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Ágrip 

Inngangur: Íhlutun barna með málþroskaraskanir er gríðarlega mikilvæg þessum skilgreinda hópi 

barna eigi þau að njóta sömu tækifæra og önnur börn. Upplýsingar um þjónustu og tilhögun íhlutunar  

á milli mismunandi menningar- og málsamfélaga eru þó vandfundnar. Rannsóknir hafa ítrekað sýnt 

fram á gagnsemi íhlutunar en skortur er á upplýsingum um hvernig henni er háttað, hverjir standa að 

henni og hvaða áherslur og viðmið íhlutunaraðilar nota við framkvæmd hennar. 

Markmið: Markmið þessarar rannsóknar er að þýða alþjóðlega sérfræðingakönnun COST 

Action IS1406 af ensku yfir á íslensku. Væntanleg niðurstaða er fullbúinn spurningalisti á íslensku sem 

lagður verður fyrir alla talmeinafræðinga á Íslandi sem vinna með börnum með málþroskaraskanir með 

það að markmiði að safna upplýsingum um íhlutun íslenskra barna með málþroskaraskanir. 

Efni og aðferðir: Framkvæmd þýðingar var grundvölluð á viðmiðum Beaton o.fl. og MAPI 

rannsóknarstofnunarinnar um þýðingar á mælitækjum. Aðlöguð aðferðafræðin felur í sér frumþýðingu, 

yfirlestur sérfræðinga, bakþýðingu og forprófun. Spurningalistinn var forprófaður á þremur íslenskum 

talmeinafræðingum. 

Niðurstöður: Við frumþýðingu komu upp ýmsar hindranir því tengdu að þýða sértækt efni á milli 

tungumála og við að þýða atriði sem eiga misvel við í mismunandi umhverfi íhlutunar. Við yfirlestur 

sérfræðinga settu þeir helst út á orðalag og orðaval eða bentu á mikilvægi þess að orðaröð og 

merking frumtextans héldu upprunaleika sínum í íslenskri þýðingu. Samanburður bakþýðingar við 

frumtexta kom í heildina vel út. Ef upp kom merkinga- eða setningafræðilegur munur var hann tekinn 

til umfjöllunar og lagaður eftir þörfum. Niðurstöður forprófunar sýndu að flestar athugasemdir 

þátttakenda tengdust fyrirmælum spurninga. Þátttakendum fannst að fyrirmælin mættu vera fleiri og 

nákvæmari. Einnig var nokkuð um athugasemdir við orðalag og þýðingu. 

Ályktanir: Þegar mælitæki eru þýdd af einu tungumáli yfir á annað er að mörgu að huga. Mikilvægt 

er að styðjast við viðurkenndar aðferðir við þýðingar og jafnframt skal gefa nákvæma lýsingu á ferlinu 

sjálfu svo hægt sé að meta vinnubrögð og hæfni samhliða gæðum þýðingarinnar. Þessi vinnubrögð og  

sú aðferðafræði sem var notuð hefur að öllum líkindum dregið úr áhrifum þeirrar staðreyndar að 

þýðing er afar huglægt ferli. Niðurstöður sýna að einstaka atriðum og orðalagi þarf að breyta áður en 

listinn verður lagður fyrir íslenska markhópinn. Næsta stig rannsóknarinnar er því að bera 

athugasemdir og hindranir sem upp komu við þýðingarferlið saman við athugasemdir annarra þýðenda 

annarra þjóða og meta hvort þurfi að breyta innihaldi spurningalistans. 
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Abstract 

Background: Intervention for children with language impairment is critical if they are to have the same 

learning opportunities as their peers. Information about intervention between various countries is not 

easily available. Research has repeatedly shown that intervention is effective but we need more 

information about how intervention is delivered, who provides this service and what emphasis and 

guidelines practitioners use. 

Goal: The purpose of this study is to translate the COST Action IS1406 practitioner survey in 

Icelandic. The expected results are a complete questionnare in Icelandic that can be used to collect 

information about service delivery in terms of intervention for children with language impairment in 

Iceland. 

Material and methods: The implementation of the translation process was based on guidelines 

from Beaton et al and the MAPI Research Institute on translating measuring instruments. The method 

that was used involves forward translation, expert review, back translation and pretest on three 

Icelandic speech language pathologists. 

Results: Some complications arose when translating specific items in Icelandic and when 

translating items related to various cultures and countries. The expert’s reviews addressed mainly 

phrasing or word choices and the importance of consistency in word order and meaning between 

translations. The comparison between the back translation and the original text showed very little 

semantic or syntactic differences. Results from pre-testing showed that most comments from 

participants were related to the particular instructions that followed every section. Participants thought 

that the instructions should be more detailed. Only few of the comments were in relation to phrasing 

and translation. 

Conclusions: There are many aspects to consider when translating instruments like this 

survey. It is very important to use accredited methods and also to give a detailed description of the 

process so that it is possible to evaluate the method while assessing the quality of the translation. 

Results show that some items and phrasing need to be changed before this survey is used for the 

Icelandic target group. Therefore, the next step is to compare these comments and concerns to other 

translations of the same survey and estimate if and what items need to be re-evaluated. 
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1 Inngangur  

Móðurmálið er lykilþáttur í því að geta nýtt sér þær upplýsingar og tækifæri sem standa til boða. 

Misjafnt er hversu vel börn eru í stakk búin til að tileinka sér móðurmál sitt. Fjöldi barna lendir í 

erfiðleikum við máltöku vegna röskunar í málþroska. Orsakir röskunar geta verið fjölbreyttar og sama á 

við um birtingarmyndir þeirra. Yfirleitt verða bæði málskilningur og máltjáning fyrir áhrifum sem birtast 

á mismunandi hátt í grunnstoðum tungumálsins. Nauðsynlegt er að finna og greina þessi börn svo þau 

geti fengið þá íhlutun sem þau þurfa á að halda. Greining og íhlutun eru yfirleitt í höndum fagaðila sem 

hafa sérhæft sig í málþroska barna. Íhlutun barna með málþroskaraskanir er gríðarlega mikilvæg 

þessum skilgreinda hópi barna eigi þau að njóta sömu tækifæra og önnur börn. Upplýsingar um þessa 

þjónustu og tilhögun hennar á milli mismunandi menningar- og málsamfélaga eru þó vandfundnar. 

Aragrúi er til af rannsóknum sem sýna fram á gagnsemi íhlutunar en skortur er á upplýsingum um 

hvernig henni er háttað, hverjir standa henni að baki og hvaða áherslur og viðmið íhlutunaraðilar nota 

við framkvæmd hennar.  

Þessi rannsókn er einn liður af mörgum sem hafa það að markmiði að safna saman upplýsingum 

um þessi atriði og mála skýra mynd af þjónustu barna með málþroskaraskanir. Öflun upplýsinga mun 

fara fram með spurningalista sem verður lagður fyrir fagaðila sem veita börnum með 

málþroskaraskanir íhlutun hér á landi. Spurningalistinn er gefinn út á ensku af alþjóðlega COST Action 

IS1406 rannsóknarnetinu sem nær um gjörvalla Evrópu og víðar. Helsta markmið rannsóknarinnar er 

að frumþýða, bakþýða og forprófa spurningalistann á úrtaki markhópsins.  

Í inngangskafla verkefnisins verður farið í stuttu máli yfir málþroskaraskanir barna, gerð grein fyrir 

helstu hliðum íhlutunar fyrir börn með málþroskaraskanir, fjallað um COST Action IS1406 

rannsóknarnetið og spurningalistann og loks verður fjallað um þýðingar á mælitækjum og 

aðferðafræðileg atriði því tengdu. Í framhaldi af fræðilegri umfjöllun verður greint frá markmiðum 

rannsóknarinnar. Því næst tekur við aðferðafræðikafli sem lýsir framkvæmd frumþýðingar, 

bakþýðingar og forprófunar listans. Í kjölfarið fylgir niðurstöðukafli þar sem gerð verður grein fyrir 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Að síðustu verður fjallað um rannsóknina í heild í umræðukafla þar sem 

niðurstöður verða túlkaðar og þær settar í samhengi við fyrri umfjöllun. 

Væntanleg niðurstaða rannsóknarinnar er fullbúinn spurningalisti á íslensku sem lagður verður 

fyrir alla talmeinafræðinga landsins sem sinna börnum með málþroskaraskanir. 
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1.1 Málþroskaraskanir barna 

Ákveðinn fjölda barna lendir í erfiðleikum við að tileinka sér móðurmál. Ástæður þess geta verið 

margar. Sum börn eru örlítið sein til máls án þess að um frávik í þroska sé að ræða. Þessi börn ná sér 

þó yfirleitt á strik án sértækrar íhlutunar. Önnur börn eru með töluvert meiri seinkun í málþroska vegna 

viðvarandi erfiðleika og þarfnast aðstoðar. Þessi börn eru sögð vera með röskun í málþroska. Börn 

með röskun í málþroska eru oft með einfaldar setningagerðir, takmarkaðan orðaforða og slaka 

málfræðiþekkingu (Paul og Norbury, 2012). Í heildina litið er ákveðið mynstur til staðar þegar kemur að 

tengslum málþroskans við  hinn almenna þroska. Í samræmi við hann er því ýmist talað um að röskun 

í málþroska sé almenn eða sértæk. Röskunin er talin vera almenn þegar víðtæk þroskafrávik fara 

samhliða, líkt og Downs heilkenni, einhverfa o.fl. Þá er um að ræða fleiri þætti en eingöngu 

málþroskann sem verða fyrir áhrifum. Röskun er hins vegar talin vera sértæk þegar engin önnur 

þroskafrávik eru greinanleg en í málþroska. Barnið er þá yfirleitt innan eðlilegra marka í öðrum 

þroskaþáttum og á verklegum greindarprófum (Leonard, 1998). Þegar annars vegar er talað um 

sértæka röskun í málþroska og hins vegar almenna röskun í málþroska er ekki verið að gefa í skyn að 

um tvenns konar röskun sé að ræða heldur er eingöngu verið að vísa til eðlis vandans. Málþroskinn 

getur þá í báðum tilvikum, hvort sem um er að ræða almenna eða sértæka málþroskaröskun, átt undir 

högg að sækja í öllum undirstöðuþáttum málsins: hljóðkerfisfræði, merkingarfræði, setningafræði, 

orðhlutafræði og málnotkun (Paul og Norbury, 2012).  

Niðurstöður erlendra rannsókna sem borið hafa saman eðli þessara almennu og sértæku raskana 

hafa sýnt fram á lítinn eðlislægan mun á röskununum (Bishop, 2004). Gengið er út frá því að hið sama 

sé upp á teningnum þegar kemur að íslenskum börnum með röskun í málþroska. Þessi hugtök eru 

flókin og verða ekki auðveldlega aðskilin og því hefur reynst erfitt að draga skýra línu á milli þeirra. Um 

þessar mundir standa yfir umræður um hvernig eigi að skilgreina raskanir í málþroska og það má 

segja að tímamótaskref hafi verið tekið í hinum enskumælandi heimi talmeinafræðinnar. Alþjóðlegt 

verkefni á vegum prófessors Dorothy Bishops hefur tekið þessa hugtakanotkun fyrir og fundið leið til 

að afmarka hugtökin sértæk röskun í málþroska annars vegar og almenn röskun í málþroska hins 

vegar. Nú á regnhlífahugtakið language disorder við um þá málerfiðleika sem hafa truflandi áhrif á 

tjáskipti eða daglegt nám og eru ólíklegir til þess að lagast af sjálfu sér eða með góðri kennslu. 

Samkvæmt Bishop geta börn fengið þessa greiningu þó þau hafi aðrar greiningar fyrir, eins og til 

dæmis einhverfu eða Downs heilkenni. Hugtakið developmental language disorder á hins vegar við 

um börn sem eru ekki með aðrar greiningar og því myndu öll börn sem féllu áður undir skilgreiningu 

sértækrar röskunar nú falla undir þessa skilgreiningu. Þessi skilgreining er þó frábrugðin sértækri 

röskun að því leyti að nýja skilgreiningin gerir hvorki kröfu um ósamræmi á milli yrtrar og óyrtrar 

greindar né um misræmi í málfærni. Vonast er til þess að afmörkunin skýri þessi hugtök enn betur en 

ekki er ljóst hvaða áhrif þetta mun hafa á greiningar og úrræði í framtíðinni (Bishop, Snowling, 

Thompson, Greenhalg og CATALISE-2 consortium, 2016). Enn fremur er óljóst hvernig hin 

íslenskumælandi stétt talmeinafræðinnar mun bregðast við þessari umræðu. Mörg heiti hafa verið 

notuð yfir þessi hugtök og ekki eru allir á sama máli hvaða hugtak beri að nota en það horfir nú 

vonandi til betri vegar. Þangað til verður heitið málhömlun notað yfir language disorder og 

málþroskaröskun notað yfir developmental language disorder í þessari fræðilegu umfjöllun.  
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Þegar grunur vaknar um frávik í málþroska þarf að meta mállega færni barnsins. Tilgangur 

athugunar er að staðfesta eða útiloka þennan grun. Athugun á málþroska barnsins getur verið 

formleg, óformleg eða blanda af þessu tvennu. Formleg athugun á málþroska felur í sér notkun 

staðlaðra prófa. Stöðluð málþroskapróf meta flest bæði máltjáningu og málskilning og byggja á 

rannsóknum á dæmigerðri máltöku. Óformleg athugun felur í sér óstaðlaða aðferð sem er yfirleitt 

notuð til að staðfesta niðurstöður annarra matstækja og athuga nánar ákveðna þætti. Með ítarlegri 

athugun er hægt að fá skýra mynd af því hvar barnið stendur miðað við jafnaldra, meta veikleika og 

styrkleika þess og loks að greina hvort barnið þurfi á sérhæfðum úrræðum að halda (Paul og Norbury, 

2012). Málþroskapróf sem flokkast undir hópviðmiðunarpróf (e. norm-referenced tests) miða 

niðurstöður prófunar við meðalskor úr stóru dæmigerðu úrtaki barna á sama aldri. Börn sem skora fyrir 

neðan ákveðið mark eru greind með röskun. Alvarleiki röskunarinnar fer eftir því hversu langt fyrir 

neðan meðaltal jafnaldra þau skora. Raskanir geta því verið frá vægum til alvarlegra raskana (National 

Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016). Vegna þess hversu stórt hlutverk málið 

spilar í daglegu lífi þá getur málþroskaröskun reynst börnum erfið og haft alvarleg áhrif á lífsgæði 

þeirra sé ekkert aðhafst (Johnson, Beitchman og Brownlie, 2010; Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg 

Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 2011) 

Nýleg bresk rannsókn sýndi fyrrgreint svart á hvítu í skýrslu sem gefin var út af góðgerðafélaginu 

Save the Children (2015). Þar kom fram að skýr tengsl eru á milli málþroska á yngri árum og árangurs 

í grunnskóla. Marktækur fjöldi barna, eða um eitt af hverjum fimm börnum, byrjar skólagöngu sína án 

þess að búa yfir þeirri málkunnáttu sem þarf til þess að læra og ná árangri í skóla. Þessi börn standa 

verr að vígi en jafnaldrar þegar litið er til þeirra tækifæra sem skólinn býður upp á. Án þekkingar á 

kjarna máls, tals og samskipta eru þessi börn ekki nógu vel undirbúin fyrir skólann. Þau lenda frekar í 

erfiðleikum með nám, eiga erfitt með að eignast vini og að þróa síður sterkt og gott sjálfsálit (Finnegan 

og Warren, 2015). Þessi rannsókn er aðeins ein af mörgum sem sýna hversu mikilvægt það er að 

finna öll þau börn sem standa völtum fæti þegar litið er til málþroskans. Greiningin er vissulega 

mikilvægt skref en það er ekki nóg einungis að greina, úrræði þurfa að sama skapi að vera í boði. 

