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Ágrip 
Þegar börn með frávik í framburði eiga í hlut er mikilvægt að athuga skiljanleika tals þeirra samfara því 

að leggja fyrir hefðbundin framburðarpróf. Þannig fæst heildstæðari mynd af framburði barnsins sem 

nýtist þegar taka á ákvörðun um talþjálfun. Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að athuga 

réttmæti íslenskrar þýðingar ICS kvarðans sem er ástralskur að uppruna og metur skiljanleika tals 

barna. ICS kvarðinn felur í sér huglægt mat foreldra á skiljanleika tals barna sinna og tekur tillit til þess 

að skiljanleikinn er mismunandi eftir því hver hlustar á barnið. Réttmæti kvarðans var athugað með því 

að skoða samræmi íslenskrar þýðingar hans við Málhljóðapróf Þóru Másdóttur (ÞM) sem er íslenskt 

framburðarpróf sem staðlað hefur verið á íslensku þýði. Rannsóknin var að mörgu leyti endurgerð á 

rannsókn þar sem að próffræðilegir eiginleikar enskrar útgáfu kvarðans voru athugaðir. Með 

rannsókninni var einnig tekið skref í átt að þróun íslenskra viðmiða fyrir kvarðann.  

 Þátttakendur voru alls 112 börn (59 drengir og 53 stúlkur) á aldrinum 4-5;5 ára í tíu 

mismunandi leikskólum Reykjavíkur. Af þeim var 61 barn (39 drengir og 22 stúlkur) prófað á 

Málhljóðaprófi ÞM til þess að skoða réttmæti og aðra próffræðilega eiginleika íslenskrar þýðingar ICS 

kvarðans. Skilyrði sem rannsakandi setti til þátttöku voru að börnin væru án heyrnarskerðingar, skarðs 

í góm eða vör og greindra þroskaskerðinga. Tvítyngd börn tóku þátt í rannsókninni ef þau áttu a.m.k. 

eitt íslenskt foreldri. 

 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að há, marktæk fylgni (r = 0,70) fannst milli 

íslenskrar þýðingar ICS kvarðans og Málhljóðaprófs ÞM. Innri áreiðanleiki íslensku þýðingar kvarðans 

mældist einnig hár (α = 0,948). Út frá þessum niðurstöðum má álykta að íslensk þýðing ICS kvarðans 

sé áreiðanleg og að notkun hans sé réttmæt fyrir 4-5;5 ára íslensk börn við mat á 

heildarframburðargetu og þörf þeirra fyrir talþjálfun. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa auk þess 

vísbendingu um að kvarðinn geti nýst sem tæki til skimunar á framburðarerfiðleikum íslenskra barna. 

Samkvæmt einhliða dreifigreiningu höfðu börn með 4 eða minna á ICS kvarðanum marktækt lægra 

meðaltal á Málhljóðaprófi ÞM en börn með hærra en 4. Það gefur vísbendingu um að 4 eða minna á 

ICS kvarðanum hjá barni tákni þörf fyrir frekari athugun á framburði þess.  
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Abstract 

When assessing children with articulation disorders it is important to assess the intelligibility of their 

connected speech in addition to using traditional phonological/articulation tests. In that way a more 

comprehensive picture of the child's articulation competence is achieved which can help in making a 

decision about the need for speech therapy. The main objective of this study was to assess the validity 

of the Icelandic version of the ICS, which is Australian in origin and assesses children's intelligibility in 

speech. The scale involves a subjective evaluation of children's intelligibility by parents and takes into 

account that it differs depending on the listener's familiarity with the child. The validity was assessed 

by examining the consistency of the scale’s Icelandic translation, with ÞM's phonological test (a 

standardized, Icelandic articulation test). The study was a replication of a research where the 

psychometric properties of the English version of the scale were assessed. With this study first steps 

were also taken towards establishing Icelandic norms for the ICS.  

Participants were 112 children (59 boys and 53 girls) aged 4-5;5 years in ten different 

preschools in Reykjavík. Of these, 61 children (39 boys and 22 girls) were tested on ÞM's 

phonological test to assess the validity and other psychometric properties of the Icelandic version of 

the ICS. The participation criteria were that the children were without hearing impairment, cleft palate 

or lip and previously diagnosed developmental delays. Bilingual children participated in the study if 

they had at least one Icelandic parent. 

The main results are that high, significant correlation (r = .70) was found between the 

Icelandic version of the ICS and ÞM's phonological test. The internal reliability of the Icelandic version 

was also high (α = 0,948). The results suggest that the Icelandic version of the ICS is reliable and valid 

for 4-5;5 year old children in assessing overall phonological ability and the need for speech therapy. 

The scale also appears to be useful as a tool for screening speech sound disorders. According to one-

way ANOVA, children with a score of 4 or lower on the ICS do significantly poorer on ÞM's 

phonological test, than do children with higher than 4. According to this, 4 or lower on the ICS 

suggests that further phonological evaluation is needed.  
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1. Inngangur 

Þekking á dæmigerðri þróun málhljóða hjá börnum er nauðsynleg til þess að vita hvenær þróunin telst 

vera sein hjá barni miðað við jafnaldra og hvort þörf er á talþjálfun. Talað er um að barn hafi 

málhljóðaröskun (e. speech sound disorder) þegar það er á eftir jafnöldrum sínum í þróun málhljóða 

og á í erfiðleikum með framburð þeirra (Bauman-Waengler, 2004; Bernthal, Bankson og Flipsen, 

2013). Rannsóknir þar sem dæmigerð þróun málhljóða er skoðuð eru forsenda þess að hægt sé að 

meta hvenær þróunin telst vera sein hjá barni. Ferguson og Farwell gerðu umfangsmikla rannsókn 

árið 1975 þar sem þeir fylgdu eftir þremur ungum börnum, meðal annars í þeim tilgangi að kanna 

þróun málhljóða hjá þeim. Síðan þá hefur fjöldi rannsókna á hljóðþróun barna litið dagsins ljós, meðal 

annars nokkrar rannsóknir á íslenskum börnum. Fyrsta birta, íslenska rannsóknin á hljóðþróun var 

gerð af þeim Indriða Gíslasyni, Sigurði Konráðssyni og Benedikt Jóhannessyni (1986) þar sem þeir 

könnuðu framburð íslenskra barna á stökum málhljóðum við fjögurra og sex ára aldur. Á undanförnum 

árum hefur hljóðþróun og framburður íslenskra barna verið vinsælt efni í BA ritgerðum (sjá t.d. 

Bryndísi Marteinsdóttur, 2005; Hildigunni Kristinsdóttur, 2007). Þóra Másdóttir (2008) athugaði 

hljóðþróun og framburð íslenskra barna á aldrinum tveggja og þriggja ára í doktorsrannsókn sinni. 

Með niðurstöðum úr rannsókn Þóru er hægt að meta hvenær flest börn á tilteknum aldri hafa tileinkað 

sér málhljóðin. Rannsóknin gefur þannig viðmið um hvenær börn hafa ekki náð aldurssvarandi 

viðmiðum og þörf er á talþjálfun (Þóra Másdóttir, 2008).  

 Algengast er að notuð séu svokölluð framburðarpróf til þess að greina hvort að hljóðþróun 

barns sé aldurssvarandi eða hvort það hafi frávik í framburði og þurfi talþjálfun. Framburðarpróf 

Sigríðar Magnúsdóttur og Höskuldar Þráinssonar hefur verið notað hvað mest af íslenskum 

talmeinafræðingum í áranna rás, en það kom út árið 1981. Prófið er ítarlegt og prófar öll stök hljóð í 

íslensku ásamt því að prófa marga samhljóðaklasa (Sigríður Magnúsdóttir og Höskuldur Þráinsson, 

1981) en er án aldursviðmiða. Nýlega kom út Málhljóðapróf ÞM (Þóra Másdóttir, 2014) en það er 

staðlað framburðarpróf sem í grunninn byggir á niðurstöðum úr fyrrnefndri doktorsrannsókn Þóru 

Másdóttur á hljóðþróun íslenskra barna. Prófið er staðlað á íslenskum börnum á aldrinum 2;6-7;11 

ára. Með prófinu er með einföldum hætti hægt að meta getu barns til að mynda stök málhljóð og 

samhljóðaklasa í íslensku, og athuga þannig hvort frammistaða barns sé aldursvarandi eða hvort þörf 

sé á talþjálfun (Þóra Másdóttir, 2014). 

 Þó að hefðbundin framburðarpróf gefi mikilvægar upplýsingar um þörf barns fyrir talþjálfun er 

ekki síður mikilvægt að athuga skiljanleika (e. intelligibility) tals þess. Með skiljanleika tals er 

einfaldlega átt við hversu auðveldlega tal barns skilst (McLeod, Harrison, McCormack, 2012). Til er 

fjöldi mæliaðferða til þess að prófa skiljanleika tals en flestar þeirra einblína á þann þátt skiljanleika 

sem snýr að getu barnsins til þess að mynda málhljóð og samfellt tal (Kent, Miolo og Bloedel, 1994). 

En skiljanleiki tals er gagnvirkt ferli sem þýðir að sá sem talar er ekki einn um að hafa áhrif á það hve 

skiljanlegt talið er, heldur einnig hlustandinn. Skiljanleiki tals barns getur því verið breytilegur eftir því 

hver hlustandinn er, þ.e. hvort hann sé nákominn barninu eins og foreldri eða ókunnugur viðmælandi 

sem óvanur er að hlusta á barnið (Flipsen, 1995; Roulstone, Loader, Northstone, og Beveridge, 2002). 

Til þess að mæling á skiljanleika tals sé sem áreiðanlegust þarf hún því að taka bæði til einkenna þess 

sem talar og þess hver hlustar (McLeod, Harrison og McCormack, 2012). 
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Markmið þessa verkefnis er að bera saman og kanna samræmi tveggja próftækja sem til eru á 

íslensku. Annað þessara próftækja er fyrrnefnt Málhljóðapróf ÞM, sem er nýlegt, íslenskt 

framburðarpróf sem staðlað hefur verið á íslensku þýði (Þóra Másdóttir, 2014). Hitt próftækið er ICS 

kvarðinn (Intelligiblity in context scale) sem kannar skiljanleika í tali barna og tekur tillit til þess að hann 

er mismunandi eftir því hver viðmælandi barns er. Um er að ræða spurningalista sem foreldrar svara 

og kallast kvarðinn á íslensku Skilningur á tali í samhengi. Til hægðarauka verður þó talað um ICS 

kvarðann (McLeod, Harrison, McCormack, 2012) í þessari ritgerð svo uppruni hans sé skýr. Kvarðinn 

kom upprunalega út á ensku, nánar tiltekið í Ástralíu en hefur verið þýddur yfir á íslensku af Þóru 

Másdóttur (2012). Réttmæti íslenskrar þýðingar ICS kvarðans hefur þó ekki verið athugað og engin 

íslensk viðmið eru til fyrir kvarðann. Með því að bera ICS kvarðann saman við íslenskt, staðlað 

framburðarpróf má athuga réttmæti íslensku þýðingarinnar og með rannsókninni er einnig tekið skref í 

átt að þróun íslenskra viðmiða fyrir kvarðann.   

 

2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Kenningar um hljóðþróun 

Rökrétt upphaf þessarar fræðilegu umfjöllunar er að nefna nokkrar þeirra helstu kenninga sem settar 

hafa verið fram um hljóðþróun í máli barna. Flestar kenningar um máltöku og þróun málhljóða gera ráð 

fyrir samspili milli umhverfis og meðfæddrar getu barns til þess að tileinka sér hljóð móðurmáls síns. 

Samkvæmt hefðbundnum atferliskenningum stjórnast máltakan þó alfarið af umhverfinu og í þeim er 

ekki gert ráð fyrir að barnið sjálft leggi eitthvað af mörkum. Gengið er út frá því að barn læri málið, þar 

á meðal málhjóðin, með virkri skilyrðingu (e. operant conditioning) sem kennd er við B.F. Skinner 

(Skinner, 1972; Bernthal, Bankson, Flipsen; 2013). Talað er um virka skilyrðingu þegar hegðun 

minnkar eða styrkist í sessi, eftir því hvaða afleiðingar hún hefur fyrir þann sem hegðunina 

framkvæmir. Tíðni hegðunar eykst þegar hún hefur í för með sér jákvæðar afleiðingar en minnkar við 

neikvæðar afleiðingar (Skinner, 1972). Þegar barn gefur frá sér hljóð og uppsker í kjölfarið jákvæða 

styrkingu frá umhverfinu, t.d. í formi hróss, aukast líkurnar á því að barnið gefi aftur frá sér hljóðið. 

Skinner skýrði ekki aðeins máltöku og þróun málhljóða með virkri skilyrðingu, heldur allt nám lífvera 

(Skinner, 1972; Bernthal, Bankson, Flipsen, 2013). Þessar atferlisfræðilegu útskýringar á því hvernig 

hljóð þróast í tali barna hafa ekki hlotið sterkan hljómgrunn meðal fræðimanna en þó hafa 

meginhugtök atferlisfræðinnar (t.d. virk skilyrðing, styrking (e. reinforcement) og mótun (e. shaping)) 

verið nýtt mikið í klínísku starfi með börnum sem sækja talþjálfun, m.a. vegna frávika í framburði 

(Bauman-Waengler, 2008; Bernthal, Bankson, Flipsen, 2013). 

Ýmsar kenningar um hljóðþróun eiga rætur að rekja til kenninga rússneska málfræðingsins 

Roman Jakobson. Árið 1941 gaf Jakobson út bókina Kindersprache, Aphasia und allagemeine 

Lautgesetze þar sem hann gerði tilraun til þess að skýra hljóðfræðilega máltöku barna á grundvelli 

algildra hljóðkerfisþátta (e. phonological universals). Jakobson taldi þróun hljóðkerfis hjá börnum vera 

kerfisbundna og reglulega, að börn læri málhljóð í ákveðinni röð sem er sú sama í öllum tungumálum 

heims (Jakobson, 1968). Enn fremur taldi Jakobson að börn læri málhljóðin með því að tileinka sér 

ákveðna aðgreindi þætti þeirra. Jakobson stakk upp á ákveðinni tileinkunnarröð málhljóða og byggði 

hana á mörkun (e. markedness). Með mörkun er átt við hversu eðlilegt eða hlutlaust hljóð er í máltöku 
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barna. Eftir því sem að málhljóð er ómarkaðra finnst það í fleiri tungumálum og er auðlærðara en 

málhljóð sem eru mörkuð. Samvæmt Jakobson ná börn því fyrst tökum á þeim málhljóðum sem 

algeng eru í tungumálum heims, en eru lengur að ná hljóðum sem sjaldgæft er að finna í tungumálum 

(Jakobson, 1968).   

Eins og fyrr sagði má rekja ýmsar síðari kenningar um hljóðþróun til kenninga Jakobson. Til að 

mynda má sjá áhrif þeirra í þáttagreiningu Chomskys og Halle (1968). Sú greining telst til 

málkunnáttufræðilegrar (e. generative) nálgunar á hljóðkerfisfræði og leitast við að gefa hverju hljóði 

ákveðin hljóðkerfisleg gildi sem eru sögð algild meðal tungumála. Líkt og kenning Jakobson gerir 

málkunnáttufræðileg hljóðkerfisfræði ráð fyrir að börn læri ekki málhljóðin sem slík, heldur tileinki þau 

sér ákveðna aðgreinandi hljóðkerfisþætti þeirra (Chomsky og Halle, 1968). Málhljóð tungumálsins eru, 

samkvæmt málkunnáttufræðilegri hljóðkerfisfræði samsett úr mismunandi hljóðkerfisþáttum og hefur 

hver þáttur tvígildi, plús og mínus. Annaðhvort hefur málhljóð tiltekinn hljóðkerfisþátt eða ekki. 

Skilgreiningar og heiti hljóðkerfisþáttanna eru lýsandi fyrir hljóðmyndun en einnig er minnst á aðra 

eiginleika hljóðanna, stöðu þeirra eða hlutverk í kerfinu (Kristján Árnason, 2005). Dæmi um 

hljóðkerfisþátt innan málkunnáttufræðilegrar hljóðkerfisfræði er röddun. Önghljóðið /v/ er t.d. raddað, 

og fær því gildið [+raddað], en önghljóðið /f/ hefur ekki röddun, og fær því gildið [-raddað]. Málhljóðin 

/v/ og /f/ eiga alla aðra hljóðkerfisþætti sameiginlega (t.d. +samfellt, +framlægt) en röddun gerir það að 

verkum að hægt er að heyra mun á hljóðunum. Í málkunnáttufræðilegri hljóðkerfisfræði er hljóðþróun 

lýst með hljóðkerfisreglum sem settar eru fram á skýran hátt og byggja meðal annars á ofangreindum 

hljóðkerfisþáttum. Þegar barn skiptir t.d. út einu hljóði fyrir annað eða sleppir út hljóði þegar það ber 

fram orð skýrir málkunnáttufræðileg hljóðkerfisfræði það með ákveðinni hljóðkerfisreglu (Chomsky og 

Halle, 1968; Bernthal, Bankson og Flipsen, 2013).  

Ef að barn segir t.d. gona í stað kona þá er hægt að skýra það með eftirfarandi reglu: 

kʰ à k  = [+sperrt raddglufa, -samfellt] à [-sperrt raddglufa, -samfellt] / _V 

Þessi regla segir að hjá þessu ákveðna barni verði fráblásið lokhljóð ófráblásið þegar það stendur á 

undan sérhljóði. Aðferðir málkunnáttufræðilegrar hljóðkerfisfræði hafa verið notaðar af ýmsum 

fræðimönnum til þess að lýsa hljóðþróun barna. Má þar nefna Neil Smith (1973) sem fór 

málkunnáttufræðilega leið við að greina tal sonar síns (Bauman-Waengler, 2008; Bernthal, Bankson, 

Flipsen, 2013). 

 Kenning David Stampe (1969) um náttúrulega hljóðkerfisfræði varð einnig fyrir áhrifum frá 

Jakobson, en sú kenning lagði grunninn að því að skýra máltöku og þróun málhljóða út frá hljóðferlum 

(e. phonological processes). Samkvæmt Stampe er máltakan náttúrulegt ferli þar sem framburður 

hljóða ræðst af því hversu auðvelt er að mynda þau. Stampe taldi að hljóðkerfið samanstæði af 

hljóðferlum sem væru meðfædd og algild. Hann hélt því fram að öll börn, óháð tungumáli, fæðist með 

færni til að mynda samskonar kerfi hljóðferla en hversu virk hljóðferlin eru er síðan háð hverju 

tungumáli fyrir sig (Stampe, 1969). Samkvæmt náttúrulegri hljóðkerfisfræði Stampe nota börn 

hljóðferla sem eru ólíkir hljóðferlum fullorðinna í upphafi hljóðþróunar vegna þess að talfæri þeirra hafa 

ekki þroskast nægilega vel til þess að mynda öll hljóð og orð á réttan hátt. Dæmi um hljóðferli hjá 

ungum börnum er samlögun. Það telst til að mynda til samlögunar þegar barn segir gúkka [kuhka] 

þegar það ætlar að segja dúkka [tuhka]. Þá samlagast /d/ hljóðið í framstöðu samhljóðinu /k/ sem á 
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eftir kemur. Annað dæmi um algengt hljóðferli hjá börnum er brottfall hljóðs úr samhljóðaklasa, t.d. 

