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Ágrip 

Mat á málþroska gegnir mikilvægu hlutverki í greiningu og meðferð barna með röskun á einhverfurófi. 

Málhömlun eða frávik í málþroska eru gjarnan hluti af einhverfu ásamt því að vera með fyrstu 

einkennum sem vekja áhyggjur foreldra. Sterk fylgni málþroska snemma á lífsleiðinni við 

langtímahorfur undirstrikar mikilvægi þess að fá eins nákvæmt mat á stöðu málþroska einhverfra 

barna og hægt er en það getur í mörgun tilfellum reynst erfitt. Hluti einhverfra barna svarar stöðluðum 

prófum illa. Það er mögulega vegna lítillar hvatningar við svörun prófatriða og vegna strangra 

fyrirlagnarreglna staðlaðra prófa. Samhliða stöðluðum prófum eru oft tekin málsýni af sjálfsprottnu tali 

barns í náttúrulegum aðstæðum. Málsýni veita annan vinkil á málþroskamat einhverfra barna þar sem 

þau eru fengin úr sjálfsprottnu tali í náttúrulegum aðstæðum. Tengsl staðlaðra prófa og málsýna í þýði 

einhverfra barna liggja ekki fyrir í beygingarlega flóknu tungumáli eins og íslensku. Téð tengsl hafa 

eingöngu verið rannsökuð erlendis og þátttakendur hafa að mestu leyti verið börn með dæmigerða 

framvindu þroska. 

Fyrsta markmið rannsóknarinnar var að bera saman mat á málþroska einhverfra barna með 

mismunandi aðferðum: Annars vegar sjálfsprottnu tali með því að taka málsýni og hins vegar með 

stöðluðum málþroskaprófum. Enn fremur að athuga hvaða hvaða upplýsingum málsýni geta bætt við 

notkun staðlaðra prófa. Annað markmiðið var að varpa ljósi á máltöku einhverfra barna ásamt 

sérkennum í máli, tali og formgerð máls hjá einhverfum börnum. 

Tvö stöðluð próf (TOLD-2P og PPVT-4) voru lögð fyrir 10 þátttakendur á aldrinum 4;10 til 6;1 ára 

sem valdir voru af hentugleika. Auk þess voru tekin málsýni af sjálfsprottnu tali þátttakendanna. Fylgni 

(e. bivariate Pearson´s correlation) var reiknuð fyrir mælitölur allra prófþátta TOLD-2P ásamt 

málþroskatölu, mælitölu PPVT-4 auk mælinga úr málsýnum af sjálfsprottnu tali (MLS, HFO og FMO). 

Niðurstöður sýndu meðalsterka til mjög sterka (.67 - .92) og tölfræðilega marktæka fylgni (miðað 

við p < 0,01 og í fleiri tilfellum p < 0,001) milli málþroskatölu og prófþátta TOLD-2P við mælieiningar úr 

sjálfsprottnu tali. Fylgni milli PPVT-4 og mælieininga úr málsýnum var meðalsterk en ekki tölfræðilega 

marktæk. Villugreining úr málsýnum gefur til kynna að einhverf börn geri villur af svipaðri gerð og 

dæmigerðir jafnaldrar en þó talsvert meira af þeim. 

Í stuttu máli er með nokkrum fyrirvörum hægt að draga þá ályktun að stöðluð próf og málsýni af 

sjálfsprottnu tali meti sömu undirliggjandi málþættina í beygingarlega flóknu tungumáli eins og 

íslensku. Hlutfall málfræðivillna og greining þeirra eru upplýsingar sem málsýni geta bætt við notkun 

staðlaðra prófa við mat á málþroska einhverfra barna. Ekki hefur áður verið sýnt fram á mikilvægi 

villugreiningar við mat á málþroska hjá einhverfum börnum. Frekari rannsókna á máltöku 

íslenskumælandi einhverfra barna er þörf. 
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Abstract 

Language assessment plays an important role in the diagnosis and treatment of children with autism 

spectrum disorders. Language impairment or deviation in language development is often one of the 

earliest symptoms that parents of autistic children are concerned about. Early language functioning 

strongly correlates with long-term outcomes which highlights the importance of acquiring an accurate 

assessment of language skills in children with autism. However, in many cases that can be difficult. A 

considerable portion of autistic children respond poorly to standardized tests. Response failure may be 

the result of a lack of motivation in responding to specific test items as well as strict testing 

procedures. Samples of spontaneous speech are often acquired in addition to the results of 

standardized tests. Speech sample analysis gives a different view of language development as the 

samples are collected in a more natural environment. The relationship of standardized measures of 

language and measures of spontaneous speech in children with autism has not been determined in a 

grammatically complex language such as Icelandic. Said relationship has only been researched 

abroad and participants have, for the most part, been typically developing children. 

The main objective of this study was to compare different methods of language assessment in 

autistic children. This was done by collecting samples of spontaneous speech and through the use of 

standardized tests of language. A part of the objective was to assess what additional information can 

be derived from using speech samples along with standardized tests. The second objective was to 

shed light on language acquisition in autistic children as well as to define the characteristics of speech, 

language and the structure of language in children with autism. 

Two standardized tests (TOLD-2P and PPVT-4) were administered to 10 participants between the 

ages of 4;10 and 6;1. Participants were selected by convenience. In addition to the standardized tests, 

speech samples were collected from all the participants. Bivariate Pearson´s correlation was 

calculated for the results from the standardized tests and measures of spontaneous speech (mean 

length of utterance, total number of words and number of different words). 

The results showed a moderately to very strong (r = .67 - .92), statistically significant correlation (p 

< 0,01 and in more cases p < 0,001) between the results of TOLD-2P and measures of spontaneous 

speech. Correlation between PPVT-4 and measures of spontaneous speech was moderately strong 

but lacked statistical significance. Analysis of grammatical errors in speech samples suggests that 

autistic children make similar errors in spontaneous speech as their typically developing peers 

although there is a considerably higher percentage of errors in their samples. 

With a few disclaimers, this study concludes that standardized tests of language and measures of 

spontaneous speech tap the same underlying linguistic abilities in autistic children in a grammatically 

complex language such as Icelandic. Speech samples do provide additional information when using 

them with standardized tests in language assessment of autistic children. Additional information 

appears in the form of a relative number of grammatical errors and the analysis of said errors. The 

importance of grammatical error analysis has not before been demonstrated in language assessment 

in autistic children. More research in langauage acquisition of Icelandic autistic children is needed. 
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1 Inngangur 

Mat á málþroska gegnir mikilvægu hlutverki í greiningu og meðferð barna með röskun á einhverfurófi 

(e. autism spectrum disorders; ASD). Það er vegna þess að málhömlun eða frávik í málþroska eru 

gjarnan hluti af einhverfu ásamt því að vera með fyrstu einkennum sem vekja áhyggjur foreldra. Auk 

þess gefur staða málþroska einhverfra barna vísbendingu um framtíðarhorfur þeirra (Muller og Brady, 

2016; Tager-Flusberg, Paul og Lord, 2005; Tek, Mesite, Fein og Naigles, 2014). Sterk fylgni 

málþroska snemma á lífsleiðinni við langtímahorfur undirstrikar mikilvægi þess að fá eins nákvæmt 

mat á stöðu málþroska einhverfra barna og hægt er. Tveir áhrifaþættir gera rannsakendum og 

meðferðaraðilum slíkt mat erfitt. Annars vegar svarar hluti einhverfra einstaklinga formlegum 

málþroskaprófum illa. Hugsanlega vegna þess að fyrirlagnarreglur prófanna gera ráð fyrir ákveðinni 

færni í að taka próf og vegna kröfu um einbeitingu og athygli sem er ekki alltaf til staðar hjá einhverfum 

börnum í prófaðstæðum (Condouris, Meyer og Tager-Flusberg, 2003). Aukinheldur er lítil hvatning til 

staðar við svörun ákveðinna prófatriða vegna reglna sem gilda um fyrirlögn staðlaðra prófa. Það getur 

haft þær afleiðingar að svörun verður dræm og gefur ekki réttmæta mynd af málkunnáttu. Hins vegar 

er misleitni í málþroska einhverfra einstaklinga sem hefur í gegnum tíðina orsakað það að 

rannsakendur eru ekki á eitt sáttir um það hvaða skerðingar á tali, máli og samskiptum eru lýsandi fyrir 

þýði einhverfra barna (Tek, o.fl., 2014). 

Rannsakendur og meðferðaraðilar reiða sig á mismunandi tegundir mælinga við mat á málþroska 

barna, hvort heldur einhverfra barna eða barna með eðlilega þroskaframvindu. Klínískur tilgangur 

mælinga er að finna börn með hömlur, greina hömlurnar og kortleggja þær með það í huga að 

skipuleggja og fylgja eftir meðferð eða inngripi. Frá sjónarmiði rannsókna er tilgangur mælinga að skrá 

niðurstöður einstaklings eða hópa/úrtaka til samanburðar við mismunandi skilgreind þýði (Condouris 

o.fl., 2003). Sem dæmi um tegundir mælinga má nefna stöðluð próf (e. standardized tests), 

þroskakvarða (e. developmental scales), viðtöl, spurningalista og óformlegt eða markviðmiðað mat (e. 

nonstandardized or criterion-referenced assessment). Allar þessar tegundir mælinga geta nýst við mat 

á málþroska en það eru aðallega tvær þeirra sem talmeinafræðingar reiða sig á; stöðluð próf 

(standardized tests) og málsýni af sjálfsprottnu tali (e. measures of spontaneous speech) í 

náttúrulegum aðstæðum (Paul og Norbury, 2012; Condouris o.fl., 2003). 

Þegar stöðluð eða formleg matstæki eru notuð er frammistaða barnsins borin saman við meðalgetu 

jafnaldra. Metinn er málskilningur og máltjáning barnsins og þekking þess á einstökum þáttum 

tungumálsins eins og hljóðkerfi (e. phonology), merkingarfræði (e. semantics), setningafræði (e. 

syntax) og orðhlutum (e. morphology). Með því er hægt að skoða þroskamynstur og hvernig færni 

birtist á undirprófum matstækis. Samhliða stöðluðum prófum eru oft tekin málsýni af sjálfsprottnu tali 

barnsins í náttúrulegum aðstæðum. Málsýni veita upplýsingar um notkun máls hjá barni í venjulegum 

hversdags aðstæðum og nýtast sérlega vel til þess að varpa ljósi á færni barna er varðar málnotkun 

og samræður (Condouris o.fl., 2003). Málsýni gefa þó ekki einungis upplýsingar er varða málnotkun 

heldur má einnig nálgast upplýsingar um stöðu þekkingar hjá börnum er varða orðaforða, 

setningafræði og málfræði. Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir (2015) fundu 

aldursbundin viðmið fyrir máltjáningu íslenskra leikskólabarna út frá sjálfsprottnu tali (málsýnum). Í 
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rannsókn þeirra voru eftirfarandi þættir skoðaðir; meðallengd segða (MLS), heildarfjöldi orða (HFO), 

fjöldi mismunandi orða (FMO) og hlutfall málfræðivillna í máli barna. Niðurstöður voru túlkaðar á þann 

hátt að málsýni væru mikilvæg viðbót við athuganir og rannsóknir á málþroska samhliða notkun 

staðlaðra prófa. 

Hömlur einhverfra barna spanna breitt svið og sú misleitni sem sést í mállegum takmörkunum 

þessara barna veldur því að þeir sem sinna greiningu, meðferð og rannsóknum þurfa gjarnan að reiða 

sig bæði á stöðluð málþroskapróf og málsýni af sjálfsprottnu tali við athuganir á málþroska barnanna 

(Condouris, o.fl., 2003). Nauðsyn þess að nota báðar þessar aðferðir skapar engu að síður vanda 

vegna þess að tengsl þessara ólíku mælinga í þýði einhverfra barna liggja ekki fyrir. Vandinn snýr að 

því hvort að stöðluð málþroskapróf og málsýni meti í raun sömu undirliggjandi málþætti. Tengsl 

staðlaðra prófa og málsýna hafa eingöngu verið rannsökuð erlendis og auk þess hafa þær rannsóknir 

að mestu leyti beinst að börnum með dæmigerða þroskaframvindu. Þær rannsóknir sem hafa verið 

gerðar gefa þó vísbendingu um að þessar tvær tegundir mælinga séu að meta sömu undirliggjandi 

málþætti, bæði hjá börnum án þroskafrávika og einhverfum enskumælandi börnum (sjá t.d. Ebert og 

Scott, 2014; Bishop og Donlan, 2005; Ukrainets og Blomquist, 2002; Manolitsi og Botting, 2011; 

Norbury og Bishop, 2003). 

Við mat á málþroska einstaklinga með einhverfu með stöðluðum prófum hafa þættir eins og 

próftökuhæfni (e. test-taking skills), athygli og hvatning áhrif á niðurstöður og geta jafnvel komið í veg 

fyrir að réttmæt og áreiðanleg mynd af málþroska þessara einstaklinga fáist (Condouris, o.fl., 2003). 

Málsýni veita annan vinkil á mat málþroska einhverfra barna þar sem þau eru fengin úr sjálfsprottnu 

tali í náttúrulegum aðstæðum. Í þessari rannsókn verður upplýsingum safnað um það hvort stöðluð 

próf og málsýni meti sömu undirliggjandi málþætti hjá einhverfum börnum í íslensku sem er 

beygingarlega flókið tungumál. Fyrri rannsóknir hafa verið bundnar við tungumál sem eru með 

einfaldari málfræðiuppbyggingu og einskorðast að miklu leyti við börn þar sem þroskaframvindan er 

með venjubundnum hætti. Þessar upplýsingar hafa klínískt gildi fyrir þá sem sinna greiningu/talþjálfun 

og fyrir þá sem fást við rannsóknir á máli og tali hjá einhverfum börnum.  

Á næstu síðum verður fjallað um fræðilegan bakgrunn þessarar rannsóknar. Byrjað er á því að 

kynna röskun á einhverfurófi, hugmyndir um orsök og málleg einkenni. Fjallað verður um rannsóknir á 

máltöku einhverfra barna en þar er rætt um misleitni þýðisins er kemur að mállegum þáttum, seinkun á 

málþroska, afturför og stöðnun í málþroska, sérkenni í máli einhverfra, mismunandi málsnið sem snúa 

að formgerð málsins og að lokum verður fjallað um undirhóp einhverfra barna sem ekki notar tal. Því 

næst verður rætt um mælingar á málþroska einhverfra barna. Þar verða stöðluð málþroskapróf og 

notkun þeirra í þýði einhverfra barna rædd ítarlega. Þá verða málsýni af sjálfsprottnu tali kynnt til 

sögunnar og að lokum verða rannsóknir um tengsl þessara tveggja tegunda mælinga ræddar. Eftir 

umfjöllun um bakgrunn rannsóknarinnar verða markmið, ávinningur og rannsóknarspurningar 

tilgreindar. Greint verður frá aðferðum, þátttakendum og úrvinnslu gagna. Loks verða settar fram 

niðurstöður og í kjölfarið umræða um þær. Ritgerðinni lýkur með kafla um ályktanir. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

2.1 Röskun á einhverfurófi 

Greining á einhverfu er grundvölluð á skilgreiningum röskunarinnar í handbókum 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (e. World Health Organization) ICD-10 (e. International 

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) (WHO, 1993) annars vegar og 

hins vegar í endurskoðaðri 4. útgáfu handbókar Bandaríska geðlæknafélagsins DSM IV-TR (e. 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders). Skilgreiningar á einhverfu í handbókunum eru í 

praktískum atriðum áþekkar þrátt fyrir að orðalag sé ekki nákvæmlega eins og að heiti sumra flokka 

séu ólík. Í DSM IV-TR er hugtakið röskun á einhverfurófi (e. autism spectrum disorder) skilgreint sem 

flokkur taugafræðilegra þroskaraskana (e. neurodevelopmental disorders) sem lýsa sér í skerðingu er 

viðkemur félagslegum samskiptum og boðskiptum ásamt því að einstaklingar með slíka röskun sýna 

sérkennilega og áráttukennda hegðun (APA, 2000). Í gegnum tíðina hafa hugtök eins og 

einhverfuröskun (e. autistic disorder), einhverfa, Aspergers heilkenni, ódæmigerð einhverfa og aðrar 

óskilgreindar gagntækar þroskaraskanir (e. pervasive developmental disorder not otherwise specified) 

verið spyrt saman í þessum flokki raskana á einhverfurófi og megnið af þeim rannsóknum sem hafa 

verið gerðar undanfarin ár, fjalla um raskanirnar á þeim grundvelli (Paul og Norbury, 2012). Hér verður 

þó að taka fram að í nýjustu útgáfu DSM handbókarinnar (5. útgáfa) hefur notkun þessara flokka verið 

lögð niður og í staðinn tekinn upp einn greiningarflokkur (autism spectrum disorder) sem á að ná utan 

um kjarna einkenna röskunarinnar sem spannar breitt róf hjá einstaklingum með einhverfu (APA, 

2013). Í báðum útgáfum handbókanna eru greiningarviðmið sem einstaklingar þurfa að uppfylla til 

þess að fá viðkomandi greiningar sem eru sérmerktar og aðgreindar með tilliti til einkenna. Hér verður 

ekki notast við skilgreiningu úr nýjustu útgáfu handbókarinnar vegna þess að breytingarnar sem felast 

í henni eru svo miklar (og áhrif þeirra óljós enn sem komið er) að samanburður niðurstaðna úr þessari 

rannsókn við fyrri rannsóknir yrði í besta falli óljós og í versta falli ónothæfur. Þess í stað verður fjallað 

um raskanir á einhverfurófi á sama hátt og gert er í endurskoðaðri 4. útgáfu handbókarinnar sem og 

ICD-10 til þess að auðvelda umfjöllun og samanburð við fyrri rannsóknir sem tæpt hafa á svipuðu efni. 

Faraldsfræðilegar rannsóknir á algengi einhverfu hérlendis benda til þess að tíðni einhverfu sé 

svipuð hér og fundist hefur í nýlegum rannsóknum erlendis eða 1,2%. Í þessum rannsóknum er byggt 

á greiningarviðmiðum ICD-10. Talsverður munur á algengi virðist vera milli kynja. Þannig er algengi 

röskunar á einhverfurófi 172,4 af hverjum 10.000 drengjum (1,72%) en 64,8 af hverjum 10.000 

stúlkum (0,65%) (Sæmundsen o.fl., 2013). 

 

2.1.1 Erfðir og hugrænar kenningar um orsök 

Röskun á einhverfurófi hefur fengið mikla athygli á síðustu árum og er að líkindum sú þroskaröskun 

sem hefur verið hvað mest rannsökuð. Margar misgagnlegar kenningar um uppruna og orsök 

einhverfu hafa komið fram. Nokkuð sterkum stoðum hefur verið rennt undir þá nálgun að mismunandi 

gerðir einhverfu (og allur sá breytileiki sem þeim fylgja) séu undir sterkum áhrifum flókinna erfðaþátta 
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sem, á einn eða annan hátt, breyta venjubundinni framvindu taugaþroska (e. neurobiological 

development) (Abrahams og Geschwind, 2010; Paul og Norbury, 2012). 

Þroskahömlun (e. intellectual disability) er algeng meðal einstaklinga með einhverfu þar sem 

rannsóknir hafa sýnt að á bilinu 50% til 70% einhverfra eru með óyrta greindartölu (e. nonverbal IQ) 

undir 70 (Matson og Shoemaker, 2009). Aðrar rannsóknir sýna lægra hlutfall einhverfra með 

greindarskerðingu. Sem dæmi má nefna íslenska faraldsfræðirannsókn þar sem í ljós kom að 45,3% 

einhverfra þátttakenda í rannsóknarúrtaki mældust með greindartölu undir 70 og 34,1% þátttakenda 

voru með greiningu um þroskahömlun (Sæmundsen o.fl., 2013). Rannsóknir hafa leitt í ljós að 

greindartala virðist hafa ágætis forspárgildi fyrir framtíðarhorfur en jafnframt er vert að taka fram að 

ekki hefur verið hægt að sýna fram á sterkt samband milli greindartölu og til dæmis árangurs 

einhverfra barna í skóla eða atferli og aðlögun almennt (Howlin, 2005; Estes, Rivera, Bryan, Cali og 

Dawson, 2011; Charman o.fl., 2011). Þetta er mikilvægt að hafa í huga þegar verið er að kanna hvaða 

þættir hafa áhrif á mögulega framvindu inngrips eða meðferðar, þar sem mun fleira en greindartala 

skiptir máli. Þetta undirstrikar meðal annars þá misleitni sem er til staðar í þýði einhverfra barna. 

Þó nokkrar hugrænar kenningar til skýringar höfuðeinkenna einhverfu hafa komið fram á 

sjónarsviðið. Umræða um þær fer út fyrir umfang þessarar rannsóknar en þó má nefna til sögunnar 

kenningar um skerta hugarstýringu (e. executive functions), skert næmi á samhengi/heildarsýn (e. 

weak central coherence) og að lokum skerðingu hvað varðar félagslega hugsun (e. social cognition). 

Hugrænar kenningar um einhverfu eiga það allar sameiginlegt að engin þeirra tekst beint á við að 

útskýra breytileika í málþekkingu og mállegri getu einhverfra einstaklinga (Paul og Norbury, 2012). 

Þessar þrjár fyrrnefndu hugmyndir snerta þó mögulega, á einn eða annan hátt, málþroska og 

málúrvinnslu (e. language processing). Sem dæmi má nefna að skert hugarstýring og afleiddur skertur 

hugrænn sveigjanleiki tengist mögulega erfiðleikum með málnotkun (e. pragmatics) hjá einhverfum 

börnum. Skert næmi á samhengi/heildarsýn, eins og vandi við samþættingu mállegra upplýsinga, 

veldur mögulegum vanda í samtali. Að lokum er líklegt að skert félagsleg hugsun, skertur skilningur á 

ætlun annarra og vandi við að setja sig í spor annarra, greini einhverf börn frá öðrum börnum með 

þroskaraskanir af öðru tagi er kemur að notkun máls, boðskipta og samskipta (Happé og Frith, 2006; 

Paul og Norbury, 2012). Kenningin um skerta félagslega hugsun hefur verið studd með rannsóknum 

og getur mögulega skýrt, að hluta, vandamál hjá einhverfum við nám nýrra orða (með hliðsjón af 

athygli) (Tenenbaum, Amso, Abar og Sheinkopf, 2014) og erfiðleika einhverfra við að skilja dulda 

merkingu í tali (e. non-literal language) s.s. kaldhæðni og líkingamál (Martin og McDonald, 2004). 

Þrátt fyrir ítarlegar rannsóknir í meira en hálfa öld hefur ekki verið hægt að upphefja eina kenningu, 

hvorki er varðar hugræn einkenni né ákveðinn erfðaþátt sem dugar til þess að skýra einkenni 

einhverfu til hlítar. Í samantekt sinni á tvíburarannsóknum benda Happé, Ronald og Plomin (2006) á 

að tími sé til kominn að hætta að líta á orsök einhverfu sem órofa heild og flytja athyglina frekar að 

undirþáttum röskunarinnar með allri þeirri misleitni sem með fylgir. Þannig geti reynst gagnlegra að líta 

sérstaklega á: Skert félagsleg samskipti, skert boðskipti og sérkennilega og áráttukennda hegðun, sitt 

í hvoru lagi, með tilliti til orsakar og hvernig koma má til móts við einstaklinga með einhverfu.  

Þessi nálgun gæti verið spennandi kostur er kemur að rannsóknum á málþroska og málþekkingu 

hjá einhverfum börnum. Þetta felur í sér að kanna seinkun eða röskun í þroska sértækra tal- og 
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málþátta hjá einhverfum börnum eins og hljómfalli (e. prosody), setningafræði (e. syntax), 

orðhlutafræði (e. morphology), merkingarfræði (e. semantics) og hljóðkerfisfræði (e. phonology). Ekki 

hafa verið gerðar margar slíkar rannsóknir en þær eru þó til og þeim þyrfti að fjölga (Eigsti o.fl., 2011). 

 

2.1.2 Málleg einkenni 

Röskun eða seinkun er varðar tal, mál og notkun þess er eitt af fyrstu einkennum sem foreldrar 

einhverfra barna byrja að hafa áhyggjur af. Þá sýna rannsóknir sterka fylgni milli betri málþroska og 

langtímahorfa eintaklinga með einhverfu. Þannig virðast einstaklingar með meiri mállega getu fyrir 6 

ára aldur vegna betur til lengri tíma en einstaklingum með minni mállega getu fyrir 6 ára aldur. Þetta 

mynstur er líka til staðar hjá einstaklingum með Aspergers heilkenni. Aspergers heilkenni er gjarnan 

skilgreint á grundvelli þess að ekki sé til staðar klínískt marktæk málhömlun eða seinkun á máli og tali. 

Greiningar á framvindu (e. analyses on outcome) í rannsóknum hafa stutt við slíka framvindu í bernsku 

og á unglingsárum hjá þessum hópi einhverfra barna (Szatmari o.fl., 2009; Tager-Flusberg o.fl., 2005). 

Í ljósi þess er mikilvægt fyrir þá sem vinna með einhverf börn að kortleggja þann vanda sem er til 

staðar hverju sinni til þess að hægt sé með bestu móti að koma til móts við einstaklinginn hvað varðar 

inngrip eða meðferð hvers konar. Þetta er ekki auðvelt verkefni vegna þess að misleitni gætir hvað 

varðar hömlur á máli og tali hjá einhverfum einstaklingum (Tek o.fl., 2014). 

Skerðing í samskiptum er eitt þriggja höfuðeinkenna einhverfu. Rannsóknir sem hafa fjallað um 

hömlur á máli og tali einhverfra hafa lagt áherslu á þennan þátt. Því miður er hörgull á rannsóknum 

sem viðkoma formgerð máls einhverfra barna. Hann má mögulega skýra með því að skerðing á 

þáttum eins og orðasafns- og merkingarfræði, orðhlutafræði og setningafræði er ekki talin nægjanleg 

til greiningar á einhverfu (Tek o.fl., 2014). Vegna misleitni einhverfra einstaklinga er viðkemur 

röskunum á tali og máli eru rannsakendur ekki á eitt sáttir um það hvort að til séu sérstakir undirhópar 

sem mynda sérstakt mynstur þegar kemur að taugasálfræðilegum svipgerðum (e. neurocognitive 

phenotypes) og mismunandi birtingarmyndum raskana á tali og máli (Tager-Flusberg og Joseph, 

2003). Í raun hefur heldur ekki fengist sammæli um það hvaða þættir eru skertir og hvaða þættir eru í 

lagi (eða nálægt því að vera í lagi miðað við jafnaldra með dæmigerða þroskaframvindu) þegar kemur 

að röskunum á tali og máli. Þó er vert að benda á að rannsakendur hafa sýnt fram á að líklega eru til 

ákveðin málsnið (e. language profiles) hjá mismunandi hópum einhverfra einstaklinga. Þessi snið 

skarast að einhverju leyti (í meira eða minna mæli), bæði við „hefðbundnar“ tegundir málraskana og 

málsnið barna með dæmigerða þroskaframvindu (Paul og Norbury, 2012; Tager-Flusberg o.fl., 2005). 

 

2.2 Máltaka einhverfra barna 

Hér verður farið yfir hluta af þeim rannsóknargrunni sem viðkemur máltöku einhverfra barna og reynt 

að varpa ljósi á þann mikla breytileika sem er til staðar í máltöku þeirra. Áður en það er gert er þó 

nauðsynlegt að benda á að hluti af börnum með einhverfu þroskar ekki með sér tal og mál. Tölfræði 

eldri rannsókna benti til þess að 50% einhverfra barna næði aldrei tökum á tali (Prizant, 1996) en með 

tímanum hafa komið fram bættar (og í sumum tilfellum nýjar) skilgreiningar, bæði á röskun á 
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einhverfurófi og hvað það er að vera ómálga, sem og nýjar rannsóknir sem benda til þess að þetta 

hlutfall sé líklega talsvert lægra (Ingibjörg Bjarnadóttir, Evald Sæmundsen og Brynja Jónsdóttir, 2014). 

Þessar mismundandi tölur byggja á því hvort að rannsakendur notast við hugtök eins og til dæmis virkt 

mál (e. functional language), hvort um er að ræða skilgreiningar sem byggja bara á því að 

einstaklingurinn nái að framkalla einhver orð eða hreinlega að einstaklingurinn segi ekki eitt aukatekið 

orð. Almennt sammæli um þessar mundir er að 15-30% einhverfra barna séu ómálga en til eru 

langtímarannsóknir sem sýna tölur niður í einungis 9% en því ber að taka með fyrirvara þar sem 

skilgreiningum, sem fyrr sagði, ber ekki alltaf saman (Paul og Norbury, 2012; Ingibjörg Bjarnadóttir o.fl, 

2014, Tek o.fl., 2014; Hus, Pickles, Cook, Risi og Lord, 2007, Yoder, Watson og Lambert, 2015). 

Ólíklegt þykir að einungis ein ástæða liggi að baki því að hluti einhverfra barna þroskar ekki með sér 

mál og tal. Rök þess efnis birtast einkum í þeirri staðreynd að með auknu framboði mismunandi 

tegunda einstaklingsmiðaðrar snemmtækrar íhlutunar, fer ómálga einhverfum börnum fækkandi 

(Goldstein, 2002). Mismunandi tegundir snemmtækrar íhlutunar s.s. skipulögð kennsla (TEACCH), 

atferlisþjálfun (ABA) o.fl. leggja áherslur á mismunandi þætti við inngrip og meðferð en það hefur þótt 

benda til þess að mismunandi ástæður geti legið fyrir því að einhverf börn séu ómálga. Lítið hefur 

verið gert af rannsóknum á samskiptum hjá ómálga einhverfum börnum þar sem áherslan og áhuginn 

í rannsóknum hefur að mestu verið á seinkun á máli og tali hjá þessum hópi. 

Röskun á máli og tali hjá einhverfum börnum var í eldri rannsóknum eignuð skorti á félagslegri 

áhugahvöt (e. social motivation) og almennt var talað um að einhverfa væri ekki málhömlun sem slík. 

Þetta álit var rökstutt með því að þau 10% einhverfra sem ekki hefðu neina meðröskun sýndu engin 

frávik í formgerð tungumálsins (t.d. hljóðkerfis- og setningafræði) og gengið var út frá því að mál- og 

talvandi einhverfra einstaklinga lægi fyrst og fremst í þeim þáttum er snúa að málnotkun og 

merkingarfræði tungumálsins (e. pragmatic/semantic aspects of language) (Jordan 1993). Nýlegar 

rannsóknir benda þó til þess, á frekar afgerandi hátt, að röskun á máli og tali einhverfra taki til mun 

breiðara sviðs máls heldur en áður var haldið og að þessi röskun nái á einn eða annan hátt til allra 

einhverfra einstaklinga (Eigsti o.fl., 2011). 

Í þessum hluta verður máltaka og málþroski einhverfra barna skoðaður í samhengi við börn með 

dæmigerða þroskaframvindu. Þegar þetta efni er skoðað þarf að hafa í huga áðurnefnda misleitni í 

máltöku og málþroska einhverfra barna. Hér verður greint frá hinum mikla breytileika sem sést hjá 

börnum með einhverfu og hvaða mögulegu áhrif þessi breytileiki hefur hvað varðar mælingar á máli og 

tali og rannsóknir á þessu þýði almennt. Rætt verður um seinkun á málþroska ásamt möguleika á 

afturför í málþroska hjá einhverfum börnum. Þá verður gerð grein fyrir mismunandi málsniðum og 

sérkennum í máli einhverfra einstaklinga sem komið hafa í ljós í rannsóknum í gegnum tíðina. Að 

lokum verður talað stuttlega um þann hóp einhverfra barna sem ekki þroskar með sér mál og tal. 

 

2.2.1 Misleitni 

Eitt af aðaleinkennum málþroska barna með einhverfu er, sem fyrr segir, sérstök málnotkun og virðist 

þetta einkenni vera stöðugt innan þessa þýðis, bæði milli getumikilla og getulítilla einstaklinga með 

einhverfu (e. high/low functioning autism) (Eigsti o.fl., 2011). Þetta á ekki við um þætti sem snúa að 
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formgerð málsins þar sem mikillar misleitni gætir meðal einkenna sem sést á því að börn geta verið 

mállaus með öllu eða talað um hluti í flóknu og jafnvel óþarflega löngu máli (Paul og Norbury, 2012). 

Þetta gerir mat á málþroska einhverfra barna erfiðara en ella vegna þess að máltaka þeirra fylgir ekki 

sömu reglu og er ekki eins fastmótuð og hjá börnum með dæmigerða þroskaframvindu (Ingibjörg 

Bjarnadóttir o.fl., 2014). Rannsóknir gefa vísbendingar um að snemmtæk íhlutun geti gert mikið fyrir 

einstaklinga með einhverfu og með það í huga er mikilvægt að geta kortlagt vanda hvers og eins með 

tilliti til einstakra málþátta. Það ætti því að vera sérstakt keppikefli þeirra sem vinna í greiningu og 

meðferð að fá sem skýrasta mynd af málþroska og þegar sú vinna fer fram er mikilvægt að hafa 

fyrrgreindan breytileika og misleitni í huga og gera viðeigandi ráðstafanir til þess að sem best mynd 

fáist af máli og tali viðkomandi einstaklings. 

