 

Áhugi á þessu viðfangsefni kviknaði meðal annars á valnámskeiði haustið 2005. Þar kom 

skýrt fram að sama hvar í heiminum sem rannsóknir voru gerðar á snemmtækri íhlutun kom 

í ljós að hún skilaði árangri og bættum lífsgæðum hjá börnum með frávik í þroska. Áhugi 

vaknaði einnig þegar við fengum áhugaverða fyrirlestra frá Birnu H. Bergsdóttur um 

Karlstadlíkanið, sem er málörvunarkerfi sem nýst hefur vel börnum með Downs-heilkenni. 

Hugmyndafræði Karlstadlíkansins er unnin samkvæmt snemmtækri íhlutun þar sem lögð er 

áhersla á að byrja sem fyrst með íhlutun en þó er aldrei of seint að byrja. Útfrá þessu 

vildum við dýpka þekkingu okkar enn frekar á þessum hugmyndafræðum, það er að segja 

hugmyndafræði Snemmtækrar íhlutunar og hugmyndafræði Karlstadlíkansins. 

 Leiðsögukennari okkar var Birna H. Bergsdóttir, sem er hjúkrunarfræðingur og 

sérkennari að mennt og starfar hún við handleiðslu og er tengiliður Karlstadlíkansins á 

Íslandi. Hún reyndist okkur einstaklega vel og var alltaf til staðar þegar við þurftum á 

leiðsögn að halda. Jafnframt benti hún okkur á góðar heimildir og kom með góðar 

ábendingar. Við viljum þakka henni sérstaklega fyrir að hafa verið okkur stoð og stytta. 

Ástríður Stefánsdóttir fær einnig þakkir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar. Einnig viljum 

við þakka netverkinu sem gaf sér tíma til að svara spurningalistanum.   
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Inngangur 
Það virðist vera að hjá mörgum börnum þroskast málið án þess að mikið sé haft fyrir því. 

Annað gildir um börn með Downs-heilkenni sem oft þurfa sértækan stuðning til að efla 

málþroskann. Það verður að huga að því að málþroskinn er hluti af almennum þroska 

barnsins og ef barn er með skertan vitsmuna-, tilfinninga-, félags-, eða hreyfiþroska verður 

það oft seinna til máls eða það sýnir einhver frávik í málþroska.  

Tilgangurinn með þessari ritgerð er að sjá hvort að líkan sem hefur þróast síðastliðin 

30 ár og byggir á kenningum ólíkra fræðimanna og nefnt hefur verið Karlstadlíkanið geti 

hjálpað barni með Downs-heilkennið til aukins málþroska og hvernig mismunandi leiksvið 

koma á móts við þarfir barnsins til samskipta. Félagsleg leiksvið eru kringumstæður þar 

sem einstaklingar eiga samskipti við barnið á mismunandi stöðum í lífi þess og tengjast 

barninu á einn eða annan hátt, svo sem foreldrar annarsvegar og starfsfólk á leikskólum 

hins vegar. Einnig er tilgangurinn að sjá hvort að barn er statt á mismunandi stigum í 

málþroskanum við mismunandi einstaklinga í lífi þess. Til að gera það munum við kynna 

Karlstadlíkanið og skoða fræðilegar forsendur þess. Einnig munum við gera athugun þar 

sem sýnt er hvernig líkanið hjálpar barni til aukins málþroska.   

Meginspurningar sem við lögðum upp með eru: 

• Hvernig getur Karlstadlíkanið hjálpað barni með Downs-heilkenni til aukins 

málþroska?  

• Getur vinna í netverki stuðlað að markvissari málörvun fyrir barn sem nota 

óhefðbundnar leiðir til tjáskipta?  

• Hvernig koma mismunandi félagsleg leiksvið á móts við þarfir barnsins til 

samskipta? 

• Er barn sem er með frávik í málþroska statt á mismunandi stigum í málþroskanum 

þegar það á í samskiptum við mismunandi einstaklinga.   

Til að svara þessum spurningum munum við í þessari ritgerð skoða sérstaklega þá 

hugmyndafræði sem prófessor Iréne Johansson hefur þróað og kallast „Karlstadlíkanið“. Í 

fyrsta kaflanum gerum við því grein fyrir líkaninu og á hvaða fræðimönnum það byggir og 

hvernig þeir birtast í líkaninu. Einnig skoðum við markmiðið með netverki sem hún hefur 

þróað og mismunandi hlutverk innan þess. Netverk er stofnað af frumkvæði foreldra og 
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ákveða þeir hverjir það eru sem eru með í netverkinu. Allir þeir sem eru í netverki í 

kringum barn eiga í samskiptum við það við mismunandi aðstæður eða það sem einnig 

kallast á mismundi félagslegum leiksviðum. Við skoðum hvernig málþjálfunin er skipulögð 

og hvert markmiðið er með henni. Í Karlstadlíkaninu er stuðst við óhefðbundnar 

tjáskiptaleiðir eftir þörfum barnsins sem unnið er með og tókum við fyrir tákn með tali, 

hver tilgangurinn er með því og hverjum það nýtist.  

Iréne Johansson byggir skipulögðu málþjálfunina á almenna málþroskanum þó svo 

að hún einskorðar sig ekki við aldur heldur lítur á hvar einstaklingurinn er staddur í 

málþroskanum óháð aldri. Þess vegna viljum við komast að því hvað tjáskipti eru, hvernig 

hinn almenni málþroski birtist hjá börnum og hvað barnið hefur tileinkað sér á mismunandi 

stigum. Við fjöllum því í 2. kafla um málþroska fram að fjögurra ára aldri en barnið í 

athuguninni er þriggja ára. Einnig skoðum við hvað það er sem veldur frávikum í 

málþroska, hvað það er sem hefur áhrif á hann og hvernig málþroskinn er hjá börnum með 

Downs-heilkennið. Þessi kafli er líka til grundvallar út frá þeim spurningum sem við 

lögðum fyrir netverkið.  

Í 3. kaflanum fjöllum við um snemmtæka íhlutun en Karlstadlíkanið byggir á því, 

þar sem Iréne Johansson segir að mikilvægt sé að byrja strax með skipulagða málþjálfun 

þegar barn er með frávik í málþroska, eins og börn með Downs-heilkennið. Við skoðum 

hvað snemmtæk íhlutun er og hvernig hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar hefur þróast, 

hver tilgangur hennar og markmið eru. Einnig hvort að ávinningur er af snemmtækri 

íhlutun og þá fyrir hverja. Útfrá þessu veltum við því fyrir okkur hvar þekkingin á 

hugmyndafræðinni liggur og komum inn á starf þroskaþjálfa á leikskólum og þau lög og 

reglugerðir sem þeir starfa samkvæmt.     

Í 4. kafla og jafnframt lokakaflanum greinum við frá athugun þar sem við lögðum 

fram spurningalista fyrir netverk sem er í kringum þriggja ára barn með Downs-heilkennið 

og verið er að vinna með samkvæmt hugmyndafræði Karlstadlíkansins. Tilgangurinn með 

athuguninni er að skoða hvað málþroskinn hefur að segja innan ólíkra félagslegra leiksviða 

með barninu og hvernig mismunandi félagsleg leiksvið mæta þörfum barns sem á við 

málörðugleika að stríða. Tilgangurinn með athuguninni er einnig að tengja hana við 

fræðilega umfjöllun sem snýr að málþroska og mismunandi kenningum fræðimanna og 

gefa þannig skýrari mynd af því hvernig líkanið er að hjálpa þessu barni.  
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Fyrir utan inngang og lokaorð komum við með samantekt og umræður í lok hvers 

kafla. Sem fylgiskjal er spurningalistinn sem við sendum einstaklingum í netverkinu. 
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1 Karlstadlíkanið 
Iréne Johansson prófessor í hljóðfræði og sérkennslufræðum er höfundur Karlstadlíkansins. 

Hugmyndafræðin á bakvið Karlstadlíkanið er sprottin upp úr löngu  rannsóknarferli og 

þróunarvinnu, sem þróaðist í samvinnu við foreldra, starfsfólk og rannsóknaraðila, þessi 

þróun á sér enn stað. Líkanið byggir á mannauðssýn, um að hver einstaklingur er sérstakur 

og að réttur hvers einstaklings er að þroskast á eigin forsendum til hins ýtrasta. Líkanið lítur 

á að málhæfni einstaklingsins sé ein af undirstöðuatriðum til uppbyggingar á sjálfstæði 

hans. Karlstadlíkanið er ekki einskorðað við aldur eða greiningu, það er líkan en ekki 

aðferð (Karlstadmodellen, e.d., Stella Hermannsdóttir, 2004).  

  

1.1 Hugmyndafræðin 

Markmiðið með hugmyndafræðinni er að kenna einstaklingnum að nota talað og skrifað 

mál til félagslegra nota og stuðla þannig að meira sjálfstæði á fullorðins árunum. Einnig að 

einstaklingurinn nái þekkingu á málfari í þeim tilgangi að auðvelda þeim að leysa vandamál 

og til að bæta minni og hugsun. Það er líka mikilvægt að kenna ófötluðum mikilvægi 

samskipta og þróunina í samskiptunum til að auðvelda samlögunina með einstaklingnum 

með þroskahömlunina (Stella Hermannsdóttir, 2004).  

 Iréne Johansson byggir hugmyndafræði sína á mismunandi kennismiðum. Á Lahey 

og Bloom þar sem þær hafa skrifað mikið um máltöku og hvernig málið skiptist í þrjá þætti 

sem eru innihald, form og notkun þess. Iréne lítur til Bronfenbrenners sem setti umhverfið 

upp í kerfi, þar sem það fyrsta er einskorðað við fjölskylduna en þessi kerfi verða fleiri og 

flóknari eftir því sem barnið stækkar og hefur áhrif á þroskaframvindu barnsins. Vygotskij 

tengist einnig hugmyndafræði Karlstadlíkansins þar sem Iréne er sammála því sem hann 

m.a. setti fram í kenningu sinni að tungumálið væri forsenda til þess að tveir einstaklingar 

geta deilt menningarheimi. Hún styðst einnig við hvernig Piaget skiptir þroskanum upp í 

stig og gerir hún tillögur að æfingum þar sem barni með frávik er hjálpað í gegnum þessi 

stig. Við munum nú gera betur grein fyrir þessum kenningum og hvernig þær tengjast 

hugmyndafræði Karlstadlíkansins. 
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1.2 Bloom og Lahey 

Lahey og Bloom (1988) skilgreindu tungumálið eins og eina heild, sem er samofin úr 

þremur þáttum sem eru innihald, form, og notkun.  

Innihald (content) tungumálsins eru einstaklingar, hlutir, atburðir og samspil þeirra 

og það verða börn að læra til að skilja meiningu tungumálsins. Innihald er þekking okkar á 

hlutum, athöfnum og kunnáttu sem við viljum koma á framfæri. Hugmyndir okkar um hluti 

og atburði og hvernig hlutir tengjast hver öðrum í ólíkri atburðarás getum við tjáð með 

mismunandi boðum og samspili þeirra boða. Sá sem á í erfiðleikum með innihald 

tungumálsins skilur ekki orðið eða notar það ekki í réttu samhengi við það sem umhverfi 

hans samþykkir. 

Formið (Form) er áferð tungumálsins, þ.e. hvernig við setjum fram skilaboðin og í 

hvaða röð þær einingar eru sem skilaboðin innihalda og börn verða að læra þetta til að geta 

komið skilaboðum sínum á framfæri. Formið er hvaða aðferð við notum til að tjá það sem 

við viljum koma til skila. Það eru þrír flokkar sem einkenna form tungumálsins, það eru 

hljóðkerfisfræði (phonology), formfræði (morphology) og setningarfræði (syntax). Saman 

stuðla þessir flokkar að þeim undirliggjandi reglulegu kerfum eða málfræði tungumálsins. 

Hvert þeirra stendur fyrir flokkun á grunni formsins sem að einstaklingur getur í raun og 

veru sagt eða heyrt, táknað og séð. Tjáningarformið er háð viðurkenndum einingum, 

reglum og hvernig tengja eigi þær.  

Hljóðkerfisfræði tungumálsins er sá flokkur sem stendur fyrir hvernig tungumálið 

hljómar. Hljóðin í flokkun tungumálsins eru aðgreind eftir formfræði þess og hvernig það 

er aðskilið eins og p, b og o auk þess er lágmarks samsetning eins og ba og po sem er form 

atkvæða. Hljómfall breytist eftir því hver áhersla er í setningunni sem verið er að segja og 

þær falla og rísa með röddinni eftir því í hvaða samhengi setningin er sögð. Sama setningin 

getur hljómað eins t.d. spurning eða frásögn.  

Í Formfræði er myndan (morfem) minnsti partur af tali sem hefur merkingu. 

Einstaka fónem (hljóðungur, minnsta merkingabæra eining tungumálsins) eða hljóð eins og 

b og p, hafa ekki neina meiningu ein og sér. Mörg atkvæði eins og ta eða ble sem eru 

atkvæði í orðum hafa heldur ekki neina meiningu ein og sér. En það eru önnur atkvæði og 

aðrar samsetningar atkvæða sem skila merkingabærum orðum. Þessir þýðingarmiklu hlutar 

formfræðinnar eru ásamt orðum og málfræði hrynjandi tungumálsins. Einnig er talað um að 
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samband milli nafnorða, sagna og lýsingarorða saman með formfræðilegum hrynjanda móti 

setningafræði og þýðingu setninga.      

Setningarfræði er röðun og meining orða í setningum eftir því hvernig þau raðast 

með öðrum orðum. Tvennskonar flokkar eru til um samspil orða í setningum, sá fyrri er 

þegar orð geta staðið sjálfstætt ein og sér og þýða í raun ekkert meira þegar þau standa 

saman eins og til dæmis „meiri smákökur“. Sá seinni er þegar til dæmis nafnorð og sagnorð 

standa saman og nafnorðið tekur líka á sig hlutverk einhvers aðila sem er með tengjanlega 

merkingu. Til dæmis nafnorð sem standa með sögn getur haft aðra merkingu heldur en 

þegar það stendur eitt og sér, eins og brú stendur eitt og sér en með sögninni byggja þá 

getur málfræðilega merking orðsins breyst. Notkun tungumálsins hjálpar að skilgreina 

formið. 

Notkun (Use) er tilgangur tungumálsins og samhengi við mismunandi aðstæður. Börn 

verða að læra að orð eru túlkuð eftir aðstæðum hverju sinni.  Notkun skiptist í þrennt. 1) 

Notkun tungumáls við mismunandi aðstæður. 2) Notkun viðeigandi upplýsinga til að 

ákveða hvað segja eigi til að ná settu markmiði. 3) Notkun samskipta tveggja aðila til að 

hefja, þróa og enda samræður. 

Það verður að vera jafnvægi á milli þessara megin þátta, þ.e. innihalds, form og 

notkunar sem Bloom og Lahey skilgreina innan tungumálsins svo að það verði ekki röskun 

í málinu. Einstaklingar með frávik í málþroska eru oft með frávik á einum eða fleiri þáttum 

eða örðugleika á samtvinnun á milli þáttanna þriggja.  

Áður en barn fer að samþætta þessa þrjá þætti byrjar barnið að framkvæma og 

endurtaka babl sem eru atkvæði eins og ba, da. Síðar fer bablið að breytast og það koma 

fleiri hljóð hjá barninu. Barnið fer að líkja með hljóðamyndun líkt og setningar koma hjá 

fullorðnum, þarna eru þau farin að nota bragfræði án orða. 

Skilgreining Bloom og Lahey á almennum málþroska er skipt niður í 8 stig en hér 

verður einungis fjallað um fyrstu 3 stigin í máltöku barnsins. Það eru þau stig sem við 

fjöllum um í ritgerðinni. Á hverju stigi kemur fram nýr skilningur í málkunnáttu barnsins.  

Á stigi 1 fer barnið að tengja saman innihald, form og notkun málsins, það notar 

eins orða setningar til að tjá sig. Það getur svarað nei og já spurningum og ef sem dæmi 

haldið er á hesti og spurt er þetta kind þá svarar barnið nei. Annað dæmi er að barn hendir 

glasi í gólfið og segir datt eða gengur upp að stól og segir sitja.   
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Á 2 stigi er barnið farið að mynda orð og það byrjar að nota tvö orð til að tengja tvo 

hluti. Sem dæmi um það sem barnið segir á þessu stigi er mamma bílinn og lesa bók. T.d. 

tvö nafnorð í samhengi en ekki alltaf í sömu röð, nafnorð með neitun á undan eða eftir, 

lýsingarorð með nafnorði og fornafn með nafnorði.  

 Stig 3 er kallað máltökuskeiðið og notar barnið iðulega 3 orð og byrjar að nota 

fleirtölu. Það tileinkar sér ákveðna hluti sem dæmi ég á bílinn og það talar um hluti sem eru 

ekki fyrir framan þau en eru þá orðnir varanlegir í augum þess. Auk þessa fer barnið að 

nota ég vil setningar þar sem það hefur öðlast hæfileikann til að velja (Lahey, 1988). 

Í málþjálfunarefninu hjá Iréne Johansson er hugað að öllum þremur þáttunum, að 

þjálfa þá hvern fyrir sig og er tilgangurinn að koma á jafnvægi á milli þeirra svo að eðlileg 

samtvinnun eigi sér stað milli innihalds, form og notkunar (Iréne Johansson, 1988).  

 

1.3 Vygotsky 

Iréne Johansson hefur leitað í smiðju rússneska sálfræðingsins og kennarans Lev 

Vygotskijs, til að byggja hugmyndfræði sína á. Hún telur að umhverfið sé mikilvægt fyrir 

máltöku, nám og þroska barna, sem er víxlverkun líkt og kenning Vygotskijs byggir á 

(Guðbjörg Sigríður Kristjánsdóttir, 2003). 

Vygotskij kemur við sögu hugsmíðahyggjunnar líkt og Piaget með kenningu sinni 

um félagslegt samspil einstaklingsins, umhverfis og menningar og er þá oft talað um 

félagslega hugsmíðahyggju. Vygotskij áleit að félagslegt og menningarlegt umhverfi móti 

einstaklinga og sé grundvallaratriði í vitsmunaþroska þeirra og er þetta kjarninn í 

kenningum hans. Hann sagði að börn væru virk í sínum eigin þroska en að hann væri háður 

samskiptum við fullorðna og menningarlegar aðstæður. Vygotskij segir að þroskaferli sé 

ekki það sama í ólíkum menningarheimum og að tungumál, hugsun og lærdómur er 

félagslegt fyrirbæri. Hver menning færir börnunum tæki sem að hafa verið kölluð tæki til 

vitrænnar aðlögunar eða verkfæri hugans, barnið lærir að hugsa af menningunni og hvernig 

það á að hugsa (Shaffer, 2002). 