Þegar búið er að greina barn með málþroskaröskun er nauðsynlegt að það hljóti íhlutun af fagfólki 

sem sérhæft er í málþroska og málþroksafrávikum.  

1.2 Íhlutun og þjónusta við börn með málþroskaraskanir 

Íhlutun barna með málþroskaraskanir felur í sér notkun aðferða sem eru sérstaklega valdar með þeim 

tilgangi  að styðja við og efla málþroska. Í þessum kafla verður gerð nánari grein fyrir ýmsum hliðum 

íhlutunar. 

1.2.1 Áherslur íhlutunar 

Aðferðir sem notaðar eru við íhlutun eru valdar út frá styrkleikum og þörfum þess sem íhlutuninni er 

beint að. Íhlutun er því ávallt einstaklingsmiðuð og eðli hennar veltur að mörgu leyti á greiningu 

barnsins. Barn með mikla almenna þroskahömlun sem hefur verið greint með almenna 

málþroskaröskun og jafnvel frávik í greindarþroska þarfnast ólíkrar nálgunar en barn sem greinist með 

sértæka málþroskaröskun. Í heildina litið eru helstu atriði íhlutunar áþekk að því leyti að þau taka öll 
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mið af getu, þörfum og hag barnsins. Þegar niðurstöður greiningar liggja fyrir er einstaklingsmiðuð 

meðferðaráætlun hönnuð með ákveðin markmið í huga. Með meðferðaráætlun er verið að skilgreina 

markmið íhlutunar ásamt því að ákveða hvaða aðferðir skuli notaðar og hvernig þeim verður beitt til að 

ná settum markmiðum (Paul og Norbury, 2012). Markmið íhlutunar þurfa því að vera skýr og vel 

skipulögð. Þau eiga að hjálpa barninu að ná tökum á því að tjá sig, skilja aðra, eiga í eðlilegum 

félagslegum samskiptum og hjálpa því að ná árangri í skóla. Jafnframt er mikilvægt að íhlutunin taki 

tillit til og leggi áherslu á þau markmið sem eru barninu mikilvæg og hafa mikið notagildi í daglegum 

aðstæðum þess. Þetta hefur bæði hvetjandi áhrif á barnið og stuðlar að yfirfærslu úr þjálfun yfir í 

daglegt líf (Thordardottir, 2007).  

Þegar búið er að ákveða markmið eru til margvíslegar íhlutunaraðferðir sem hægt er að styðjast 

við. Ólíkar íhlutunaraðferðir hafa ólíkar áherslur, ólíkar nálganir og byggja oft á ólíkum fræðigrunni. 

Þegar litið er til mismunandi nálgunar íhlutunar er yfirleitt talað um þjálfarastýrðar aðferðir (e. clinician-

directed approaches), barnamiðaðar aðferðir (e. child-centered approaches) og blandaðar aðferðir (e. 

hybrid approaches). Þjálfarastýrðar aðferðir gera þeim sem sér um íhlutunina kleift að ná fyrirfram 

ákveðnu meðferðarmarkmiði á hnitmiðaðan hátt. Þessi aðferð hefur reynst vel við að leggja inn nýja 

þekkingu en yfirfærsla hennar getur reynst erfið. Barnamiðaðar aðferðir eru yfirleitt þægilegri og 

eðlilegri í framkvæmd. Þegar þessi aðferð er notuð fylgir þjálfarinn frumkvæði barnsins og nýtir það til 

þess að ná ákveðnum markmiðum á forsendum barnsins. Dæmi um barnamiðaða aðferð er að herma 

eftir því sem barnið segir og víkka það út. Þessar tvær nálganir eru nánast hreinar andstæður. 

Blönduð aðferð fer svo bil beggja en hún hefur þá kosti að vera skipulögð og á sama tíma eðlileg í 

framkvæmd. Þegar valið er á milli þessara aðferða þarf að taka mið af aðstæðum, markmiðum og 

barninu sjálfu (Paul og Norbury, 2012). Þegar það hefur verið gert er nauðsynlegt að  sá fagaðili sem 

sér um þjálfun barnsins kynni sér fræðilegan bakgrunn þeirra aðferða sem standa til boða. Fjöldinn 

allur af aðferðum eru til sem hafa verið mis vel rannsakaðar og sannreyndar. Því er æskilegt að sá 

sem veitir íhlutun notist einungis við gagnreyndar aðferðir ásamt því að styðjast við fræðilega og 

faglega þekkingu og taki mið af óskum skjólstæðingsins (Dollaghan, 2007). Vissulega er það eflaust 

markmið allra þeirra sem veita íhlutun að notast við gagnreyndar aðferðir en raunin er sú að stundum 

skortir rannsóknir á aðferðum og á það sérstaklega við í minni málsamfélögum.  

 Þegar stefnan hefur verið sett þarf að ákveða tilgang íhlutunar. Samkvæmt Olswang og Bain 

(1991) getur íhlutun haft þrenns konar tilgang. Fyrst og fremst ætti tilgangurinn að vera sá að breyta 

eða a.m.k. að draga úr röskuninni þótt  orsök vandans sé sjaldnast þekkt. Annar tilgangur íhlutunar er 

því að hafa áhrif á röskunina með því t.d. að kenna barninu markvisst nýja færni og þekkingu. Þetta er 

einn helsti tilgangur íhlutunar. Þegar barn getur ekki nýtt sér nýja færni eða þekkingu getur það verið 

gagnlegt að kunna aðferðir sem auðvelda tjáskipti og almenna málnotkun. Þriðji tilgangur íhlutunar er 

því að kenna hjálparaðferðir. Paul og Norbury (2012) álíta að íhlutun geti haft annan tilgang: að leggja 

áherslu á umhverfi barnsins. Oft getur reynst áhrifaríkast að breyta ekki einstaklingnum sjálfum heldur 

frekar að breyta daglegu umhverfi hans. Dæmi um íhlutunarleið sem einblínir á umhverfi barnsins er 

umhverfiskennsla (e. milieu teaching approaches) en hún felur í sér notkun mismunandi aðferða við 

að leggja inn þekkingu við náttúrulegar aðstæður. Þessi meðferð einkennist af þremur aðalatriðum 

(Hancock og Kaiser, 2006). Atriðin eru (a) ráðstafanir í umhverfi barnsins, (b) gagnvirk svörun og (c) 



  

16 

samskiptamiðað samhengi íhlutunar, áhugi og frumkvæði barnsins er þá notað og mótað í daglegum 

aðstæðum. Þessi meðferð styðst við eftirhermu og utanaðkomandi styrkingu á þann hátt að hún fellur 

inn í náttúrulegar aðstæður. Umhverfiskennsla býður upp á margar mögulegar útfærslur og hefur 

reynst afar áhrifarík þegar kemur að íhlutun barna með sértækar og almennar raskanir í málþroska 

(Hancock og Kaiser, 2006; Goldstein, 2007; Mancil, 2009). Þetta er hér nefnt sem dæmi um 

íhlutunaraðferð sem hægt er að nota við íhlutun barna með málþroskaraskanir. Þar sem tilgangur 

þessa verkefnis er að þýða, bakþýða og forprófa sérfræðingakönnun verða fleiri íhlutunaraðferðir ekki 

nefndar hér. 

1.2.2 Framkvæmd íhlutunar 

Hér á undan hefur komið fram hvaða þætti sá sem veitir barni með málþroskaröskun íhlutun þarf að 

hafa hugfasta. En hverjir eru það helst sem sjá um þetta mikilvæga hlutverk? Í raun geta hvaða 

sérfræðingar sem er veitt barni með málþroskaröskun íhlutun en hérlendis er íhlutun yfirleitt í umsjá 

talmeinafræðinga. Aðild sérfræðinga að íhlutun er þó breytileg eftir löndum. Þegar litið er til 

sambærilegra landa innan Evrópu má sjá að helstu íhlutunaraðilar eru talmeinafræðingar, klínískir 

málvísindamenn og sálfræðingar (COST, e.d.). Aðkoma þessara sérfræðinga er ýmist í formi beinnar 

eða óbeinnar íhlutunar. Við beina íhlutun sjá sérfræðingarnir sjálfir um að fylgja íhlutun eftir en við 

óbeina íhlutun sjá staðgenglar, eins og foreldrar, kennarar eða aðrir sem standa barninu nærri, um að 

fylgja íhlutun eftir undir leiðsögn sérfræðinga. Umhverfi íhlutunar er einnig með breytilegu sniði. Íhlutun 

getur farið fram á heimilum, innan heilbrigðiskerfisins, innan menntakerfisins eða á einkareknum 

stofum. Umsjá og umhverfi íhlutunar hafa áhrif á tímaramma íhlutunar, ásamt barninu sjálfu og þeim 

framförum sem það nær. Sýni barn miklar framfarir og ljóst er að ákveðnu fyrirfram settu markmiði sé 

náð er ekkert því til fyrirstöðu að útskrifa barnið. Framfarir barna með málþroskaraskanir eru yfirleitt 

hægari en hjá jafnöldrum þeirra með dæmigerðan málþroska og rannsóknir gefa til kynna að þessi 

börn þurfi yfirleitt á langtímameðferð að halda. Þó skrefin fram á við séu erfið og hæg þá eru þau afar 

þýðingarmikil börnum sem hefðu annars staðið í stað eða dregist enn frekar aftur úr hefðu þau ekki 

hlotið íhlutun (Paul og Norbury, 2012).  

Ein af þeim aðferðum sem hefur reynst vel til að hámarka árangur íhlutunar er að fá foreldra til að 

taka virkan þátt. Kerfið er víða sett þannig upp að börn fá þjálfun nokkrum sinnum í mánuði sem er af 

mörgum talið óhentugt fyrirkomulag því talþjálfun þarf að vera fylgt eftir, helst daglega, í nærumhverfi 

barnsins. Því spila foreldrar barna stórt hlutverk í íhlutun. Aðkoma þeirra getur verið í formi stuðnings 

og hvatningar, þeir geta fylgt eftir heimaverkefnum eða jafnvel verið þjálfaðir í að sjá að einhverju leyti 

beint um íhlutunina (Fey o.fl, 2006). Sú aðferð er þó ekki jafn áhrifarík og íhlutun fagaðila og jafnframt 

eru ekki allir foreldrar færir um eða kæra sig um að sinna þessu hlutverki.   

Aðkoma forelda að íhlutun og málþroska barna almennt getur verið mismunandi eftir mismunandi 

menningarheimum (Hidecker, Jones, Imig og Villarruel, 2009). Þessi staðreynd skiptir máli því æ fleiri 

lönd og þjóðir flokkast nú orðið sem fjölmenningarsamfélög. Einstaklingar flytja nú í meira mæli til 

annarra landa en áður og aðlagast þar nýjum heimkynnum (Hagstofa Íslands, e.d.). Að sama skapi 

eykst hlutfall foreldra sem eru af erlendu bergi brotnir og samhliða fjölgar tví- og fjöltyngdum börnum. 

Líkt og önnur börn mynda tví- og fjöltyngd börn ákveðinn hluta skjólstæðingahóps talmeinafræðinga 
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en ekki hefur verið sýnt fram á að málþroski þeirra sé að einhverju leyti frábrugðinn málþroska 

eintyngdra barna (Elín Þöll Þórðardóttir, 2007). Því má draga þá ályktun að þau séu jafn líkleg til að 

vera greind með málþroskaröskun og eintyngd börn, og þurfi þar af leiðandi jafn mikið á íhlutun að 

halda. Íhlutun í tilfellum tví- og fjöltyngdra barna er þó að miklu leyti flóknari því málþroskaröskunin 

birtist þá í tveimur eða fleiri tungumálum í staðinn fyrir einu. Stærsta spurningin í þeim efnum er því á 

hvaða tungumáli eigi að veita íhlutunina. Afar fáar rannsóknir eru til um íhlutun tví- og fjöltyngdra 

barna. Þær fáu rannsóknir sem til eru sýna að íhlutun á öllum þeim tungumálum sem verða fyrir 

áhrifum röskunarinnar sé áhrifameiri heldur en íhlutun á aðeins einu tungumáli (Thordardottir, Ellis 

Weismer og Smith, 1997). Tví- og fjöltyngdir talmeinafræðingar eru þó ekki á hverju strái og því hafa 

ekki öll fjöltyngd börn færi á að fá íhlutun á öllum þeim tungumálum sem þau tala að staðaldri. Því má 

segja að vegna sérþarfa sinna sitji tvítyngd börn ekki við sama borð og eintyngd börn þegar litið er til 

þeirrar þjónustu sem þau þarfnast.  

1.2.3 Þjónustuhlið íhlutunar  

Ljóst er að framkvæmd íhlutunar í tilvikum barna með málþroskaraskanir er háð ýmsum breytum. 

Íhlutunin sjálf er mikilvægur hlekkur en þó aðeins einn af mörgum hlekkjum þeirrar þjónustukeðju sem 

þessi hópur þarfnast og á rétt á. Þjónusta við börn með málþroskaraskanir fylgir flóknum reglum og fer 

að miklu leyti eftir aldri barnsins, búsetu og alvarleika vandans. Því fer fjarri að það séu  

talmeinafræðingar í fullri stöðu í öllum sveitarfélögum landsins. Árið 2012 var gefin út skýrsla um stöðu 

barna og ungmenna með tal- og málþroskaraskanir á Íslandi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2012). Þar kom fram að mörg börn þurfa 

að ferðast um langan veg til að sækja sér þessa þjónustu eða fara einfaldlega á mis við íhlutun og fá 

þar af leiðandi ekki sömu tækifæri og börn í sömu stöðu sem búa innan seilingar talmeinafræðings. Í 

skýrslunni kom einnig fram að fjarþjálfun væri einn af möguleikum þeirra sem hafa ekki greiðan 

aðgang að íhlutun en nýleg hérlend rannsókn benti til þess að sá kostur væri ekki síðri en þjálfun 

augliti til auglits (Droplaug Heiða Sigurjónsdóttir, 2016). Rót vandans virðist vera sú að stöðugildi 

talmeinafræðinga eru of fá eða of lítil að hlutfalli miðað við þann fjölda barna sem þarfnast 

sérfræðiaðstoðar þeirra sem gerir það að verkum að til verða biðlistar eftir þjónustu sem ekki sér fyrir 

endann á. Í sumum grunnskólum landsins eru starfandi talmeinafræðingar sem flestir eiga það 

sameiginlegt að vera í mjög lágu starfshlutfalli. Nýlegar niðurstöður meistaraverkefnis frá árinu 2016 

sýndu að í yfir 90% sveitarfélaga landsins væri boðið upp á einhverja þjónustu talmeinafræðings og að 

í yfir þriðjungi þeirra stæði þessi þjónusta til boða alla virka daga vikunnar. Á sama tíma kom í ljós að 

tæplega helmingur af sveitarfélögum landsins nýtur aðstoðar og sérfræðikunnáttu talmeinafræðinga 

sjaldnar en einu sinni til tvisvar í mánuði (Droplaug Heiða Sigurjónsdóttir, 2016). Það  gefur auga leið 

að einn einstaklingur sem mætir einu sinni til tvisvar í mánuði í sveitarfélag nær ekki að sinna öllum 

leik- og grunnskólabörnum þess sveitafélags. Í fyrrnefndri skýrslu á vegum mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins um stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaraskanir var margt 

sem benti til þess að þetta kerfi, sem barn fer inn í þegar frávik í máli koma upp, sé of flókið og ekki 

nógu skilvirkt (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012). Síðan þá hefur fátt breyst. Þótt 

talmeinafræðingum hafi fjölgað að einhverju leyti frá árinu 2012 þá eigum við langt í land með að 

dekka þá þjónustu sem þörf er á (Droplaug Heiða Sigurjónsdóttir, 2016). Enn eru dæmi um að börn 
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þurfi að bíða í ár eftir viðeigandi þjónustu. Skýrslan frá árinu 2012 sýnir einnig svart á hvítu að þörf er 

á breytingum til að bæta stöðu barna með málþroskaraskanir á Íslandi.  