þegar barn segir gip [cip] í stað þess að segja skip [scip]. Í þessu dæmi fellir barnið á brott önghljóðið 

/s/ í framstöðu. Í doktorsrannsókn Þóru Másdóttur (2008) sem vikið var að í inngangi, má finna helstu 

hljóðferli sem koma fyrir í tali ungra, íslenskra barna. Segja má að hljóðferli hjá börnum séu 

kerfisbundin einföldun sem hefur áhrif á flokk hljóða eftir myndunarhætti, myndunarstað og 

atkvæðagerð orða (Stampe, 1969). Oftast er um reglubundin hljóðferli að ræða sem hverfa smátt og 

smátt við það að börn endurskoða hljóðkerfi sitt með tal fullorðinna til hliðsjónar. Aðferð sem byggist á 

kenningu Stampe er í dag mikið notuð til að meta og vinna með málhljóðaröskun hjá börnum. Aðferðin 

gengur út á að skoða og greina tal barns út frá þeim hljóðferlum sem það notar. Með því að skoða 

hljóðferlin sem barnið notar er á markvissan og einfaldan hátt hægt að meta málhljóðamyndun og 

framburð barnsins og bera saman við tal fullorðinna (Edwards, 2007).  

Þær kenningar sem að ofan hefur verið lýst teljast til ólagskiptra eða línulegra (e. linear) 

kenninga. Í þeim kenningum er ekki tekið tillit til yfirsneiðsþátta (e. subrasegmental features) sem eru 

mikilvægir þegar myndun málhljóða er skoðuð, heldur aðeins einblínt á stök samhljóð og sérhljóð. 

Áhersla, tónhæð og lengd eru allt dæmi um yfirsneiðsþætti. Lagskipt hljóðkerfisfræði (e. nonlinear 

phonology) tekur til kenninga þar sem tekið er tillit til þessara yfirsneiðsþátta. Þar er gert ráð fyrir að tal 

sé háð fleiru en myndun málhljóða. Goldsmith fjallaði fyrstur um lagskipta hljóðkerfisfræði í 

doktorsrannsókn sinni (Goldsmith, 1979; sjá umfjöllun í Bernthal, Bankson, Flipsen, 2013). Í lagskiptri 

hljóðkerfisfræði er gert ráð fyrir tveimur megin þrepum (e. tiers) tals þar sem annað þrepið snýr að 

hljómfalli (e. prosodic) en hitt að sneiðum (e. segments). Á fyrrnefnda þrepinu er einblínt á orð og 

uppbyggingu orða, t.d. lengd þeirra og áherslur þeirra atkvæða sem byggja upp orðin. Á síðarnefnda 

þrepinu er einblínt á málhljóðin sjálf og myndunarstað, myndunarhátt og röddun þeirra. Lagskipt 

hljóðkerfisfræði gerir okkur kleift að skilja betur eðli ákveðinna frávika og seinkunar í þróun einstakra 

hljóðaþátta (Goldsmith, 1979; Bernhardt og Stoel-Gammon, 1994; Bernthal, Bankson, Flipsen, 2013).  

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um það hvernig málhljóð þróast í tali barna. Fjallað 

hefur verið um nokkrar þeirra helstu hér að ofan. Eins og fyrr sagði gera flestar kenningar um 

hljóðþróun ráð fyrir því að börn hafi meðfædda getu til þess að tileinka sér málhljóð móðurmáls síns. 

Rannsóknir sýna að þó að það geti tekið börn mislangan tíma að tileinka sér málhljóð móðurmáls síns 

fara þau flest svipaða leið í hljóðþróun (og máltöku almennt) sem bendir til þess að hún sé ekki 

handahófskennd og að tileinkun málhljóða sé að einhverju leyti meðfædd (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2001). Fjöldi rannsókna sem gerðar hafa verið á hljóðþróun í tali barna er mikill og því ekki úr vegi að 

fjalla um nokkrar slíkar rannsóknir og hvað þær hafa leitt í ljós. 

 

2.2. Rannsóknir á hljóðþróun og frávikum í framburði 

Samkvæmt rannsóknum hefst hljóðþróun barna strax í móðurkviði því fóstur greina raddir um-

hverfisins allt frá 33. viku meðgöngu þegar heyrn þeirra þroskast (DeCasper, Lecanuet, Busnel, 

Granier-Deferre og Maugeais, 1994; Kisilevsky, Hains, Brown, Lee, Cowperthwaite, Stutzman, 

Swansburg, Lee, Xie, Huang, Ye, Zhang, K. og Wang, 2009). Nýfædd börn bregðast öðruvísi við 

málhljóðum en umhverfishljóðum og þau virðast greina á milli ákveðinna málhljóða strax við fæðingu 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Í tímamótarannsókn notuðu Eimas og samstarfsmenn hans (1971) til 
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að mynda sogviðbrögð ungabarna til þess að sýna fram á getu barnanna til þess að greina á milli 

málhljóðanna /p/ og /b/. Sogviðbragð er ungabörnum eðlislægt og vitað er til þess að það verði fyrir 

áhrifum frá umhverfi og utanaðkomandi áreiti. Eimas og samstarfsmenn hans nýttu sér þetta og höfðu 

aukningu í sogviðbragði hjá ungabörnunum til marks um sundurgreiningu þeirra á málhljóðum (Eimas, 

Siqueland, Jusczyk og Vigorito, 1971). Þessi rannsókn markaði upphafið að ótal rannsóknum á 

talskynjun ungabarna og leiddu þær meðal annars í ljós getu barnanna til þess að greina á milli fjölda 

málhljóða, til viðbótar við /p/ og /b/ strax á unga aldri (Eimas og Miller, 1980; Miller og Eimes, 1983).    

Í kringum 4-6 mánaða aldurinn byrja flest börn að mynda sín fyrstu málhljóð þegar þau byrja 

að hjala. Í hjali ungabarna koma fyrst fyrir stök sérhljóð og samhljóð en síðan fara þau að mynda 

atkvæði, oftast af gerðinni samhljóð-sérhljóð og endurtaka oft heilu runurnar af sama atkvæðinu, t.d. 

mamama (Vihman, 1996; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2002). Samkvæmt rannsóknum á hljóðmyndun 

ungabarna mynda þau ýmis málhljóð á hjalstiginu sem ekki koma fyrir í móðurmáli þeirra. Íslensk börn 

nota t.d. rödduð lokhljóð þrátt fyrir að þau hljóð finnist ekki í íslensku. Eftir því sem líður á hjalstigið 

laga börn sig smám saman að hljóðkerfi móðurmáls síns (Vihman, 1996; Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2002). Til eru mismunandi leiðir við að skoða hvernig og í hvaða röð málhljóð þróast í tali barna. Elstu 

rannsóknirnar á þróun málhljóða í tali barna eru svokallaðar dagbókarrannsóknir (e. diary studies) sem 

ganga út á að skrá þróun hljóða og tals hjá ákveðnu barni niður í bók (sjá t.d. Velten, 1943 og Smith, 

1973). Síðar urðu rannsóknir með þversniði (e. cross-sectional) vinsælar. Þær ganga út á að skoða 

hljóðþróun með því að athuga tileinkun málhljóða hjá stórum hópi barna á mismunandi aldursbilum 

(Bauman-Waengler, 2008; Bernthal, Bankson og Flipsen, 2013). Rannsókn Ferguson og Farwell 

(1975), sem minnst var á í inngangi, var ein af fyrstu rannsóknunum á hljóðþróun sem hafði langsnið 

(e. longitudinal). Í langsniðsrannsóknum sem skoða hljóðþróun er börnum fylgt eftir og þau prófuð 

oftar en einu sinni með ákveðnu millibili. Vegna þess mikla breytileika sem finnst frá einu barni til 

annars, í þróun málhljóða, er langsnið oft talið betra en þversnið þegar hljóðþróun er rannsökuð. Þó 

eru rannsóknir með þversniði taldar hagkvæmari þegar skoða þarf stóra hópa því að í 

langsniðsathugunum getur verið erfitt að fylgjast með stórum hópum (Bernthal, Bankson og Flipsen, 

2013). Sumir hafa gripið til þess ráðs að gera rannsóknir þar sem notast er bæði við þversnið og 

langsnið í sömu rannsókn þegar hljóðþróun er skoðuð, til þess að nýta kosti beggja rannsóknarsniða 

(sjá t.d. Roberts, Burchinal og Footo; 1990).  

Eins og nefnt var í inngangi var rannsókn Indriða Gíslasonar, Sigurðar Konráðssonar og 

Benedikts Jóhannessonar (1986) fyrsta birta rannsóknin á hljóðþróun sem gerð var á Íslandi. Í henni 

var framburður 200 íslenskra barna á stökum málhljóðum prófaður við fjögurra ára aldur og svo aftur 

við sex ára aldur. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar bera fjögurra ára íslensk börn 90% stakra 

málhljóða rétt fram og við sex ára aldur er hlutfall réttra málhljóða orðið 97% (Indriði Gíslason, 

Sigurður Konráðsson og Benedikt Jóhannesson, 1986). Sigurður Konráðsson skoðaði samhljóðaklasa 

hjá 92 fjögurra ára íslenskum börnum í meistararannsókn sinni árið 1983 og komst meðal annars að 

því að klasar með /s-/ eða /r-/ í framstöðu reynast íslenskum börnum erfiðari en annars konar 

samhljóðaklasar og er það í samræmi við erlendar rannsóknir (Waring, Fisher og Atkin, 2001). Anna 

María Gunnarsdóttir (1994) rannsakaði myndun stakra málhljóða hjá íslenskum börnum á þremur 

aldursbilum í meistararannsókn sinni. Það gerði hún með því að leggja Framburðarpróf Sigríðar 
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Magnúsdóttur og Höskuldar Þráinssonar (1981) fyrir 496 börn á aldrinum 4-8;11. Börnunum í 

rannsókninni var skipt á þrjú aldursbil. Aldursbilin voru 4-4;11, 5-5;5 og 5;6-8;11 ára. Samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar mynda börn á aldursbilinu 4-4;11 98% stakra málhljóða rétt, og hjá 

börnum á aldursbilinu 5-5;5 er hlutfallið 99%. Börn á aldursbilinu 5;6-8;11 mynda svo öll stök málhljóð 

rétt, samkvæmt rannsókninni (Anna María Gunnarsdóttir, 1994). Þess ber að geta að ekkert barn með 

framburðarerfiðleika var prófað í rannsókn Önnu Maríu, sama hversu smávægileg frávikin voru. Það 

gæti því verið að niðurstöðurnar úr rannsókn hennar séu skekktar og gefi ekki endilega rétta mynd af 

þýði íslenskra barna á sama aldursbili. 

Í B.A. ritgerð sinni lýsti Bryndís Marteinsdóttir (2005) þróun samhljóða og sérhljóða hjá 

íslensku barni með því að athuga barnið annars vegar þegar það var 1;6:29 ára og síðan aftur ellefu 

dögum síðar þegar að barnið var 1;7:9 ára. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar hafði barnið 

tileinkað sér öll sérhljóð í málinu en átti þó til að skipta tvíhljóði út fyrir einhljóð. Hvað samhljóð varðar 

fólust niðurstöður rannsóknarinnar einkum í því að lýsa villum sem finna mátti í tali barnsins, t.d. hvers 

konar skiptihljóð barnið notaði fyrir stakt samhljóð eða samhljóðaklasa sem það átti í erfiðleikum með. 

Hildigunnur Kristinsdóttir (2005) kannaði hljóðþróun 16 samhljóða í framstöðu hjá níu íslenskum 

börnum á aldrinum 2-2;1 í B.A.ritgerð sinni, ásamt því að skoða notkun hljóðferla hjá þessum sömu 

börnum. Hún komst meðal annars að því að börnin höfðu tileinkað sér samhljóðanna /p, t, k, v, h, m, n 

og l/. Algeng hljóðferli hjá börnunum voru m.a. samlögun (dúkka verður gúkka), afblástur (pabbi verður 

babbi) og brottfall samhljóða í framstöðu (kona verður ona). Þóra Másdóttir (2008) rannsakaði 

hljóðþróun íslenskra barna með dæmigerðan málþroska á aldrinum 26–48 mánaða í doktorsritgerð 

sinni. Börnin, sem voru 29 talsins, voru prófuð tvisvar, annars vegar þegar þau voru tveggja ára og 

fjögurra mánaða og svo aftur ári seinna. Niðurstöður fyrri hluta rannsóknarinnar voru meðal annars 

þær að við 2;4 ára aldur mynda íslensk börn um 70% stakra málhljóða rétt, þegar málhljóð í fram- og 

innstöðu eru tekin saman, og við 3;4 ára aldur er hlutfallið komið í 84%. Þau tileinka sér fyrst 

málhljóðin /b, d, m, n, og l/ en eru lengur að tileinka sér /þ, r, s/, óraddað /n/ og önghljóðið  [ɣ], 

samkvæmt rannsókninni. Að auki virðast íslensk börn fyrst ná tökum á málhljóðum í innstöðu, en eru 

lengur að ná tökum á hljóðum í fram- og bakstöðu. Af rannsókninni má einnig ráða að samhljóðaklasar 

í íslensku reynist ungum börnum erfiðir, og á það sérstaklega við /s/ samhljóðaklasa í fram- og 

innstöðu og /fr- þr-/ framstöðuklasa (Þóra Másdóttir, 2008). Í seinni hluta rannsóknar Þóru var tal níu 

4-5 ára íslenskra barna með staðfest frávik í framburði skoðað. Framburður barnanna var skoðaður 

með því að leggja fyrir þau fyrrnefnt Framburðarpróf Sigríðar Magnúsdóttur og Höskuldar Þráinssonar. 

Helstu niðurstöður seinni hluta rannsóknarinnar voru þær að hljóðþróun barna með frávik í framburði 

líkist því sem sjá má hjá yngri börnum með dæmigerða máltöku. Rannsóknin gaf einnig til kynna að 

einkenni frávika séu mjög mismunandi milli barna. Algengustu hljóðferli frávikshópsins voru brottfall 

hljóðs úr samhljóðaklasa, einföldun samhljóðaklasa og h-hljóðun í samhljóðaklasa (Þóra Másdóttir, 

2008).  

 Rannsóknir, eins og þær sem lýst hefur verið hér að ofan, eru nauðsynleg forsenda þess að 

hægt sé að meta hvenær þróun málhljóða er sein eða ódæmigerð og þörf er á talþjálfun. Talað er um 

að barn hafi málhljóðaröskun (e. speech sound disorder) þegar þróun málhljóða í tali þess er sein eða 
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á annan hátt óvenjuleg miðað við jafnaldra. Hér á eftir verða skilgreiningar á málhljóðaröskun 

skoðaðar nánar. 

 

2.3 Málhljóðaröskun  

Eins og áður kom fram nær hugtakið málhljóðaröskun yfir fyrirfram skilgreinda erfiðleika barns við að 

bera fram málhljóð móðurmálsins (Þóra Másdóttir, 2004; Bernthal, Bankson og Flipsen, 2013). Oft er 

gerður greinarmunur á „hreinum‟ framburðarfrávikum og framburðarerfiðleikum sem stafa af frávikum í 

hljóðkerfi. Hrein framburðarfrávik vísa til erfiðleika barns við að mynda eitt eða fleiri málhljóð, hvar sem 

hljóðið kemur fyrir í orði. Framburðarerfiðleikar teljast til hljóðkerfisfrávika þegar erfiðleikar barns við að 

mynda málhljóð er háð hljóðfræði- eða hljóðkerfislegu samhengi. Þegar um hljóðkerfisfrávik er að 

ræða er algengt að barn geti myndað hið rétta hljóð eitt og sér og oft í sumum orðum í ákveðnu 

umhverfi, en á í erfiðleikum með að mynda hljóðið í öðru samhengi á aðgreinandi hátt. Oft getur reynst 

erfitt að meta hvort framburðarerfiðleikar barns séu af hljóðkerfislegum toga eða ekki, og oft er um að 

ræða bæði framburðar- og hljóðkerfisfrávik hjá sama barninu (Þóra Másdóttir,2004, 2014; Bernthal, 

Bankson og Flipsen, 2013).  

 Orsökum málhljóðaröskunar má skipta í tvo flokka. Þegar að orsakir málhjóðaröskunar eru 

þekktar er talað um vefræna erfiðleika (e. organic disorders). Með vefrænum erfiðleikum er átt við að 

sjáanleg eða líffræðileg orsök er fyrir erfiðleikum í framburði. Sem dæmi um vefrænar orsakir 

málhljóðaröskunar er heyrnarskerðing og meðfædd heilkenni á borð við Downs heilkenni og Brothætt 

X heilkenni (e. fragile X syndrome). Mikil heyrnarskerðing getur valdið því að börn eiga í erfiðleikum 

með að heyra rétta mynd hljóðs. Börn þurfa að heyra málhljóð borin fram á réttan hátt til þess að þau 

sjálf geti tileinkað sér framburð þeirra. Ef slík skilyrði eru ekki til staðar getur það valdið 

málhljóðaröskun (Bauman-Waengler, 2008; Bernthal, Bankson, Flipsen, 2013).  Einstaklingar með 

Downs heilkenni geta átt í erfiðleikum með myndun tals sökum ýmissa líkamlegra ágalla sem 

heilkenninu fylgir. Þessir líkamlegu ágallar eru meðal annars hlutfallslega stór tunga, óvenjulega lág 

vöðvaspenna í koki og andlitsvöðvum og tíðar eyrnabólgur. Sú vitræna skerðing (e. cognitive 

impairment) sem finnst hjá flestum þeim sem hafa Downs heilkenni getur einnig átt þátt í að valda 

erfiðleikum við myndun tals (Baumen-Waengler, 2008; Bernthal, Bankson og Flipsen, 2013). Vitræn 

skerðing finnst einnig hjá þeim sem hafa brothætt X heilkenni og getur valdið erfiðleikum við framburð 

hjá þeim sem heilkennið hafa. Önnur dæmi um vefrænar orsakir málhljóðaröskunar eru skarð í góm 

og/eða vör og lömun í talfærum. Tíðar miðeyrnabólgur (e. otitis media) eru auk þess taldar geta valdið 

málhljóðaröskun. Miðeyrnarbólgum fylgir oft uppsöfnun vökva í eyrum sem getur truflað flutning hljóðs 

til innra eyrans og ollið tímabundinni heyrnarskerðingu og þar með erfiðleikum barns við að greina og 

tileinka sér réttan framburð málhljóða (Bernthal, Bankson, Flipsen, 2013). Mun algengara er þó að 

orsök fyrir málhljóðaröskun sé óþekkt og er þá talað um að barn hafi starfræna erfiðleika (e. functional 

disorder). Þó að nákvæm orsök sé óþekkt þegar erfiðleikar barns eru af starfrænum toga sýna 

rannsóknir að hjá stórum hluta þessa hóps er fjölskyldusaga um einhvers konar tal- eða málerfiðleika, 

sem bendir til þess að mögulega spili erfðir inn í þegar um starfrænar orsakir málhljóðaröskunar er að 

ræða. Í rannsókn Shriberg og Kwiatkowski frá árinu 1994 kom til að mynda í ljós að af 62 börnum með 

málhljóðaröskun í rannsókninni átti 56% þeirra ættingja með sams konar erfiðleika. Rannsóknir á 
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tvíburum gefa einnig til kynna að erfðir skipti máli þegar um framburðarfrávik er að ræða. Meiri líkur 

eru á að báðir meðlimir tvíburapars hafi framburðarfrávik þegar um eineggja tvíbura er að ræða heldur 

en þegar tvíburar eru tvíeggja (Matheny og Bruggeman, 1973; Locke og Mather, 1987; Bernthal, 

Bankson, Flipsen, 2013).  