Vygotskij (1999) talar um sambandið á milli máls og hugsunar. Hann leit á að málið 

væri forsenda til þess að tveir einstaklingar geta deilt menningarheimi og hægt er að sjá 

málið sem verkfæri sem hefur orðið úr nauðsyn til þess að geta átt samskipti. Til að geta átt 

samskipti þarf raunveruleikinn að vera einfaldaður svo að hann falli að í málfræði 
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tungumálsins. Með því er átt við að það er bara hægt að eiga samskipti um sameiginlegt 

samkomulag og til þess þarf að skapa aðstæður sem allir eru sammála um. Þessar aðstæður 

þarf að útbúa fyrir barnið og er ekki hægt að þýða yfir á málið fyrr en að drög að málinu eru 

til staðar hjá barninu.  

Vygotskij sagði að börn væru forvitin og virk líkt og Piaget en jafnfram lagði hann 

minni áherslu á uppgötvunarnám barnsins upp á eigin spýtur líkt og Piaget. Hann lagði 

mikla áherslu á að félagsleg reynsla væri mikilvæg í mótun hugsunar og vitsmuna. Einnig 

taldi hann að uppgötvanir sem börn geri, séu þær sem gerðar eru í samvinnu og samræðum 

við manneskju sem er eldri og vitrari (Shaffer, 2002). 

Lykilhugtak í kenningu Vygotskijs er kallað á íslensku þroskasvæði, en þá bætir 

barn við þekkingu sína með stuðningi frá þeim sem veit meira. Hugtakið á við um hvaða 

færni sem er og felur í sér það svæði sem er á milli getu barns þegar það leysir verkefni án 

hjálpar og getu barns þegar það fær aðstoð. Vygotskij segir að það sem hjálpi barni yfir 

þann þröskuld að geta hluti án hjálpar, sem það áður þurfti hjálp með, séu hvatning og 

leiðbeining sem þróar getu og hæfileika barnsins. Þegar barn fær tækifæri til að vinna að 

verkefnum sem eru aðeins ofar getu þess hefur það tækifæri til að þroska sig áfram. Segja 

má að það sem barn þarf aðstoð við einn daginn getur það gert sjálft daginn þar á eftir, þ.e. 

barnið hefur náð tökum á nýrri færni sem ýtir undir þroska þess. Eftir að barnið hefur sjálft 

náð tökum á þeim verkefnum sem voru á svæði mögulegs þroska heldur það áfram á annað 

svæði þar sem það þarf að ná tökum á nýrri færni.  

Þetta er megintilgangur netverksins í Karlstadlíkaninu, að sameiginlega byggja 

þekkingu á milli netverksþátttakenda og að þeir séu alltaf skrefi á undan barninu og með 

verkefni við hæfi sem eru ekki of létt né of erfið.  

Annað hugtak sem hefur verið notað í sambandi við hugmyndir Vygotskij eru 

vinnupallar. Hugsunin á bak við vinnupallana er að vitþroski barns er hugsaður sem 

bygging sem barnið er sjálft að byggja. Umhverfið er nauðsynlegur vinnupallur eða 

stuðningur við byggingu barnsins á þekkingu. Þar kemur inn að barnið geti leitað til sér 

vitrari sem veitir stuðning eða hjálp við verkefni sem það er að leysa. Eins getur barnið 

verið með jafnaldra sínum en þeir hafa ekki sömu sýn á verkefnið og ná að leysa það í 

sameiningu. Aðalmarkmið með vinnupöllunum er að halda verkefnum sem barnið fær 

innan þroskasvæði þess (Berk og Winsler, 1995). 



            

Rut Eiríksdóttir og Þórunn Borg Ólafsdóttir 12 

Vygotskij taldi að í vitrænum þroska skipi tungumálið tvo mikilvæga þætti, 

annarsvegar að tungumálið er helsti miðill fullorðinna til þess að menningarleg gildi og 

aðferðir í hugsun komist til skila til barna þeirra. Hins vegar að um síðir verður tungumálið 

mikilvægt tæki til vitsmunalegrar aðlögunar.  

Þrátt fyrir gagnrýni á kenningu Vygotskij hafa verið gerðar rannsóknir sem byggðar 

eru á kenningu hans og gerðar í samhengi við félagslegt og menningarlegt umhverfi 

(Shaffer, 2002). Einn af þeim sem hefur þróað áfram kenningu Vygotskijs er Svíinn Säljö 

(2000) og telur hann að hversdaglega samtalið sé það mikilvægasta í því að einstaklingur 

lærir og það er einmitt í gegnum félagslegt samspil sem einstaklingur hefur möguleika að 

ná fram sameiginlegum lausnum. Säljö leggur áherslu á hlutverk umhverfisins og hvað það 

hefur að segja um að barnið lærir. Að læra fjallar um það að einstaklingurinn les í aðstæður 

umhverfi síns, fangar augnablikið og hvernig farið er að því að höndla mismunandi 

aðstæður. Hann talar mikið um yfirfærslu þekkingar á mismunandi aðstæður, að það sé ekki 

sjálfgefið að það sem barn lærir í skólastofunni geti notað þá þekkingu heima eða í öðrum 

aðstæðum.  

Með því að hafa netverk græðir barnið þar sem einstaklingar í umhverfi þess á 

mismunandi stöðum eins og foreldrar heima annarsvegar og starfsfólk á leikskólum 

hinsvegar miðlar þekkingu sín á milli og vinna að því sama. Þannig getur barnið yfirfært 

þekkingu sína á mismunandi aðstæður. (Fjallað verður nánar um netverk í kafla 1.6).  

 Hugsunin og félagslega þróunin er háð tungumálinu. Strax frá byrjun hefur 

ungabarnið áhuga á málinu og félagslegum snertingum. Þegar barnið er um það bil tveggja 

ára hefur það komist að því að allir hlutir hafa nafn og þá byrjar málið að þjóna 

vitsmunalegum tilgangi og hugsanir barnsins verða að máli. Sem leiðir af sér að málið 

þróast enn meira. Barnið finnur þörf fyrir að nota orð og lærir það með hjálp umhverfisins 

(Vygotskij, 1999).  
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1.4 Piaget 

Iréne Johansson hefur stuðst við kenningu Piaget í Karlstadlíkaninu og segir að barn læri í 

verki nýja hluti með víxlverkunum og bætir hún við að það ferli sé á hverjum degi hjá 

barninu. Einnig segir hún að þetta ferli eigi að vera auðvelt og í daglegum athöfnum eins og 

í leik og á matartímum (Johansson, e.d.b).  

Piaget var svissneskur líffræðingur og er sagður vera „ættfaðir“ þroskasálfræðinnar. 

Hann rannsakaði vitsmunaþroska barna og unglinga og setti fram kenningu um hvernig 

vitsmunalíf allra barna þróast á svipuðum aldri. Hann telur að þessi stig séu fjögur talsins 

og til að rökstyðja mál sitt gerði hann rannsóknir á börnum. Hér verður farið yfir 

skynhreyfistigið og forhugtakastig sem er fyrri hluti af foraðgerðastiginu.  

Fyrsta stigið er kallað skynhreyfistig og er frá fæðingu til u.þ.b fjögra ára aldurs. 

Piaget segir að barnið hafi sex þrautarlausnir á stiginu. Sú fyrsta er viðbragðsþrep frá 0 til 1 

mánaðar. Piaget segir að barn fæðist með hæfni til að hreyfa sig og skynja og einnig 

ósjálfráð viðbrögð eins og að grípa þegar ýtt er í lófann þá reynir barnið að grípa eða þá 

taka til sín fæðuna með því að sjúga. Önnur er fyrstu hringsvaranir sem er á aldrinum 1 til 

4 mánaða þá gerir barnið sér grein fyrir því að það fær svörun við gráti og þau endurtaka 

líkamleg viðbrögð eins og að sjúga þumalinn. Öll viðbrögð beinast að líkama barnsins. Sú 

þriðja er aðrar hringsvaranir sem eru frá 4 til 8 mánaða aldri er barnið farið að gera 

greinamun á sér og öðrum hlutum í umhverfinu sem eru utan við líkama þess. Barnið gerir 

sér grein fyrir að það getur kreist dýr sem tístir í aftur og aftur og það veitir því ánægju. 

Fjórða þrautarlausnin er samhæfing annars stigs skema og er frá 8 til 12 mánaðar aldri þar 

sem barn sýnir fyrstu skipulögð viðbrögð og þar sem samhæfing viðbragða og hreyfinga 

koma fram. Það getur framkvæmt tvær eða fleiri hreyfingar og bregst við á réttan hátt. 

Barnið getur verið með tvo hluti í einu þar sem öðrum er lyft upp og það er að teygja sig 

eftir hinum, sem er samhæfing hugsunar við hreyfingu. Því næst koma þriðju  

hringsvaranir sem er á aldrinum 12 til 18 mánaða þar sem uppgötvun barns á fleiri 

þrautarlausnum verður og það prófar fleiri aðferðir til að meðhöndla hluti eins og að klessa 

mat á vegg í staðinn fyrir að borða hann. Einnig finnur það mismunandi leiðir til að ná 

sama marki. Löngun til að læra hvernig hlutir virka er sterk, leið barnsins er að nota ólíkar 

þrautalausnir. Sjötta og síðasta þrautarlausnin er táknbundin lausn verkefna þar sem barn er 

á aldrinum 18 til 24 mánaðar. Barnið getur farið að leysa huglægar þrautir eins og að nota 
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hluti til að ná í það sem það vantar ef hendurnar ná ekki til hlutarins. Einnig getur það 

hermt eftir fyrirmynd sem er ekki til staðar. Piaget álítur að tveggja ára barn sem hefur 

tekið miklum framförum frá fæðingu og barnið er farið að mynda innra með sér myndir af 

hlutum, umhverfinu og fólki.   

Annað stigið er kallað foraðgerðastig og er frá tveggja ára aldri til u.þ.b sjö ára 

aldurs, Piaget skiptir því í tvö stig sem eru forhugtakastig og innsæisstig. Á 

forhugtakastiginu þar sem barn er 2 til 4 ára er það farið að tjá hugsanir sínar með orðum 

og barnið tjáir sig frá sínu eigin sjónarhorni. Piaget segir að vitsmunaþroski sé undirstaða 

máls og barn verði að vera fært um að nota tákn sem er undirstaðan til þess að geta notað 

málið. Orð tákna hluti eða fyrirbæri sem dæmi hundur er nafnið yfir loðna veru með fjórar 

fætur. Piaget kallar það táknbundna hugsun þegar barn notar sem dæmi brauðsneið sem bíl 

og það er farið að muna eftir hlutum sem ekki eru til staðar. Þegar barn fer í þykjustuleik og 

hlutverkaleik er það stór sigur í lífi þess að mati Piaget og kallar hann það táknbundinn leik. 

Piaget segir barnið vera sjálflægt á þessu stigi þar sem barnið skilur ekki að aðrir sjá hlutina 

frá öðru sjónarhorni en þau. Þau telja sig vera miðju alls og allt snúist um það sjálft og eiga 

erfitt með að setja sig í spor annarra. Eitt af því sem barn á erfitt með er að greina á milli 

útlits og þess sem er í raunveruleikanum, barnið sér ekki nema eina hlið á hlutunum og 

horfir á hann eins og hann kemur fyrir (Shaffer, 2002). 

Hin tvö stigin sem ekki verður farið í hér eru stig hlutbundinna aðgerða frá aldrinum 7 til 

11 ára og stig formlegra aðgerða sem frá 11,12 og uppúr. Piaget telur að allar manneskjur 

fari í gegnum þessi fjögur stig í þessari röð sem talin var upp hér að ofan og að enginn 

sleppi neinu af þeim.  

Samkvæmt Piaget er hreyfiþroskinn mikilvægur fyrir málþroskann, að barnið lærir að 

þekkja umheiminn gegnum líkama sinn og athafnir (Johansson, 1990). Þegar Iréne 

Johansson gerir tillögur að æfingum í bókunum sínum, horfir hún á hvaða leiðir barn fer á 

hverri þrautalausn og á hverju stigi. Tilgangur æfinganna er að hjálpa barni sem er með 

frávik að komast í gegnum þessar þrautalausnir og stig. Til dæmis þegar barn er að leysa 

huglægar þrautir á seinasta stigi skynhreyfistigsins kemur Iréne Johansson með tillögur að 

æfingum þar sem fyrst er byrjað að stýra barninu þar til að það getur sjálft gert æfinguna.    
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1.5 Bronfenbrenner 

Iréne Johansson segir að þegar að barn er að læra tungumál, er umhverfið mikill 

áhrifavaldur sem er megininntak í kenningu Bronfenbrenners (Guðbjörg Sigríður 

Kristjánsdóttir, 2003). Hún byggir líkanið á skilgreiningu hans um vistkerfi þroskans og 

samverkandi áhrif félagslegra kerfa og ólík félagsleg hlutverk okkar og allar þær reglur í 

samskiptum sem annað hvort eru skrifaðar eða óskrifaðar. Um það hvernig umhverfi 

einstaklingsins hefur mestu áhrif á þroska hans og þar með máltökuna líka. Kerfi 

Bronfenbrenners er skipt í míkró, sem er fjölskyldan og mesó sem gæti t.d. verið 

leikskólinn og exó sem er þá leikskólastjórinn og makró þjónustumiðstöð, ráðuneyti eða 

yfirvöld.  

Í kenningunni skilgreinir hann ítarlega áhrif umhverfis og segir að náttúrulegt 

umhverfi hafi mest áhrif á þroska einstaklingsins. Bronfenbrenner skilgreinir náttúrulegt 

umhverfi þannig að kerfi umljúki einstaklinginn sem þroskast á nokkrum skeiðum og að 

það sé röð kerfa sem tengjast hvort öðru og einstaklingnum og þroska hans. Kerfunum er 

líkt við rússneska babúskudúkku þar sem kerfin umvefja og hafa áhrif á hvort annað og á 

einstaklinginn, sem er miðpunkturinn í kerfinu. Kerfin eru byggð þannig að þau smæstu 

standa næst einstaklingnum sem er fjölskyldan og það ytra er samfélagið. Þessi kerfi vinna 

saman með því að hafa áhrif á þroska og mótun einstaklingsins og hann hefur áhrif á móti. 

Hugtökin eru fimm sem hann kom með og eru þau kölluð míkró-, mesó-, exó-, makró- og 

chronokerfin (Shaffer, 2002). Í netverki geta verið aðilar frá mismundandi kerfum og vinna 

þau saman þar sem hvert kerfi er með mismunandi hlutverk.  

Míkrókerfið er innsta lag umhverfisins og vísar það til virkni og víxlverkana 

nánasta umhverfi einstaklingsins. Hjá ungabörnum einskorðast kerfið við fjölskylduna en 

verður flóknara þegar barnið eldist, þá fer það í leikskóla og þaðan í skóla og það eignast 

vini. Í kerfinu verður barnið fyrir áhrifum frá öðru fólki, einnig frá líffræðilegum og 

samfélagslegum þáttum, auk þess hafa venjur þess og skap ásamt líkamlegum einkennum 

og hæfileikar áhrif á félagana. Hver einstaklingur hefur áhrif í míkrókerfinu og er undir 

áhrifum frá öllum öðrum innan þess (Shaffer, 2002).  

Iréne Johansson segir að í míkrókerfinu sé það fólk sem hefur mest áhrif á þroska 

og líf barna. Það eru þrír þættir sem hún segir vera áhrifamestir og eru þeir virkni, hlutverk 

og tengsl. Í samskiptum barnsins og hins fullorðna hafa báðir áhrif á hvort annað með 
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virkni og skapast við þær aðstæður þroskamöguleiki (Guðbjörg Sigríður Kristjánsdóttir, 

2003). 

Mesókerfið vísar til tengsla og samskipta sem eiga sér stað milli míkró- og 

mesókerfanna sem dæmi heimilis, skóla, félaga og annarra hópa. Bronfenbrenner telur að 

góð tengsl og samvinna milli kerfanna stuðli að bættum þroska. Þau börn sem hafa náð 

góðum og öruggum tengslum við foreldra sína eru líklegri til að vera samþykkt af 

jafningjum sínum og mynda vinskap. Eins má segja um nám í skóla að það velti ekki aðeins 

á að hafa góða kennarar heldur verða foreldrarnir að hafa áhuga á náminu og yfirsýn á 

skólakerfið auk þess að vera í tengslum við það. Einnig geta jafningjar haft áhrif á námið 

með þeim hætti að þeim finnst ekki mikið til þess koma og geta þar af leiðandi haft letjandi 

áhrif, sem hefur áhrif á þroskann.   

Exokerfið er það þriðja í röðinni og það samanstendur ekki af tengingu milli barna 

og fullorðinna en hefur samt óbein áhrif á þroska og félagsleg tengsl þeirra. Sem dæmi 

getur það verið uppákomur á vinnustað foreldra eða í skólastofunni verið áhrifaþáttur í 

exokerfinu. Ef foreldrar eru ekki ánægðir í vinnunni eða börnin í skólanum getur það haft 

áhrif á tengsl þeirra (Shaffer, 2002).   

Macrokerfið er menning, menningarkimi og samfélagið í heild sinni sem 

Bronfenbrenner segir fela í sér míkró-, mesó- og exokerfin og að þroski ætti sér stað í því. 

Macrokerfið er hugmyndafræði sem meðal annars gefur fyrirmæli um hvernig eigi að koma 

fram við börn, hvernig þeim er kennt og hvaða markmiðum skal náð, þessi gildi eru 

mismunandi milli menningarsvæða. Bronfenbrenner (1979) segir að Macrokerfið segi til 

um sameiginleg mynstur sem öll kerfin og undirkerfi þess hafa, jafnvel trúarleg eða 

hugmyndarfræðileg undirkerfi. Þó að menning og undirmenning þessara kerfa virðist ólík 

nota þau sömu mynstur. Sameiginleg gildi meðlima kerfa og undirkerfa viðhalda þessum 

mynstrum. Þessi mynstur segja til um breytingar á umhverfi eða vettvangi þeim sem 

einstaklingurinn á heima í á lífsleiðinni og er að sjálfsögðu háð t.d. aldri, menntun og 

velmegun. 

Chronokerfið byggist á mælanlegum tímabilum og leggur áherslu á að breytingar á 

barninu eða umhverfi þess geti haft áhrif og breytt hvernig barnið þroskast. Breytingar á 

skilningi barnsins sem og í líkama þess á gelgjuskeiði geta til dæmis aukið til muna að 

árekstrar verði milli þess og foreldra. Áhrif breytinga í umhverfi á barnið fer eftir aldri þess. 
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Sem dæmi er ólíklegra að unglingar byggi upp hjá sér samviskubit að þeir séu ástæða 

skilnaðar foreldra sinna (Shaffer, 2002). Samkvæmt Bonfenbrenner skiptir umhverfið 

miklu máli fyrir þroska og námi barns. Þar sem málþjálfunarkerfi Iréne Johansson gerir ráð 

fyrir víxlverkun, þ.e. að barnið lærir í gegnum samskipti við aðra telur hún mikilvægt að 

kringum barnið sé netverk. Því ólík kerfi, eins og míkró sem eru foreldrar barnsins og 

mesókerfið sem er starfsmaður á leikskóla barnsins kynnast og deila mismunandi þekkingu 

og ná heildarmynd yfir stöðu barnsins.   