 

2.2.2 Seinkun á málþroska 

Þrátt fyrir að það sé ekki algilt er seinkun í málþroska eitt af þeim einkennum sem koma fyrst fram hjá 

einhverfum einstaklingum. Að jafnaði byrja börn með venjubundna þroskaframvindu að mynda fyrstu 

orðin á aldrinum 8 til 14 mánaða meðan einhverf börn mynda sín fyrstu orð að jafnaði 38 mánaða 

gömul (Howlin, 2003). Eldri rannsóknir gáfu til kynna að þegar að málþroski einstaklinga með 

einhverfu færi af stað, fylgdi hann dæmigerðri framvindu en það mátti sjá meðal annars í 

málfræðiþroska (e. grammatical development) (Eigsti o.fl., 2011). Nýrri rannsóknir sýna á hinn bóginn 

mun meiri dreifingu í málfræðigetu heldur en væri hægt að skýra eingöngu með seinkun á þroska 

(Eigsti, Benetto og Dadlani, 2007). Sömu sögu er að segja um orðhlutafræði, merkingarfræði og 

hljóðkerfisfræði (Eigsti o.fl., 2007; Eigsti o.fl., 2011; Paul og Norbury, 2012) þar sem nýrri rannsóknir 

gefa sterkar vísbendingar þess efnis að breytileika í málþroska og formgerð máls einhverfra 

einstaklinga sé ekki eingöngu hægt að skýra með seinkun á málþroska heldur séu til staðar sérstök 

málsnið sem koma fram í máltöku einhverfra barna og verður nánar vikið að þeim síðar. 

 

2.2.3 Afturför og stöðnun 

Frásagnir foreldra ásamt þó nokkrum rannsóknum benda til þess að lítill hópur einhverfra barna fái 

svokallað bakslag eða afturför í málþroska (e. language regression). Þannig virðast þessi börn fylgja 

hefðbundinni málþroskaframvindu fyrstu 12 til 14 mánuði ævi sinnar en missa eftir þann tíma áunna 

málfærni (Siperstein og Volkmar, 2004). Afturför í málþroska er algengasta og sýnilegasta tegund 

afturfarar hjá einhverfum einstaklingum en er þó ekki sú eina heldur virðist fylgja víðtækari afturför þar 

sem meðal annars félagsfærni og áhugi á félagslegum samskiptum hnignar líka (Jones og Campbell, 

2010; Baird o.fl., 2008). Afturför máls og tals virðist helst koma fram hjá einhverfum börnum með 

takmarkaðan orðaforða og í mörgum tilfellum fylgir skertur málskilningur. Afturförin getur verið snörp 

(e. acute) eða þróast stig af stigi yfir lengri tíma (e. gradual), allt frá nokkrum vikum og upp í fleiri 

mánuði (Baird o.fl., 2008). Birtar algengistölur eru á reiki (12,5% - 52%) og líklegt þykir að mismunandi 

skilgreiningum á hugtakinu afturför, einkennamynstri þátttakenda í rannsóknum og mögulega 

úrtaksstærð sé um að kenna (Canitano, Luchetti og Zappella, 2004). Orsakir afturfarar hjá einhverfum 
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einstaklingum eru í raun óþekktar. Þó má nefna að tengsl hafa fundist milli afturfarar, aukinnar 

flogavirkni í heila (Baird o.fl., 2008; Canitano o.fl., 2004) og flogaveiki (Giannotti o.fl., 2008) en þrátt 

fyrir að kennsl hafi verið borin á mögulega líffræðilega orsakaþætti og fylgifiska, hefur ekkert slíkt 

fengist endanlega staðfest (Jones og Campbell, 2010). 

Stöðnun í þroska (e. developmental plateau/stasis) er annar þroskaferill sem kemur fram hjá 

ákveðnum hópi einstaklinga með einhverfu. Stöðnun í þroska er ekki ósvipuð fyrrnefndri afturför en 

birtist þannig að í stað þess að áunnin geta og færni hverfi, virðist hún staðna á ákveðnum tímapunkti 

en upp að þeim tíma virðist þroskaframvindan vera að mestu eðlileg (Ozonoff, Williams og Landa, 

2005). Stöðnun virðist vera sjaldgæfari en afturför (9,3%) og ekki hafa fundist staðfestandi gögn hvað 

varðar orsök (Siperstein og Volkmar, 2004; Jones og Campbell, 2010). 

Tilvist afturfarar og stöðnunar í málþroska og almennum þroska barna með einhverfu er 

athyglisverð ef horft er til þess möguleika að þessi ákveðnu einkenni endurspegli sérstaka svipgerð (e. 

distinct phenotype) einhverfu. Þegar verið er að sníða inngrip eða meðferð hverskonar, er dýrmætt að 

geta a.m.k. að einhverju leyti spáð fyrir um mögulega framvindu og jafnvel meðraskanir sérstakrar 

svipgerðar einhverfu og þannig mætt einstaklingnum á besta mögulega máta. Þó er vert að nefna að 

ekki hafa enn fundist afgerandi vísbendingar er varða framtíðarhorfur og tengsl við meðraskanir með 

tilliti til afturfarar og stöðnunar þroska hjá einhverfum börnum og er frekari rannsókna þörf hvað það 

snertir (Jones og Campbell, 2010). 

 

2.2.4 Sérkenni í máli 

Til viðbótar mjög skertri máltjáningu (ómálga einstaklingar með einhverfu) eru fleiri sérkenni sem sjást 

í og einskorðast sérstaklega við málþroska einhverfra einstaklinga. Þar má helst nefna ódæmigert 

hljómfall og hrynjandi í tali (e. prosody and rythm), bergmæli (e. echolalia), fornafnavíxl (e. pronoun 

reversals), sérviskulegt málfar og nýyrði (e. neologism), erfiðleika með málnotkun (e. pragmatic 

deficits) og ódæmigerðan mun á máltjáningu og málskilningi (Ingibjörg Bjarnadóttir o.fl., 2014). 

 

Hljómfall: Í tali er hljómfall og hrynjandi raddar notuð til þess að ljá segðum (e. utterances) 

mismunandi hlutverk. Segð er skilgreind sem allt sem er sagt í einni lotu og á það jafnt við um 

setningabrot og heilar málsgreinar (Höskuldur Þráinsson, 2006). Sem dæmi má nefna að segðir sem 

tákna spurningu enda á hækkandi tónhæð og mismunandi áherslur í málnotkun (e. pragmatic stress) 

gefa til kynna nýjar upplýsingar í samtali auk þess sem áherslur á ákveðin orð eða talhraði geta gefið 

til kynna tilfinningar viðmælanda (Tager-Flusberg o.fl., 2005). Erfiðleikar einhverfra hvað viðkemur 

ítónun og hrynjandi felast meðal annars í því að þeir eiga oft erfitt með að lesa í upplýsingar sem 

mismunandi ítónun og áhersla í tali annarra gefur til kynna. Þá er algengt að þeirra eigið tal sé annað 

hvort flatt og eintóna, sem er algengasta hljómfallsvandamálið, eða jafnvel syngjandi, óháð 

samtalssamhengi og því sem talið á að koma til skila hverju sinni (Tager-Flusberg o.fl., 2005; Ingibjörg 

Bjarnadóttir o.fl., 2014). 
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Bergmæli: Einn mest áberandi svipur mállegra sérkenna í einhverfu er bergmæli. Bergmæli er 

endurtekning hljóða, orða og setninga annarra, gjarnan með sömu ítónun (Tager-Flusberg o.fl., 2005). 

Bergmæli sem slíkt er ekki sérstakt einkenni einhverfu vegna þess að börn með venjubundna 

þroskaframvindu ganga mörg hver í gegnum hálfgert bergmálstímabil ásamt því að ekki öll einhverf 

börn notast við bergmæli. Börn með venjubundinn þroska vaxa þó upp úr bergmæli að jafnaði við 

þriggja ára aldur en slíkt reglubundið mynstur sést ekki hjá einhverfum. Þó er vert að nefna að 

samfara auknum málþroska einhverfra barna, dregur jafnframt úr bergmæli (Ingibjörg Bjarnadóttir o.fl., 

2014). Bergmæli var álitið hamlandi og letjandi fyrir einhverf börn en í ljós hefur komið að bergmæli 

getur þjónað ýmsum samskiptalegum tilgangi (t.d. beiðnir um endurtekingu eða útlistun á löngun í 

eitthvað) (Tager-Flusberg o.fl., 2005). Þrátt fyrir að bergmæli virðist geta nýst einhverfum til ákveðinna 

samskipta hafa rannsóknir ekki sýnt fram á neinn tilgang þess er varðar málþroska einhverfra barna. 

Tager-Flusberg og Calkins (1990) sýndu t.d. fram á að bergmæli er ekki ráðandi þáttur þegar kemur 

að málfræðiþroska einhverfra barna. 

  

Fornafnavíxl: Önnur algeng málhegðun einhverfra barna er fornafnavíxl sem lýsir sér til dæmis í 

setningunni „viltu fá vatn“ notaðri sem beiðni um vatnssopa. Í þessu dæmi notar barnið þú í stað ég og 

til eru fjölmörg dæmi um þetta (Tager-Flusberg o.fl., 2005). Ástæða fornafnavíxls er jafnan talin 

endurspegla vandamál einhverfra við að átta sig á eigin hlutverki og annarra í samtali. Sá vandi er svo 

eignaður skerðingu á félagslegri og samskiptalegri virkni einhverfra einstaklinga (Tager-Flusberg o.fl., 

2005). 

  

Sérviskulegt málfar og nýyrðasmíð: Hvað varðar sérviskulegt málfar og nýyrðasmíð er vert að 

benda á að þótt þetta einkenni hafi lengi verið áberandi hjá einhverfum börnum þá birtist það líka í 

þýði barna með hefðbundna þroskaframvindu. Það sem greinir einhverfu börnin frá hinum er að þau 

notast við sérviskulegt málfar lengur og nýyrðin sem þau eiga til að nota eru ekki jafn áreiðanlega 

afleidd af orðrót venjulegs orðs á eins augljósan hátt og hjá öðrum börnum þrátt fyrir að nýyrðin falli 

jafnan að málkerfi hlutaðeigandi móðurmáls (Ingibjörg Bjarnadóttir o.fl., 2005; Tager-Flusberg o.fl, 

2005; Volden og Lord, 1991). 

  

Málnotkun: Rannsóknir á málnotkun einhverfra einstaklinga hafa verið hvað fyrirferðarmestar af öllum 

rannsóknum í þessu þýði. Ástæðan fyrir því er líklega sú að erfiðleikar með málnotkun birtast stöðugt 

hjá öllum einstaklingum á einhverfurófinu, getumiklum og getulitlum (Eigsti o.fl., 2011; Tager-Flusberg 

o.fl., 2005) og viðhaldast jafnvel hjá einstaklingum sem hafa náð framförum og falla jafnvel ekki lengur 

undir greiningarviðmið fyrir röskun á einhverfurófi (Kelley, Paul, Fein og Naigles, 2006). Téðir 

erfiðleikar með málnotkun birtast í hömlum einhverfra með, eins og áður sagði, hljómfall og áherslu en 

nær líka til fleiri þátta eins og að tala til skiptis, líkamsstöðu, látbragðs, augnsambands og svipbrigða 

ásamt innsæis í áhuga og viðmót viðmælanda í samtali hverju sinni (Ingibjörg Bjarnadóttir o.fl., 2014). 

Börn með eðlilegan málþroska ná jafnan tökum á þessum hlutum í kringum 5 ára aldur (Eigsti o.fl., 

2011). Einhverfir einstaklingar eiga í mismiklum erfiðleikum með þessa tilteknu þætti. Vandi getur 
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komið fram hjá einstaklingum á öllu rófinu en alvarleikinn markast að miklu leyti af því hvers eðlis 

röskun þeirra á einhverfurófi er. Ásamt tegund einhverfu virðast aldur, óyrt greindartala og aðferðir til 

samskipta (hvort yrt samskipti eru fyrirferðarmeiri hjá barni en óyrt og öfugt), vera þættir sem hafa áhrif 

á virkni samskipta einstaklinga með einhverfu við jafnaldra (Stone og Caro-Martinez, 1990). Í þessari 

ritgerð er aðaláherslan á aðra þætti máls og tals hjá einhverfum en málnotkun en fyrir áhugasama 

hafa verið gerðar samantektir um málnotkun einhverfra einstaklinga (sjá t.d. Tager-Flusberg o.fl., 

2005). 

  

Ódæmigerður munur á málskilningi og máltjáningu: Meiri áhersla hefur verið lögð á máltjáningu 

heldur en málskilning í rannsóknum á máli einhverfra barna en það sem hefur komið í ljós er að 

einhverf börn eiga jafnan í meiri vanda með málskilning heldur en tjáningu sem er ódæmigert þegar 

miðað er við börn með eðlilega þroskaframvindu (Tager-Flusberg o.fl., 2005; Ingibjörg Bjarnadóttir 

o.fl., 2014). Charman o.fl. (2003) söfnuðu gögnum um máltöku 134 leikskólabarna með einhverfu úr 

frásögnum foreldra (the MacArthur Communicative Development Inventory). Orðskilningur var metinn 

með þremur breytum (bregst við nafni, bregst við „nei“, bregst við „þarna er mamma/pabbi) sem 

saman mynduðu breytuna fyrstu einkenni skilnings. Tjáning var metin með eftirhermu orða og nefnun 

hluta. Í ljós kom að orðskilningur var seinkaður í samanburði við tjáningu en þrátt fyrir það sýndu 

börnin almennt sama mynstur og jafnaldrar í því skyni að þau skildu að jafnaði fleiri orð en þau töluðu. 

Rannsóknir á mjög ungum börnum virðast benda til þess að málskilningur sé hlutfallslega skertur í 

samanburði við máltjáningu og að þessi munur sé mest áberandi hjá yngri börnum en fari svo 

minnkandi með hækkandi aldri. Til dæmis má nefna rannsókn þar sem stöðluð próf voru notuð til þess 

að bera saman málskilning og máltjáningu hjá eldri börnum með einhverfu (4-14 ára) þar sem 

frammistaða á prófum gaf til kynna sambærilega getu á báðum þessum þáttum er viðkemur orðaforða 

og æðri úrvinnslu máls (e. higher order language processing) (merkingarfræði- og 

setningafræðiþekking) (Kjelgaard og Tager-Flusberg, 2001).  

Hvað varðar mælingar á málskilningi og máltjáningu er vert að nefna að það er ekki ljóst hvort að 

samanburður þessara þátta á grundvelli staðlaðra málþroskamælinga sé nothæfur til ályktana. 

Vandinn liggur í því að frammistaða barna á stöðluðum prófum endurspeglar ekki einungis mállega 

getu heldur líka frammistöðu á breytum sem snúa að getu til þess að taka próf (s.s athygli, skilningur 

leiðbeininga, hvatning o.fl.) (Kjelgaaed og Tager-Flusberg, 2001). Megnið af þeim meðferðarleiðum og 

inngripi sem einhverfum börnum er boðið upp á einblína eða leggja aðaláherslu á tjáningu. Það er 

kannski ekki óskynsamlegt í ljósi þarfar einhverfra einstaklinga til bættrar tjáningar og samskipta. Til 

umhugsunar má nefna, í ljósi fyrrgreindra niðurstaðna á ódæmigerðum mun á getu hvað varðar 

skilning og tjáningu, að undarlegt megi teljast að ekki hafi verið lögð meiri áhersla á málskilning hjá 

yngri börnum með einhverfu í gegnum tíðina. Muller og Brady (2016) velta upp þeim möguleika að 

skortur á vægi þjálfunar málskilnings í meðferð og inngripi hjá börnum með einhverfu breikki jafnvel 

bilið milli skilnings og tjáningar enn fremur og að ofuráhersla á tjáningu letji jafnvel einhverf börn þegar 

kemur að aukningu færni í málskilningi. 
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Samantekt: Birtingarmyndir fyrrnefndra mállegra sérkenna eru fjölbreyttar og mismunandi og sum 

þeirra koma hreinlega ekki fram hjá öllum einhverfum börnum. Þetta gerir öflun heildarmyndar af 

málþroska erfiða fyrir þá sem koma að greiningu á málhömlunum og inngripi eða meðferð. Þrátt fyrir 

það eru ýmiskonar upplýsingar sem hægt að að nálgast og með því að vera vakandi fyrir hinum ýmsu 

mismunandi sérkennum er möguleiki á að geta með betra móti kortlagt málþroska með það í huga að 

geta gripið inn í og haft áhrif á málhegðun og þroska einhverfra einstaklinga. Þá er nauðsynlegt að 

þekkja takmarkanir, kosti og galla þess að nota stöðluð próf við mat á málþroska. 

Hér hefur mállegum sérkennum einhverfra barna verið gerð skil með skírskotun til barna með 

dæmigerða þroskaframvindu ásamt því að möguleg vandkvæði málþroskamælinga með stöðluðum 

prófum hafa verið kynnt lauslega. Frekari grein er gerð fyrir notkun staðlaðra prófa í kafla um mælingar 

á málþroska einhverfra barna (2.3). 

 

2.2.5 Formgerð máls 

Lítið hefur farið fyrir rannsóknum um sérkenni í formgerð máls hjá einhverfum börnum og verður hér 

leitast við að kynna rannsóknir sem hafa verið gerðar á því efni. Fræðimenn greinir á um hvaða þættir 

formgerðar máls hjá einstaklingum með einhverfu eru skertir. Hér verður hver þáttur tekinn fyrir og 

farið yfir rannsóknir sem varpa ljósi á skerðingu og í einhverjum tilfellum styrkleika viðkomandi þátta í 

máli barna með einhverfu. 

 

Setningafræði: Á 9. og 10. áratug síðustu aldar voru uppi hugmyndir fræðimanna þess efnis að 

ákveðinnar seinkunar gætti í því hvernig setningafræði þroskaðist í máltöku barna með einhverfu. 

Þrátt fyrir það fylgdi þroskinn samt nokkurn veginn dæmigerðu þroskamynstri sem sæist í jafnöldrum 

með hefðbundna þroskaframvindu (Eigsti o.fl., 2011). Niðurstöður eldri og nýrri rannsókna stangast á 

hvað þetta varðar. 

Sem dæmi má nefna að rannsóknir virðast benda til þess að einhverf börn geti, jafnvel og 

einstaklingar með venjulegan þroska og svipaða getu á aðalþáttum máls, nýtt sér setningafræðilegar 

upplýsingar til þess að skilja nýjar sagnir sem þau þekktu ekki áður (Eigsti o.fl., 2011). Í eldri rannsókn 

skoðuðu Waterhouse og Fein (1982) mun á getu m.a. einhverfra barna og venjulegra barna með 

samsvarandi greindaraldur (e. mental age), að segja sögur, endurtaka setningar og að botna eða klára 

sögur. Úrtakið samanstóð af 102 börnum á aldrinum 5-15 ára með geðrof, einhverfu, geðklofa eða 

með alvarlegan tilfinningalegan vanda. Af upprunalega úrtakinu voru 33 einstaklingar með einhverfu. 

Af 10 athuguðum þáttum (þremur sem sneru beint að setningafræði) fannst einungis marktækur 

munur á einum þætti (að para form) en það bendir til þess að setningafræðileg geta einhverfu 

barnanna hafi verið á pari við samanburðarhópana í þessari rannsókn. Hinsvegar kom fram stagl (e. 

perseveration), ofuráhersla á smáatriði og lítil geta til að sveigja sig að breyttum aðstæðum sem rímar 

vel við dæmigerða hegðun einhverfra barna. Rétt er að taka fram að eldri rannsóknir á einhverfum 

börnum eru ekki að öllu leyti sambærilegar við nýrri rannsóknir þar sem skilgreiningar á einhverfu hafa 

í gegnum tíðina breyst og greiningartæki hafa þróast svo um munar. 
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Nýrri rannsóknir gefa vísbendingar um skerðingu í setningafræði hjá einhverfum börnum. Sem 

dæmi má nefna rannsókn sem Kjelgaard og Tager-Flusberg (2001) gerðu á 89 börnum sem höfðu 

hlotið einhverfugreiningu samkvæmt viðmiðum DSM-IV. Þar var prófbálkur staðlaðra málþroskaprófa 

lagður fyrir börnin til þess að athuga framburð, orðaforða ásamt færni í flóknari setninga- og 

merkingafræði. Í ljós kom að sum börnin sýndu eðlilega málfærni á öllum stöðluðu prófunum meðan 

önnur stóðu sig verr en búist var við miðað við lífaldur, meðal annars á setningafræðilegum 

undirprófum formlegra málþroskaprófa. Athyglisvert þótti að börnin sem komu lakar út á stöðluðu 

prófunum sýndu mynstur röskunar málfærni sem er líkt því sem börn með sértæka málþroskaröskun 

(SLI; specific language impairment) sýna og verður það rætt í næsta kafla. Í rannsókn Eigsti og 

Bennetto (2009) var 21 einhverft barn á aldrinum 9-17 ára borið saman við 22 börn með venjulegan 

þroska. Samanburðarhópurinn var valinn þannig að þátttakendur voru sambærilegir þeim einhverfu 

hvað varðar aldur, getu í orðskilningi og greind (IQ). Þar var geta til þess að meta málfræðilegt 

réttmæti setninga (e. grammaticality judgement) athuguð. Matið fór fram á 140 enskum setningum 

sem voru 5 til 11 orða langar og helmingur þeirra innihélt villur sem sneru til dæmis að rangri notkun 

fleirtölu, tíðar og ýmissa fleiri þátta. Einhverfu börnin sýndu marktækt minni getu til þess að bera 

kennsl á rangar setningar. Þá kom einnig í ljós að einhverfu börnin sýndu minna næmi fyrir villum ef 

áreitið (setningin sem átti að dæma) var lengra (og þar af leiðandi flóknara). Auk þess kom í ljós að 

með auknum alvarleika röskunar á einhverfurófi virtist minna næmi fyrir villum fylgja. 

Þrátt fyrir að rannsóknum á setningafræðilegri getu einhverfra barna beri ekki saman, virðist nú 

vera að koma fram ákveðið sammæli um að ásamt skerðingu í málnotkun og samræðum, eigi 

einhverfir í vandræðum með málfræði og þar með talið uppbyggingu setninga, þó að í mismiklu mæli 

sé. Þá hefur komið í ljós að þrátt fyrir að seinkun í máltöku ákveðinna málfræðiþátta sé til staðar, 

virðist skerðing vera til staðar þegar til lengri tíma er litið og það sem meira er, þessi skerðing getur 

farið framhjá stöðluðum prófum. Það er talið vera vegna þess að til þess að koma auga á téða 

skerðingu þurfi til þess mjög næm matstæki en stöðluð próf skoða breitt svið málþátta og fara ekki 

mjög djúpt í hvern og einn (Eigsti og Bennetto 2009). Misleitnin sem sést í rannsóknum er dæmigerð 

fyrir þetta þýði og gerir alla túlkun á niðurstöðum erfiða. 

 

Orðhlutafræði: Orðhlutafræði (beyginga- og orðmyndunarfræði) snýst um tileinkun skilnings á 

myndönum (minnstu merkingarbæru einingum málsins) (e. morphemes) og hvernig þeim er raðað 

saman til þess að búa til orð (Eiríkur Rögnvaldsson, 1990). Rannsóknir á tileinkun einhverfra barna á 

orðhlutafræði eru fáar og margar þeirra voru gerðar áður en nýrri skilgreiningar og greiningarstaðlar 

fyrir röskunina komu fram (DSM-IV). Slíkt þarf að hafa í huga þegar verið er að bera rannsóknir 

saman. Það sem fram hefur komið í þessum rannsóknum er blendið og bendir eitt til þess að 

orðhlutafræði sé skert og annað til þess að hún sé í lagi (Eigsti o.fl., 2011). 

Roberts, Rice og Tager-Flusberg (2004) fundu í rannsókn sinni undirhóp í úrtaki 62 einhverfra 

barna á aldrinum 5-15 ára með slaka málgetu sem sýndu háa tíðni úrfellinga (e. omissions) myndana 

sem marka tíð orða. Þegar þau mynduðu reglulega og óreglulega þátíð sagna vantaði endingar sem 

gáfu til kynna tíð viðkomandi sagna. Þá gerðu Tek o.fl. (2014) greiningar á tileinkunarferlum (e. 

growth-curve analyses) 17 einhverfra barna (meðalaldur: 32;85 mánuðir), meðal annars á tileinkun 
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orðhluta- og setningafræði, skoðað með 14 málfræðimyndönum Browns (Brown´s grammatical 

morphemes). Málfræðimyndön Browns lærast í ákveðinni röð hjá enskumælandi börnum og vísa til 

ákveðinna áfanga í tileinkun málfræðilegra þátta eins og notkun forsetninga, fleirtölu, óreglulegrar og 

reglulegrar þátíðar sagna, hjálparsagna, greinis og fleiri þátta. Tileinkunarferlar einhverfu barnanna 

voru bornir saman við tileinkunarferla 18 barna með venjulegan þroska (meðalaldur: 20;59 mánuðir). 

Fram komu tveir undirhópar einhverfra barna sem sýndu annars vegar meiri yrta hæfni (n=8) og hins 

vegar minni yrta hæfni (n=9). Hópur einhverfu barnanna sem sýndi minni yrta hæfni sýndi mun flatari 

kúrvu í tileinkun vel flestra þeirra þátta sem voru skoðaðir heldur en bæði börn með meiri yrta hæfni 

sem og börn með venjulegan þroska. Einhverf börn með lakari mállega getu tileinkuðu sér þannig 

færri beygingar- og orðmyndunarþætti miðað við hina hópana tvo. Einhverf börn með meiri yrta hæfni 

virtust vera mun sambærilegri við samanburðarhóp barna með venjulegan þroska. Þessir tveir hópar 

tileinkuðu sér nafnorð, sagnir og margar gerðir málfræðimyndana á svipaðan hátt. Það átti þó ekki við 

um öll atriðin s.s. reglulega þátíð, óreglulega nútíð í þriðju persónu og tengisagnir í ensku. Þannig 

virtust báðir undirhópar einhverfu barnanna eiga í vandræðum með orðhlutafræði, jafnvel líka sá hópur 

sem stóð mállega betur að vígi (Tek o.fl., 2014). 

Þrátt fyrir blendnar rannsóknarniðurstöður hvað varðar orðhlutafræði virðist vera að getumiklir og 

getulitlir einstaklingar með einhverfu eigi í vandræðum með vissa þætti þrátt fyrir að munur sé á því 

hversu mikill sá vandi er. Þessar upplýsingar gætu reynst mikilvægar þegar verið er að meta 

málþroska og spá fyrir um framvindu hjá einhverfum börnum sérstaklega í beygingarmáli eins og 

íslensku. 

 

Merkingarfræði: Merkingarfræði tungumálsins, þ.e. þekking á merkingu orða og uppbyggingu 

tungumáls og hvernig þessi þekking endurspeglar efnisheiminn og umhverfi okkar, er mikilvæg þegar 

kemur að notkun máls. Í ljósi umræddrar misleitni í svipgerð málhamlana hjá einhverfum börnum 

kemur ekki á óvart að rannsóknum á þroska merkingarfræði í þýði einhverfra barna greinir á (Paul og 

Norbury, 2012; Eigsti o.fl., 2011).  

Til eru rannsóknir sem virðast benda til þess að ákveðnir þættir merkingarfræði séu í samræmi við 

getu dæmigerðra jafnaldra. Mottron (2004) tók í safngreiningu (e. meta analysis) sinni saman 133 

hugrænar og atferlisfræðilegar greinar birtar á árunum 1999-2002. Þar kom í ljós undirhópur 

getumikilla einhverfra einstaklinga sem sýndi afmarkaða styrkleika í orðskilningi. Í rannsókn Norbury, 

Griffiths og Nation (2010) gáfu niðurstöður til kynna að einhverf börn með góðan málþroska hefðu 

nokkuð sambærilega færni og jafnaldrar að læra ný orð. Greining augnhreyfinga meðan á orðanámi 

stóð benti til þess að einhverfu börnin og jafnaldrar í samanburðarhópi meðtækju félagslega vísbenda 

(e. social cues) en samt sem áður virtust einhverfu börnin ekki eins næm að nýta sér slíka vísbenda 

við nám orða. Hinsvegar virtust einhverfu börnin betri en jafnaldrar í að nýta sér hljóðkerfisfræðilega 

vísbenda (e. phonological cues) við nám nýrra orða, þrátt fyrir að það forskot virtist ekki viðhaldast til 

langs tíma. Venjulegu börnin sýndu fram á getu til þess að nýta sér bæði hljóðkerfislegar og 

merkingarfræðilegar upplýsingar við nám nýrra orða en það gerðu einhverfu börnin ekki. Höfundar 

túlkuðu niðurstöður á þann máta að þetta gæti bent til eðlismunar á aðferðum sem einhverf börn nota 

til þess að læra ný orð ef miðað er við jafnaldra, þar sem einhverf börn virtust í rannsókninni leggja 
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meiri áherslu á hljóð heldur en merkingu og félagslega vísbenda við nám nýrra orða. Þessar 

niðurstöður eru athyglisverðar ef litið er til staðlaðra prófa vegna þess að þessi eðlismunur sem kemur 

fram í orðanámi getur orsakað það að einhverf börn koma vel út á einföldum orðaforðaprófum þar sem 

svörun krefst eingöngu hljóðkerfisfræðilegrar þekkingar. Annars ætti að vænta úr orðaforðaprófum þar 

sem kröfur um merkingarfræðilega þekkingu og félagslega hæfni eru meiri. Slíkt mynstur sást einmitt í 

fyrrnefndri rannsókn þar sem einhverfu börnin áttu erfiðara með prófatriði sem kröfðust munnlegra 

útskýringa eða skilgreininga á orðum (Norbury o.fl., 2010). 

Kelley o.fl. (2006) rannsökuðu hóp einhverfra barna með bestu mögulegu þroskaútkomu. Úrtakið 

samanstóð af 14 börnum sem höfðu áður fengið einhverfugreiningu, voru með greindartölu innan 

eðlilegra marka og framvinda röskunar þeirra var með þeim hætti að þau voru talin vera á pari við 

jafnaldra með dæmigerða þroskaframvindu. Prófbálkur 10 staðlaðra málþroskaprófa var lagður fyrir 

úrtakið og niðurstöður bornar saman við samanburðarhóp jafnaldra þar sem helstu málþættir voru 

kannaðir. Frammistaða einhverfu barnanna var óaðgreinanleg samanburðarhópnum hvað færni í 

málfræði varðar en í ljós kom að málnotkunarerfiðleikar voru enn til staðar, eins og við var búist og 

það sem meira er, erfiðleikar í merkingarfræði að auki. Þannig áttu einhverfu einstaklingarnir í 

erfiðleikum með skilning sagna sem merktu hugarástand eða innri hugarferla (vita, hugsa, muna 

o.s.frv.). 

Um þroska merkingarfræði hjá einhverfum börnum er vert að hafa í huga að þrátt fyrir að í ljós hafi 

komið að orðaforði og orðanám geti í einhverjum tilfellum talist styrkur og að einhverf börn sýni mörg 

hver svipaðar niðurstöður og jafnaldrar á stöðluðum prófum, eru erfiðleikar engu að síður til staðar hjá 

sumum. Að því sögðu er líka mikilvægt að taka þessum upplýsingum með þeim fyrirvara að í mörgum 

tilfellum er erfitt og jafnvel óréttmætt að alhæfa sterklega yfir á allt þýði einhverfra barna og þess 

vegna er svo mikilvægt að fá nákvæma mynd af málþroska hvers barns fyrir sig eins og hægt er hverju 

sinni. 

 

Hljóðkerfisfræði: Hugtakið vísar til getu einstaklinga til þess að skipuleggja hljóð viðkomandi 

tungumáls til þess að táknbinda merkingu. Þetta skarast við hljóðfræði (e. phonetics) og framburð 

málhljóða. Safn rannsókna á hljóðkerfisfræði einhverfra barna hefur gefið vísbendingu um að 

hljóðkerfið sé sá þáttur sem er minnst skertur er kemur að máli og tali hjá einhverfum (Eigsti o.fl., 

2011). Sem dæmi má nefna rannsókn Kjelgaard og Tager-Flusberg (2001) þar sem 89 getumikil 

einhverf börn voru borin saman við hóp barna með sértæka málþroskaröskun á framburðarprófi 

Goldman-Fristoe (GFTA; Goldman-Fristoe Test of Articulation). Niðurstöður beggja hópanna voru 

innan eðlilegra marka. Önnur athyglisverð niðurstaða kom fram í þessari rannsókn þegar einhverfu 

börnunum var skipt upp í tvo hópa á grundvelli niðurstaðna staðlaðs orðaforðaprófs (PPVT). Fram 

komu tveir hópar, annars vegar með venjulegan orðaforða og hins vegar með slakan orðaforða. Í ljós 

kom að þau börn sem sýndu lökustu niðurstöður á orðaforðaprófinu sýndu líka lakari niðurstöður á 

fyrrnefndu framburðarprófi. Engu að síður voru lökustu niðurstöðurnar á framburðarprófinu innan 

eðlilegra marka og rennir það stoðum undir þá hugmynd að hljóðkerfisfræði sé sá þáttur sem er hvað 

minnst skertur hjá einhverfum (Kjelgaard og Tager-Flusberg, 2001). 
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Aðrar rannsóknir virðast benda til vandamála í hljóðkerfisfræði barna með einhverfu. Sem dæmi 

má nefna rannsókn Tager-Flusberg (2006) þar sem 35 einhverf börn voru meðal annars fengin til að 

vinna verkefni sem krafðist endurtekningar bullorða, talnaminnis og nefnuhraða (e. random 

automatized naming) en slík verkefni kortleggja hljóðkerfisfræðilega úrvinnslu og hljóðkerfisfræðilegt 

vinnsluminni Í ljós komu tveir mismunandi hópar einhverfra barna þar sem 15 af 35 börnum sýndu 

eðlilega getu (eða getu á jaðri eðlilegrar getu) í endurtekningu bullorða en 20 börn sýndu merkjanlega 

skerta getu í sama verkefni. Við villugreiningu kom í ljós að börnin sem sýndu betri getu í endurtekingu 

bullorða höfðu áþekkt hlutfall villna og jafnaldrar með venjulegan þroska. Börnin sem sýndu lakari getu 

í endurtekningu bullorða höfðu hærra hlutfall villna heldur en jafnaldrar og benda þessar niðurstöður til 

þess að ákveðinn hópur einhverfra einstaklinga með laka málgetu eigi við hljóðkerfisvanda að stríða. 