Rannsóknum ber ekki saman um hvort kynjamunur sé í hljóðþróun hjá börnum en þó bendir 

ýmislegt til þess að stúlkur séu fljótari að ná tökum á málhljóðum en drengir (Kenney og Prather, 1986; 

Shriberg, Tomblin og McSweeny, 1999; Smit, Hand, Freilinger, Bernthal og Bird, 1990). Munurinn 

mælist þó yfirleitt ekki marktækur og jafnast út eftir því sem börn eldast. Fleiri drengir eiga við 

framburðarerfiðleika að etja en stúlkur og er hlutfallið um það bil tveir drengir á móti einni stúlku (Dodd, 

Holm, Hua og Crosbie, 2003; Smit, Hand, Freilinger, Bernthal, Bird, 1990).  

 Ekki eru til íslenskar tölur yfir algengi málhljóðaröskunar. Samkvæmt erlendum tölum er 

málhljóðaröskun til staðar hjá 15% þriggja ára barna, en við 6 ára aldur er hlutfallið komið niður í 3,8% 

(Campell et al, 2003; Shriberg, Tomblin, McSweeny, 1999). Munurinn á hlutföllunum tveimur gefur til 

kynna að hjá mörgum börnum sem hafa málhljóðaröskun við þriggja ára aldur leysist vandamálið á 

leikskólaaldri, ýmist af sjálfu sér eða í kjölfar talþjálfunar. Þó glímir töluverður fjöldi barna ennþá við 

erfiðleika í myndun málhljóða á skólaaldri og framburðarerfiðleikar eru taldir algengasta ástæðan fyrir 

því að leitað er til talmeinafræðings með skólabörn (Mullen og Schooling, 2010: Bernthal, Bankson, 

Flipsen, 2013).  

 Hér að ofan hefur verið fjallað um að málhljóðaröskun vísi til erfiðleika barns við að bera fram 

málhljóð móðurmálsins. Í flestum tilfellum er orsök málhljóðaröskunar hjá barni óþekkt og er þá talað 

um að erfiðleikarnir séu af starfrænum toga. Samkvæmt rannsóknum skipta erfðir máli þegar 

málhjóðaröskun barns er af starfrænum toga en kyn virðist skipta minna máli. En hvernig skyldi 

málhljóðaröskun vera greind? Hér næst verður fjallað um mismunandi greiningarleiðir sem notaðar eru 

þegar börn með frávik í framburði eiga í hlut. 

 

2.4 Aðferðir við að greina málhljóðaröskun  

Eins og fram kom í inngangi eru framburðarpróf algengasta aðferðin við að greina málhljóðaröskun hjá 

börnum, en þau prófa flest stök málhljóð og ýmsa samhljóðaklasa. Ýmsar aðferðir eru svo notaðar til 

að greina frávik í framburði frekar. Eyrún Björk Einarsdóttir (2014) skrifaði um fjórar slíkar 

greiningaraðferðir í meistararitgerð sinni. Aðferð sem byggist á því að skoða tal barna út frá 

hljóðferlum er ein þeirra og byggir á áðurnefndum kenningum David Stampe um náttúrulega 

hljóðkerfisfræði. Aðferðin gengur út á að greina ákveðin mynstur í framburði barna og hefur verið 

vinsæl meðal talmeinafræðinga víða um heim (Stampe, 1968; Edwards, 2007). Eins og áður kom fram 

má í doktorsrannsókn Þóru Másdóttur (2008) finna helstu hljóðferli sem finna má hjá íslenskum 

börnum. Þar eru einnig sett fram viðmið til þess að ákvarða hvort hljóðferli er virkt hjá barni eða ekki. 

Virk hljóðferli eru þau sem koma oft (jafnoft eða oftar en viðmið segja til um) fyrir í tali barns.  

 Hlutfall réttrar samhljóðamyndunar (e. percentage of consonant correct) er önnur aðferð við að 

greina frávik í framburði. Shriberg og Kwiatkowski eru upphafsmenn aðferðarinnar og nýtist hún m.a. 

við mat á alvarleika framburðarfrávika. Þegar hlutfall réttrar samhljóðamyndunar er notað er oftast 
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tekið málsýni af samfelldu, sjálfsprottnu tali barns en þó hefur aðferðin líka verið notuð á stök orð 

(Elbert o.fl., 1990; Scherer o.fl., 2012). Eftir að málsýni hefur verið tekið er metið hvaða hljóð eru rétt 

eða rangt fram borin hjá barninu. Farið er eftir ákveðnum reglum þegar metið er hvort samhljóð er rétt 

myndað í því umhverfi sem það kemur fram í. Gefin er villa fyrir það þegar barn fellir hljóð á brott, 

skiptir út hljóði fyrir annað hljóð, víxlar hljóðum og fyrir hvers konar bjögun á hljóði sem heyra má hjá 

barninu. Framburðarfrávik eru síðan metin með því að reikna hlutfallið á milli samhljóða sem barnið 

myndar rétt og heildarfjölda samhljóða í málsýninu. Hlutfallið er síðan borið saman við ákveðin viðmið 

sem upphafsmenn aðferðarinnar hafa sett fram (Shriberg og Kwiatkowski, 1982; Eyrún Björk 

Einarsdóttir, 2014).  

Samsvörun orða og Ólínuleg hljóðkerfisgreining (ÓLH; e. non-linear phonological analysis) eru 

svo enn aðrar aðferðir við að greina málhljóðaröskun. Samsvörun orða er greiningaraðferð sem til er í 

ýmsum útgáfum en gengur í stuttu máli út á að skoða framburð barns á heilu orði í samanburði við 

framburð fullorðins á sama orði.  ÓLH greining byggir á kenningum um lagskipta hljóðkerfisfræði og í 

þeirri aðferð er tekið tillit til yfirsneiðsþátta. Með ÓLH greiningu fæst meiri heildarmynd af hljóðkerfi 

barnsins heldur en fæst með þeim leiðum sem áður hafa verið nefndar. Byrjað er á því að skima yfir 

framburðarpróf barnsins og merkja við helstu villur. Farið er yfir uppbyggingu orða og atkvæðagerð til 

að greina lengd orða, áherslur og form og er það borið saman við það sem fullorðnir gera. Þau hljóð 

sem barnið vantar eru skráð og einnig hvaða þættir einkenna þau hljóð og í hvaða umhverfi þau birtast 

helst (Bernhardt og Stemberger, 2000; Bernthardt og Stemberger, 2014; Eyrún Björk Einarsdóttir, 

2014).  

Í daglegu starfi láta talmeinafræðingar sér oftast nægja að nota framburðarpróf til að meta 

frávik í framburði barna en grípa til aðferða, eins og t.d. þeirra sem lýst var hér að ofan, ef ástæða 

þykir til, m.a. þegar mikil frávik einkenna tal barnsins. Eins og kom fram í inngangi er Framburðarpróf 

Sigríðar Magnúsdóttur og Höskuldar Þráinssonar (1981) það próf sem mest var notað af íslenskum 

talmeinafræðingum þar til Málhljóðapróf ÞM kom út (Þóra Másdóttir, 2014). 

 

2.4.1 Málhljóðapróf ÞM 

Málhljóðapróf ÞM er íslenskt próf sem metur málhljóðamyndun barna á aldrinum 2;6-7;11 ára. Prófinu 

er ætlað að greina börn með frávik í framburði frá börnum með eðlilegan framburð. Fyrirlögn prófsins 

er svipuð öðrum framburðarprófum og gengur út á að laða fram orð hjá barni með því að sýna því 

myndir í myndabók sem prófinu fylgir (Þóra Másdóttir, 2014). Ef barnið getur ekki nefnt það sem er á 

myndunum er hægt að styðjast við hjálparsetningar til þess að laða orðin fram. Í prófinu eru alls 109 

orð sem barnið á að segja, en hvert þeirra orða inniheldur ákveðið markhljóð sem verið er að prófa. 

Með þessum hætti er hægt að meta getu barns til að mynda öll stök málhljóð og marga algenga 

samhljóðaklasa í íslensku. Hljóð eru prófuð í fram-, inn- og bakstöðu. Á skorblaði prófsins er stöku 

málhljóðunum nokkurn veginn raðað upp í þeirri röð sem börn tileinka sér þau en það er í samræmi 

við það sem niðurstöður stöðlunar prófsins gefa til kynna. Prófið metur einnig getu barns til að mynda 

fjölatkvæða orð. Sérhljóð eru ekki athuguð sérstaklega í prófinu en þó koma öll sérhljóð íslenskunnar 

fyrir, bæði stutt og löng (nema stutt /ö/ og /au/) og eru tilgreind í viðauka í handbók prófsins.  
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Málhljóðapróf ÞM hefur verið staðlað á 437 íslenskum börnum á áðurnefndu aldursbili, 213 

stúlkum og 224 drengjum. Sex meistaranemar í talmeinafræði og tveir talmeinafræðingar hafa komið 

að stöðluninni. Niðurstöður úr áðurnefndri doktorsrannsókn Þóru Másdóttur (2008) um hljóðþróun 

íslenskra barna voru hafðar að leiðarljósi við þróun prófsins. Fyrir hvert markhljóð sem barn myndar 

rétt fær það eitt stig. Heildarstigin eru síðan talin saman í lok fyrirlagnar og út frá þeim sést hvort barn 

sé á svipuðum stað og jafnaldrar þess í framburðarþroska eða hvort það sé eftir á og þurfi talþjálfun 

(Þóra Másdóttir, 2014). Í kjölfar fyrirlagnar er síðan hægt að nota ýmsar greiningaraðferðir (m.a. þær 

sem nefndar voru hér að ofan) til þess að greina betur erfiðleika barnsins við myndun málhljóða.  

 

2.5 Skiljanleiki (e. intelligibility) tals 

Megintilgangur tals er að geta gert sig skiljanlegan öðrum (Kent, Miolo, Bloedel, 1994). Þegar meta 

skal tíðni og umfang talþjálfunar er því ekki nóg að kanna getu barns til þess að mynda og bera fram 

stök málhljóð og samhljóðaklasa á framburðarprófi, heldur þarf einnig að athuga hversu vel það getur 

gert sig skiljanlegt í samfelldu tali við mismunandi viðmælendur. Ástæðan fyrir því að meta þarf 

skiljanleika í samfelldu tali sérstaklega er m.a. sú að rannsóknir hafa sýnt að börn með frávik í 

framburði eru líklegri til þess að bera málhljóð eða samhljóðaklasa sem þau eiga í erfiðleikum með rétt 

fram í stökum orðum en í samfelldu tali (Dubois og Bernthal, 1978; Johnson, Winney og Pederson, 

1980). Rannsóknirnar benda því til þess að framburðarpróf, þar sem að framburður barns á stökum 

orðum er skoðaður, segi ekki alltaf alla söguna og að mögulega séu framburðarerfiðleikar barns meiri 

en frammistaða þess á framburðarprófi segir til um. Því er mikilvægt að athuga sérstaklega skiljanleika 

samfellds tals barns til þess að fá betri heildarmynd af framburðargetu þess. 

Þættir sem ákvarða skiljanleika tals eru meðal annars framburður málhljóða, þættir er varða 

hljóðkerfið í heild, samhengi í tali og setningauppbygging. Yfirsneiðsþættir eins og lengd hljóða, 

tónhæð og áherslur hafa einnig áhrif á það hversu skiljanlegt tal er. Yfirsneiðsþættir eru mismikilvægir 

eftir tungumálum, t.d. er áhersla orða mikilvæg í spænsku en í ensku skiptir lengd sérhljóða meira máli 

(Soto-Faraco, Sebastián-Gallés og Cutler, 2001). Auk ofantalinna þátta fer skiljanleiki eftir aðstæðum, 

m.a. hversu vel hlustandi þekkir barnið. Skiljanleiki getur þannig verið breytilegur eftir því hvort 

hlustandi er foreldri sem vant er að hlusta á tal barnsins, eða ókunnugur viðmælandi sem hefur litla 

reynslu af því að hlusta á barnið (Flipsen, 1995; Bernthal, og Bankson, 1998; McLeod, Harrison og 

McCormack, 2012). Rannsóknir hafa til að mynda sýnt að í flestum tilvikum skilja foreldrar tveggja ára 

barna tal þeirra en ókunnugir skilja tal tveggja ára barna aðeins í helmingstilvikum (Roulstone, 2002). 

 Ýmsar leiðir eru notaðar til að meta skiljanleika tals. Aðferð sem mikið hefur verið notuð kallast 

orðakennsl (e. Word identification task) (sjá t.d. Weiss, 1982). Orðakennsl snýst um að einn eða fleiri 

einstaklingar eru í hlutverki hlustenda og eiga þeir að skrá hjá sér hvað þeim finnst barn vera að segja. 

Skiljanleiki er síðan metinn með því að skoða hlutfallið milli fjölda orða sem rétt skiljast og heildarfjölda 

orða sem barnið segir. Orðin geta ýmist verið fyrirfram ákveðin, stök orð, eða orð sem koma fram í 

sjálfsprottnu tali barnsins (Brannen, Hodson, 2000). Önnur aðferð sem notið hefur vinsælda eru 

svokallaðir hlustendakvarðar (e. Listener-rating scales) (sjá t.d. NTID rating scale í Kent, Miolo og 

Bloedel, 1994). Tölur á kvarða standa þá fyrir það hversu skiljanlegt hlustendum þykir tal barns vera. 

Oft er um að ræða 5, 7 eða 9 punkta kvarða, þar sem lægsti punkturinn stendur fyrir algjörlega 
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óskiljanlegt tal en sá hæsti fyrir fullkomlega skiljanlegt tal. Hlustendur heyra barn tala og merkja inn á 

kvarðann hversu skiljanlegt þeim þykir tal þess. Aðrir hlustendakvarðar ganga út á að hlustendur meta 

hlutfall af tali barns sem skilst. Ef hlustandi telur sig t.d. hafa skilið helming af setningu barns, merkir 

hann 50% inn á kvarðann en 100% ef hann telur sig hafa skilið allt (Brannen, Hodson, 2000; Apraxia 

kids, e.d.). Hlutfall réttrar samhljóðamyndunar (e. percentage of consonant correct), sem áður var 

nefnt sem aðferð við að meta frávik í framburði, hefur einnig verið notað til þess að meta skiljanleika í 

tali. Eins og áður kom fram felst aðferðin í að taka málsýni af barni og deila fjölda samhljóða sem 

barnið ber rétt fram með heildarfjölda samhljóða í málsýninu (Shriberg og Kwiatkowski, 1982; Kent, 

Miolo, Bloedel, 1994).  

Mæliaðferðirnar sem nefndar hafa verið hér að ofan eiga það sameiginlegt að leggja áherslu á 

þann þátt skiljanleika sem snýr að getu barns til þess að mynda málhljóð og samfellt tal (Kent, Miolo, 

Bloedel, 1994). En eins og áður kom fram getur skiljanleiki tals verið breytilegur eftir því hver 

hlustandinn er, þ.e. hvort hann er vanur að hlusta á þann sem talar eða ekki. Mælitæki þarf að taka 

tillit til þess að skiljanleiki er mismunandi eftir því hver hlustar ef mæling á að vera sem áreiðanlegust 

(McLeod, Harrison, McCormack, 2012).  

 

2.5.1 ICS kvarðinn  

ICS kvarðinn (Intelligibility in context scale) er próftæki sem felur í sér huglægt mat foreldra á 

skiljanleika samfellds, sjálfsprottins tals barna sinna (McLeod, Harrison, McCormack, 2012). Um er að 

ræða spurningalista sem foreldrar fylla út. Spurningarnar eru sjö og áður en foreldrar svara þeim eru 

þeir beðnir um að íhuga framburð og skiljanleika tals barns síns í liðnum mánuði. Þeir svara síðan 

spurningum um það hvernig þeim sjálfum og öðrum í umhverfi barnsins gengur að skilja tal þess. Aðrir 

í umhverfi barnsins eru náskyldir ættingjar, fjarskyldir ættingar, vinir, kennarar og svo ókunnugir. 

Svörin við spurningunum eru á 5 þrepa Likert kvarða þar sem svarmöguleikarnir eru: Alltaf (5 stig), 

Oftast (4 stig), Stundum (3 stig), Sjaldan (2 stig), Aldrei (1 stig). Til þess að reikna út heildarstig á 

kvarðanum eru stig við spurningunum sjö lögð saman og síðan er deilt í heildarfjölda stiga með fjölda 

spurninga (7). Mest er hægt að fá 5 stig á kvarðanum. Með því að nota ICS kvarðann samfara 

hefðbundnum framburðarprófum er hægt að sjá hvort niðurstöður framburðarprófa séu í samræmi við 

mat foreldra á skiljanleika tals barna sinna. Þannig fæst heildstæðari mynd af framburði barns í 

samfelldu tali. Upplýsingarnar sem fást með ICS kvarðanum geta nýst þegar ákveða á hvort barn þurfi 

talþjálfun og ef svo er hvert umfang hennar skal vera. Það sem ICS kvarðinn hefur fram yfir aðrar 

mælingar á skiljanleika í tali er að hann tekur tillit til þess að skiljanleiki getur verið mismunandi eftir því 

hver hlustar á barnið (McLeod, Harrison, McCormick, 2012). ICS kvarðinn er ástralskur að uppruna og 

kom því fyrst út á ensku. Síðan hann kom fyrst út hefur hann verið þýddur á rúmlega 60 tungumál, 

m.a. á kínversku/kantónísku, króatísku, slóvensku og á íslensku. Á íslensku kallast kvarðinn Skilningur 

á tali í samhengi. Þóra Másdóttir talmeinafræðingur þýddi spurningalistann að beiðni höfunda. 

Próffræðilegir eiginleikar íslensku  þýðingarinnar hafa þó ekki verið kannaðir. 
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2.6 Próffræðilegir eiginleikar  

Þegar mælitæki er notað til þess að kanna færni barns á ákveðnum málþætti er mikilvægt að 

upplýsingar um próffræðilega eiginleika mælitækisins liggi fyrir. Ákvörðun um hvaða mælitæki skal 

nota til þess að meta stöðu barns í tali þarf meðal annars að byggja á upplýsingum um áreiðanleika (e. 

reliability) og réttmæti (e. validity) mælitækisins. Einnig er mikilvægt að mælitæki sé staðlað áður en 

það er notað við mat á færni barns í tali. Þegar mælitæki eru notuð til greiningar eða skimunar á 

einhvers konar röskun, t.d. á málhljóðaröskun, eru hugtökin næmni (e. sensitivity) og sértækni (e. 

specificity) einnig mikilvæg próffræðileg hugtök. Næmni segir til um það hversu hátt hlutfall af þeim 

sem greindir eru með viðkomandi röskun út frá mælitækinu hafa hana raunverulega. Aftur á móti vísar 

sértækni til hlutfalls þeirra sem greinast með röskunina út frá mælitækinu en hafa hana ekki (Paul, 

2009).  

 

2.6.1 Áreiðanleiki mælitækja 

Áreiðanleiki mælitækis snýr að því hversu stöðug mæling fæst með notkun þess (Coaley, 2014). 

Mælitæki með góðan áreiðanleika gefur sömu eða svipaða niðurstöðu í hvert sinn sem það er notað til 

að meta eiginleika eða færni einstaklings á einhverjum þætti ef gengið út frá því að þátturinn haldist 

óbreyttur hjá einstaklingnum. Ýmsar leiðir eru til við að mæla áreiðanleika mælitækis. Áreiðanleiki 

innra samræmis (e. internal consistency reliability) felst í því að meta samræmi á milli svara við 

mismunandi atriðum mælitækis. Endurprófunaráreiðanleiki (e. test-retest reliability) felst í því að reikna 

fylgni milli heildartalna ákveðins prófs eða mælitækis sem lagt er fyrir sama hóp tvisvar með ákveðnu 

millibili. Einnig er hægt að nota fylgni milli hliðstæðra útgáfa sama prófs til þess að reikna áreiðanleika 

og er þá talað um áreiðanleika hliðstæðra prófa (e. alternate forms reliability). Þegar  

helmingungaráreiðanleiki (e. split-half reliability) er reiknaður er atriðum skipt í tvo helminga eftir 

ákveðinni reglu og fylgni reiknuð milli prófhelminga. Oftast er miðað við að áreiðanleikastuðlar 

mælitækja sem eru 0,7 eða hærri séu viðunandi (Coaley, 2014).  