Sé kerfið hér á landi borið saman við önnur lönd má sjá að víðar er pottur brotinn. Árið 2007 var 

hrint af stokknum yfirgripsmikilli rannsókn á þjónustu við börn og ungmenni með tal-, mál- og 

tjáskiptaraskanir í Bretlandi (Bercow, 2008). Þessi rannsókn var meðal annars ástæða þess að farið 

var í að athuga stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaraskanir á Íslandi eins og fyrr var 

greint frá. Breska rannsóknin var leidd af John Bercow og hefur skýrsla rannsóknarinnar síðan verið 

kennd við hann. Ástæða þess að rannsóknin fór fyrst af stað var mikil óánægja á Bretlandi með þessa 

tilteknu þjónustu. Tilgangi Bercow-skýrslunnar er best lýst með þremur markmiðum. Fyrst og fremst 

var verið að athuga aðgengi að og samsetningu þeirrar þjónustu sem þarf að vera í boði til að mæta 

þörfum barna og ungmenna á viðráðanlegan hátt. Í öðru lagi var athugað hvernig áætlanagerð og 

árangursstjórnun, með betra samstarfi landlægt á milli heilbrigðis- og menntakerfis, gæti leitt til 

árangursríkari íhlutunar. Í þriðja og síðasta lagi var kannað hvaða gagnreyndu aðferðir væri hægt að 

hafa sem viðmið um þessa þjónustu þvert á landið. Upplýsingum var safnað með rafrænum 

spurningalista, ákveðinn hópur ráðgjafa leitaði eftir upplýsingum um tjáskiptavanda almennt ásamt 

viðhorfum foreldra, barna og ungmenna landið allt og loks var farið í vettvangsheimsóknir á þá staði 

þar sem unnið var með þessum hópi einstaklinga og rætt við alla þá sem unnu með þeim. Niðurstöður 

þessarar víðfeðmu upplýsingaöflunar eru kristaltærar. Tjáskipti eru nauðsynleg, þau eru kjarni allrar 

félagslegrar hegðunar og eru grundvallarmannréttindi. Eðli og alvarleiki tjáskiptavanda er fjölbreyttur 

og þess vegna þarf sú aðstoð sem er í boði einnig að vera fjölbreytt. Snemmtæk íhlutun og almenn 

íhlutun eru í þessu samhengi lykilatriði í því að hámarka tækifæri þessa skilgreinda hóps. Jafnframt er 

mikilvægt að kerfið sé hannað utan um fjölskyldur og samvinna heilbrigðis- og menntakerfis er afar 

nauðsynleg. Kerfið má því alls ekki vera óstöðugt og óskýrt. Það dregur úr gagnsemi þess og 

aðgengileika (Bercow, 2008). Niðurstöður Bercow skýrslunnar eru mikilvægar öllum þeim sem koma 

að íhlutun barna. Því meiri upplýsingar sem til eru um íhlutun, því skilvirkari getur hún orðið. Nú, um 10 

árum eftir að Bercow skýrslan var gefin út, er verið að meta þá framþróun sem hefur átt sér stað í 

kjölfar skýrslunnar með verkefni sem nefnist Bercow – Ten Years On (I CAN, e.d.). Tilgangurinn er að 

stuðla að því að þarfir barna og ungmenna með málþroskaraskanir séu hafðar í forgangi hjá 

viðkomandi ríkisstjórn. Þörf er á slíku verkefni hérlendis. Þegar þetta er ritað eru fimm ár því að íslensk 

skýrsla um stöðu barna og ungmenna með málþroskaraskanir kom út. Í kjölfar hennar var sett á fót 

nefnd sem átti að koma með tillögur að endurbótum á þjónustu barna með málþroskaraskanir. Sú 

nefnd hefur ekki enn skilað af sér en fljótlega er von á ítarlegri úttekt frá henni. Hagsmunir barna með 

málþroskaraskanir velta á þeirri þjónustu sem þeim stendur til boða og því þurfa allir þeir sem eiga hlut 

að máli að sjá til þess að hún sé skilvirk og vel skilgreind. 

Að framansögðu er ljóst að íhlutun barna með málþroskaraskanir er vandasöm og því er að mörgu 

að huga. Til að hámarka árangur hennar þarf hún að vera vel studd af fræðilegum rannsóknargögnum. 

Fjöldinn allur af rannsóknum á virkni íhlutunar staðfestir gagnsemi ýmissa aðferða og sýnt hefur verið 

fram á marktæk áhrif íhlutunar á málþroska barna með málþroskaraskanir. Rannsókn Law, Garrett og 

Nye frá árinu 2003 tók saman 25 rannsóknir á hinum ýmsu meðferðarleiðum og sýndi að í heildina litið 

hefur íhlutun jákvæð áhrif á málþroskaraskanir. Ef litið er til ákveðinna íhlutunaraðferða er þó ekki 
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endilega alltaf ljóst hvað það er sem virkar betur en annað og hvaða viðmið er gott að nota til að ná 

hámarks árangri (Thordardottir, 2007). Þörf er á víðtæku yfirliti yfir helstu hliðar íhlutunar. Hafin er 

alþjóðleg rannsókn er nefnist COST Action IS1406 og mun sú rannsókn leitast við að draga upp skýra 

mynd af íhlutun barna. Leitað verður eftir upplýsingum um hverjir veita íhlutun, hvaða þættir hafa áhrif 

á þjónustuumhverfi íhlutunar, hvernig félags- og menningarleg atriði birtast við íhlutun og vægi hinnar 

fræðilegu hugsunar þegar ákveðin íhlutunaraðferð er valin (COST, e.d.). 

1.3 COST Action IS1406 

COST Action IS1406 er yfirgripsmikið rannsóknarnet sem nær til flestra landa Evrópu og einnig víðar 

(t.d. Ísrael, Bandaríkjanna, Kanada, Ástralíu og Suður-Afríku). Aðal viðfangsefni rannsóknarnetsins er 

íhlutun barna og ungmenna með málþroskaraskanir frá fæðingu til 18 ára aldurs. Rannsóknarnetið 

fellur undir svið evrópskrar stofnunar sem nefnist European Cooperation in Science and Technology 

(COST). Tilgangur stofnunarinnar er að stuðla að vísindalegri og tæknilegri þróun nýrra hugmynda og 

afurða og þar með að styrkja rannsóknir innan Evrópu. Sá tilgangur endurspeglast í markmiðum 

COST Action IS1406. Helstu markmiðin eru tvíþætt. Megintilgangurinn er fyrst og fremst að auka 

árangur íhlutunar fyrir börn með málþroskaraskanir og jafnframt að auka skilning á því samhengi sem 

hún á sér stað í. Önnur almennari markmið eru meðal annars (a) að auka skilning á þörfum þeirra sem 

þurfa á íhlutun að halda, (b) að þróa staðlað hugtakasafn, (c) að bera kennsl á bestu gagnreyndu 

aðferðirnar út frá fræðunum og reynslu sérfræðinga sem veita íhlutun, (d) að meta árangur íhlutunar, 

(e) að skilgreina árangursríka íhlutun, (f) að finna hvaða ráðstafanir þarf að gera fyrir börn og 

ungmenni með málþroskaraskanir í  Evrópu og að lokum (g) koma þessum upplýsingum til viðeigandi 

yfirvalda. Ástæður að baki þessari víðtæku og yfirgripsmiklu rannsókn eru helst þær að það þarf að 

gera þjónustu við börn með málþroskaraskanir eins skilvirka og völ er á. Nauðsynlegt er að sigta út 

gagnslausar íhlutunaraðferðir og smíða drög að því hvernig kerfið ætti að vera. Áhrif rannsóknarinnar 

eru því mikilvæg samfélaginu og einnig í efnahagslegu tilliti. Samfélagslega mun rannsóknin hafa 

hvetjandi áhrif á beitingu vísindalegra rannsóknargagna við ákvarðanatöku tengda íhlutun vegna 

málþroskaröskunar. Þannig mun rannsóknin leiða til aukinna gæða í þjónustu og nákvæmari úrræða 

fyrir börn með málþroskaraskanir sem mun svo til lengri tíma litið gera þau að virkari 

samfélagsþegnum. Vísindalega munu niðurstöður rannsóknarinnar auka skilning á fræðilegum stoðum 

málþroskaröskunar og aðferðafræði íhlutunar (COST, e.d.). 

 Forsendur rannsóknarinnar eru að samfélagslegir og fræðilegir þættir málþroskaröskunar séu 

best kannaðir með því að kanna sérfræðiþekkingu rannsakenda og sérfræðinga sem veita börnum 

með málþroskaröskun íhlutun. Vonast er til að niðurstöðurnar nýtist vel fyrir rannsóknir á þessu sviði í 

framtíðinni og íhlutun málþroskaröskunar í Evrópu. Hér er því um mikilvæga og gagnlega aðgerð að 

ræða. Rannsóknarnetið hefur starfað síðan árið 2015 og mun að öllum líkindum koma til með að skila 

af sér niðurstöðum árið 2019. Aðildarríki rannsóknarnetsins eru 34 talsins þegar þetta er ritað, að 

Íslandi meðtöldu, og netið er opið öllum þeim sem bera hag barna með málþroskaraskanir fyrir brjósti. 

Helstu sérfræðingarnir sem koma að rannsóknarnetinu eru talmeinafræðingar, málvísindamenn og 

sálfræðingar. Stjórnarnefnd rannsóknarnetsins samanstendur af tveimur fulltrúum frá hverju landi 

ásamt tveimur varamönnum sem hittast allir með reglulegu millibili. Þar að auki er kjarnahópur sem 
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hittist mánaðarlega til að stýra allri starfsemi, þjálfunarnefnd sem hefur yfirsjón með allri þjálfun, 

ritstjórn og þrír vinnuhópar sem knýja starfsemina áfram og leika lykilhlutverk í því að afla þeirra 

upplýsinga sem um ræðir (COST, e.d.). 

1.3.1 Vinnuhópar COST Action IS1406 

Hver vinnuhópur vinnur eftir ákveðnum vísindalegum áherslum.  

Fyrsti vinnuhópurinn einblínir á málvísinda- og sálfræðilegar stoðir íhlutunar við málþroskaröskun. 

Markmið hans er að greina viðkomandi framlag tungumálaþekkingar, færni, vinnsluminnis og annarar 

vitrænnar úrvinnslu fyrir íhlutun barna með málþroskaraskanir og jafnframt að tengja kenningar um 

undirliggjandi þekkingarkerfi sem tengjast málþroskaröskun við ákveðnar íhlutunaraðferðir. 

Íhlutunaraðferðir fyrir málþroskaraskanir eru mjög fjölbreyttar og innihald þeirra er að mörgu leyti háð 

fræðilegri þekkingu þeirra sem hanna þær og skilningi á undirliggjandi orsökum málþroskaröskunar. 

Hér getur verið menningarlegur munur á vegna þess að birtingarmyndir íhlutunar virðast vera 

breytilegar á milli tungumála. Þvertungumála- og þvermenningalegur samanburður á vali á íhlutun 

hefur aldrei áður verið kannaður. Fyrsti vinnuhópurinn mun stuðla að öflun upplýsinga um þessa 

margslungnu hlið á íhlutun með því að skoða fjölbreytni og líkindi á milli íhlutunaraðferða eftir 

tungumálum og samfélögum.  

Annar hópurinn einblínir á þjónustuferli íhlutunar fyrir börn með málþroskaröskun. Markmið hans 

er að kanna hvaða ályktanir má draga af greiningu og íhlutun barna á mismunandi aldri í mismunandi 

löndum. Hann mun skoða þau fræði sem til eru um val á ákveðnum gagnreyndum þjónustuaðferðum 

við íhlutun og hvaða áhrif félagslegir, landfræðilegir og tungumálaþættir hafa á þjónustulíkön með 

áherslu á starfsemi og ýmsar stefnur fagaðila. Líkt og komið hefur fram getur verið munur á 

íhlutunaraðferðum eftir því hvaða hugmyndafræði liggur að baki. Sú hugmyndafræði getur haft áhrif á 

hvernig íhlutunin fer fram, t.d. hvort um er að ræða beina eða óbeina íhlutun, einstaklingsþjálfun eða 

hópþjálfun og hvort hún fer fram innan skólakerfisins eða jafnvel inni á heimilum. Kortlagning á 

þjónustuferli íhlutunar og fræðilegum grunni hefur ekki verið framkvæmd áður þvert á lönd innan 

Evrópu. 

Þriðji hópurinn einblínir á félags- og menningarlegt samhengi íhlutunar barna með 

málþroskaraskanir. Markmið hans er í fyrsta lagi að kanna áhrif stofnana og menningar á íhlutun, í 

öðru lagi að meta hversu stórt hlutverk skilningur kennara og foreldra á þroska barna og uppeldi 

gegnir í þjónustulíkaninu, í þriðja lagi að meta hvort og hvaða áhrif aldur og kyn þeirra sem veita 

íhlutun hafa á samræmi og semfellu þjónustunnar og loks að kanna hvaða menningarlegu starfshæfni 

þessi hópur fagaðila þarf að búa yfir. Þessi hópur mun því beina sviðsljósinu að sértækum 

menningarlegum þáttum sem hafa áhrif á framkvæmd íhlutunar. Það er von hópsins að niðurstöður  

munu auka menningarlega starfshæfni þeirra sem koma að íhlutun og þannig stuðla að bættri 

þjónustu við börn með málþroskaraskanir og þeirra fjölskyldur (COST, e.d.). 

1.4 Spurningalisti COST Action IS1406 

Markmið þessara vinnuhópa COST Action IS1406 eru háleit og hafa mikið gildi fyrir alla þá sem 

standa nærri börnum með málþroskaraskanir. Fjölmargir sérfræðingar koma að markmiðunum og 
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vinna markvisst að þeim. Afurð þeirrar vinnu er spurningalisti sem vinnuhóparnir þrír hafa sett saman á 

ensku og tilgangur hans er að varpa ljósi á það hvernig þarfir barna með málþroskaröskun eru 

túlkaðar og hvernig þessum þörfum er sinnt í Evrópu og víðar. Spurningalistinn ber heitið 

Understanding Language Impairment Across Europe and Beyond: A practitioner survey developed by 

members of COST Action IS1406. Spurningalistinn verður lagður fyrir alla þá sem veita börnum með 

málþroskaraskanir íhlutun í öllum aðildaríkjum rannsóknarnetsins. Hver og einn svarar spurningum 

listans út frá eigin reynslu og úrvinnsla þeirra verður fullkomlega nafnlaus. Spurningalistinn skiptist upp 

í fjóra hluta.  