Nation o.fl. (2006) skoðuðu meðal annars umskráningu bullorða í rannsókn á lestri einhverfra barna. 

Úrtakið var 41 barn með mismunandi röskun á einhverfurófi. Niðurstöður sýndu að 42% af þeim 32 

börnum sem gátu yfirleitt lesið, voru einu staðalfráviki undir venjulegri getu á lestri bullorða og 20% 

voru tveimur staðalfrávikum undir venjulegri getu. Fleiri nýlegar rannsóknir hafa skoðað skerta 

hljóðkerfisfræði og framburð hjá börnum með einhverfu (sjá t.d. Bishop o.fl., 2004; Shriberg o.fl., 2001; 

Rapin, Dunn, Allen, Stevens og Fein, 2009). 

Almennt talað má segja að rannsóknir bendi til þess að flest einhverf börn hafi svipaða getu og 

jafnaldrar hvað varðar hljóðkerfisfræðilega getu. Þó má benda á að það virðist vera að til sé 

undirhópur einhverfra barna með lága getu sem virðast eiga í vandræðum, bæði með 

hljóðkerfisfræðilega þætti, sem og framburð (Eigsti o.fl., 2011). 

 

Samantekt: Hér hefur verið varpað ljósi á misleitni rannsóknarniðurstaðna um það hvernig einhverf 

börn tileinka sér formgerð málsins. Sumar rannsóknir benda til þess að geta einhverfra barna í 

setninga-, orðhluta-, merkingar- og hljóðkerfisfræði sé lítið skert. Aðrar rannsóknir gefa vísbendingar 

um fjölþættan vanda sem kemur fram á öllum fyrrnefndum þáttum. Misleitni rannsóknarniðurstaðna er 

ekki það eina sem veldur vandræðum heldur eru fleiri atriði sem geta flækt málin og má þar helst 

nefna: erfiðleikar í prófun, breytum sem stjórnað er fyrir í rannsóknum og að lokum skert ályktunar- og 

alhæfingargeta á samanburði misleitra hópa einhverfra barna við einsleita samanburðarhópa. Misleitni 

kemur einnig fram í því hversu auðvelt eða erfitt er að framkvæma prófun og rétt er að hafa það í 

huga. Krefjandi hegðun og skerðing á athygli er líka mismunandi milli einhverfra barna. Þetta er allt 

nauðsynlegt að hafa í huga þegar verið er að skoða rannsóknir á máli og tali einhverfra. 

Hér má nefna mikilvægi þess að skilgreina í þaula það úrtak sem tekið er fyrir hverju sinni með tilliti 

til tegundar röskunar á einhverfurófi en það er í forgrunni í nýjum rannsóknum og er það kostur. Þá má 

nefna aðra nálgun en það er sú að skilgreina úrtök í rannsóknum með tilliti til mállegrar skerðingar. 

Þannig hafa ákveðin málsnið einhverfra barna verið rannsökuð og verður gerð grein fyrir þeim í næsta 

kafla. 
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2.2.6 Mismunandi málsnið einhverfra barna 

Þrátt fyrir alla þá misleitni sem fram kemur hvað formgerð máls hjá einhverfum börnum varðar, hafa 

verið gerðar tilraunir til þess að bera kennsl á mismunandi undirhópa einhverfra einstaklinga með tilliti 

til mállegrar getu. Hér verður gerð grein fyrir tilvist tveggja mögulegra undirhópa og mögulegrar 

tengingar annars þeirra við sértæka málþroskaröskun. 

 

Ólíkar svipgerðir að baki málstarfi (ALN og ALI): Tager-Flusberg (2006) hefur bent á möguleika 

þess efnis að til sé annars vegar svipgerð einhverfra barna sem hefur mállega getu á pari við jafnaldra 

(e. ALN; Autism Language Normal phenotype). Hins vegar sé til svipgerð barna með einhverfu sem 

hefur skerðingu í mállegri getu (e. ALI; Autism Language Impaired phenotype) (Paul og Norbury, 

2012). De Fossé o.fl. (2004) fundu dæmigerða taugalíffærafræðilega uppbyggingu í heilavef rétthentra 

einhverfra drengja með sambærilega málgetu og venjulegir jafnaldrar (ALN). Þar mátti sjá eðlilega 

ósamhverfu í rúmmáli heilavefs ákveðinna svæða milli heilahvela sem tengjast máli, þ.e. Broca svæði 

og aftara efra gagnaugablað (e. posterior superior temporal cortex). Öðru máli gegndi hjá einhverfum 

börnum með slaka mállega getu (ALI) þar sem fram kom ódæmigerð uppbygging á málsvæðum 

framarlega í heila. Þannig kom fram umsnúin ósamhverfa (e. reversal of asymmetry) í rúmmáli þar 

sem svæði, framarlega í hægra hveli, voru stærri en samsvarandi málsvæði í vinstra hveli (De Fossé 

o.fl., 2004). Fyrrnefnd rannsókn er endurtekning á annarri svipaðri þar sem notast var við samskonar 

myndgreiningu og sambærilegar niðurstöður fengust (sjá Herbert o.fl., 2002). Þessar niðurstöður ríma 

við fyrrnefnda hugmynd um tvær svipgerðir einhverfra einstaklinga með tilliti til mállegrar getu. Fleiri 

rannsóknir renna stoðum undir þessa hugmynd og má þar nefna sem dæmi fyrrnefnda 

langtímarannsókn Tek o.fl. (2014) þar sem greining á þroskaframvindu máltjáningar hjá ungum 

börnum með einhverfu sýndi fram á tvo mismunandi námsferla. Þar var þroskaferill einhverfra barna 

með minni mállega getu flatari en samanburðarhóps en þroskaferill einhverfra barna með meiri 

mállega getu var líkari ferli barna með venjulega þroskaframvindu. Taka skal fram að úrtök þessara 

rannsókna eru ekki sambærileg nema að takmörkuðu leyti og það sama á við um aðrar rannsóknir 

sem hafa skoðað möguleikann á mismunandi svipgerð hjá börnum með einhverfu með tilliti til máls. 

Þess vegna þarf að gæta varfærni þegar ályktað og alhæft er út frá slíkum niðurstöðum. Fleiri 

rannsóknir hafa tekið á þessari hugmynd (sjá t.d. Kjelgaard og Tager-Flusberg, 2001; Tager-Flusberg 

og Joseph, 2003;) og þrátt fyrir misleitni úrtaka, samanburðarhópa og rannsóknaraðferða, má sjá 

ákveðinn rauðan þráð. 

 

Tengsl við sértæka málþroskaröskun: Í rannsóknum á mögulegum undirhópum barna með 

einhverfu á grundvelli mállegrar getu, hefur komið fram áhugavert mynstur sem vert er að skoða 

nánar. Það málsnið sem hefur birst hjá einhverfum börnum með slaka málgetu (ALI) líkist um margt 

málsniði barna með sértæka málþroskaröskun (Kjelgaard og Tager-Flusberg, 2001, Paul og Norbury, 

2012; Norbury, 2014). Sértæk málþroskaröskun lýsir sér í slakri mállegri getu á málþroskaprófum án 

annarra raskana s.s. heyrnarskerðingar, greindarskerðingar og ýmissa taugafræðilegra raskana, 

meðal annars röskunar á einhverfurófi (Tager-Flusberg og Joseph, 2003). Líkindi svipgerðar 

einhverfra barna með slaka málgetu og barna með sértæka málþroskaröskun felast í erfiðleikum 
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beggja hópa við endurtekningu bullorða, tíðarmörkun sagna og vanda við að ráða fram úr merkingu 

tvíræðra eða margræðra setninga. Þó ber að nefna að þessi samanburður er gerður á grundvelli hópa 

auk þess sem munur á villumynstri hópanna í athugunum er gjarnan sýnilegur (Norbury, 2014). Tilvist 

mismunandi villumynsturs og skortur á afgerandi gögnum úr rannsóknum hefur valdið deilu um það 

hvort að þessar svipuðu tegundir skerðingar hjá einhverfum börnum með slaka mállega getu og 

börnum með sértæka málþroskaröskun eigi rætur að rekja til sömu undirliggjandi hugrænu ferla eða 

ekki. Sú deila nær út fyrir umfang þessarar ritgerðar og skiptir hér sennilega ekki máli að öðru leyti en 

því að möguleikinn á samslætti röskunar á einhverfurófi og málþroskaraskana er til staðar (Tager-

Flusberg, 2016; Paul og Norbury, 2012; Norbury, 2014). Þannig á hluti einhverfra einstaklinga ekki 

aðeins í erfiðleikum með félagslega, hugræna og hegðunarlega þætti, heldur er hluti þeirra sem á líka 

í vanda með formgerð máls sem líkist að mörgu leyti málþroskaröskunum hjá börnum án röskunar á 

einhverfurófi. Því verður að gera ráð fyrir því að hluti einhverfra barna sé með málhömlun auk 

einhverfu og mikilvægt er að geta kortlagt hvers eðlis málhömlur eru til þess að geta komið til móts við 

einstaklinga hvað kennslu og meðferð varðar (Loucas o.fl., 2008; Rapin og Dunn, 2003). 

Að þessu sögðu er ekki úr vegi að minnast á mikilvægi þess að hafa möguleika á því að kortleggja 

málþroska einhverfra barna svo að hægt sé að koma auga á téðar málþroskaraskanir og aðrar 

meðfylgjandi málhamlanir til þess að mæta þessum einstaklingum með viðeigandi inngripi sem eykur 

líkur á því að þeir nái að aðlagast nútímasamfélagi sem grundvallast að svo miklu leyti á samskiptum. 

Áður en fjallað verður um mælingar á málþroska einhverfa barna verður að lokum rætt um hóp 

einhverfra barna sem nota lítið eða ekkert mál eða tal. 

 

2.2.7 Ómálga börn með einhverfu 

Þó að einhverfum einstaklingum með lágmarksfærni til að tjá sig í tali fari fækkandi í ljósi bættrar 

einstaklingsmiðaðrar og snemmtækrar íhlutunar, er engu að síður hluti þeirra sem notar mál og tal að 

litlu eða engu marki. Þó að máltaka einhverfra barna sé í mörgum tilfellum seinkuð og ódæmigerð, 

spáir það ekki nauðsynlega fyrir um stöðu málþroska hjá viðkomandi þegar fram líður. Fjöldi einhverfra 

barna á leikskólaaldri notar lítið eða ekkert talað mál en einungis hluti þeirra er án tals þegar á 

grunnskólaaldur kemur. Möguleikinn á því að geta að einhverju marki spáð fyrir um hvaða börn það 

eru sem eru í hættu að geta ekki notað mál og tal er mikilvægur fjölskyldum, kennurum og 

meðferðaraðilum til skipulagningar náms og inngrips eða meðferðar hvers konar (DiStefano og Kasari 

2016). 

Wodka, Mathy og Kalb (2013) tóku saman gögn úr rannsóknum sem náðu til 535 einhverfra barna 

á aldrinum 8 – 18 ára sem ekki höfðu byrjað að tala í setningum fyrir 4 ára aldur. Í ljós kom að 70% 

barnanna töluðu í setningum og 40% þeirra þroskuðu með sér reiprennandi tal seinna meir. Hér þarf 

vitaskuld að hafa í huga mismunandi skilgreiningar á því að vera ómálga en engu að síður virðist stór 

hluti barna með mjög mikla seinkun á málþroska ná teljandi árangri þrátt fyrir að nota ekki setningar til 

tjáningar fyrir fjögurra ára aldur svo ekki sé talað um þann hluta barna sem nær reiprennandi máli og 

tali. Hærri óyrt greindartala, minni félagslegar hömlur og lægri aldur við byrjun máltöku spáðu bæði 

fyrir um notkun setninga í máli og tali ásamt þróunar reiprennandi tals (Wodka, Mathy og Kalb, 2013). 
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Fleiri rannsóknir hafa sýnt fram á ólíka framvindu málþroska einhverfra barna og slaka málgetu en 

jafnframt hafa komið fram vísbendingar um forspárþætti bættrar getu eins og hærri óyrta greind (sjá 

t.d. umfangsmikla rannsókn Bennett o.fl, 2015). 

DiStefano og Kasari (2016) telja þýðingarmikið að aðgreina börn sem eru við upphaf máltöku (e. 

pre-verbal) frá þeim sem eru raunverulega ómálga (með algjört lágmark mállegrar getu) eins snemma 

og hægt er. Einhverf börn geta mögulega nýtt sér meðferðarleiðir sem leggja áherslu á færni eins og 

sameinaða athygli og látbragð. Á móti virðast ómálga einhverf börn mögulega stöðnuð hvað varðar 

máltjáningu og því gætu meðferðarleiðir sem leggja áherslu á aðra færni líklegast verið þeim hentugri 

og má þar sem dæmi nefna þjálfun á notkun óhefðbundinna tjáskiptaleiða (e. augmentative and 

alternative communication). Kostir sem fylgja aðgreiningu af þessu tagi eru auðséðir þar sem 

verðmætum vegna meðferða og kennslu almennt er hyggilegast varið þar sem þau nýtast best. 

Mælingar á einhverfum ómálga börnum eru sérstaklega krefjandi þar sem mikið af stöðluðum 

prófum og matstækjum yfirhöfuð krefjast máltjáningar. Til eru leiðbeiningar um mælingar af þessu tagi 

þar sem mælt er með því að notast sé við stöðluð próf, en einnig við óformlegar matsaðferðir (s.s. 

málsýni af sjálfsprottnu tali) í bland ásamt því að sérstaklega skuli gefa prófaðstæðum gaum 

(DiStefano og Kasari, 2016). Rétt er að benda á að mögulega er hægt að notast að hluta til við 

taugafræðilegar myndgreiningar til þess að aðgreina ómálga einhverf börn frá þeim sem eru við 

upphaf máltöku (Wan, Marchena, Norton og Schlaug, 2012; Riva o.fl., 2011). Það yrði þó seint talið 

hagkvæmt í klínískri vinnu vegna kostnaðar við slíkar greiningar ásamt skertu aðgengi að tækjum og 

sérfræðingum til þess að vinna greiningarvinnu af því tagi. 

 

2.2.8 Samantekt 

Hér hefur máltöku einhverfra barna verið lýst og ljósi varpað á hina miklu misleitni sem einkennir þau 

þegar kemur að framvindu þroska máls og tals. Rætt var um almenna seinkun í málþroska og 

möguleikann á því að ekki sé bara um seinkun að ræða heldur ódæmigerðan þroska sem nær að 

líkindum yfir alla þætti máls og tals. Tæpt var á afturför og stöðnun í málþroska þar sem tveimur 

mismunandi ferlum var lýst sem og breytum sem spá fyrir um framvindu. Greint var frá sérkennum í 

máli og tali einhverfra og bent á að birtingarmyndir téðra sérkenna séu fjölbreyttar og komi ekki 

nauðsynlega fram hjá öllum sem gerir fagaðilum erfitt fyrir að fá heildarmynd af málþroska. Stór hluti 

rannsókna á máli og tali einhverfra einstaklinga hefur fjallað um þessi mállegu sérkenni en minna 

hefur farið fyrir rannsóknum sem snúa að formgerð og uppbyggingu máls hjá einhverfum. Farið var yfir 

hóprannsóknir á formgerð máls hjá einhverfum börnum í samhengi og samanburði við málþroska 

barna með dæmigerða þroskaframvindu og þrátt fyrir að sammæli hafi í raun ekki fengist um það 

hvaða þættir formgerðar máls eru skertir hjá einhverfum börnum, hefur komið í ljós að hömlur má finna 

á hverjum einasta málþætti þegar hópar (misstórir reyndar) eru skoðaðir. Í kjölfarið voru mismunandi 

málsnið einhverfra barna rædd með skírskotun til taugafræðilegra myndgreininga og tengingu 

ákveðinna málsniða við málþroskaraskanir í þýði barna með venjulega þroskaframvindu. Að lokum var 

grein gerð fyrir einhverfum börnum með algert lágmark mállegrar getu og mikilvægi þess að aðgreina 

börn í þessum hópi sem hafa möguleika á því að þroska mál og tal frá þeim sem hafa staðnað hvað 
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yrta tjáningu varðar með tilliti til meðferðar og kennsluaðferða. Að þessu sögðu er nauðsynlegt að hafa 

í huga að mælingar á málþroska einhverfra barna geta hugsanlega takmarkað þær ályktanir sem 

mögulegt er að draga af hóprannsóknum í þessu þýði. Fjallað verður um það hér síðar. 

 

2.3 Mælingar á málþroska einhverfra barna 

Seinni hluti fræðilegrar umfjöllunar mun fjalla um mælingar á málþroska einhverfra barna. Stöðluð próf 

verða kynnt ásamt óformlegum aðferðum við mat á málþroska. Kostum og göllum hvorrar aðferðar 

verða gerð skil og verður sérstaklega farið yfir þá erfiðleika sem rannsakendur og meðferðaraðilar 

þurfa að eiga við þegar þeir meta málþroska einstaklinga með einhverfu. 

Fagaðilar nýta sér margskonar aðferðir og tæki til þess að meta málþroska. Upplýsingarnar sem 

fást með notkun téðra aðferða og tækja eru notaðar til greiningar, til að fylgja eftir meðferðaráætlun og 

að lokum til að spá fyrir um framvindu þroska og atferlis hvað varðar mál og tal (Muller og Brady, 

2016). Talmeinafræðingar sem leggja fyrir próf og athuganir vinna sem sérfræðingar í teymum þar 

sem þeir sérhæfa sig í tali, máli og samskiptum og hjálpa til við að byggja upp heildarmynd af getu og 

hömlum einstaklinga sem þiggja þjónustu þeirra (Paul og Norbury, 2012).  

Westby, Stevens-Dominguez og Oetter (1996) skilgreindu fjórar grunnástæður mælinga. Fyrst ber 

að nefna skimun sem er gerð með það í huga að finna einstaklinga sem eru með mögulegar 

skerðingar sem trufla athafnir daglegs lífs. Tilgangurinn er að finna téða einstaklinga snemma til þess 

að hægt sé að koma til móts við þá með viðeigandi inngripi. Góð skimunarpróf hafa viðeigandi næmi 

og sértæki og henta tilganginum í hverju tilfelli fyrir sig. Önnur ástæða mælinga er að útbúa grunnlínu 

en hún er mikilvæg til að sjá stöðu einstaklings í samhengi fyrir og eftir að inngrip hefjast. Þriðja 

ástæðan er að finna einstaklinga í áhættu þannig að hægt sé að bregðast við á viðeigandi hátt. Þannig 

eru skertir þættir ákveðins sviðs fundnir með mælingum hverju sinni til þess að sjá veikleika 

einstaklings auk þess að hægt er að finna styrkleika sem hægt er að byggja á og í kringum. Fjórða og 

síðasta ástæðan fyrir mælingum er að koma auga á breytingu á meðferðarskeiði (Paul og Norbury, 

2012; Westby, Stevens-Dominguez og Oetter, 1996). Þessar ástæður eru jafn viðeigandi nú og fyrir 

20 árum og ná yfir þann tilgang sem mælingar á málþroska hafa. 

Mat á málþroska er flókið og krefst þess að talmeinafræðingar samþætti upplýsingar sem fást með 

fjölbreyttum og gagnreyndum aðferðum. Við bestu aðstæður nýtir talmeinafræðingur bæði megindleg 

(e. quantitative) og eigindleg (e. qualitative) gögn í mati sínu til þess að geta kortlagt alla mögulega 

þætti máls og tals hjá einstaklingi sem gengst undir málþroskamat. Þannig er notast við 

bakgrunnsupplýsingar, gögn úr tilviksrannsóknum (e. case study), athugunum í náttúrulegu umhverfi 

og óformlegum athugunum ásamt því að styðjast við upplýsingar úr stöðluðum prófum (Friberg, 2010). 

Í hversdags aðstæðum eru talmeinafræðingum oft settar skorður hvað tíma og fjármagn varðar og 

þess vegna þurfa þeir að velja hentugustu og hagstæðustu aðferðirnar sem eru í boði hverju sinni. 
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2.3.1 Stöðluð próf 

Hér verður farið yfir tvær algengustu aðferðir sem talmeinafræðingar nota til þess að meta málþroska. 

Greint verður frá mismunandi tegundum matstækja, kostum þeirra og göllum ásamt þeim vanda sem 

rannsakendur og greiningaraðilar standa frammi fyrir þegar meta á málþroska einhverfra barna. Rætt 

verður sérstaklega um stöðluð próf og málsýni af sjálfsprottnu tali í tengslum við einhverf börn. Að 

lokum verður fjallað um rannsóknir á tengslum staðlaðra prófa og málsýna. 

 

2.3.1.1 Almennt um stöðluð próf 

Formlegasta og líklega algengasta aðferð við mat á málþroska barna eru stöðluð málþroskapróf. 

Uppbygging þeirra felst í uppröðun ákveðinna atriða sem gjarnan eru flokkuð í undirpróf þar sem heiti 

hvers undirprófs vísar til ákveðins þáttar málþroska eða formgerðar máls. Stöðlun fer fram á stórum 

hópi barna með eðlilega framvindu málþroska sem gefur grunn til samanburðar með ákveðnum 

fráviksmörkum frá meðaltali fyrir mismunandi aldursbil. Auk þess fylgja jafnan nákvæmar, staðlaðar 

leiðbeiningar hvað aðferðir við fyrirlögn varðar (Condouris, Meyer og Tager-Flusberg, 2003; Paul og 

Norbury, 2012). Kostur vel samsettra staðlaðra málþroskaprófa er möguleikinn á samanburði við getu 

eða færni jafnaldra með hefðbundna framvindu í málþroska sem er þýðingarmikið þegar vinna þarf að 

inngripi, taka ákvörðun um meðferðarúrræði eða einfaldlega að ákvarða hverjir það eru sem fá 

þjónustu og hverjir það eru sem fá hana ekki (Paul og Norbury, 2012). 

Eiginleikar staðlaðra málþroskaprófa eru eftirfarandi: Nákvæmar leiðbeiningar um fyrirlögn og 

hvernig meta á einstakling er jafnan að finna í handbók viðkomandi mælitækis. Þar er nákvæmlega 

tekið til hvernig meðferðar- eða greiningaraðili skal bera sig að við fyrirlögn og með því er tryggt að 

allir einstaklingar sem prófið er lagt fyrir, fái sömu meðhöndlun. Gerð er grein fyrir réttmæti og 

áreiðanleika prófs (og gjarnan undirprófa að auki) ásamt því að greiningarnákvæmni mælitækisins er 

gerð skil. Þessar upplýsingar gefa greiningaraðila tækifæri á því að meta tækið á grundvelli 

gagnreyndra aðferða. Upplýsingar um stöðlun viðkomandi mælitækis með ákveðnu úrtaki sem 

endurspegla á þekkt þýði og hvernig hún fór fram eru uppgefnar í handbók ásamt lýsandi tölfræði. 

Þessu fylgja upplýsingar um miðsækni og dreifingu. Að síðustu fylgja upplýsingar um mælivillu sem 

þýðir einfaldlega að útkoma á matstækinu er í raun bara mat á raungildi einstaklings á hverjum þætti 

fyrir sig. Þá er staðalvillu mælitækis gerð skil til þess að eiga við möguleikann á mannlegum mistökum 

(Paul og Norbury, 2012). 

Stöðluð málþroskapróf eru síður en svo fullkomin. Bent hefur verið á að mörg þeirra aðgreini ekki 

börn sem vísað hefur verið til talmeinafræðings og þeirra sem ekki hafa fengið vísun. Aukinheldur 

hefur komið fram gagnrýni hvað varðar mögulega vangetu staðlaðra prófa til þess að koma auga á 

klínískt mikilvæg atriði ákveðinna málþátta við fyrirlögn (Bishop og McDonald, 2009). Annar vandi snýr 

að skorti á sammæli rannsakenda varðandi greiningu á málhömlun með notkun staðlaðra matstækja 

þar sem mismunandi hugmyndir eru uppi um það hvernig barn þarf að koma út á prófi til þess að fá 

greiningu á málhömlun. Þetta vísar til umræðna um það hvort réttara sé að nota ákveðin viðmið til 

grundvallar vísunar til meðferðaraðila umfram önnur (1,25 staðalfrávik frá meðaltali eða 2,0 

staðalfrávik frá meðaltali o.s.frv.). Sú umræða snýst um það hvort að viðmið staðlaðra matstækja með 
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tilliti til greiningar og vísunar orsaki of- eða vangreiningu á hinum ýmsu tegundum málhömlunar og 

skertrar getu en sú umræða nær út fyrir umfang þessa rits. Að því sögðu má nefna að ákveðinn hópur 

einstaklinga er til sem stöðluð próf henta hreinlega illa. Hluti einstaklinga með einhverfu svarar 

mælitækjum illa vegna þess að fyrirlagnaraðstæður staðlaðra prófa gera ráð fyrir því að barnið hafi 

ákveðna færni í að taka próf. Enn fremur þarf barn að hafa næga athygli til þess að klára fyrirlögn og 

að lokum þarf næg hvatning að vera til staðar í hegðunarskilmálum (e. behavioral contingencies) 

prófaðstæðna svo að hegðun barnsins í þeim skili svörunum við atriðum mælitækisins, hvers eðlis 

sem þær kunna að vera (Condouris o.fl., 2003). Hin mikla misleitni í tal- og málfærni einstaklinga með 

einhverfu sem rædd hefur verið hér, er stöðluðum matstækjum heldur ekki til framdráttar þar sem 

sumir þessara einstaklinga virðast sýna eðlilegan málþroska í samanburði við jafnaldra meðan aðrir 

eru marktækt lakari en jafnaldrar. Hér má sem dæmi nefna allar þær mismunandi rannsóknir sem 

nefndar hafa verið til sögunnar hér þar sem sumar hverjar hafa sýnt getu einhverfra á pari við getu 

jafnaldra hvað varðar formgerð máls, meðan aðrar sýna vankanta á nákvæmlega sömu þáttum 

(Kjelgaard og Tager-Flusberg, 2001). 

Vissulega eru stöðluð matstæki góð til síns brúks en það er mikilvægt og nauðsynlegt fyrir þá sem 

þau nota að vera meðvitaðir um takmarkanir þeirra. Þetta á ekki síst við um þá sem vinna við 

rannsóknir og greiningar/mat á einhverfum börnum þar sem að allir þeir vafaþættir sem fylgja 

stöðluðum prófum bætast ofan á þann viðbótarvanda sem kann að vera til staðar þegar að börn með 

mismunandi gerðir röskunar á einhverfurófi eiga í hlut. Íslenskum talmeinafræðingum er þar að auki 

ekki gert auðvelt fyrir þar sem fá próf sem notuð eru hér á landi eru þýdd, staðfærð og stöðluð í 

íslensku þýði. Prófin eru í raun ekki smíðuð upprunalega með íslenskt málkerfi í huga og þeim 

niðurstöðum sem fást út úr málþroskamælingum með slíkum prófum þarf að taka með ákveðnum 

fyrirvara, hvort heldur þegar þau eru notuð með börnum með dæmigerðan þroska eða með 

einhverfum börnum. Í næsta hluta verður farið yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið á mælingum á 

málþroska einhverfra barna með notkun staðlaðra mælitækja. Engar slíkar rannsóknir hafa verið 

gerðar hérlendis og takmarkast því rannsóknargrunnurinn við erlendar rannsóknir á þessu efni. 

 

2.3.1.2 Notkun staðlaðra prófa hjá börnum með einhverfu 

Almennt má segja að það sé vandasamt að álykta og alhæfa út frá rannsóknum sem fjalla um mat og 

mælingar á málþroska einhverfra barna. Þetta á líka við í klíník og þeir erfiðleikar sem fram koma í 

greiningarvinnu ákvarðast eða ráðast af verulegu leyti af nokkrum þáttum sem eru lýsandi fyrir 

einhverf börn (Eigsti o.fl., 2011). 

Fyrst ber að nefna skort á hvatningu og athygli ásamt hegðunarvanda (e. disruptive behavior) eins 

og sjálfsörvun (e. self-stimulation) og forðunarhegðun. Það er í nokkru samræmi við og gæti að 

einhverju leyti leiðst af skerðingu á félagslegum samskiptum hjá einhverfum einstaklingum. Skortur á 

hvatningu og einbeitingu ásamt hegðunarvanda getur verið sérlega áberandi í prófaðstæðum ef að 

rannsóknar- eða greiningaraðili þekkir lítið til sérstakra einkenna hins breiða hóps einhverfra barna og 

skiptir þá litlu hvort prófandinn er hokinn reynslu eða ekki (Tager-Flusberg, 2000). Koegel, Koegel og 

Smith (1997) báru saman frammistöðu sex einhverfra barna annars vegar á stöðluðum 
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málþroskaprófum og hinsvegar á stöðluðum greindarprófum í tveimur mismunandi prófaðstæðum. 

Niðurstöður úr hefðbundnum aðstæðum staðlaðra prófa voru bornar saman við niðurstöður úr 

prófunaraðstæðum þar sem stjórnað var fyrir ákveðnum breytum sem taldar voru hafa áhrif á 

hvatningu og athygli einhverfu einstaklinganna til svarana á matstækjunum. Taka skal fram að 

breyturnar voru mismunandi eftir börnum en þær voru fundnar með áhorfi og viðtölum við foreldra. Í 

ljós kom stöðugur munur milli aðstæðna þar sem niðurstöður úr stöðluðum prófum (bæði málþroska- 

og greindarprófum) voru betri í aðstæðum þar sem stjórnað var fyrir hvatningar- og áhugabreytum 

(Koegel, Koegel og Smith, 1997). Með atferlislegri nálgun (notkun hvers konar styrkja til þess að auka 

líkur á svörunarhegðun) og hagræðingu prófunaraðstæðna er mögulega hægt að hafa áhrif á það 

hvort það tekst að klára fyrirlögn staðlaðs málþroskaprófs á einhverfu barni með áreiðanlegri hætti en 

ella. Þá er líka hægt að umorða og einfalda fyrirmæli ef það hentar í hverju tilfelli fyrir sig (Tager-

Flusberg, 2000). Hér þarf þó að reka varnagla vegna þess að ef að farið er út fyrir fyrirlagnarreglur 

staðlaðs mælitækis með fyrrgreindum leiðum, verður samanburður við viðmið jafnaldra vafasamur en í 

erfiðum tilfellum er réttlætanlegt að nýta slíkar aðferðir þó að einungis vafasamur samanburður sé 

niðurstaðan, fáist að öðrum kosti engar haldbærar upplýsingar. Þetta er nauðsynlegt að hafa í huga. 

Annað dæmi um erfiðleika einhverfra barna á stöðluðum prófum snýr að stagli. Þetta snýr að 

sérstöku hegðunarmynstri margra einhverfra barna sem lýsir sér í því að þau staglast á eða 

síendurtaka ákveðna hegðun (til dæmis ákveðna svörun prófatriða). Erfiðleikar sem orsakast af þessu 

í fyrirlögn staðlaðs mælitækis gætu sem dæmi verið svörun sem lýsir sér í síendurteknum bendingum 

á sjónrænt áreiti efst í hægra horni (af fjórum myndum á blaðsíðu) í röð prófaðra atriða. Vert er að 

tiltaka að slík hegðun endurspeglar ekki nauðsynlega skort á skilningi á viðkomandi prófatriðum heldur 

getur þar verið um stagl- eða hjakkhegðun að ræða. Mörg stöðluð málþroskapróf krefjast bendinga 

sem svara og niðurstöður slíkra prófa gefa ekki nauðsynlega rétta mynd af skilningi einhverfs barns 

(Tager-Flusberg, 2000). Sem dæmi þá birtu Waterhouse og Fein (1982) í rannsókn sinni niðurstöður 

hjá einhverfum börnum sem sýndu mikið stagl í svörun atriða ásamt óeðlilegri einbeitingu á 

óviðkomandi smáatriði sem ekki tengdust ætlaðri svörun. Börn með aðrar tegundir geðrænna raskana 

sýndu ekki sömu tilhneigingu til stagls og hjakks. Stagl- og hjakkhegðun einskorðast ekki bara við 

sjónrænt áreiti heldur er líka möguleiki á því að síendurtekin svörun geti komið fram á atriðum þar sem 

heyrnræn áreiti krefjast yrtra svarana. Þannig getur skekkja sem orsakast af stagli komið fram bæði á 

atriðum sem meta skilning og atriðum sem meta tjáningu. Þetta þarf að hafa í huga þegar verið er að 

túlka niðurstöður á stöðluðum prófum hjá börnum með einhverfu. 