 

1.6 Netverkið 

Samhliða málörvuninni er netverksvinna sem foreldrar einstaklingsins verða að veita 

samþykki fyrir í kringum barnið og velja hverjir eru með í netverkinu. Þar sem foreldrar eru 

sérfræðingar á sín börn fá þau mikilvægasta hlutverkið, sem þýðir að þau gefa samþykki 

sitt hve mikla þjálfun á að gefa og hraðann á þjálfuninni. Þeir sem gætu verið í netverkinu 

eru ættingjar, nánir vinir, starfsfólk leikskóla, grunnskóla og annað starfsfólk við ýmsar 

þjónustustofnanir. Því fleiri sem eru í netverkinu því betra, þá verður alhæfingin betri 

(Johansson, 1990). Tilgangurinn með netverki er meðal annars að samþætting verði og að 

meðlimir innan netverksins miðli þekkingu sín á milli. Það sýnir sig að barnið græðir ef að 

einstaklingar í umhverfinu vinni að því sama og einnig verða viðhorfsbreytingar hjá þeim 

fullorðnu (Johansson, e.d.).   

Allir í netverkinu eiga í samskiptum við einstaklinginn við ólíkar aðstæður. Hver 

þátttakandi í netverkinu er með ákveðið hlutverk og getur verið í fleira en einu hlutverki og 

er hann ábyrgur fyrir sínum hluta af vinnunni. Reglulegir fundir eru haldnir og þar er 

vinnan skipulögð og farið yfir árangur starfsins. Markmið netverksins er fyrst og fremst að 

skapa skilyrði til aukins málþroska hjá einstaklingnum og er þá skoðað hvernig 

einstaklingurinn tileinkar sér best nám og að hann geti yfirfært nýja þekkingu sem hann 

tileinkar sér í daglegar aðstæður (Stella Hermannsdóttir, 2004).  

Þegar netverksvinna fer af stað þarf að ákveða hlutverkaskiptingu til að netvinnan 

virki vel og er aðalmarkmið þeirra að styðja og styrkja tjáskipti barnsins. Einnig er 

mikilvægt að þátttakendur í netverkinu þekki til tjáningarmáta barnsins og skilji þörf þess 

til að tjá sig og hvað felst í því að eiga við málhömlun að stríða (Þórhildur Ída 

Þórarinsdóttir, 1999). Til að netverk eigi að þjóna sínum tilgangi er mikilvægt að meðlimir 
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þess geti rætt saman og gott samstarf sé á milli skóla og heimilis (Johansson, 1990). 

Hlutverkin innan netverksins eru mismunandi og getur einn meðlimur verið með eitt eða 

fleiri hlutverk. Öll hlutverk innan netverksins eru jafn mikilvægi og ef eitt hlutverk vantar 

raskast heildarstarfið. Hlutverkin í netverkinu eru 6 og fela eftirfarandi þætti í sér:  

 

1. Í þessu hlutverk felst m.a. í því að meta framfarir hjá barninu og hvaða erfiðleikar 

eru til staðar ásamt því að skilgreina markmiðið með þjálfuninni. Hann fylgist 

einnig með árangri málþjálfunarinnar og grípur inn í ef það þarf að leiðrétta 

markmið hennar. Þess vegna er mikilvægt að sá sem gegnir þessu hlutverki hafi 

góða þekkingu á máli og kenningum um málþroska barna og hvað það er sem hefur 

áhrif á hann, því þarf hann að hafa færni í greiningu máls. Tillaga að nafni á þessu 

hlutverki er Málfræðingurinn.   

2. Sá sem sinnir þessu hlutverki sér um að gera málörvunaræfingarnar skemmtilegar 

og kennslu-/uppeldisfræðilegar fyrir bæði barnið og þann sem þjálfar. Mikilvægt er 

að sá sem sinnir þessu hlutverki hafi þekkingu á tileinkun náms og um mismunandi 

kennsluaðferðir og að auki þekkingu á kennslufræðilegu efni og hjálpartækjum. Enn 

fremur er krafist af honum að hann þekki til þeirra félagslegu leiksviða sem barnið 

dvelur í. Tillaga að nafni á þessu hlutverki er Kennslufræðingurinn.  

3. Einn eða fleiri geta verið í þessu hlutverki og hlutverk þeirra er að hvetja aðra 

netverksþátttakendur og upplýsa þá um innihald markmiða og hvernig þau tengjast 

málþroskanum almennt. Hann kemur með rök fyrir valinu á aðferðum ásamt því að 

hafa þekkingu á hvað það er sem getur haft áhrif á framkvæmd vissra málæfinga. 

Mikilvægast í þessu hlutverki er að sjá til þess að allir taka þátt í þeim tjáskiptamáta 

sem barnið notar og vita hvar barnið er statt í tjáskiptum sínum, hvað það er sem 

barnið er að læra og hvernig eigi að tjá sig við barnið svo að það skilji. Þetta 

hlutverk er krefjandi og krefst þess að hann hafi mikið úthald og miðli upplýsingum 

á mismunandi hátt. Tillaga að nafni á þessu hlutverki er Upplýsandinn.  

4. Í þessu hlutverki er markmiðið að hlusta, útskýra, hvetja og leiða barnið og 

þátttakendur í netverkinu áfram. Sá sem sinnir því veitir netverkinu endurgjöf og 

styrkingu reglulega í vinnu þess með barninu, þannig að persónuleg markmið og 

hvatning nýtist fyrir sameiginleg markmið netverksins. Hann þarf að vera með gott 
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innsæi í sálfræðilegum þáttum, með því að allir séu jafnir í netverkinu og að rödd 

allra fái að heyrast, einnig til að geta sett sig í spor þeirra sem og verið leiðandi í 

vinnu þeirra. Einnig er mikilvægt að hann haldi utan um að allir fari á sama hraða 

og sömu leiðir. Tillaga að nafni á þessu hlutverki er Stuðningur.  

5. Oft eru það nokkrir sem gegna þessu hlutverki og sjá þeir um að barnið fái þá 

þjálfun sem netverkið hefur ákveðið. Þetta hlutverk er mikilvægt og skiptir miklu 

máli þegar barn hefur tileinkað sér þekkingu og þarf stuðning til að yfirfæra hana 

við aðrar aðstæður. Einn af þeim sem sinnir þessu hlutverki getur verið í því að 

vinna með það sem barnið er að læra. Tillaga að nafni á þessu hlutverki er Þjálfari.     

6. Þetta hlutverk hefur þann tilgang að vera félagi við barnið í aðstæðum þar sem 

tjáskipti þess fara fram. Þessi tjáskipti eru ekki einungis bundin við samskipti 

barnsins og þess sem sinnir hlutverkinu, heldur að notaðir séu aðrir samskiptamátar 

eins og að skrifa bréf, notkun á síma, myndasíma og margt fleira sem tæknin bíður 

uppá til að hafa samskipti. Hann ber ábyrgð á því að barnið fái þá tilfinningu að það 

geti og fái þjálfun í fjölbreyttum aðferðum um samtalsform. Að barnið fái 

viðeigandi þjálfun og stuðning í að læra að hafa frumkvæði af samtali og hvernig á 

að svara frumkvæði annarra og þannig á barnið að læra af honum að halda uppi 

samræðum. Tillaga að nafni á þessu hlutverki er Vinur (Félag áhugafólks um 

Downs-heilkenni, e.d.).   

 

Daglegu þjálfunina sem foreldrar sjá ekki um, sér starfsfólk á leikskólanum eða í skólanum 

um. Hver sem er getur ekki séð um málþjálfun, það krefst að manneskjan sem sér um 

málþjálfunina hafi tíma, góða þekkingu á barninu og beri virðingu fyrir því. Sá sem er fær í 

að veita barninu þjálfun hefur tamið sér þolinmæði og listina að bíða eftir svari nægilega 

lengi (Johansson, 1990).  
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1.7 Skipulögð málþjálfun 

Iréne Johansson (1990) talar um þrennt sem er mikilvægt með málþjálfunina og er fyrsta að 

byrja snemma, þeim mun fyrr sem er byrjað því betra en það er samt aldrei of seint að 

byrja. Í öðru lagi á þjálfunin að vera vel skipulögð og í þriðja lagi á þjálfunin að vera 

kerfisbundin og með endurtekningum. Hinir fullorðnu í kringum barnið sinna stóru 

hlutverki í umhverfi þess sem brú á milli barnsins og orðanna. Með því að segja barninu 

hvernig orðin eru borin fram og skapa aðstæður þar sem barnið fær reynslu af því tagi að 

það lærir hvað orðið þýðir. Málörvunarefninu skiptir Iréne Johansson  niður í fimm stig og 

eru sér bækur fyrir hvert stig. Í bókunum er að finna æfingar og leiðbeiningar fyrir þá sem 

vinna að þjálfuninni hjá einstaklingnum. Í kennsluaðferðunum eru notaðir leikir, söngur, 

bækur, dúkkur sem bera nöfn ákveðinna hljóðmynstra og saumaðir bókstafir (Johansson, 

1990).  

Frumtjáskipti, er það tímabil þegar barnið notar ekki orð til samskipta en á þessu 

stigi er grunnurinn að öllum málþroska og tjáskiptahæfni. Á þessu stigi málþroskans er 

lögð áhersla á samspil og markmiðið er að þróa félagsleg samskipti. Ef möguleiki er að 

hefja þjálfunina á fyrstu mánuðum barnsins fá foreldrar leiðbeiningar um hvernig eigi að 

leika við barnið og örva það. Einnig leggur Iréne áherslu á að barnið fái nudd nokkrum 

sinnum á dag til að efla tilfinningatengsl milli foreldris og barns. Á þessu stigi ganga 

æfingar út á að þjálfa augntillit markvisst, að hafa augnsamband, horfa á sama hlutinn og að 

nota augun sem verkfæri til að vekja athygli hins aðilans á að sjá hluti. Einstaklingar með 

þroskahömlun eiga oft í erfiðleikum með að skilja eða að vinna úr hljóðum, þess vegna er 

lögð mikil áhersla á að hafa öfluga, markvissa og stöðuga hlustunarþjálfun á þessu stigi. 

Hreyfingar eru nauðsynlegar til að geta haft tjáskipti. Í Karlstadlíkaninu er lögð áhersla á að 

æfa fínhreyfingar, til að einstaklingurinn geti notað tákn með tali og notað bendingar. Í 

leiknum styrkir maður hæfni einstaklingsins til samskipta, einstaklingurinn lærir að fylgja 

fyrirmælum og hvernig það getur haft áhrif á hvað aðrir gera. Mikil áhersla er lögð á 

eftirhermu, einstaklingurinn þarf að hafa getu til að skilja athöfnina og munað hana í styttri 

eða lengri tíma og á endanum gert athöfnina. Á þessu stigi er lögð áhersla á að herma eftir 

hreyfingum. Einnig er komið inn með einföld tákn, s.s. komdu, bless o.s.frv. (Johansson, 

1988).  
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Orðastig, einnig kallað orðsöfnunarstig. Til að komast á þetta stig verður 

einstaklingurinn að hafa náð tökum á frumtjáskiptum. Hér er reynt að leggja inn orð sem 

einstaklingurinn tileinkar sér ekki sjálfur (Johansson, 1990). Á þessu stigi er markmiðið að 

einstaklingurinn nái tökum á að nota orð með tali, tákn eða aðrar leiðir sem 

einstaklingurinn tileinkar sér. Áhersla er lögð á hlustunaræfingar til að greina á milli 

hljóðmynstra þar sem sérhljóðar, samhljóðar eða áherslur í máli eru mismunandi. Til að 

þjálfa táknmyndun er notuð eftirherma hreyfinga, fyrst er einstaklingurinn æfður í því að 

herma eftir ákveðnum hreyfingum og í framhaldi af því er það tengt við innihald málsins, 

einnig er einstaklingurinn æfður í eftirhermu hljóðaþjálfun fínhreyfinga. Í gegnum leikinn 

er vakinn áhugi hjá barninu og leikurinn er síendurtekið ferli. Markmiðið með leiknum er 

að efla mál- og vitsmunaþroska hjá einstaklingnum. Í bókinni er að finna tillögur að 

leikjum sem eru svo aðlagaðir að aldri einstaklingsins. Táknorðabókin er orðasafn 

einstaklingsins og geymir öll þau tákn sem barnið kann. Einnig eru bækur mikilvægur 

þáttur á þessu stigi eins og söngur og þulur.  

Einföld málfræði, einnig kallað orðsprengingartímabilið. Einstaklingurinn notar 

aðallega eins orða setningar. Á þessu stigi lærir einstaklingurinn málfræðilega uppbyggingu 

málsins, mynda- og orðaspjöldin eru sjónrænn stuðningur sem gefur einstaklingnum 

tækifæri til að sjá og skipuleggja setningarnar sínar, einnig er unnið með innihald hugtaka 

og notkun þeirra. Markmiðið á þessu stigi er að þjálfa flóknari og lengri tjáskipti. Skriftin 

eða orðmyndir koma inn á þessu stigi, unnið er eftir stífara kerfi og námstækni við nýnám 

er kennd. Þar sem á þessu stigi er svokölluð sprenging í orðaforðanum eru orðin flokkuð í 

mismunandi form og liti, nafnorðin eru með mynd á annarri hliðinni og orðmynd á hinni á 

meðan sagnorðaspjöldin eru einungis með orðmynd. Á stigi einfaldrar málfræði er unnið 

með ákveðna orðaröð, frumlag, umsögn og andlag, þetta er gert á sjónrænan hátt.       

Þróuð málfræði, á þessu stigi er markmiðið að einstaklingurinn þrói mál sitt enn 

frekar og að hann geti tjáð sig á fjölbreyttan hátt með ýmsum blæbrigðum í samskiptum við 

aðra. Á þessu stigi er einstaklingurinn þjálfaður í að setja sig í spor annarra.  

Lestrar- og skriftarferlið. Á því stigi er markmiðið að æfa lestrar- og 

skriftarkunnáttu. Hér á einstaklingurinn að geta tileinkað sér lestrarhæfni, framburð og 

málfræði á ákveðnari og meðvitaðri hátt. Efninu á þessu stigi er raðað í 12 lestrarpakka með 

mismunandi æfingum, s.s. lottóæfingar sem er undanfari setningaæfinga, en lottóæfingarnar 
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hjálpa til við að auka skilning á flokkun orða. Í fónem-grafem (hljóð-bókstaf) er tekið fyrir 

að æfa hljóðgreiningu málhljóða tungumálsins og þau tengd ritmálinu, einnig er lögð 

áhersla á framburð hljóðanna. Sundurgreining-samþætting er til að kenna einstaklingnum 

að orð verða til með því að raða saman mismunandi hljóðum, einnig er unnið með 

setningaræfingar. Í lokin er unnið með lestrarbækur sem innihalda orðmyndir sem 

einstaklingurinn kann og þannig fær hann tækifæri á að upplifa sig sem læsan einstakling 

(Stella Hermannsdóttir, 2004). 

 

1.8 Tákn með tali 

Tákn með tali fellur undir hugtakið óhefðbundnar tjáskiptaleiðir. Hugtakið vísar til þess að 

önnur aðferð en talmál sé notað. Þessar aðferðir eru flokkaðar tvennskonar, annarsvegar í 

hreyfitákn þar sem byggt er á hreyfingum líkamans eins og með látbragði, svipbrigðum, 

bendingum og táknum. Hins vegar eru notuð benditákn sem geta verið einföld eða flókin 

myndræn kerfi. Hreyfitáknum er hægt að skipta í tákn með tali (TMT) og táknmál 

heyrnarlausra og þegar þessar aðferðir eru notaðar verður sá sem talað er við að vita hvað 

táknin þýða til að geta haldið samræðum gangandi (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2000). 

Tákn með tali (TMT) er tjáningarform sem ætlað er heyrandi einstaklingum sem 

eiga við mál- og talörðugleika að stríða. Það er byggt á látbragði, svipbrigðum, táknum og 

tali. Táknunum er skipt í tvennt og er það náttúruleg tákn sem byggist á því að athöfn er 

leikin eða eiginleikum lýst. Hins vegar er það eiginleg eða samræmd tákn og eru flest 

táknin fengin að láni úr táknmáli heyrnalausra. Í TMT eru táknin alltaf notuð samhliða 

töluðu máli og aðeins lykilorð hverrar setningar, eitt eða fleiri, táknuð, engin málfræði 

kemur fram í táknunum. TMT er leið til tjáskipta jafnframt því sem hún örvar málvitund og 

málskilning barna (Inga Vigdís Einarsdóttir, e.d.). Oftast eru táknin myndræn með því 

auðveldar það skilning þar sem skynjun er í gegnum sjón og heyrn. 

Aldrei á að nota tákn með tali án þess að tala. Það er mikilvægt að tala mikið við 

barnið, einnig án tákna. Snerting og samspil er mikilvægt fyrir áframhaldandi málþroska og 

eru táknin verkfæri til að styrkja félagslegt samspil á milli barnsins og umönnunaraðila þess 

(Braadland, 1993).  

Ef grunur leikur á að barn eigi við eða muni eiga í erfiðleikum með málið geta tákn 

haft mikilvægt félagslegt gildi. Tilgangurinn með því að nota tákn er að auka möguleika 
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barnsins til félagslegs samspils, styrkja jákvæða sjálfsmynd, stuðla að aukinni þátttöku í 

samfélaginu ásamt því að bæta þekkinguna hjá barninu. Til að þetta sé mögulegt verða aðrir 

einstaklingar að koma til móts við barnið (Johansson, 2004).  

 

1.9 Samantekt og umræða 

Karlstadlíkanið er líkan sem hefur verið í þróun síðastliðin 30 ár og er byggt á kenningum 

ólíkra fræðimanna. Líkanið byggir á mannauðssýn og fjallar um málþjálfun í daglegu lífi 

einstaklinga með frávik í málþroska. Markmið Karlstadlíkansins er, að til lengri tíma litið, 

að stuðla að auknu sjálfstæði hjá einstaklingum á fullorðinsárunum með því að kenna 

einstaklingnum að nota talað og skrifað mál til félagslegra nota, því líkanið lítur á að 

málhæfni einstaklingsins sé ein af undirstöðuatriðum til uppbyggingar á sjálfstæði hans. 

Hugmyndin er líka að ófatlaðir viti um mikilvægi samskipta og hvernig þau þróast til að 

auðvelda samlögunina með einstaklingnum með þroskahömlunina.  

 Eins og Lahey og Bloom skilgreindu tungumálið sem eina heild sem er samofin úr 

þremur þáttum sem eru innihald, form og notkun og börn sem eru með röskun í 

málþroskanum eiga erfitt með að samtvinna þessa þrjá þætti. Þess vegna hefur Iréne 

Johansson tekið tillit til þessara þátta og að það þurfi að þjálfa þá til að koma á jafnvægi á 

milli þeirra með því að gera æfingar með barninu og kemur hún með tillögur að æfingum í 

bókunum sínum. 