Fyrsti hlutinn snýr að upplýsingum um svarandann, bakgrunni hans og starfssviði. Spurt er um 

kyn, aldur, starfsland, starfstitil, menntunarstig, menntunarland, starfsaldur, móðurmál og fjölda talaðra 

tungumála, aldur skjólstæðinga, starfssvið og starfsvettvang. Allar þessar upplýsingar eru 

nauðsynlegar til að sjá hversu mikill áhrifavaldur bakgrunnur þess sem veitir íhlutunina er.  

Annar hlutinn fjallar um þjónustumiðuð atriði. Í þessum hluta eru svarendur beðnir um að rifja upp 

dæmigerðan skjólstæðing og lýsa hvernig íhlutun hans var háttað. Spurt er um aldur barnsins og eðli 

málþroskaröskunarinnar. Næst er spurt um hvort barnið sé tví-/fjöltyngt og hvaða skólasviði það 

tilheyrir. Þessar upplýsingar þarf að meta við val á íhlutunaraðferð. Næst koma spurningar um eðli 

íhlutunarinnar sem barnið fékk, hvernig hún var fjármögnuð, hvernig hún var veitt, hvar hún fór fram, 

hvernig henni var háttað, hversu oft hún fór fram og hversu lengi hún varði. Jafnframt er spurt hvort 

íhlutunin hafi verið bundin ákveðnum tímamörkum og hvort einhver tæknibúnaður hafi verið við hönd.  

Þriðji hlutinn snýst um félagsleg og menningarleg atriði sem tengjast íhlutun barns með 

málþroskaröskun. Umhverfi íhlutunar hefur gífurleg áhrif á hvernig að henni er staðið og hvernig henni 

er tekið. Í þessum hluta er spurt hvort samfélagsleg staða barns og fjölskyldu hafi áhrif á íhlutun og þá 

hvernig. Hvort þessir þættir hafi áhrif á aðgengi að íhlutun, eftirsókn eftir íhlutun, áherslu á 

íhlutunaraðila, þátttöku í íhlutun og hvaða hlutverk foreldrar telji sig hafa þegar kemur að málþroska 

barna sinna. Einnig er spurt um þá tungumálahópa sem eru búsettir í þjóðfélagi svarandans og þá 

íhlutun sem stendur þeim til boða. Spurt er hvort munur sé á íhlutun eintyngdra og tvítyngdra barna 

þegar litið er til íhlutunaraðila (og þeirra krafa sem gerðar eru til þeirra), greiningu, fjölda þjálfunartíma, 

gæði íhlutunar, íhlutunaraðferða og aðgengi að íhlutun. Svarendur eru beðnir um að greina frá því á 

hvaða tungumáli þeir mæla með að tvítyngdir foreldrar tali við börnin sín og hvort að þeir njóti einhvern 

tímann aðstoðar túlks við íhlutun. Loks er spurt um sjálfsöryggi og hæfni svarandans til að vinna með 

tví- og fjöltyngdum börnum. 

Fjórði hlutinn lýtur að fræðilegum hugleiðingum og þeim kenningum sem liggja að baki íhlutun. Í 

þessum hluta spurningalistans er svarandinn aftur beðinn um að hugsa um nýlegan skjólstæðing og 

greina frá hvaða fræðilegu stoðum íhlutun hans var byggð á. Spurt er um hvaða þættir höfðu áhrif á 

ákvarðanatöku við val á íhlutunaraðferð, hvaða aðferðir urðu fyrir valinu og hvaða viðmið voru notuð 

þegar tekin var ákvörðun um lok íhlutunar. 

Spurningalistinn er fræðilegur og afar ítarlegur. Mikið er um íðorð og hugtök tengd sviðinu. 

Mikilvægt er að allir sem svara spurningalistanum leggi sömu merkingu í þær spurningar sem hann 

geymir og túlki þær ekki hver á sinn hátt. Til að stuðla að auknum áreiðanleika og réttmæti er því 
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nauðsynlegt að þýða spurningalistann yfir á íslensku áður en hann verður lagður fyrir hérlendis, en 

það er einmitt viðfangsefni þessarar rannsóknar. 

1.5 Þýðingar 

Þýðingar gegna afar mikilvægu hlutverki. Þær gera einstaklingum kleift að skyggnast inn í hugarheim 

annarra þjóða og veita greiðan aðgang að erlendu efni og fræðum. Án þýðinga væri viss hætta á að 

við værum enn einangraðari en ella sem eyþjóð með lítið málsamfélag. Vegna smæðar málsins þurfa 

Íslendingar gjarnan að vera vel að sér í ensku eða skandinavískum málum til að afla sér fræðilegra 

upplýsinga eða upplýsinga sem lúta að afþreyingu ýmiskonar. Í dag er ensk tunga helsti áhrifavaldur 

nýrra tökuorða og sletta eða slangurs í íslensku máli. Vegna ríkjandi áhrifa enskunnar er algengt að 

notuð séu ensk orð yfir hluti og hugtök sem eiga sér óþekkt eða óþjál íslensk heiti, bæði í almennu og 

fræðilegu íslensku máli. Í sumum tilvikum njóta fræðimenn góðs af sértæku efni sem hefur verið gefið 

út erlendis á öðrum tungumálum og þýtt yfir á íslensku. Spurningalistar, prófgögn og aðrir matslistar 

hafa verið þýddir og notaðir með ágætum árangri. Hlutverk slíkra mælitækja er að safna saman 

upplýsingum um ákveðna hugsmíð eða þekkingu með kerfisbundnum hætti hjá tilteknum markhópi 

(Millman og Greene, 1989). Mikið úrval er til af vönduðum og gagnlegum erlendum mælitækjum. Oft 

hefur skapast þörf fyrir sambærileg mælitæki hérlendis og þá er skoðun margra sú að það sé minni 

fyrirhöfn að flytja og aðlaga mælitæki á milli landa frekar en að semja ný. Sú þraut er þó ekki án 

vandkvæða því hluti tungumáls og menningar getur verið stór steinn í götu þeirra sem ætla að notfæra 

sér erlend mælitæki. Afar algengt er að slíkum mælitækjum sé ætlað að mæla ákveðnar hugsmíðar en 

þær geta verið breytilegar frá einu menningarsvæði til annars. Hér verður fjallað nánar um þýðingar á 

mælitækjum og spurningalistum sem er ætlað að afla upplýsinga um ákveðið þekkingarsvið.  

1.5.1 Þýðingafræðilegar kröfur 

Það er orðið æ algengara að rannsóknir teygi anga sína á milli mismunandi landa þar sem tungumál 

og menning er með ólíku sniði. Þegar verið er að semja mælitæki eða spurningalista þvert á tungumál 

og menningarsamfélög er að mörgu að gæta, sérstaklega ef munurinn á milli tungumála og menningar 

er mikill (Weidmer, 1994). Gæði þýðingarinnar geta ráðið því hvort niðurstöðurnar séu sambærilegar á 

milli þátttökulanda (Sperber, 2004). Þýðandinn spilar lykilhlutverk í þessu samhengi. Kröfur um fjölda 

þýðenda geta verið breytilegar en ef vel á að takast til er æskilegt að ferlið uppfylli nokkur mikilvæg 

skilyrði (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Þessi skilyrði eru að þýðandi hafi gott vald á báðum 

tungumálum, búi yfir nægilegri þekkingu á sérkennum beggja samfélaga, þekki efnivið mælitækisins, 

sé kunnugur markhópnum og hafi þekkingu á prófagerð. Einnig verður að telja réttlætanlegt að gera 

þá kröfu að þýðendur þekki þá aðferðafræði sem er forsenda árangursríkrar þýðingar, og jafnframt 

þau vandkvæði sem kunna að koma upp (Sperber, 2004).  

Við þýðinguna sjálfa er að mörgu að huga. Ef gæta á að innra réttmæti og samræmi við málvenjur 

þess tungumáls sem þýtt er yfir á eru ekki ásættanleg vinnubrögð að þýða innihald spurninga frá orði 

til orðs. Sú þýðing yrði ekki ómaksins verðug. Heldur þarf að huga að orðalagi og orðaröð svo það 

samsvari menningu hvers tungumáls (Beaton, Bombardies, Guillemin og Ferraz, 2000). Til þess getur 

verið þörf á að nota fleiri eða færri orð og setningar til að hið þýdda atriði endurspegli sömu merkingu 
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og í frummálinu. Þá þarf að huga að samræmi í merkingu spurninga (e. semantic equivalence). Sé 

ekki hægt að leggja sömu merkingu í spurningar á upprunalega málinu og spurningar sem búið er að 

þýða yfir á annað tungumál verða niðurstöður með engu móti sambærilegar. Samræmi í hugtökum (e. 

concept equivalence) skiptir einnig miklu máli. Þau hugtök sem eru notuð hafa allt að segja um 

skilning á því sem spurt er um. Því getur verið flókið að þýða íðorð og fræðileg hugtök, og sum eru 

jafnvel illþýðanleg. Stundum er ekki til orð yfir hugtakið og stundum eru til mörg. Ef ekki er til orð yfir 

ákveðið hugtak þarf þýðandinn að gera upp við sjálfan sig hversu langt hann ætlar að ganga með 

þýðinguna og hvort hann geti gert þá kröfu á íslenska tungu að búa yfir orðum yfir öll heimsins 

fyrirbæri.  Ef til eru mörg orð yfir sama hugtakið þarf að velja hvaða orð verður fyrir valinu. En þá 

kemur upp sú spurning hvernig þýðandi eigi að fara að því að velja rétta hugtakið. Þetta getur verið 

mikill höfuðverkur og á sérstaklega við í ungri og lifandi starfsstétt líkt og í talmeinafræði þar sem er til 

fjöldinn allur af sértækum hugtökum á erlendum tungumálum og sífellt ný hugtök bætast við. Því þarf 

að leggja mikla áherslu á samræmi hugtaka á milli þýðinga. Loks þarf að huga að samræmi í útliti (e. 

technical equivalence). Uppsetning og lengd orða og svarmöguleika getur haft mikil áhrif á hvaða 

áherslur svarendur lesa úr spurningalistum. Þessir þættir hafa allir áhrif á upplifun og túlkun þeirra sem 

spurningalistinn er lagður fyrir (Weidmar, Brown og Garcia, 1999).  

1.5.2 Þýðing á hugtökum 

Það er deginum ljósara að þýðingar eru jafn vandasamar og þær eru nauðsynlegar. Ef vel á að takast 

til þarf þýðandinn sjálfur að hafa ýmis aðferðafræðileg atriði í huga og uppfylla ákveðin skilyrði. Ef um 

er að ræða sértækt efni þá verða kröfurnar enn fleiri. Þá þarf þýðandinn að búa yfir mikilli 

sérfræðiþekkingu og reynslu tengdri efninu. Lendi hann í erfiðleikum með þýðingu ákveðinna hugtaka 

þarf að leita bæði í orðasöfn og til annarra fagmanna sem gætu haft meiri þekkingu á málinu. Stundum 

er þó ekki til samræmt orð, þ.e. tiltekið íðorð hefur ekki náð fótfestu í málinu og jafnvel eru nokkur 

íðorð í gangi og þá er það matsatriði hvort smíða eigi nýtt orð sem fær hugsanlega samþykki og 

útbreiðslu eða hvort nota eigi hugtakið á upprunalega málinu. Verði fyrri leiðin fyrir valinu þarf orðið að 

vera gegnsætt svo nýir notendur þess leggi allir sömu merkingu í orðið og noti það á sama hátt. 

Notkun er forsenda þess að nýyrði festist í tungumálinu, annars er hætta á að þau fái ekki útbreiðslu 

og festi ekki rætur. Sé úr úrvali hugtaka að velja einfaldast málin lítið eitt. Innan talmeinafræðinnar eru 

iðulega til mörg orð yfir sama hugtakið. Orðin íhlutun, meðferð og þjálfun eru ýmist notuð yfir enska 

hugtakið intervention. Enska hugtakið language impairment á sér líka þó nokkrar samsvarani í 

íslensku. Líkt og komið hefur fram hefur ónákvæmni einkennt notkun íslensku orðanna og ekki eru allir 

á sama máli um hvaða hugtak beri að nota. Þegar á hólminn er komið fer ákvörðunin eftir tilfinningu 

notandans. Það verður að teljast á afar gráu svæði að nota sértæk íðorð eftir eigin persónulegri 

skoðun en á meðan samkomulag næst ekki um eina ákveðna notkun þarf sú aðferðafræði að duga. 

Þýðingarnar sem hafa helst verið notaðar eru málhömlun, málþroskaröskun, málþroskafrávik og 

málþroskaskerðing. Þessi orð eru notuð jafnt yfir sértæka og almenna málþroskaröskun en sú notkun 

dregur lítið úr þeim ruglingi sem er viðvarandi í skilgreiningu og notkun hugtaka. Í ensku er yfirleitt 

talað um language impairment eða language disorder og líkt og í íslenskunni eru þessi hugtök notuð 

jafnt yfir sértæka og almenna málþroskaröskun. Þetta misræmi í hugtakanotkun horfir þó til betri vegar  
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Það er ljóst að rétt hugtakanotkun er ekki alltaf auðveld, bæði er ósamræmi í notkun og jafnframt 

taka hugtakafræðin breytingum. Sá sem tekur að sér hlutverk þýðanda þarf því að vera vel upplýstur 

um þær vangaveltur sem eru í gangi hverju sinni. En ef vel tekst til við skilgreiningu á hugtökum og 

þýðing er talin uppfylla áðurnefnd skilyrði er samt sem áður full þörf á því að leita uppi vankanta 

þýðingarinnar og betrumbæta. Það er oft ekki á færi þýðandans að sjá og staðsetja þau atriði sem 

betur mega fara eða eiga ekki við, en þau geta verið mörg. Sem dæmi má nefna að innihald spurninga 

getur afbakast við þýðingu sem getur haft áhrif á merkingu, framsetning getur verið í ósamræmi við 

það sem markhópur er vanur og uppsetning ekki í samræmi við upprunalega textann. Ósamræmi 

getur komið upp hjá þýðandanum þegar litið er til málfars þýðingarmáls, setningauppbyggingar og 

þýðingar á algengum orðum. Einnig getur innihald og efniviður atriða ekki átt við í því landi þar sem 

nota á þýddu útgáfuna (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Þessi atriði geta haft töluverð áhrif á gæði 

spurningalista og því er nauðsynlegt að beita viðurkenndum aðferðum við þýðingar. 

1.5.3 Aðferðir við þýðingar 

Mismunandi aðferðir eru í boði sem stuðla misvel að því að þýðingar á spurningalistum geti talist 

vandaðar, innra réttmæti þeirra sé ásættanlegt og niðurstöður sambærilegar á milli menningarsvæða. 