Matstæki (eða undirpróf matstækja) sem meta máltjáningu eru gjarnan flóknari hvað varðar kröfur 

til málnotkunar heldur en matstæki (eða undirpróf matstækja) sem meta málskilning. Próf sem meta 

tjáningu krefjast bæði þess að próftaki skilji fyrirmæli og búi því næst til yrta svörun í röklegu framhaldi 

af greinireiti prófatriðis. Í þeim síðarnefndu eru verkefnin gjarnan einfaldari, s.s. að benda á mynd eftir 

að greinireiti er birt. Það er ekki ólíklegt að eftir því sem kröfur um málnotkun verða meiri, verði 

erfiðleikar ákveðins hluta barna með einhverfu að sama skapi meiri og niðurstöður skekktar sem því 

nemur (Tager-Flusberg, 2000). Hvað varðar mat á máltjáningu þá getur komið fram ofmat (og 

mögulega vanmat) á raunverulegri getu þegar verið er að meta máltjáningu með atriðum þar sem 

verkefnin krefjast endurtekningar orða eða setninga (sem er til dæmis í einu undirprófa TOLD-2P 
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(Newcomer og Hammill, 1991) og CELF (Semel, Wiig og Secord, 1995)). Ef minnst er á fyrrnefndan 

styrkleika einhverfra barna í máltjáningu er rétt að minnast þess að þau hafa mörg hver ákveðna hæfni 

í að endurtaka (bergmæli) ásamt því að orðaforði og færni í að læra ný orð getur verið góð þrátt fyrir 

að það nýtist ekki sem skyldi í samræðum (Mottron, 2004; Norbury, Griffiths og Nation, 2010). Ofmatið 

felst því fyrst og fremst í góðum niðurstöðum á stöðluðum prófum sem endurspegla mögulega frekar 

hæfni þessara einstaklinga í að endurtaka orð og setningar heldur en raunverulega getu hvað varðar 

tjáningu. Á sama tíma og börn með einhverfu eiga auðveldara með tjáningarverkefni sem krefjast 

eftirhermu, eiga þau í stökustu vandræðum með verkefni sem taka á málfræði og merkingarfræði í 

gegnum yrta svörun eins og til dæmis botnun setninga þar sem svörunin gæti þess vegna verið 

endurtekning á greinireiti prófatriðis í stað botnunar á málfræðilega réttri segð eða orði. Í slíku verkefni 

gæti orðið vanmat á raunverulegri færni í tjáningu þar sem endurtekning greinireitis gefur vitaskuld 

engin stig á prófinu þrátt fyrir að einhver færni geti verið til staðar. Hér greinir rannsakendur á hvort að 

ástæðan fyrir þessum ódæmigerðu svörunum sé vegna skertrar máltjáningar eða vegna erfiðleika 

með að skilja fyrirmæli prófatriða sem krefjast meiri þekkingar hvað varðar málnotkun (Tager-Flusberg, 

2000; Norbury, 2010). Hér þarf einfaldlega að hafa í huga að mismunandi geta hvað varðar 

máltjáningu getur komið fram milli mismunandi undirprófa sem taka þó mörg hver, að einhverju leyti á 

sömu undirliggjandi málþáttunum og það getur reynst flókið að átta sig á raunverulegri getu. Hér er 

nauðsynlegt að benda aftur á þá staðreynd að einhverf börn eru mismunandi og því er nauðsynlegt að 

meta stöðuna út frá hverju dæmi fyrir sig því að þessi útlistun á vandamálum er ekki tæmandi og á 

sannarlega ekki við öll einhverf börn. 

Nauðsynlegt er að benda á að gólfhrif (e. floor effect) geta verið til staðar í niðurstöðum staðlaðra 

málþroskaprófa. Gólfhrif vísa til þess þegar niðurstöður úr prófi eru það langt fyrir neðan viðmið fyrir 

ákveðinn aldur að þær gefa ekki réttmæta mynd af kunnáttu barnsins. Þannig gætu mælitölur 

undirprófa hreinlega ekki orðið nógu háar til þess að bera saman við lægstu aldursbilin í prófunum 

(hverju sem það er um að kenna) og á þeim grundvelli er ótækt að reikna heildartölu málþroska. 

Ástæða þess er að flest stöðluð málþroskapróf meta málþekkingu sem er nokkuð á leið komin en ekki 

mál og tal sem er frekar nýtekið að myndast. Hjá einhverfum börnum með mjög litla mállega getu þarf 

að skoða mál og tal þegar það er stutt á veg komið. Þannig sýnir þriggja ára einhverfur einstaklingur 

með litla mállega getu líklega gólfhrif á stöðluðu prófi þegar litið er til viðmiða fyrir hans aldur. Þar gæti 

komið fram ofmat þar sem barnið fær stig út á takmarkaða frammistöðu vegna þess hvernig hrágildum 

prófa er breytt í mælitölur. Slíkar niðurstöður hafa lítið sem ekkert klínískt gildi þar sem þær gefa í raun 

frekar upplýsingar um það sem barnið kann ekki heldur en þess sem það kann og nýtast þannig ekki 

nema að takmörkuðu leyti til hönnunar inngrips og/eða meðferðar (Muller og Brady, 2016). Þá ber að 

nefna að gólfhrif hafa líka fundist í niðurstöðum staðlaðra matstækja með viðmið fyrir börn sem eru 

yngri en þriggja ára. Í rannsókn sinni á 116 einhverfum drengjum komust Charmann o.fl. (2003) að því 

að niðurstöður 26 einstaklinga (22%) voru fyrir neðan neðstu aldursviðmið á stöðluðu matstæki sem 

þýðir einfaldlega að frammistaða er ekki mælanleg. Drengirnir voru 42 mánaða gamlir og neðstu 

viðmiðin voru fyrir eins og hálfs árs gömul börn. Volden o.fl. (2011) gerðu rannsókn á 294 

leikskólabörnum með nýlega einhverfugreiningu. Meðal annars var staðlað málþroskapróf (PLS-4; 

Zimmerman, Steiner og Pond, 2002) lagt fyrir börnin og niðurstöður leiddu í ljós gólfhrif hjá 30% 
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barnanna. Höfundar litu svo á að þessar niðurstöður endurspegluðu vandamál sem geta komið upp 

við notkun staðlaðra matstækja fyrir stóran hluta einhverfra barna á leikskólaaldri og töldu nauðsynlegt 

að nota fleiri aðferðir en einungis stöðluð próf til þess að fá heildstæða og raunverulega mynd af 

málþroska þeirra. 

Réttmæti málþroskaprófa hefur verið rannsakað með úrtökum barna með dæmigerða 

þroskaframvindu en það er hörgull á rannsóknum sem hafa athugað réttmæti mælitækjanna í öðrum 

úrtökum. Öll þau mögulegu vandamál sem koma við sögu þegar verið er að meta málþroska 

einhverfra með stöðluðum matstækjum ásamt margumræddri misleitni í þýði einhverfra einstaklinga 

gefur fulla ástæðu til þess að efast um réttmæti matstækjanna og veltir upp þeirri spurningu hvort það 

sé yfir höfuð réttlætanlegt að nota slík mælitæki við mat á málþroska einhverfra (Weismer, Lord og 

Esler, 2010; Feldman o.fl., 2005). Nordahl-Hansen, Kaale og Ulvund, (2014) gerðu rannsókn á 55 

einhverfum börnum á aldrinum 2-4 ára þar sem tvö stöðluð próf (Reynell Developmental Language 

Scale; RDLS og Mullen Scales of Early Learning; MSEL) voru lögð fyrir börnin ásamt því að foreldrar 

og leikskólakennarar voru beðnir um að fylla út staðlaðan spurningalista til mats á málþroska og náði 

matið á öllum mælingunum til málskilnings og máltjáningar. Samtímaréttmæti (e. concurrent validity) 

var reiknað á milli niðurstaðna allra þriggja matstækjanna og í ljós kom sterk samsvörun milli 

niðurstaðna allra matstækjanna. Þrátt fyrir að þessar niðurstöður hafi einungis náð til tveggja staðlaðra 

prófa eru þær engu að síður hvetjandi. Sérstaklega í ljósi þess að í téðri rannsókn var um unga 

einstaklinga með einhverfu að ræða sem gjarnan er sérlega erfitt að meta með stöðluðum 

matstækjum. Vitaskuld þarf að rannsaka réttmæti mun fleiri matstækja fyrir þýði einhverfra en 

niðurstöður sem þessar sýna að það eru sannarlega til nothæf stöðluð próf til mats á málþroska 

einhverfra einstaklinga (Nordahl-Hansen o.fl., 2014). 

Að lokum er ekki úr vegi að benda á vandamál við notkun staðlaðra matstækja sem snýr að vali á 

samanburðarhópum og pörunarbreytum. Þetta atriði á aðallega við um rannsóknir en skiptir engu að 

síður máli í greiningarvinnu, til dæmis þegar verið er að meta hvaða mælitæki er best að nota hverju 

sinni. Vandinn hefur í gegnum tíðina legið í samanburði mjög misleitra hópa einhverfra einstaklinga við 

einsleita samanburðarhópa (s.s. jafnaldrar með dæmigerða þroskaframvindu). Slíkur samanburður 

gefur frekar lítið rými til ályktana og alhæfinga, eðli málsins samkvæmt. Möguleg lausn á þeim vanda 

væri að bera hinn misleita hóp einhverfra saman við marga samanburðarhópa en slík aðferðafræði er 

tímafrek og dýr. Hvað pörunarbreytur varðar getur komið fram skekkja þegar val á þátttakendum í 

samanburðarhópa er byggt á pörunarbreytum eins og greindartölu (IQ). Ef eitthvað er að marka 

hugmyndir um að óyrt greindartala sé styrkur hjá einstaklingum með einhverfu, gefur 

samanburðarhópur með þátttökuviðmiðum grundvölluðum á yrtri greind eða bæði yrtri og óyrtri greind, 

mögulega skakka mynd þar sem hópur einhverfu einstaklinganna getur innihaldið einstaklinga með 

óskerta (eða lítið skerta) óyrta greind. Þannig myndi munur á hópunum ekki nauðsynlega endurspegla 

rétta mynd af málþroska einhverfu barnanna. Þessi skekkja kemur þó mögulega einungis fram þegar 

hópar eru skoðaðir en sú aðferð er einmitt notuð þegar verið er að athuga, til dæmis, réttmæti 

mismunandi matstækja fyrir hið misleita þýði einhverfra einstaklinga (Eigsti og.fl., 2011). 

Réttmætt og nákvæmt mat á málþroska einhverfra einstaklinga er mikilvægt en á sama tíma erfitt. 

Ekkert eitt staðlað próf dugar til þess að fá heildarmynd af málþroska einhverfra barna og flest þeirra 
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hafa verulegar takmarkanir þegar þau eru notuð í þessu þýði (mismikið milli mismunandi undirhópa 

einhverfra einstaklinga) sem hefur líklega hindrað framfarir í rannsóknum og klíník (Kasari o.fl., 2013). 

Þegar verið er að meta málþroska einhverfra barna er mikilvægt að hafa í huga bæði kosti og galla 

staðlaðra prófa. Vissulega er ómetanlegt að geta á tiltölulega fljótan hátt borið einstakling saman við 

jafnaldra á breiðu sviði málþekkingar en á sama tíma er nauðsynlegt fyrir greiningaraðila að þekkja til 

þeirra hluta sem skekkt geta niðurstöður staðlaðra prófa og takmarkað ályktunarhæfni þeirra þegar 

kemur að mismunandi einhverfum einstaklingum. Auk þeirra annmarka við notkun staðlaðra prófa sem 

hafa verið nefndir hér er vert að minnast á almennar takmarkanir staðlaðra prófa sem ná yfir alla þá 

sem gangast undir slíkar mælingar. Þar ber helst að nefna að stöðluð próf eru lögð fyrir í 

ónáttúrulegum (gervi) aðstæðum í stað náttúrulegra aðstæðna og skortir fyrir vikið svokallað 

vistfræðilegt réttmæti (e. ecological validity) en það vísar til þess hvort tilrauna- eða prófumhverfið 

endurspegli hið raunverulega umhverfi þátttakandans. Þannig eru atriði sem verið er að prófa tekin úr 

náttúrulegu samhengi og frammistaða á einstökum atriðum endurspeglar ekki nauðsynlega 

raunverulega getu (Ebert og Scott, 2014). Annað almennt vandamál staðlaðra prófa snýr að yfirgripi 

eða umfangi. Þetta snýr að því að stöðluð próf meta gjarnan færni eða þekkingu á mjög breiðu sviði 

en fara fyrir vikið ekki mjög djúpt ofan í getu hvað varðar einstaka færni- eða þekkingarþætti. Fyrir vikið 

eru stöðluð próf hentug til þess að fá ákveðna heildarmynd í samanburði við jafnaldra en eru kannski 

ekki hentug til þess að negla niður sérstök áhersluatriði í meðferð eða þjálfun ákveðinna málþátta 

(Paul og Norbury, 2012). Að lokum má nefna að til eru fleiri hópar einstaklinga en einhverfir sem 

stöðluð próf henta illa. Sem dæmi má nefna að stöðluð próf henta ekki alltaf einstaklingum sem 

tilheyra hópum með mismunandi menningar- og tungumálabakgrunn en þeir geta vissulega líka verið 

greindir með röskun á einhverfurófi (Ebert og Scott, 2014). 

Hér hefur kostum og göllum notkunar staðlaðra málþroskaprófa við mat á málþroska einhverfra 

barna verið gerð skil. Ljóst er að það þarf að brúa ákveðið bil við mat á málþroska einhverfra 

einstaklinga með slíkum aðferðum. Ein algeng leið sem talmeinafræðingar nota til viðbótar við stöðluð 

próf eru málsýni af sjálfsprottnu tali. Málsýni eru markviðmiðuð matsaðferð sem hefur ýmsa kosti 

umfram stöðluð próf og geta mögulega brúað þetta bil og í næsta hluta verður þessi aðferð útskýrð og 

henni gerð skil með skírskotun til mats á málþroska einhverfra. 

 

2.3.2 Málsýni af sjálfsprottnu tali 

Málsýni af sjálfsprottnu tali geta verið réttmæt og nytsamleg viðbót við notkun staðlaðra prófa þegar 

mat á málþroska fer fram. Málsýni geta bætt upp nokkuð af takmörkunum staðlaðra prófa. Þar má fyrst 

nefna gott vistfræðilegt réttmæti þar sem hægt er að framkvæma þau í náttúrulegum aðstæðum 

(Hewitt o.fl., 2005). Kröfur hvað varðar hegðun þátttakenda í matsaðstæðum eru fáar og skekkjur 

vegna hegðunarerfiðleika eru því ólíklegri fyrir vikið og slíkur sveigjanleiki gerir kleift að nota málsýni 

hjá breiðum hópi eintaklinga með mismunandi raskanir og skerðingar (Costanza-Smith, 2010). Auk 

þessa hefur notkun málsýna í margbreytilegum þýðum einstaklinga verið rannsökuð, meðal annars hjá 

einhverfum börnum, börnum með sértæka málþroskaröskun, tvítyngdum börnum og hjá börnum með 

mismunandi mállýskur (Manolitsi og Botting, 2011; Hewitt o.fl., 2005; Restrepo, 1998; Stockman, 
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1996; Ebert og Scott, 2014). Í þessum kafla verða málsýnum gerð nánari skil á grundvelli almennrar 

notkunar og í kjölfarið verður rætt um notkun þeirra í þýði einhverfra einstaklinga. Málsýni hafa lítið 

verið rannsökuð hérlendis. Þó er vert að nefna að Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir 

(2015) gerðu rannsókn á máltjáningu íslenskra leikskólabarna út frá málsýnum af sjálfsprottnu tali og 

verður sú rannsókn rædd hér síðar. Þá hafa verið gerðar rannsóknir á máltöku íslenskra barna með 

skoðun málsýna (sjá t.d. Thordardottir, 2008; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2004; Ragnheiður Dagný 

Bjarnadóttir, 2014). Engar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á notkun málsýna hjá einhverfum 

börnum. Rannsóknargrunnurinn er því nánast eingöngu byggður á erlendum rannsóknum og taka þarf 

mið af því. 

 

2.3.2.1 Almennt um málsýni 

Styrkur málsýna sem matstækis liggur meðal annars í því að þau skarast við stöðluð mælitæki og 

samhliða notkun þessara aðferða getur gefið góða raun. Þó eru atriði sem taka þarf tillit til áður en 

ákveðið er hvort nota skuli málsýni, hvort sem er í rannsóknum eða klínískri vinnu. Í yfirliti sínu tekur 

Costanza-Smith (2010) saman nokkra þætti sem ættu að hvetja til notkunar málsýna í mati á 

málþroska barna. Fyrst ber að nefna að fyrri rannsóknir benda til þess að málsýni séu hið minnsta jafn 

næm og mögulega næmari en stöðluð próf til greiningar á röskunum eða seinkun í máli og tali barna. 

Hægt er að að kafa dýpra ofan í einstaka færni- eða þekkingarþætti með notkun málsýna. Auk þess 

þarf niðurstaða athugunar sem grundvallast á notkun málsýna ekki að vera bundin við tiltekið 

aldursviðmið til þess að greining á skerðingu sé möguleg (þetta vísar til fyrrgreindrar umræðu (sjá bls. 

32) um viðmiðstölur til greiningar og vísunar til sérfræðings). Öðrum þræði hafa málsýni meiri 

skírskotun til raunverulegra aðstæðna en stöðluð próf þar sem þau eru framkvæmd í náttúrulegum 

aðstæðum. Þá er auðveldara að fá börn sem erfitt er að prófa til að taka þátt í athugunum sem 

byggjast á notkun málsýna, m.a. með því að taka málsýni án þess að viðkomandi þátttakandi sé 

meðvitaður um að verið sé að taka mál og tal hans upp. Að lokum gefa málsýni ítarlegri upplýsingar 

um þá þætti sem eru skertir og þarf að vinna með og gagnast þar af leiðandi beint í undirbúningi 

meðferðar og í rannsóknum (Paul og Norbury, 2012; Costanza-Smith, 2010). Notkun málsýna 

samhliða stöðluðum prófum getur reynst mikilvægt við greiningu skerðinga á máli og tali. Ásamt 

greiningu á málþroskafrávikum er hægt að nota málsýni til grunnlínumælinga og til mats á árangri 

meðferðar. Málsýni reynast einkar vel hvað þessa þætti varðar vegna þess að þau má 

framkvæma/taka endurtekið, með stuttu millibili. Málsýni hafa þann kost umfram stöðluð próf en þau er 

ekki æskilegt að leggja fyrir oftar en einu sinni á nokkurra mánaða bili vegna möguleika á námshrifum 

prófatriða en það getur skekkt niðurstöður (Paul og Norbury, 2012). Algengir þættir til athugunar í 

málsýnum eru meðallengd segða (MLS), heildarfjöldi orða (HFO), fjöldi mismunandi orða (FMO) eða 

hreinlega þættir sniðnir að rannsóknarefni hverju sinni (Constanza-Smith, 2010). 

Til eru nákvæmlega afmarkaðar aðferðir til að taka góð málsýni. Huga þarf að lengd sýnisins, 

samskiptasamhengis og hvernig greina eigi sýnið. Lengd sýna hefur verið rannsökuð ítarlega og í ljós 

hefur komið að 100 segða sýni gefur að jafnaði þær upplýsingar sem þarf til þess að meta málþroska 

barns. Stundum er hægt að komast af með 50 segðir og þá sérlega ef að samhengið býður upp á 

flóknari samskipti en 100 segðir eru aftur á móti hið gullna viðmið (Hadley, 1998). Styttri málsýni hafa 
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verið rannsökuð í seinni tíð og í ljós hefur komið að 50 segða sýni gefa um það bil 80% af þeim 

upplýsingum sem fást með 100 segða sýni um MLS (MLS er meðalfjöldi orða í hverri segð í málsýni). 

Þannig er heildarfjölda orða deilt í fjölda segða og útkoman er MLS (nánar útlistað síðar). Fleiri 

rannsóknir hafa kannað upplýsingar sem hægt er að fá með notkun styttri sýna ásamt áreiðanleika 

með notkun þeirra (sjá t.d. Heilman, Nockerts og Miller, 2010; Guo og Eisenberg, 2015). Huga þarf að 

samskiptasamhengi vegna þess að munur er á því hvernig mismunandi samhengi kallar fram segðir. 

Samhengi sem kallar fram flestar segðir hjá yngri börnum er til dæmis öðruvísi en samhengi sem gerir 

slíkt hið sama hjá eldri börnum (Southwood og Russel, 2004). Að lokum þarf prófandi að ákvarða 

hvaða þættir það eru sem hann vill skoða. 

Hægt er að nálgast tvenns konar upplýsingar með athugunum á málsýnum. Annars vegar alhliða 

upplýsingar um málnotkun og mat á segðum í víðtæku samhengi við endursögn eða útskýringa á 

fyrirfram ákveðnum þáttum. Hins vegar er hægt að skoða nánari upplýsingar með skírskotun til orða, 

orðhluta og setninga. Upplýsingar um orð, orðhluta og setningar eru styrkur málsýna og hafa gefist vel 

við að aðgreina börn með málhamlanir frá jafnöldrum með venjulegan málþroska (Liles o.fl., 1995). 

Mælingar sem beinast að orðum, orðhlutum og setningum endurspegla fjölbreytta málþætti eins og 

lengd setninga og setningafræði almennt (mælt í MLS), fjölbreytileika orðasafns/orðaforða (mælt í 

FMO), heildarframleiðslu orða (mælt í HFO), málfræðiþekkingu og málfræðivillur (t.d. hlutfall 

málfræðivillna) (Ebert og Scott, 2014). 

Gagnabanki Jóhönnu T. Einarsdóttur um málsýni (GJEUM) er íslenskt verkefni sem snýr að notkun 

málsýna við rannsóknir á máltöku barna, barnamáli og málþroska barna í samanburði við jafnaldra 

(Jóhanna Thelma Einarsdóttir, 2014). Í þessum gagnabanka eru 230 málsýni sem tekin voru upp af 

börnum á aldrinum 2;6 - 6;6 ára og hlutverk bankans var meðal annars að hjálpa til við að útbúa 

íslensk aldursbundin viðmið fyrir mælingar úr málsýnum. Samfara undirbúningi bankans var skrifuð 

handbók um töku málsýna með þann tilgang að móta og samræma reglur um afritun en handbókin 

styðst við erlendar fyrirmyndir um afritun málsýna og skráningu (Jóhanna T. Einarsdóttir og Þóra 

Sæunn Úlfsdóttir, 2016; MacWhinney, 2009). 

Rannsókn Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur og Álfhildar Þorsteinsdóttur (2015) á málsýnum 

leikskólabarna leiddi í ljós aldursbundin viðmið fyrir máltjáningu íslenskra leikskólabarna á aldrinum 

2;6 til 6;6 ára. Gögnin sem notuð voru í þessari rannsókn fengust úr fyrrnefndum gagnabanka um 

málsýni. Þær skoðuðu MLS, HFO, FMO og hlutfallslegan fjölda villna hjá 221 þátttakanda en börnin 

voru eintyngd og án greiningar nokkurra þroskafrávika. Auk MLS, HFO, FMO og hlutfalls 

málfræðivillna var orðtíðni einnig skoðuð ásamt fleiri málfræðiatriðum. Niðurstöður voru á þá leið að 

MLS lengdist um leið og HFO og FMO hækkaði með auknum aldri þátttakenda. Þetta er í samræmi við 

fyrri rannsóknir, bæði erlendar og íslenskar og það má sjá þrátt fyrir ákveðna erfiðleika í samanburði 

þessara mæliþátta þar sem þeir eru að einhverju leyti frábrugðnir eftir tungumálum. Sem dæmi er 

meðallengd segða jafnan mæld annað hvort í myndönum (algengt í ensku) eða í orðum (algengt í 

íslensku) og verður það rætt hér síðar. Niðurstöður sýndu einnig að málfræðivillur voru hlutfallslega 

sjaldgæfar í þessu úrtaki og fór þeim marktækt fækkandi með auknum aldri þátttakenda. Í töflu 1 má 

sjá viðmiðin sem fengust úr þessari rannsókn hvað varðar MLS, HFO og FMO. Upplýsingarnar í 
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töflunni byggja á samantekt úr rannsókn Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur og Álfhildar Þorsteinsdóttur 

(2015). 

 

Tafla 1. MLS, HFO, FMO og hlutfallslegur fjöldi villna – viðmið fyrir íslenskumælandi börn. 

Aldursbil MLS (í orðum) HFO FMO 

 

Fjöldi villna 

2;6-3;0 2,7 134,1 63,9 

 

3,9 

3;0-3;5;29 3,1 155,2 72,7 

 

2,9 

3;6-3;11;29 3,4 170,2 85,1 

 

3,0 

4;0-4;5;29 4,0 198,0 95,1 

 

2,3 

4;6-4;11;29 4,0 199,3 101,9 

 

2,0 

5;0-5;5;29 4,1 220,6 113,5 

 

1,9 

5;6-5;11;29 4,9 246,1 119,2 

 

1,6 

6;0-6;5;29 5,5 273,4 129,7 

 

1,3 

 

  

Áður en gerð verður grein fyrir einstökum tegundum mælinga með málsýnum er vert að minnast á 

að notkun málsýna er ekki gallalaus. Þrátt fyrir að málsýni séu vistfræðilega réttmætari og 

sveigjanlegri en stöðluð málþroskapróf, fylgir þeim sá galli að erfitt er að nálgast aldurstengd viðmið 

fyrir einstaka þætti sem verið er að meta. Þannig eru málsýni í rauninni ekki hentug til samanburðar 

við jafnaldra nema að því marki að aldursbundin viðmið hafi verið búin til og birt fyrir ákveðið þýði (og 

jafnvel aldursbil) til samanburðar. Rétt er að hafa í huga að takmarkanir aldursbundinna viðmiða í 

stöðluðum prófum eiga líka við um slík viðmið í málsýnum. Aftur á móti setja téð viðmið ákveðið mark 

fyrir hæfni eða getu sem hægt er að athuga hvort að einstaklingur sé búinn að ná, óháð samanburði 

við jafnaldra. Það gefur ákveðnar upplýsingar um það hvert einstaklingur er kominn í þroska en það er 

ekki rétt að líkja því við samanburð við norm sem hafa fundist með stöðlun á stóru úrtaki. Þetta þarf að 

hafa í huga þegar málsýni eru notuð til mats á málþroska. Önnur takmörkun við notkun málsýna við 

mat er sá tími sem fer í að afrita og greina þau. Þetta hefur löngum verið talinn stór galli en með 

tilkomu tölvutækra greiningarforrita og rannsókna sem styðja við notkun tiltölulega stuttra sýna má 

segja að þessi tiltekna gagnrýni vegi ekki lengur eins þungt (Paul og Norbury, 2012; Ebert og Scott, 

2014; Hewitt o.fl., 2005). Málsýnataka, afritun og greining sýna er vitaskuld aukin vinna í samanburði 

við stöðluð próf og því fylgir aukinn kostnaður þegar horft er til klínískrar vinnu. Það er þó almennt 
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samþykkt að sá kostnaður sé óhjákvæmilegur ef að tryggja á nægilegt réttmæti matsgagna til 

grundvallar greiningar og meðferðar/inngrips (Tager-Flusberg o.fl., 2009). 

 

2.3.2.2 Meðallengd segða (MLS) 

Um langan tíma hefur meðallengd setninga verið talinn mikilvægur útgangspunktur í mati á máltöku 

barna og til eru rannsóknir á slíku allt frá fyrri hluta síðustu aldar, löngu áður en handhæg upptökutæki 

komu til sögunnar (Rice o.fl., 2010). Nýir staðlar og aðferðir til gagnasöfnunar á tali barna litu dagsins 

ljós með tilkomu rannsókna Rogers Browns og félaga á seinni hluta síðustu aldar. Hugmyndin um 

MLS (e. mean length of utterance; MLU) er sprottin upp úr rannsóknum Browns (1973) og er almennt 

viðurkennd mæling á máltjáningu hjá börnum. Í ensku er hefðin sú að reikna MLS á þann hátt að 

safna 100 segðum barns í sjálfsprottnu tali, deila fjölda myndana með fjölda segða og fá þannig út 

hversu mörg myndön eru að jafnaði í hverri segð. Þó svo að algengt sé að reikna MLS út frá 

myndönum (meðallengd segða í myndönum; MLSm), má einnig reikna MLS með tilliti til fjölda orða 

(meðallengd segða í orðum; MLSo). Það er gert á sama hátt aðferðafræðilega séð með þeirri 

undantekningu einni að í stað þess að deila fjölda myndana með fjölda segða er fjölda orða deilt með 

fjölda segða. Hærri MLS gefur til kynna betri málfærni barns og birtist bæði í lengri setningum og 

flóknari málfræði almennt. 

Brown skilgreindi þessa aðferð upphaflega með það í huga að búa til aðferð til að flokka 

setningafræðilegan þroska barna og sýndi hann fram á að MLS væri í raun betri og nákvæmari 

mælikvarði á slíkt heldur en aldur í árum og mánuðum. Brown fullyrti bæði og sýndi að það er 

breytileiki í aldri þegar miðað er við ákveðnar setningafræðilegar þroskavörður hjá börnum. Sem dæmi 

má nefna enskumælandi börn sem við tveggja ára aldur geta mörg hver notað spurnarsetningar eins 

og fullorðnir. Á hinn bóginn eru mörg fjögurra ára enskumælandi börn sem ekki geta notað 

spurnarsetningar með fullorðinssniði en þetta sýnir að lífaldur er ekki áreiðanlegur til forspár um getu 

til þess að nota þessar gerðir spurnarsetninga í ensku. Ef að MLS er notuð til þess að ákvarða getu til 

fyrrnefndrar gerðar spurnarsetninga hefur komið í ljós að MLSm er alltaf í kring um 3-3,5 og skiptir 

lífaldur þá litlu máli í því samhengi (Paul og Norbury, 2012). MLS hefur verið vel tekið af 

rannsakendum og klínískum fagaðilum sem aðferð til þess að fá viðmið fyrir máltöku barna og sem 

tæki til að meta málþroska í tengslum við tiltekin stig meðallengdar segða (Rice o.fl., 2010; Paul og 

Norbury, 2012). 

Þrátt fyrir að MLS sé almennt viðurkennd og góð leið til þess að meta málfærni er ekki þar með 

sagt að hún sé fullnægjandi ein og sér til mats á málþroska. Paul og Norbury (2012) benda á almenna 

samþykkt þess efnis að nota MLS ekki í tómarúmi heldur gagnist MLS best samhliða annarskonar 

athugunum (t.d. fjölda mismunandi orða í málsýni) til þess að fá sem heildstæðasta mynd af málgetu 

barns hverju sinni. Möguleikinn á að bæta upplýsingum um önnur svið málþroska við MLS gefur færi á 

því að skoða hvort einhverjir þættir séu slakari en MLS gefur til kynna. Slíkar upplýsingar geta verið 

verðmætar fyrir rannsóknir sem og klínískt starf þegar kemur að því að ákveða inngripsaðferðir og þá 

þætti máls sem nauðsynlegt er að vinna með og bæta hverju sinni. 
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Notkun MLS hefur verið aðlöguð að ýmsum tungumálum en því fylgja ákveðin vandkvæði, 

sérstaklega ef hugað er að því að megnið af þeim rannsóknum sem hafa verið gerðar á MLS eru á 

ensku og enska er frekar ódæmigert tungumál í almennu samhengi. Til dæmis er lítið um beygingar í 

ensku og það má í raun segja að enska sé málfræðilega einfalt tungumál. Það á sannarlega ekki við 

um íslensku sem er mikið beygingamál. Hluti sem þessa þarf að hafa í huga þegar verið er að ákveða 

hvaða leið sé best að fara þegar MLS er reiknuð. Einföldun fyrir skráningu MLS með myndönum á 

málfræðiendingum fyrir íslensku var unnin árið 1998 og fram komu heilar 25 mismunandi skráningar 

myndana sem áttu að ná til endinga nafnorða, ákveðins greinis, sagna, fornafna og lýsingarorða 

(Thordardottir og Weismer, 1998). Það er nánast tvöfaldur fjöldi skráninga miðað við málfræðimyndön 

Brown sem gjarnan eru notuð við athuganir á málþroska með málsýnum (Tek o.fl., 2014). Að því 

sögðu er MLSo líklega vænlegri kostur fyrir málsýni á íslensku heldur en MLSm í ljósi þess hversu 

flókið og tímafrekt það er að skrá MLSm. Aukinheldur hafa verið gerðar rannsóknir á fylgni milli 

þessara tveggja tegunda mælinga sem benda til þess að MLSo og MLSm séu að mæla sömu þættina. 

Parker og Brorson (2005) báru saman 40 afrituð málsýni af tali enskumælandi barna á aldrinum 3;0 til 

3;10 með venjulegan þroska. Fylgni var reiknuð á milli niðurstaðna MLSm og MLSo og í ljós kom 

nánast fullkomin fylgni (r=0,998) milli þessara tveggja tegunda mælinga. Thordardottir og Weismer 

(1998) gerðu rannsókn á MLSm og MLSo og fleiri málsýnamælingum í íslensku hjá börnum með 

eðlilegan málþroska og í ljós kom að mjög sterk fylgni var á milli MLSm og MLSo (r=0,98). Þetta er í 

samræmi við rannsóknir sem hafa skoðað MLS í öðrum beygingarfræðilega flóknum tungumálum á 

borð við írsku og hollensku (Hickey, 1991; Thordardottir og Weismer, 1998). 