Iréne Johansson telur líkt og Vygotskij að umhverfið sé mikilvægt fyrir máltöku barna. 

Vygotskij segir að barn sé virkt í eigin þroska en þroskinn er háður samskiptum við 

fullorðna og að tungumálið er hugsun lærdómur og félagslegt fyrirbæri. Hugtakið  

þroskasvæði hjá Vygotskij er hægt að líkja við vinnu í netverki þar sem að tilgangur þess er 

að byggja sameiginlega þekkingu þátttakenda, svo þeir séu skrefi á undan barninu. Säljö 

sem hefur þróað kenningu Vygotskij telur að hversdaglegt samtal sé mikilvægt því að 

einstaklingur lærir í gegnum félagslegt samspil. Aftur komum við að því hversu mikilvægt 

hlutverk netverksins er og að allir aðilar þess hafi kunnáttu á þeim tjáskiptaaðferðum sem 

eru notaðar með barninu eins og til dæmis tákn með tali. Mikilvægt er að þeir sem eru í 

umhverfi barnsins hafi góða þekkingu á þeim tjáningarmáta sem barnið hefur tileinkað sér 

og noti það í daglegum samskiptum við barnið. Algengt er að tákn með tali sé notað þegar 
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um ræðir börn með Downs-heilkenni og er þá mikilvægt að þeir sem koma að barninu hafi 

fengið kennslu í tákn með tali og hafi fullan skilning á tilgangi þess. 

 Iréne Johansson er víxlverkunarsinni líkt og Piaget og Bronfenbrenner. Í bókum 

sínum setur hún fram tillögur með æfingum fyrir börn með Downs-heilkenni til hjálpa því 

að komast í gegnum stigin sem Piaget telur að öll börn fari í gegnum. Sem dæmi er að barn 

sem fylgir eftir þroskastigum Piaget og er farið að gera greinarmun á sér og öðrum á 

aldrinum 4 til 8 mánaðar. Þá þarf að örva þessa hluti hjá barni með Downs-heilkenni. Þarna 

styðst Iréne við stig Piaget en segir þetta þurfi að þjálfa svo að barnið komist í gegnum 

stigin.  

 Iréne Johanson telur líkt og Bronfenbrenner að umhverfið hafi mest að segja um 

þroska og máltöku barns. Karlstalíkanið byggir á samverkandi áhrifum félagslegra kerfa og 

samspilinu á milli þeirra. Í netverksvinnunni sem er í kringum barn sem unnið er með 

samkvæmt hugmyndafræði Karlstadlíkansins eru aðilar frá mismunandi kerfum og þannig 

er stuðlað að sem mestum þroska hjá barninu. Þar sem kerfin geta deilt þekkingu sín á milli 

og stuðlað að því að yfirfærsla á þekkingu verði hjá barninu. Säljö kom einnig inn á það að 

það sem barn lærir á einum stað er ekki sjálfgefið að það geti á öðrum stað, þetta segir 

okkur hversu mikilvægt er að hafa netverk í kringum barn sem er með frávik, þar sem allir 

eru að vinna að því sama á mismunandi stöðum í lífi barnsins.    

Markmiðið með málörvunarefninu er að skapa einstaklingum sem eru með röskun í 

tjáskiptum möguleika á að nota tal, skrifað mál og óhefðbundnar aðferðir sem eykur 

sjálfstæði þeirra. Málörvunarkerfið er ekki bundið við tákn með tali heldur er sú aðferð sem 

barnið á auðveldast með að tileinka sér notuð og getur það verið t.d. tákn með tali. Hver 

einstaklingur fer á sínum forsendum í gegnum stigin og er mikilvægt að hafa þjálfunina 

skemmtilega, fjölbreytta og að markmiðin séu hvetjandi fyrir einstaklinginn, þau mega ekki 

vera of létt eða of þung. Með málörvunarkerfinu eru áhrifin frá umhverfinu gerð skýrari. 

Með því að skíra dúkkurnar og sauma bókstafi verða hljóðin varanleg með því að þau eru 

áþreifanleg en hverfa ekki eins og þegar aðeins hljóðin eru sögð. 

Þar sem Iréne Johansson byggir málþjálfunina á almenna málþroskanum munum við í 

næsta kafla fjalla um málþroska fram að fjögurra ára aldri og skoðum hvað það er sem 

veldur frávikum í málþroska og hvernig málþroskinn er hjá börnum með Downs-

heilkennið.  
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2 Málþroski 
Í þessum kafla verður fjallað um málþroska og þau stig sem talið er að börn fari í gegnum 

og frávik tengd honum, með áherslu á börn með Downs-heilkenni.  

Tungumálið er það sem er mest einkennandi fyrir manninn og gefur okkur ótal 

möguleika við þekkingaröflun, geymslu þekkingar, þekkingarmiðlun og tjáskipti við aðra 

með inngöngu að ólíkum menningasviðum. Með málinu getum við tjáð tilfinningar, hverjar 

langanir okkar eru og hvaða óskir við höfum. 

Tungumálið er verkfæri sem við notum til að tjá hugsanir og tilfinningar okkar og 

hefur mismunandi form og útfærslur. Hvernig við notum tungumálið er mismunandi á milli 

fólks og á milli menningarheima. Einnig er það mismunandi hvernig við notum það, eftir 

því hvar við erum, heima, á leikskólanum, í skóla eða í vinnu. Aldur og lífsreynsla hefur 

einnig mikla þýðingu hvernig við tjáum okkur og hvernig við túlkum tungumál annarra 

(Braadland, 1993).  

Í bókinni Lifandi mál vitnar Þórunn Blöndal í Pétur Gunnarsson og telur hann hafa 

hitt naglann á höfuðið þegar hann segir að: 

 
„Tungumál hefur ekki aðeins það hlutverk að miðla upplýsingum eða gera mönnum 
kleift að spjalla saman; það er ekki síður sá spegill sem fólk speglar sig í, fær 
staðfestingu á því hvert það er og hvaða hópi það tilheyrir – smáum sem stórum- 
við erum það sem við orðum“    

(Þórunn Blöndal, 2005, bls. 18-19). 

Þegar talað er um tjáskipti er oft einskorðað við talað mál en hugtakið tjáskipti vísar til svo 

miklu meira en það. Við erum stöðugt að senda frá okkur merki til fólks í umhverfi okkar 

sem það svo túlkar, á sama hátt og við túlkum vitandi og óafvitandi orð, hegðun og fas 

annarra. Öll okkar samskipti einkennast af tjáskiptum af einhverju tagi, hvort sem það er í 

riti, í tali, með svipbrigðum eða á annan hátt (Jakob Smári, 1993).  

Netverkið sem Iréne Johansson leggur upp með getur öðlast þessa kunnáttu um 

tjáskipti með virkri samvinnu, með því að deila ólíkri þekkingu sín á milli og nýta þannig 

þekkinguna sem drifkraft í vinnunni.   

Ýmsar kenningar eru um málþroska barna, sem dæmi má nefna að börn læra að tala 

með eftirhermum. Barnið líkir eftir hljóðum og tjáningu úr sínu nánasta umhverfi og lærir 

þannig að tala. Atferlisfræðingurinn B.F. Skinner taldi að máltaka væri lærð með virkri 
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skilyrðingu en með því er átt við að barnið fær jákvæð viðbrögð frá umhverfinu þegar það 

byrjar að mynda viss hljóð og hljóðasambönd og þar af leiðandi endurtekur barnið hljóðin 

(Aldís Guðmundsdóttir, 1992).  

Chomsky (1973) taldi að gera þyrfti ráð fyrir því að taugakerfi barnanna sé 

fyrirfram stillt inn á málnámið. Þannig er hægt að skýra að börn á unga aldri ná tökum á 

móðurmáli sínu sem einkennist af flókinni málfræði. Börnin læra að tala á skömmum tíma 

og nánast af sjálfum sér án nokkurrar fyrirhafnar (Jörgen Pind, 1997).  

Sigríður Sigurjónsdóttir (2000) segir að rannsóknir sýna að máltöku manna virðist 

hafa verið sett tímamörk frá náttúrunnar hendi. Þegar talað er um máltökuskeið eða 

markaldur í máltöku er átt við tímann frá fæðingu barnsins fram að kynþroska. Barnið þarf 

að læra móðurmál sitt á þessu tímabili því annars er ekki hægt að segja að það hafi náð 

tökum á móðurmáli sínu. Aðrar rannsóknir bentu til þess að máltakan þyrfti að fara fram 

fyrir 4-6 ára aldurinn til að börnin eigi að geta náð fullum tökum á móðurmálinu.    

Með málþroska er átt við orðaforða, framburð, setningarskipan og beygingar. 

Málþroski er hluti af almennum þroska barnsins. Barn sem er með skertan vitsmuna-, 

tilfinninga-, félags- eða hreyfiþroska er oft seinna til máls eða það sýnir einhver frávik í 

málþroska (Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.). Út frá skilgreiningu Lahey og Bloom um 

innihald, form og notkun er þetta bara formið, þ.e. áferð tungumálsins (sjá kafla 1.2.). 

Eðlilegri máltöku er hægt að lýsa sem ákveðin stig sem barnið gengur í gegnum og 

eru atriði sem einkenna ýmis aldurskeið en þó er eðlilegt að einhver frávik séu enda er 

aldurinn bara viðmið. Segja má að máltökunni ljúki í kringum gelgjuskeiðið en orðaforðinn 

eykst alla ævina.   

 

2.1 Fyrsta æviárið - Frumtjáskipti 

Börn fæðast með hæfileikann til að gefa frá sér hljóð og eykst færnin að mynda fleiri hljóð 

með auknum þroska talfæra og taugakerfis. Snemma er lagður grundvöllur að máltöku 

barna í samskiptum þeirra við sína nánustu. Frá upphafi heillast ungbarnið af 

mannsröddinni og róar hún þau frekar en önnur hljóð í umhverfinu. Foreldrar túlka hljóð og 

babl ungbarnanna áður en barnið segir fyrstu orðin. Hljóðin sem barnið gefur frá sér áður 

en það talar gegnir mikilvægu hlutverki, bæði hvað varðar máltöku og í samskiptum 

barnsins við hinn fullorðna (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).  
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Ungbörn byrja strax við fæðingu og jafnvel fyrr en það að vinna úr málhljóðum í 

umhverfi sínu, en þau fara ekki sjálf að mynda málhljóð fyrr en við 4-6 mánaða aldur, það 

sem við þekkjum sem hjal hjá börnum. Fyrir þann tíma eru hljóðin sem barnið myndar 

yfirleitt ekki talin til máls þar sem þau eru aðstæðubundin eins og til dæmis þegar barninu 

líður illa og grætur (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002).  

Málþroski hjá börnum fyrsta æviárið lýsir sér þannig að barnið byrjar að tjá sig með 

hljóðum, líkamshreyfingum, handapati og augntillitum. Augnsamband er mikilvægt til að 

samskipti geti átt sér stað. Börn sem fá of lítið augnsamband geta verið sein til að byrja að 

tala (Svensson, 1998). Í upphafi samanstanda hljóðin sem barnið gefur frá sér að mestu af 

sérhljóðum, samhljóðarnir koma seinna. Það virðist vera sem fyrstu sérhljóðarnir sem börn 

gefa frá sér eru i, u, a og samhljóðarnir sem heyrast einna fyrst eru g, k og óraddað r. Hljóð 

eins p, b, t, d og m koma seinna. Þegar barnið byrjar svo að mynda orð eru það fyrrnefnd 

hljóð sem það notar, eins og da, ta, ba og pa. Þegar hljóðin byrja að taka á sig skýrari mynd 

byrjar barnið að endurtaka sömu atkvæðin, eins og ma, ma og da, da. Samskipti við 

fullorðna skipta miklu máli þegar um er að ræða málþroska barna (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). Frá þriggja mánaða aldri svara börn tali 

fullorðinna með því að hjala. Það myndast félagslegt samspil á milli barns og hins fullorðna 

þar sem þau horfa hvort á annað og tala og hlusta til skiptist. Þessi gagnkvæmu samskipti 

geta komið mjög snemma og hefur jákvæð áhrif á félagsleg samskipti og áframhaldandi 

málþroska barnsins. Rannsókn sem gerð var á hjali fjögurra mánaða ungbarna sýndi að 

hjalið þeirra var á lægri tíðni þegar barnið átti í samskiptum við föður heldur en við móður 

og er það vísbending um að börn aðlaga sig snemma að mismunandi samskiptaaðilum 

(Svensson, 1998).  

Aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á hjali ungbarna hafa sýnt að ungbörn 

mynda margvísleg málhljóð og jafnvel sum hljóð sem ekki koma fyrir í móðurmáli þeirra. 

Þegar líður á hjalstigið byrja börnin að laga sig að hljóðkerfi móðurmálsins og þegar barnið 

er 8-10 mánaða er hljóðkerfi móðurmálsins farið að setja áberandi svip á hjal barna 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002).  
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2.2 Eins árs - Orðstig 

Á aldrinum 10 til 18 mánaða kemur oft fyrsta orðið og er hægt að tala um að barnið hafi 

lært orð þegar það notar orðið markvisst í boðskiptum við aðra. Fyrstu orðin geta þýtt 

margt eins og mamma getur þýtt mamma viltu taka mig eða mamma komdu og er það 

hljómfallið sem gefur tilkynna hvernig orðið er túlkað (Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.). 

Samkvæmt skilgreiningu Lahey og Bloom fer barnið að tengja saman form, 

innihald og notkun málsins en innhaldið er ríkara en formið á þessu stigi. Barnið er byrjað 

að öðlast þekkingu á hlutum og athöfnum og getur sama orðið þýtt margt hjá barninu (sjá 

kafla 1.2.).  

 Samkvæmt rannsóknum eru fyrstu orð barna nær eingöngu nafnorð og skiptir þá 

ekki máli hvert þjóðerni barnsins er. Þetta stig er stundum nefnt einsorðsstigið og getur eitt 

orð táknað heilu setningarnar. Þessu stigi lýkur yfirleitt þegar barnið er um 18 til 20 

mánaða. Eftir að barnið hefur lært nafnorð koma sagnorðin og er talið að þau lærist seinna 

og þau lærist með ólíkum hætti. Nafnorðin eru oft hlutstæð og geta börnin tengt þau við 

umhverfið sitt á meðan talið er að sagnorðin lærist í gegnum setningarfræði. Það virðist því 

vera að börn læri sagnorð þegar þau átta sig á setningarfræðilegum einkennum þeirra og 

einnig með að fylgjast með í aðstæðum þar sem þau eru notuð (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2004).      

Frá 18 mánaða aldri til tveggja ára aldurs eru framfarir hjá barninu áberandi og 

bætist hratt við orðaforða þess. Samfara þessari þróun notar barnið málið meira sem 

tjáningarform og bregst oftar við en það gerði áður þegar talað er við það og skilur einfaldar 

skipanir (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995). Til að komast yfir á næsta 

stig sem stundum er kallað „tveggja orða stig“ þarf barnið að geta tengt saman tvö og tvö 

orð og gerist það um það leyti sem þau hafa náð tökum á 50-200 orðum (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2004).   
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2.3 Tveggja ára - Einföld málfræði 

Við tveggja ára aldur er oft stórt stökk hjá börnunum, orðaforðinn vex hratt og fara þau að 

setja saman tveggja orða setningar, einnig kallað tveggja orða stigið. Á þessum aldri er 

barnið byrjað að tjá óskir sínar og langanir og getur sagt frá einföldum atburðum og spyr 

mikið um hluti í kringum sig (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995; 

Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.).  

Einkenni þessa aldurstigs er að símskeytastíllinn er áberandi. Hann einkennist af því 

að barnið notar gjarnan ekki nema tvö orð í setningu til að tjá sig, þó stöku sinnum séu þau 

fleiri. Algengustu orðasamsetningarnar eru nafnorð, sögn eða lýsingarorð. Það sem 

einkennir þessar setningar barna á símskeytastíls stiginu er að þau sleppa gjarnan 

samtengingum, smáorðum og forsetningum úr setningum. Aftur á móti er orðaröðin rétt þó 

orðin séu fá (Shaffer, 2002; Svensson, 1998 ). 

Barnið notar talið meira og skilur mun meira en það getur tjáð sig. Orðaforði þess er 

um 200-300 orð. Einnig getur barnið aðlagað mál sitt til að það skiljist betur ef það tókst 

ekki í fyrstu tilraun. Barnið hefur öðlast mörg hljóð en þó ekki öll, þar fyrir utan nær barnið 

ekki að sameina hljóðin samkvæmt máli fullorðinna. Þess vegna er oft erfitt fyrir þá sem 

þekkja ekki barnið að skilja það (Svensson, 1998).  

 

2.4 Þriggja ára - þróuð málfræði 

Þegar barnið er orðið þriggja ára vex orðaforðinn hratt og barnið getur notað forsetningar, 

svo sem í, undir, bakvið og einnig lærir barnið kyn orðanna, þ.e. barnið er farið að beita 

þróaðri setningafræði og málfræði. Áhuginn á munnlegri tjáningu fer ört vaxandi og spyr 

barnið margra spurninga eins og af hverju, hver, hvað og hvernig. Barnið getur sagt til um 

nafn sitt, kyn og aldur þegar það er spurt og á þessu tímabili fer barnið að læra litina 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995; Hrafnhildur Sigurðardóttir, e.d.). 

Barnið hefur gaman af því að segja frá og hlustar á þegar aðrir eru að segja frá og getur 

endurtekið það sem sagt var en á enn erfitt með að setja sig í spor annarra. Algengt er að 

börn stami á þessum aldri og er það vegna þess að barnið finnur orðin ekki það fljótt og 

hefur ekki fullkomna stjórn á talfærunum. Þegar barnið getur svo sett sig í spor annarra 

verða samskiptin meiri í leik við önnur börn og getur barnið aðlagað samskiptum sínum við 
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aldur þess sem það talar við. Þegar barnið talar við fullorðin einstakling notar það flóknari 

setningar en þegar það talar við yngra barn (Svensson, 1998).  

 Rannsóknir hafa leitt í ljós að eftir því sem málþroski barns eykst, þá nota foreldrar 

þess sífellt lengri og flóknari orðasambönd í samskiptum við barnið. Það má segja að 

foreldrar séu ávallt einu skrefi á undan barninu og því er barnið stöðugt að læra nýja hluti 

við samskiptin (Shaffer, 2002). Þetta passar við kenningu Vygotskijs um þroskasvæði 

barnsins um að það bætir þekkingu sína frá þeim sem hefur meiri þekkingu en það. 

Foreldrar barnsins eru þá stuðningurinn eða vinnupallarnir í kringum barnið sem hjálpar því 

að auka þekkingu sína með því að vera einu skrefi á undan því (sjá kafla 1.3.).   

 

2.5 Frávik í málþroska 

Hugtakið málþroski er vítt hugtak sem ekki er hægt að setja undir eina skilgreiningu. Því 

þegar börn læra málið eru margir ólíkir þættir sem samtvinnast svo sem hljóð, hljómfall, 

orð og notkun. Einnig hefur hreyfiþroski barna áhrif á málþroskann.   