Því er mikils virði að velja viðurkenndar aðferðir. Ekki hefur þó verið sýnt fram á að ein ákveðin aðferð 

sé árangursríkari en önnur (Perneger, Leplége og Etter, 1999) og því hafa margir gripið til þeirra ráða 

að nota nokkrar mismunandi aðferðir. Beaton og fleiri (2000) hafa gefið út viðmið þegar eingöngu er 

verið að þýða matstæki en ekki bæði að þýða og staðfæra þau (sjá umfjöllun hjá Einari 

árinu 2008 fengu eftirfarandi viðmið helst meðmæli (Acquadro, Conway, Hareendran og Aaronson, 

2008). Viðmiðin fela fyrst í sér beina þýðingu á listanum. Þá tekur einn eða fleiri þýðendur, sem eru vel 

kunnugir viðeigandi tungumálum, að sér að þýða textann af frummálinu yfir á nýja tungumálið. Þessi 

aðferð er þægileg í framkvæmd en ein og sér er hún aðferðafræðilega veik því hún dugir ekki til að 

ganga úr skugga um að þýðingin sé sambærileg frumtextanum. Það er hins vegar gert í næsta skrefi 

sem er bakþýðing (Beaton o.fl., 2000). Bakþýðing felur í sér aðkomu óháðs aðila sem er fenginn til að 

þýða þýðinguna aftur til baka yfir á frummálið. Mikilvægt er að þessi aðili sé ekki kunnugur 

frumtextanum. Bakþýðingin er þá borin saman við frumtextann og skorið úr um hvort 

merkingafræðilega séð sé samræmi á milli textanna tveggja (Beaton o.fl., 2000). Þessi aðferð er talin 

auka gæði þýddra mælitækja sem notuð eru í alþjóðlegum og þvermenningarlegum rannsóknum því 

hún stuðlar að menningarlegu samræmi á milli mælitækja (Sousa og Rojjanasrirat, 2010). Bakþýðing 

hefur mikið verið notuð í samanburðarrannsóknum á milli menningarsvæða og við þýðingu og 

staðfærslu prófa sem mæla hugsmíðar og kvarða á milli tungumála. Nokkur tilbrigði eru til af 

bakþýðingarferlinu. Fjöldi þýðenda og bakþýðenda getur verið breytilegur, ásamt fjölda endurtekninga 

þýða sama textann hver með sínum hætti, án þess að vera búnir að kynna sér textann á upprunalega 

málinu. Þannig fást nokkrar mismunandi nálganir á sama efninu. Líkt og frumþýðingarferlið er 

bakþýðing þó ekki án vandkvæða. Aðferðin hefur verið gagnrýnd fyrir áherslu á málfræðilega og 

setningafræðilega réttar þýðingar. Sú áhersla minnkar vægi skilnings, merkingar og samhengis sem 

hefur áhrif á túlkun textans (van de Vijver og Leung, 1997). Gagnrýnendur aðferðarinnar hafa einnig 

Guðmundssyni, 2006). Í  yfirlitsgrein um gagnlegar aðferðir við að þýða ýmsa spurningalista frá 

á ferlinu (Einar Guðmundsson, 2006). Þessi aðferð hefur þann kost að nokkrir óháðir þýðendur 
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bent á þá staðreynd að þegar þýðendur eru meðvitaðir um að upprunalega þýðingin verði bakþýdd 

séu þeir líklegri til að nota orðalag sem auðveldara er að bakþýða (Hambleton, 1993). Þessar 

gagnrýnisraddir vísa þó ekki til raunverulegra gagna sem dregur úr gildi gagnrýninnar (Einar 

fyrir hóp einstaklinga sem svipar til markhóps mælitækisins. Hópurinn er svo spurður út í mælitækið og 

farið yfir niðurstöður hans (Beaton o.fl., 2000). Til að auka gæði þýðingarinnar enn fremur er mikilvægt 

að fá hóp sérfræðinga til að fara yfir þýðinguna. Hlutverk þeirra er að fara yfir réttmæti þýðingar og 

koma með vangaveltur um atriði tengd þýðingunni.  Eftir að búið er að taka saman öll þessi atriði er 

talið óhætt að prófarkalesa og gefa út lokaeintak mælitækisins. Keimlík viðmið hafa verið gefin út af 

MAPI-rannsóknastofnuninni (e. MAPI Research Institute). MAPI er alþjóðleg rannsóknastofnun sem 

hefur það að markmiði að þróa og þýða mælitæki á heilbrigðissviði. Fjölmargir sérfræðingar starfa við 

rannsóknastofnunina sem styðjast í starfi sínu við viðurkenndar aðferðir. Þau viðmið sem hafa verið 

gefin út fela í sér (a) hugtakagreiningu á innihaldi spurninga, (b) frumþýðingu, (c) bakþýðingu, (d) 

yfirferð sérfræðinga (e) forprófun og svo loks (f) lokaútgáfu mælitækisins (MAPI Reasearch Institute, 

e.d.). Þessi viðmið hafa verið aðlöguð og notuð með góðum árangri í íslenskri rannsókn (Brynja 

Örlygsdóttir og Erla Kolbrún Svavarsdóttir, 2005). Í þessu rannsóknarverkefni verður notast við blöndu 

af áðurnefndum viðmiðum MAPI-rannsóknarstofnunarinnar ásamt viðmiðum Beaton o.fl. (2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guðmundsson, 2006). Þriðja skrefið er forprófun mælitækisins. Við forprófun er mælitækið lagt 
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2 Markmið 

Markmið þessarar rannsóknar er að frumþýða, yfirfara, bakþýða og forprófa spurningalista COST 

Action IS1406. Væntanleg niðurstaða er fullbúinn spurningalisti á íslensku sem lagður verður fyrir alla 

talmeinafræðinga landsins sem vinna með börnum með málþroskaraskanir með það að markmiði að 

safna upplýsingum um íhlutun íslenskra barna. 

Þýðendur mæta ýmsum hindrunum en leitast verður við að leysa úr þeim vandamálum á eftirfarandi 

hátt: 

- Hver hluti spurningalistans verður þýddur af ensku yfir á íslensku og greindur í þaula. Allar 

hindranir tengdar þýðingarferlinu verða skráðar ásamt öllum efnisatriðum sem eiga ekki við í 

íslensku umhverfi málþroskaröskunar og þau rædd við sérfræðinga. Að þessu verki loknu 

verður hver hluti spurningalistans sendur á þá fagaðila sem  komu að gerð þeirra til yfirlestrar.  

- Þegar þýðingarnar eru orðnar athugasemdalausar verða þær sendar á óháðan sérfræðing 

sem mun bakþýða hvern hluta fyrir sig.  

- Bakþýðingarnar verða þá bornar saman við upprunalega textann. Líkindi upprunalega textans 

við bakþýðingarnar eru helsti mælikvarði á gæði þýðingarinnar. Einng er um önnur atriði að 

ræða sem verður tekið tillit til ef misræmi er á milli þýðingar og bakþýðingar vegna hættu á að 

skýrleiki glatist. 

- Þegar þessu ferli er lokið mun spurningalistinn verða lagður fyrir þrjá talmeinafræðinga með 

mikla faglega reynslu. 

- Niðurstöður þeirra og athugasemdir um þýðingu og innihald listans verða teknar fyrir og 

notaðar til að bæta listann enn fremur.  

Ef vel tekst til mun þýddi spurningalistinn nýtast í COST verkefninu og aðstoða þannig við það 

mikilvæga verkefni að skoða málþroskaraskanir barna í víðu samhengi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

27 

3 Efni og aðferðir 

Í þessum kafla verður fjallað um þá aðferðafræði sem var notuð við gerð rannsóknarinnar. Við 

framkvæmd hennar voru ekki notuð nein persónuleg gögn og því var ekki þörf á að óska eftir 

tilskyldum leyfum eða fara yfir siðfræðileg atriði.   

Við þýðingu á spurningalista COST Action IS1406 verður notast við blöndu af áðurnefndum 

viðmiðum sem sjá má í flæðiriti á mynd 1. Fyrst verður spurningalistinn frumþýddur yfir á íslensku. Þar 

á eftir verður hann yfirlesinn af sérfræðingum. Þar næst verður hann bakþýddur og bakþýðing hans 

borin saman við frumtextann. Loks verður hann forprófaður og aðlagaður að niðurstöðum forprófunar. 

Leitast verður við að vanda til verka þannig að með fyrirlögn spurningalistans fáist niðurstöður sem eru 

sambærilegar niðurstöðum annarra aðildarríkja rannsóknarnetsins. 

 

 
Mynd 1 Aðlöguð viðmið um þýðingar mælitækja 

 

3.1 Þýðingarferlið 

Spurningalistinn sem um ræðir er á ensku og er ætlaður fagaðilum sem veita börnum með 

málþroskaröskun íhlutun. Ákveðið var að þýða spurningalistann svo hægt væri að leggja hann fyrir 

íslenska talmeinafræðinga og stuðla þannig að því að þeir sem svara honum leggi sömu merkingu í 
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allar spurningarnar. Framkvæmd þýðingar var grundvölluð á viðmiðum Beaton o.fl. og MAPI 

rannsóknastofnunarinnar um þýðingar á mælitækjum (Beaton o.fl., 2000: MAPI Reasearch Institute, 

e.d.). Samkvæmt þeim viðmiðum er æskilegt að fá sérfræðinga til að lesa yfir þýðinguna. Ákveðið var 

að fá sérfræðinga til að lesa yfir frumþýðingu hvers hluta áður en þeir voru bakþýddir. Talið var að í 

þessu tiltekna tilfelli myndi þetta verklag leiða til nákvæmari og réttmætari þýðingar sem leiddi til betri 

bakþýðingar og þar með aukinna gæða þýðingarinnar enn fremur þegar á heildina er litið. 

3.1.1 Framkvæmd 

Spurningalistinn skiptist í fjóra hluta, auk formála, sem voru allir þýddir af ensku yfir á íslensku af 

höfundi verkefnisins. Hlutarnir voru þýddir í þeirri röð sem þeir koma fyrir í spurningalistanum. Formáli 

listans var fyrst þýddur. Þar er farið yfir uppbyggingu listans, bakgrunn og ýmsar skilgreiningar. Næst 

var fyrsti hluti spurningalistans þýddur, svo annar, næst þriðji og loks fjórði.   

 Höfundur verkefnisins er meistaraprófsnemi í talmeinafræði sem býr yfir góðri kunnáttu á bæði 

íslensku og ensku, og telja verður að hann uppfylli helstu kröfur sem gerðar eru til þýðenda 

(Sigurgrímur Skúlason, 2005). Höfundur býr yfir góðri þekkingu á sérkennum beggja málsamfélaga, 

þekkir til efniviðs mælitækisins, er kunnugur markhópnum  sem spurningalistinn er ætlaður og hefur úr 

námi sínu töluverða þekkingu á prófagerð. Ákveðið var að hafa ekki fleiri en einn þýðanda vegna 

aðkomu fjölda sérfræðinga að verkefninu. 

Í þýðingarferlinu hafði þýðandinn hugfast að mikil vinna hefur verið lögð í uppröðun og orðalag 

hverrar spurningar og því var mikilvægt að þær áherslur myndu ekki glatast við þýðinguna. Því 

tileinkaði rannsakandinn sér það verklag að vera afar trúr listanum án þess að bein þýða textann frá 

orði til orðs. Jafnframt lagði höfundur mikla vinnu í meðhöndlun allra ensku íðorðanna sem koma fyrir í 

listanum. Hópur sérfræðinga fór yfir hvaða verklag væri best þegar kæmi að þýðingu þeirra. Ákveðið 

var að ef ekki væri til íslenskt orð yfir ákveðin íðorð væri best að útskýra hvað felst í enska hugtakinu 

frekar en að leggjast í nýyrðasmíði. Sú aðferð varð þó nokkrum sinnum fyrir valinu þegar engin íslensk 

orð voru tiltæk í gagnasöfnum. Gagnasöfnin sem voru notuð eru Íðorðabanki Árna Magnússonar 

ásamt tveimur veforðabókum, snara.is og ordabok.is.  

3.2 Yfirlestur sérfræðinga 

Að frumþýðingu lokinni voru þrír veigamestu hlutar spurningalistans sendir á jafnmarga íslenska 

sérfræðinga sem eru aðilar að COST Action IS1406 verkefninu og komu að gerð enska listans.  

3.2.1 Framkvæmd 

Við yfirlestur fóru sérfræðingarnir þrír yfir hversu vel innihald og ásetningur upprunlega listans skilaði 

sér í þýddu útgáfunni. Jafnframt komu þeir með tillögur að þýðingafræðilegum atriðum sem verður 

fjallað um í niðurstöðukafla rannsóknarinnar.  

Fyrsti hluti spurningalistans var mjög stuttur og almenns eðlis. Bakþýðandi verkefnisins tók hann til 

yfirlestrar. 

Annar hluti spurningalistans beinist að þjónustumiðuðum atriðum og var sendur Þóru Sæunni 

Úlfsdóttir, talmeinafræðingi, til yfirlestrar. Þóra Sæunn er sérfræðingur hjá Miðju máls og læsis og 
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hefur gífurlega mikla reynslu af þessari þjónustuhlið fagsins. Hún kom að gerð annars hluta og var 

hann því sendur til hennar til yfirlestrar. Héðan í frá verður Þóru Sæunnar getið sem sérfræðings 1. 

Þriðji hluti spurningalistans snýst um félagsleg og menningarleg atriði sem tengjast íhlutun barna 

með málþroskaröskun. Hann var sendur til dr. Elínar Þallar Þórðardóttur, talmeinafræðings og 

prófessors við McGill háskólann í Kanada. Elín Þöll stundar rannsóknir á málþroskaröskunum barna 

með áherslu á samanburð á ólíkum tungumálum og málþroskaröskunum tvítyngdra barna. Hún kom 

að gerð þriðja hlutans og því var hann sendur til hennar til yfirlestrar. Vísað verður til Elínar Þallar sem 

sérfræðings 2. 

Fjórði og síðasti hlutinn lýtur að fræðilegum hugleiðingum og þeim kenningum sem liggja að baki 

íhlutun. Hann var sendur dr. Jóhönnu T. Einarsdóttur, talmeinafræðings og dósents við Háskóla 

Íslands. Jóhanna hefur birt greinar um langtímarannsókn á tengslum málþroska og námsgengis, um 

hljóðkerfisvitund og hún er einn höfunda HLJÓM-2. Hún hefur einnig um árabil stundað rannsóknir á 

málsýnum og kennt margvísleg námskeið um málhömlun barna. Jóhanna kom að gerð fjórða hlutans 

og las hún þýðinguna yfir. Hennar verður héðan í frá getið sem sérfræðings 3. 

Að yfirlestri loknum voru athugasemdir allra sérfræðinganna teknar til umfjöllunar og 

spurningalistinn aðlagaður að þeim. 

3.3 Bakþýðing 

Þegar lokið var við að frumþýða spurningalistann og fá helstu sérfræðinga á hverju sviði til að fara yfir 

viðeigandi hluta spurningalistans og aðlaga hann að athugasemdum þeirra, var hver og einn hluti 

sendur til bakþýðingar.  

3.3.1 Framkvæmd 

Óháður aðili sem var ókunnugur upprunalega spurningalistanum var fenginn til að bakþýða listann og 

var dr. Sigríður Magnúsdóttir, talmeinafræðingur, fengin til verksins. Hún hefur afar mikla faglega 

reynslu að baki og hefur jafnframt góða þekkingu af ýmsum prófum og mælitækjum. Auk þess hefur 

Sigríður mjög góða kunnáttu á bæði íslensku og ensku og þekkir markhópinn vel. 

