
HLJÓÐAKLETTAR LUBBA
ÍSLENSKU MÁLHLJÓÐIN LÆRÐ ÞREP AF ÞREPI

Myndskreyting: Freydís Kristjánsdóttir. 
Eyrún og Þóra eru höfundar bókarinnar Lubbi finnur mábein og fjölbreytts málörvunarefnis 

undir yfirskriftinni Hljóðasmiðja Lubba. Nánari upplýsingar á www.lubbi.is. 
Þar má einnig prenta út mynd af Hljóðaklettum Lubba. Lubbi finnur málbein. 

Málefli, hagsmunasamtök í þágu barna og ungmenna með tal- og máþroskaröskun, 
er styrktaraðili þessa verkefnis. www.malefli.is

HÖFUNDAR

Þóra Másdóttir
Talmeinafræðingur, Ph.D.

Eyrún Ísfold Gísladóttir
Talmeinafræðingur M.Ed.
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NOTAGILDI 
Hljóðaklettar Lubba gefa góða vísbendingu um 
hvort barn fylgi dæmigerðri framvindu í tileinkun 
málhljóðanna. 

Þrepin vísa til þess að flest börn hafa tileinkað sér 
hljóðin á þeim aldri sem vegvísarnir sýna.* 

Þessar einföldu viðmiðanir geta m.a. nýst fagfólki 
leikskóla, skólaskrifstofa og heilsugæslu auk foreldra 
ef grunsemdir vakna um frávik eða röskun á 
tileinkun málhljóðanna.

Viðkomandi aðilar vísa barninu til 
talmeinafræðings eftir því sem við á 
í samráði við foreldra. Foreldrar geta 
sjálfir leitað til talmeinafræðings hafi 
þeir áhyggjur af framburði barnsins.

Hafa þarf í huga að börn eru misfljót að 
tileinka sér málhljóðin og ekki þarf að 
vera um seinkun í framburði að ræða þótt 
barnið nái ekki að fylgja dæmigerðri fram
vindu þrep af þrepi.  
*Miðað er við að börn í viðkomandi aldurshópi myndi hljóðið rétt í a.m.k. 75% tilvika.

HUGMYNDAFRÆÐI
Hljóðanám í 3vídd 

byggt er á samþættingu skynleiða: sjón, heyrnar 
og hreyfi/snertiskyns 

dregnar eru upp hljóð- og hreyfimyndir sem auðvelt 
er að festa í minni

hvert málhljóð á sér táknræna hreyfingu sem 
undirstrikar sérstöðu þess

tengt er við upplifun og reynsluheim barnsins; 
athafnir, tilfinningar og líðan

börn eiga auðvelt með að læra í gegnum söng og á 
hvert málhljóð sína vísu

lögð er áhersla á tengsl málhljóðs og bókstafs sem 
er undirstaða lestrarnáms      

GÓÐ RÁÐ
Við erum málfyrirmyndir barnanna okkar. 
Það skiptir sköpum fyrir málþroska allra barna 
að við... 

hlustum á barnið af innlifun

tölum við barnið hvenær sem færi gefst     

syngjum með barninu 

leikum við barnið 

segjum barninu sögur 

lesum fyrir barnið og útskýrum

eigum innihaldsríkar samræður við barnið 

hrósum og hvetjum barnið óspart til dáða

Þannig sáum við fræjum til framtíðar og stuðlum að 
velgengni barnsins í námi og starfi.

Gangi ykkur vel



HLJÓÐAKLETTAR
LUBBA ÞREP AF ÞREPI