Málþroskafrávikum má skipta í þrjá þætti, en það eru líffræðilega þætti, 

umhverfisþætti og samblanda af þessu tvennu. Sem líffræðilega þætti má nefna 

heyrnaskerðingu, greindaskerðingu og slaka hreyfigetu og dæmi um umhverfisþátt má 

nefna slakar málfyrirmyndir (Einar Hjörleifsson, 1996).  

 Lahey og Bloom (1988) nota hugtakið málþroskaröskun til að lýsa mál hegðun sem 

er öðru vísi frá því sem vænst er miðað við almennan málþroska. Börn með 

málþroskaröskun geta átt í vandræðum með að setja fram hugmyndir sínar eða meðtaka 

upplýsingar um heiminn. Þau gætu hafa lært að nota orð sem að samsvara sér ekki við hið 

hefðbundna kerfi sem notað er í samfélaginu eða að þau tjá sig ekki rétt um hluti við vissar 

aðstæður. Jafnvel geta þau fengið sínar hugmyndir um hluti og öðlast hæfni til að túlka það 

seinna en jafnaldrar sínir.   

Börn með þroskahömlun eru oft seinni til að skilja flókin málleg skilaboð heldur en 

jafnaldrar þeirra og þurfa þau yfirleitt lengri tíma til að vinna úr og framkvæma það sem 

ætlast er til af þeim. Erfiðara getur verið fyrir þau að muna fyrirmæli, einkum þau sem eru 

flókin og margþætt. Það getur stafað vegna þess að heyrnaúrvinnsla þroskast ekki eins og 
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hjá jafnöldrum, einnig getur það verið erfitt fyrir þau að muna röð atburða, sérstaklega ef 

það eru mörg atriði sem þarf að muna (Ásta Sigurbjörnsdóttir, 2000).  

 

2.6 Málþroski barna með Downs-heilkenni 

Þegar skoðaður er málþroski barna með Downs- heilkenni ber að hafa í huga að börn með 

heilkennið eru ólík innbyrðis og eiga oft við málörðugleika að stríða af ýmsum toga. Þrátt 

fyrir að börn með Downs-heilkenni séu með bæði seinkaðan hreyfi- og vitsmunaþroska er 

bablskeiðið hjá þeim svipað og hjá öðrum börnum (Lahey, 1988). Barn með Downs-

heilkenni byrjar að meðaltali að segja fyrsta orðið sitt við 16 mánaða aldur og nota 

setningar við 28 mánaða aldur. Rannsókn þar sem börnin hins vegar hlutu snemmtæka 

íhlutun voru þau fyrr að segja sitt fyrsta orð eða í kringum 10 mánaða og voru jafnvel 

fljótari en börn sem fylgja almenna málþroskanum (McConnaughey og Quinn, 1995).  

Mikilvægt er að hafa í huga að málþroski barna er nátengdur hreyfiþroskanum. Með 

hreyfiþroska er átt við þróun barnsins að ná stjórn á líkama sínum, bæði í grófhreyfingum 

og fínhreyfingum, til dæmis að skríða, ganga, nota fingur, hendur og beita fínhreyfingum 

talfæra. Barn sem er byrjað að sitja hefur allt aðra möguleika á að skoða umhverfið sitt og 

fylgjast með því sem er að gerast heldur en barn sem liggur. Þegar barnið situr á það 

auðveldara með að ná augnsambandi við aðra og barnið getur tjáð sig betur með 

líkamstjáningu. Einnig er mun auðveldara að gera tákn sitjandi heldur en liggjandi. Allir 

þessir þættir stuðla að betra félagslegu samspili á milli barns og persónum sem eru í 

umhverfi þess (Braadland, 1993). Að meðaltali byrjar barn með Downs-heilkenni að sitja 

þegar það er 10-12 mánaða á meðan barn sem þroskast „eðlilega“ byrjar að meðaltali að 

sitja í kringum 7 mánaða. Barn með Downs-heilkenni stendur upp að meðaltali um 20 

mánaða, miðað við 11 mánaða hjá börnunum sem þroskast samkvæmt því sem talið er 

„eðlilegt“. Meðalaldur barns með Downs-heilkenni er 24 mánaða þegar það byrjar að ganga 

sem almennt gerist að meðaltali við 13 mánaða hjá börnum sem þroskast „eðlilega“ 

(McConnaughey og Quinn, 1995; Solveig Sigurðardóttir, 2001).  

Barn sem er byrjað að skríða og getur þar af leiðandi fært sig á milli staða hefur 

meiri möguleika til að læra eitthvað nýtt. Þegar barn byrjar að skríða styrkjast vöðvar meðal 

annars í baki, maga, hnakka og höndum. Þar af leiðandi styrkjast vöðvar í höndum og er 

það gott þegar barnið er að læra tákn. Barn sem er byrjað að standa upp og ganga hefur enn 
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frekari möguleika til að skoða umhverfið og þar af leiðandi læra nýja færni. Því er 

mikilvægt að barn með slaka hreyfifærni fái sjúkraþjálfun svo að barnið læri að sitja, skríða 

og ganga eins snemma og mögulegt er, því hreyfiþroskinn hefur áhrif á málþroskann 

(Braadland, 1993).  

Börn með Downs-heilkenni geta átt í erfiðleikum með smærri atriði upplýsinga sem 

þau fá auk þess að eiga í erfiðleikum með að varðveita mörg atriði í minninu samtímis. 

Þetta á frekar við um heyrnarskynjun en sjónskynjun og liggur styrkleiki þeirra í því 

sjónræna (Johansson, 2000). 

Rannsóknir sýna að börn með Downs- heilkenni sýna umhverfi sínu daufari 

viðbrögð en börn með „eðlilegan“ þroska. Það tekur einnig lengri tíma fyrir barnið að svara 

frá því að það fær fyrirmæli. Þetta á einnig við um grát, bros og augnsamband. Ástæðurnar 

geta verið margar og má nefna sjón og heyrn sem hefur bein áhrif á málþroskann. Skert 

sjón og heyrn sem er algengt hjá börnum með heilkennið og einnig út af lágri vöðvaspennu 

sem hefur þær afleiðingar að barnið hefur minni stjórn á talfærunum (Braadland, 1993).  

Þar sem börn með Downs-heilkenni eru með vöðvaslappleika stingst tungan oft út 

úr munninum, einnig stafar það af því að gómurinn er full þröngur. Tunguhreyfingar eru 

stirðar og hefur það áhrif á talþroska barnanna auk þess geta börnin verið með 

heyrnarskerðingu í bernsku sem er ekki alvarleg en nægjanleg til að valda erfiðleikum 

(Annéren, 2000). Lahey og Bloom (1988) segja að formið sé áferð tungumálsins og undir 

því er formfæði þar sem myndan og einstaka fónem eru minnstu partar af tali sem hafa 

merkingu. Þetta eru hljóð eins og b og p, sem að börn með Downs-heilkenni eiga erfitt með 

að mynda vegna vöðvaslappleikans. Einnig segja þeir að hrynjandi í setningu móti þýðingu 

hennar, börn með Downs-heilkenni eiga erfitt með að greina þennan hrynjanda málsins og 

segir Stella Hermannsdóttir (2004) að börn með þroskafrávik eigi oft í erfiðleikum með 

heyrnræna greiningu málhljóða. Til að skilja tal þarf barnið að geta hlustað 

hljóðkerfisfræðilega. Það þýðir að barnið verður ekki aðeins að læra hrynjanda 

tungumálsins heldur líka stafa- og orðauppbyggingu (Johansson, 1990).   

Notkun tákns með tali hefur sýnt fram á að börn með Downs-heilkennið sem nota 

það hafa tekið miklum framförum í talþroska í samanburði við önnur börn með heilkennið 

sem ekki lærðu tákn með tali. Iréne Johansson telur að notkun tákna stytti leiðina til 

talmálsins, þó svo að börnin tileinki sér táknin misfljótt (Johansson, 2000).  
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Börn upplifa gleði og ánægju þegar þau læra nýja hluti, það gera líka börn með 

þroskahömlun. Hins vegar fá þau færri tækifæri til að upplifa gleðina sem fylgir því þegar 

þau læra nýja hluti þar sem kröfur og væntingar umhverfisins miðast við börn sem eru ekki 

með þroskahömlun. Þetta getur leitt til þess að þau missi áhugann á því að læra nýja hluti 

(Johansson, 1988).  

Cunningham (1988) gerði rannsókn á 150 börnum með Downs-heilkenni og útfrá 

þeirri rannsókn ásamt niðurstöðum úr öðrum rannsóknum tímasetti hann meðalaldur í 

þroskaferli barna með Downs-heilkenni með hliðsjón af eðlilegum þroska. Foreldrar 

barnanna sem tóku þátt í rannsókninni fengu aðstoð og ráðleggingar um hvernig þau gátu 

örvað barnið sitt. Þar kemur fram að börn með Downs-heilkenni bregðast við hljóði um 

eins mánaða aldurinn, snúa sér að hljóði um sjö mánaða aldurinn, babla (da-da, ma-ma) um 

ellefu mánaða aldur, bregðast við kunnuglegu hljóði um þrettán mánaða, bregðast við 

einföldum fyrirmælum sextán mánaða, segja fyrsta orðið um átján mánaða og sýnir  þarfir 

með því að nota bendingar um 22 mánaða og segja tveggja orða setningar um 2 ½ árs aldur.   

Til eru samanburðarrannsóknir á samskiptaþróun og málþroska hjá börnum með 

Downs-heilkennið sem annars vegar fengu málþjálfun og hins vegar sem fengu ekki 

málþjálfun frá frumbernsku. Á síðari hluta leikskólaaldurs er munurinn mjög mikill þeim 

börnum í hag sem hlotið hafa sérstaka málörvun frá frumbernsku. Áður fyrr bjuggu börn 

með Downs-heilkennið oft á stofnunum og við þessi skilyrði var algengt að mörg börnin 

lærðu aldrei að skilja eða tala móðurmál sitt. Aðeins örfáir fullorðnir með heilkennið gátu 

tjáð sig í samhangandi setningum. Rannsókn sem gerð var í Svíþjóð árið 1993 gaf tilkynna 

að 77% af 123 sænskum nemendum með Downs-heilkennið sem voru í neðri bekkjum 

grunnskólans gátu tengt orð í setningar, 29% þeirra tjáðu sig með fullkomnum, flóknum 

setningum. 20% tjáðu sig fyrst og fremst með eins orðs setningum og 3% nemendanna 

tjáðu sig ekki né skildu málið. Á sama tíma var gerð hliðstæð rannsókn á nemendum sem 

voru í neðri bekkjum grunnskóla sem hlotið höfðu málþjálfun frá frumbernsku. Af þeim 

nemendum var enginn sem ekki kunni að tala og enginn á eins orðs stiginu. Öll gátu þau 

myndað setningar og 82% gátu myndað þróaðar setningar  (Johansson, 2000). 

  



            

Rut Eiríksdóttir og Þórunn Borg Ólafsdóttir 34 

2.7 Samantekt og umræða 

Eins og við komum inn á fyrr í þessum kafla er tungumálið það sem er mest einkennandi 

fyrir manninn og er verkfæri sem við notum til að tjá hugsanir, óskir og tilfinningar okkar.  

 Það sem Pétur Gunnarsson sagði um að tungumálið væri ekki aðeins til að miðla 

upplýsingum og til að spjalla heldur væri spegill sem staðfestir fyrir fólki hvert það er og 

hvaða hópi það tilheyrir. Þýða þessi orð að fólk sem hefur slaka hæfni til notkunar á því 

tungumáli sem notað er í umhverfi þess fær síður staðfestingu á hvert það er og hvaða hópi 

það tilheyrir. Viðhorf frá umhverfinu hefur mikið að segja um myndina sem 

einstaklingurinn hefur af sjálfum sér. Tilgangur netverksins sem er í kringum barn í 

Karlstadlíkaninu er að hafa áhrif og leita sameiginlega að styrkleikum barnsins svo það 

upplifi sig sem virkan þátttakanda í samfélaginu. Tilgangurinn með netverkinu er einnig að 

hafa áhrif á viðhorf hjá þeim fullorðnu svo að barnið upplifi sig sérstakt. 

Þessi kafli fjallaði fræðilega um almennan málþroska og hvað einkennir hvert stig í 

málþroskanum hjá börnum. Á frumtjáningarstiginu er lagður grundvöllur að öllum 

málþroska og barnið tjáir sig með hljóðum, líkamshreyfingum, handapati og augntillitum. 

Annað gildir um börn sem hafa slaka hæfni til að mynda augnsamband sem þarf að þjálfa 

og leggur Iréne Johansson áherslu á að þjálfa augnsamband þegar börnin eru á 

frumtjáningarstiginu og einnig kemur hún með tillögur að æfingum til að æfa hljóðmyndun 

og babl barnanna. Á frumtjáningarstiginu byrjar að myndast félagslegt samspil á milli barns 

og fullorðins og hefur þetta samspil jákvæð áhrif á áframhaldandi málþroska barnsins og á 

félagsleg samskipti. Á orðstiginu kemur fyrsta orðið hjá barninu og getur það falið í sér 

heilu setninguna, þar sem orð hafa mismunandi merkingu eftir því hvað barnið sækist eftir. 

Rannsóknir sýna að fyrstu orðin eru yfirleitt nafnorð óháð þjóðerni barnsins og þar á eftir 

koma sagnorðin. Til að komast yfir á stig einfaldrar málfræði þarf barnið að geta tengt 

saman tvö og tvö orð og náð tökum á 50-200 orðum. Á stigi einfaldrar málfræði fer barnið 

að geta tjáð óskir sínar og sagt frá einföldum atburðum. Það sem einkennir þetta stig er að 

barnið notar tvö til þrjú orð til að tjá sig og er það einnig kallað símskeytastílinn. Þegar 

barnið kemst yfir á stig þróaðrar málfræði vex orðaforðinn hratt, barnið byrjar að nota 

forsetningar og spyr margra spurninga og getur aðlagað samskiptum sínum eftir því við 

hvern það er tala.   
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Margar rannsóknir hafa verið gerðar tengdar málþroska, samhliða þeim hafa verið 

gerðar rannsóknir á börnum sem sýna frávik í málþroska og þá sérstaklega á börnum með 

Downs-heilkenni. Málþroskafrávikum er skipt í þrjá þætti og eru það líffræðilegir þættir, 

umhverfisþættir og samblanda af þess tvennu.  

Braadland (1993) fjallar um að börn með Downs-heilkenni veiti umhverfi sínu 

daufari viðbrögð og við veltum því fyrir okkur hvort að það sé umhverfið sem hefti það að 

börnin upplifi ánægjuna af því að læra nýja hluti og þar af leiðandi sýna þau minni áhuga á 

umhverfi sínu. Gæti það verið vegna þess að umhverfið gefur þeim ekki þann tíma til 

svörunar sem þau þurfa. Einnig er vert að velta því fyrir sér hvernig börn með Downs-

heilkenni upplifa og nema tungumálið þar sem að þau eiga í erfiðleikum með 

heyrnarskynjun og hljóðmyndun vegna slakrar vöðvaspennu. Þau eiga erfitt með að greina 

smáatriði og á það einnig við um hljóðmyndun smæstu einingu tungumálsins eins og Lahey 

og Bloom skilgreina það (Lahey og Bloom, 1988) 

Cunningham (1988) er ekki sammála Bloom og Lahey um hvenær börn með 

Downs-heilkenni byrja að babla og drögum við þá ályktun að börn eru mismunandi og 

niðurstöður rannsókna túlkaðar mismunandi. Þó svo að gott sé að hafa þessi viðmið til 

hliðsjónar er ekki hægt að alhæfa um aldur sem fylgir hverju stigi né þroskaframvindu 

barns. Niðurstöðum Cunningham ber heldur ekki saman um það sem McConnaughey og 

Quinn (1995) halda fram um hver sé meðalaldur barna með Downs-heilkenni þegar það 

segir sitt fyrsta orð. 

Fyrstu æviárin er þroskinn mestur og fara börn í gegnum svipað þroskaferli, það 

sama gildir um börn með Downs-heilkenni en þau fara hægar í gegnum þessi þroskastig. 

Rannsóknir sýna að börn með Downs-heilkenni sem hlotið hafa málþjálfun frá frumbernsku 

náðu betri tökum á málinu og eru komin lengra í málþroskanum miðað við börn sem ekki 

hlutu málþjálfun frá frumbernsku. Þetta segir okkur að mikilvægt er að hefja þjálfun eins 

snemma og unnt er til að hægt sé að undirbúa þau sem best undir framtíðina og kemur 

hugmyndafræði um snemmtæka íhlutun þar inn, sem fjallað verður um í næsta kafla.    
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3  Snemmtæk íhlutun 
Í þessum kafla verður fjallað um snemmtæka íhlutun, sögu hennar og fyrir hvaða markhóp 

hún miðast við. Hugtakið „early intervention“ hefur verið þýtt á íslensku sem snemmtæk 

íhlutun. Fyrri hluti þess segir til um að það gerist eitthvað snemma á lífsleiðinni en hið 

síðara til aðgerða eða inngripa af einhverju tagi (Tryggvi Sigurðsson, 2001). Í bókum Iréne 

Johansson eru tillögur að æfingum um hvernig megi koma með inngrip til að efla 

málþroskann. Málörvunarefnið sem hún kemur með tillögur að miðast við frá fæðingu til 

sex ára aldurs í almenna málþroskanum og segir hún mikilvægt að byrja málþjálfun 

snemma hjá börnum og því fyrr sem hún hefst því betra (Johansson, 1990). 

 

3.1 Hugmyndarfræði  

Hugmyndfræðin um snemmtæka íhlutun má rekja til loka 19. aldar fyrir börn með fötlun, 

fyrir þann tíma þótti mönnum ekki tilgangur til þess að kenna þeim neitt og voru þau vistuð 

á sólarhringsstofnunum. Árið 1870 var sett í Bretlandi löggjöf um sérkennslu fyrir fatlaða, 

sem var mikið framfararspor í þeim málaflokki. Síðar kom Binet með fyrsta greindarprófið 

sitt, sem fyrst var notað í Frakklandi. Aðalmarkmiði með því var að greina börn innan 

skólakerfisins sem þurftu meiri stuðning en önnur börn. Þau börn fóru í fámennar sérdeildir 

og fengu þá þjónustu sem ekki var hægt að veita þeim í skólunum á þessum tíma (Tryggvi 

Sigurðsson, 2001).  

Niðurstöður eldri rannsókna hafa sýnt fram á að fyrstu árin í lífi barns skipta máli 

varðandi þroskaframvindu þess og séu mikilvægt skeið sem beri að huga vel að. Í rannsókn 

sem Bloom (1964) gerði segir hann í niðurstöðum sínum að umhverfi barna skipti sköpum í 

mótun þeirra til lengri tíma litið, því að börn eru móttækilegust á fyrsta æviskeiðinu. Hann 

segir að börn byggi ofan á fyrri reynslu sem fjölbreytileiki í umhverfinu hefur skapað þeim 

hverju sinni. Rannsóknir Blooms hafa verið notaðar í gegnum tíðina af flestum þeim sem 

hafa verið að byggja á snemmtækri íhlutun (Bailey,1997). 