 

2.6.2 Réttmæti mælitækja 

Réttmæti mælitækis snýr að því hvort tækið mæli það sem því er ætlað að mæla og hversu vel það 

gerir notendum kleift að draga ályktanir út frá niðurstöðum þess (Coaley, 2014). Algengt er að flokka 

réttmæti í þrennt. Innihaldsréttmæti (e. content validity) vísar til þess hversu vel atriði prófs eða 

mælitækis endurspeglar þann þátt eða þá hugsmíð sem því er ætlað að mæla. Til þess að meta 

innihaldsréttmæti mælitækis er algengast að sérfræðingar á viðeigandi sviði sem tengist hugsmíðinni 

sem próftækið á að mæla leggi mat á atriði þess (Coaley, 2014). Viðmiðsréttmæti (e. criterion-related 

validity) vísar til tengsla á milli niðurstaðna mælitækis og annarra mælinga sem tengjast sömu 

hugsmíð. Til að mynda væri athugun á tengslum milli niðurstaðna úr framburðarprófi og hversu vel 

barni tekst að gera sig skiljanlegt öðrum dæmi um athugun á viðmiðsréttmæti. Hugsmíðaréttmæti (e. 

construct validity) vísar til þess hvort og hversu vel tiltekið mælitæki metur þá hugsmíð sem því er 

ætlað að meta. Helstu aðferðirnar við að meta hugsmíðaréttmæti mælitækis eru þáttagreining og 
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samanburður þess við önnur viðurkennd mælitæki sem meta sömu eða svipaða hugsmíð (Coaley, 

2014).  

 Réttmæti er mun flóknara hugtak en hinn áðurnefndi áreiðanleiki. Eins og kom fram að ofan 

eru til mismunandi tegundir réttmætis og í raun er rangt að tala um réttmæti mælitækis þvi réttmæti 

vísar til notkunar mælitækisins frekar en mælitækisins sjálfs. Til dæmis getur notkun mælitækisins 

verið réttmæt fyrir einn hóp en ekki annan. Réttmæti er því afstætt fremur en algilt og ekki er hægt að 

fullyrða að tiltekið mælitæki sé réttmætt án nánari útlistunar á því í hvaða samhengi ályktanir út frá 

niðurstöðu þess eru dregnar (Coaley, 2014; Námsmatsstofnun, e.d.).  

 

2.6.3 Stöðlun mælitækja 

Auk þess að hafa upplýsingar um áreiðanleika og réttmæti prófs eða mælitækis er mikilvægt að 

stöðlun þess hafi farið fram áður en það er notað til þess að meta stöðu barns í tali. Þegar próf er 

staðlað er það lagt fyrir úrtak barna á ákveðnu aldursbili sem endurspeglar allt þýðið sem prófið er 

ætlað (Coaley, 2014). Fundin eru út aldursviðmið og þannig er með notkun mælitækisins hægt að 

meta hvar barn stendur á ákveðnum þætti miðað við jafnaldra. Í stöðluðu prófi felst einnig að til staðar 

séu ákveðnar reglur um fyrirlögn þess til að tryggja að prófið sé alltaf lagt fyrir á sama hátt og við 

svipaðar aðstæður af mismunandi notendum þess. Ef slíkar reglur eru ekki til staðar er hætta á því að 

prófið sé lagt fyrir á ólíkan hátt milli notenda sem getur komið niður á áreiðanleika þess (Coaley, 

2014). 

 

2.6.4 Próffræðilegir eiginleikar og þýdd mælitæki 

Þegar mælitæki er þýtt yfir á nýtt tungumál er ekki hægt að ganga að því vísu að próffræðilegir 

eiginleikar hinnar nýju útgáfu mælitækisins séu þeir sömu og fyrir upprunalegu útgáfuna. Það er heldur 

ekki við hæfi að nota sömu aldursviðmið og fundin voru út fyrir upprunalegu útgáfuna. Rannsóknir á 

réttmæti þýddra og óstaðlaðra matstækja sem gerðar hafa verið á Íslandi sýna að margvísleg skekkja 

getur fylgt notkun þeirra (Einar Guðmundsson, Sigurður J. Grétarsson, Sveinborg Kristjánsdóttir og 

Valka Jónsdóttir, 1993-1994; Evald Sæmundsen, Margrét Arnljótsdóttir og Jónas Halldórsson, 1990; 

Gylfi Ásmundsson, 1990). Þegar mælitæki er þýtt er því mikilvægt að fram fari sérstök athugun á 

próffræðilegum eiginleikum þýddrar útgáfu þess og finna þarf út ný aldursviðmið sem byggja á úrtaki 

einstaklinga sem tala hið nýja tungumál (Einar Guðmundsson, Ásdís Claessen, Berglind Ásgeirsdóttir 

og Birgir Þór Guðmundsson, 2005-2006). Eins og áður kom fram hafa próffræðilegir eiginleikar 

íslenskrar þýðingar ICS kvarðans ekki verið kannaðir og engin íslensk aldursviðmið eru til fyrir 

kvarðann. Próffræðilegir eiginleikar kínversku/kantónísku útgáfunnar, slóvensku og þeirrar króatísku 

hafa verið rannsakaðir. Niðurstöður þeirra rannsókna voru jákvæðar, til að mynda fannst gott innra 

réttmæti og endurtekningar áreiðanleiki þegar réttmæti kantónískrar útgáfu ICS kvarðans var athugað 

(Ng, To og McLeod, 2014; Kogovsek og Ozbic, 2013; Tomic og Mildner, 2014).  
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3. Markmið 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar er að athuga samræmi ICS kvarðans og Málhljóðaprófs ÞM. Eins 

og áður hefur komið fram er mikilvægt að athuga skiljanleika tals, jafnhliða því að kanna 

framburðarfærni barns á stökum hljóðum og klösum á framburðarprófi, þegar tíðni og umfang 

talþjálfunar er metin. Með því að athuga báða þessa þætti fást áreiðanlegri upplýsingar um alhliða 

framburðarfærni barnsins. ICS kvarðinn hefur það fram yfir aðrar aðferðir sem meta skiljanleika í tali 

að hann tekur tillit til þess að kunnugleiki hlustanda hefur áhrif á það hversu vel barn skilst. Með 

rannsókninni fást upplýsingar um réttmæti íslensku þýðingarinnar á ICS kvarðanum ásamt því að skref 

er tekið í átt að þróun íslenskra viðmiða fyrir kvarðann. Rannsóknin er að miklu leyti endurgerð (e. 

replication) á rannsókn Mcleod et al. frá 2012 og 2015. Viðmiðin fyrir ICS kvarðann sem til eru á ensku 

eru byggð á 4-5 ára gömlum börnum og verða jafngömul íslensk börn prófuð.  Með því fást viðmið 

sem hægt er að bera saman við viðmið McLeod et al. (2012 og 2015) og aðra sem unnið hafa 

samskonar rannsóknir á öðrum tungumálum en ensku.  

 

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Er fylgni á milli niðurstaðna úr Málhljóðaprófi ÞM og íslenskrar þýðingar ICS kvarðans? 

• Hver er innri áreiðanleiki íslenskrar þýðingar ICS kvarðans? 

• Greinir íslensk þýðing ICS kvarðans á milli barna með frávik í framburði og barna þar sem 

frávik eru ekki til staðar? 
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4 Efni og aðferðir 

4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru alls 112 íslensk börn á aldrinum 4-5;5 ára og foreldrar þeirra. Af þeim 

voru 59 (52,7%) drengir og 53 (47,3%) stúlkur. Haft var samband við tíu leikskóla í mismunandi 

hverfum Reykjavíkur. Leikskólarnir voru valdir af handahófi. Leikskólastjórar skólanna voru beðnir um 

að kynna sér rannsóknina á sérstöku upplýsingablaði. Þeir eða aðrir starfsmenn leikskólanna afhentu 

síðan foreldrum barna á aldrinum 4-5;5 ára á leikskóla sínum upplýsingablaðið, samþykkisyfirlýsingu, 

spurningalista um heilsufar og málþroska barns þeirra og spurningalista ICS kvarðans (McLeod, 

McCormack og Harrison, 2012). Leikskólastjórarnir eða aðrir starfsmenn sem sáu um að afhenda 

blöðin voru beðnir um að afhenda blöðin ekki foreldrum barna með heyrnarskerðingu, skarð í góm eða 

vör eða greind þroskafrávik. Tvítyngd börn tóku þátt í rannsókninni nema ef metið var svo að hæfni 

þeirra í öðru tungumáli væri meiri en hæfni þeirra í íslensku. Er það í samræmi við það sem gert var í 

rannsókn McLeod og samstarfsmanna hennar þegar próffræðilegir eiginleikar enskrar útgáfu ICS 

kvarðans voru kannaðir (McLeod, Harrison, McCormack, 2012; McLeod, Crowe, Shahaeian, 2015). Í 

þessari rannsókn var því háttað þannig að tvítyngt barn hafði möguleika á að taka þátt í rannsókninni 

ef það átti eitt íslenskt foreldri en börn tveggja erlendra foreldra voru útilokuð frá þátttöku.  

Foreldrar rúmlega 200 barna fengu ofantalin blöð afhent. Starfsmenn leikskólanna sáu um að 

fá blöðin tilbaka útfyllt af foreldrum. Foreldrar 115 barna skiluðu inn blöðum og samþykktu þátttöku 

barns síns í rannsókninni en foreldrar u.þ.b. 85 barna skiluðu ekki inn blöðum (ástæður þessa voru 

ekki kannaðar). Tvennir foreldrar sem skiluðu inn blöðum og samþykktu þátttöku barns síns í 

rannsókninni svöruðu ekki spurningalista ICS kvarðans og eitt barn féll utan við aldursbil 

rannsóknarinnar (4-5;5 ára). Af þeim 115 börnum foreldra sem gáfu samþykki fyrir þátttöku barns síns 

í rannsókninni voru því tölur 112 barna á ICS kvarðanum notaðar til þess að reikna lýsandi tölfræði og 

taka með því skref í átt að þróun íslenskra viðmiða fyrir kvarðann.  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var m.a. að fá upplýsingar um réttmæti íslenskrar þýðingar 

ICS kvarðans. Til þess að skoða réttmæti og aðra próffræðilega eiginleika íslenskrar þýðingar 

kvarðans var 61 barn af ofantöldum 112 valið til þess að taka þátt í seinni hluta rannsóknarinnar þar 

sem þau voru prófuð á Málhljóðaprófi ÞM (Þóra Másdóttir, 2014). Af þeim voru 39 (64%) drengir og 22 

(36%) stúlkur. Öll börn foreldra sem svöruðu spurningalistanum um heilsufar og málþroska barns síns 

á þann hátt að einhver frávik væru í framburði barnsins eða að barnið hefði einhvern tímann verið í 

talþjálfun tóku þátt í þessum seinni hluta rannsóknarinnar. Öll börn (n = 27) með 4 eða færri stig á ICS 

kvarðanum (McLeod, Harrison og McCormack, 2012) tóku einnig þátt í seinni hlutanum þar sem þau 

voru prófuð á Málhljóðaprófi ÞM. Þess má geta að oft var um skörun að ræða, þ.a.s. þau börn með 4 

eða færri á ICS kvarðanum áttu oftar en ekki foreldra sem svöruðu því að barn þeirra hefði einhver 

frávik í framburði og/eða hefði einhvern tímann verið í talþjálfun. Samtals voru þetta 40 (66%) börn. Að 

auki var 21 (34%) barn þar sem foreldrar lýstu engum frávikum í tali og fengu fleiri en 4 stig á ICS 

kvarðanum valið af handahófi og prófað á Málhljóðaprófi ÞM, meðal annars til samanburðar við fyrri 

rannsóknarhópinn. Ástæðan fyrir því að fleiri drengir en stúlkur tóku þátt í þessum seinni hluta 

rannsóknarinnar er sú að fleiri drengir en stúlkur höfðu einhver frávik í framburði eða höfðu einhvern 

tímann verið í talþjálfun samkvæmt foreldrum, og einnig var meira um að drengir fengju 4 eða minna á 



  

25 

ICS kvarðanum heldur en stúlkur. Þetta er í samræmi við það sem kom fram í kafla 2.3 hér að ofan 

þegar fjallað var um málhljóðaröskun. Þar kom fram að fleiri drengir hafa framburðarerfiðleika en 

stúlkur og að jafnaði eru drengir lengur að ná tökum á málhljóðum en stúlkur (Kenney og Prather, 

1986; Shriberg, Tomblin og McSweeny, 1999; Smit, Hand, Freilinger, Bernthal og Bird, 1990). 

Af þessu 61 barni sem var prófað á Málhljóðaprófi ÞM til þess að skoða próffræðilega 

eiginleika íslenskrar þýðingar ICS kvarðans heyrðu átta (13%) annað tungumál talað í nánasta 

umhverfi sínu auk íslensku. Tvö barnanna heyrðu pólsku, eitt heyrði þýsku og hjá einu barni var ekki 

tilgreint hvaða tungumál barnið heyrði í nánasta umhverfi sínu auk íslensku. Eitt af börnunum sem 

heyrði ensku í nánasta umhverfi sínu heyrði auk þess arabísku. Öll börnin í seinni hluta 

rannsóknarinnar (n = 61) höfðu eðlilega heyrn samkvæmt foreldrum, en þó höfðu 35 (57%) þeirra 

fengið vökva í eyrun þrisvar eða oftar. Vegna þess hversu algengar eyrnasýkingar eru hjá ungum 

börnum voru börn sem oft hafa fengið slíkar sýkingar ekki útilokuð frá þátttöku í rannsókninni. 

Fimmtán (25%) barnanna í seinni hluta rannsóknarinnar höfðu verið í talþjálfun áður og foreldrar 14 

(23%) barna lýstu einhverjum frávikum í framburði hjá barni sínu. Þessar upplýsingar komu fram á 

spurningalistanum um heilsufar og málþroska sem foreldrar svöruðu (sjá fylgiskjal 1). 

  

4.2 Mælitæki 

4.2.1 Málhljóðapróf ÞM, hljóðritun og hlutfall réttrar samhljóðamyndunar (PCC) 

Í kafla 2.4.1 og 2.5.1 hér á undan var fjallað um þau mælitæki sem notuð voru í rannsókninni. Þetta 

voru annars vegar Málhljóðapróf ÞM (Þóra Másdóttir, 2014) og hins vegar íslensk þýðing ICS 

kvarðans (McLeod, Harrison, McCormack, 2012) en íslensku þýðinguna gerði Þóra Másdóttir (2012). Í 

kafla 2.4.1 kom fram að Málhljóðapróf ÞM er íslenskt próf sem ætlað er að meta málhljóðamyndun 

barna á aldrinum 2;6-7;11 ára. Stöðlun prófsins byggir á gögnum frá börnum í 20 leikskólum og sex 

grunnskólum víðsvegar um landið. Í staðalúrtaki voru 437 börn á aldrinum 2;6-7;11 ára, 213 stúlkur og 

224 drengir. Með prófinu er framburður allra stakra málhljóða í íslensku kannaður, bæði í fram-, inn- 

og bakstöðu, ásamt ýmsum samhljóðaklösum og fjölatkvæðaorðum. Þrátt fyrir að prófið hafi verið 

gefið út með helstu aldursviðmiðum er úrvinnslu gagna ekki að fullu lokið. Í þessari rannsókn er 

síðastnefndu fjölatkvæða orðunum sleppt þar sem gagnaúrvinnslu þeirra er ekki lokið. 

 Eftir að börnin í seinni hluta þessarar rannsóknar höfðu verið prófuð á Málhljóðaprófi ÞM var 

hlutfall réttrar samhljóðamyndunar (e. percentage of consonants correct (PCC)) (Shriberg og 

Kwiatkowski, 1982) reiknað út frá framburði þeirra á orðum í prófinu (fyrir utan framburð þeirra á 

fjölatkvæðaorðunum). Þetta var gert til þess að hægt væri að bera íslenska þýðingu ICS kvarðans 

saman við Málhljóðapróf ÞM. Í kafla 2.4 var fjallað um PCC sem aðferð til þess að greina og meta 

frávik í framburði. Í stuttu máli felur aðferðin í sér að skoða framburð barns á stökum orðum eða 

orðum í málsýni og reikna út hlutfallið á milli samhljóða sem barnið myndar rétt og heildarfjölda 

samhljóða. Gefin er villa fyrir það þegar barn fellir hljóð á brott, skiptir út hljóði fyrir annað hljóð, víxlar 

hljóðum og fyrir hvers konar bjögun á hljóði sem heyra má hjá barninu. Í kafla 2.4 var einnig fjallað 

stuttlega um samsvörun orða, hljóðferlagreiningu og ólínulega hljóðkerfisgreiningu sem aðferðir við að 

greina og meta frávik í framburði. Ástæðan fyrir því að ákveðið var að nota PCC í þessari rannsókn er 
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sú að hún hentar sérstaklega vel fyrir markmið rannsóknarinnar. Með því að reikna út PCC fást tölur 

sem auðvelt er að nota til þess að bera saman við tölur á ICS kvarðanum, en meginmarkmið 

rannsóknarinnar var einmitt að skoða samræmi milli íslenskrar þýðingar ICS kvarðans og 

Málhljóðaprófs ÞM.  

Önnur ástæða fyrir því að ákveðið var að nota PCC í þessari rannsókn er sú að hlutfall réttrar 

samhljóðamyndunar hefur verið reiknað út frá prófunum allra þeirrra 437 barna sem prófuð voru á 

Málhljóðaprófi ÞM fyrir stöðlun þess. Þær tölur er því hægt að nota til samanburðar við þær tölur sem 

fást þegar PCC er reiknað fyrir börnin í þessari rannsókn. Við athugun á PCC hjá börnum á 

Málhljóðaprófi ÞM er aðferðin aðlöguð að íslensku. Aðlögun aðferðarinnar að íslensku felur aðallega í 

sér að rangur framburður á sveifluhljóðinu /r/ í beygingarendingum orða (t.d. í orðinu kubbar) telst ekki 

til villu þegar PCC er reiknað. Ástæðan fyrir því er sú að mikið er um slíkar beygingarendingar í 

íslensku. Ef gefin væri villa fyrir rangan framburð á /r/ í beygingarendingum myndi PCC hjá íslensku 

barni sem á einungis erfitt með sveifluhljóð (eða önnur afbrigði eins og nándarhljóðið [ɹ̥]) ekki endilega 

gefa rétta mynd af raunverulegri framburðargetu þess og hætta er á skekkju í útreikningum á /r/ hljóði. 