Bakþýðandi verkefnisins þýddi íslenska þýðingu hvers hluta spurningalistans aftur yfir á ensku. 

Samhliða tók hann til athugunar málfar og skýrleika spurninganna á íslensku. Loks var bakþýðingin 

borin saman við frumtexta spurningalistans af höfundi verkefnisins. Ef upp kom merkinga- eða 

setningafræðilegur munur á milli textanna tveggja þá var sá munur tekinn til umfjöllunar og 

efnisbreytingar með það að markmiði að íslenska þýðingin búi yfir sömu merkingu og safni sömu 

upplýsingum og frumtexti spurningalistans. 

3.4 Forprófun 

Þegar frumþýðingu spurningalistans var lokið og helstu mögulegu sérfræðingar fengnir til að lesa yfir 

þýðinguna, bakþýða þýðinguna aftur yfir á ensku og laga það sem fór helst úrskeiðis við þýðinguna 

var spurningalistinn forprófaður. Hér verður gert grein fyrir þátttakendum, mælitækinu sem var notað, 

rannsóknarsniði, framkvæmd rannsóknarinnar og loks úrvinnlslu gagna. 
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3.4.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í forprófun voru þrír íslenskir talmeinafræðingar sem hafa margra ára reynslu af því að 

vinna með börnum með málþroskaraskanir. Þátttakendur voru valdir eftir hentugleika og þurftu 

eingöngu að uppfylla þau skilyrði að hafa talsverða reynslu af íhlutun barna með málþroskaraskanir. 

Fjöldi þátttakenda var ákveðinn með það í huga að þeir talmeinafræðingar sem tækju þátt í 

forprófununni gætu ekki tekið þátt í COST verkefninu sjálfu. Fjöldi talmeinafræðinga á Íslandi er 

takmarkaður, sérstaklega miðað við önnur lönd, og því var fjöldi þátttakenda hafður í lágmarki. Til að 

stuðla að því að íslenskar niðurstöður rannsóknarnetsins séu samanburðarhæfar þegar kemur að því 

að bera niðurstöður aðildarlandanna saman þurfti að skera niður fjölda þeirra sem forprófaðir voru hér 

á landi í þrjá talmeinafræðinga. Þátttakandi A er kvenkyns, menntuð sem talmeinafræðingur, 

heyrnarfræðingur, sérkennari og grunnskólakennari, hefur 40 ára starfsreynslu og hefur íslensku að 

móðurmáli. Þátttakandi B er karlkyns, er menntaður sem talmeinafræðingur, hefur um 30 ára 

starfsreynslu og hefur íslensku að móðurmáli. Þátttakandi C er kvenkyns, menntuð sem 

talmeinafræðingur, leikskóla- og sérkennari, hefur um 30 ára starfsreynslu og hefur íslensku að 

móðurmáli. 

3.4.2 Mælitæki 

Mælitækið sem var notað í rannsókninni er íslensk þýðing á spurningalista COST Action IS1406 (sjá 

fylgiskjal A) sem greint hefur verið frá hér að framan. Spurningalistinn var settur á Microsoft Word 

eyðublað og sendur þátttakendum rafrænt. 

3.4.3 Rannsóknarsnið 

Við forprófunina var notast við megindlega rannsóknaraðferð. Öflun upplýsinga var með fyrirfram 

ákveðnu og stöðluðu formi. Tilgangur forprófunarinnar var ekki að bera saman svör við spurningum 

listans heldur að sjá hversu vel hefði tekist til við þýðingu spurningalistans og hvernig úrtaki úr 

markhópnum gengi að svara spurningum hans. 

3.4.4 Framkvæmd 

Forprófun fór fram í gegnum tölvu. Höfundur hafði samband við þátttakendur í gegnum tölvupóst og 

bauð þeim að taka þátt í forprófun sem þeir samþykktu. Þátttakendur fengu næst spurningalistann 

sendan í tölvupósti ásamt kynningu á rannsókninni (sjá fylgiskjal B). Í kynningunni gerði höfundur grein 

fyrir COST Action IS1406 verkefninu, kynnti spurningalistann, fjallaði um markmið rannsóknarinnar og 

tók í lokin fram hvert hlutverk þátttakenda væri í rannsókninni.  

Prófun fólst í því að þátttakendur læsu allar skilgreiningar, leiðbeiningar, spurningar og 

svarmöguleika, og mætu jafn óðum allt sem þeim fannst ekki eiga við eða þótti með einhverju móti 

athugavert. Þátttakendur skráðu athugasemdir inn á skjalið sem þeir höfuð fengið sent og afhentu 

síðan höfundi verkefnisins í gegnum tölvupóst. 
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3.4.5 Úrvinnsla gagna 

Höfundur fór yfir athugasemdirnar sem bárust rafrænt frá þátttakendum og flokkaði þær kerfisbundið. 

Flokkarnir voru (a) athugasemd við innihald spurningar, (b) athugasemd við innihald svarmöguleika, 

(c) athugasemd við fyrirmæli og  (d) athugasemd við orðalag/þýðingu. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður verkefnisins. Fyrst verður gert grein fyrir niðurstöðum 

þýðingarferlisins og hindrununum sem komu upp við það ferli. Síðan verður farið yfir niðurstöður 

yfirlestrar sérfræðinga. Þar næst verður gert grein fyrir niðurstöðum bakþýðingarferlisins og loks verður 

farið yfir niðurstöður forprófunar. 

4.1 Þýðingarferlið 

Við frumþýðingu komu upp ýmsar hindranir. Fyrst verður farið yfir þau atriði er tengjast því að þýða 

sértækt efni á milli mismunandi tungumála og þar á eftir þau atriði sem tengjast mismunandi umhverfi 

íhlutunar. 

4.1.1 Atriði tengd þýðingu yfir á íslensku 

4.1.1.1 Fyrsti hluti 

Í fyrsta hluta spurningalistans eru ýmsir starfstitlar listaðir upp og má þar meðal annars finna orðið 

pedagogue. Íslensk þýðing samkvæmt orðabók (ordabok.is, e.d.) á pedagogue er barnakennari. Sú 

þýðing var notuð og enska heitið var látið fylgja með innan sviga. Í spurningu 1:7 í fyrsta hluta er spurt 

um years of experience with children with language impairment since qualification. Ekki reyndist hægt 

að þýða þessa spurningu án þess að aðlaga hana á íslensku. Frumþýðing hennar var því eftirfarandi: 

hversu margra ára reynslu hefur þú af því að vinna með börnum með málþroskaröskun síðan þú 

öðlaðist starfsréttindi. 

4.1.1.2 Annar hluti 

Í öðrum hluta spurningalistans var ekki um mörg álitamál að ræða. Erfiðlega gekk að finna réttu orðin 

fyrir intervention delivery. Bókstafleg merking orðasambandsins er hvernig íhlutun er veitt til 

skjólstæðinga. Þetta orðasamband er algengt þegar verið er að fjalla um þjónustu talmeinafræðinga. 

Með íslenska orðinu þjónusta er átt við einhverja aðstoð sem er veitt og þar með skilað til 

skjólstæðinga og því varð sú þýðing fyrir valinu. Næsta álitamál var caseload. Þetta orðasamband er 

algengt í enskum umfjöllunum um fjölda skjólstæðinga talmeinafræðinga. Þýðingin á orðinu caseload  

er því skjólstæðingafjöldi. Íslenska hugtakið er ekki algengt en afar gegnsætt og því var það notað. 

Brösulega gekk að finna íslenska þýðingu á orðasambandinu educational provision en af samhenginu 

að dæma var átt við skólasvið og því fékk sú þýðing að standa. Í sömu spurningu er einn 

svarmöguleikinn school for children with special educational needs. Í stað þess að tala um skóla fyrir 

börn með sérþarfir var notað orðið sérskóli sem er viðurkennt heiti yfir slíka skóla. Í spurningu 2:4 er 

einn svarmöguleikinn telehealth. Þær orðabækur og þau íðorðasöfn sem notuð voru buðu ekki upp á 

neina þýðingu fyrir þetta orð. Við leit á veraldarvefnum kom upp þýðingin fjarheilbrigðisþjónusta. 

Vafasamt er að nota þýðingar sem eru mögulega ekki þekktar og því ákvað höfundur að útskýra orðið 

telehealth  frekar en að nota óþekkta þýðingu.  
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4.1.1.3 Þriðji hluti 

Í þriðja hluta voru aðallega tvö álitamál. Í tæplega helmingi spurninga þriðja hluta kom svarmöguleikinn 

somewhat fyrir. Þýðingin á orðinu somewhat var slungin því taka þurfti tillit til allra spurninga sem 

innihéldu svarmöguleikann og passa að íslenska þýðingin myndi alltaf passa sem svarmöguleiki við 

þeim. Eftir að hafa borið allar spurningarnar saman var ljóst að þýðingin nokkuð passaði best við, 

bæði merkingafræðilega og málfræðilega. 

Seinna álitamálið fólst íþýðingu á orðinu proficiency sem var svarmöguleiki við spurningu 3:17. 

Íslensk þýðing er færni en eitt og sér er það ekki nógu lýsandi fyrir samhengið þar sem orðið er notað 

í. Því varð höfundur að umorða svarmöguleikana við spurningu 3:17. Svarmöguleikinn native 

proficiency var því þýddur sem móðurmál og svarmöguleikinn clinical proficiency var þýddur sem nógu 

góð færni til að nota í þjálfun. 

4.1.1.4 Fjórði hluti 

Fyrsta álitamál fjórða hluta var verbal learning. Íðorðabanki Árna Magnússonar innihélt enga þýðingu 

fyrir þetta hugtak. Þetta var því eitt af þeim tilvikum þar sem betra var að útskýra hugtakið frekar en að 

bein þýða hugtakið. Útkoman varð því geta til að vinna með málið. Næsta álitamál var orðið drilling. 

,,Drill“ er algengt hugtak í orðaforða íslenskra talmeinafræðinga og ekki enn til ein ákveðin þýðing á 

hugtakinu. Almenn þýðing í þessu samhengi er endurtekning og því varð sú þýðing fyrir valinu.  

4.1.2 Atriði tengd mismunandi umhverfi íhlutunar 

Hér verður farið yfir þau atriði sem komu fram í textanum og tengjast mismunandi umhverfi íhlutunar á 

milli landa. 

4.1.2.1 Fyrsti hluti 

Í fyrsta hluta er spurt er um starfsstað en þar koma nokkur heiti sem eiga ekki heima í íslensku 

umhverfi íhlutunar. Einn svarmöguleikinn er nursery/kindergarten. Bein þýðing á kindergarten er  

forskóli. Á Íslandi þekkist fyrirbærið forskóli ekki innan skólakerfisins. Til að koma í veg fyrir allan 

misskilning var sá svarmöguleiki tekinn út og svarmöguleikinn nursery þýddur sem leikskóli. 

4.1.2.2 Annar hluti 

Helsti munur á mismunandi umhverfi íhlutunar í öðrum hluta sést þegar spurt er um hver fjármagnar 

íhlutunina. Hérlendis kemur fjármagn fyrir íhlutun aðallega úr þremur áttum: frá ríki (Sjúkratryggingum 

Íslands), frá viðkomandi sveitarfélagi eða frá skjólstæðingunum sjálfum og aðstandendum þeirra. Í 

spurningu 2:2 koma átta mismunandi svarmöguleikar til greina. Þeir eru heilbrigðiskerfið, 

félagsmálaþjónusta, menntakerfið, góðgerðastarf, fjölskylda, sjúkratryggingar, þjálfun er ókeypis eða 

annað.  

Næsti greinilegi munur sést þegar spurt er um hvar íhlutun fer fram. Fyrsti svarmöguleikinn er 

nursery/kindergarten/school. Bein þýðing væri leikskóli/forskóli/grunnskóli og líkt og áður hefur komið 

fram þekkist fyrirbærið forskóli ekki innan skólakerfisins hérlendis og því var hann einnig fjarlægður 

hér. Svarmöguleikinn health care clinic eða heilsugæsla á heldur ekki við innan íslensks 

þjónustuumhverfis íhlutunar. Síðasta atriðið sem kom upp við þýðingu þessarar spurningar var orðið 

telehealth sem hefur áður verið fjallað um í niðurstöðuhluta. Fjarheilbrigðisþjónusta er enn frekar 
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frumstætt fyrirbæri og því var ákveðið að nota almennari aðferð og lýsa því sem átt er við: í gegnum 

fjarskiptabúnað. 

Þegar spurt er um óbeina íhlutun og hver það er sem veitir þess konar íhlutun þá er einn 

svarmöguleikinn teacher‘s assistant. Bein þýðing á þessu orði er aðstoðarkennari. Sá starfstitill þekkist 

ekki hér á landi. Í stað aðstoðarkennara eru leikskólaliðar (í leikskólum) og stuðningsfulltrúar (í 

grunnskólum) ráðnir til að aðstoða við kennslu í íslenskum skólastofum. Sú þýðing var því notuð.  

4.1.2.3 Þriðji hluti 

Í þriðja hluta spurningalistans kom aðeins upp eitt álitamál þegar litið er til mismunandi umhverfis 

íhlutunar. Í spurningu 3:1 var eitt atriði talið upp sem myndi sjaldan hafa áhrif á þjónustu við íslensk 

börn með málþroskaröskun og það er svarmöguleikinn tryggingastaða þar sem allir íbúar landsins 

hafa lágmarks tryggingu. Til að gæta samræmis var sá svarmöguleiki hafður ósnertur. 

4.1.2.4 Fjórði hluti 

Umfjöllunarefni fjórða hluta spurningalistans var þess eðlis að enginn menningarlegur munur var til 

staðar. 

4.2 Yfirlestur sérfræðinga 

Að þýðingu lokinni voru fræðilegu hlutar spurningalistans sendir til viðeigandi sérfræðinga. Hér verður 

greint frá helstu athugasemdum þeirra. 

4.2.1.1 Fyrsti hluti 

Fyrsti hluti spurningalistans var almenns eðlis og var lesinn yfir af bakþýðanda sem er jafnframt mikill 

sérfræðingur á sínu sviði. Einu athugasemdir hans tengdust innihaldi spurningalistans en ekki orðalagi 

eða þýðingu höfundar og því verða þær ekki listaðar upp hér. 

4.2.1.2 Annar hluti 

Greint er frá helstu athugsasemdum sérfræðings 1 í töflu 1. 