 

2.3.2.3 Heildarfjöldi orða (HFO) og fjöldi mismunandi orða (FMO) 

Mælingarnar HFO og FMO eru athuganir á orðafjölda í málsýnum og gefa upplýsingar, annars vegar 

um mælsku (e. fluency) og hinsvegar um fjölbreytileika í orðaforða barna. Mælingin HFO felst í 

talningu allra lesmálsorða sem koma fyrir hjá þátttakanda í málsýni og gildir þá einu hvort að orðið 

komi fyrir einu sinni eða oftar. Talning FMO er á hinn bóginn gerð þannig að hvert lesmálsorð er 

einungis talið einu sinni (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015). 

Í handbók sinni um greiningu málsýna lýstu Leadholm og Miller (1992) greiningu sinni á málsýnum 

135, 3-7 ára enskumælandi barna og kom þar fram að HFO eykst með hækkandi aldri og samræmist 

það niðurstöðum úr rannsóknum á íslenskumælandi börnum. Taka skal fram að í rannsóknum á HFO, 

bæði á íslensku- og enskumælandi börnum kom fram talsverð dreifing milli einstaklinga (Leadholme 

og Miller, 1992; Ragnheiður Dagný Bjarnadóttir, 2014; Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteinsdóttir, 2015). 

Með hækkandi aldri barna nota þau fleiri mismunandi orð og að sama skapi er meiri fjölbreytileiki í 

orðasafni (e. lexicon) þeirra. Fylgni milli FMO og aldurs er há og endurspeglar þessa þróun á 

orðaforða barna í athugunum á málsýnum (Heilmann o.fl., 2010, Leadholme og Miller, 1992). Auk 

þessa virðist mælingin FMO vera hentug og áreiðanleg mæling til þess fallin að aðgreina börn með 

málþroskaröskun frá börnum með hefðbundna framvindu málþroska (Paul og Norbury, 2012; 

Ragnheiður Dagný Bjarnadóttir, 2014). FMO er tiltölulega einföld og aðgengileg mæling en sú 
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staðreynd, ásamt fyrrgreindum íslenskum viðmiðum ættu að vera hvati til notkunar málsýna við mat á 

málþroska íslenskumælandi barna. 

 

2.3.2.4 Málfræðivillur 

Eins og áður hefur komið fram er íslenska mikið beygingamál og sést það meðal annars í niðurstöðum 

fyrrgreindrar rannsóknar þar sem unnið var að einföldun fyrir skráningu MLS fyrir íslensku 

(Thordardottir og Weismer, 1998). Þessar 25 mismunandi skráningar sem ná til endinga nafnorða, 

ákveðins greinis, sagna, fornafna og lýsingarorða gefa ein og sér mikla möguleika á villum í tali og 

lýsa tyrftu landslagi íslensks málfræðiþroska. Rannsóknir benda til þess að íslensk börn gangi í 

gegnum svipuð málfræðiþroskastig og börn með önnur móðurmál. Sem dæmi má nefna að 

nafnháttarstig, sem íslensk börn ganga vel flest í gegnum, hefur fundist í fjölmörgum tungumálum eins 

og ensku, þýsku, hollensku, frönsku og sænsku (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005). Rannsóknir á 

málfræðivillum og málfræðiþroska barna eru margar og ítarleg umræða um eðli þeirra nær út fyrir 

umfangs þessa rits. Hér er þó rétt að benda á að þær rannsóknir sem hafa skoðað málfræðivillur með 

athugunum á málsýnum virðast benda til þess að málfæðivillur í sjálfsprottnu tali séu hlutfallslega fáar. 

Fram hafa komið fáar villur mismunandi málfræðiatriða snemma í máltöku 15-36 mánaða barna 

(Thordardottir og Weismer, 1998). Einnig komu fram fáar villur í sjálfsprottnu tali íslenskumælandi 

barna á aldrinum 8-11 ára með og án sértækrar málþroskaröskunar. Athygli vakti að ekki kom fram 

marktækur munur á villuhlutfalli barna með og án sértækrar málþroskaröskunar (Thordardottir, 2008). Í 

því samhengi má nefna meistaraprófsrannsókn Ragnheiðar Dagnýjar Bjarnadóttur (2014) þar sem 

samanburður á málsýnum sex ára barna með og án málþroskaröskunar var gerður með málsýnum. 

Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að villuhlutfall sex ára barna með málþroskaröskun er hærra en 

jafnaldra með hefðbundna framvindu málþroska sem er á sama hátt athyglisvert. Í rannsókn á 

málsýnum leikskólabarna fundu Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir (2015) að sama 

skapi hlutfallslega fáar málfræðivillur í máli barna. Þess utan var marktæk fækkun málfræðivillna með 

auknum aldri. 

 

2.3.2.5 Notkun málsýna hjá börnum með einhverfu 

Rannsóknir á notkun málsýna við mat á málþroska einhverfra barna eru tiltölulega fáar talsins. Þar að 

auki hafa slíkar rannsóknir frekar innihaldið samvinnuþýðari þátttakendur með meira virkt mál (e. 

functional language) en minna og lítið ýgi eða sjálfsskaðandi hegðun (Tager-Flusberg, 2000). Ljóst er 

að slíkir þátttakendur endurspegla ekki allt þýði einhverfra einstaklinga og þess vegna litast öll 

umræða um rannsóknir á máli og tali í þessu þýði af þeim takmörkunum. Að lokum skal nefnt að mikill 

meirihluti þessara rannsókna eru þversniðsrannsóknir og tilfinnanlegur skortur er á 

langtímarannsóknum. 

Notkun málsýna við mat á málþroska einhverfra barna fylgja ákveðin vandkvæði. Lausleg og 

sveigjanleg uppbygging málsýna sem matstækis er, eins og áður sagði, jafnan talin kostur í 

samanburði við til dæmis stöðluð matstæki þar sem vistfræðilegt réttmæti er meira. Í fjarveru 

innrammaðrar fyrirlagnar og krafa um ákveðna hegðun hvað varðar svörun, getur einhverft barn 
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einfaldlega haft sína hentisemi í matsaðstæðum sem málsýni bjóða upp á. Sjálfsprottið tal einhverfra 

er minna en barna með dæmigerðan þroska og þegar málsýni er tekið er allt eins líklegt að barnið njóti 

einveru sinnar og að lítið nýtilegt komi út úr málsýninu. Rannsóknir hafa verið gerðar á tíðni 

samskiptahegðunar hjá einhverfum börnum í mismunandi samhengi. Í ljós hefur komið að einhverf 

börn sýna hliðstætt næmi á félagslegt samhengi og mjög ung börn með dæmigerða framvindu þroska 

er kemur að tíðni samskipta. Þá virðast einhverf börn eiga í meiri vandræðum (eða sýna minni tíðni 

samskipta) með samskipti við jafnaldra heldur en fullorðna auk þess sem viðmót (strangt eða liðugt) 

viðmælenda hefur áhrif á samskiptatíðni (Kover o.fl., 2012; Tager-Flusberg, 2000). 

Kover o.fl. (2014) rannsökuðu áhrif samhengis við málsýnatöku á sjálfsprottnu tali hjá ungum 

börnum með einhverfu. Þátttakendur voru 63 einhverf börn (meðalaldur 45 mánuðir) og mælingar á 

máli og tali sem teknar voru með í greiningu voru; fjöldi skiljanlegra segða, FMO og MLS. 

Mælingasamhengið grundvallaðist á notkun ADOS (e. Autism Diagnostic Observation Schedule; Lord 

o.fl., 1999) sem er staðlað matstæki sem byggir á athugunum, meðal annars á tjáskiptum og 

félagslegum samskiptum og er notað ásamt öðrum upplýsingum til þess að greina einhverfu. Hægt er 

afrita málsýni upp úr athugunum úr ADOS. Málsýni úr ADOS inniheldur sjálfsprottið tal úr samansafni 

mismunandi aðstæðna sem eiga að laða fram hegðun sem hægt er að meta til grundvallar greiningar 

einhverfu. Slík málsýni voru borin saman við málsýni sem fengust annars vegar við samskipti 

rannsakanda og barns og hins vegar við samskipti foreldris og barns. Niðurstöður leiddu í ljós 

mismunandi frammistöðu á öllum mældum breytum þar sem munur fannst annars vegar á málsýnum 

úr ADOS og hins vegar á málsýnum úr samskiptum barna við meðferðaraðila/áhorfsaðila og foreldra. 

Fjöldi segða var minnstur í málsýnum úr ADOS (109,44 segðir), næst mestur þegar viðmælandi var 

rannsakandi (141,44 segðir) og mestur þegar viðmælandi var foreldri (179,65 segðir). Þetta bendir til 

þess að samskiptasamhengi og viðmælendur hafi haft áhrif á samskiptatíðni (fjölda segða sem koma 

fram innan ákveðins tímaramma). FMO fylgdi sama mynstri sem má teljast rökrétt. Almennt sýndu 

sýnin sem fengust við notkun ADOS minni færni á málþáttum sem og málnotkun. Auk þess var munur 

á flokkun barnanna í stig eftir málgetu þar sem lægsta geta kom fram á sýnum úr ADOS samanborið 

við sýni með rannsakendur og foreldra sem viðmælendur. Niðurstöður rannsóknarinnar voru túlkaðar 

á þann máta að með notkun ADOS sem samskiptasamhengis við öflun málsýna geti komið fram 

vanmat á málþroska. Þá bentu höfundar á að takmarkanir við notkun ADOS við málsýnaöflun gætu 

legið í því að í ADOS eru meiri kröfur um félagslega færni, fjöldi samskiptasamhengja er meiri ásamt 

því að tími til samskipta í hinum ýmsu tegundum aðstæðna (samhengja) er tiltölulega lítill. Mestu 

upplýsingarnar fengust úr sýnum samskipta einhverfra barna og foreldra en þessar niðurstöður ríma 

við fyrri athuganir sem leggja áherslu á að kunnuglegar aðstæður og kunnuglegir viðmælendur gefi 

mestu möguleikana nytsamlegum málsýnum (Kover o.fl., 2014). 

Stone og Caro-Martinez (1990) rannsökuðu sjálfsprottið tal hjá 30 einhverfum börnum á aldrinum 

4-13 ára í hefðbundnu skólastarfi. Meðaltíðni sjálfsprottinna samskipta var einungis tvö til þrjú skipti á 

klukkustund. Samskiptum einhverfu barnanna var að mestu beint til fullorðinna og einungis helmingur 

þeirra yrti á jafnaldra með venjulegan þroska. Rétt er að hafa í huga að þessi rannsókn er nokkuð 

gömul og viðbúið að rannsóknarúrtakið sé ólíkt úrtökum annarra rannsókna sem nefndar eru hér, ekki 

bara með tilliti til aldurs heldur líka samsetningar hópsins hvað einhverfueinkenni varðar. Rannsóknir á 
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samskiptasamhengi hjá einhverfum börnum hafa leitt í ljós að þau, líkt og önnur börn, eru líklegust til 

þess að tala í þekktum aðstæðum og með þekktan viðmælanda. Í kunnuglegum aðstæðum og í 

viðræðum við móður virðast einhverf börn framkalla mál og tal sem virðist þroskaðara (með tilliti til 

málfræðilegrar uppbyggingar) en í öðru hliðstæðu félagslegu samhengi (Tager-Flusberg, 2000). Ljóst 

er að huga þarf gaumgæfilega að samskiptasamhengi þegar verið er að ákvarða hvernig taka skuli 

málsýni af barni með einhverfu. Tager-Flusberg o.fl. (2009) leggja til að samskiptasamhengið sé 

ákveðið með tilliti til rannsóknar- eða greiningarþarfa hverju sinni og ef tími og bjargir leyfa er óvitlaust 

að nota fleiri en eina gerð samhengis til þess að kalla fram samskipti sem bjóða upp á það mat sem 

hentar hverju sinni. 

Bergmæli er annað sérkenni í máli og tali einhverfra barna sem gæti mögulega skekkt niðurstöður 

úr athugunum með málsýnum og á það sérstaklega við yngri börn með einhverfu þar sem notkun 

bergmælis minnkar með hækkandi aldri. Hér þarf sá sem tekur málsýnið að taka ákvörðun um það 

hvort að bergmálssegðum er sleppt eða hvort þær eru teknar með í greiningu á afrituðu málsýni. 

Notkun bergmælis gerir það mögulegt að einhverft barn framkalli segðir sem innihalda orð sem eru 

ekki hluti af raunverulegum orðaforða þess. Einnig er möguleiki á því að fram komi setningar 

(bergmálssetningar) sem gefa til kynna þróaðari setninga- og málfræðigetu en raunin er, en þannig er 

möguleiki á ofmati á MLS. Þetta getur komið til vegna setninga sem einhverf börn heyra í umhverfi 

sínu og bergmála. Það gæti verið eitthvað sem foreldri segir eða romsa úr sjónvarpsauglýsingu eða 

öðru slíku. Það gefur auga leið að slíkar setningar (til dæmis langar setningar úr bílaauglýsingu) 

endurspegla ekki raunverulegan orðaforða barnsins eða getu þess til að púsla saman löngum og 

flóknum setningum með mörgum kerfisorðum eða flóknum aukasetningum. Auk ofmats á MLS er líka 

möguleiki á vanmati MLS í sjálfsprottnu tali einhverfra barna þar sem þau eiga það líka til að svara 

spurningum með eins orða svörum (gjarnan já/nei svör) frekar en með lengri setningum (Tager-

Flusberg, 2000). 

Í yfirliti sínu lýsir Tager-Flusberg (2000) rannsókn á málsýnum einhverfra barna sem hún gerði 

ásamt fleiri rannsakendum. Í þeirri rannsókn voru málsýni tekin af sjálfsprottnu tali 6 ungra barna með 

einhverfu í samtali við móður í kunnuglegum aðstæðum. Hvert sýni var klukkustund að lengd og 

náðust á bilinu 300-400 segðir fyrir hvern einstakling við afritun. Til þess að athuga (og koma í veg 

fyrir) áhrif bergmælis í sýnunum, voru sýnin endurafrituð þannig að 100 segðir fengust þar sem allt 

bergmæli, frasar, eins orða svör, ræður og söngur var tekið út úr sýnum einhverfu barnanna. 

Samanburður á upprunalegu afritununum og hreinsuðu afritunum leiddi í ljós að bergmálssegðir virtust 

ekki vera þróaðari en aðrar segðir úr sýnunum með tilliti til málþroska. Þvert á móti voru 

bergmálssegðirnar styttri og innibáru einfaldari setningauppbyggingu að meðaltali heldur en 

sjálfsprottna talið hjá börnunum (Tager-Flusberg o.fl., 1990). Hreinsuðu sýnin, sem höfðu verið 

aðlöguð þannig að möguleg skekkjuvaldandi yrt hegðun hafði verið tekin út, gáfu auðuga og nákvæma 

útlistun á málþroska einhverfu barnanna með tilliti til máltjáningar (Tager-Flusberg, 2000). 

Ljóst þykir að það eru ákveðnir skekkjuvaldar til staðar þegar málsýni af sjálfsprottnu tali eru notuð 

til þess að meta málþroska einhverfra barna. Þrátt fyrir það hafa þau verið afar nytsamleg í klínískri 

vinnu og rannsóknum og eru almennt talin gefa hvað nákvæmasta mynd af þroska máls, tals og 

samskipta af þeim matstækjum og aðferðum sem til staðar eru í dag. Til dæmis hefur engin 
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matsaðferð reynst jafn vel og málsýni við að útlista sérkennilega og skerta málhegðun einhverfra 

einstaklinga ásamt vanda þeirra í félagslegum samskiptum og málnotkun (Tager-Flusberg, 2000). Þá 

hafa rannsakendur hvatt til notkunar málsýna við mat á málþroska einhverfa barna en þau hafa 

talsvert verið notuð í mismunandi rannsóknum. Þar má meðal annars nefna rannsóknir sem fjalla um 

málþroska einhverfra barna með litla mállega getu (Kasari o.fl, 2013), athuganir á mismunandi 

málsniðum einhverfra barna (Tek o.fl., 2014), vísvitandi samskiptafrumkvæði ómálga barna með 

einhverfu (Drain og Engelhardt, 2013), mat á málþroska einhverfra barna á breiðu sviði mállegrar 

getu, með og án málhamlana (Manolitsi og Botting, 2011; Tager-Flusberg og Calkins, 1990; Volden 

o.fl., 2011) og tengsl staðlaðra prófa og málsýna (Condouris o.fl., 2003; Ebert og Scott 2014). 

Hér hafa kostum og göllum notkunar málsýna við mat á málþroska einhverfra barna verið gerð skil. 

Ef fyrrgreindar takmarkanir og sérkenni einhverfra einstaklinga eru höfð í huga er fyllilega réttmætt að 

nota málsýni til greiningar og rannsókna. Bandarísk ríkisstofnun um heyrnarleysi og aðrar 

samskiptaraskanir (e. National Institute on Deafness and Other Communication Disorders;) kallaði árið 

2006 saman hóp sérfræðinga í málþroskaröskunum og málþroska ungra barna með einhverfu. 

Markmið hópsins var meðal annars að þróa einskonar samstæðu eða sett matsaðferða og mælitækja 

sem æskilegast er að nota við greiningar og mat á árangri meðferðar. Niðurstaða sérfræðihópsins var 

að til þess að fá sem bestar upplýsingar um málþroska einhverfra barna væri best að notast við 

upplýsingar upprunnar úr fleiri en einni átt. Best er að upplýsingarnar fáist úr; málsýnum af 

sjálfsprottnu tali, stöðluðum málþroskaprófum og frá foreldrum (Tager-Flusberg o.fl., 2009). 

 

2.3.3 Tengsl staðlaðra prófa og málsýna 

Bæði stöðluð próf og málsýni af sjálfprottnu tali eru notuð í klínískri vinnu. Notkun staðlaðra prófa er 

engu að síður algengari en notkun málsýna þar sem þau eru aðgengilegri og fljótlegt er að leggja þau 

fyrir (Ebert og Scott 2014). Wilson o.fl. (1991) gerðu rannsókn til athugunar á notkun staðlaðra 

mælitækja og annarra óformlegra athugana við mat á málþroska skólabarna. Þátttakendur voru 266 

talmeinafræðingar sem svöruðu hinum ýmsu spurningum um notkun mælitækja í klínískri vinnu. Fram 

kom að 99,6% þeirra notuðu stöðluð próf en 75% notuðu málsýni. Auk þess kom í ljós að þeir 

talmeinafræðingar sem notuðust við málsýni, notuðu þau í bland við önnur matstæki (aðallega stöðluð 

próf). Ekki hefur verið gerð úttekt á notkun málsýna í klínískri vinnu talmeinafræðinga hérlendis að 

vitund höfundar. Það er þó upplifun (byggð á lestri fjölda greiningarskýrslna) höfundar að fjöldi 

talmeinafræðinga hérlendis sem notar málsýni í sinni greiningarvinnu sé talsvert lægri en 75% en það 

fæst þó ekki staðfest hér með haldbærum gögnum. Umræða um fyrrgreinda kosti og galla þessara 

tveggja matstækja gefur til kynna að þau bæti hvort annað upp að töluverðu leyti. Að því sögðu er 

mikilvægt fyrir þá sem þau nota að skilja hvernig þau skarast til þess að besta mögulega mat geti 

fengist úr sameiginlegri notkun þeirra við mat á málþroska. Upplýsingar um eðli tengsla þessara 

tveggja tegunda matstækja eru af verulega skornum skammti. Þó hafa nokkrar rannsóknir um tengsl 

staðlaðra málþroskaprófa og málsýna litið dagsins ljós. Hér verður farið yfir þær rannsóknir og 

álitamálum verður velt upp. Rétt er að benda á að ákveðinnar misleitni gætir hvað varðar aldur 

þátttakenda, stöðu greiningar (hvað varðar málhömlun), val á stöðluðum prófum ásamt vali á 
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mælingum sem teknar eru úr málsýnum. Þá hafa niðurstöður téðra rannsókna verið dálítið 

mismunandi og vel má vera að fyrrnefndri misleitni hvað varðar þátttakendur, mismunandi tegundum 

staðlaðra prófa og mismunandi mælingum úr málsýnum, sé um að kenna. Þá hafa flestar þessara 

rannsókna beinst að börnum með eðlilega þroskaframvindu og aðeins fáeinar rannsóknir innihaldið 

þátttakendur með röskun á einhverfurófi (Condouris o.fl., 2003; Ebert og Scott, 2014). 

 

2.3.3.1 Rannsóknir á börnum með venjulegan þroska 

Bornstein og Haynes (1998) gerðu rannsókn á 187 eintyngdum leikskólabörnum (97 drengir og 90 

stúlkur) á aldrinum 19;5 - 20;8 mánaða með eðlilega framvindu þroska. Tengsl milli málsýna, staðlaðra 

prófa og upplýsinga frá móður voru athuguð með reiknaðri samdreifni (e. covariates). Staðlaða prófið í 

rannsókninni var the Reynell Developmental Language Scales – Second Revision (RDLS; Reynell og 

Huntley, 1985) með sín tvö undirpróf (the Expressive Language Scale og the Verbal Comprehension 

Scale) til þess að meta tjáningu og skilning. Mælingar sem fengnar voru með málsýnum voru meðal 

annars MLS og fjöldi mismunandi orða (FMO). Mæling sem fékkst út úr greinargerð móður var 

máltjáning viðkomandi barns sem byggðist á niðurstöðum kvarða, Early Language Inventory (ELI; 

Bates o.fl., 1988) sem mæður áttu að fylla út einni viku fyrir mælingar (sem fóru fram á heimili 

þátttakenda). Aðal mælingin var í rauninni orðaforði, mældur með mismunandi aðferðum. Niðurstöður 

sýndu að það skipti litlu hvaða mæling átti í hlut, það var alltaf samræmi milli niðurstaðna mismunandi 

aðferða og tölfræðileg marktekt reiknaðrar fylgni. Þau börn sem voru, að mati móður, með góðan 

orðaforða komu vel út á mælingum staðlaða prófsins ásamt því að vera með háa MLS og mikinn fjölda 

mismunandi orða í málsýni. Hærri fylgni fannst milli orðaforða og fjölda mismunandi orða (r = .76, p ≤ 

0,001) heldur en milli orðaforða og MLS (r = .43, p ≤ 0,001). Þá var sterk fylgni reiknuð milli 

orðaforðagetu og tjáningarundirprófs RDLS (r = .96, p ≤ 0,001). Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til 

kynna að téðar þrjár tegundir mælinga sem notaðar voru til þess að meta orðaforða væru að taka á 

einni og sömu undirliggjandi hugsmíð (orðaforða) í meira eða minna lagi (Bornstein og Haynes, 1998). 

Í rannsókn Ukrainetz og Blomquist (2002) voru stöðluð orðaforðapróf borin saman við málsýni úr 

sjálfsprottnu tali hjá 28 leikskólabörnum (15 drengir og 13 stúlkur) með venjulega þroskaframvindu á 

aldrinum 3;11 til 6;0 ára (meðalaldur 4;9 ár). Stöðluðu orðaforðaprófin voru fjögur talsins (Peabody 

Picture Vocabulary Test – PPVT-III; Expressive Vocabulary Test – EVT; Receptive One Word Picture 

Vocabulary Test og Expressive One Word Picture Vocabulary Test). Mælingar fengnar úr málsýnum af 

sjálfsprottnu tali voru eftirfarandi; MLS, fjöldi mismunandi orða og HFO. Niðurstöður sýndu marktæka, 

veika til meðalsterka fylgni milli stöðluðu prófanna fjögurra og fjölda mismunandi orða (r = .36, p ≤ 

0,05). Veikari fylgni fannst milli stöðluðu prófanna og MLS ásamt HFO (r = .17 og r = .12) og túlkuðu 

höfundar þessa niðurstöðu á þann máta að MLS og HFO ættu minna skylt við orðaforða heldur en 

fjöldi mismunandi orða í málsýni. Niðurstöður rannsóknarinnar voru almennt túlkaðar þannig að þrátt 

fyrir tiltölulega veika reiknaða fylgni, væru stöðluð orðaforðapróf og mælingin fjöldi mismunandi orða úr 

málsýnum af sjálfsprottnu tali að meta sömu undirliggjandi hugsmíðina (Ukrainetz og Blomquist, 

2002). Niðurstöður þessarar rannsóknar eru með svipuðu móti og þeirrar sem greint var frá hér á 

undan en eru þó ekki eins afgerandi með tilliti til niðurstaðna fylgnireikninga. 
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Þá gerðu Norbury og Bishop (2003) rannsókn þar sem tengsl milli mælinga úr málsýnum og 

niðurstöðum staðlaðra prófa á málskilningi og endurtekningu setninga voru athuguð. Þátttakendur 

voru meðal annars 18 einstaklingar á aldrinum 6 – 10 ára með eðlilega framvindu þroska. Úrtak 

þessarar rannsóknar innihélt líka einstaklinga með nokkrar tegundir raskana (N=50) (meðal annars 

getumikla einhverfa einstaklinga (N=12)) en fjallað verður um það hér að neðan. Stöðluð próf sem 

voru notuð í þessari rannsókn voru 3; (British Picture Vocabulary Scales – BPVS; Test for Reception 

of Grammar – TROG; Clinical Evaluation of Language Fundamentals – Revised (CELF-R)). Tjáning í 

málsýni var fengin fram með því að biðja þátttakendur um að segja sögu út frá 24 blaðsíðna enskri 

myndabók (froskasaga). Mælingar fengnar úr málsýnum voru meðal annars; HFO, heildarfjöldi 

setningafræðilegra eininga, heildarfjöldi flókinna setninga og fjöldi villna í tíðarmörkun sagnorða. Til að 

gera langa sögu stutta sýndu niðurstöður rannsóknarinnar ekki samband milli niðurstaðna á stöðluðu 

prófunum og mælingunum sem fengust út úr málsýnunum. Ástæðuna töldu höfundar vera dreifingu 

niðurstaðna hjá börnum með venjulega framvindu þroska. Þetta gerði það að verkum að sérlega erfitt 

reyndist að dæma gæði hverrar sögu fyrir sig með tilliti til fyrrgreindra mælinga. Bent var á nauðsyn 

fleiri rannsókna (Norbury og Bishop, 2003). Hér verður að nefna að málsýnin voru þess eðlis að ekki 

var um sjálfsprottið tal í leik að ræða. Einnig innibáru mælingar úr málsýnunum hvorki MLS né FMO 

sem eru þær mælingar sem hafa í fyrri rannsóknum verið athugaðar og þá með skírskotun til 

orðaforða. Misleitnin í niðurstöðum geta vel verið tilkomnar vegna þess hve ólík rannsóknin er hinum 

tveimur fyrrnefndu. Engu að síður kemur hér fram möguleikinn á því að mismunandi gerðir 

samskiptasamhengis og aðferða við töku málsýna geti haft áhrif á þær mælingar sem fást úr sýnunum 

og það er vert að hafa í huga þegar verið er að vinna í klíník. Að lokum má benda á að úrtakið var lítið 

og aldursbilið milli þátttakenda var nokkuð breitt. 

Í breskri rannsókn athuguðu Bishop og Donlan (2005) fylgni milli niðurstaðna á stöðluðum prófum 

og málsýnum. Þátttakendur voru 63 börn á aldrinum 7 – 10 ára með sértæka málþroskaröskun. 

Stöðluðu málþroskaprófin voru fjögur; (the Word finding Vocabulary Scale; the Graded Naming Test; 

CELF-R og TROG). MLS var meðal annars athuguð í málsýnum. Niðurstöður sýndu jákvæða en 

ómarktæka fylgni milli niðurstaðna stöðluðu prófanna og mælinga úr málsýnum. Hér má bæta við að 

mælingar úr málsýnum sem viðkoma þroska setningafræði (MLS) sýndu hærri fylgni við niðurstöður 

mælinga úr stöðluðum prófum sem viðkomu setningafræði (s.s. endurtekning setninga og 

málfræðiskilningur) heldur en við niðurstöður mælinga úr stöðluðum prófum sem viðkomu orðaforða. 

Þessi rannsókn er ágætis viðbót við aðrar rannsóknir sem hafa skoðað tengsl staðlaðra prófa og 

málsýna þar sem aðrar rannsóknir hafa að mestu fundið samband milli fjölda mismunandi orða og 

niðurstaðna mælinga úr orðaforðaprófum eða undirprófum matstækja sem viðkoma orðaforða. Hér 

hefur því fundist samband milli tveggja algengustu mælinga sem fengnar eru úr málsýnum og atriða á 

stöðluðum prófum. Vitaskuld er hvorki hægt að fullyrða að téð samband sé raunverulega til staðar né 

hversu afgerandi/sterkt það er en rannsóknir sem þessar gefa ákveðnar vísbendingar þess efnis. Það 

má teljast nokkuð augljóst að fleiri rannsókna er þörf og þá helst umfangsmikilla rannsókna með stór 

úrtök og breitt svið mælinga, bæði er viðkoma stöðluðum prófum og málsýnum. 

Að lokum gerðu Ebert og Scott (2014) umfangsmikla aftursæja (e. retrospective) rannsókn 

(greiningu) á klínískum gögnum (skýrslum) 73 barna á grunnskólaaldri. Inntökuviðmið skýrslna voru að 
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bæði þurfti að hafa verið notast við stöðluð próf og málsýni við mat á málþroska. Þátttakendur (hvers 

skýrslur voru teknar inn í rannsóknina) voru á aldrinum 6;0 – 17;11 ára og vegna breiðs aldursbils 

ákváðu höfundar að skipta úrtakinu í tvennt; yngri og eldri hóp. Ákveðið var að nota níunda aldursár 

sem viðmið fyrir skiptinguna vegna algengra breytinga í notkun staðlaðra prófa á þeim aldri. Yngri 

hópurinn innibar 50 börn (37 drengir og 13 stúlkur) á aldrinum 6;0 – 8;11 ára og eldri hópurinn 23 börn 

(16 drengir og 7 stúlkur). Það ber að nefna að við skoðun skýrslna fengust þær upplýsingar að 30% 

úrtaksins sýndu engin merki um skerðingu á málþroska en 70% reyndust með skerðingu (milda til 

alvarlega). Úrtakið endurspeglar þannig ekki þýði barna á þessum aldri og það ber að hafa í huga 

þegar hugað er að niðurstöðum. Þá voru 17 einstaklingar með meira en eitt móðurmál og aðrir 17 

notuðu annan framburð en meirihluti úrtaksins (enska). Heil 23 mismunandi stöðluð próf með 209 

mismunandi undirprófum voru notuð í innlimuðum skýrslum. Höfundar sigtuðu út próf með ákveðnum 

aðferðum þannig að eftir stóðu fjögur; (CELF; PPVT; Gray Oral Reading Tests – GORT; Woodcock 

Reading Mastery Tests). Samtals voru 11 undirpróf téðra prófa notuð í rannsókninni. Mælingar úr 

málsýnum voru átta talsins, meðal annars; MLS, HFO, FMO, brottföll myndana og orða ásamt tíðni 

villna á grundvelli orða og setninga.  

Niðurstöður sýndu talsverðan mun milli hópa þar sem 12 tilfelli marktækrar fylgni (eftir tölfræðilega 

leiðréttingu á margföldum samanburði) milli mælinga úr málsýnum og niðurstaðna undirprófa staðlaðra 

málþroskaprófa fundust hjá yngri hópnum. Til samanburðar var í einungis einu tilfelli um marktæka 

fylgni að ræða hjá eldri hópnum eftir leiðréttingu. MLS, FMO og tíðni villna voru með flest tilfelli 

marktækrar fylgni við hin ýmsu undirpróf stöðluðu prófanna og var fylgnin meðalsterk til sterk (r = .41 – 

.67, p ≤ 0,10). Hinn mikla mun á milli hópa yngri og eldri barna töldu höfundar mögulega geta stafað af 

úrtaksstærð þar sem hópur eldri barnanna var helmingi minni. Önnur ástæða gæti verið sú að 

verkefnið sem þátttakendur áttu að gera í málsýninu gæti hafa gefið skakka mynd af raunverulegri 

getu. Þátttakendur áttu að segja sögu eftir myndabók (froskasagan) og telja höfundar verkefnið 

mögulega hafa verið of einfalt og þannig sett tali þeirra ákveðnar skorður sem endurspeglaðist í 

takmörkuðum tengslum við niðurstöður mælinga úr stöðluðu prófunum. Þessar niðurstöður virðast 

gefa til kynna miðlungssterk tengsl milli staðlaðra prófa og málsýna með þeim aðferðum sem 

sjálfsprottið tal var kallað fram í þessu tilfelli. Hafa verður í huga að þessi tengsl eru aldursháð vegna 

þess að þau komu ekki fram hjá börnum eldri en níu ára. Höfundar bentu á skort á stýringu hvað 

varðar val á þátttakendum og matsaðferðum í þessari tilteknu rannsókn. Það orsakast af eðli 

rannsóknarinnar sem var aftursæ og um leið og það kann að vera aðferðafræðilegur galli, hefur það 

ákveðna skírskotun til raunverulegra aðstæðna í klíník. Þessi hópur einstaklinga er sá sem kemur inn 

á stofur talmeinafræðinga og þiggur þjónustu. Niðurstöður renna frekari stoðum undir þá nálgun að 

notast við bæði stöðluð próf og málsýni við mat á málþroska. Að því sögðu er nauðsynlegt að huga að 

aldri við notkun málsýna og sníða samræðugrundvöllinn eftir því. Mismunandi samræðusamhengi og 

mismunandi aðferðir við að framkalla sjálfsprottið tal virðast skipta töluverðu máli. Áframhaldandi 

rannsókna með slíkar áherslur er þörf (Ebert og Scott, 2014). 