Að auki má nefna að ef /r/ vantar í beygingarendingu fallorða skerðist skiljanleiki tals lítið sem ekkert 

(Þóra Másdóttir, 2008). Hlutfallstala barns á Málhljóðaprófi ÞM segir því til um hversu marga 

samhljóða barn ber rétt fram af öllum samhljóðunum í prófinu fyrir utan samhljóðana í 

fjölatkvæðaorðunum og /r/ í beygingarendingum. Hér að neðan í töflum 1 og 2 sjást meðalhlutföll og 

dreifing PCC fyrir 4;0-5;5 ára börnin í stöðlunarúrtaki Málhljóðaprófs ÞM. Tafla 1 sýnir dreifinguna fyrir 

allt aldursbilið í heild en tafla 2 fyrir aldursbilin 4-4;5, 4;6-4;11 og 5-5;5 ára. Þess ber að geta að PCC 

sem reiknað hefur verið fyrir börn í stöðlunarúrtaki Málhljóðaprófs ÞM eru bráðabirgðatölur. Til stendur 

að fara aftur yfir prófanir og útreikninga á PCC fyrir hvert barn til þess að athuga áreiðanleika þeirra og 

því er mögulegt að tölurnar hér að neðan breytist lítillega þegar það verður gert. 

 

Tafla 1: Meðalhlutfall og dreifing réttrar samhljóðamyndunar hjá 4-5;5 ára börnum í 

stöðlunarúrtaki Málhljóðaprófs ÞM 

 Hlutfall réttrar samhljóðamyndunar (%) 

Meðaltal  93,44 

Staðalfrávik 7,55 

Skekkja -1,73 

Spönn 36,36 

Lægsta gildi 63,64 

Hæsta gildi 100 
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Tafla 2: Meðalhlutföll og dreifing réttrar samhljóðamyndunar hjá 4-5;5 ára börnum í 

stöðlunarúrtaki Málhljóðaprófs ÞM skipt í þrjú aldursbil  

Aldur Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Spönn 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

4;0-4;5 50 90,31 8,80 -1,029 36,01 63,64 99,65 

4;6-4;11 54 95,56 5,61 -2,145 25,96 74,04 100 

5;0-5;5 41 94,48 7,02 -2,566 35,92 64,08 100 

 

Áður en PCC var reiknað fyrir börnin í þessari rannsókn voru prófanir þeirra á Málhljóðaprófi 

ÞM hljóðritaðar. Við hljóðritunina var notast við IPA (International Phonetic Alphabet), en það er 

langútbreiddasta hljóðletur sem notað er við hljóðritun. Hljóðritun nýtist til þess að skoða framburð 

vegna þess að hljóðletur á borð við IPA inniheldur eitt tákn fyrir hvert hljóð í töluðu máli, en það gerir 

hefðbundin stafsetning ekki. Í hefðbundinni stafsetningu, þar sem notast er við bókstafi, getur eitt tákn 

staðið fyrir fleiri en eitt hljóð, og ekki er alltaf nákvæm samsvörun milli ritaðs máls og talaðs máls. Til 

dæmis innihalda orðin gata, auga og bogi öll bókstafinn g en þó stendur bókstafurinn fyrir ólík hljóð í 

orðunum þremur. IPA hefur hins vegar þrjú ólík tákn fyrir hljóðin þrjú, en þar er g í orðinu gata oftast 

táknað með [k] en í orðinu auga með [ɣ], og í orðinu bogi með [j]. Einnig er oft ósamræmi milli ritaðs 

máls og talaðs máls í hefðbundinni stafsetningu. Mörg dæmi eru um slíkt í íslensku, t.d. er orðið skipti 

skrifað með p en í töluðu máli er p-ið í orðinu borið fram sem /f/. Hljóðletur var þróað til þess að bæta 

úr þessum skorti á nákvæmri samsvörun milli talaðs máls og ritaðs máls. Eins og fyrr segir er IPA 

langútbreiddasta afbrigðið af hljóðletri, og byggir á þeirri stafagerð sem vesturevrópumál (t.d. íslenska) 

nota (Eiríkur Rögnvaldsson, 1990).  

 Sjö (11%) af hljóðritunum höfundar á prófunum á Málhljóðaprófi ÞM í rannsókninni voru 

endurhljóðritaðar af öðrum aðila með mikla reynslu af hljóðritun, til þess að athuga áreiðanleika 

hljóðritanna. Samræmi milli hljóðritananna tveggja á þessum sjö prófum var síðan skoðað með því að 

reikna hlutfall samhljóða sem hljóðritaðir voru eins af báðum aðilum og reyndist hlutfall samræmis hátt 

(meðal hlutfall samræmis = 97,4%, spönn = 94,9-98,9%). 

 

4.2.2 ICS kvarðinn 

ICS kvarðinn (sjá fylgiskjal 2) er þýddur kvarði og er ástralskur að uppruna. Með honum er skiljanleiki 

tals barna metinn. Tvær aðskildar athuganir hafa verið gerðar á próffræðilegum eiginleikum ensku 

útgáfunnar og mældust þeir góðir í bæði skiptin. Upplýsingar um próffræðilega eiginleika ICS kvarðans 

byggja annars vegar á úrtaki 120 ástralskra barna á aldrinum 4-5 ára og hins vegar á úrtaki 184 

annarra ástralskra barna á sama aldri. Í báðum athugunum var réttmæti enskrar útgáfu ICS kvarðans 

athugað með því að bera niðurstöður barna á kvarðanum saman við niðurstöður þeirra á þremur 

undirprófum DEAP (Diagnostic Evaluation of Articulation and Phonology) (Dodd, Hua, Crosbie, Holm 

og Ozanne, 2006) sem er málhljóðapróf fyrir enskumælandi börn sem staðlað hefur verið á áströlsku 

og bresku þýði. Fylgnin milli niðurstaðna úr ICS kvarðanum og undirprófum DEAP mældist í báðum 

athugunum lág til miðlungs há, jákvæð og í öllum tilvikum var fylgnin marktæk. Í báðum athugunum 
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mældist innri áreiðanleiki ICS kvarðans mjög hár (0,93 og 0,94). Ensk útgáfa ICS kvarðans virðist 

einnig hafa góða skimunareiginleika. Í ofantöldum rannsóknum þar sem réttmæti og áreiðanleiki 

enskrar útgáfu kvarðans var athugað var geta kvarðans til að greina á milli barna með frávik í 

framburði og barna með engin slík frávik einnig metin. Meðalstig ICS kvarðans hjá börnum foreldra 

með áhyggjur af framburði barna sinna (samkvæmt PEDS spurningalista sem lagður var fyrir foreldra í 

upphafi rannsóknar (Glascoe, 2009)) voru borin saman við meðalstig barna sem áttu foreldra með 

engar slíkar áhyggjur og reyndist munurinn á hópunum tveimur marktækur. Sú niðurstaða gefur til 

kynna að ICS kvarðinn geti nýst við skimun á framburðarerfiðleikum hjá enskumælandi börnum 

(McLeod, Harrison, McCormack, 2012; McLeod, Crowe, Shahaeian, 2015). 

 

4.2.3 Spurningalisti um heilsufar og málþroska 

Til viðbótar við ICS kvarðann svöruðu foreldrar barnanna í rannsókninni spurningalista um heilsufar og 

málþroska barns síns (sjá fylgiskjal 1). Þar var meðal annars spurt um heyrn barnsins og hvort það 

hefði greinst með vökva eða slím í eyrum eða fengið rör í eyru. Einnig var spurt um það á hvaða aldri 

barn sagði fyrstu orðin og hvort það hefði einhvern tímann verið í talþjálfun. Neðst á spurningalistanum 

gátu foreldrar komið á framfæri frekari upplýsingum um tal- eða málþroska barnsins. Tilgangur 

spurningalistann var annars vegar að ganga úr skugga um að börnin hefðu erindi í rannsóknina (t.d. 

hvað varðar heyrn) og hins vegar voru upplýsingarnar notaðar til þess að skipta börnum í tvo hópa 

sem bornir voru saman til þess að skoða skimunareiginleika ICS kvarðans (sjá nánar í kafla 4.4). 

 

4.3 Framkvæmd 

Áður en hafist var handa við rannsóknina voru tilskilin leyfi fengin frá Vísindasiðanefnd og Skóla- og 

frístundaráði Reykjavíkur. Rannsóknin var jafnframt tilkynnt til Persónuverndar. Eins og áður kom fram 

var haft samband við tíu leikskólastjóra í leikskólum í Reykjavík og þeir beðnir um að taka þátt í 

rannsókninni. Leikskólarnir voru valdir af handahófi en reynt var að tryggja að börnin sem tækju þátt 

kæmu úr sem flestum hverfum borgarinnar. Leikskólastjórarnir voru beðnir um að kynna sér 

rannsóknina á sérstöku upplýsingablaði sem þeir fengu sent í tölvupósti. Allir leikskólastjórarnir sem 

haft var samband við samþykktu að taka þátt í rannsókninni. Í byrjun janúar 2016 var farið inn á hvern 

þessara tíu leikskóla með hefti af blöðum sem ætluð voru foreldrum barna á aldrinum 4–5;5 ára. Þetta 

voru upplýsingablað um rannsóknina, samþykkisyfirlýsing, spurningalisti um heilsufar og málþroska 

barns og spurningalisti ICS kvarðans. Starfsfólk leikskólans afhenti foreldrunum blöðin og í flestum 

leikskólunum var sendur út sérstakur póstur um rannsóknina til foreldra þar sem þeir voru beðnir um 

að skila blöðunum útfylltum innan viku. Um það bil 1-2 vikum síðar var farið aftur í heimsókn á 

leikskólana og þau blöð sem höfðu skilað sér frá foreldrum sótt. Rannsakandi fór í gegnum öll blöðin 

sem skiluðu sér til þess að finna hentuga þátttakendur í seinni hluta rannsóknarinnar á Málhljóðaprófi 

ÞM. Því næst var farið í hvern leikskólanna tíu til þess að prófa börnin sem tóku þátt í seinni hluta 

rannsóknarinnar á Málhljóðaprófi ÞM. Rannsakandi fékk herbergi til þess að prófa börnin í  

leikskólanum. Rannsakandi fór inn á deildir barnanna og fékk starfsfólk deildanna til þess að fylgja sér 

til þeirra barna sem prófa átti. Aðeins eitt barn neitaði að fara með rannsakanda og láta prófa sig. Hver 
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prófun hófst með stuttri athugun á talfærum hvers barns. Þar var m.a. athugað með tunguhaft, ástand 

tanna og góms og gómboga. Ástand talfæra var eðlilegt hjá öllum börnunum í rannsókninni sem og 

hreyfingar talfæra. Síðan var Málhljóðapróf ÞM lagt fyrir og tók fyrirlögnin að meðaltali tíu og hálfa 

mínútu á barn. Prófun Málhljóðaprófs ÞM var tekin upp með Voice memos á Iphone 4s.  

 

4.4 Úrvinnsla gagna 

Gögnin voru skráð í excel skjal og síðan flutt yfir í tölfræðiforritið SPSS sem notað var við tölfræðilega 

úrvinnslu. Allar töflur í rannsókninni voru gerðar í Microsoft Word. Engar persónugreinanlegar 

upplýsingar voru notaðar við úrvinnslu gagna. Ráðgjöf við tölfræðilega úrvinnslu veitti Drífa Björk 

Guðmundsdóttir sálfræðingur sem var í meistaraprófsnefnd rannsakanda.  

 Ýmis lýsandi tölfræði var skoðuð. Lýsandi tölfræði á ICS kvarðanum var skoðuð annars vegar 

fyrir öll 112 börnin í rannsókninni og hins vegar fyrir það 61 barn sem tók þátt í seinni hluta 

rannsóknarinnar. Í báðum tilvikum voru meðaltöl og dreifing stiga skoðað bæði fyrir ólík aldursbil (4-

4;5, 4;6-4;11 og 5-5;5 ára) og fyrir aldursbilið í heild. Lýsandi tölfræði var einnig skoðuð fyrir PCC á 

Málhljóðaprófi ÞM hjá börnum sem tóku þátt í seinni hluta rannsóknarinnar og var það reiknað annars 

vegar fyrir aldursbilið í heild (4-5;5 ára) og hins vegar fyrir mismunandi aldursbil (4-4;5, 4;6-4;11 og 5-

5;5 ára). Lýsandi tölfræði var einnig skoðuð fyrir svör foreldra barna í seinni hluta rannsóknarinnar við 

ólíkum atriðum ICS kvarðans. Samræmi milli Málhljóðaprófs ÞM og ICS kvarðans var skoðað með því 

að reikna Pearson-fylgnistuðul á milli niðurstaðna úr prófunum tveimur hjá börnunum í seinni hluta 

rannsóknarinnar. Þetta var gert til þess að fá upplýsingar um réttmæti íslenskrar þýðingar ICS 

kvarðans. Til þess að skoða innri áreiðanleika ICS kvarðans var Cronbach’s alpha stuðull reiknaður út 

frá niðurstöðum hans hjá því 61 barni sem tók þátt í seinni hluta rannsóknar. 

Út frá stigum ICS kvarðans hjá því 61 barni sem tók þátt í seinni hluta rannsóknarinnar voru 

skimunareiginleikar íslenskrar þýðingar kvarðans athugaðir. Skimunareiginleikarnir voru athugaðir á 

tvo vegu:  

• Með samanburði á meðalstigum á ICS kvarðanum hjá börnum sem voru metin með frávik í 

framburði (n =25) og meðalstigum barna án slikra frávika (n =36). Röðun í hópana réðist af 

svörum foreldra um hvort barn hefði einhvern tíman verið í talþjálfun eða glímt við einhverja 

framburðarerfiðleika á spurningalistanum um heilsufar og málþroska. Við samanburðinn var 

notast við einhliða dreifigreiningu (e. One way Anova). 

• Með samanburði á meðaltölum PCC á Málhljóðaprófi ÞM hjá börnum sem voru annars vegar 

með meðalstig 4 eða lægra (n = 27) og hins vegar yfir 4 (n =34) á ICS kvarðanum. Ákveðið 

var að miða við fjóra á ICS kvarðanum þar sem að rannsóknir á próffræðilegum eiginleikum 

ICS kvarðans á öðrum tungumálum hafa sýnt að 4-5;5 ára börn með frávik í framburði fá að 

jafnaði rétt yfir eða undir fjórum á ICS kvarðanum. Þegar próffræðilegir eiginleikar kantónískrar 

útgáfu kvaðrans voru skoðaðir voru meðalstig barna með greinda málhljóðaröskun til að 

mynda 4,14 (Ng, To og McLeod, 2014) og hjá enskumælandi börnum með frávik í framburði 

eru meðalstig á ICS kvarðanum 3,9 samkvæmt rannsóknum (McLeod, Crowe og Shahaeian, 

2015). Við samanburðinn var einnig notast við einhliða dreifigreiningu.  
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5. Niðurstöður 

5.1 Lýsandi tölfræði ICS kvarðans  

Byrjað var á því að skoða lýsandi tölfræði ICS kvarðans (McLeod, McCormack og Harrison, 2012) hjá 

öllum þeim 112 börnum sem tóku þátt í rannsókninni. Þetta var gert til þess að fá mynd af því hvernig 

dreifing ICS kvarðans hjá íslenskum börnum á aldursbilinu 4-5;5 ára er í þýðinu og taka þannig skref í 

átt að þróun íslenskra aldursviðmiða fyrir kvarðann. Tafla 3 sýnir niðurstöðurnar fyrir ólík aldursbil. 

 

Tafla 3: Lýsandi tölfræði ICS kvarðans fyrir öll börnin (n = 112) í rannsókninni eftir aldursbilum 

Aldur Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Spönn 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

4;0-4;5 31 4,42 0,64 -0,83 2,30 2,70 5 

4;6-4;11 

5;0-5;5 

42 

39 

4,70 

4,50 

0,43 

0,56 

1,26 

-0,65 

1,60 

1,58 

3,40 

3,40 

5 

5 

 

Samkvæmt töflu 3 hafa yngstu börnin í rannsókninni lægsta meðaltal á ICS kvarðanum. Það kemur á 

óvart að næstelstu börnin (4;6-4;11 ára) hafa hærra meðaltal en elsti aldurshópurinn (5-5;5 ára) og 

nemur munurinn 0,2 stigum. Tafla 4 sýnir sömu tölfræði fyrir aldursbilið í heild. 

 

Tafla 4: Lýsandi tölfræði ICS kvarðans fyrir öll börnin (n = 112) í rannsókninni fyrir allt 

aldursbilið 

                           ICS kvarðinn 

Meðaltal 4,60 

Staðalfrávik 0,55 

Skekkja -0,98 

Spönn 2,30 

Lægsta gildi 2,70 

Hæsta gildi 5 

 

Samkvæmt töflu 4 er meðaltal ICS kvarðans fyrir aldursbilið í heild 4,60 stig. Stig á ICS kvarðanum 

spanna 2,30 stig hjá börnunum í rannsókninni.  

Tafla 5 sýnir niðurstöður ICS kvarðans fyrir mismunandi aldursbil innan þess hóps sem tók 

þátt í seinni hluta rannsóknarinnar (n = 61). 
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Tafla 5: Lýsandi tölfræði ICS kvarðans fyrir börnin (n = 61) í seinni hluta rannsóknar eftir aldri 

Aldur Fjöldi Meðaltal Staðalfrávik Skekkja Spönn 

Lægsta 

gildi 

Hæsta 

gildi 

4;0-4;5 20 4,13 0,62 -0,27 2,30 2,70 5 

4;6-4;11 16 4,38 0,48 -0,16 1,58 3,42 5 

5;0-5;5 25 4,29 0,58 -0,01 1,58 3,42 5 

 

Tafla 5 sýnir að þegar lýsandi tölfræði ICS kvarðans er reiknuð fyrir þau börn sem tóku þátt í seinni 

hluta rannsókanrinnar (n = 61) lækka meðaltölin samanborið við heildarúrtakið (n = 112). Lækkun 

verður á öllum aldursbilum og nemur 0,29 hjá yngsta hópnum, 0,32 há miðju hópnum og 0,21 hjá elsta 

hópnum.  

 Tafla 6 sýnir niðurstöður barnanna í seinni hluta rannsóknarinnar fyrir aldursbilið í heild.   

 

Tafla 6: Lýsandi tölfræði ICS kvarðans fyrir börnin (n = 61) í seinni hluta rannsóknar fyrir 

aldursbilið í heild. 

                           ICS kvarðinn 

Meðaltal 4,26 

Staðalfrávik 0,57 

Skekkja 0,22 

Spönn 2,30 

Lægsta gildi 2,70 

Hæsta gildi 5 

 

Tafla 6 sýnir heildarlækkun á meðaltali ICS kvarðans þegar lýsandi tölfræði er reiknuð út frá því 61 

barni sem tók þátt í seinni hluta rannsóknarinnar miðað við það þegar hún er reiknuð út frá öllum 112 

börnunum í rannsókninni. Lækkunin nemur 0,34 stigum. 