Þrátt fyrir eldri rannsóknir var ekki farið að gera neitt skipulega til þess að hafa áhrif 

á þroskaframvindu barna undir grunnskólaaldri fyrr en undir miðja síðustu öld. Þessar 

aðgerðir eru undanfarar snemmtækrar íhlutunar líkt og hún er framkvæmd í dag.  
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Þegar farið var að vinna með snemmtæka íhlutun var það fyrir tilstuðlan nýrra 

uppgötvana í taugalíffræði, þróunarsálfræði, uppeldis- og kennsluaðferðum, en áður var 

þroskahömlun talin vera óbreytt ástand sem ekki væri hægt að hafa áhrif á (Tryggvi 

Sigurðsson, 2000). Það sama má segja um rannsóknir sem Iréne Johansson hefur gert á 

notkun tákns með tali hjá börnum með Downs-heilkenni. Þær hafa sýnt fram á að notkun 

tákna hefur örvandi áhrif á málþroska, bæði á skilning og tjáningu. Iréne mælir með að 

notkun tákns með tali sé hafin á fyrsta æviári barnanna (Þórhildur Ída Þórarinsdóttir, 1999). 

Einnig hefur Iréne bent á rannsóknir á táknmálsnotkun barna með Downs-heilkenni sem 

hafa verið gerðar víða um heim og hafa þær sýnt fram á að notkun tákna hafi ýtt undir 

talþroska barnanna líkt og rannsóknir hennar hafa sýnt fram á. Einnig hafa athuganir sýnt 

að notkun tákna sé jákvæð gagnvart málþroskanum og hefur verið gerður samanburður hjá 

börnum með Downs-heilkennið sem notuðu tákn og hjá þeim sem ekki notuðu þau. 

Niðurstöður sýndu að þau börn sem notuðu tákn voru fyrri til að tileinka sér talað mál og 

almennt styttu táknin „leiðina til talmálsins“ (Johansson, 2000).    

Shonkoff og Phillips segja að snemmtæk íhlutun hafi áhrif á taugaþroska vegna þess 

að heilastarfsemi er ekki orðin eins sérhæfð hjá börnum við fæðingu og þegar komið er á 

unglings- og fullorðinsárin. Jafnframt segja þeir að það þurfi að finna bestu leiðina til að 

örva þroska heilans á sérstökum tímabilum til þess að draga úr áhrifum skaða sem hefur 

orðið og að heilinn hafi sveigjanleika til þess að laga það sjálfur (Blackman, 2003; Tryggvi 

Sigurðsson, 2001).  

Rannsóknir sem hafa verið gerðar í þróunarsálfræði eru byggðar á kenningum 

Vygotskijs um áhrif þroska og umhverfis. Vygotskij notaði hugtökin þroskasvæði, sem er 

fjarlægðin á milli raunverulegrar getu barnsins og þeim verkefnum sem það hefur náð 

tökum á að leysa án hjálpar og þess stigs sem barnið getur mögulega náð þegar það leysir í 

samvinnu við einhvern getumeiri. Með þessu er barnið að byggja vinnupalla þar sem 

vitþroski barnsins er hugsaður sem bygging sem það er að reisa en þarf hjálp við (sjá kafla 

1.3),(Shaffer,2006; Tryggvi Sigurðsson, 2001).  

Tilgangur netverksins í Karlstadlíkaninu  svipar til Vygotskyjis þar sem 

tilgangurinn með netverki er meðal annars að samþætting verði og að meðlimir innan 

netverksins miðli þekkingu sín á milli. Það sýnir sig að barnið græðir ef að einstaklingar í 

umhverfinu þess vinna að sama markmiði (Johansson, e.d.a). 
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Tryggvi Sigurðsson (2001) og Guralnick (1997) segja í skrifum sínum að 

snemmtæk íhlutun skiptist í tvær kynslóðir.  

Það 25 ára tímabil frá 1970 til 1995 er eftirtektarverður tími fyrir vettvang 

snemmtækrar íhlutunar og nær fyrsta kynslóð hennar fram til ársins 1986. Á tímabilinu 

voru settar fram áætlanir sem voru byggðar á snemmtækri íhlutun fyrir börn með félagsleg 

vandamál, þroskahömlun og fjölskyldum þeirra (Guralnick, 1997).  

Tímamóta löggjöf sem var sett í Bandaríkjunum árið1986 þar sem snemmtæk 

íhlutun var komin til að vera. Farið var að vinna markvisst með áætlanir sem höfðu það 

markmið að draga úr neikvæðum áhrifum á félagslegum ójöfnuði í námi og þroska barna. 

Þar hafði komið í ljós að börn sem bjuggu við litla örvun frá umhverfinu voru slakari 

námslega en önnur börn. Áætlanirnar voru byggðar á kenningum á uppeldis- og 

kennslufræðum og voru miklir áhrifavaldar á snemmtæka íhlutun fyrir fötluð börn. Það sem 

lá að baki þessarar hugmyndar var að fyrirbyggja þennan slaka árangur og ójöfnuð með því 

að byrja sem fyrst með inngrip til að aðstoða börnin markvisst (Tryggvi Sigurðsson, 2001).   

Ein af fyrstu áætlunum sem kom fram var í Bandaríkjunum og kallast Head Start og 

var markmið að tryggja að þau börn sem voru illa stödd náms- og félagslega fengju 

samskonar tækifæri til menntunar og jafnaldrar þeirra fengu heima við og í skólanum. Head 

Start var ein af þeim áætlunum sem vel tókst til og var árangurinn sjáanlegur til lengri tíma 

litið og sýndu þátttakendur að greindarvísitala þeirra hækkaði um 10 stig. Til að mæla 

árangurinn og sjá samanburðinn voru tekin börn á sama aldri sem bjuggu við svipaðar 

aðstæður og þátttakendur lifðu í (Shaffer, 2006). 

Síðar kom Early Head Start sem er byggð á hugmyndarfæði Head Start. Early Head 

Start var gert til að bæta þjónustu við börn og fjölskyldur þeirra enn frekar. Þar sem lögð 

var áhersla á að virkja foreldra enn frekar auk annarra í lífi barns sem og fagmanna 

(Meisels og Shonkoff, 2000).  

Svipað og Early Head start byggir Iréne Johansson netverksvinnuna og í netverki 

eru það foreldrar sem taka ákvörðum um stofnun þess og hverjir eru þátttakendur í því. 

Iréne segir að foreldrarnir séu sérfræðingar í sínu barni og að þau gegni mikilvægasta 

hlutverkinu í netverkinu (Johansson, 1990).   



            

Rut Eiríksdóttir og Þórunn Borg Ólafsdóttir 39 

3.2 Tilgangur og markmið snemmtækrar íhlutunar 

Frumbernska er bæði mikilvægasta en um leið viðkvæmasta skeið í þroskasögu barna. 

Rannsóknir hafa staðfest að á fyrstu árum barns er taugaþroski mestur. Ef að barn sýnir 

seinkun í þroska, fæðist með fötlun eða sýnir merki um að bregðast þurfi við í framvindu 

þroska þess, kemur snemmtæk íhlutun inn sem mikilvægur þáttur í hvernig barnið kemst 

frá frumbernskunni. Vegna margþættra eiginleika snemmtækrar íhlutunar þá þarf fagfólk að 

gera sér grein fyrir hvaða leiðir þarf að fara, árekstra sem gætu komið upp milli 

framkvæmdar þeirra eða nýrra leiða sem þarf að fara (Conlon, 2002).  

Markmiðið snemmtækrar íhlutunar er meðal annars fólgin í því að koma í veg fyrir 

og draga úr áhrifum and- og líkamlegra þroskavandamála hjá ungum börnum einnig þar 

sem áhættuþátturinn er líffræðilegur eða í umhverfi. Fjölskyldan gegnir lykilhlutverki þegar 

íhlutun á sér stað þó svo að hagur og þroski barnsins sé í brennidepli, án hennar er ekki von 

að eins góður árangur náist. Það er tvö megin atriði sem skipta máli um velgengni 

snemmtækrar íhlutunar og þau eru fjölskyldan og samfélagið (Blackman, 2003). Markmið 

snemmtækrar íhlutunar má tengja við kenningu Bronfenbrenner við míkrókerfið þar sem 

hann segir kerfið einskorðast við foreldra ungabarnsins en verður flóknara þegar það eldist. 

Í kerfinu verður barnið fyrir áhrifum frá öðru fólki í samfélaginu (sjá kafla 1.5).  

Margar skilgreiningar eru til um snemmtæka íhlutun og eru þær allar með 

sameiginlega áherslu. Sú áhersla er mikilvægi þess að hafa áhrif á þroskaframvindu barna 

markvisst og eins snemma og hægt er hjá börnum frá fæðingu til sex ára aldurs. Hægt er að 

hefja snemmtæka íhlutun hvenær sem er á þessu tímabili en mikilvægt er að byrja sem fyrst 

eftir að þroskafrávik hafa verið greind.  

Snemmtæk íhlutun hefur tekið miklum breytingum síðustu árin og er þar á ferðinni 

seinni kynslóð hennar, þar sem enn meiri áhersla er lögð á heildræna fjölskyldunálgun útfrá 

kenningum Bronfenbrenners (Tryggvi Sigurðsson, 2001), sem fjallað var um í kafla 1.5.  

Yfirlýsing hefur verið gefin út um fjölskyldumiðaða þjónustuáætlun í 

Bandaríkjunum. Þessi fyrirmynd tekur mið af styrkleikum og þörfum barnsins og 

fjölskyldunnar ásamt því að setja fram ítarleg markmið fyrir báða aðila. Þegar 

þjónustuáætlun er gerð á hún einnig að taka mið af hverjar væntingar fjölskyldunnar eru. 

Sérstakar verklagsreglur eru settar um hvað hún á að innihalda og vinnureglur fyrir teymið 

sem myndað hefur verið. Fjölskyldumiðuð þjónusta er miðuð að því að fjölskyldumeðlimir 
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og fagfólk vinni saman sem teymi við skipulagningu þjálfunar. Þegar það er gert ber að 

meta þjónustuþörfina fyrir fjölskyldu fatlaða barnsins, það sem er í forgang og hvaða 

úrræði eru fyrir hendi. Þær upplýsingar sem þurfa að liggja fyrir eru tvíþættar. Annars vegar 

þarf að vera skýrt hverjir eru í teyminu þ.e. allir fagaðilar, stofnanir og fjölskylda og 

hlutverk þeirra skilgreind. Þetta er eins og Iréne leggur upp með netverksvinnu og að 

þátttakendur séu allir með hlutverk í því annars eru þeir ekki virkir. Hins vegar er að lýsa 

því sem er fyrirhugað að gera til að örva færni eða þroska og hvernig eigi að veita 

fjölskyldunni stuðning og styrk í ferlinu. Metið er hver staða barnsins er í þroskastigum, 

horft er á líkamlegan- og andlegan þroska, tekið er tillit til aldur barns, heilsufars, 

áhugamála, stöðu fjölskyldu og lífsmynstur hennar. Einnig er fjölskyldan spurð um hvað 

eigi að vera í forgang, leggja áherslu á, vonir og væntingar sem leiða til framfara í þroska 

barnsins. Allar þessar upplýsingar geta gefið skýra mynd um hvernig megi örva þá þætti 

sem þörf er á með tilliti til allra sem koma þar að. Til að ná sem bestum árangri fyrir barnið 

og fjölskylduna þurfa að vera viðmið, skilgreindar aðferðir og tímamörk svo að hægt sé að 

vinna að ákveðinni framför og eru mælingar framkvæmdar reglulega (Sabatino, 2001).  

 Ef litið er til Norðurlandanna eins og Svíþjóð á snemmtæk íhlutun sér langa sögu 

þar. Björck-Åkesson og Granlund (2003) segja að aðgerðir fyrir börn í Svíþjóð sem þurfa 

sérstakan stuðning frá fæðingu að 6 til 7 ára aldurs sé hægt að skilgreina sem snemmtæka 

íhlutun. Lýsingar og markmið á snemmtækri íhlutun í Svíþjóð er skipt í þrjú stig. Í fyrsta 

stigi segir að þjóðfélagið í heild beri ábyrgð á heilsu og velferð allra þegna. Á öðru stigi 

segir að þjóðfélaginu beri skylda til að byrja íhlutun í forskóla sem og annarri dagþjónustu 

sem er boðið upp á. Börn sem þurfa sérstakan stuðning eiga rétt á stuðningsaðila, þar sem 

innifalið í þjónustunni er að fjölskyldur barnanna fái hvíld ef þörfin er fyrir hendi. Á þriðja 

stigi ber þjóðfélagið ábyrgð á því að búa barninu og fjölskyldu þess eðlilegt umhverfi

 Mikil áhersla hefur verið lögð á netvinnu þar sem þverfagleg teymi eru mynduð. Þar 

vinna saman fagfólk, foreldrar og fjölskyldur að íhlutun sem er ætluð fyrir barnið auk 

stuðnings við foreldra (Tryggvi Sigurðsson, 2001). 

 Snemmtæk íhlutun hefur farið vaxandi á Íslandi síðustu árin og eru haldin námskeið 

um snemmtæka íhlutun á vegum Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins. Markmiðið með 

námskeiðinu er að auka færni og þekkingu á íhlutun í leikskóla og auka þannig gæði 

þjónustunnar sem fjölskyldur og börnum þeirra með fötlun og þroskaraskanir fá. 
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Námskeiðið er einnig fyrir foreldra og aðstandendur. Markmiðið er einnig að fólk, sem 

hefur reynslu af samskonar verkefnum, geti miðlað og fengið upplýsingar um það sem aðrir 

hafa verið að framkvæma (Greiningar-og ráðgjafarstöð ríkisins, e.d.). 

 Þegar skoðaðar eru þessar skilgreiningar á snemmtækri íhlutun er verið að einblína 

á sama hlutinn í þessum löndum og það er að byrja sem fyrst að vinna með börnin. Má 

draga ályktun af að frumbernskan sé þar ofarlega í huga. Lönd eins og Bandaríkin hafa 

verið frumkvöðlar í hugmyndarfræðinni sem hefur farið víða um heiminn og verið útfærð í 

hverju landi eins og í Svíþjóð og á Íslandi.  

  

3.3 Er ávinningur af snemmtækri íhlutun?  

Kostir snemmtækrar íhlutunar eru margir og eru einstaklingum og fjölskyldum mikils virði 

því það auðveldar barninu að taka þátt í daglegu lífi og vera virkur þátttakandi í 

samfélaginu.  

Eftir áratuga rannsóknir í Bandaríkjunum hefur verið sýnt fram á að ávinningur er 

með snemmtækri íhlutun bæði fyrir barnið, fjölskylduna og samfélagið. Íhlutunin hefur 

sýnt fram á að barnið þarf minni sérkennslu og aðra sérþjónustu seinna á ævinni, einnig 

hefur barnið náð að halda sömu einkunnum í skóla og í sumum tilfellum skera þau sig ekki 

úr hópi skólasystkina sem eru ófötluð. Til langs tíma litið hefur snemmtæk íhlutun sýnt 

fram á sparnað þó að kostnaðurinn sé mikill í byrjun minnkar hann þegar barnið eldist af 

því það er búið að fyrirbyggja vandamál sem geta orðið mikil ef ekki er byrjað strax, þetta 

hefur verið rannsakað á nokkrum stöðum í Bandaríkjunum (Kid Source, e.d). 

Rannsókn hefur verið gerð í Evrópu á aðstæðum þar á vegum Evrópumiðstöðvar 

fyrir þróun í sérkennslu. Í yfirlitsskýrslu sem hefur verið gefin út um snemmtæka íhlutun og 

hefur hún verið þýdd á íslensku sem „skjót afskipti“. Markmiðið með rannsókninni var að 

koma með lykilatriði og tillögur að því hvernig best er að standa að snemmtækri íhlutun. 

Þær tillögur sem meðal annars voru nefndar voru að öll börn og fjölskyldur sem þarfnast 

stuðnings beri að fá snemmtæka íhlutun. Einnig er lögð rík áhersla á þverfagleg vinnubrögð 

í teymisvinnu til að ná sem breiðustu þekkingu innan þess og samstarf við fjölskyldu. Bent 

var á að þjónustan skuli vera boðin fjölskyldunni að kostnaðarlausu til að koma til móts við 

þarfir hennar. Tillögur sem bent var á í rannsókninni er beint til sérfræðinga sem starfa að 

þessum málum í hverju landi (Evrópumiðstöðin fyrir þróun í sérkennslu, 2005). 
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Sá hópur fatlaðra sem var mest rannsakaður á upphafsárum snemmtækrar íhlutunar 

voru börn með Downs-heilkenni (Tryggvi Sigurðsson, 2001). Snemmtæk íhlutun hefur haft 

áhrif á líf barna með Downs-heilkenni sem áður fyrr voru vistuð á stofnunum og fengu litla 

sem enga örvun. Þau eru núna alin upp á eigin heimili sem fullgildir þátttakendur innan 

fjölskyldunnar og einnig er hlutur þeirra í samfélagsþátttöku orðinn stærri (Blackman, 

2003).   

 

3.4 Þroskaþjálfar á leikskólum 

Leikskólar er fyrsta skólastig barna og eru þau þar frá eins árs aldri og fram að skólagöngu. 

Flest börn á Íslandi fara á leikskóla og er það vettvangur þar sem æskilegt er að snemmtæk 

íhlutun eigi sér stað fyrir börn með frávik og einnig heima hjá þeim.   

Leikskólarnir starfa samkvæmt lögum um leikskóla nr. 78/1994, Aðalnámsskrá 

leikskóla sem er frá árinu 1999 og einnig eftir reglugerð um starfsemi leikskóla nr. 

225/1995. Litið er á leikskóla sem fyrsta skólastig barna en er þó ekki skylda. Í 

Aðalnámsskránni er kveðið á um uppeldis- og menntunarhlutverk leikskólans, gildi leiksins 

og meginstefnu varðandi starfshætti og innra gæðamat. Í 15. grein laga um leikskóla segir 

að öll börn á leikskólaaldri, sem vegna fötlunar, tilfinningalegra eða félagslegra erfiðleika 

þurfi sérstaka aðstoð og þjálfun, eigi rétt á henni innan leikskólans undir handleiðslu 

sérfræðinga. Í 17. grein sömu laga segir að leikskólar skuli þannig byggðir og reknir að þeir 

geti tekið á móti fötluðum börnum.  

Þroskaþjálfar sem starfa á leikskólum vinna samkvæmt lögum um leikskóla nr. 

78/1994 og reglugerð um leikskóla nr. 225/1995. Ásamt því að fylgja lögum um 

þroskaþjálfa 18/1978, reglugerð um störf, starfshætti og starfsvettvang þroskaþjálfa nr. 

