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Þrjú form tungumálsins

• Bloom og Lahey (1978)

• Innihald máls (content)

• Form (form)

• Notkun (use)

(Bloom og Lahey,1978; Paul og Norbury, 2012)



Tungumálið og einhverfa

• Seinkun í máli 

• 75% barna á einhverfurófinu eiga erfitt með mál

• Tal eða ekki tal (non-verbal - fluent)

(Bogdashina, 2004; Volkers, 2017)



Einkenni í tali/máli barna á einhverfurófinu

• Seinkun í máli eða ekki með neitt raddmál. 

• Nota málið ekki sem samskiptatæki í samskiptum við aðra.

• Erfitt með að hlusta á aðra og vilja bara tala um eitthvað sem snýr að 
þeirra áhugasviði. 

• Sérstök beyting á málinu (echolalia, bókstafleg o.fl.).

• Skortur á notkun og skilningi á látbragði, svipbrigðum og öðru sem 
tengist notkun tungumála. 

• Erfitt með að taka þátt í þykjustu- eða ímyndunarleikjum.

• Viðbrögð ýkt eða engin við áreiti eða samskiptum frá öðrum.
(Bogdashina, 2004)



Talþjálfun 

• Væntingar foreldra
• Of háar? 

• Bæta samskipti 

• Lengri tími 
• Yfirfærslan

• Þráhyggjur 



Dæmi úr þjálfun

Margeir  3 ára – grunur um 
einhverfu. 
- Áætlun að – bæta samskipti, 

orðaforða og fara eftir fyrirmælum
• Samskipti 

• Æfa já  (ég hef aldrei æft nei, kemur 
að sjálfu sér)

• Æfa eftirhermu 

• Orðaforði
• Orð
• Stuttar setningar 

• Fara eftir fyrirmælum





Dæmi úr þjálfun

• Anton 5 ára – einhverfa –
skilningur slakari en tjáning. 
Talar mikið um það sem hann vill 
en hlustar ekki. 

• Sjónræn fyrirmæli 

• Vinna með spurningarfornöfn 

• Minnka eftirhermu 





Dæmi úr þjálfun

• Skúli  7 ára – einhverfa - Læs, erfitt með augnsamband og notar mál 
ekki endilega sem samskiptatæki. 

• Nefnihraði

• Alias 

• Spila 



Dæmi úr þjálfun

• Gunnar – 5 ára – einhverfur – sat ekki í verkefnavinnu og gaf ekki 
augnsamband. 

• Væntingar foreldra að hann myndi tjá sig meira með orðum.
• Verkefnavinna á gólfi eða á bak við skáp.
• Yfirfærsla heima.

• Gísli – 14 ára – einhverfa (asperger) – bókstaflegur og enskan sterkari 
en íslenskan
• Orðaforði
• Skammstafanir
• Frásögn 



Eitt púsl í púsluspili

• Teymisvinna er mikilvæg
• Lærum af hvert öðru 
• Fagaðilar hittast og hafa mismunandi nálganir og sýn

• Talmeinafræðistéttin að stækka 
• Fleiri talmeinafræðingar á ákveðnum stofnunum eða stöðum

• Leikskólum
• Skólum 
• Greiningar- og ráðgjafastöð ríkisins
• Þjónustumiðstöðvar 
• O.fl. 

• Sjálfstætt starfandi talmeinafræðingar á stofu
• Bið um það bil ár
• Byrja að skrá barn á biðlista
• Beiðni um talþjálfun þegar komið er að barninu
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