Tafla 1 Athugasemdir sérfræðings 1 á þýðingu á prófatriðum annars hluta 

Prófatriði Frumtexti Frumþýðing höfundar Tillaga sérfræðings 

2:1e School for children with 

special educational needs 

Skóli fyrir börn með 

sérþarfir 

Sérskóli 

2:4/2:11  
Nursery/kindergarten/school Skóli 

Leikskóli/ 

grunnskóli 

2:4/2:11 

 

 

2:5 

Health care clinic/centre (this 

could include a hospital or 

public or private clinic) 

Stofnun innan 

heilbrigðiskerfisins 

Heilsugæsla/ 

sjúkrahús 

One to one Í einrúmi Með 

einstaklingsþjálfun 

 

Fyrsta athugasemdin tengist svarmöguleika við spurningu 2:1e. Höfundur hafði notað þýðinguna skóli 
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fyrir börn með sérþarfir en sérfræðingi 1 fannst sérskóli eiga betur við og varð sú þýðing því fyrir 

valinu. Sérfræðingur 1 benti jafnframt á að við sumar spurningarnar vantaði útskýringar. Höfundur 

hafði einnig tekið eftir því en sömu útskýringar vantaði í frumtextann og því var þeim ekki bætt við til 

að gæta samræmis. Við yfirlestur tók sérfræðingur 1 eftir því að sumir svarmöguleikar við spurningum 

2:4 og 2:11 væru of almennt orðaðir. Þessar spurningar innihalda sömu svarmöguleikana. Höfundur 

hafði einfaldað mismunandi skólastofnanir í orðið skóla og mismunandi stofnanir innan 

heilbrigðiskerfisins í orðið stofnanir. Sérfræðingur 1 benti á að það þurfi að telja upp alla skólana og 

tilgreina stofnanirnar, þó að sumir skólarnir og sumar stofnanirnar séu hvorki til né starfsstaðir 

talmeinafræðinga  á Íslandi, til að stuðla að samræmi. Loks tók sérfræðingur 1 fram að í spurningu 2:5 

væri skýrara að tala um einstaklingsþjálfun heldur en í einrúmi. Í öllum tilvikum var tillaga sérfræðings 

látin standa. 

4.2.1.3 Þriðji hluti 

Helstu athugasemdir sérfræðings 2 tengdust breytingum á orðalagi. Í töflu 2 má sjá helstu 

athugasemdir sérfræðings 2. Allar tillögur hans fengu að standa. 

Tafla 2 Athugasemdir sérfræðings 2 á þýðingu á prófatriðum þriðja hluta 

Prófatriði Frumtexti Frumþýðing höfundar Tillaga sérfræðings 

3:1 - SV Regional/geographical 

variations 

Landsvæði Hvar á landinu 

3:2 – SP Cultural beliefs Menningarhyggja Menningartengdar 

skoðanir 

3:4a – SP  Programs Stefnur Meðferðarúrræði 

3:5a – SV Set the goals Búa til markmiðin Móta markmiðin 

3:7 – SV L1 Móðurmál Fyrsta mál 

3:7 – SV Remedial services in 

school 

Aðstoðar í skóla Sérkennsluaðstoðar í 

skóla 

3:8 –SP Professionals Sérfræðingar Fagaðilar 

3:9 – SV  Optional Valbundin Valfrjáls 

3:14 – SV Mainstream language  Ríkjandi móðurmál Móðurmál ríkjandi 

málsamfélags 

3:14 – SV Minority language  Víkjandi móðurmál Móðurmál 

minnihlutamál 

 

Í sumum tilvikum var um að ræða tillögu að breytingu á orðavali, líkt og í atriðum 3:1, 3:2, 3:4a, 3:5a, 

3:8 og 3:9. Í öðrum tilvikum skilaði frumþýðing ekki réttri merkingu og því varð að breyta henni. Líkt og 

í spurningu 3:7. Móðurmál og fyrsta mál eru ekki alltaf sami hluturinn. Eins með aðstoð í skóla og 

sérkennsluaðstoð í skóla. Aðstoð í skóla er ekki nógu nákvæm þýðing. Síðustu tvö atriðin tengdust 
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spurningu 3:14. Þýðingin á mainstream er ríkjandi. Andstæða ríkjandi er víkjandi. Því fannst höfundi 

orðið víkjandi henta sem þýðing á orðinu minority. Í þessu samhengi er þó átt við minnihluta og því 

fékk sú þýðing að standa. 

4.2.1.4 Fjórði hluti 

Athugasemdir sérfræðings 3 voru í eðli sínu þær sömu og athugasemdir við þriðja hluta. Í töflu 3. má 

sjá yfirlit yfir helstu athugasemdir sérfræðings 3. 

Tafla 3 Athugasemdir sérfræðings 3 á þýðingu á prófatriðum fjórða hluta 

Prófatriði Frumtexti Frumþýðing höfundar Tillaga sérfræðings 

Formáli The way that you make 

decisions 

..sem liggja að baki 

þinni ákvarðanatöku 

..sem liggja að baki 

ákvörðun þinni 

Formáli Planning[…]intervention Áætlanagerð Meðferðaráætlun 

4:3 – Sp  Working with Veitt íhlutun Unnið með 

4:3 – SP Diffferent age groups Ákveðna aldurshópa Mismunandi 

aldurshópa 

4:3 – SV Main intervention 

approach 

Aðal aðferðin Megin 

íhlutunaraðferðin 

4:4 – SP Statements Staðhæfingar Fullyrðingar 

4:4 – SV Parents preferences Álit foreldra Áherslur foreldra 

4:4 – SV Underlying reasons Undirliggjandi orsökum Undirliggjandi 

ástæðum 

4:4 – SV Training Reynsla Þjálfun 

4:4 – SV Assessment and 

information about the 

child‘s verbal learning 

Mat og upplýsingar um 

getu barnsins til að 

vinna með málið 

Mat og upplýsingar 

um hvernig barnið 

lærir munnlega þætti 

4:4 – SV The scientific evidence 

supporting the 

intervention 

Rannsóknarstuðningur 

aðferðarinnar 

Vísindalegar 

rannsóknarniðurstöður 

styðja við íhlutunina 

4:4 – SV The results/findings of 

my analysis of the 

child´s language 

sample 

Greining á málsýni Niðurstöður mínar á 

greiningu á málsýni 

4:5 – SV Executive functioning Framkvæmdarstjórnun Hugarstýring 

4:5 – SV Linguistic modelling Málfyrirmyndaraðferðir Málfyrirmyndir 

4:5 – SV Scaffolding Hjálparaðferðir Stuðningsaðferðir 

4:5 – SV Drilling Endurtekningar Endurteknar æfingar 
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Athugasemdirnar tengdust helst því að við breytingar þýðanda á orðalagi spurninga urðu til þess að 

þær urðu ónákvæmari á íslensku en á ensku. Athugasemdir sérfræðings 3 fengu allar að standa. 

Sumar athugasemdirnar voru tillögur um annað orðalag, t.d. í formála fjórða hluta voru það annars 

vegar dæmin ákvarðanatöku þinni og ákvörðun þinni og hins vegar áætlanagerð og meðferðaráætlun. 

Í spurningu 4:3 voru það helst dæmin veitt íhlutun og unnið með og svo aðal aðferðin og megin 

íhlutunaraðferðin. Fleiri dæmi var að finna í spurningu 4:4, eins og staðhæfingar og fullyrðingar, 

undirliggjandi orsökum og undirliggjandi ástæðum, rannsóknarstuðningur aðferðarinnar og 

vísindalegar rannsóknarsniðurstöður styðja við íhlutunina og loks  hjálparaðferðir og stuðningsaðferðir 

í spurningu 4:5. Nokkur dæmi voru um að íslenska þýðingin væri ekki nógu nákvæm. Dæmi um það 

var að finna í spurningu 4:3 ákveðna aldurshópa og mismunandi aldurshópa. Í spurningu 4:4 var það 

álit foreldra  og áherslur foreldra, reynsla og þjálfun, greining á málsýni og niðurstöður mínar á 

greiningu á málsýni, málfyrirmyndaraðferðir og málfyrirmyndir og loks endurtekningar og endurteknar 

æfingar. Í tveimur tilvikum var sérfræðingur 3 ekki sammála meðhöndlun höfundar á ákveðnu hugtaki. 

Þetta voru hugtökin verbal learning og executive functioning. Sérfræðingur 3 kom með tillögurnar 

hvernig barnið lærir munnlega þætti og hugarstýring. Þessar tillögur fengu að standa. 

4.3 Niðurstöður bakþýðingar 

Hér verður greint frá niðurstöðum samanburðar á milli frumtexta og bakþýðingar. Jafnframt verður 

greint frá lokaþýðingu höfundar. 

4.3.1.1 Fyrsti hluti 

Við samanburð á bakþýðingu og frumtexta fyrsta hluta komu upp þó nokkur vafaatriði. Í töflu  4. má sjá 

yfirlit yfir þau. 

Tafla 4 Misræmi á milli bakþýðingar og frumtexta fyrsta hluta 

Prófatriði Frumtexti Bakþýðing Lokaútgáfa 

1:4 – SV Medical doctor Physician Læknir 

1:5 – SP Level of “professional” 

qualification 

Job certification Starfsréttindi 

1-5 – SV  Undergraduate Student Stúdent 

1:7 – SP Years of experience 

with children with 

language impairment 

since qualification 

How many years of 

experience do you 

have working with 

children with language 

disorders since you got 

your job qualification? 

Hversu margra ára 

reynslu hefur þú af 

því að vinna með 

börnum með 

málþroskaröskun 

síðan þú öðlaðist 

starfsréttindi? 

1:10 – SP What languages do you 

speak in your 

professional role? 

How many languages 

do you speak at work? 

Hvaða tungumál 

talar þú í þinni 

faglegu stöðu? 

 

Misræmi á milli bakþýðingar og frumtexta við svarmöguleika við spurningum 1:4 og 1:5 var þess eðlis 
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að orðin sem voru notuð höfðu sömu merkingu og því var ekki gerð breyting þar á þýðingunni. Í 

spurningu 1:5 er talað um level of “professional“ qualification í frumtexta en job certification í 

bakþýðingu. Við nánari athugun var ljóst að þessar tvær þýðingar hafa sömu merkingu og því var 

frumþýðingu ekki breytt. Líkt og áður hefur komið fram reyndist erfitt að þýða spurningu 1:7 og halda í 

uppruna hennar. Höfundi fannst mikilvægara að umorða spurninguna heldur en að halda í 

nákvæmlega sama orðalag og gerði það án þess að upp kæmi merkingafræðilegur munur. Við 

samanburð á bakþýðingu og frumtexta spurningar 1:10 varð höfundi ljóst að hann hafði ekki notað rétt 

spurnarfornafn í spurningunni og var það lagað. 

4.3.1.2 Annar hluti 

Við samanburð á bakþýðingu og frumtexta annars hluta spurningalistans kom aðallega í ljós 

setningafræðilegur munur. Merkingafræðilegur munur var nánast enginn.  

Tafla 5 Misræmi á milli bakþýðingar og frumtexta annars hluta 

Prófatriði Frumtexti Bakþýðing Lokaútgáfa 

Formáli Section Part Hluti 

Formáli Survey Investigation Könnun 

2:1b – SP What type of LI does 

the child have? 

How do the child’s 

language difficulties 

reveal themselves? 

Hvaða tegund af 

málþroskaröskun er 

barnið með? 

2:1b – SV Receptive only Difficulties with auditory 

comprehension 

Eingöngu skilnings 

2:1b – SV Expressive only Difficulties with 

expressive language 

Eingöngu tjáningar 

2:1b – SV Mixed Receptive 

Expressive  

Difficulties with both 

comprehension and 

expression 

Blöndu af skilnings 

og tjáningar 

2:3 – SP Intervention delivered Intervention provided Íhlutun veitt 

2:8 – SP Maximum Predetermined Hámark 

    

Í töflu 5 má sjá helsta misræmi á milli bakþýðingar og frumtexta annars hluta. Í formála annars hluta 

var helsti munurinn á milli orða sem hafa sömu merkingu. Við samanburðinn var ljóst að spurning 2:1b 

hafði afbakast við þýðingu. Þó að bakþýðing spurningarinnar spyrji í grunninn að því sama þá eru 

líkindin á milli hennar og frumtextans það lítil að höfundar taldi best að breyta henni. Sama á við um 

svarmöguleikana við sömu spurningu. Í spurningu 2:3 var munur á bakþýðingu og frumtexta þegar litið 

er til þess er veitir íhlutunina. Höfundur ákvað að halda sig við orðalagið íhlutun veitt því 

merkingarfræðilegur munur á ensku orðunum er varla teljanlegur. Loks var munur á orðalagi í 

spurningu 2:8. Í fyrstu drögum þýðingarinnar hafði höfundur þýtt maximum number of sessions sem 



  

39 

ákveðinn fjölda tíma. Þarna er um merkingarfræðilegan mun að ræða og því var þýðingunni breytt yfir 

í hámark á fjölda tíma. 

4.3.1.3 Þriðji hluti 

Við samanburð á bakþýðingu og frumtexta þriðja hluta spurningalistans var ljóst að merkinga- og 

setningafræðilegur munur væri nánast enginn. Helsti munurinn var á orðum sem hafa sömu merkingu. 

Í töflu 6 má sjá nokkur dæmi um það. 

Tafla 6 Misræmi á milli bakþýðingar og frumtexta þriðja hluta 

Prófatriði Frumtexti Bakþýðing Lokaútgáfa 

Titill Context Environment Umhverfi 

Titill Language impairment Language disorder Málþroskaröskun 

Formáli  Section Part Hluti 

Formáli Survey Study Könnun 

3:1 – SV Linguistic Native language Móðurmál 

3:1 – SV Regional/geographical 

variations 

Where in the country Hvar á landinu 

3:3 – SV Support Assistance Aðstoð 

3:4 – F Social disadvantage Poorer social status Lakari félagslegri 

stöðu 

3:4 – SP Program Treatment options Meðferðarúrræði 

3:4 – SP Promote interaction Support communication Styðja við samskipti 

3:4b – SP Facilitates Carries out Framkvæmir 

3:6 – SV 

 

Mainstream language 

community 

Dominant language 

group 

Ríkjandi tungumáls- 

hópur 

3:9 – SV Optional training 

courses 

Elective courses Valfrjáls námskeið 

3:9 – SV Obligatory training 

courses 

Required courses Skyldunámskeið 

3:13 – SV Norm Definite pattern Viðmið 

3:14 – SP Children on your 

caseload 

Children you work with Barna úr 

skjólstæðingafjölda 

3:15 – SV Confident Sure Örugg/öruggur 
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Fyrsta umhugsunarefnið sem kom upp við þennan samanburð var orðalag í titli þriðja hlutans. Í 

frumtextanum er talað um context. Við þýðingu á því komu þýðingarvélar með tillöguna aðstæður. 

Umhverfi og aðstæður eru tvö náskyld hugtök og því fannst höfundi orðið umhverfi henta betur við 

þýðinguna. Því kom það ekki á óvart við samanburðinn að sjá mun á titli hlutans. Jafnframt var munur 

á milli language impairment í frumtexta og language disorder í bakþýðingu. Þegar hefur verið fjallað 

um þennan mun. Í formála þriðja hluta kom aftur upp munurinn á section og part annars vegar og 

survey og study hins vegar. Þegar litið er til spurningar 3:1 virðist í fyrstu vera um merkingarfræðilegan 

mun að ræða en við nánari athugun sést að bæði hugtökin linguistic í frumtexta og native language í 

bakþýðingu ná til þess sem um ræðir, málsamfélaga. Næst síðasti svarmöguleiki sömu spurningar í 

bakþýðingu er einnig töluvert frábrugðinn frumtexta, regional/geographical variations og where in the 

country. Ástæða þess er að sérfræðingur 2 taldi best að útskýra svarmöguleikann á þennan hátt og 

því fékk það að standa. Svarmöguleikinn somewhat var gegnumgangandi í frumtexta þriðja hluta. Í  

bakþýðingu var þessi svarmöguleiki hins vegar þýddur sem some. Telja verður að merkingafræðilegur 

munur á milli þessara tveggja orða sé enginn.  