 



  

50 

2.3.3.2 Rannsóknir á einhverfum börnum 

Í fyrrgreindri rannsókn Norbury og Bishop (2003) voru þrír tilraunahópar til athugunar. Það voru börn á 

aldrinum 6 – 10 ára með þrjár mismunandi tegundir röskunar; getumiklir einhverfir einstaklingar (n = 

12), einstaklingar með málnotkunarröskun (e. pragmatic language disorder) (n = 21); einstaklingar 

með sértæka málþroskaröskun (n = 17). Þá samanstóð samanburðarhópurinn af 18 einstaklingum 

með dæmigerða framvindu þroska. Eins og áður sagði fundust engin marktæk tengsl milli mælinga á 

stöðluðum prófum og málsýnum hjá samanburðarhópnum. Hins vegar fundust marktæk tengsl á 

slíkum mælingum hjá samsettum hópi tilraunahópanna þriggja. Marktæk fylgni fannst milli 

endurtekningu setninga í stöðluðu prófi og fjölda flókinna setninga í málsýni (r = .41), orðskilningi og 

fjölda flókinna setninga (r = .37) og að lokum milli orðskilnings og magns mikilvægra 

merkingarfræðilegra upplýsinga í málsýni (r = .35). Það má teljast athyglisvert að tengsl milli 

niðurstaðna mælinga á stöðluðum prófum og málsýnum hafi fundist hjá tilraunahópunum (samsettum) 

en ekki hjá samanburðarhópnum. Engu að síður gefa niðurstöður fylgnireikninga það til kynna að 

tengslin séu í besta falli meðalsterk og rímar það að nokkru leyti við fyrri rannsóknir á téðum tengslum 

í þýði einstaklinga með dæmigerðan þroska. Hér þarf að hafa í huga að tilraunahópurinn samanstóð 

ekki eingöngu af börnum með einhverfu heldur innibar hópurinn líka börn með málnotkunarröskun og 

sértæka málþroskaröskun. Þrátt fyrir að tengsl hafi ekki fundist milli einstakra tiltekinna mælinga 

staðlaðra prófa og málsýna kom í ljós að þau börn í tilraunahópnum sem mældust með skertan 

málþroska á stöðluðu prófunum, mældust líka með skertan málþroska á niðurstöðum mælinga með 

málsýnum. Aukinheldur voru hömlur barnanna sýnilegri í málsýnunum heldur en í stöðluðu prófunum 

(Norbury og Bishop, 2003). 

Manolitsi og Botting (2011) gerðu rannsókn til þess að athuga hvort að málsýni væru betur til þess 

fallin en stöðluð próf til þess að greina á milli sérkenna í skerðingu málþroska einhverfra barna og 

barna með sértæka málþroskaröskun. Grunnur rannsóknarinnar var umræða um líkindi í skerðingu 

mállegrar getu þessara tveggja hópa og tilgátur þess efnis að mállegar hömlur ættu sér mögulega 

sameiginlegar skýringar. Ein rannsóknarspurningin sneri að því hvort að málsnið fyrir sitthvorn hópinn 

væri svipað eða ólíkt eftir því hvort notuð væru stöðluð próf eða málsýni. Þátttakendur voru eintyngd 

grískumælandi börn í tveimur hópum. Annar hópurinn samanstóð af 13 börnum á aldrinum 4;2 til 13;0 

ára með röskun á einhverfurófi og hinn hópurinn samanstóð af 13 börnum á aldrinum 5;0 til 13;0 ára 

með sértæka málþroskaröskun. Hóparnir voru með svipað meðaltal óyrtrar greindartölu (IQ = 84,3 og 

87,4). Ekki kom fram marktækur munur á milli kynja eða greindar milli hópa. Mælingar fengnar úr 

málsýnum voru meðal annars; uppbygging frásagnar og merkingarlegt innihald sögu og féllu þessir 

tveir þættir undir alhliða upplýsingar um málnotkun og mat á segðum í víðtækara samhengi. Auk þess 

var hæfni í notkun orðaforða, samtenginga, atviksorða og forsetninga athuguð og gefin stig á bilinu 0-3 

fyrir hæfni á viðkomandi þáttum en þessir mæliþættir gefa nánari upplýsingar með skírskotun til orða, 

orðhluta og setninga. Stöðluð mælitæki voru CELF-R og CELF-P (fyrir mismunandi aldursbil). Einnig 

var staðlað málnotkunarpróf (The Test of Pragmatic Language – TOPL; Phelps-Terasaki og Phelps-

Gunn, 1992) lagt fyrir þátttakendur. Niðurstöður fylgnireikninga sýndu ekki marktæk tengsl milli 

heildartalna stöðluðu málþroskaprófanna og mælinga úr málsýnum. Engu að síður kom fram sterk 

marktæk fylgni milli hæfni í notkun orðaforða, samtenginga, atviksorða og forsetninga í málsýnum og 
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skilningshluta CELF (e. CELF receptive) (r = .70) í hópi einhverfu barnanna. Þá kom fram örlítið veikari 

fylgni milli uppbyggingar frásagnar og merkingarlegs innihalds sögu í málsýnum og skilningshluta 

CELF (r = .65,) hjá einhverfu börnunum. Að lokum reiknaðist marktæk fylgni á milli hæfni í notkun 

orðaforða, samtenginga, atviksorða og forsetninga og TOPL (r = .65,), einnig hjá börnum með 

einhverfu. Engin slík tengsl milli mælinga úr málsýnum og stöðluðum prófum kom fram í hópi barna 

með sértæka málþroskaröskun (Manolitsi og Botting, 2011). Þetta mismunandi mynstur tengsla milli 

fyrrgreindra matstækja þar sem samband milli málskilnings (úr stöðluðu prófi) og beggja tegunda 

mælinga úr málsýni birtist í hópi einhverfra barna gefur til kynna að matstækin séu, í það minnsta að 

einhverju leyti, að meta sömu undirliggjandi málþætti í þessu úrtaki einhverfra einstaklinga. Skortur á 

slíku sambandi hjá einstaklingum með sértæka málþroskaröskun getur gefið til kynna grundvallarmun 

á málgetu þessara tveggja greiningarhópa. Vitaskuld eru ályktunum settar skorður vegna misleits 

þýðis einhverfra einstaklinga en þessar niðurstöður gefa ákveðnar vísbendingar. 

Þá má nefna að niðurstöður fyrrgreindrar rannsóknar sýndu lakari getu einhverfra barna á 

skilningshluta CELF heldur en getu barna með sértæka málþroskaröskun. Á tjáningarhluta CELF 

birtist ekki marktækur munur milli hópanna. Þá stóðu börn með sértæka málþroskaröskun betur að vígi 

en einhverf börn á nokkrum mælingum úr málsýnum. Þannig virtust mælingar úr málsýnum gefa meiri 

dýpt hvað varðar upplýsingar um málgetu hópanna þar sem munur kom fram á málsýnunum (sem 

kanna tjáningu) en ekki á tjáningarhluta stöðluðu prófanna. Sú staðreynd rennir stoðum undir þá 

hugmynd að málsýni séu ekki bara að meta sömu undirliggjandi málþætti og stöðluð próf, heldur geti 

þau í einhverjum tilfellum verið næmari en stöðluðu prófin eins og virtist vera í þessari rannsókn. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir og ættu að vera hvatning fyrir talmeinafræðinga 

til þess að notast við málsýni samhliða stöðluðum prófum (Manolitsi og Botting, 2011). 

Að lokum gerðu Condouris o.fl. (2003) rannsókn til þess að kanna sérstaklega tengsl staðlaðra 

prófa og málsýna af sjálfsprottnu tali. Þátttakendur voru 44 einhverf börn (7 stúlkur og 37 drengir) á 

aldrinum 4 til 14 ára. Þátttakendurnir voru hluti af stærri rannsókn sem Kjelgaard og Tager-Flusberg 

(2001) stóðu fyrir og átti að varpa nánara ljósi á málgetu einhverfra einstaklinga. Þátttakendurnir voru 

sérvaldir á grundvelli þess að þeir gætu fullklárað fyrirlögn staðlaðra prófa og þannig átti að tryggja að 

sem bestur samanburður fengist við mælingar úr málsýnum. Stöðluð próf sem notuð voru í þessari 

rannsókn voru PPVT-III, EVT og CELF. Mælingar úr málsýnum voru MLS, setningafræðistuðull (Index 

of Productive Syntax; IPSYN) og hlutfall mismunandi orða. Til grundvallar fylgnifylkinu (e. correlation 

matrix) voru settar niðurstöður úr mælingum úr málsýnum (MLS, IPSYN og fjöldi mismunandi orða) og 

niðurstöður úr báðum orðaforðaprófunum (PPVT-III og EVT) ásamt undirprófum CELF sem viðkomu 

orðasafns- merkingar- og málfræðiþekkingu, auk heildarmálþroskatölu CELF og heildarorðaforðatölu 

úr sameiginlegum niðurstöðum PPVT-III og EVT. Niðurstaðan var stórt fylgnifylki þar sem allar 

fylgnitölur voru jákvæðar og flestar náðu tölfræðilegri marktekt. Marktæk fylgni reiknaðist á milli 

heildarmálþroskatölu CELF og fjölda mismunandi orða ásamt MLS en ekki IPSYN. Einnig reiknaðist 

marktæk fylgni milli heildarorðaforðatölu (PPVT-III og EVT) og fjölda mismunandi orða. Enn fremur 

kom fram marktæk fylgni milli fjölda mismunandi orða og undirprófs CELF sem metur orðasafns- og 

merkingarfræðigetu. Þá birtist marktæk fylgni milli MLS og bæði undirprófs CELF sem metur 

orðasafns- og merkingarfræðigetu og undirprófs CELF sem metur málfræði. Ekki kom fram marktæk 
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fylgni milli IPSYN og neinna mælinga úr stöðluðum prófum. Þannig reiknaðist marktæk fylgni milli 

tveggja af þremur mælingum úr málsýnum og mælinga úr stöðluðum prófum sem meta getu í sama 

undirliggjandi þættinum. Þessar niðurstöður renna stoðum undir þá hugmynd að stöðluð próf og 

málsýni meti sama undirliggjandi málþáttinn í þýði einhverfra einstaklinga (Condouris o.fl., 2003). 

Óhætt er að segja að ákveðinn breytileika sé að finna í rannsóknum sem hafa kannað tengsl 

staðlaðra prófa og málsýna, bæði í þýði einstaklinga með dæmigerða þroskaframvindu og í þýði 

einstaklinga með einhverfu. Þrátt fyrir þennan breytileika virðast þessar niðurstöður hallast í þá átt að 

málsýni og stöðluð próf meti sömu undirliggjandi málþætti, í öllu falli á þeim þáttum sem hafa verið 

athugaðir í rannsóknum. Hér verður að hafa í huga að talsvert margar gerðir staðlaðra prófa hafa verið 

notuð í þessum rannsóknum og þannig takmarkast allur samanburður af því. Sömu sögu er að segja 

um málsýni. Þar stangast ekki eingöngu á mismunandi gerðir mælinga, heldur líka mismunandi gerðir 

samskiptasamhengis ásamt mismunandi gerðum aðferða við að framkalla sjálfsprottið tal. Þetta gerir 

rannsakendum líka erfitt fyrir hvað varðar samanburð á þeim fáu rannsóknum sem hafa skoðað þessi 

tengsl. Ásamt skorti á rannsóknum á þessu efni, sérlega þegar kemur að einhverfum börnum, er lítil 

úrtaksstærð og breið aldursbil líka ákveðin takmörkun hvað varðar ályktanir út fyrir rannsóknarúrtökin. 

Í þýði einhverfra kemur misleitni þýðis og misleitni úrtaka ofan á litlar úrtaksstærðir. Það gefur auga 

leið að ýmsir takmarkandi þættir einkenna rannsóknir sem hafa tæpt á þessu efni en engu að síður má 

sjá rauðan þráð í þessum umfjöllunum. Að lokum er nauðsynlegt að nefna að allar rannsóknir sem 

hafa skoðað tengsl staðlaðra prófa og málsýna hafa verið framkvæmdar á börnum sem tala erlend 

tungumál. Íslenska er sem fyrr segir, sérstök hvað varðar beygingar og fjölbreytileika myndana hvað 

varðar hin ýmsu málfræðiatriði. Nauðsynlegt er að athuga hvort að tengsl staðlaðra prófa og málsýna, 

sem fundist hafa í erlendum tungumálum, séu til staðar í beygingarlega flóknu tungumáli eins og 

íslensku. 
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3 Markmið 

Fyrsta markmið verkefnisins er að bera saman mat á málþroska einhverfra barna með mismunandi 

aðferðum: annars vegar sjálfsprottnu tali með því að taka málsýni og hins vegar með formlega 

stöðluðum málþroskaprófum. Enn fremur að athuga hvaða upplýsingum málsýni geta bætt við notkun 

formlegra málþroskaprófa sem nýtast við skipulagningu meðferðar og mat á áhrifum hennar í daglegu 

lífi. Annað markmiðið er að varpa ljósi á máltöku einhverfra barna ásamt sérkennum í máli og tali og 

formgerð máls hjá einhverfum börnum. 

 

 Höfundur setur fram tvær tilgátur um niðurstöður rannsóknarinnar: 

1. Stöðluð málþroskapróf og málsýni af sjálfsprottnu tali meta sömu undirliggjandi þætti hjá 

einhverfum einstaklingum er varðar orðaforða, setningafræði og málfræði í beygingarlega 

flóknu tungumáli eins og íslensku. 

2. Málsýni geta bætt upplýsingum við notkun staðlaðra málþroskaprófa þegar meta á málþroska 

einstaklinga með einhverfu. 

 

Vísindalegur ávinningur rannsóknarinnar felst í söfnun upplýsinga um tengsl staðlaðra málþroska- og 

orðaforðaprófa við málsýni þegar meta á málþroska hjá íslenskumælandi einhverfum börnum á 

aldrinum 5-6 ára. Fáar erlendar rannsóknir eru til þar sem metið er hvort stöðluð próf og málsýni taki á 

sömu undirliggjandi málþáttunum í þýði einhverfra barna. Engar slíkar rannsóknir hafa verið gerðar 

hérlendis. 

Hagnýtur ávinningur snýr að fyrrgreindum upplýsingum sem rannsóknin mun gefa er varðar tengsl 

staðlaðra prófa og málsýna í beygingarlega flóknu tungumáli (íslensku) hjá einhverfum börnum. 

Hagnýtur ávinningur er hvatning höfundar til þess að vinna rannsóknina. Það er ómetanlegt fyrir þann 

sem vinnur með einhverfa einstaklinga í talþjálfun að vita hvar mállegar takmarkanir og styrkleikar 

liggja. Þar sem stöðluð próf veita í mörgum tilfellum ekki nægar upplýsingar sökum þess hvernig 

fyrirlögn er háttað (með tilliti til þarfa og takmarkana einstaklinga með einhverfu) gætu málsýni bætt 

verulega við þær upplýsingar sem talmeinafræðingur (eða annar þjálfari eða kennari) gæti nýtt við 

undirbúning inngrips eða meðferðar hvers konar. Upplýsingar sem fást úr þessari rannsókn geta nýst 

sem hvati fyrir notkun málsýna samhliða notkun formlegra málþroskaprófa og færir fleiri verkfæri í 

verkfæratösku talmeinafræðinga sem vinna við greiningu, þjálfun/meðferð og mat á árangri meðferðar 

eða inngrips hjá einhverfum börnum. 
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4 Aðferð 

4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 10 börn (9 drengir og 1 stúlka) á aldrinum 4;10 til 6;1 ára og voru 

valdir af hentugleika. Aðgangur að þátttakendum var fenginn í gegnum stofur sjálfstætt starfandi 

talmeinafræðinga sem skrifað höfðu undir yfirlýsingu um vilja til samstarfs við rannsakendur. 

Talmeinafræðingar við eftirfarandi stofur skrifuðu undir samstarfsyfirlýsingu: Talþjálfun Reykjavíkur, 

Mál og Tal, Hafnarfirði og Okkar Tal, Reykjavík. Sjálfstætt starfandi talmeinafræðingar höfðu aðgang 

að sjúkraskrám og engar upplýsingar aðrar en læknisfræðilegar greiningar voru afhentar 

rannsakendum. Talmeinafræðingarnir höfðu samband við foreldra/forráðamenn gjaldgengra 

þátttakenda, sýndu þeim og afhentu upplýsingablað (sjá viðauka 1) og samþykkisblað fyrir þátttöku 

(sjá viðauka 2). Leitað var eftir börnum af báðum kynjum á höfuðborgarsvæðinu með ákveðna 

læknisfræðilega greiningu. 

Þátttökuviðmið voru eftirfarandi: börnin þurftu að vera með greiningu um röskun á einhverfurófi 

(ICD-10: Bernskueinhverfa, F84.0; Ódæmigerð einhverfa, F84.1; Asperger heilkenni, F84.5; Aðrar 

gagntækar þroskaraskanir, F84.8; Gagntæk þroskaröskun, ótilgreind, F84.9 t.d). Einhverf börn án 

máltjáningar voru útilokuð frá þátttöku af augljósum ástæðum. Tví- eða fjöltyngi og stam útilokaði ekki 

einstaklinga frá þátttöku. 

 

Tafla 2. Aldur og kyn þátttakenda. 

Númer Aldur Kyn 

1 5;8;17 kk 

2 6;1;2 kk 

3 5;3;16 kk 

4 5;0;8 kk 

5 4;10;9 kk 

6 5;2;0 kvk 

7 4;11;24 kk 

8 5;9;15 kk 

9 6;1;5 kk 

10 5;1;25 kk 

 

4.2 Mælitæki 

Tvö stöðluð próf voru lögð fyrir hvern þátttakanda, annars vegar staðlað málþroskapróf (TOLD-2P) 

(Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 1995) og hins vegar orðaforðapróf (PPVT-4) (Dunn og Dunn, 2007). Auk 

stöðluðu prófanna var málsýni af sjálfsprottnu tali í leik tekið af hverjum þátttakanda. 
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4.2.1 Stöðluð próf 

 

4.2.1.1 TOLD-2P (Test of Language Development – Primary: 2. Útgáfa) 

TOLD-2P er staðlað málþroskapróf fyrir börn á aldrinum 4;0 til 8;11 ára. Prófið var upphaflega samið 

og staðlað í Bandaríkjum Norður-Ameríku. Íslensk þýðing og staðfærsla var gerð árið 1995 af 

Ingibjörgu Símonardóttur og fleirum. Úrtak 403 barna á aldrinum fjögurra til níu ára var notað til að 

forprófa íslenska þýðingu prófsins. Ný atriði voru samin til þess að eiga við gólf- og rjáfurhrif 

undirprófa. Úrtak 325 barna (158 drengir og 167 stúlkur) var notað við staðfærslu íslenskrar útgáfu 

prófsins. Prófið inniheldur sjö undirpróf til þess fallin að greina málþroskafrávik hjá börnum: (1) Myndir 

– orðþekking, (2) Orðskilningur, (3) Túlkun setninga, (4) Endurtekning setninga, (5) Botnun setninga, 

(6) Hljóðgreining og (7) Framburður (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 1995). 

 

1. Myndir – orðþekking: Þessu undirprófi er ætlað að meta getu barns til þess að tengja 

merkingu markorðs við samsvarandi mynd, þ.e. skilning á orðum. Orðið er lesið upp og 

barninu eru sýndar myndir á blaði í þar til gerðri myndabók. Á hverri síðu í þessum hluta 

myndabókarinnar eru fjórar myndir. Prófun fer fram á þann hátt að prófandi segir markorðið og 

biður þátttakanda að benda á þá mynd sem markorðið á við. 

 

2. Orðskilningur: Hér er mat lagt á getu þátttakanda til að skilja og skilgreina algeng orð og 

hugtök í tungumálinu. Prófun fer þannig fram að prófandi les upp eitt og eitt orð og biður 

þátttakanda um að segja sér hvað orðið merkir. Prófandi skrifar niður svörun þátttakanda á 

prófblaðið og vísar í handbók til stigagjafar þar sem rétt svörun er skilgreind á mismunandi 

hátt eftir prófatriðum. Prófþátturinn athugar bæði skilning barna á stökum orðum og einnig 

hversu vel þeim tekst að útskýra þau. 

 

3. Túlkun setninga: Undirprófið metur getu þátttakanda til þess að skilja merkingu setninga. Hér 

er myndabókin notuð þar sem þrjár myndir eru á hverri síðu. Prófandi les upphátt ákveðna 

setningu á sama tíma og barninu eru sýndar myndir. Þátttakandi er svo beðinn um að benda á 

þá mynd sem upplesin setning prófanda vísar til. 

 

4. Endurtekning setninga: Í þessu undirprófi er ætlunin að meta færni þátttakanda til þess að 

endurtaka upplesnar setningar. Prófun fer þannig fram að prófandi les upp ákveðna setningu 

sem þátttakandi er svo beðinn um að endurtaka í kjölfarið orð fyrir orð. 

 

5. Botnun setninga: Hér er færni þátttakanda í að ljúka við setningar sem prófandi byrjar á. 

Forsenda þess að þátttakandi geti lokið við setningar er skilningur, þekking og notkun 

algengra íslenskra orðmynda. Sérlega reynir á getu þátttakanda í að beygja málfræðilega rétt 

ýmis orð. Prófandi les upp ófullgerða setningu og þátttakanda er falið að botna viðkomandi 

setningu með rétt beygðu orði. 
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6. Hljóðgreining: Þetta undirpróf metur getu þátttakanda í að greina mun á merkingarlega 

aðgreinandi hljóðum. Prófun fer fram á þann hátt að prófandi les upp pör orða þar sem orðin í 

hverju pari eru annað hvort eins eða með merkingarlega aðgreinandi hljóðum. Þátttakandi er 

beðinn um að hlusta vel og segja prófanda hvort að orðapörin séu eins eða ekki eins. 

 

7. Framburður: Framburðarundirprófið metur einfaldlega getu þátttakanda í því að mynda 

ákveðin íslensk málhljóð. Barninu eru sýndar myndir úr myndabókinni þar sem ein mynd er á 

hverri síðu. Prófandi les upp ókláraðar setningar til þess að laða fram orð hjá þátttakanda sem 

innihalda málhljóðin sem til prófunar eru. 

 

Undirprófin sem hefur hér lauslega verið lýst eru í handbók prófsins flokkuð í fimm prófhluta sem 

spegla ákveðna málþætti með reiknuðum mælitölum: Hlustun, tal, merkingarfræðiþáttur, 

setningafræðiþáttur og að lokum hljóðkerfisfræðiþáttur. Að síðustu er möguleiki á að reikna út eina 

málþroskatölu sem reiknuð er út frá prófhlutunum. Undirpróf 1, 3 og 6 liggja til grundvallar mælitölu 

hlustunar og gefa upplýsingar um málskilning. Undirpróf 2, 4, 5 og 7 gefa mælitölu tals sem er 

mælikvarði á máltjáningu. Mælitala merkingarfræðiþáttar byggist upp á undirprófum 1 og 2 og þar fæst 

mat á orðaforða skilnings og máltjáningar. Undirpróf 3, 4, og 5 gefa mælitölu setningafræðiþáttar sem 

metur getu til að skilja og mynda setningar ásamt þekkingu á málfræði og setningafræðilegri formgerð 

tungumálsins. Mælitala hljóðkerfisþáttar fæst með undirprófum 6 og 7 en þar fæst mat á getu til að 

aðgreina og mynda íslensk málhljóð. Að síðustu gefur málþroskatalan upplýsingar um málfærni í 

samanburði við jafnaldra með vísan í stöðlunarúrtak (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 1995). 

 

4.2.1.2 PPVT-4 (Peabody Picture Vocabulary Test) 

PPVT-4 er staðlað bandarískt skilningsorðaforðapróf sem er ætlað einstaklingum frá tveggja ára aldri. 

Prófatriðin samanstanda af ákveðnum orðum til prófunar sem prófandi les upphátt ásamt fjórum 

myndum á hverri blaðsíðu prófbókar þar sem ein mynd á við markorð í hverju prófuðu atriði. Þess er 

krafist af þátttakanda að hann bendi á þá mynd sem honum finnst eiga við hvert upplesið orð 

viðkomandi prófatriðis. Prófið svipar til undirprófsins Myndir-orðþekking í TOLD-2P sem lýst var hér 

framar en prófatriðin eru önnur og auk þess í lit, öfugt við atriðin í TOLD-2P sem eru svarthvít. Orðin 

sem eru til prófunar í PPVT-4 eru úr mismunandi orðflokkum. Prófið samanstendur af 14 blokkum sem 

hver um sig inniheldur 12 orð (utan þeirrar síðustu sem inniheldur níu) og samsvarandi myndir í 

myndabók. Prófið hefst á þremur æfingaorðum og samsvarandi myndum á blaðsíðum myndabókar. 

Tilgangur þessara æfingaorða er að tryggja það að þátttakandi skilji fyrirlögn prófsins og hvers ætlast 

er til af honum. Aldur þátttakenda ákvarðar hvar er byrjað og ákveðnar reglur segja til um það hvar 

stigatalning byrjar ef geta er ekki á pari við þessi ákveðnu aldursbil. Fyrirlögn er hætt þegar þátttakandi 

hefur gert sjö villur í einni og sömu blokkinni (Dunn og Dunn, 2007). Í þessari rannsókn var notast við 

óútgefna íslenska þýðingu sem búin var til úr meistararannsókn Valgerðar Ólafsdóttur (2011). Prófinu 

fylgir myndabók sem og prófblað með markorðum og skráningu svörunar. Hér ber að taka fram að 
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þýðingin hefur ekki verið stöðluð í íslensku þýði og því er notast við bandarísk viðmið úr upprunalega 

prófinu. 

 

4.2.2 Málsýni af sjálfsprottnu tali 

Málsýni af sjálfsprottnu tali veita annarskonar nálgun við mat á málþroska en stöðluð próf eins og fram 

hefur komið. Viðeigandi málsýnataka er til þess fallin að endurspegla raunverulega getu barns og 

krefst þess að sýnataki sýni þolinmæði gagnvart viðmælanda og æðruleysi gagnvart þögnum í 

samtali. Nákvæmar leiðbeiningar um söfnun málsýna fengust úr Handbók um söfnun málsýna 

(Jóhanna T. Einarsdóttir og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2016). Þeir mælikvarðar sem voru notaðir til að 

leggja mat á málþroska með málsýnum voru meðallengd segða (MLS), heildarfjöldi orða (HFO), fjöldi 

mismunandi orða (FMO) og hlutfall málfræðivillna. 

 

4.2.2.1 Meðallengd segða (MLS) 

Þessi mælikvarði gefur upplýsingar um það hversu mörg orð þátttakandi notar að jafnaði í segð. 

Almennt talið er ein setning ein segð. Hugtakið segð er skilgreint nákvæmlega í Handbók um söfnun 

málsýna: „Skipt er einnig í segðir ef breytt er um tónhæð, hikað er í meira en 2 sekúndur og / eða 

draga andann sem gefur til kynna nýja hugsun hjá þeim sem tjáir sig“ (Jóhanna T. Einarsdóttir og Þóra 

Sæunn Úlfsdóttir, 2016). Skipting í segðir getur verið nokkuð flókið og vandasamt og krefst þjálfunar til 

þess að mögulegt sé að gera það á viðunandi hátt. 

 

4.2.2.2 Heildarfjöldi orða 

Í þessum mælikvarða eru öll orð sem þátttakandi segir talin. Orðin eru talin hvort sem þau hafa komið 

fyrir í segð áður eða ekki. 

 

4.2.2.3 Fjöldi mismunandi orða (FMO) 

Eins og heitið gefur til kynna er hvert lesmálsorð aðeins talið einu sinni. Þannig eru allar myndir sama 

orðs, hversu oft sem þær koma fyrir í málsýninu, taldar sem eitt lesmálsorð. Með notkun FMO fást 

upplýsingar um fjölbreytileika í orðaforða þátttakanda. 

 

4.2.2.4 Málfræðivillur 

Þessi mælikvarði gefur upplýsingar um hlutfall villna í málsýni. Þannig er fjöldi málfræðivillna í sýninu 

talinn og þeim fjölda er deilt í heildarfjölda orða til þess að fá umrætt hlutfall. Einungis ein villa er talin í 

hverju orði og því er ekki talið hlutfall allra mögulegra villna í sýninu. 
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4.3 Rannsóknaraðferð 

Hér er verið að bera saman mismunandi aðferðir til að meta málþroska; annars vegar með tveimur 

mismunandi stöðluðum prófum og hinsvegar með málsýnum af sjálfsprottnu tali. Skoðuð eru lýsandi 

gögn (e. descriptive data) um málþroska einhverfra barna á sértæku aldursbili og athugað hvort og 

mögulega hvernig tilteknar tegundir mælinga tengjast með tilliti til undirliggjandi málþátta. Mismunandi 

prófþættir og málþroskatala fengin með TOLD-2P ásamt mælitölu úr PPVT-4 eru bornir saman við 

fyrrgreinda mælikvarða úr málsýnum. 

 

4.4 Framkvæmd rannsóknar og öflun gagna 

Prófandi var einn, meistaranemi í talmeinafræði og höfundur þessarar ritgerðar. Prófanir fóru annars 

vegar fram á stofu sjálfstætt starfandi talmeinafræðinga og hins vegar í skólum viðkomandi 

þátttakenda. Foreldrum var boðið að koma með barnið á stofu til prófunar eða að prófandi myndi 

heimsækja barnið í skólann og framkvæma prófun á skólatíma ef það hentaði betur. TOLD-2P var 

alltaf lagt fyrir fyrst vegna þess að það tekur lengsta tímann og er þyngra og meira krefjandi en hin 

matstækin og því líklegra að fá svör við atriðum áður en þol þátttakenda er farið að dvína. PPVT-4 var 

alltaf lagt fyrir á eftir TOLD-2P og að lokum var tekið málsýni af sjálfsprottnu tali í frjálsum leik. 

Fyrirlögn og sýnatöku tókst í öllum tilfellum að klára í einni lotu. Prófun tók á bilinu 60 til 90 mínútur. 

Tveir þátttakendur voru prófaðir á stofu sjálfstætt starfandi talmeinafræðings en átta í skólum. 

 

4.4.1 Afritun málsýna 

Höfundur notaði forritið VLC-player til þess að horfa á myndskeið og hlusta á málsýni til þess að afrita 

þau. Eingöngu segðir barns voru afritaðar. Öll málsýni voru afrituð á sama máta af höfundi ritgerðar. 

Skýrar leiðbeiningar úr Handbók um málsýni íslenskra barna – Gagnabanki (Jóhanna T. Einarsdóttir 

og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2016) voru notaðar við afritun til þess að skipta í segðir. Meðallengd segða 

var talin í orðum (MLSo) en ekki í myndönum (MLSm). 

 

4.4.2 Úrvinnsla málsýna 

Afrituðum sýnum var hlaðið niður í forrit sem heitir Málgreinir (Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Stefán 

Peiser, 2016) en það er notað við greiningu og úrvinnslu málsýna. Forritið gerir orðtíðnitalningu ásamt 

því að telja og reikna heildarfjölda segða, meðallengd segða, heildarfjölda orða, fjölda mismunandi 

orða, fjölda óskiljanlegra orða, fjölda já/nei svara og hlutfall málfræðivillna í málsýni sem það er matað 

á. Þeir mælikvarðar úr málsýnunum sem átti að vinna með voru valdir úr útreikningum forritsins og 

teknir með til tölfræðilegrar úrvinnslu. Forritið er hægt að nálgast í opnum aðgangi á netinu. 
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4.4.3 Búnaður 

Snjallsími (Samsung Galaxy Note 3) var notaður til að taka upp málsýni hjá öllum þátttakendum. Bæði 

var um hljóð og myndbandsupptöku að ræða. Við afritun var notast við fartölvu og ritvinnsluforritið 

Microsoft Word 2016. Við úrvinnslu málsýna var notast við fyrrgreint forrit Málgreinir. 

 

4.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Forritin Microsoft Excel 2016 og IBM SPSS Statistics (SPSS) voru notuð í alla tölfræðilega úrvinnslu. 

Prófniðurstöður og niðurstöður úr greiningum málsýna fyrir alla þátttakendur voru færðar inn í 

Excelskjöl til myndrænnar greiningar. Töflur fyrir lýsandi tölfræði voru unnar í Excel. Notast var við 

SPSS við fylgniútreikninga (e. bivariate Pearson´s correlation) til þess að athuga tengsl staðlaðra 

prófa og mælieininga fengnum úr málsýnum af sjálfsprottnu tali. Bivariate Pearson´s correlation er ein 

einfaldasta aðferð megindlegrar tölfræðigreiningar þar sem tvær breytur eru skoðaðar í þeim tilgangi 

að finna tengsl milli þeirra. 