 

5.2 Lýsandi tölfræði fyrir PCC á Málhljóðaprófi ÞM 

Lýsandi tölfræði var einnig skoðuð fyrir hlutfall réttrar samhljóðamyndunar (e. percentage of 

consonants corret (PCC)) sem reiknað var út frá Málhljóðaprófi ÞM (Þóra Másdóttir, 2014) hjá hverju 

barni (n = 61) sem tók þátt í seinni hluta rannsóknarinnar. Þetta var skoðað annars vegar fyrir allan 

hópinn og hins vegar fyrir aldursbilin 4-4;5, 4;6-4;11 og 5-5;5 ára. Í töflu 7 má sjá niðurstöðurnar eftir 

aldursbilum, og til samanburðar eru í töflunni einnig tölur fyrir meðaltöl PCC fyrir stöðlunarúrtak 

Málhljóðaprófs ÞM.  
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Tafla 7: Lýsandi tölfræði PCC fyrir börnin í rannsókninni samanborið við börn í stöðlunarúrtaki 

Málhljóðaprófs ÞM eftir aldri 

  

Börn í rannsókninni  

Börn í stöðlunarúrtaki 

Málhljóðaprófs ÞM 

aldur  

4,0-4;5   

ára 

(n = 20 ) 

4;6-4;11 

ára 

(n = 16) 

5;0-5;5 

ára 

(n = 25 )  

4;0-4;5 

ára  

(n = 50) 

4;6- 

4;11 ára 

(n = 54) 

5;0-5;5 

ára (n 

= 41) 

Meðaltal                         85,43              91,9              91,76                 90,31          95,56             94,48 

Staðalfrávik                    14,50              11,04             7,51                  8,80            5,60              7,03 

Skekkja                          -0,76             -2,63              -0,70                 -1,03           -2,15              -2,60 

Spönn                             43                  42,90              23                   36,01           26                35,92 

Lægsta gildi                    57                  56                  77                     63,64          74,04           64,08 

Hæsta gildi                    100                 98,9               100                   99,65         100               100 

 

Samkvæmt töflu 7 hafa yngstu börnin (4-4;5 ára) í rannsókninni lægsta meðalhlutfall PCC á 

Málhljóðaprófi ÞM af aldurshópunum þremur. Dreifing hlutfalla er einnig meiri í yngsta hópnum en í 

hinum tveimur eldri hópunum. Tveir eldri aldurshóparnir hafa mjög svipað meðalhlutfall PCC, 

samkvæmt sömu töflu. Miðað við börn í stöðlunarúrtaki Málhljóðaprófs ÞM hafa börnin í seinni hluta 

þessarar rannsóknar lægra meðalhlutfall PCC og á það við um öll aldursbilin. 

             Tafla 8 sýnir lýsandi tölfræði PCC fyrir allt aldursbilið og einnig tölur fyrir stöðlunarúrtak 

Málhljóðaprófs ÞM til samanburðar. 

 

Tafla 8: Lýsandi tölfræði PCC fyrir börnin í rannsókninni og börn í stöðlunarúrtaki 

Málhljóðaprófs ÞM fyrir allt aldursbilið  

 Hópur 

 

4,0-5;5 ára börn í 

rannsókninni (n = 61) 

4;0-5;5 ára börn í 

stöðlunarúrtaki Málhljóðaprófs 

ÞM (n = 145) 

Meðaltal 89,72 93,44 

Staðalfrávik 11,34 7,55 

Skekkja -0,22 -1,73 

Spönn 44 36,36 

Lægsta gildi 56 63,64 

Hæsta gildi 100 100 
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Samkvæmt töflu 8 er meðalhlutfall PCC fyrir aldursbilið í heild tæpum 4% lægra fyrir börnin í þessari 

rannsókn miðað við börn í stöðlunarúrtaki Málhljóðaprófs ÞM. 

 

5.3 Lýsandi tölfræði fyrir svör foreldra við spurningalista ICS kvarðans 

Skoðuð var lýsandi tölfræði fyrir svörin við spurningunum sjö á spurningalista ICS kvarðans hjá 

foreldrum þess 61 barns sem tók þátt í seinni hluta rannsóknarinnar. Fylgni milli aldurs í mánuðum og 

einstakra spurninga kvarðans sýndu lága fylgni (r = 0,06–0,238) og því var þetta ekki skoðað 

sérstaklega fyrir hvert aldursbil heldur aðeins fyrir aldursbilið í heild. Tafla 9 sýnir lýsandi tölfræði fyrir 

svör foreldra við spurningum á ICS kvarðanum fyrir aldursbilið í heild. 

 

Tafla 9: Lýsandi tölfræði fyrir svör foreldra við spurningum á ICS kvarðanum 

  Alltaf Oftast   Stundum    Sjaldan        Aldrei 

Spurning M SD  n    %   n   %    n  %   n    %    n    % 

Skilur þú tal            4,52     0,54       33     53,20     27    43,50      1    1,60        0         0         0        0 
barns þíns? 

 

Skilja nánustu         

fjölskyldumeðlimir 

tal barnsins? 

 

4,43 0,59 29 46,80 29 46,80 3 4,80  0 0 0   0 

Skilja aðrir 

fjölskyldumeðlimir 

tal barnsins? 

 

4,20 0,68 21 33,90 31 50 9 14,50 0 0 0 0 

Skilja vinir 

barnsins tal 

þess? 

4,34 0,57 24 38,70 34 54,80 3 4,80 0 0 0 0 

 

Skilja aðrir                                                    

kunningjar tal 

barnsins? 

 

4,08 

 

0,76 

 

19 

 

30,60 

 

29 

 

46,80 

 

12 

 

19,40 

 

1 

 

1,60 

 

0 

 

0 

 

Skilja kennarar 

tal barnsins? 

 

 

4,34 

 

0,513 

 

22 

 

35,50 

 

38 

 

61,30 

 

1 

 

1,60 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

Skilja ókunnugir 

tal barnsins? 

3,93 0,83 15 24,20 31 50 11 17,70 4 6,50 0 0 
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Þegar tafla 9 er skoðuð sést að foreldrar voru líklegri til þess að svara því að þau skildu börnin sín 

alltaf heldur en aðrir í umhverfi barnsins. Af 61 foreldri sögðust 33 (54%) alltaf skilja barnið sitt. Næst 

líklegastir til þess að skilja barn alltaf voru nánustu fjölskyldumeðlimir þess (46,8 %), samkvæmt 

svörum foreldra. Foreldrar voru ólíklegastir til þess að svara því að ókunnugir skildu tal barns þeirra 

alltaf. Fimmtán foreldrar (24,6%) svöruðu því að ókunnugir skildu tal barns þeirra alltaf. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við það sem áður hefur verið haldið fram um að skiljanleiki sé mismunandi 

eftir því hversu vel viðmælandi þekkir barnið.  

 

5.2 Fylgni ICS kvarðans við Málhljóðapróf ÞM 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að skoða samræmi milli Málhljóðaprófs ÞM og íslenskrar 

þýðingar ICS kvarðans, til þess að fá upplýsingar um réttmæti íslenskrar þýðingar síðarnefnda 

kvarðans. Reiknaður var Pearson-fylgnistuðull á milli stiga á ICS kvarðanum og hlutfalls réttrar 

samhljóðamyndunar (PCC) sem reiknað var út frá framburði barnanna á orðum á Málhljóðaprófi ÞM. Í 

töflu 10 má sjá niðurstöður þegar fylgnin var reiknuð. 

 

Tafla 10: Fylgni íslenskrar þýðingar ICS kvarðans og Málhljóðaprófs ÞM 

  Málhljóðapróf ÞM  

 Fjöldi Fylgni P-gildi 

ICS kvarðinn    61 0,70  0,00 

 

Taflan sýnir háa, jákvæða fylgni (r = 0,70) milli ICS kvarðans og PCC á Málhljóðaprófi ÞM. Fylgnin er 

marktæk miðað við marktektarmörkin 0,05.  

 

5.4 Áreiðanleiki íslenskrar þýðingar ICS kvarðans 

Innri áreiðanleiki íslenskrar þýðingar ICS kvarðans var athugaður með því að reikna Cronbach’s alpha 

stuðul út frá svörum foreldra barna sem tóku þátt í seinni hluta rannsóknarinnar (n = 61) á ICS 

kvarðanum. Þetta var annars vegar athugað sérstaklega fyrir hvert aldursbil fyrir sig og hins vegar fyrir 

aldursbilið í heild. Fylgni milli stakra atriða ICS kvarðans var einnig skoðuð og sýnir tafla 11 

niðurstöðurnar. 

 

Tafla 11: Fylgni milli stakra atriða ICS kvarðans 

Spurning 1 2 3 4 5 6 7 

1. Skilur þú tal 

barnsins þíns? 

 

___ 0,86 0,67 0,65 0,71 0,73 0,64 

2. Skilja nánustu 

fjölskyldumeðlimir 

0,86 ___ 0,70 0,69 0,74 0,77 0,67 
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tal barnsins? 

 

3. Skilja aðrir 

fjölskyldumeðlimir 

tal barnsins? 

 

0,674 0,70 ___ 0,72 0,81 0,76 0,85 

4. Skilja vinir 

barnsins tal þess? 

 

0,65 0,69 0,72 ___ 0,81 0,78 0,68 

5. Skilja aðrir 

kunningjar tal 

barnsins? 

 

0,71 0,74 0,81 0,81 ___ 0,78 0,88 

6. Skilja kennarar 

tal barnsins? 

 

0,73 0,77 0,76 0,78 0,78 ___ 0,68 

7. Skilja ókunnugir 

tal barnsins? 

0,64 0,67 0,85 0,68 0,88 0,68 ___ 

        

 

Samkvæmt töflu 11 er fylgni milli stakra atriða ICS kvarðans á milli r = 0,64 – 0,88. Cronbach’s alpha 

stuðll ICS kvarðans reiknaðist α = 0,958 fyrir yngsta aldursbilið (4-4;5 ára), α = 0,924 fyrir aldursbilið 

4;6-4;11 ára og α = 0,947 fyrir elsta aldursbilið (5-5;5 ára). Fyrir aldursbilið í heild reiknaðist 

Cronbach’s alpha stuðll α = 0,948. Staðlaður alphastuðull fyrir aldursbilið í heild reiknaðist α = 0,953. 

Samkvæmt þessum tölum er innri áreiðanleiki íslenskrar þýðingar ICS kvarðans góður.  

 

5.5 Skimunareiginleikar ICS kvarðans 

Athugun á skimunareiginleikum íslenskrar þýðingar ICS kvarðans byggja á ICS tölum þess 61 barns 

sem tók þátt í seinni hluta rannsóknarinnar: 

• Meðalstig á ICS kvarðanum hjá þeim börnum þar sem foreldrar lýstu einhverjum frávikum í 

framburði á spurningalistanum um heilsufar og málþroska eða svöruðu því að börnin höfðu 

áður verið í talþjálfun (n = 25) voru borin saman við meðalstig ICS kvarðans hjá þeim börnum 

þar sem foreldrar lýstu engri slíkri seinkun í framburði og svöruðu því neitandi að börn þeirra 

hefðu áður verið í talþjálfun (n = 36). Niðurstöður dreifigreiningar voru F (1, 59) = 3,314 og p = 

0,074. Munur á meðalstigum hópanna tveggja á ICS kvarðanum náði ekki marktækt miðað við 

marktektarmörkin 0,05. 
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• Skimunareiginleikarnir voru athugaðir á annan hátt. PCC á Málhljóðaprófi ÞM hjá börnum með 

4 stig eða færri á ICS kvarðanum (n = 27) voru borin saman við PCC barna með fleiri en 4 stig 

á ICS kvarðanum (n = 34). Niðurstöður dreifigreiningarinnar voru F(1, 59) = 21,123 og p < 

0,05. Marktækur munur fannst því á milli þessara hópa á PCC miðað við marktektarmörkin 

0,05. 
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6. Umræða 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að fá upplýsingar um réttmæti íslenskrar þýðingar ICS kvarðans 

(McLeod, Harrison og McCormack, 2012) sem er ástralskur kvarði að uppruna og metur skiljanleika 

tals barna. Þegar börn með frávik í framburði eiga í hlut er mikilvægt að athuga skiljanleika í samfelldu 

tali þeirra samfara því að athuga framburð þeirra með hefðbundnum framburðarprófum. Eins og kom 

fram í fræðilegri umfjöllun segja framburðarpróf okkur ekki alltaf alla söguna um framburðarerfiðleika 

barns. Börn eru líklegri til þess að bera málhljóð og samhljóðaklasa sem þau eiga í erfiðleikum með 

rétt fram í stökum orðum enn í samfelldu tali (Dubois og Bernthal, 1978; Johnson, Winney og 

Pederson, 1980) og af þeim sökum geta framburðarpróf, sem flest hver prófa börn á stökum orðum, 

vanmetið framburðarerfiðleika barns. Það er því mikilvægt að athuga skiljanleika í samfelldu tali 

sérstaklega til þess að fá heildstæðari mynd af framburði barns sem nýtist þegar taka þarf ákvörðun 

um hvort talþjálfunar er þörf og hvert umfang hennar skal vera. Með rannsókninni var einnig tekið skref 

í átt að þróun íslenskra viðmiða fyrir ICS kvarðann.  

Með ICS kvarðanum leggja foreldrar huglægt mat á skiljanleika í samfelldu, sjálfsprottnu tali 

barna sinna. Þeir eru beðnir um að íhuga framburð og skiljanleika tals barns síns og svara síðan sjö 

spurningum um það hvernig þeim og öðrum í umhverfi barnsins gengur að skilja tal þess. Aðrir í 

umhverfi barnsins eru náskyldir ættingjar, fjarskyldir ættingjar, vinir, kennarar og svo ókunnugir. 

Þannig tekur ICS kvarðinn, ólíkt öðrum mæliaðferðum sem skoða skiljanleika tals, tillit til þess að 

skiljanleiki er mismunandi eftir því hver kunnugleiki hlustanda er við barnið. Rannsóknin var að miklu 

leyti endurgerð af rannsókn McLeod og samstarfsmanna hennar (2012 og 2015) þar sem 

próffræðilegu eiginleikar enskrar útgáfu kvarðans voru athugaðir. Segja má að þessi rannsókn hafi 

verið í tveimur hlutum. Í fyrri hluta rannsóknar var lýsandi tölfræði ICS kvarðans skoðuð fyrir 112 

íslensk börn á aldrinum 4-5;5 ára í mismunandi leikskólum Reykjavíkur til þess að þróa íslensk viðmið 

fyrir kvarðann. Af þessum 112 börnum var 61 barn síðan valið til þess að taka þátt í seinni hluta 

rannsóknarinnar þar sem þau voru prófuð á Málhljóðaprófi ÞM (Þóra Másdóttir, 2014) með það að 

markmiði að skoða réttmæti og aðra próffræðilega eiginleika íslenskrar þýðingar ICS kvarðans. Helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að mælingar á réttmæti og áreiðanleika ICS kvarðans komu vel 

út sem styður notkun hans við mat á framburðarerfiðleikum og þörf fyrir talþjálfun hjá íslenskum 

börnum á aldrinum 4-5;5 ára.  

 

6.1 Íslensk þýðing ICS kvarðans 

Samkvæmt fyrri hluta rannsóknarinnar fá dæmigerð, íslensk börn á aldrinum 4-5;5 ára að jafnaði 4,60 

stig á ICS kvarðanum en mest er hægt að fá 5 stig. Meðalstig voru einnig reiknuð fyrir mismunandi 

aldursbil. Að jafnaði fá íslensk börn á aldursbilinu 4-4;5 ára 4,42 stig á ICS kvarðanum, 4;6-4;11 ára 

börn fá 4,7 stig og 5-5;5 ára íslensk börn fá að jafnaði 4,5 stig á ICS kvarðanum samkvæmt 

rannsókninni. Þessar niðurstöður benda til þess að tal 4-5;5 ára íslenskra barna sé oftast eða alltaf 

skiljanlegt, sama hver viðmælandinn er. Tölurnar benda einnig til þess að lítil breyting verði á 

skiljanleika tals frá 4 ára aldri og rétt fram yfir 5 ára aldur hjá íslenskum börnum. Við fjögurra ára aldur 

virðist skiljanleiki tals hjá íslenskum börnum vera þess eðlis að fólk skilji þau oftast eða alltaf og virðist 

það vera óháð því hver hlustar. Engu að síður sýna svör við einstaka spurningum ICS kvarðans að 
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munur er á skiljanleika tals eftir því hvaða hlustandi á í hlut. Þegar svör við einstökum atriðum 

íslenskrar þýðingar ICS kvarðans voru skoðuð hjá foreldrum þess 61 barns sem tók þátt í seinni hluta 

rannsóknar kom í ljós að foreldrar skilja börnin sín best og samkvæmt svörum foreldra er fólk sem 

barn umgengst mikið (foreldrarnir sjálfir, nánir fjölskyldumeðlimir, vinir og kennarar) líklegra til að skilja 

tal barnsins alltaf heldur en fólk sem barnið umgengst minna (aðrir kunningjar og ókunnugir). Foreldrar 

voru líklegastir til þess að svara því að þeir skildu tal barna sinna alltaf en næstlíklegastir til þess að 

skilja tal barnanna alltaf voru nánustu fjölskyldumeðlimir. Ólíklegastir til þess að skilja tal barnanna 

voru ókunnugir. Af 61 foreldri svöruðu 33 (54%) því að þeir skildu barnið sitt alltaf en 15 (24,6%) 

foreldrar svöruðu því að ókunnugir skildu tal barns þeirra alltaf. Þetta styður það sem áður hefur verið 

haldið fram um að skiljanleiki tals barna sé að einhverju leyti háður því hver kunnugleiki þess er við 

viðmælanda (Flipsen, 1995; McLeod, Harrison, McCormack, 2012). Þessar niðurstöður gefa til kynna 

mikilvægi þess að próftæki sem mæla skiljanleika í tali taki tillit til þess að hann er mismunandi eftir því 

hver hlustar. Niðurstöðurnar gefa enn fremur til kynna að orðakennsl og hlustendakvarðar, sem fjallað 

var um í kafla 2.5 sem aðferðir við mat á skiljanleika í tali, séu ef til vill ekki nægilega áreiðanlegar 

aðferðir þar sem þær taka ekki tillit til kunnugleika barnsins við þann sem hlustar. Ástæðan fyrir því að 

skiljanleiki er mismunandi eftir kunnugleika hlustanda við barn er líklegast sú að þeir sem ungangast 

barn mikið hafa meiri reynslu af tali barnsins og eiga þar af leiðandi auðveldara með að skilja tal þess 

en þeir sem umgangast barnið minna.  

 

6.2 Áreiðanleiki og réttmæti íslenskrar þýðingar ICS kvarðans 

Líkt og með enska útgáfu ICS kvarðans mældist innri áreiðanleiki íslenskrar þýðingar ICS kvarðans 

fyrir aldursbilið 4-5;5 ára hár, eða (α = 0,948). Fyrir aldursbilið 4-4;5 ára mældist innri áreiðanleikinn 

0,958, 0,924 fyrir aldursbilið 4;6-4;11 ára og 0,947 fyrir elsta aldursbilið (5-5;5 ára). Þessi hái innri 

áreiðanleiki bendir til þess að samræmi sé í svörum foreldra við mismunandi atriðum íslenskrar 

þýðingar ICS kvarðans. Fylgni milli ólíkra atriða kvarðans mældist miðlungs há til há. Fylgni var minnst 

(r = 0,64) á milli atriða 1 (Skilur þú tal barnsins?) og 7 (Skilja ókunnugir tal barnsins?) en mest var 

fylgnin (r = 0,88) á milli atriða 5 (Skilja aðrir kunningjar tal barnsins?) og 7 (Skilja ókunnugir tal 

barnsins?). Samkvæmt þessum niðurstöðum hefur íslensk þýðing ICS kvarðans góðan innri 

áreiðanleika sem bendir til þess að kvarðinn sé áreiðanleg mæling á skiljanleika tals íslenskra barna á 

aldrinum 4-5;5 ára.  