215/1987og siðareglum þroskaþjálfa. Engin útgefin starfslýsing er til um störf þroskaþjálfa 

á leikskólum. Í siðareglum þroskaþjálfa sem og í reglugerð um störf, starfsvettvang og 

starfshætti eru skýr markmið um að hlutverk stéttarinnar sé að standa vörð um hagsmuni 

fólks með þroskahömlun, sem gert er með því að standa vörð um mannréttindi og að auka 

lífsgæði einstaklinga með þroskahömlun. Þroskaþjálfar starfa með mismunandi stéttum og 

kemur fram í 6. grein í siðareglum þeirra að „Þroskaþjálfi skal leita aðstoðar annarra 

sérfræðinga ef þörf er á. Hann skal virða sérþekkingu annarra faghópa og nota 

sérþekkingu sína til að ráðleggja öðrum.“ Þar sem þroskaþjálfar starfa á víðum vettvangi 
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og eiga ekki sérmerktan stað eins og svo margar aðrar stéttir verður þetta samstarf 

mikilvægt fyrir þroskaþjálfastéttina. Eins og á leikskólum þar sem mismunandi starfstéttir 

starfa.  

Þroskaþjálfar þurfa að þekkja og kunna vinnubrögð eins og að vinna samkvæmt 

hugmyndafræði snemmtækrar íhlutunar. Tryggvi Sigurðsson (2001) segir að mikil áhersla 

er lögð á þverfagleg teymi þar sem saman vinna fagfólk, foreldrar og fjölskyldur þegar 

verið er með íhlutun. Í þessu samhengi má nefna netverk sem er stofnað í kringum barn 

með Downs-heilkenni sem unnið er með samkvæmt Karlstadlíkaninu.  

Það er mikilvægt að þroskaþjálfar sem starfa á leikskólum hafi góða þekkingu á 

þeim aðferðum og leiðum sem hægt er að fara, sem dæmi með börnum sem þurfa á 

málörvun að halda. Þá er mikilvægt að hafa þekkingu á málþroska og hvernig frávik geta 

birts í ólíkum myndum, eftir því hver fötlunin er. Hann þarf að geta nýtt sér óhefðbundnar 

tjáskiptaleiðir, eins og til dæmis að nota tákn með tali.    

 

3.5 Samantekt og umræða 

Ljóst er að snemmtæk íhlutun á sér langa sögu þó svo að ekki hafi verið farið að vinna 

markvisst að henni fyrr en á síðustu öld. Þær áætlanir sem gerðar voru hafa verið vel gerðar 

og markvissar þar sem enn er verið að styðjast við þær í grunninn í dag. Snemmtæk íhlutun 

hefur þróast með rannsóknum bæði varðandi þroskaframvindu barna og með nýjum 

uppgötvunum í taugalíffræði, þróunarsálfræði, uppeldis- og kennsluaðferðum. Þær 

rannsóknir sem hafa verið gerðar hafa sýnt fram á að það sé hægt að hafa áhrif á 

taugaþroska þar sem að heilastarfsemi er ekki orðin eins sérhæfð hjá börnum líkt og 

fullorðnum. Einnig hafa verið gerðar rannsóknir byggðar á kenningum Vygotskys með 

áhrif þroska og umhverfis.  

Tilgangur snemmtækrar íhlutunar er að barn fái í frumbernsku þá íhlutun sem við á 

þegar barn sýnir frávik í þroska og hvernig hún getur haft áhrif á það hvernig barn kemst 

frá frumbernskunni. Þegar íhlutun á sér stað gegnir fjölskyldan mikilvægu hlutverki ásamt 

samfélaginu og er vísað í kenningar Bronfenbrenners. Skilgreiningar á snemmtækri íhlutun 

vísa allar til þess að byrjað er frá fæðingu til sex ára aldurs.  

Þegar hafin er snemmtæk íhlutun er mikil áhersla lögð á þverfagleg vinnubrögð og 

er teymisvinna mikilvæg. Þekkingin er til staðar hjá Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins 



            

Rut Eiríksdóttir og Þórunn Borg Ólafsdóttir 44 

og halda þeir námskeið fyrir þá sem hafa áhuga, hvort sem það eru aðstandendur eða 

fagfólk. Mælir Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins til þess að unnið sé eftir hugmyndafræði 

snemmtækrar íhlutunar og leggja það svo í hendur starfsfólks á leikskólum að þróa vinnuna 

áfram og vinna með barninu. 

Snemmtæk íhlutun felur í sér samvinnu fagaðila sem koma að barninu, foreldrum 

þess og annarra sem eiga í hlut til að ná sem víðtækustu þekkingu og hefur mikið að segja 

fyrir börn með frávik og fjölskyldur þeirra. Við teljum að það sé mikilvægt að hefja strax 

vinnu með börnum sem á því þurfa að halda og ekki síst þeim sem vitað er um frávik frá 

fæðingu. Hjá börnum sem fæðast með Downs-heilkenni er hægt að byrja sem fyrst með 

snemmtæka íhlutun sem skilar sér þegar þau eldast og yfir á fullorðinsárin.  

Leikskólar er það skólastig þar sem snemmtæk íhlutun á sér stað. Því er eðlilegt að 

þeir sem starfa þar vinni eftir hugmyndafræði Snemmtækrar íhlutunar með leiðbeiningum 

frá þjónustumiðstöðinni og Greiningar- og Ráðgjafastöð ríkisins. Við teljum að 

þroskaþjálfar sem starfa á leikskólum gegni mikilvægu hlutverki, eins og fram kemur í 

siðareglum þeirra skal þroskaþjálfi sækja þekkingu til annarra sem og deila sinni þekkingu 

með öðrum. Í netverki er markmiðið að miðla þekkingu á milli meðlima svo að barnið 

græði sem mest og jafnvel að hafa áhrif á viðhorf hjá þeim fullorðnu. Foreldrar sem eru í 

míkrókerfi barnsins eru sérfræðingar á sínu barni og veita þekkingu á barninu sem aðrir 

eiga erfitt með að öðlast. Það er því mikilvægt að þroskaþjálfar sem eru í mesókerfi 

barnsins hafi hæfni í að hlusta á það sem foreldrar hafi að segja svo að þekking á barninu 

og virðing á milli kerfa myndist. 

Sá hópur sem hefur verið mest rannsakaður með snemmtæka íhlutun að leiðarljósi 

eru börn með Downs-heilkenni og er hún sögð hafa mikil áhrif fyrir þroskaframvindu 

þeirra.  

Í næsta kafla verður gert grein fyrir athugun þar sem spurningarlisti var sendur til 

netverks sem er starfandi í kringum 3 ára gamalt barn. Þar kemur hugmyndafræðin um 

snemmtæka íhlutun við sögu þar sem að barnið er á því aldursskeiði sem íhlutun er talin 

vera æskileg. 
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4 Athugun 
Í þessum kafla gerum við grein fyrir athugun sem við gerðum og tengjum við fræðilega 

hluta ritgerðarinnar til að fá svör við þeim spurningum sem við lögðum upp með. Við 

sendum út spurningalista með 22 spurningum fyrir netverk sem er starfandi í kringum eitt 

barn (sjá fylgiskjal). Spurningarnar unnum við útfrá kaflanum um almenna málþroskann. 

Barnið sem um ræðir er þriggja ára og er með Downs-heilkenni. Jafnaldri þess væri á stigi 

þróaðri málfræði. Á því stigi vex orðaforðinn hratt, það getur notað forsetningar og áhuginn 

á munnlegri tjáningu fer ört vaxandi og spyr barnið margar spurningar.  

Við munum túlka og tengja niðurstöðurnar úr athuguninni við fræðilega umfjöllun 

sem snýr að málþroska og mismunandi kenningum fræðimanna sem um var fjallað fyrr í 

ritgerðinni.  

   

4.1 Tilgangur 

Tilgangurinn með athuguninni er að skoða hvað málþroskinn hefur að segja innan ólíkra 

félagslegra leiksviða með barninu, þ.e. hvar er barnið statt í málþroskanum við mismunandi 

félagsleg leiksvið og hvernig mismunandi félagsleg leiksvið mæta þörfum barns sem á við 

málörðugleika að stríða. Til að koma til móts við þarfir barns sem á við málörðuleik að 

stríða þurfa að vera góðar fyrirmyndir til staðar og að allir vinni að því sama, sem dæmi má 

nefna að ef barnið notar tákn með tali er mikilvægt að þeir sem eru í umhverfi barnsins 

tileinki sér það og noti við allar aðstæður með barninu. Það er svo að yfirfærsla geti orðið 

hjá barninu á milli mismunandi félagslegra leiksviða og þar af leiðandi verður til ný 

þekking hjá barninu. Einnig ætlum við að tengja niðurstöður úr athuguninni við fræðilega 

umfjöllun sem snýr að málþroska og mismunandi kenningum fræðimanna sem um var 

fjallað fyrr í ritgerðinni og gefa þannig skýrari mynd af því á hvernig hátt Karlstadlíkanið 

getur hjálpað barni með Downs-heilkenni til aukins málþroska.  
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4.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í athuguninni eru í netverki í kringum þriggja ára barn með Downs-heilkenni 

og sendum við móður barnsins spurningalistana og kom hún þeim áleiðis til netverksins. 

Við vitum ekki hverjir eru í netverkinu né hvernig þeir tengjast barninu. Þátttakendur sem 

svöruðu voru sex talsins, við vitum ekki hvort að það séu allir þeir sem eru í netverkinu eða 

hvort að sumir hafa valið að ekki svara spurningalistanum. Þátttakendur sem svöruðu hitta 

barnið oft, frá því að hitta það fimm sinnum í viku upp í að hitta það daglega.  

 

4.3 Niðurstöður 

Spurningarlistinn var lagður fyrir 6 manns og spurningarnar voru 22 talsins. Af þeim var 18 

fyrstu spurningunum svarað af flestum þátttakendum. Aðeins tveir svöruðu spurningu 19 

og engin svör voru við spurningum 20 – 22. 

Við spurningu 1 voru þátttakendur beðnir um að lýsa því sem væri gott í tjáskiptum 

þeirra við barnið, svöruðu fjórir því að barnið væri glatt og að það sýndi blíðu. Allir 

töluðum um táknanotkun barnsins og tveir sögðu það veita sér ánægju þegar barnið lærir ný 

tákn og sagði einn barnið vera í mikilli uppsveiflu og að það táknaði mikið. Þrír sögðu að 

barnið notaði táknin mikið í kringum dýrin og eins og einn orðaði það með sinni aðferð. 

Tveir svöruðu spurningunni að barnið leitaði til þeirra og þá næðu þeir  augnasambandi og 

annar þeirra sagðist nota tákn með tali í þeim samskiptum sem ættu sér stað. Einn sagði 

barnið fylgja táknum og endurtaka tákn sem hann gerði og annar sagði að það væri gott að 

leiðabeina barninu þ.e. að stýra höndum þess þegar verið er að kenna ný tákn.  

Í spurningu 2 spurðum við þátttakendur hvað þeim fyndist skorta í tjáskiptum þeirra 

við barnið og þá var einn þátttakandi sem svaraði ekki. Þrír svöruðu um táknanotkun og 

sagði einn þeirra að hann sjálfur mætti vera duglegri að tákna og að barnið mætti líka hafa 

meira frumkvæði með táknum. Annar var á sama máli og sagði einnig að fjöldi tákna mætti 

vera meiri hjá þeim báðum. Einum fannst vanta að barnið táknaði þegar það vildi eitthvað 

og að erfitt væri að útskýra fyrir því hvað væri hættulegt. Fjórir sögðu að það vantaði meiri 

tjáskipti og nefndi einn að barninu vantar tjáskipti með orðum. Þrír sögðu að barnið talaði 

ekki mikið og sagði einn að hann gerði sér ekki grein fyrir hversu mikið barnið skilur 

tjáskipti. 
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Í spurningu 3 var spurt um hversu oft hittir þú barnið og svöruðu þrír að þeir hittu 

barnið á hverjum degi, tveir hittu það alla virka daga og einn svaraði næstum daglega.  

Þegar spurt var hvort augnsamband næðist við barnið í spurningu 4 svöruðu allir að 

þeir næðu því, tveir bættu við að þeir næðu því oftast og bættu þrír við að þeir þyrftu að 

leita eftir því. 

Í spurningu fimm var spurt hvort að barnið sýnir frumkvæði í því að eiga samskipti 

og svöruðu tveir játandi, einn sagði oft, tveir sögðu stundum og einn sagði sjaldan. 

Spurt var um hvort barnið notaði bendingar við að biðja um hluti í spurningu 6 og 

svöruðu fimm því játandi en einn tók fram að það gerði það stundum.  

Í framhaldi þeirrar spurningar spurðum við í spurningu 7, ef barnið notar bendingar, 

hvernig bregstu við þeim og báðum um dæmi. Fimm svöruðu spurningunni og sögðu allir 

að barnið benti á hluti og sögðust fjórir taka af skarið og spyrja þá hvað það vildi og reyna 

að fá það til að tjá sig með táknum. Tveir bættu við og sögðu barnið segja nammi, namm 

þegar það notaði bendingar við matarborðið.  

Í spurningu 8 var spurt um hvort að þátttakendur hefðu farið á námskeið í tákn með 

tali og hafa allir farið á námskeið.  

Allir sögðust nota tákn með tali í samskiptum við barnið í spurningu níu.   

Í spurningu 10 þegar spurt var hvort barnið notaði tákn af fyrrabragði svöruðu tveir 

því játandi, en fjórir stundum.  

Í spurningum 11 og 12 var annarsvegar spurt um hvort barnið notaði eitt tákn í 

samskiptum og hinsvegar hvort það notaði tvö eða fleiri tákn í samskiptum. Svöruðu allir 

því  játandi að það notaði eitt tákn, einnig svöruðu allir játandi að það notaði tvö tákn eða 

fleiri en tóku það fram að það gerði það þó sjaldan.  

Spurt var um hvort barni skildi bæði einfaldar og tvöfaldar skipanir í spurningum 13 

og 14. Fimm svöruðu að barnið skildi einfaldar skipanir en einn tók fram ekki mikið. Fjórir 

sögðu að barnið skildi tvöfaldar skipanir en bættu þó við að það væri ekki oft. Einn svaraði 

neitandi og annar setti spurningarmerki. 

Við spurðum í spurningu 15,16 og 17 um hvort að barnið notaði nafnorð, sagnorð 

og lýsingarorð. Fjórir svörðu að það notaði nafnorð, einn sagði sjaldan og einn sagði nei. 

Þrír sögðu já þegar spurt var um hvort að barnið notaði sagnorð, einn sagði sjaldan en tveir 
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svöruðu nei. Einn svaraði játandi þegar spurt var um hvort að barnið notaði lýsingarorð, 

tveir svöruðu ekki mikið eða sjaldan en þrír sögðu nei.  

Þá var spurt um í spurningu 18 hvort að barnið gæti sagt frá einföldum atburðum og 

svöruðu fimm því neitandi en einn svaraði ekki.  

Þegar spurt var um hvort þátttakendur þyrfti að bíða eftir svari í spurningu 19 

svöruðu tveir játandi en fjórir svöruðu ekki spurningunni. 

 Síðustu þremur spurningunum sem voru á listanum var ekki svarað af neinum 

þátttakendum. Þær spurningar voru, hvort erfitt væri að halda upp samræðum við barnið, 

hvort þau hefðu náð að spjalla saman og hvernig hefði gengið að halda uppi samræðum ef 

þriðji aðili kæmi inn í þær.  

   

4.4 Tenging niðurstöðu athugunar  við fræðilega hlutann 

Ólíkir menningarheimar mætast, annars vegar aðilar sem eru í ólíkum kerfum, s.s. míkró, 

mesó og exó og hins vegar barns með Downs heilkenni. Til þess að skapa aðstæður til að 

tengja þessa heima saman kemur fullorðna fólkið á móti þörfum barnsins og lærir tákn með 

tali sem ýtir undir málþroska og samtvinnun á milli innihalds, form og notkunar. Það ýtir 

einnig undir vitund barnsins og eykur skilning barnsins á umhverfinu. Allir sem svöruðu 

athuguninni í kringum barnið hafa farið á námskeið í tákn með tali og eru þar af leiðandi að 

koma á móts við þarfir barnsins.  

Vygotskij leit á málið sem forsendu til þess að tveir einstaklingar geti deilt 

menningarheimi og er málið verkfæri til þess. Teljum við því mikilvægt að einstaklingar 

sem eru í umhverfi barnsins læri það tjáningarform sem barnið tileinkar sér, sem í þessu 

tilfelli er tákn með tali og hefur það verið gert í þessu netverki.  

Aðilarnir í netverkinu hitta barnið nánast daglega og má draga ályktun að því að 

þetta eru einstaklingar sem eru í míkró- og mesókerfi barnsins, það er að segja fjölskylda 

barnsins og starfsfólk á leikskólanum. Bronfenbrenner telur að góð tengsl og samvinna 

milli kerfanna stuðli að bættum þroska hjá barninu.  

Iréne Johansson leggur til að þjálfa augntillit markvisst á frumtjáningarstiginu, að 

hafa augnsamband, horfa á sama hlutinn og að nota augun sem verkfæri til að vekja athygli 

hins aðilans á að sjá hluti. Svensson segir að augnsamband sé mikilvægt til að samskipti 

geta átt sér stað og ná þátttakendur í athugunni oftast augnsambandi við barnið og teljum 
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við að allir í netverkinu séu meðvitaðir um það að leita eftir því að ná augnsambandi við 

það. Það virðist sem hæfnin sé til staðar hjá barninu að ná augnsambandi þó svo að 

stundum þurfi að leita eftir því.   

Allir svöruðu því játandi að barnið notar bendingar þegar það biður um hluti og 

gáfu fimm dæmi um það hvernig þeir bregðast við. Einn kom með dæmið;   

 

„Spyr með táknum hvað það vill og svo segi ég viltu mjólk og nota táknin 

og stýri svo barninu í það sama.“  

 

Samkvæmt Lahey og Bloom er form tungumálsins hvaða aðferð við notum til að tjá það 

sem við viljum koma til skila eins og barnið gerir með því að nota bendingar.  

Barnið er komið á orðastigið í samskiptum sínum við breiðan hóp og notar 

bendingar til að uppfylla helstu þarfir og komu margir með dæmi sem tekin eru við 

mataraðstæður. Á námskeiði í tákn með tali er oft talað um að matmálstímar sé góð æfing 

þegar verið er að tileinka sér tákn með tali. Veltum við því fyrir okkur hvernig gangi að 

tákna í öðrum aðstæðum, hvort að ómeðvitað sé minni áhersla lögð á að nota tákn með tali í 

þeim. Á frumtjáningarstiginu byrjar barn að tjá sig með líkamshreyfingum og handapati. 

Samkvæmt Piaget er barn sem er 18-24 mánaða og statt í lok skynhreyfistigsins farið að 

leysa huglægar þrautir eins og að nota bendingar til að fá einhverju framgegnt.  