 

4.6 Áreiðanleiki 

Athugun á áreiðanleika fyrir afritun málsýna var gerð. Tvö sýni (20%) voru valin af handahófi með 

notkun forritsins Random number generator sem er aðgengilegt í opnum aðgangi á internetinu. Sýni 

fyrir þátttakanda 3 og 6 urðu fyrir valinu. Tveir meistaranemar í talmeinafræði (Á1 og Á2) voru fengnir 

til þess að afrita bæði sýnin sitt í hvoru lagi. Afritanir þeirra voru svo bornar saman við afritun höfundar. 

Áreiðanleiki var reiknaður fyrir mælieiningarnar MLS, HFO og FMO. Ákveðið var að setja 80% 

samræmi sem mark um viðunandi áreiðanleika fyrir hverja mælieiningu fyrir sig. Ekki var reiknaður 

áreiðanleiki fyrir fjölda málfræðivillna þar sem þær eru almennt fáar í málsýnum. 

 

Tafla 3. Áreiðanleiki Á-1. 

  MLS HFO FMO 

Þ3 100% 100% 95,1% 

Þ6 85,6% 85,6% 83,6% 

 

Tafla 4. Áreiðanleiki Á-2. 

  MLS HFO FMO 

Þ3 99,6% 96% 98,3% 

Þ6 91,6% 91,6% 93,5% 

 

 

Eins og sjá má í töflu 3 og 4 reiknaðist áreiðanleiki viðunandi fyrir allar mælieiningar afritana beggja 

matsmanna á sýnum fyrir þátttakendur 3 og 6. 
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4.7 Leyfi, samþykktir og siðferði 

Áður en rannsóknarvinna hófst þurfti að afla leyfa og samþykkta. Sóst var eftir yfirlýsingu um vilja til 

samstarfs (sjá viðauka 3) hjá sjálfstætt starfandi talmeinafræðingum sem veittu aðgang að 

þátttakendum. Einnig var sótt um slíka yfirlýsingu frá skólastjóra eins leikskóla sem veitti aðgang að 

þátttakendum. Að samstarfsyfirlýsingunum fengnum var umsókn um leyfi fyrir rannsókninni send til 

vísindasiðanefndar. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og samþykkt þann 21. júní 2016 (nr: 

16-091) (sjá viðauka 1). 

Allar niðurstöður úr prófum og málsýnum eru nafnlausar en númeraðar. Nöfn eru aðskilin 

númerum. Ef einhverjar persónugreinanlegar upplýsingar komu fram í málsýni eða afritun málsýnis 

voru þær teknar út. Foreldrar/forráðamenn þátttakenda fengu afhent upplýsingablað (sjá viðauka 1) 

um rannsóknina þar sem allar nauðsynlegar upplýsingar um framkvæmd og markmið komu fram. 

Foreldrar/forráðamenn skrifuðu undir upplýst samþykki (sjá viðauka 2) fyrir þátttöku barnanna í 

rannsókninni. Höfundur skrifaði undir þagnarheit (sjá viðauka 4) vegna rannsóknar á heilbrigðissviði 

þar sem því var heitið að virða þagnarskyldu um allar þær heilsufars- og aðrar viðkvæmar 

persónuupplýsingar sem fengjust við rannsóknarstörf. Eingöngu ábyrgðarmaður rannsóknar og 

höfundur höfðu aðgang að frumgögnum rannsóknarinnar, þ.e. niðurstöðum málþroska- og 

orðaforðaprófa, málsýnum og afrituðum málsýnum. Gögnum rannsóknarinnar verður eytt innan 5 ára 

frá úrvinnslulokum, eigi síðar en 1. september 2021. Öllum myndbandsupptökum verður eytt að 

úrvinnslu lokinni, eða eigi síðar en ári eftir rannsóknarlok. 

Þar sem eingöngu var unnið með upplýsingar að fengnu upplýstu samþykki forráðamanna 

barnanna er ekki um nein siðfræðileg sjónarmið að ræða í þessari rannsókn. 
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5  Niðurstöður 

Hér verður greint frá niðurstöðum allra mælinga. Fyrst verður farið yfir niðurstöður staðlaðra prófa og 

mælieininga sem fengust úr málsýnum af sjálfsprottnu tali með því að athuga lýsandi tölfræði. Þá 

verður fylgnifylki fyrir tengsl staðlaðra prófa og mælieininga úr málsýnum skoðað og að lokum verða 

málfræðivillum í málsýnum gerð skil. 

 

5.1 Niðurstöður mælinga og lýsandi tölfræði 

Niðurstöður á málþroskaprófinu TOLD-2P má sjá í töflu 5. Í töflunni má sjá mælitölur prófþátta TOLD-

2P fyrir alla þátttakendur ásamt málþroskatölu. Meðaltal prófþátta og málþroskatölu í íslenskri stöðlun 

og staðfærslu TOLD-2P er 100 og staðalfrávik 15. Niðurstöður hjá þátttakendum 2 og 5 eru innan 

meðalmarka (við neðri mörk meðalmarka sem liggja einu staðalfráviki neðan og ofan meðaltals, 85 - 

115). Málþroski allra hinna þátttakendanna er neðan meðallags. Í handbók TOLD-2P eru gefin upp 

frammistöðuviðmið fyrir málþroskatölu og prófhluta þar sem frammistaða á bilinu 70 - 79 telst slök og 

frammistaða á bilinu 40 – 69 telst mjög slök. Þannig er frammistaða þátttakenda 7, 8, 9 og 10 slök en 

frammistaða þátttakenda 1, 3, 4 og 6 mjög slök á útkomu málþroskatölu. 

 

Tafla 5. Málþroskatala og niðurstöður prófþátta TOLD-2P. 

Þátttakandi Málþroskatala Hlustun Tal Merkingarfræði Setningafræði Hljóðkerfisfræði 

1 43 59 44 80 46 46 

2 88 83 94 93 88 91 

3 59 67 64 87 64 58 

4 53 56 64 83 51 69 

5 87 109 73 103 75 97 

6 48 56 64 77 68 46 

7 71 72 75 90 75 65 

8 71 88 64 109 62 65 

9 72 75 75 87 68 84 

10 83 90 81 83 75 110 

 

 

Í töflu 6 má sjá niðurstöður allra þátttakenda á orðaforðaprófinu PPVT-4. Ein mælitala fæst úr því prófi 

og er mælikvarði á orðskilning. Meðaltal PPVT-4 er 100 og staðalfrávik 15. Þátttakendur 2, 5, 6, 8, 9 

og 10 sýna frammistöðu sem fellur innan eins staðalfráviks ofan og neðan meðaltal (85 – 115). 
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Þátttakendur 1, 3, 4, 5 og 7 sýna frammistöðu neðan meðalmarka ef miðað er við eitt staðalfrávik frá 

meðaltali. 

Tafla 6. Niðurstöður úr PPVT-4. 

Þátttakandi Orðskilningur 

1 50 

2 108 

3 75 

4 66 

5 79 

6 94 

7 83 

8 85 

9 85 

10 88 

 

Niðurstöður fyrir mælieiningar úr málsýnum af sjálfsprottnu tali má sjá í töflu 7. Íslensk viðmið (sjá töflu 

1.) 4;5 til 6;5 ára barna liggja á bilinu: 4,0 til 5,5 fyrir MLS, 199,3 – 273,4 fyrir HFO og 101,9 – 129,7 

fyrir FMO . Einungis þátttakandi 5 var með MLS og HFO á viðmiðsbilinu. Þátttakendur 2 og 10 voru 

þeir einu sem voru með FMO á viðmiðsbili. Enginn annar þátttakandi sýndi frammistöðu fyrir MLS, 

HFO og FMO á viðmiðsbili fyrir börn á svipuðum aldri. 

 

Tafla 7. Niðurstöður úr málsýnum. 

Þátttakandi MLS HFO FMO 

1 1,74 87 48 

2 3,88 198 105 

3 2,31 120 56 

4 2,28 114 72 

5 4,35 222 94 

6 2,38 119 46 

7 2,89 162 88 

8 3,92 196 95 

9 3,61 195 81 

10 3,75 195 108 

 

Í töflu 8 gefur að líta lýsandi tölfræði úrtaksins fyrir útkomu prófþátta og málþroskatölu á TOLD-2P sem 

og fyrir mælitölu PPVT-4. Að undanskildum prófþættinum merkingarfræði eru prófþættirnir hlustun, tal, 

setningafræði og hljóðkerfisfræði í TOLD-2P, allir meira en einu staðalfráviki undir meðaltali prófsins. 
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Prófþættirnir tal og setningafræði eru tveimur staðalfrávikum undir meðaltali. Sömu sögu er að segja 

um málþroskatölu prófsins sem er tveimur staðalfrávikum undir meðaltali. Meðaltal úrtaksins fyrir 

mælitölu PPVT-4 er einu staðalfráviki undir meðaltali prófsins. Hér er þarft að benda á að PPVT-4 er 

þýtt og staðfært á íslensku en hefur ekki verið staðlað á íslensku stöðlunarúrtaki og því er notast við 

bandarísk viðmið. 

 

Tafla 8. Lýsandi tölfræði fyrir stöðluð próf. 

  
Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik Spönn 

TOLD-2P 

Málþroskatala 67,5 71 16,2 43 - 88 

Hlustun 75,5 73,5 17,2 56 - 109 

Tal 69,8 68,5 13,2 44 - 94 

Merkingarfræði 89,2 87 10,1 77 - 109 

Setningafræði 67,2 68 12,3 46 - 88 

Hljóðkerfisfræði 73,1 67 21,6 46 - 110 

PPVT-4 Orðskilningur 81,3 84 15,7 50 - 108 

 

Lýsandi tölfræði fyrir mælieiningar úr málsýnum af sjálfsprottnu tali má sjá í töflu 9. Ef meðalgeta 

þátttakenda er borin saman við viðmið fyrir íslensk börn má sjá að þátttakendur rannsóknarinnar (4;10 

– 6;2 ára) eru með MLS á svipuðu róli og 3;0 – 3;5 ára, HFO svipað og 3,5 – 4;0 ára og FMO eins og 

3;0 – 4;0 ára gömul börn með dæmigerðan þroska. 

 

Tafla 9. Lýsandi tölfræði fyrir málsýni. 

  Meðaltal Miðgildi Staðalfrávik 

 

  Spönn 

MLS 3,11 3,25 0,9 

 

1,74 - 4,35 

HFO 160,8 178,5 46,85 

 

  87 - 222 

FMO 79,3 84,5 22,88 

 

  46 - 108 

 

Á mynd 1 má sjá kassarit fyrir dreifingu á mælitölum prófþátta og málþroskatölu TOLD-2P auk 

dreifingu mælitölu PPVT-4. Mælitölur málþroskatölu TOLD-2P og prófþáttanna hlustun og 

hljóðkerfisfræði eru almennt dreifðari en mælitölur prófþáttanna tal, merkingarfræði og setningafræði í 

TOLD-2P ásamt dreifingu mælitölu PPVT-4. Eins má sjá að meðalframmistaða úrtaksins á 

prófþættinum merkingarfræði er betri en í hinum prófþáttum TOLD-2P. Að sama skapi er 
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meðalframmistaða á PPVT-4 betri en frammistaða á öllum prófþáttum og málþroskatölu TOLD-2P (að 

merkingarfræði undanskilinni) þrátt fyrir að dreifingin sé ögn meiri en á prófþættinum merkingarfræði. 

Útlagar sem voru reiknaðir miðað við 1,5 falt margfeldi fjórðungsspannar (e. interquartile range; IQR) 

(SPSS notar þessa reglu) eru merktir með hring í kassariti á mynd 1. Útlagar voru fundnir á 

prófþáttunum tal og merkingarfræði á TOLD- 2P og á mælitölu PPVT-4 og tölurnar vísa til númers 

þátttakenda í gagnasafninu. Þessi aðferð við að finna útlaga er nokkuð ströng og eftir að hafa skoðað 

gögnin var ákveðið að líta ekki á merkt gildi sem útlaga. Gagnasafnið er lítið og má illa við töpuðum 

mælitölum. Einnig má hafa til hliðsjónar dreifingu hinna prófþáttanna þar sem ekki fundust útlagar 

miðað við 1,5 falt IQR og álykta sem svo að merktir útlagapunktar séu eðlilegur hluti af dreifingu 

mælitalna í gagnasafninu. 

 

 

Mynd 1. Dreifing mælitalna þátttakenda (n=10) eftir þáttum TOLD-2P og PPVT-4. 

 

Á mynd 2 sést kassarit fyrir dreifingu á mælitölum MLS úr málsýnum af sjálfsprottnu tali. Spönn og 

miðgildi má sjá í töflu 9. Dreifingin er nokkur og gagnasafnið er laust við útlaga miðað við regluna um 

1,5 falt margfeldi IQR. 
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Mynd 2. Dreifing niðurstaðna þátttakenda (n=10) á MLS úr málsýnum. 

 

Á mynd 3 sést kassarit fyrir dreifingu á mælitölum HFO og FMO úr málsýnum af sjálfsprottnu tali. 

Spönn og miðgildi má sjá í töflu 9. Dreifing mælitalna HFO er meiri en dreifing mælitalna FMO. 

Eðlilega eru mælitölur FMO lægri en mælitölur HFO. Gagnasafnið er laust við útlaga miðað við regluna 

um 1,5 falt margfeldi IQR. 

 

 

Mynd 3. Dreifing niðurstaðna þátttakenda (n=10) á HFO og FMO. 
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5.2 Tengsl staðlaðra prófa og mælieininga úr málsýnum 

Fylgni (e. bivariate Pearson´s correlation) var reiknuð fyrir mælitölur allra prófþátta TOLD-2P ásamt 

málþroskatölu, mælitölu PPVT-4 auk mælinga úr málsýnum af sjálfsprottnu tali (MLS, HFO og FMO). 

Ákveðið var að notast við tveggja hala (e. two tailed) marktektarpróf. Hér er rétt að benda á að vegna 

smæðar úrtaksins hefði ef til vill verið ráðlegt að nota stikalausar eða óparametrískar aðferðir (e. non 

parametric statistics) til þess að kanna tengsl matstækjanna. Höfundur ákvað þó að halda sig við 

Pearson´s r vegna niðurstaðna lýsandi tölfræði. Þar má nefna að litlu munar á meðaltali og miðgildi 

fyrir allar breytur sem skoðaðar eru í fylgnifylkinu og sjónræn greining á dreifingu sýnir ekki teljandi 

skekkju eða meiriháttar útlaga. Enn fremur er ekki forsenda um normaldreifingu við útreikning 

Pearson´s r. Parametrísk próf hafa meiri tölfræðilegan styrk (e. statistical power) heldur en 

óparametrísk og með notkun þeirra er betri möguleiki á að finna tölfræðilega marktæk tengsl. Að 

lokum auðveldar notkun Pearson´s r samanburð við aðrar rannsóknir á þessu efni þar sem þorri þeirra 

birtir tengsl milli breyta á þennan máta. Niðurstöður fylgnireikninga má sjá í töflu 10. Í fylgnifylkinu eru 

fylgnistuðlar sem ná tölfræðilegri marktekt miðað við p < 0,01 merktir með * og þeir stuðlar sem ná 

tölfræðilegri marktekt miðað við p < 0,001 merktir með **. 

 

Tafla 10. Fylgnistuðlar milli prófþátta staðlaðra matstækja og mælieininga úr málsýnum. 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Málþroskatala 

         
2 Hlustun .88** 

        
3 Tal .85** .52 

       
4 Merkingarfræði .60 .75* .25 

      
5 Setningafræði .83** .59 .92** .30 

     
6 Hljóðkerfisfræði .88** .77** .76* .31 .63 

    
7 PPVT-4 .63 .36 .85** .24 .88** .44 

   
8 MLS .93** .92** .71* .73* .70* .80** .62 

  
9 HFO .94** .90** .74* .70* .73* .81** .62 .99** 

 
10 FMO .92** .78** .78** .59 .67* .86** .54 .87** .88** 

*p < 0,01 

**p < 0,001 

 

Allir fylgnistuðlar fylgnifylkisins voru jákvæðir og meirihluti þeirra, eða 30 af 45, náði tölfræðilegri 

marktekt (9 miðað við p < 0,01 og 21 miðað við p < 0,001). Fylgni milli mælinga úr málsýnum af 

sjálfsprottnu tali var mjög sterk og marktæk miðað við p < 0,001, á bilinu .87 - .99. Fylgnistuðull milli 

málþroskatölu og PPVT-4 var jákvæður og meðalsterkur (.63) en náði ekki tölfræðilegri marktekt. Einu 

fylgnistuðlarnir í fylgnifylkinu sem PPVT-4 fékk tölfræðilega marktekt fyrir voru við prófþættina tal (.85) 

og setningafræði (.88) miðað við p < 0,001. Fylgni milli málþroskatölu TOLD-2P og mælinga úr 
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málsýnum var mjög sterk (.92 - .94) og marktæk miðað við p < 0,001. Tölfræðilega marktækir 

fylgnistuðlar mælinga úr málsýnum og prófþátta TOLD-2P voru á bilinu .67 (meðalsterk fylgni) til .92 

(mjög sterk fylgni) og aðeins einn stuðull (milli FMO og prófþáttarins merkingarfræði) náði ekki 

tölfræðilegri marktekt. 

 

5.3 Málfræðivillur 

Auk þess að reikna MLS, HFO og FMO reiknar forritið málgreinir hlutfallslegan fjölda málfræðivillna 

sem eru sérstaklega merktar með gæsalöppum í afrituðum málsýnum. Í töflu 11 má sjá villuhlutfall í 

málsýnum allra þátttakenda rannsóknarinnar. Villur eru hlutfallslega fæstar í málsýni þátttakanda 3 og 

flestar hjá þátttakanda 9. Villuhlutfallið liggur á bilinu 2,5% upp í 8,72%. Íslensk viðmið fyrir 

hlutfallslegan fjölda villna hjá börnum liggur frá 2,0% hjá 4;6 ára og fækkar niður í 1,6% hjá 6;0 ára 

gömlum börnum (sjá töflu 1). 

 

Tafla 11. Villuhlutfall í málsýnum 

Þátttakandi Villuhlutfall 

1 4,5% 

2 4,0% 

3 2,5% 

4 4,4% 

5 7,7% 

6 3,4% 

7 7,4% 

8 5,1% 

9 8,7% 

10 6,7% 

 

Að lokum voru tegundir villna í málsýnum greindar sérstaklega. Villur hvers málsýnis fyrir sig voru 

skráðar sérstaklega. Segðin sem villan kom fyrir í var líka skráð til þess að gefa skýra mynd af eðli 

villunnar. Þeir orðflokkar sem villur komu fyrir í voru skráðir og talið hve margar villur voru í hverjum 

orðflokki. Brottfall orða úr setningum var einnig skráð og talið sem og röng orðaröð. Niðurstöður má 

sjá í töflu 12. 
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Tafla 12. Villugreining úr málsýnum. 

Villuflokkar Fjöldi villna Hlutfall 

Sagnorð 28 30% 

Fornöfn 17 18,5% 

Nafnorð 17 18,5% 

Lýsingarorð 14 15% 

Brottfall 8 9% 

Atviksorð 3 3% 

Töluorð 2 2% 

Orðaröð 2 2% 

Forsetning 1 1% 

Alls 92 

  

Við flokkun villna kom í ljós að flestar villur komu fram í sagnbeygingu eða 30% allra villna í málsýnum. 

Þar á eftir komu fornöfn og nafnorð með sama hlutfallið. Þá sneru 15% villna að notkun lýsingarorða. 

Brottfall átti sér stað á átta stöðum eða í níu% tilvika. Villur sem sneru að atviks- og töluorðum voru 

einungis fimm í heildina og röng orðaröð átti sér eingöngu stað tvisvar. Ein villa birtist í notkun 

forsetningar. Í heildina komu fram 92 villur í málsýnunum. Ein tegund alhæfingar fannst hjá tveimur 

þátttakendum þar sem endingin -ið var sett á eftir sögn sem kom á eftir hjálparsögninni „að geta“ í 

framsöguhætti (Ég get ekki „gerið“ við hana; Hann getur „hoppið“ hann Angrybirds). Geta er oftast 

hjálparsögn og tekur með sér lýsingarhátt þátíðar (ég get komið). Þessi regla virðist vera alhæfð fyrir 

nútíð eintölu hjá þátttakanda 2 og 5. 
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6  Umræða 

Niðurstöður eru að miklu leyti í samræmi við erlendar rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu efni. 

Þannig virðast niðurstöðurnar benda til þess að stöðluð málþroskapróf og mælingar úr málsýnum af 

sjálfsprottnu tali meti að miklu leyti sömu málþættina fyrir einhverf börn er varðar orðaforða, 

setningafræði og málfræði í beygingarlega flóknu tungumáli eins og íslensku. Í rannsókninni var 

ákveðið að kanna ekki eingöngu ákveðna afmarkaða málþætti (eins og t.d. orðaforða eða 

setningafræði) heldur skoða tengsl formgerðar máls í heild við mælieiningar úr málsýnum. Þetta var 

gert með því að bera mælieiningar úr málsýnum saman við útkomur allra prófþátta tveggja staðlaðra 

prófa hjá 10 einhverfum börnum á aldrinum 4;10 – 6;2 ára. 

Niðurstöður greiningar á málsýnum af sjálfsprottnu tali benda til þess að þau geti bætt upplýsingum 

við notkun staðlaðra málþroskaprófa þegar meta á málþroska einhverfra barna. Viðbótarupplýsingar 

sem málsýni veita eru hlutfall málfræðivillna og flokkun þeirra. Í ljós kom að hlutfall málfræðivillna í 

málsýnum einhverfu barnanna í úrtakinu er hærra en barna með dæmigerða þroskaframvindu. Slíkra 

niðurstaðna mátti ef til vill vænta ef litið er til frammistöðu þátttakendanna á TOLD-2P og PPVT-4 

ásamt niðurstöðum annarra mælieininga úr málsýnum. Grófleg flokkun villna sýndi að villur sem komu 

fram í málsýnum einhverfu barnanna í úrtakinu eru áþekkar þeim sem börn með dæmigerðan þroska 

sýna (Jóhanna Thelma Einarsdóttir, 2016). Þannig gerðu börnin að einhverju leyti samskonar villur og 

börn með venjulegan þroska en meira af þeim. Aukinheldur má koma auga á fyrirbæri eins og 

alhæfingu málfræðireglna þegar villur í sjálsprottnu tali eru skoðaðar sérstaklega í málsýnum. 

 

6.1 Tengsl mælinga 

 

6.1.1 Niðurstöður matstækja 

Í samanburði við jafnaldra með dæmigerðan þroska sýna þátttakendur þessarar rannsóknar talsvert 

lakari frammistöðu, bæði á stöðluðum prófum og á mælingum sem fást úr málsýnum af sjálfsprottnu 

tali. Frammistaða einhverfu barnanna sem hóps (sjá samantekt í töflu 8 og 9) bendir til þess að hömlur 

séu til staðar í öllum þáttum formgerðar máls. Frammistaða hópsins sýndi þó styrkleika á einum þætti 

(merkingarfræði) þar sem fram kom meðaltal við neðri meðalmörk jafnaldra. Slíkt mynstur rímar við 

fyrri rannsóknir þar sem mismunandi niðurstöður um málgetu einhverfra barna á einstökum þáttum 

formgerðar máls hafa komið fram í gegn um tíðina. (sjá t. d. Eigsti o.fl, 2011; Eigsti og Bennetto, 2009; 

Tek o.fl., 2014; Mottron, 2004 o. fl.). Eins og rætt er í kafla 2.2.5 um formgerð máls greinir fræðimenn 

á um hvaða þættir eru skertir í þessu þýði. Rannsóknir hafa sýnt skerðingu á mismunandi þáttum í 

mismunandi rannsóknum og enginn sérstakur málþáttur (eins og t. d. merkingarfræði) hefur staðið upp 

úr umfram annan. Vegna mismunandi rannsóknarniðurstaðna í gegnum tíðina er nauðsynlegt að velta 

því upp að annað úrtak hefði mögulega sýnt styrkleika á öðrum þætti (eða engum þætti) formgerðar 

máls. Hér er ekki átt við að niðurstöður hafi verið handahófskenndar að öllu leyti, heldur er verið að 

leggja áherslu á misleitnina sem einkennir þýðið og er einnig rætt í inngangi (sjá kafla 2.2.1). 
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Það er erfitt að segja til um það hvor matsaðferðin fyrir sig (stöðluð próf eða málsýni) sýndi lakari 

niðurstöður þar sem málsýni hafa ekki verið stöðluð sem matstæki. Aldursbundin viðmið gefa ákveðna 

hugmynd um það hversu langt á eftir börnin eru en gefa ekki upp hversu langt þau eru frá meðaltali 

fyrir ákveðið aldursbil (þau eru ekki norm). Þess vegna þarf að varast að bera niðurstöðurnar saman á 

grundvelli próffræðilega skilgreindra norma (e. psychometricly defined norms). Það sem staðfastlega 

kemur í ljós er að börnin í rannsókninni sýndu bæði skerðingu í málþroska í skipulögðum 

prófaðstæðum og í náttúrulegri aðstæðum sjálfsprottins tals. 

 

6.1.2 Dreifing 

Auk slakrar frammistöðu á báðum tegundum matstækja kom fram talsverð dreifing á niðurstöðum (sjá 

samantekt á myndum 1, 2 og 3). Dreifingin lýsti sér í því að niðurstöður sumra þátttakenda voru 

nálægt meðaltali jafnaldra á ákveðnum þáttum en gólfhrif mátti sjá hjá öðrum. Gólfhrifin sjást í lægstu 

tölum sumra prófþátta og málþroskatölu TOLD-2P (sjá töflu 5) þar sem mælitölur fást þrátt fyrir engin 

rétt svör á ákveðnum undirprófum. Dreifingin var mismikil á milli prófþátta stöðluðu prófanna en áþekk 

ef merktir útlagar voru teknir með í dreifinguna. Hér er ekki úr vegi að nefna að TOLD-2P þykir vera 

þungt próf fyrir börn með slakan málþroska. Það hefur mögulega (mjög líklega) verið of þungt fyrir þá 

þátttakendur rannsóknarinnar sem sýndu hvað minnsta getu. TOLD-2P er líka gamalt próf og 

einhverjir vilja meina að það sé úrelt. Það er ef til vill gagnrýnivert að nota slíkt próf í rannsókn af 

þessu tagi en staðreyndin er sú að TOLD-2P er eina prófið sem er með íslensk viðmið fyrir þetta 

aldursbil (þó það sé vissulega þýtt og ekki smíðað á Íslandi eða fyrir íslensk börn) (TOLD-2I er með 

íslensk viðmið en er fyrir eldri börn og unglinga). Það hefði verið mögulegt að nota PLS (Preschool 

Language Scale eða CELF (Clinical Evaluation of Language Fundamentals) sem hafa verið þýdd en 

þá hefði ekkert staðlaðra prófa í rannsókninni verið með íslensk viðmið og því var ákveðið að nota 

TOLD-2P. Þrátt fyrir þá annmarka TOLD-2P sem hafa verið nefndir hér, greinir það vel á milli barna 

með mismunandi getu og það sést sérlega vel í þessari rannsókn á fylgnitölum málþroskatölu og 

prófþátta TOLD-2P við mælieiningar málsýna. 

Það var líka talsverð dreifing á mælieiningum málsýnanna. Þessi mikli munur á frammistöðu barna 

sem eru á svipuðu aldursskeiði vísar til fyrrgreindrar misleitni í málþroska einhverfra barna sem komið 

hefur fram í fyrri rannsóknum. Auk misleitni í þýðinu eru fleiri skekkjuvaldar sem geta valdið 

mismunandi frammistöðu á mælieiningum málsýna. Í kafla 2.3.2.5 í inngangi er gerð grein fyrir þessum 

skekkjuvöldum. Vel má vera að aðstæður (kennslustofa eða stofa talmeinafræðings) hafi haft letjandi 

áhrif á tíðni samskipta hjá einhverjum barnanna. Börnin í rannsókninni þekktu rannsakanda líka 

mismikið og það gæti hafa haft áhrif á fjölda segða í sýni. Rannsóknir hafa gefið vísbendingu um að 

óþekktar aðstæður og ókunnugir viðmælendur geta valdið því að minni færni komi fram á 

mælieiningum málsýna (Kover o.fl., 2014) og þetta er vert að hafa í huga hér. Ofmat getur líka komið 

fram (Tager-Flusberg, 2000) og þykir höfundi það líklegt í tilfelli eins þátttakanda þar sem sumar segðir 

sem komu fram í sýninu virtust hljóma örlítið úr samhengi og eins og þær hafi verið æfðar eða 

bergmálaðar. Slíkar segðir voru ekki teknar út úr sýnum hér enda var lítið um slíkt. Þennan möguleika 

þarf hinsvegar að tiltaka þegar rætt eru um niðurstöður og dreifingu á frammistöðu á mælieiningum 
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málsýna. Þrátt fyrir mögulega skekkjuvalda í sýnatöku og nokkra dreifingu á frammistöðu, var enga 

útlaga að finna á niðurstöðum mælieininga úr málsýnum. Auk þess voru fylgnistuðlar milli mælieininga 

úr málsýnum og prófþátta og málþroskatölu TOLD-2P sterkir og benda til þess að málsýnin hafi verið 

að greina á milli þátttakenda á svipaðan hátt og TOLD-2P. Að lokum má greina frá því að 

málsýnatakan og fyrirlögn prófanna gekk almennt mjög vel og að mati höfundar fengust að mestu 

góðar og gildar upplýsingar úr öllum matstækjum sem notast var við í rannsókninni. 

 

6.1.3 Fylgni 

Auk athugunar á lýsandi tölfræði niðurstaðna voru tengsl staðlaðra prófa og málsýna af sjálfsprottnu 

tali skoðuð með fylgnireikningum. Í stuttu máli fundust almennt sterk tengsl milli prófþátta staðlaðra 

prófa og mælieininga úr málsýnum. Í ljós kom að mjög sterk jákvæð og tölfræðilega marktæk fylgni 

reiknaðist milli allra mælieininga úr málsýnum (MLS, HFO og FMO) og málþroskatölu TOLD-2P. Það 

má túlka á þann hátt að mælieiningar málsýna séu góður mælikvarði á málþroska einhverfu barnanna 

í þessari rannsókn. Með öðrum orðum má segja að samtímaréttmæti milli TOLD-2P og mælieininga úr 

málsýnum sé gott. MLS og HFO sýndu sterka marktæka jákvæða fylgni við alla prófþætti TOLD-2P og 

því má segja að þessar tvær mælieiningar meti að miklu leyti sömu málþætti og undirprófin hlustun, 

tal, merkingarfræði, setningafræði, og hljóðkerfisfræði en þessir þættir byggja upp málþroskatölu 

TOLD-2P. FMO sýndi meðalsterka til sterka fylgni við alla prófþættina en tölfræðileg marktekt fékkst 

ekki fyrir stuðul FMO og merkingarfræði. Með þessum upplýsingum má segja að stöðluð 

málþroskapróf og málsýni meti að miklu leyti sömu undirliggjandi þætti hjá einhverfum börnum er 

varðar orðaforða, setningafræði og málfræði í beygingarlega flóknu tungumáli eins og íslensku. 

Það vekur upp spurningar hvers vegna fylgnistuðlar orðaforðaprófsins PPVT-4 og málsýnanna 

fengu ekki tölfræðilega marktekt. Auk þess voru téðir stuðlar lægri en þeir sem reiknuðust milli TOLD-

2P og mælieininga úr málsýnum. Ein möguleg ástæða þess er sú að prófið tekur á einum frekar 

afmörkuðum þætti. Til skýringar má benda á að prófþátturinn hlustun í TOLD-2P er byggður upp af 

þremur undirprófum (myndir – orðþekking, túlkun setninga og hljóðgreining) þar sem undirprófið 

myndir – orðþekking er byggt upp á nánast sama hátt og PPVT-4. Þannig getur hugsast að 

orðskilningur (það sem PPVT-4 mælir) einn og sér meti ekki nema hluta af því sem mælieiningar 

málsýna meta. Þá er nauðsynlegt að rifja upp að PPVT-4 er ekki með íslensk viðmið og hér var notast 

við bandarísk viðmið. Ekki er hægt að útiloka að það gæti haft áhrif. Með þetta í huga er rétt að benda 

á að þeir fylgnistuðlar sem komu milli mælinga úr málsýnum og PPVT-4 voru jákvæðir og meðalsterkir 

þrátt fyrir að tölfræðilega marktekt hafi vantað. Þannig má álykta að PPVT-4 meti a. m. k. að einhverju 

leyti sömu þætti og mælieiningar málsýna. Einnig er vert að hafa í huga að málsýni eru fyrst og fremst 

mæling á tjáningu en ekki skilningi þó að mælieiningar úr málsýnum tengist prófþættinum hlustun á 

TOLD-2P sterkt í þessari rannsókn. 
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6.2 Málfræðivillur 

Athugun á málfræðivillum er eitthvað sem málsýni af sjálfsprottnu tali bjóða upp á umfram upplýsingar 

sem hægt er að fá með notkun staðlaðra málþroskaprófa. Hlutfall málfræðivillna er ein af 

mælieiningum málsýna og það er fljótlegt og auðvelt að gera slíka greiningu með notkun forritsins 

Málgreinir. Hér var ákveðið að kanna villur hjá þátttakendum og setja í samhengi við niðurstöður 

íslenskra barna. Rannsóknir á málfræðivillum hjá íslenskum börnum sýna að þær eru hlutfallslega 

mjög fáar og þeim fer jafnframt fækkandi með auknum aldri (Jóhanna Thelma Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteinsdóttir, 2015). Samantekt á hlutfallslegum villufjölda má sjá í töflu 1. Einhverfu börnin sem 

tóku þátt í þessari rannsókn sýndu hærra hlutfall málfræðivillna heldur en jafnaldrar þeirra. Hér verður 

gerð grein fyrir hlutfallslegum fjölda villna í málsýnum einhverfra barna í rannsókninni. Því næst verður 

flokkun villna skoðuð og sett í samhengi við þær tegundir villna sem íslensk börn gera í sjálfsprottnu 

tali. 