Réttmæti íslenskrar þýðingar ICS kvarðans var skoðað með því að bera stig þeirra 

þátttakenda sem tóku þátt í seinni hluta rannsóknarinnar (n = 61) saman við niðurstöður þeirra á 

Málhljóðaprófi ÞM. Hlutfall réttrar samhljóðamyndunar (e. percentage of consonants correct (PCC)) 

(Shriberg og Kwiatkowski, 1982) var reiknað út frá framburði barnanna á Málhljóðaprófi ÞM en með 

því fengust tölur sem auðvelt var að nota til þess að bera stig barna á ICS kvarðanum saman við 

frammistöðu þeirra á Málhljóðaprófi ÞM. Fylgni á milli íslenskrar þýðingar ICS kvarðans og PCC á 

Málhljóðaprófi ÞM reyndist jákvæð, há (r = 0,70) og marktæk. Þessi háa, jákvæða fylgni bendir til þess 

að báðir kvarðarnir séu að mæla svipaða hugsmíð. Fylgnin gefur einnig til kynna að stig barns á ICS 

kvarðanum geti spáð fyrir um gengi þess á framburðarprófi. Íslensk þýðing ICS kvarðans hefur því gott 

hugsmíða- og viðmiðsréttmæti samkvæmt þessum niðurstöðum. Miðlungs há til há fylgni á milli ólíkra 
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atriða ICS kvarðans (sjá hér að ofan) gefur til kynna að þau séu öll að mæla sömu hugsmíðina sem 

bendir enn fremur til þess að íslensk þýðing ICS kvarðans hafi gott hugsmíðaréttmæti. 

Ofantaldar niðurstöður styðja notkun íslenskrar þýðingar ICS kvarðans við mat á framburði 

barns og þörf þess fyrir talþjálfun. Þessi háa fylgni milli prófanna tveggja bendir einnig til þess að 

niðurstöður Málhljóðaprófs ÞM séu í samræmi við mat foreldra á skiljanleika og framburði tals barna 

sinna sem gefur til kynna að Málhljóðaprófið hafi gott hugsmíðaréttmæti.   

 

6.3 Skimunareiginleikar ICS kvarðans 

Í rannsókninni var athugað hvort hægt væri að greina á milli íslenskumælandi barna með og án frávika 

í framburði með því að nota ICS kvarðann. Var það gert til þess að fá vísbendingar um hvort kvarðinn 

geti nýst sem skimunartæki fyrir framburðarerfiðleika hjá íslenskumælandi börnum. Þetta var ahugað á 

tvo vegu. Í fyrri athuguninni voru skimunareiginleikar kvarðans athugaðir á svipaðan hátt og gert var í  

rannsóknum McLeod og samstarfsmanna hennar (2012 og 2015) þar sem próffræðilegir eiginleikar 

enskrar útgáfu ICS kvarðans voru skoðaðir. Í þeim rannsóknum voru meðalstig ICS kvarðans hjá 

börnum foreldra með áhyggjur af framburði barna sinna borin saman við meðalstig kvarðans hjá 

börnum foreldra sem höfðu engar slíkar áhyggjur. Þessar upplýsingar fengust með því að leggja 

PEDS (Parent´s Evaluation of Developmental Status) fyrir foreldra í upphafi rannsóknarinnar. PEDS 

heitir á íslensku Mat foreldra á þroska barna og er um að ræða 10 atriða spurningalista þar sem 

foreldrar geta lýst yfir áhyggjum sínum eða áhyggjuleysi varðandi þroska, heilsu eða hegðun barna 

sinna (Glascoe, 2009). Með því að bera ofantalda hópa saman fundu McLeod og samstarfsmenn 

hennar marktækan mun á meðalstigum ICS kvarðans hjá börnum foreldra með áhyggjur af framburði 

barns sins annars vegar og börnum foreldra með engar áhyggjur hins vegar. Niðurstöðurnar gáfu 

þannig til kynna að ICS kvarðinn geti nýst sem skimunartæki fyrir framburðarfrávik hjá enskumælandi 

börnum.  

Í rannsókninni sem hér um ræðir, þar sem próffræðilegir eiginleikar íslenskrar þýðingar ICS 

kvarðans voru athugaðir, var PEDS ekki lagt fyrir foreldra í upphafi rannsókarinnar. Spurningalisti um 

heilsufar og málþroska (sjá fylgiskjal 1) var þó lagður fyrir þá en þar var ekki spurt beint út í áhyggjur 

foreldra af framburði barns, líkt og gert er í PEDS. Þar var þó spurt út í það hvort barn hefði einhvern 

tímann fengið talþjálfun og einnig gafst foreldrum færi á að koma upplýsingum á framfæri um eitthvað 

varðandi tal- eða málþroska barnsins, á nokkrum auðum línum neðst á spurningalistanum. Flestir 

þeirra foreldra sem nýttu sér þennan möguleika skrifuðu um hvað betur mætti fara í tali eða máli barns 

síns. Til þess að reyna að líkja eftir því sem gert var hjá McLeod og samstarfsmönnum hennar þegar 

skimunareiginleikar enskrar útgáfu kvarðans voru athugaðir var börnum í seinni hluta þessarar 

rannsóknar skipt í tvo hópa eftir svörum foreldra við ofangreindum spurningum á spurningalista um 

málþroska og heilsufar. Spurningunum tveimur var því nokkurn veginn ætlað að jafngilda spurningu 

PEDS listans um áhyggjur foreldra af framburði barns. Meðalstig ICS kvarðans hjá börnum sem höfðu 

einhvern tímann verið í talþjálfun og/eða áttu foreldra sem lýstu einhverjum framburðarerfiðleikum hjá 

þeim voru borin saman við meðalstig barna sem höfðu aldrei verið í talþjálfun og áttu foreldra sem ekki 

lýstu neinum framburðarerfiðleikum hjá þeim. Munur á meðalstigum ICS kvarðans hjá þessum tveimur 
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hópum náði ekki marktækni þótt lítið hafi vantað upp á til þess að munurinn væri marktækur (p = 

0,074). Eftir á að hyggja hefði verið sniðugra að leggja PEDS fyrir foreldra í upphafi þessarar 

rannsóknar, líkt og gert var þegar próffræðilegir eiginleikar enskrar útgáfu kvarðans voru athugaðir. 

Óvíst er að ofantalin atriði á spurningalista um heilsufar og málþroska barns, sem notuð voru til þess 

að hópaskipta og skoða skimunareiginleika íslenskrar þýðingar ICS kvarðans, hafi samræmst 

spurningunni á PEDS nægilega mikið til þess að marktækur munur fengist á milli hópanna líkt og 

fékkst í athugun á skimunareiginleikum enskrar útgáfu kvarðans.  

Þar sem munur á meðalstigum ICS kvarðans hjá ofantöldum hópum sem bornir voru saman 

náði ekki að vera marktækur var gripið til þess ráðs að athuga skimunareiginleika ICS kvarðans á 

annan hátt. Það var gert þannig að meðaltal PCC hjá börnum með 4 stig eða færri á ICS kvarðanum 

var borið saman við meðaltal þeirra barna sem fengu fleiri en 4 stig á ICS kvarðanum. Marktækur 

munur fannst á meðaltölum PCC þegar þessir tveir hópar voru bornir saman. Niðurstöðurnar gefa 

vísbendingu um að ICS kvarðinn geti nýst sem skimunartæki fyrir framburðarerfiðleika íslenskra barna 

á aldrinum 4-5;5 ára. Niðurstöðurnar gefa til kynna að 4 stig eða færri á ICS kvarðanum hjá íslensku 

barni á þessum aldri sé vísbending um að barnið hafi mögulega framburðarerfiðleika og að þörf sé á 

nánari athugun á framburði þess. Þetta eru mikilvægar niðurstöður í ljósi þess að lítið er um góð 

skimunartæki fyrir framburðarerfiðleika hjá íslenskum börnum. ICS kvarðinn er einfaldur og fljótlegur í 

notkun sem gerir hann sérstaklega hentugan fyrir skimun á framburðarerfiðleikum hjá börnum. Eins og 

áður var tekið fram gefa þessar niðurstöður þó aðeins vísbendingu um skimunareiginleika íslenskrar 

þýðingar ICS kvarðans og er frekari athugunar þörf. Gera þyrfti sérstaka rannsókn á 

skimunareiginleikum kvarðans fyrir íslensk börn þar sem úrtaksfjöldi væri meiri og næmni og sértækni 

kvarðans væri skoðað.  

.  

6.5 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Til styrkleika þessarar rannsóknar telst m.a. að börnin voru öll prófuð af sama aðila á Málhljóðaprófi 

ÞM. Auk þess voru þau prófuð á leikskóla sínum sem er umhverfi sem þau þekkja og líður að jafnaði 

vel í. Í flestum tilvikum fór prófun fram í hljóðlátu herbergi þar sem truflun var lítil og aðstæður prófunar 

voru svipaðar fyrir hvert barn í rannsókninni.  

Hvað takmarkanir rannsóknar varðar ber helst að nefna að úrtaksfjöldi var nokkuð lágur (n = 

112). Þau aldursviðmið sem þróuð voru fyrir ICS kvarðann í rannsókninni byggja á frekar fáum 

börnum, sérstaklega þegar horft er til mismunandi aldursbila (4-4;5, 4;6-4;11 og 5-5;5 ára). Það getur 

líka talist til takmörkunar rannsóknar að hafa ekki lagt PEDS fyrir foreldra í upphafi hennar þar sem 

spurt er beint út í áhyggjur foreldra af framburði barna þeirra, eins og gert var þegar að próffræðilegir 

eiginleikar enskrar útgáfu ICS kvarðans voru athugaðir. Ef það hefði verið gert er mögulegt að skýrari 

mynd hefði fengist af skimunareiginleikum íslenskrar þýðingar ICS kvarðans.  

 

6.6 Til umhugsunar 

Það kom höfundi á óvart hversu mörg börn í rannsókninni höfðu einhver frávik í framburði og/eða 

höfðu einhvern tímann verið í talþjálfun samkvæmt foreldrum, og einnig hversu mörg barnanna fengu 
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4 eða lægra á ICS kvarðanum. Þetta voru samtals 40 börn sem nemur rúmum þriðjungi allra 

þátttakenda í rannsókninni (34,7%). Þetta er gríðarlega hátt hlutfall ef litið er til þess að samkvæmt 

erlendum tölum er hlutfall 3 ára barna með framburðarfrávik 15% en það hlutfall lækkar niður í 3,8% 

við 6 ára aldur (Campell et al, 2003; Shriberg, Tomblin, McSweeny, 1999). Þetta gæti verið vísbending 

um að mögulega sé hlutfall framburðarerfiðleika hjá íslenskum börnum hærra en gengur og gerist 

erlendis. Höfundur telur þó líklegra að þetta endurspegli auknar líkur á samþykki fyrir þátttöku barns í 

rannsókninni hjá foreldrum barna með framburðarerfiðleika miðað við foreldra barna án slíkra 

erfiðleika. Möguleg ástæða fyrir þessum auknu líkum er sú að foreldrar barna með framburðar-

erfiðleika eru ef til vill meðvitaðri um framburð barna sinna en foreldrar barna án slíkra erfiðleika og því 

er líklegt að fyrrnefndi hópur foreldra hafi veitt rannsókninni meiri athygli og verið líklegri til þess að 

fallast á að barn sitt tæki þátt í henni. Í þessum 112 barna hópi sem tók þátt í rannsókninni er því 

mögulega hærra hlutfall barna með einhverja erfiðleika í framburði en á við um þýði íslenskra barna á 

sama aldursbili. Ef svo er eru einhverjar líkur á að meðalstig sem reiknuð voru út fyrir mismunandi 

aldursbil á ICS kvarðanum, til þess að taka skref í átt að þróun íslenskra viðmiða fyrir kvarðann, séu 

aðeins lægri en gengur og gerist í þýðinu.  
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7. Ályktanir 

Í rannsókninni voru réttmæti og aðrir próffræðilegir eiginleikar íslenskrar þýðingar ICS kvarðans 

athugaðir. Með rannsókninni var einnig tekið skref í átt að íslenskum viðmiðum fyrir kvarðann.  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má draga eftifarandi ályktanir: 

• ICS kvarðinn er áreiðanlegur kvarði til þess að meta skiljanleika í tali íslenskumælandi 

barna. 

• Notkun ICS kvarðans er réttmæt fyrir íslensk börn á aldrinum 4-5;5 ára. 

• Vísbending er um að kvarðinn geti nýst sem skimunartæki fyrir framburðarerfiðleikum hjá 

íslenskumælandi börnum á aldrinum 4-5;5 ára. 

• Tal íslenskra barna á aldrinum 4-5;5 ára er oftast eða alltaf skiljanlegt, óháð því hver 

hlustar og lítil breyting verður á skiljanleika tals frá 4 ára aldri og rétt fram yfir 5 ára aldur.  

Samkvæmt þessum ályktunum er hægt að nota íslenska þýðingu ICS kvarðans samfara hefðbundnum 

framburðarprófum til þess að fá betri mynd af heildarframburðargetu barns og þörf þess fyrir talþjálfun. 

Hvað varðar skimunareiginleika ICS kvarðans gefur rannsóknin vísbendingu um að hægt sé að miða 

við að 4 eða minna á ICS kvarðanum tákni þörf fyrir frekari athugun á framburði íslensks barns á 

aldrinum 4-5;5 ára. Sú háa fylgni sem fannst á milli mælingar á ICS kvarðanum og Málhljóðaprófs ÞM 

bendir til þess að mat foreldra á skiljanleika tals barna sinna sé að jafnaði í samræmi við 

raunverulegan framburð þeirra sem styður enn frekar notkun ICS kvarðans sem skimunartæki fyrir 

framburðarerfiðleika. Þetta eru mikilvægar niðurstöður þar sem skimunartæki fyrir framburðarerfiðleika 

hjá íslenskum börnum eru af skornum skammti.  

Frekari rannsókna er þó þörf. Skoða þarf meðaltöl og dreifingu stiga á ICS kvarðanum þar 

sem úrtaksfjöldi er meiri fyrir hvert aldursbil. Einnig væri áhugavert að fá upplýsingar um réttmæti á 

notkun kvarðans fyrir yngri börn en þau sem voru prófuð í þessari rannsókn, t.d. fyrir íslensk börn á 

aldursbilinu 3-3;11 ára. Þegar frekari rannsóknir eru gerðar á próffræðilegum eiginleikum íslenskrar 

þýðingar ICS kvarðans væri einnig góð hugmynd að láta foreldra fylla úr spurningalista ICS kvarðans 

á tveimur mismunandi tímapunktum til þess að athuga hvort íslenskir foreldrar séu samkvæmir sjálfum 

sér þegar þeir svara spurningalista ICS kvarðans. Með öðrum orðum þyrfti að athuga 

endurprófunaráreiðanleika íslenskrar þýðingar ICS kvarðans. Þegar frekari rannsóknir eru gerðar á 

próffræðilegum eiginleikum íslenskrar þýðingar ICS kvarðans væri einnig við hæfi að leggja PEDS fyrir 

foreldra í upphafi rannsóknar eins og gert var í rannsókn McLeod og fl (2012 og 2015). Þá væri hægt 

að skoða skimunareiginleika íslenskrar þýðingar ICS kvarðans á sama hátt og gert var í þeirri 

rannsókn og þannig fengjust betri upplýsingar um skimunareiginleika kvarðans fyrir íslenskumælandi 

börn. Að lokum þyrfti að ganga úr skugga um að rannsóknin endurspegli þýðið, t.d. með því að kanna 

hlutfall íslenskra barna með frávik í framburði miðað við jafnaldra, t.d. með faraldsfræðilegri rannsókn.  
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8. Lokaorð 

Þessi rannsókn gefur vísbendingu um að íslensk þýðing ICS kvarðans hafi góða próffræðilega 

eiginleika og að hann geti nýst talmeinafræðingum hér á landi í vinnu sinni með börnum með 

framburðarerfiðleika. Kvarðinn nýtist talmeinafræðingum m.a. við að fá skýrari mynd af heildar 

framburðargetu barns til viðbótar við hefðbundin framburðarpróf, sem hjálpar til við að ákveða hvert 

umfang talþjálfunar skal vera. Einnig geta talmeinafræðingar notað kvarðann við mat á árangri 

talþjálfunar með því að leggja kvarðann reglulega fyrir foreldra barns á meðan á talþjálfun stendur. 

Undir eðlilegum kringumstæðum ætti skiljanleiki tals hjá barni að aukast í kjölfar talþjálfunar og því 

getur fjölgun stiga á ICS kvarðanum hjá barni verið notað sem viðmið um að árangur hafi náðst í 

talþjálfun. Rannsóknin gefur að auki vísbendingu um að ICS kvarðinn geti nýst sem skimunartæki til 

þess að athuga hvort skoða þurfi framburð barns á aldrinum 4-5;5 ára nánar.   
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Fylgiskjal 1 

 

Útfyllist af prófanda:  Barn númer _________  

 
Spurningalisti fyrir foreldra vegna rannsóknarinnar 

Könnun á samræmi ICS kvarðans og Málhljóðaprófs ÞM 
Vinsamlega svarið öllum spurningunum 

1. Var barnið fyrirburi? 
 ¨  Nei  
 ¨  Já à hversu löngu fyrir settan fæðingardag fæddist barnið? ___ vikum   ___ dögum 
 
2.  Hefur barnið greinst með vökva eða slím í eyrum? 
 ¨  Aldrei 
 ¨  Einu sinni 
 ¨  Tvisvar sinnum 
 ¨  Þrisvar sinnum eða oftar 
 ¨  Er enn með langvarandi eyrnabólgur 
 
3.  Hefur heyrn barnsins verið mæld? 
 ¨  Nei  
 ¨  Já (þar með talin heyrnarmæling fljótlega eftir fæðingu) 
  Hvenær síðast? _________________________________ (dags. og/eða ár) 
  Hvar?  ________________________________________ 
  Niðurstöður mælingar? 
  ¨ eðlileg heyrn  ¨ skert heyrn 
 
4.  Hefur barnið fengið rör í eyru? 
 ¨  Aldrei 
 ¨  Já à Hve oft?  __________ sinni/sinnum 
 
5.  Hvenær sagði barnið fyrstu orðin? 
 ¨  Um eins árs aldur 
 ¨  Milli eins og tveggja ára 
 ¨  Milli tveggja og þriggja ára 
 ¨  Seinna en þriggja ára 
 
6. Hvenær skildu ókunnugir viðmælendur tal barnsins? 
 ¨  Um tveggja ára aldur 
 ¨  Um þriggja ára aldur 
 ¨  Fjögurra ára eða síðar 
 ¨  Ókunnugir eiga enn erfitt með að skilja tal barnsins 
 
7. Finnst þér að barn þitt hafi verið seint til máls miðað við jafnaldra? 
 ¨  Nei 
 ¨  Já 
 
8.  Hvernig finnst þér málþroski barnsins þíns vera núna miðað við jafnaldra? 
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 ¨  Mjög slakur 
 ¨  Frekar slakur 
 ¨  Í meðallagi 
 ¨  Góður 
 ¨  Mjög góður 
 
9.  Er vitað um mál- og/eða talerfiðleika hjá einhverjum eftirtalinna ættingja barnsins? 
       (merkið við allt sem við á) 
 ¨  Föður 
 ¨   Móður 
 ¨   Systkinum 
 ¨   Móðurömmu eða –afa 
 ¨   Föðurömmu eða –afa 
 ¨   Engir erfiðleikar í ættinni 
 ¨   Veit ekki um erfiðleika í ættinni 

	  
10.  Er annað tungumál talað meira en íslenska í nánasta umhverfi barnsins? 
 ¨   Nei 
 ¨   Já àHvaða?__________________________ 
 
11.  Hefur barnið verið í talþjálfun? 
 ¨   Nei 
 ¨   Já 

Er eitthvað annað sem þú/þið mynduð vilja koma á framfæri um tal- eða málþroska barnsins? 