Við veltum því einnig fyrir okkur hvort þetta komi heim og saman við hugmynd 

Vygotskijs um vinnupalla. Ef litið er á tjáskiptin sem verkefni þá er barninu hjálpað með 

stýringu og getur þar af leiðandi leyst verkefnið. Bendingarnar sem barnið notar er innan 

þess þroskasvæðis og fær það hvatningu og leiðbeiningar til að læra hvernig það eigi að tjá 

sig með tákn með tali þegar það vill eitthvað. Í þessum aðstæðum er það ef til vill fyrir ofan 

þroskasvæðis barnsins að tákna sjálft hvað það vill. Þegar barnið hefur náð tökum á að nota 

tákn með tali í þessum aðstæðum hefur það náð tökum á nýrri færni sem ýtir undir þroska 

þess og heldur barnið áfram inn á annað þroskasvæði. Forsenda er þó að sá sem er 

fyrirmynd barnsins sé alltaf skrefi á undan því.    

Säljö talar mikið um yfirfærslu þekkingar yfir á mismunandi aðstæður og það sem 

barn lærir er ekki sjálfgefið að það geti notað þá þekkingu við aðrar aðstæður. Þetta finnst 



            

Rut Eiríksdóttir og Þórunn Borg Ólafsdóttir 50 

okkur sýna fram á mikilvægi þess að í kringum börn með frávik sé starfandi teymi eða eins 

og í þessu tilfelli netverk. Þannig getur yfirfærslan orðið meira og er það hagur barnsins.  

Margir lýsa barninu sem glöðu og af lýsingunum að dæma líður barninu mjög vel 

og sagði einn; 

 

„Barnið er yfirleitt kátt og glatt og bræðir mann með brosi. Það er mjög 

gaman þegar barnið lærir ný tákn, barnið hefur mjög mikla ánægju af því 

að fara út og vera í kringum dýrin og sérstaklega að fara í traktorinn til að 

gefa hestunum. Í þessum aðstæðum táknar barnið mikið.“ 

 

Samkvæmt Iréne Johansson upplifa börn gleði og ánægju þegar þau læra nýja hluti 

og teljum við að umhverfið skapi barninu tækifæri til að læra nýja hluti í því 

umhverfi sem því finnst skemmtilegt. Finnst okkur af svörunum að dæma að 

barnið upplifi gleði þegar það er í skemmtilegu umhverfi og gengur því þá vel að 

tákna. Barnið er virkt í þekktum aðstæðum eins og hjá dýrunum og er þá hægt að 

draga þá ályktun að hann sé innan síns þroskasvæðis samkvæmt Vygostskijs. 

Annar svaraði að barnið hefur mikið að segja með sinni aðferð í kringum dýrin, 

samkvæmt kenningu Piaget er barnið komið á forhugtakastiginu sem er frá tveggja 

til fjögurra ára aldurs og tjáir hugsanir sínar útfrá sínu sjónarhorni. Enn eitt dæmið 

sem kom frá einum í netverkinu var:  

 

„Barnið er alltaf kátt, það horfir oft í augun á mér þegar ég tala við það. 

Barnið leitar stundum til mín. Barnið fylgir táknum sem ég geri og 

endurtekur oft.“ 

 

Þetta er gott dæmi um hversu fyrirmyndir eru mikilvægar fyrir barnið, Vygotsji leggur 

mikla áherslu á félagslega reynslu og að hún sé mikilvæg í mótun hugsunar og vitsmuna. 

Einnig að þær uppgötvanir sem barnið gerir er í samvinnu og í samráði við manneskju sem 

er eldri og vitrari, semsagt fyrirmynd barnsins.  

 Við teljum að barnið sé komið langt á orðstiginu og að komast yfir á  stig einfaldrar 

málfræði út frá svörunum að dæma frá spurningalistunum. Á orðstiginu eru fyrstu orð 
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barna yfirleitt nafnorð og getur það táknað heilu setningarnar. Þegar barnið hefur lært 

nafnorð koma sagnorðin.  

Fimm svöruðu játandi um að barnið notar nafnorð og einn sagði nei. Barnið er 

byrjað að nota sagnorð þar sem fjórir svöruðu því játandi og tveir sögðu nei. Hvað varðar 

lýsingarorð svöruðu þrír því játandi og þrír sögðu nei. Einn svaraði að barnið væri í mikilli 

uppsveiflu og táknar mikið, sérstaklega í þeim aðstæðum sem því finnst gaman að vera í, 

t.d. í kringum dýr og í söng.  

Á þessu stigi eru miklar framfarir hjá börnum og bætist hratt við orðaforða þeirra, 

þetta passar mjög vel við svör þátttakenda. Netverksþátttakendur virðast hafa ólíka upplifun 

á hvað nafnorð, sagnorð og lýsingarorð eru. Þar sem einn svarar því að barnið notar ekki 

nafnorð en segir samt að barnið tákni og sýni stundum frumkvæði í því að eiga samskipti. 

Veltum við því fyrir okkur hvort að þekking á máli og málþroska barna sé til staðar í 

netverkinu og hvort að þeirri þekkingu sé miðlað til annarra þátttakanda í því.   

Einnig svöruðu fimm því að barnið skilur einfaldar skipanir en einn sagði ekki 

mikið. Fjórir svöruðu játandi að barnið skilur tvöfaldar skipanir og bættu við stundum og 

ekki oft. Einn svaraði neitandi og einn setti spurningarmerki við spurninguna. Til að komast 

af orðstiginu og yfir á stig einfaldrar málfræði sem einnig er kallað tveggja orða stigið þarf 

barnið að tengja saman tvö og tvö orð og hafa náð tökum á 50- 200 orðum. Við vitum ekki 

hversu mörg orð barnið notar en það notar eitt tákn í samskiptum við alla þá sem svöruðu 

athuguninni. Barnið notar tvö tákn í samskiptum við alla þátttakendur, en ekki jafn oft við 

alla.  

Á þessum stigi er símskeytastílinn áberandi og notar barn ekki nema tvö orð í 

setningu og þá gjarnan nafnorð með sögn eða lýsingarorði en sleppir samtenginum, 

smáorðum og forsetningum úr setningunni. Barnið byrjar einnig að tjá óskir, langanir sínar 

og getur sagt frá einföldum atburðum og spyr um hluti í kringum sig. Fimm svöruðu 

neitandi þegar spurt var hvort að barnið segði frá einföldum atburðum, einn svaraði ekki 

þessari spurningu.  

Lahey og Bloom segja að það þarf að vera jafnvægi á milli innihalds, form og 

notkunar tungumálsins, hjá börnum með málörðugleika verður oft skortur á samtvinnun á 

milli þessara þriggja þátta. Samkvæmt Lahey og Bloom er barn sem er komið á lok 

frumtjáningarstigsins farið að tengja saman form og innihald málsins og notar eins orða 



            

Rut Eiríksdóttir og Þórunn Borg Ólafsdóttir 52 

setningar til að tjá sig. Þegar barn sem á við málörðugleika að stríða notar tákn til að tjá sig 

og til að skilja aðra betur er mikilvægt að litið sé á táknin sem mál því annars er erfitt fyrir 

barnið að ná forminu.  

Þegar við spurðum þátttakendur um hvað þeim finnst skorta í tjáskipum þeirra og barnsins 

svaraði einn því til að: 

 

„Ég mætti oft vera duglegri að tákna. Það er oft erfitt þegar hann getur ekki tjáð sig 

hvað sé að honum og hvað hann vill. Einnig er erfitt að útskýra fyrir honum hvað sé 

hættulegt. Hann mætti líka vera með meira frumkvæði í táknum.“  

 

Og annar sagði að: 

 

„Það vantar meiri tjáskipti með orðum. Einnig þyrftu táknunum að fjölga hjá okkur 

báðum.“ 

 

Dæmin hér að ofan sýna að netverksþátttakendum finnst að það vanti meiri tjáskipti á milli 

þeirra og barnsins, auk þess að barnið hafi meira frumkvæði í þeim. Því er mikilvægt að 

halda netverksþátttakendum við efnið og kemur þar inn hlutverk nr. 4 sem tillaga er að 

kalla stuðninginn. En markmiðið með því hlutverki er að veita netverkinu endurgjöf svo að 

persónuleg markmið og hvatning nýtist sem sameiginleg fyrirmynd netverksins. Því að aðal 

markmið allra í netverkinu er að styðja og styrkja tjáskipti barnsins og getur það reynst 

erfitt fyrir marga að halda áfram ef það er lítil svörun frá barninu. 
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4.5 Samantekt og lærdómur 

Í þessum kafla var gert grein fyrir athuguninni, gerð skil á tilgangi hennar. Einnig gerðum 

við grein fyrir niðurstöðum athugunarinnar og tengdum hana við fræðilega umfjöllun sem 

um var fjallað fyrr í ritgerðinni.  

Tilgangurinn með þessari athugun var að skoða hvað málþroskinn hefur að segja 

innan ólíkra félagslegra leiksviða með barninu, þ.e. hvar er barnið statt í málþroskanum við 

mismunandi félagsleg leiksvið. Drögum við þá ályktun að barnið sé enn á orðstiginu í 

málþroska í félagslegum samskiptum sínum við sum félagsleg leiksvið á meðan við önnur 

er það komið yfir á stig einfaldrar málfræði. Barnið er komið með setningarbyggingu á 

einfaldri málfærði, þ.e. það notar tveggja orða setningar en á í erfiðleikum með 

hljóðfræðina og málfræðina.  

Tilgangurinn var einnig að komast að því hvernig mismunandi félagsleg leiksvið 

mæta þörfum barns sem á við málörðugleika að stríða. Við teljum að allir sem svöruðu 

spurningunum mæti þörfum barnsins með því að fara á námskeið í tákn með tali, þó svo að 

tveir tala um að þeir mættu tákna meira. Til að koma til móts við þarfir barns sem á við 

málörðugleika að stríða þurfa að vera góðar fyrirmyndir til staðar og að allir vinni að því 

sama, sem dæmi má nefna að ef barnið notar tákn með tali er mikilvægt að þeir sem eru í 

umhverfi barnsins tileinki sér það og noti við allar aðstæður með barninu. Það er svo að 

yfirfærsla geti orðið hjá barninu á milli mismunandi félagslegra leiksviða sem leiðir til þess 

að ný þekking verður til hjá barninu.   

Netverkið er að hjálpa barninu til aukins málþroska þar sem allir þeir sem svöruðu 

er vel meðvitaðir um eins og til dæmis um mikilvægi þess að ná augnsambandi við barnið 

og að nota tákn með tali. Netverkið er nokkurskonar þekkingarbanki þar sem mismunandi 

aðilar koma með sína reynslu og þekkingu sem þeir miðla til hinna í netverkinu. Aðilar í 

netverkinu eru með mismunandi hlutverk og ábyrgð innan viss sviðs, eins og fram kom fyrr 

í ritgerðinni. Við teljum að það mætti vera meiri þekking á málþroska hjá þeim sem eru í 

netverkinu til að skilja barnið betur og koma enn frekar til móts við barnið og þarfir þess.      

 Rannsóknir sýna að snemmtæk íhlutun getur haft áhrif á þroskaframvindu barna þar 

sem börn sem hlutu málþjálfun samkvæmt Karlstadlíkaninu frá frumbernsku náðu betri 

tökum á málinu og eru komin lengra í málþroskanum miðað við börn sem ekki hlutu 

málþjálfun frá frumbernsku (Johansson, 2000). Það segir okkur að Karlstadlíkanið er að 
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hjálpa barni með Downs-heilkenni til aukins málþroska. Umhverfi barnsins er virkt í þroska 

þess og veitir því stuðning til aukins tjáskipta.  
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Niðurlag 
Í þessari ritgerð lögðum við upp með fjórar meginspurningar. Við vildum meðal annars 

komast að því hvernig Karlstadlíkanið getur hjálpað barni með Downs-heilkenni til aukins 

málþroska og hvort að vinna í netverki geti stuðlað að markvissri málörvun fyrir barn sem 

notar óhefðbundnar leiðir til tjáskipta. Höfundur Karlstadlíkansins Iréne Johansson telur 

líkt og Bronfenbrenner að umhverfið hafi mest að segja um þroska og máltöku barna og 

byggir líkanið á samverkandi áhrifum félagslegra kerfa og samspilinu á milli þeirra. Í 

netverksvinnu sem er í kringum barn sem unnið er með samkvæmt hugmyndafræði 

Karlstadlíkansins eru aðilar frá mismunandi félagslegum leiksviðum, sem deila þekkingu 

sín á milli og stuðla að því að yfirfærsla á þekkingu verði hjá barninu. Með því að deila 

þekkingu er netverkið að stuðla að sem mestum þroska hjá barninu.  

Strax á frumtjáningarstiginu er lagður grundvöllur að öllum málþroska og félagslegt 

samspil byrjar að myndast á milli barns og fullorðins og hefur þetta samspil jákvæð áhrif á 

áframhaldandi málþroska barns. Með því að byrja strax með snemmtæka íhlutun á 

frumtjáningarstiginu er Karlstadlíkanið að hjálpa barninu að efla þetta félagslega samspil 

hjá barninu og þar af leiðandi að hafa jákvæð áhrif á málþroskann. Rannsóknir sem hafa 

verið gerðar þar sem börn með Downs-heilkennið hlutu málþjálfun samkvæmt 

Karlstadlíkaninu frá frumbernsku náðu betri tökum á málinu og voru komin lengra í 

málþroskanum miðað við börn sem ekki hlutu málþjálfun frá frumbernsku. Aðrar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar sýna fram á að ef notuð eru tákn samhliða tali hefur það 

örvandi áhrif á málþroskann, bæði á skilning og tjáningu, og styttir leiðina til talmálsins 

(Johansson, 2000). Þetta gefur okkur vísbendingu um að Karlstadlíkanið er að hjálpa barni 

með Downs-heilkenni til aukins málþroska með því að hafa skipulagða málþjálfun frá 

frumbernsku og netverk í kringum barnið.  

Säljö (2000) fjallaði um að það sem barn lærir á einum stað er ekki sjálfgefið að það 

geti á öðrum stað. Þegar það er netverk í kringum barn eru haldnir reglulegir fundir og 

vinnan skipulögð og farið yfir árangurs starfsins með það að markmiði að skapa skilyrði til 

aukins málþroska. Meðlimirnir í netverkinu eru með mismunandi hlutverk með það að 

markmiði að styðja og styrkja tjáskipti barnsins. Þátttakendurnir í athuguninni höfðu allir 

farið á námskeið í tákn með tali og nota það í daglegum aðstæðum með barninu. Einnig eru 

allir vel meðvitaðir um mikilvægi þess að ná augnsambandi við barnið og að nota tákn með 
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tali. Netverkið er nokkurskonar þekkingarbanki þar sem mismunandi aðilar koma með sína 

reynslu og þekkingu sem þeir miðla til hinna í netverkinu. Aðilar í netverkinu eru með 

mismunandi hlutverk og ábyrgð innan viss sviðs. Þannig sjáum við að vinnan í netverkinu 

er að stuðla að markvissri málörvun með því að vinna með skipulagða málþjálfun á 

mismunandi félagslegum leiksviðum sem gerir það kleift að barnið getur yfirfært nýja 

þekkingu yfir á mismunandi aðstæður.  

 Við vildum líka komast að því hvernig mismunandi félagsleg leiksvið koma á móts 

við þarfir barns til samskipta og lögðum fram spurningalista fyrir sex aðila sem eru í 

netverki í kringum þriggja ára barn með Downs-heilkenni og notar tákn með tali sem 

tjáskiptamáta. Meðlimirnir í netverkinu hafa allir farið á námskeið í tákn með tali og eru 

tveir meðvitaðir um það að þeir mættu tákna meira. Með því að fara á námskeið í tákn með 

tali og vera í netverki í kringum barnið eru meðlimirnir að koma á móts við þarfir barnsins 

og sameiginlega að hafa áhrif á þroska þess. Jafnframt eru meðlimirnir að leita 

sameiginlega að styrkleikum barnsins svo að barnið upplifi sig sem virkan þátttakenda í 

samfélaginu. Bloom og Lahey (1988) segja að tungumálið sé samofið úr þremur þáttum og 

það eru form, innihald og notkun þess, en börn með röskun á málþroska eiga erfitt með að 

samtvinna þessa þætti. Því er mikilvægt að umhverfið komi til móts við barnið og með því 

að stofna netverk er verið að stuðla bættum málþroska hjá barninu líkt og gert er með því 

að vinna samkvæmt hugmyndafræði Karlstadlíkansins. Barn með Downs-heilkenni sem á 

við málörðugleika að stríða er háð umhverfi sínu og hvernig komið er til móts við barnið til 

að auka og efla málþroska barnsins. B.F. Skinner vildi meina að barn lærði mál með virkri 

skilyrðingu, með því á hann við að barn sem fær jákvæð viðbrögð frá umhverfinu, 

endurtaka þau það sem fyrir þau er lagt (Aldís Guðmundsdóttir, 1992). Þegar barn er á 

orðstiginu kemur fyrsta orðið, en þau orð sem barnið lærir  fyrst á því eru nær eingöngu 

nafnorð, síðan koma sagnorðin. (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2004).  

Einnig vildum við komast að því hvort að barn sem er með frávik í málþroska sé 

statt á mismunandi stigum í málþroskanum þegar það á í samskiptum við mismunandi 

einstaklinga. Þegar farið var yfir svör þátttakenda í athuguninni kom í ljós að þeir hafa ólíka 

upplifun á hvað nafnorð, sagnorð og lýsingarorð eru. Þar sem einn svarar því til að barnið 

notar ekki nafnorð en segir samt að barnið tákni og sýni stundum frumkvæði í því að eiga  

samskipti. Veltum við því fyrir okkur hvort að þekking á máli og málþroska barna sé til 
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staðar í netverkinu og hvort að þeirri þekkingu sé miðlað til annarra þátttakanda í því. 

Einnig gæti verið að einstaka þátttakendur upplifi ekki tákn með tali sem mál. Útfrá svörum 

þátttakenda teljum við að barnið sé enn á orðstiginu í málþroska í félagslegum samskiptum 

sínum við sum félagsleg leiksvið á meðan við önnur er það komið lengra í málþroskanum 

eða yfir á stig einfaldrar málfræði.  

Það væri áhugavert í framhaldi að vita hversu mikil þekking um þetta viðfangsefni 

er á mismunandi skólastigum, eins og til dæmis i leik- og grunnskólum. Okkur leikur 

einnig forvitni á að vita hvort að sú þekking, færni og aðferðir sem hefur byggst upp í 

leikskóla hjá börnum sé yfirfærð og viðhaldið í grunnskóla eða hvort að skólinn líti á barn 

sem óskrifað blað þegar skólaganga hefst. Það er mikilvægt að miðla þekkingu á milli 

ólíkra aðila og skólastiga til að koma sem best á móti þörfum barns sem er með frávik í 

málþroska. Því það er mikilvægt að vera meðvitaður um hversu mikils virði tjáskipti eru 

fyrir allar manneskjur og ber að styðja og styrkja þá sem eru með frávik í málþroska.    
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