 

6.2.1 Hlutfallslegur fjöldi villna 

Hlutfallslegur fjöldi málfræðivillna hjá íslenskum jafnöldrum þátttakenda þessarar rannsóknar liggur á 

bilinu 2,0% (4;5 ára) og niður í 1,6% (6;0 ára). Þetta þykir almennt lágt hlutfall og athyglisvert þegar 

litið er til þess að íslenska er flókið beygingamál og möguleikarnir á villum eru fyrir vikið meiri en í 

tungumálum eins og til dæmis ensku. Í ljósi slakra niðurstaðna á stöðluðum prófum og mælieiningum 

úr málsýnum koma niðurstöður hlutfallslegs villufjölda einhverfu barnanna ekki á óvart. Einnig kemur 

ekki á óvart að það skuli vera talsverð dreifing á hlutfallslegum fjölda (2,5% - 8,72) (sjá samantekt í 

töflu 11). Þetta virðist við fyrstu sýn ekki vera mikið af villum en ef tekið er mið af því hversu lítið af 

villum íslensk börn á þessum aldri gera, kemur fram önnur mynd. Þátttakandi 9 er sem dæmi 6;1;5 ára 

(elstur þátttakenda) og er með hæsta villuhlutfallið (8,74%) og það er rúmlega fimm sinnum hærra en 

villuhlutfall jafnaldra. Það er að sama skapi athyglisvert að elsta barn úrtaksins sé með hæsta hlutfall 

málfræðivillna af öllum þátttakendunum og undirstrikar enn og aftur hina miklu misleitni sem sést í 

málþroska einhverfra barna. Hlutfallslegur meðalfjöldi málfræðivillna barnanna í rannsókninni er 5,4% 

og er það 1,5% meira en 2;5 til 3;0 ára börn gera. Þarna sést að einhverfu börnin í þessari rannsókn 

gera talsvert fleiri villur í sjálfsprottnu tali en börn sem eru tiltölulega nýfarin að mynda setningar sem 

eru lengri en 2,7 segðir að meðaltali. Þetta varpar mögulega enn skýrara ljósi á vanda einhverfra 

barna þegar kemur að formgerð málsins þar sem ljóst þykir að vandi þeirra nær talsvert út fyrir 

erfiðleika í málnotkun og félagslegum samskiptum. Með ítarlegri greiningu á tegundum villna eða 

skorti á algengum málþroskavörðum eins og alhæfingum í beygingu sagna má fyrir hvern og einn 

kanna hvaða þáttur formgerðar máls er skertur. Að sama skapi er hægt að koma auga á styrkleika og 

nota þá sem stoðir í þjálfun og meðferð. 

Í erlendum rannsóknum á málsýnum af sjálfsprottnu tali er hlutfallslegur fjöldi villna ekki algeng 

mælieining. Þær rannsóknir sem hafa athugað villur eru gamlar og ekki er auðvelt að bera þær saman 

við rannsóknir sem hafa verið gerðar á íslenskumælandi börnum. Það sem hefur verið athugað er 

meðal annars nám ákveðinna málfræðimyndana (Bartolucci, Pierce og Streiner, 1980; Howlin, 1984) 

og tíðarmörkun sagna (Tager-Flusberg, 1989). Niðurstöður eru á þá leið að einhverf börn læra 
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málfræðimyndön hægar og gera meira af villum sem koma að tíðarmörkun sagna. Það má ef til vill 

segja að slíkar niðurstöður rími við niðurstöður þessarar rannsóknar í afar grófum dráttum en eins og 

áður sagði er erfitt að bera saman slíkar rannsóknir á villum milli erlendra og íslenskra einhverfra 

barna. Varnagli um úrtök í gömlum rannsóknum á einhverfum börnum á einnig við hér og það gerir 

allan samanburð frekar vafasaman. 

 

6.2.2 Flokkun villna 

Hlutfallslegur fjöldi villna í sjálfsprottnu tali gefur ákveðna mynd af skertum málþroska einhverfra 

barna. Þrátt fyrir það gefur villufjöldi einn og sér ekki mikið af viðbótarupplýsingum sem gagnast við 

uppbyggingu meðferðar eða inngrips hjá einhverfum börnum með málþroskaröskun eða sértækan 

málvanda. Með nánari flokkun eða greiningu villna í málsýni er hægt að kafa dýpra ofan í vanda hvers 

einstaklings og setja greiningu í samhengi við þær upplýsingar sem hafa fengist með stöðluðum 

prófum og mælieiningum úr málsýnum af sjálfsprottnu tali. Jóhanna Thelma Einarsdóttir (2016) birti á 

ráðstefnu Menntavísindasviðs Háskóla Íslands (Menntakvika) niðurstöður úr rannsókn þar sem villur í 

sjálfsprottnu tali barna úr Gagnabanka Jóhönnu T Einarsdóttur um málsýni (GJEUM) voru flokkaðar. 

Þar kom í ljós að langstærstur fjöldi villna kom fram í sagnorðum. Þar á eftir komu nafnorð, því næst 

fornöfn, lýsingarorð og fleiri þættir. Flokkun villna í þessari rannsókn sýndi mjög svipað mynstur þar 

sem stærstur fjöldi villna var í sagnorðum og svo sami fjöldi í nafnorðum og fornöfnum en lýsingarorð 

komu þar á eftir. Á eftir villum sem tengdust lýsingarorðum komu villur vegna brottfalls orða úr 

setningum. Einnig voru villur í atviksorðum, töluorðum og forsetningum ásamt rangri orðaröð en þær 

voru afar fáar og það var ekki hægt að sjá neitt mynstur eða reglu í þeim villum annað en að þær voru 

til staðar. Alhæfingar voru ekki algengar í niðurstöðum villuflokkunar en sáust hjá þátttakendum 2 og 

5. Alhæfingar málfræðiregla gefa til kynna að ákveðinn málþroski hafi átt sér stað (fer líklega eftir eðli 

alhæfingarinnar). Þátttakendur 2 og 5 mældust með hæstu málþroskatölurnar þar sem þeir voru við 

neðri mörk meðaltals jafnaldra og það má segja að þess vegna komi ekki á óvart að einmitt þessir 

tveir þátttakendur sýni alhæfingar málfræðireglna. Annað dæmi um málfræðilega alhæfingu er þegar 

veik þátíðarbeyging sagna er alhæfð yfir á sterka beygingu (eða ein gerð veikrar beygingar yfirfærð á 

hinar – ég „gleymaði“ í stað ég gleymdi). Þessi alhæfing er mjög algeng og flest, ef ekki öll, börn 

ganga í gegnum notkun hennar á einhverjum tímapunkti málþroska. Hér sást ekki eitt einasta dæmi 

um þessa tegund alhæfingar og það er merkilegt í sjálfu sér, sérlega ef litið er til þess að langflestar 

villur komu fram í sagnorðum. Niðurstöður þessarar rannsóknar má túlka þannig að einhverfu börnin í 

úrtakinu sýni svipað mynstur og börn með dæmigerðan þroska þegar kemur að flokkun villna eftir 

orðflokkum. Slíkar upplýsingar gætu gagnast þegar verið er að ákveða áherslupunkta í þjálfun eða 

kennslu til dæmis þegar kemur að orðaforða, setningafræði og málfræði hjá barni með skertan 

málþroska. 

Auk flokkunar villna eftir orðflokkum og öðrum þáttum er hægt að skoða gerðir málfræðivillna af 

mun meiri dýpt. Það var ekki gert í þessari rannsókn vegna þess að úrtak 10 barna býður ekki upp á 

mikla flóru villna til þess að greina. Til þess að gera slíkt þyrfti mun fleiri málsýni og nokkur aldursbil að 

auki. Engu að síður er ekki úr vegi að ræða hvað hægt er að skoða nánar með því að greina villur sem 
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fást úr málsýnum. Sem dæmi væri hægt að greina villur með nákvæmari málfræðilegri skírskotun eins 

og til dæmis hlutfall villna í tíðbeygingu sagnorða af heildarvillum sem tengdust sagnorðum. Að sama 

skapi væri hægt að skoða alhæfingar veikrar tíðbeygingar sagna, nafnháttarstig (notkun nafnháttar 

sagna í stað persónubeygingar hjá börnum sem eru yngri en tveggja ára), fleirtölumyndun nafnorða, 

notkun fornafna, kynbeygingu lýsingarorða og mun fleiri þætti. Ávinningur slíkra nákvæmnisgreininga 

gefur ekki eingöngu skýrari mynd af málþroskalegum vanda einhverfra barna heldur er líka möguleiki 

á samanburði við rannsóknir sem hafa verið gerðar á íslenskumælandi börnum. Rannsóknir á villum í 

tali íslenskra barna hafa meðal annars tæpt á sambandi orðaforða og beygingar- og setningaþátta 

(Thordardottir, Weismer og Evans, 2002), þátíðarbeygingu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1998), 

fleirtölumyndun þekktra nafnorða og bullorða (Indriði Gíslason, 1986), kyni nafnorða og fornafna, 

ákveðnum greini, sterkri þátíð, þágufalli, þolfalli og kynbeygingu lýsingarorða og háttum sagna 

(Thordardottir og Weismer, 1998). Auk þess hafa verið gerðar rannsóknir á villum í tali barna þar sem 

íslensk börn með dæmigerðan þroska eru borin saman við börn með málþroskaröskun (sjá 

Thordardottir, 1998 og Ragnheiður Dagný Bjarnadóttir, 2014). Rannsóknir á málþroska einhverfra 

barna í flóknum beygingarmálum eins og íslensku gætu verið mikilvægar þar sem þær upplýsingar 

sem fást, til dæmis með villugreiningum úr málsýnum, eru annars eðlis en þær sem koma úr málum 

með einfaldari málfræði og beygingar eins og ensku. Flestar rannsóknir sem hafa verið gerðar á 

málþroska einhverfra barna eru á enskumælandi börnum og spennandi væri að sjá niðurstöður 

sambærilegra rannsókna úr fleiri málum með flóknari málfræði og beygingar. 

 

6.3 Takmarkanir og styrkleikar rannsóknarinnar 

Framkvæmd rannsóknarinnar gekk almennt vel en það tók rannsakanda talsverðan tíma að nálgast 

þátttakendur. Einhverf börn sem féllu undir þátttökuviðmið rannsóknarinnar var frekar seinlegt að finna 

og ekki voru allir foreldrar/forráðamenn tilbúnir til þess að taka þátt. Einhverf börn og aðstandendur 

þeirra verða fyrir talsverðum ágangi rannsakenda og fyrir vikið er vel skiljanlegt að áhugi þeirra á 

þátttöku í rannsóknum dvíni með tímanum. Rannsóknarskeiðið varð lengra en áætlað var vegna 

þessa en það hefur í sjálfu sér ekki áhrif á niðurstöður. Hér verður fjallað um atriði sem mögulega 

hefði verið hægt að útfæra betur. 

Í fyrsta lagi er nauðsynlegt að fjalla um það hversu vel úrtakið endurspeglar þýði einhverfra barna. 

Hér þarf að athuga að aldursbilið er þröngt og þær ályktanir og alhæfingar sem hafa verið dregnar í 

umræðum takmarkast að einhverju leyti við þetta tiltekna aldursbil. Þá er vert að nefna að úrtakið er 

lítið og var valið af hentugleik. Hvað þátttöku varðar má vera að þeir foreldrar sem ákváðu að heimila 

þátttöku barna sinna búi þeim öðruvísi lífsskilyrði en þeir sem ákveða að taka ekki þátt. Hér verður 

ekki ályktað um slíkt en þó er vert að hafa í huga að börn sem búa við mismunandi aðstæður hvað 

varðar aðstandendur og heimili, farnast á mismunandi hátt. Kynjaskipting úrtaksins var skökk þar sem 

níu þátttakendur voru drengir en aðeins ein stúlka tók þátt. Ef tekið er mið af algengistölum sem fjallað 

er um í inngangskafla ritgerðarinnar (sjá kafla 2.1) má álykta að stúlkur hefðu mátt vera fleiri í úrtakinu 

til þess að endurspegla þýðið betur. Möguleg ástæða þessarar skekkju er smæð úrtaksins. 
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Í öðru lagi er vert að taka fram að ekki var farið nánar út í aðrar greiningar og hömlur sem 

þátttakendur gætu verið með. Rannsakandi hafði ekki aðgang að greindartölum svo dæmi sé tekið. Í 

rannsóknum sem þessum er gjarnan stjórnað fyrir áhrifsbreytum (t. d. greindartölum) með 

aðhvarfsgreiningum (e. regression analyses) til þess að aðgreina áhrif téðra breyta frá tengslum 

fylgibreytanna í þeim tilteknu dæmum. Slíkt var ekki gert hér og vert er að hafa það í huga. Það hefði 

verið hægt að nálgast greindartölur en umfang rannsóknarinnar sem meistaraverkefnis var slíkt að tími 

og geta rannsakenda til þess að afla slíkra upplýsinga var takmörkuð. 

Í þriðja lagi eru ákveðnir varnaglar sem þarf að reka vegna notkunar staðlaðra prófa í þessari 

rannsókn. Hvað TOLD-2P varðar var reynt eftir bestu getu að fara eftir fyrirlagnarreglum í handbók 

prófsins. Vegna krefjandi hegðunar og strangra prófaðstæðna þurfti í örfáum tilvikum að víkja frá 

fyrirlagnarreglum. Sem dæmi um það má nefna notkun félagslegra styrkja (eins og hróss) á milli 

prófaðra atriða til þess að fá þátttakendur til þess að vera viljuga til þess að svara atriðum og halda 

áfram með hvert undirprófið á fætur öðru. Endurgjöf er ekki heimil í fyrirlögninni og það skal tekið fram 

að félagslegir styrkjar voru notaður á þann hátt að verið var að styrkja svarhegðun almennt frekar en 

ákveðnar tegundir svara. Þannig voru styrkjar veittir almennt fyrir svörun og reynt að tengja þá ekki við 

ákveðin atriði. Þetta þurfti þó ekki að gera í mörgum tilfellum en vert er að nefna að þetta gæti 

mögulega hafa haft smávægileg áhrif á niðurstöður. Annað atriði sem tengist TOLD-2P eru gólfhrif. 

Þau birtast, eins og áður sagði, í því að stig fást fyrir frammistöðu sem sýnir ekki neina getu. Þetta 

kom þó örsjaldan fyrir en þar sem þetta gerðist er möguleiki á því að ofmat hafi átt sér stað. Hér þarf 

að koma fram að orðaforðaprófið PPVT-4 hefur verið þýtt og staðfært en hefur ekki verið staðlað 

hérlendis. Þannig eru ekki til viðmið fyrir íslensk börn og því er notast við erlend viðmið. 

Takmarkanir rannsóknarinnar hafa hér með verið tilgreindar og athugaðar. Það er möguleiki á því 

að niðurstöður litist af þessum takmörkunum. Gagnrýnin er að mati höfundar réttmæt og nauðsynleg, 

sér í lagi ef að nýjar rannsóknir á þessu tiltekna efni eiga að einhverju leyti að byggja á þeim 

upplýsingum og aðferðum sem koma fram hér. Að því sögðu er vert að minnast á að þrátt fyrir 

takmarkanir rannsóknarinnar eru jákvæðir punktar sem rétt er að minnast stuttlega á. Fyrst má nefna 

að í inngangi ritgerðarinnar sem fjallar um rannsóknina er gerð nokkuð ítarleg grein fyrir máltöku 

einhverfra barna. Þar er bent á misleitni í málþroska og formgerð máls hjá einhverfum börnum og færð 

eru rök fyrir því að skerðing sé á öllum þáttum formgerðar máls þó að í mis miklu mæli sé. Skerðingar 

á þáttum formgerðar máls eru ræddar með skírskotun til hvers málþáttar. Þessi samantekt nær yfir 

flestar málhömlur einhverfra barna og gætu nýst þeim sem vilja fá yfirsýn yfir máltöku þessa flókna 

þýðis.  

Hvað sjálfa rannsóknina varðar má nefna að hún er sú fyrsta hér á landi sem skoðar mismunandi 

aðferðir við mat á málþroska einhverfra barna. Málsýnataka og fyrirlögn prófa gekk snurðulaust fyrir 

sig og ekki vantaði gögn hjá neinum þátttakanda. Þá eru aðferðir sem notaðar eru í rannsókninni 

einfaldar, skýrar og aðgengilegar fyrir þá sem vilja gera rannsókn af svipuðu tagi, mögulega með 

stærra úrtak þar sem stjórnað væri fyrir aldri og greindartölu þátttakenda. Niðurstöðurnar eru skýrar og 

nokkuð afgerandi sem gerir túlkun þeirra frekar einfalda þrátt fyrir að sérlega varlega skuli farið í það 

sökum smæðar úrtaksins. Að lokum ætti rannsóknin að hvetja til notkunar málsýna samhliða 

stöðluðum prófum þegar verið er að meta málþroska einhverfra barna. 
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7 Ályktanir 

Í rannsókninni sem fjallað er um hér voru mismunandi aðferðir við mat á málþroska einhverfra barna 

bornar saman. Markmið verkefnisins var fyrst og fremst fólgið í því að bera stöðluð próf saman við 

niðurstöður mælieininga úr málsýnum af sjálfsprottnu tali. Enn fremur að athuga hvaða upplýsingum 

málsýni geta bætt við notkun staðlaðra prófa. Til þess að kanna þetta voru stöðluð próf lögð fyrir 

þátttakendur og málsýni tekin af sjálfsprottnu tali þeirra. Til þess að skoða tengsl matstækjanna var 

fylgni reiknuð milli einstakra prófþátta stöðluðu prófanna og mælieininga úr málsýnum. 

Að mati höfundar eru niðurstöðurnar áhugaverðar af nokkrum ástæðum. Gögnin sem koma fram í 

rannsókninni renna stoðum undir notagildi bæði staðlaðra prófa og málsýna af sjálfsprottnu tali þegar 

meta á málþroska einhverfra barna. Vissulega gagnast þessar tvær gerðir matstækja á mismunandi 

hátt og hægt er að nota þau í mismunandi tilgangi en það ætti að hvetja rannsakendur og þá sem 

vinna klínískt starf að nota báðar gerðir matstækja við sína vinnu með einhverfum börnum. Sú sterka 

fylgni sem reiknaðist á milli mismunandi mælinga staðlaðra prófa og málsýna benda til þess að hægt 

sé að fá nokkuð góða mynd af málþroska með stöðluðum prófum í skipulögðum prófaðstæðum sem 

og málsýnum af sjálfsprottnu tali í óformlegri og náttúrulegri aðstæðum. Það er því ánægjulegt að sjá 

að þrátt fyrir skerðingar sem tengjast félagslegum samskiptum, hegðun, máli og tali einhverfra barna, 

er mögulegt að meta málþroska þeirra með báðum tegundum fyrrgreindra matstækja.  

Þau sterku tengsl sem komu fram milli málþroskatölu TOLD-2P og mælieininga úr málsýnum af 

sjálfsprottnu tali gætu reynst mikilvæg. Gögnin sem koma hér fram gefa vísbendingu þess efnis að 

hægt sé að nota þessar mælingar til þess að koma auga á málhamlanir og magnbinda málþroska 

barna með einhverfu. Þessar mælingar gætu líka reynst gagnlegar sem pörunarbreytur í síðari 

rannsóknum á íslenskumælandi einhverfum börnum. Frekari rannsókna á tengslum staðlaðra prófa og 

málsýna af sjálfsprottnu tali er þörf. Nauðsynlegt er að kanna fyrrgreind tengsl í stærra úrtaki með fleiri 

kvenkyns þátttakendum. Spennandi væri að kanna niðurstöður þar sem stjórnað væri fyrir 

greindartölu, kyni og jafnvel aldri þátttakenda. Í framtíðinni væri líka áhugavert að skoða önnur stöðluð 

próf og má þar kannski helst nefna TOLD-2I sem er smíðað fyrir eldri börn og unglinga. 
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Viðauki 1 

 

 

Mat á málþroska einhverfra barna – tengsl staðlaðra prófa og málsýna 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Vinsamlega skoðaðu neðangreindar upplýsingar vandlega áður en þú ákveður hvort þú viljir taka þátt í 

þessari rannsókn.  

 

Við þökkum ykkur fyrir að hafa sýnt því áhuga að taka þátt í þessari rannsókn á mati á málþroska 

einhverfra barna. Markmið rannsóknarinnar er að skoða mat á málþroska einhverfra barna með 

mismunandi aðferðum, annars vegar sjálfsprottið tal með því að taka málsýni og hins vegar formleg 

stöðluð málþroskapróf. Málsýni eru óformlegar athuganir þar sem mál barnsins er skoðað í leik og 

samræðu en athugað verður hvort að stöðluð próf og málsýni meti sömu undirliggjandi málþætti hjá 

einhverfum börnum í beygingarlega flóknu tungumáli eins og íslensku. Auk þess verður haft í huga 

hvaða upplýsingar málsýni af sjálfsprottnu tali barns geta bætt við notkun formlegra málþroskaprófa 

sem nýtast við skipulagningu meðferðar og mat á áhrifum hennar í daglegu lífi. Einhverfir einstaklingar 

þurfa að kljást við hömlur hvað varðar tal, mál og samskipti. Þess vegna teljum við nauðsynlegt að fá 

eins nákvæmt mat á stöðu málþekkingar einhverfra barna og hægt er. Hluti eintaklinga með einhverfu 

svarar illa formlegum málþroskaprófum hugsanlega vegna þess að fyrirlagnarreglur prófanna gera ráð 

fyrir ákveðinni færni í að taka próf. Fyrirlögn formlegra prófa krefst einbeitingar og athygli sem er 

heldur ekki alltaf til staðar hjá einhverfum börnum ásamt því að lítil hvatning er til staðar við svörun 

ákveðinna prófatriða. Að okkar mati er gríðarlegur ávinningur fólginn í því að byggja upp markvissa 

málörvun fyrir einhverf börn og stuðla að auknum málþroska þeirra. Málsýni hafa verið rannsökuð 

mikið erlendis og benda þær rannsóknir til þess að þau gefi a.m.k. svipaðar upplýsingar og stöðluð 

próf um stöðu barns samanborið við jafnaldra en auk þess fást nákvæmar upplýsingar um málnotkun 

barnsins í sjálfsprottnu tali. Ekki hafa verið gerðar rannsóknir á íslenskumælandi börnum á því hvaða 

upplýsingum málsýni bæta við stöðluð próf við athugun á málþroska einhverfra barna sem er 

sérstaklega mikilvægt vegna þess hversu flókin íslenskan er bæði hvað varðar málfræði og 

setningamyndun. Þess vegna finnst okkur mikilvægt að skoða hvaða upplýsingar geta fengist og hvers 

eðlis þær eru.  

 

Rannsóknin er meistaraverkefni Loga Pálssonar nema í talmeinafræði við Háskóla Íslands undir stjórn 

Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur talmeinafræðings og dósents við Háskóla Íslands. Verkefnið hefur verið 

tilkynnt til persónuverndar og hlotið leyfi frá vísindasiðanefnd (nr: 16-091). Jóhanna Thelma er 
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ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og veitir hún allar nánari upplýsingar í síma 525-5569 eða í gegnum 

tölvupóst: jeinars@hi.is 

 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér heimsókn rannsakanda á stofu talmeinafræðings í eitt skipti í 50 til 

70 mínútur í senn þar sem staðlað málþroska- og orðaforðapróf verður lagt fyrir þátttakanda (30 til 40 

mínútur og 10 til 20 mínútur), ásamt því að 5-10 mínútna málsýni verður tekið af sjálfprottnu tali. 

Einskis er krafist af foreldrum/forráðamönnum og munu þeir ekki verða fyrir truflun í vinnu eða á heimili 

meðan á rannsókn stendur. 

 

Málsýnataka felur í sér að myndband og hljóð verður tekið upp af hverjum þátttakanda ásamt 

viðmælanda. Málsýnið þarf að innihalda ákveðið magn talaðs máls (50 segðir hjá barni) og verður 

líklegast á bilinu 5 til 10 mínútur að lengd. Viðmælandi reynir að laða fram sjálfsprottið tal með 

ákveðnum leiðum í leik eða í samræðu til dæmis með því að spyrja opinna spurninga og gæta þess að 

þátttakandi leiði samræðurnar. 

 

Þátttaka er frjáls. Þið getið neitað að taka þátt í rannsókninni eða dregið barnið út úr henni hvenær 

sem er. Með því að hafna þátttöku í rannsókninni skerðist ekki réttur ykkar eða barnsins á nokkurn 

hátt, svo sem til talþjálfunar vegna málhömlunar. 

 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar er: Markmið rannsóknarinnar er að skoða hvort stöðluð próf 

og málsýni meti sömu undirliggjandi málþætti hjá einhverfum börnum í beygingarlega flóknu 

tungumáli. Auk þess verður skoðað hvaða upplýsingum málsýni geta bætt við notkun staðlaðra 

málþroskaprófa þegar meta á málþroska einstaklinga með einhverfu. 

Hvernig eru þátttakendur fundnir: Þátttakendur eru valdir eftir hentugleik og eru: einstaklingar með 

greiningu á einhverfurófi á síðasta ári leikskóla.  

Rannsakendur 

Logi Pálsson, BS í sálfræði og MS nemi í talmeinafræði, Háskóli Íslands 

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar og leiðbeinandi nemandans er: Dr. Jóhanna Thelma Einarsdóttir 

dósent, Háskóli Íslands, 525-5569, jeinars@hi.is 

Hægt er að hafa samband við rannsakendur ef það vakna spurningar varðandi rannsóknina. 

Þátttaka í rannsókninni felur í sér að: Þátttaka í rannsókninni felur í sér heimsókn rannsakanda á 

stofu talmeinafræðings í eitt skipti í 50 til 70 mínútur í senn þar sem staðlað málþroskapróf (TOLD-2P, 

30 til 40 mínútur) og staðlað orðaforðapróf (PPVT-4, 10 til 20 mínútur) verða lögð fyrir þátttakendur 

ásamt því að 5-10 mínútna málsýni verður tekið af sjálfprottnu tali. Áhætta við að taka þátt í 

rannsókninni: rannsakendur telja enga áhættu fólgna í þátttöku í rannsókninni. 

Tryggingar í rannsókninni: 

1. Þátttakendur eru ekki sérstaklega tryggðir í þessari rannsókn. 
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Greiðslur eða önnur umbun til þátttakenda: Forráðamönnum þátttakanda verður boðin úttekt á 

málþroska hans sér að kostnaðarlausu. Sú úttekt verður í formi formlegrar skýrslu um stöðu 

málþekkingar barnsins, s.s. málskilnings og máltjáningu. 

Persónuvernd, úrvinnsla og eyðing rannsóknargagna: Rannsóknin tekur mið af alþjóðlegum 

samþykktum, svo sem Helsinki-sáttmálanum og tilmælum Alþjóða heilbrigðisstofnunarinnar um 

siðfræði og mannhelgi í vísindarannsóknum. Öll rannsóknargögn verða varðveitt leyndarmerkt á 

öruggum stað hjá ábyrgðarmanni á meðan á úrvinnslu þeirra stendur og unnin án persónuauðkenna. 

Öllum rannsóknargögnum verður eytt að lokinni úrvinnslu þeirra og eigi síðar en fimm árum eftir 

rannsóknarlok. Öllum hljóðupptökum verður eytt að úrvinnslu lokinni, eða eigi síðar en ári eftir 

rannsóknarlok. 

Leitað verður eftir skriflegu samþykki þeirra þátttakenda sem leggja upplýsingar og efnivið í þágu 

rannsóknarinnar. Þátttakendum er frjálst að hafna þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem 

er, án útskýringa og án áhrifa á þá þjónustu sem þeir eiga rétt á. 

Hverjir hafa samþykkt rannsóknina: Rannsóknin er unnin með samþykki Vísindasiðanefndar, 

tilkynning hefur verið send til Persónuverndar. 

Með von um góðar undirtektir, 

Fyrir hönd rannsóknarhópsins, 

_____________________________________________________ 

Logi Pálsson, BS í sálfræði og MS nemi í talmeinafræði, Háskóli Íslands. Sími: 865-0351, netfang: 

lop1@hi.is 

Dr. Jóhanna Thelma Einarsdóttir, talmeinafræðingur og dósent við Háskóla Íslands. Sími: 525-

5569; 820-5402 
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Viðauki 2 

 

 

„Mat á málþroska einhverfra barna – tengsl 

staðlaðra prófa og málsýna“ 

Við foreldrar/forráðamenn staðfestum að við höfum fengið þær upplýsingar sem við höfum óskað eftir 

varðandi ofangreinda rannsókn og samþykkjum að barnið okkar; nafn:_______________________________ 

kt-_______________, taki þátt í rannsókninni. Okkur hefur verið tjáð að þátttakan er sjálfviljug og að við 

getum hætt þátttöku hvenær sem er án útskýringa. Rannsóknin hefur hlotið leyfi frá Vísindasiðanefnd (nr: 16-

091) og hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.  

 

Markmið rannsóknarinnar er: Að skoða hvort stöðluð próf og málsýni meti sömu undirliggjandi 

málþætti hjá einhverfum börnum í beygingarlega flóknu tungumáli. 

 

Okkur er ljóst að eftirtaldir þættir eru hluti af því að taka þátt í rannsókninni: 

 

1 Staðlað málþroskapróf (TOLD-2P) verður lagt fyrir þátttakendur (30-40 mínútur). 

2 Staðlað orðaforðapróf (PPVT-4) verður lagt fyrir þátttakendur (10-20 mínútur) 

3 Málsýni verður tekið af sjálfsprottnu tali (5-10 mínútur). 

 

 

Dags. Nafn þátttakanda barn undir 18 ára (prentstafir)   Undirskrift 

 

 

 

Dags.  Nafn foreldris/forráðamanns (prentstafir)                                     Undirskrift 

 

Eftirfarandi er fyllt út af ábyrgðarmanni rannsóknarinnar eða þeim sem leggur 

samþykkisyfirlýsinguna fyrir þátttakanda. 
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Ég lýsi því yfir að þátttakandi og foreldrar/forráðamenn hans hafa fengið munnlegar og skriflegar 

upplýsingar um ofangreinda rannsókn.  

 

 

Dags. Nafn  þess sem leggur samþykkið fyrir (prentstafir)   

 

 

Bréf þetta skal vera í tvíriti, eitt fyrir rannsakendur og eitt fyrir þátttakandann. 
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Viðauki 3 

 

Reykjavík, júní 2016. 

 

Ég undirrituð/aður staðfesti með þessu bréfi vilja til samstarfs við rannsakendnur í rannsókninni „Mat á 

málþroska einhverfra barna. Málsýni í samanburði við stöðluð próf“. Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar 

er Jóhanna Thelma Einarsdóttir. Rannsóknin er námsverkefni Loga Pálssonar til MS prófs í 

talmeinafræði við Háskóla Íslands. Fyrirhugað er að rannsóknin verði framkvæmd á tímabilinu júní – 

júlí 2016. 

 

Hlutverk okkar sem samstarfsaðila að verkefninu er að veita aðgang að þátttakendum sem passa við 

skilgreint þýði rannsóknarinnar ásamt því að leiðbeina við meistaraprófsverkefnið. 

 

Rannsóknargögnum verður aflað með tvennum hætti. Annarsvegar verða stöðluð próf lögð fyrir 

þátttakendur og hinsvegar verða tekin af þeim málsýni með myndbands- og hljóðupptöku. Rannsóknin 

verður kynnt forráðamönnum þátttakenda með þar til gerðu kynningarblaði/upplýsingabréfi og leitað 

verður eftir upplýstu samþykki fyrir þátttöku. 

 

Fyrirhugað samstarf er háð því að fyrir liggi samþykki vísindasiðanefndar fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar og annarra aðila sem gefið hafa leyfi fyrir því að rannsóknin verði framkvæmd. Leitað 

verður eftir leyfi frá vísindasiðanefnd og persónuvernd. 

 

 

Virðingarfyllst, fyrir hönd....... 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

 

Undirskrift samstarfsaðila og nafn stofnunar 
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Viðauki 4 

 

 

ÞAGNARHEIT  

Vegna rannsóknar á heilbrigðissviði 

 

 

Ég undirrituð/aður, heiti því hér með að virða þagnarskyldu um allar þær heilsufars- og aðrar 

viðkvæmar persónuupplýsingar sem ég fæ vitneskju um við störf mín að vísindarannsókninni  

 

 

„Mat á málþroska einhverfra barna – tengsl staðlaðra prófa og málsýna“ 

 

Ábyrgðarmaður___________________________ 

 

Mér er kunnugt um að brot gegn þessari þagnarskyldu geta varðað refsingu samkvæmt 230. gr. 

almennra hegningarlaga nr. 19/1940 eða, eftir atvikum, ákvæðum annarra laga, s.s. 42. gr. laga 

nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. 

 

____________________________________ 

Staður og dagsetning 

 

_____________________________________ 

Undirskrift rannsakanda/nemanda 

 

 

 

 