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
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Fylgiskjal 2 
 

Kvarðinn Skilningur á tali í  

samhengi: Íslensk þýðing  
Intelligibility in Context Scale (ICS): Icelandic 

(McLeod,	  Harrison,	  &	  McCormack,	  2012)	  
Íslensk	  þýðing:	  Þóra	  Másdóttir,	  Ph.D.,	  Háskóla	  Íslands	  og	  Heyrnar-‐	  og	  talmeinastöð,	  Reykjavík,	  Iceland,	  2012	  

Translated	  by:	  Thóra	  Másdóttir,	  Ph.D.,	  The	  National	  Hearing	  and	  Speech	  Institute	  of	  Iceland,	  Reykjavík,	  
Iceland,	  2012	  

	  

Aldur	  barns:	  __________________________________	  

Drengur/Stúlka:	   	  

Dagsetning:	  	   	  Tengsl	  við	  barn	  (t.d.	  móðir/faðir):	   	  	  

Eftirfarandi	   spurningar	   eiga	   að	   sýna	   fram	  á	  hversu	  auðveldlega	  ólíkir	   viðmælendur	   skilja	   tal	   barnsins	  þíns.	  
Vinsamlega	  hugsaðu	  um	  tal	  barnsins	  undanfarinn	  mánuð	  þegar	  hverjum	  lið	  er	  svarað.	  Dragðu	  hring	  utan	  um	  
einn	  tölustaf	  fyrir	  hverja	  spurningu.	  

	  

	   Alltaf	   Oftast	   Stundu
m	  

Sjaldan	   Aldrei	  
	  

1. Skilur	  þú	  tal	  barnsins	  þíns1?	  
	  

5	   4	   3	   2	   1	  

2. Skilja	  nánustu	  fjölskyldumeðlimir	  tal	  barnsins?	  
	  

5	   4	   3	   2	   1	  

3. Skilja	  aðrir	  fjölskyldumeðlimir	  tal	  barnsins?	  
	  

5	   4	   3	   2	   1	  

4. Skilja	  vinir	  barnsins	  tal	  þess?	  
	  

5	   4	   3	   2	   1	  

5. Skilja	  aðrir	  kunningjar	  tal	  barnsins?	  
	  

5	   4	   3	   2	   1	  

6. Skilja	  kennarar	  barnsins	  tal	  þess?	  
	  

5	   4	   3	   2	   1	  

7. Skilja	  ókunnugir	  tal	  barnsins2?	  
	  

5	   4	   3	   2	   1	  

HEILDARSTIG	  =	  	   /35	   	   	   	   	  

MEÐALTAL	  HEILDARSTIGA	  =	  	   /5	   	   	   	   	  

1 Þennan	  kvarða	  er	  hægt	  að	  aðlaga	  og	  nota	  við	  athugun	  á	  tali	  fullorðinna	  með	  því	  að	  skipta	  út	  barni	  fyrir	  maka.	   
2	  Hér	  má	  einnig	  nota	  ókunnugir	  viðmælendur. 	  

	  
Þessa	  útgáfu	  af	  kvarðanum	  Skilningur	  á	  tali	  í	  samhengi	  má	  fjölfalda. 	  
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Intelligibility	   in	  Context	  Scale	   is	   licensed	  under	  a	  Creative	  Commons	  Attribution-‐NonCommercial-‐NoDerivs	  3.0	  
Unported	  License.	  	  
McLeod,	  S.,	  Harrison,	  L.	  J.,	  &	  McCormack,	  J.	  (2012).	  The	  Intelligibility	  in	  Context	  Scale:	  Validity	  and	  reliability	  of	  
a	   subjective	   rating	   measure.	   Journal	   of	   Speech,	   Language,	   and	   Hearing	   Research,	   55(2),	   648-‐656.	  
http://jslhr.asha.org/cgi/content/abstract/55/2/648	  
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Fylgiskjal 3 
 

	  

	  

	  

Upplýsingabréf	  til	  leikskólastjóra/aðstoðarleikskólastjóra	  

	  

Könnun	  á	  samræmi	  ICS	  kvarðans	  og	  Málhljóðaprófs	  ÞM	  

	  

Kæri	  viðtakandi	  
Heyrnar-‐	  og	  talmeinastöð	  Íslands	  er	  að	  vinna	  að	  réttmætisathugun	  á	  kvarða	  sem	  kallast	  ICS	  
(Intelligibility	  in	  Context	  Scale).	  Kvarðinn	  er	  ástralskur	  að	  uppruna	  en	  hefur	  verið	  þýddur	  yfir	  á	  
íslensku	  að	  beiðni	  höfunda	  hans.	  ICS-‐kvarðinn	  metur	  skiljanleika	  í	  tali	  barn	  og	  heitir	  á	  íslensku	  
Skilningur	  á	  tali	  í	  samhengi.	  Réttmæti	  íslensku	  þýðingar	  kvarðans	  hefur	  þó	  ekki	  verið	  kannað.	  
Tilgangur	  með	  prófun	  á	  leikskólum	  er	  að	  bera	  saman	  og	  kanna	  samræmi	  ICS-‐kvarðans	  við	  
Málhljóðapróf	  ÞM,	  sem	  er	  íslenskt	  framburðarpróf	  sem	  staðlað	  hefur	  verið	  á	  íslenskum	  börnum	  á	  
aldrinum	  2;6-‐8	  ára.	  Með	  samanburði	  við	  staðlað,	  íslenskt	  framburðarpróf	  fást	  upplýsingar	  um	  
réttmæti	  íslenskrar	  þýðingar	  ICS-‐kvarðans.	  	  
	  
Þegar	  börn	  með	  frávik	  í	  framburði	  eiga	  í	  hlut	  er	  mikilvægt	  að	  kanna	  færni	  þeirra	  til	  að	  mynda	  
málhljóð	  með	  stöðluðu	  prófi	  en	  einnig	  að	  fá	  upplýsingar	  frá	  foreldrum	  hvernig	  þau	  nota	  talið	  í	  
daglegum	  aðstæðum,	  t.d.	  hvort	  einungis	  nánustu	  aðstandendur	  skilja	  tal	  þeirra	  eða	  einnig	  ókunnugir	  
viðmælendur.	  Upplýsingar	  um	  það	  síðarnefnda	  fæst	  með	  því	  að	  leggja	  spurningalista	  ICS-‐kvarðans	  
fyrir	  foreldra	  barnanna.	  Með	  því	  að	  bera	  niðurstöður	  Málhljóðaprófs	  og	  ICS-‐kvarðans	  saman	  fást	  
upplýsingar	  um	  hvort	  samræmi	  sé	  á	  milli	  þess	  sem	  foreldrar	  svara	  um	  framburð	  og	  skiljanleika	  í	  tali	  
barns	  þeirra	  og	  frammistöðu	  sama	  barns	  á	  stöðluðu	  framburðarprófi.	  Börnin	  í	  rannsókninni	  verða	  á	  
aldrinum	  4-‐5	  ára.	  	  
	  
Ábyrgðarmaður	  verkefnisins	  er	  Dr.	  Þóra	  Másdóttir,	  talmeinafræðingur	  á	  Heyrnar-‐	  og	  talmeinastöð	  
Íslands	  og	  gestalektor	  við	  Háskóla	  Íslands	  (thoramas@hti.is).	  Meðrannsakendur	  eru	  Hrafnhildur	  
Halldórsdóttir,	  talmeinafræðingur	  á	  Heyrnar-‐	  og	  talmeinastöð	  (hrafnhildur@hti.is)	  og	  Rósa	  
Hauksdóttir,	  meistaranemi	  í	  talmeinafræði	  við	  HÍ	  (roh6@hi.is).	  

	  

Leikskólinn	  þinn	  er	  einn	  af	  leikskólum	  sem	  valdir	  voru	  af	  handahófi	  til	  þátttöku.	  Við	  vonum	  að	  
leikskólinn	  sé	  viljugur	  til	  samstarfs.	  Fljótlega	  munum	  við	  hafa	  samband	  til	  að	  kanna	  hvort	  svo	  sé	  og	  þá	  
í	  framhaldinu	  senda	  eftirfarandi	  skjöl	  sem	  ætluð	  eru	  foreldrum	  barnanna:	  fjölfaldað	  upplýsingabréf,	  
stuttan	  spurningalista	  um	  heilsufar	  og	  málþroska	  barnsins,	  ICS	  kvarðann	  og	  samþykkisyfirlýsingu.	  
Foreldrar	  kynna	  sér	  upplýsingar	  um	  rannsóknina,	  svara	  spurningalistanum	  og	  ICS	  kvarðanum	  og	  skrifa	  
undir	  samþykki.	  Ekki	  væri	  verra	  ef	  hægt	  væri	  að	  minna	  þá	  á	  að	  skila	  blöðunum	  inn.	  	  
	  
Við	  óskum	  eftir	  að	  börnin	  verði	  prófuð	  í	  leikskólanum.	  Gera	  má	  ráð	  fyrir	  að	  tekin	  verði	  smá	  törn	  í	  
verkefnið	  og	  að	  um	  tíu	  börn	  verði	  prófuð	  sama	  daginn,	  allt	  eftir	  því	  hvernig	  stendur	  á	  í	  leikskólanum.	  
Próftími	  ætti	  að	  vera	  í	  mesta	  lagi	  um	  20	  mínútur	  fyrir	  hvert	  barn.	  Málhljóðapróf	  ÞM	  verður	  lagt	  fyrir	  
hvert	  barn	  og	  að	  auki	  fer	  fram	  stutt	  athugun	  á	  talfærum	  þeirra	  til	  að	  athuga	  hreyfingar	  talfæranna,	  
mögulegt	  tunguhaft	  o.s.frv.	  Prófanir	  verða	  teknar	  upp	  á	  hljóðupptökutæki.	  Þóra	  eða	  Hrafnhildur	  
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talmeinafræðingar	  eða	  Rósa	  meistaranemi	  munu	  leggja	  Málhljóðapróf	  ÞM	  fyrir.	  	  
Fengist	  hefur	  leyfi	  fyrir	  rannsókninni	  hjá	  Vísindasiðanefnd	  (Tilv.:	  VSN-‐15-‐092),	  hjá	  skóla-‐	  og	  
frístundaráði	  Reykjavíkurborgar	  og	  jafnframt	  hefur	  rannsóknin	  verið	  tilkynnt	  til	  Persónuverndar.	  	  
	  
Séu	  einhverjar	  frekari	  fyrirspurnir	  af	  þinni	  hálfu	  endilega	  hafðu	  samband	  við	  aðstandendur	  
rannsóknarinnar.	  

	  

Leiðbeinandi	  Rósu	  við	  rannsóknina	  er	  Dr.	  Þóra	  Másdóttir,	  talmeinafræðingur.	  
	  

Virðingafyllst,	  með	  von	  um	  góðar	  undirtektir,	  
	  
________________________________________________________	  
Dr.	  Þóra	  Másdóttir,	  talmeinafræðingur	  og	  ábyrgðarmaður	  rannsóknarinnar	  (thoramas@hti.is)	  	  

	  
Hrafnhildur	  Halldórsdóttir,	  talmeinafræðingur	  (hrafnhildur@hti.is)	  	  
Rósa	  Hauksdóttir,	  meistaranemi	  í	  talmeinafræði	  (roh6@hi.is)	  
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Fylgiskjal 4 
 

Upplýsingabréf	  til	  foreldra/forráðamanna	  barna	  
	  

Könnun	  á	  samræmi	  ICS	  kvarðans	  og	  Málhljóðaprófs	  ÞM	  
	  

Kæra	  foreldri/forráðamaður	  
Hér	  með	  óskum	  við	  eftir	  þátttöku	  barns	  þíns	  í	  ofangreindri	  rannsókn	  sem	  felur	  í	  sér	  samanburð	  á	  
útkomu	  og	  samræmi	  milli	  tveggja	  próftækja,	  annars	  vegar	  ICS	  kvarðans	  (Intelligibility	  in	  Context	  
Scale)	  og	  hins	  vegar	  Málhljóðaprófs	  ÞM.	  	  Áður	  en	  þú	  ákveður	  hvort	  þú	  viljir	  að	  barnið	  þitt	  taki	  þátt	  í	  
rannsókninni,	  þarft	  þú	  með	  undirskrift	  þinni	  að	  gefa	  „upplýst	  samþykki“,	  en	  í	  því	  felst	  að	  þú	  hafir	  
kynnt	  þér	  hvað	  felst	  í	  þátttöku.	  Vinsamlegast	  gefðu	  þér	  tíma	  til	  að	  lesa	  upplýsingarnar	  og	  
samþykkisyfirlýsinguna	  vandlega	  (sjá	  hjálagt).	  Í	  þátttökunni	  felst	  að	  þú/þið	  fyllið	  út	  spurningalista	  um	  
þroska-‐	  og	  heilsufarstengda	  þætti	  er	  varða	  barnið,	  svarir	  spurningum	  ICS	  kvarðans	  (sjá	  hjálagt)	  og	  að	  
Málhljóðapróf	  ÞM	  verði	  lagt	  fyrir	  barnið.	  Vakni	  einhverjar	  spurningar	  má	  alltaf	  leita	  til	  aðstandenda	  
rannsóknarinnar	  eftir	  nánari	  upplýsingum.	  Foreldrum	  er	  frjálst	  að	  hafna	  þátttöku	  eða	  hætta	  í	  
rannsókninni	  á	  hvaða	  stigi	  sem	  er,	  án	  útskýringa.	  

	  

Þegar	  börn	  með	  frávik	  í	  framburði	  eiga	  í	  hlut	  er	  mikilvægt	  að	  kanna	  færni	  þeirra	  til	  að	  mynda	  
málhljóð	  með	  stöðluðu	  prófi	  en	  einnig	  að	  fá	  upplýsingar	  frá	  foreldrum	  hvernig	  þau	  nota	  talið	  í	  
daglegum	  aðstæðum,	  t.d.	  hvort	  einungis	  nánustu	  aðstandendur	  skilja	  tal	  þeirra	  eða	  einnig	  ókunnugir	  
viðmælendur.	  ICS	  kvarðinn	  er	  ástralskur	  að	  uppruna	  og	  hefur	  verið	  þýddur	  á	  íslensku	  að	  beiðni	  
höfunda	  kvarðans.	  Á	  íslensku	  nefnist	  hann	  „Skilningur	  á	  tali	  í	  samhengi“.	  Upplýsingar	  um	  kvarðann	  
má	  finna	  hér:	  http://www.csu.edu.au/research/multilingual-‐speech/ics.	  	  Málhljóðapróf	  ÞM	  er	  
staðlað	  próf	  sem	  ætlað	  að	  meta	  málhljóðamyndun	  og	  framburð	  barna	  á	  aldrinum	  2	  ½	  til	  8	  ára,	  sjá	  
nánar	  um	  prófið	  hér:	  http://hti.is/index.php/is/vorur/Vara/57-‐nytt-‐til-‐soelu-‐malhljodhaprof-‐fyrir-‐
talmeinafraedhinga	  	  
Í	  þessu	  verkefni	  verður	  kannað	  hvort	  hægt	  sé	  að	  finna	  samræmi	  milli	  þess	  sem	  foreldrar	  svara	  um	  
framburð	  og	  skiljanleika	  í	  tali	  barns	  þeirra	  og	  niðurstaðna	  úr	  Málhljóðaprófi	  ÞM	  sem	  lagt	  verður	  fyrir	  
sömu	  börn.	  Börnin	  í	  rannsókninni	  verða	  á	  aldrinum	  3-‐5	  ára.	  

	  

Ábyrgðarmaður	  verkefnisins	  er	  dr.	  Þóra	  Másdóttir,	  talmeinafræðingur	  á	  Heyrnar-‐	  og	  talmeinastöð	  
Íslands	  og	  gestalektor	  við	  Háskóla	  Íslands	  (thoramas@hti.is).	  Meðrannsakendur	  eru	  Hrafnhildur	  
Halldórsdóttir,	  talmeinafræðingur	  á	  Heyrnar-‐	  og	  talmeinastöð	  (hrafnhildur@hti.is)	  og	  Rósa	  
Hauksdóttir,	  meistaranemi	  í	  talmeinafræði	  við	  HÍ	  (roh6@hi.is).	  

	  

Fengist	  hefur	  leyfi	  fyrir	  rannsókninni	  hjá	  Vísindasiðanefnd	  (Tilv.:	  VSN-‐15-‐092)	  og	  hjá	  leik-‐	  og	  
grunnskóla	  barnanna.	  Rannsóknin	  hefur	  jafnfram	  verið	  tilkynnt	  til	  Persónuverndar.	  Engar	  
persónugreinandi	  upplýsingar	  koma	  fram	  við	  úrvinnslu	  og	  verða	  svarblöðin	  dulkóðuð	  með	  númerum.	  
Númeruð	  svarblöð	  barnanna	  verða	  geymd	  sér	  ásamt	  samþykkisyfirlýsingum.	  Öllum	  
rannsóknargögnum	  verður	  eytt	  samkvæmt	  reglum	  Persónuverndar	  að	  rannsókn	  lokinni	  og	  eru	  
rannsakendur	  bundnir	  þagnareiði.	  

	  
Ef	  leyfi	  fyrir	  þátttöku	  fæst	  er	  fyrirhugað	  að	  hitta	  barnið	  í	  leikskóla	  þess	  í	  um	  30-‐40	  mínútur.	  
Málhljóðapróf	  ÞM	  verður	  lagt	  fyrir	  barnið.	  Í	  því	  felst	  að	  barninu	  eru	  sýndar	  myndir	  sem	  það	  er	  beðið	  
um	  að	  nefna.	  Að	  auki	  fer	  fram	  stutt	  athugun	  á	  talfærum	  til	  að	  athuga	  hreyfingar	  talfæranna,	  
mögulegt	  tunguhaft	  o.s.frv.	  Prófanir	  verða	  teknar	  upp	  á	  hljóðupptökutæki.	  Varsla	  upptakanna	  verður	  
á	  Heyrnar-‐	  og	  talmeinastöð	  Íslands	  og	  verður	  þeim	  eytt	  að	  lokinni	  úrvinnslu	  þeirra.	  Þóra	  eða	  
Hrafnhildur	  talmeinafræðingar	  eða	  Rósa	  meistaranemi	  í	  talmeinafræði	  við	  HÍ	  munu	  leggja	  
Málhljóðapróf	  ÞM	  fyrir.	  	  
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Séu	  einhverjar	  frekari	  fyrirspurnir	  að	  þinni	  hálfu	  endilega	  hafðu	  samband	  við	  aðstandendur	  
rannsóknarinnar.	  

	  

Leiðbeinandi	  Rósu	  við	  rannsóknina	  er	  Dr.	  Þóra	  Másdóttir,	  talmeinafræðingur.	  
	  

Virðingafyllst,	  með	  von	  um	  góðar	  undirtektir,	  
	  

________________________________________________________	  
Dr.	  Þóra	  Másdóttir,	  talmeinafræðingur	  og	  ábyrgðarmaður	  rannsóknarinnar	  (thoramas@hti.is)	  	  
Hrafnhildur	  Halldórsdóttir,	  talmeinafræðingur	  (hrafnhildur@hti.is)	  	  

	  
Rósa	  Hauksdóttir,	  meistaranemi	  í	  talmeinafræði	  (roh6@hi.is)	  

	  
Ef	  þú	  hefur	  spurningar	  um	  rétt	  þinn	  sem	  þátttakandi	  í	  vísindarannsókn	  eða	  vilt	  hætta	  þátttöku	  í	  
rannsókninni	  getur	  þú	  snúið	  þér	  til	  Vísindasiðanefndar,	  Hafnarhúsinu	  v/Tryggvagötu,	  101	  Reykjavík.	  
Sími:	  551-‐7100,	  fax:	  551-‐1444,	  tölvupóstfang:	  visindasidanefnd@vsn.stjr.is.	  	  

 
 
 