Líkt og áður hefur komið fram var helsti munurinn á milli orða sem hafa sömu merkingu. Dæmi um 

það eru support og assistance í spurningu 3:3, í spurningu 3:4 var það í fyrsta lagi social disadvantage 

og poorer social status, í öðru lagi program og treatment options og í þriðja lagi promote interaction og 

support communication. Í spurningu 3:4b var munur á orðunum facilitate og carries out, í spurningu 

3:9 var það annars vegar optional training courses og elective courses og hins vegar obligatory 

training courses og required courses, confident og sure í spurningu 3:15 og 3:16 og loks linguistically 

diverse groups og diverse language groups, einnig í spurning 3:16. Í spurningu 3:6  var talað um 

mainstream language community sem var þýtt yfir á íslensku sem ríkjandi tungumálshópur. Í 

bakþýðingu var þetta þýtt sem dominant language group. Bein þýðing á orðinu mainstream er 

meginstraumur en það orð á ekki nógu vel við samhengi orðsins í spurningalistanum. Önnur þýðing á 

orðinu mainstream  er orðið ríkjandi og því varð það fyrir valinu. Bein þýðing á orðinu ríkjandi er svo 

aftur á móti dominant og það ústkýrir þennan mun. Í spurningu 3:13 er talað um norm. Orðið norm er 

algeng ensk sletta í íslensku máli en það telst ekki til málvandaðrar þýðingar að notast við 

enskuslettur. Íðorðasafn Árna Magnússonar kom með þýðinguna hegðunarmynstur. Í samhengi 

spurningar 3:13 er ekki átt við hegðun heldur ákveðið mynstur þroska og því varð þýðingin ákveðið 

mynstur  fyrir valinu í frumtextasem var svo bakþýtt sem definite pattern. Þessari þýðingu var svo 

breytt í viðmið. Við samanburðinn kom einnig í ljós að orðið caseload hafði glatast við þýðingu á 

spurningu 3:14. Loks var munur á svarmöguleikum 3:17 en líkt og áður hefur komið fram var þeim 

breytt vegna erfiðleika við þýðingu og skorts á íslensku heiti. 

4.3.1.4 Fjórði hluti 

Við samanburð á frumtexta og bakþýðingu fjórða hluta kom nánast enginn merkingafræðilegur munur í 

ljós. Helsti munurinn var á íslenskum heitum kenninga sem getið er í spurningu 4:7. Yfirlit yfir helsta 

muninn á milli atriða má sjá í töflu 7. 
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Tafla 7 Misræmi á milli bakþýðingar og frumtexta fjórða hluta 

Prófatriði Frumtexti Bakþýðing Lokaútgáfa 

Formáli The way that you make 

decisions 

Reasons behind your 

decisions 

Hvernig þú tekur 

ákvarðanir 

4:4 – SV Activites Assignment Verkefni 

4:4 – SV Intervention Treatment Íhlutun 

4:4 – SV The parent(s)‘/child‘s 

preferences about 

intervention 

The parents‘/child‘s 

emphasis on 

intvervention 

Áhersla 

foreldra/barna á 

íhlutun 

4:4 – SV Duration Length Lengd 

4:4 – SV Frequency Number Fjöldi 

4:4 – SV Financial constraints Financial limitations Fjárhagslegar 

takmarkanir 

4:4 – SV Language sample Speech sample Málsýni 

4:5 – SP Strategies Approaches Aðferðir 

4:5 – SV Behavior modification 

approaches 

Behavioral approach Atferlishæfing 

4:5 – SV Deficits Weaknesses Veikleika 

4:5 – SV Implicit learning of 

language 

Unconscious language 

learning 

Ómeðvituð 

máltileinkun 

4:5 – SV Specific illustrative 

materials to teach 

language rules 

Distinct material to 

explain and teach 

grammatical rules. 

Ákveðið lýsandi efni 

til að kenna 

málfræðireglur 

4:7 – SV Cognitive interactionist Cognitive development Vitsmunaþroski 

4:7 – SV Nativist Natural growth Náttúruþroski 

4:7 – SV Socio-cognitive Theory of socieatal 

maturity 

Samfélagsleg 

vitsmunakenning 

 

Við samanburð á frumþýðingu og bakþýðingu formála fjórða hluta var ljóst að upphafleg þýðing á 

setningunni the way that you make decisions hafði breytt merkingunni í reasons behind your 

decisions. Höfundur taldi þennan mun vera of mikinn og breytti þýðingunni því í hvernig þú tekur 

ákvarðanir. Töluvert var um mismunandi notkun orða sem þýða það sama í spurning 4:4. Líkt og orðið 

activities í frumtextanum en orðið assignments í bakþýðingunni, intervention session í frumþýðingu og  

treatment session í bakþýðingu. Fleiri dæmi í sömu spurningu eru duration og length, frequency of 

intervention sessions og number of therapy sessions, financial constraints  og financial limitations og 

loks language sample og speech sample. Í sömu spurningu var álita mál hvort munur væri á 
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frumtextanum the parent(s)‘/child‘s preferences about intervention og bakþýðingunni the 

parents‘/child‘s emphasis on intervention. Álit var fengið hjá viðeigandi sérfræðingi og lokaútgáfan var 

áhersla foreldra/barna á íhlutun. Í spurningu 4:5 voru tvö dæmi um notkun mismunandi orða sem hafa 

sömu merkingu. Dæmin voru strategies í frumtexta  og approaches í bakþýðingu, og svo deficits í 

frumtexta og weakness í bakþýðingu. Í sömu spurningu voru nokkur dæmi sem voru tekin til nánari 

athugunar. Fyrst var það behavior modification approaches í frumtexta og behavioral approach  í 

bakþýðingu. Við þennan samanburð varð höfundi ljóst að þessi tvö hugtök hafa ekki alveg sömu 

merkingu. Þessu atriði var því breytt í atferlishæfingu. Annað dæmið var implicit learning of language  

og unconscious language learning. Implicit merkir eitthvað sem er ómeðvitað. Því ákvað höfundur að 

breyta þessari þýðingu ekki. Þriðja dæmið var specific illustrative materials to teach language rules í 

frumtexta og distinct material to explain and teach grammatical rules í bakþýðingu. Hér var um 

setningafræðilegan mun að ræða sem var lagaður.   

Loks voru það atriði í spurningu 4:7 sem voru tekin til umfjöllunar. Í þeirri spurningu er spurt um 

fræðikenningar sem er torvelt að þýða. Því ákvað höfundur að láta ensk heiti kenninganna fylgja með 

íslensku þýðingunum. 

4.4 Niðurstöður forprófunar 

Við forprófun skráðu þátttakendur hjá sér athugasemdir um það sem mátti betur fara í listanum. 

Athugasemdirnar þeirra voru flokkaðar í fjóra flokka: (a) athugasemdir við innihald spurningar, (b) 

athugasemdir við innihald svarmöguleika, (c) athugasemdir við fyrirmæli og (d) athugasemdir við 

orðalag/þýðingu. Hér verður gert grein fyrir athugasemdum þeirra. 

4.4.1 Athugasemdir þátttakanda A 

Athugasemdir þátttakanda  A féllu undir alla fjóra flokkana.   

 Undir flokk (a) athugasemdir við innihald spurninga féll ein athugasemd. Henni var beint að 

spurningu 3:5a Er menningartengdur munur á þátttöku foreldra (eða annarra þeirra sem annast 

börnin) í þeirri í íhlutun sem þú veitir? Hér fannst þátttakenda A vanta nánari skilgreiningu á orðinu 

menning.  

 Undir flokk (b) athugasemdir við innihald svarmöguleika féll einnig ein athugasemd. Hún 

átti við um spurning 2:2 sem spyr um fjármögnun íhlutunar. Þátttakanda A fannst svarmöguleikarnir 

ekki lýsa íslensku þjónustuumhverfi íhlutunar vel og átti því erfitt með að svara spurningunni.  

 Undir flokkninn (c) athugasemdir við fyrirmæli féllu fjórar athugasemdir. Fyrsta 

athugasemdin átti við um fyrirmæli spurningar 1:4. Hver er starfstitill þinn? Þátttakandi A var ekki viss 

um hvort hann ætti að merkja við alla starfstitla hans eða bara þann sem ætti við núna. Næsta 

athugasemd tengdist spurningu 1:10. Hvaða tungumál talar þú í þínu starfi? Þátttakanda A fannst ekki 

nógu skýrt hvort hann ætti einungis að tilgreina það tungumál sem hann veitir íhlutun á eða hvort hann 

ætti einnig að tilgreina önnur tungumál, eins og ensku, sem hann notar til að eiga í samskiptum við 

erlenda foreldra. Þriðja athugasemdin í þessum flokki beindist að spurningu 3:7. Hljóta tvítyngd börn 

annars konar íhlutun með það markmið að auka málfærni þeirra en eintyngd börn þegar litið er til..:. 

Hér fannst þátttakanda óljóst hvort hann ætti að svara út frá einstaklings íhlutun eða almennri íhlutun í 
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skólum. Síðasta athugasemdin í þessum flokki tengdist spurningu 3:11. Vinnur þú með túlki þegar þú 

vinnur með börnum sem eiga móðurmál sem þú talar ekki? Þátttakanda fannst ekki nógu skýrt hvort 

hann ætti að svara út frá þjálfunartímum eða starfi sínu almennt.   

 Undir flokk (d) athugasemd við orðalag/þýðingu féllu tvær athugasemdir. Sú fyrri átti við um 

svarmöguleikann Eru aðal íhlutunaraðilar við spurningu 3:5a. Þátttakanda fannst erfitt að skilja hvað 

fælist í þessum svarmöguleika. Seinni athugasemdin átti við um spurningu 3:13. Út frá samskiptum 

þínum við börn og fjölskyldur sem þú vinnur með, finnst þér vera mikilvægur menningarmunur þegar 

litið er til..:. Hér fannst þátttakanda A erfitt að skilja hvað fælist í mikilvægum menningarmuni. 

4.4.2 Athugasemdir þátttakanda B 

Athugasemdir þátttakanda B féllu einnig undir alla fjóra flokkana. 

Undir flokk (a) athugasemdir við innihald spurninga féll ein athugasemd. Henni var beint að 

spurningu 3:12 Hafa flest börn sem þurfa á talþjálfun að halda aðgang að íhlutun á sínu móðurmáli? 

Hér fannst þátttakanda B erfitt að staðhæfa um tiltekið efni sem skortir rannsóknir á.  

Undir flokk (b) athugasemdir við innihald svarmöguleika féllu tvær athugasemdir. Fyrri 

athugasemdin átti við um svarmöguleika við spurningu 2:6. Þátttakanda B fannst svarmöguleikarnar 

ekki eiga nógu vel við í hans tilviki. Spurning 2:6 spyr út í hversu oft íhlutun fer fram og svarendur geta 

valið allt á milli sjaldnar en einu sinni í mánuði til þrisvar til fimm sinnum í viku. Þátttakandi B hefur 

mikla reynslu af íhlutun barna en þau eru ekki helstu skjólstæðingar hans um þessar mundir og því 

áttu svarmöguleikarnir illa við hans aðstæður. Seinni athugasemdin átti við um svarmöguleika við 

spurningu 3:6. Þátttakanda B fannst svarmöguleikarnir henta illa við Ísland og þau málsamfélög sem 

eru hér. 

Undir flokkinn (c) athugasemdir við fyrirmæli féllu þrjár athugasemdir. Fyrsta athugasemdin 

beindist að formála annars hluta. Þátttakanda B fannst þurfa að taka þar skýrt fram hvort hið tiltekna 

dæmi sem þátttakendur taka úr eigin reynslu eigi eingöngu við um annan hluta spurningalistans eða 

alla hlutana. Önnur athugasemdin tengdist spurningu 3:7 sem spyr út í mat á báðum tungumálum 

EÐA mat á móðurmáli ef það er ekki ríkjandi tungumál EÐA mat á tungumáli sem er ríkjandi mál. 

Þátttakanda B fannst hér vera um þrjár spurningar að ræða en aðeins einn svarreitur í boði. Sama átti 

við um spurningu 3:9 Eru gerðar sérstakar kröfur til eða er fræðsla í boði fyrir talmeinafræðinga (eða 

sambærilega fagaðila) sem vinna með tví-/fjöltyngdum börnum. Hér fannst þátttakanda vera um tvær 

spurningar að ræða en aðeins einn svarreitur í boði. 

Undir flokki (d) athugasemd við orðalag/þýðingu féllu þrjár athugasemdir. Fyrsta athugasemdin 

átti við um spurningu 3:13 Út frá samskiptum þínum við börn og fjölskyldur sem þú vinnur með, finnst 

þér vera mikilvægur menningarmunur þegar litið er til..:. Þátttakanda B fannst ekki nógu skýrt hvað 

væri átt við með mikilvægur menningarmunur í þessari spurningu. Önnur athugasemdin átti við um 

svarmöguleika við spurningu 4:4 Tíminn sem líður frá því að barnið svarar þangað til þú bregst við. 

Þátttakanda B fannst ekki nógu skýrt hvað átt var við með þessum svarmöguleika. Sama átti við um 

svarmöguleika við spurningu 4:5 Ég skoðaði hvort breyta þyrfti ílaginu í íhlutuninni með því að auka 

tíðni og gæði innihaldsins.  
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4.4.3 Athugasemdir þátttakenda C 

Athugasemdir þátttakanda C féllu undir flokkinn (b) athugasemdir við innihald svarmöguleika. Fyrri 

athugasemdin átti við um spurningu 4:6 Í þessu tiltekna tilfelli, hvaða viðmið notaðir þú þegar þú 

ákvaðst að ljúka meðferð? Hér fannst þátttakanda C vanta svarmöguleikann að barnið væri enn þá í 

þjálfun. Seinni athugasemdin átti við um spurningu 4:7 ALMENNT, Í ÞÍNU STARFI, er sú íhlutun sem 

þú veitir að einhverju leyti undir áhrifum frá eftirfarandi kenningum? Fyrir hverja fullyrðingu skaltu velja 

þann reit sem endurspeglar best hvernig eftirfarandi kenningar hafa áhrif á þína íhlutun. Við þessari 

spurningu fannst þátttakanda erfitt að velja einn ákveðinn svarmöguleika.  
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5 Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar og þær settar í samhengi við fræðilega 

umfjöllun. Fyrst verður fjallað um niðurstöður þýðingarferlisins og gerð grein fyrir þeim hindrunum sem 

komu upp við þýðingu enska textans yfir á íslensku og við meðhöndlun atriða sem tengjast  

þjónustukerfi annarra menninga- og málsamfélaga. Þar á eftir verður fjallað um niðurstöður yfirlestrar 

sérfræðinga. Þar næst verður farið yfir niðurstöður bakþýðingar og niðurstöður forprófunar. Loks 

verður farið yfir styrkleika og takmarkanir rannsóknarinnar og ályktanir dregnar út frá niðurstöðum. 

5.1 Þýðingarferlið 

Við þýðingu af þessu tagi var að mörgu að huga. Bæði þurfti að kljást við ýmsar hindranir tengdar því 

að færa ákveðna sérhæfða merkingu og markmið af einu tungumáli yfir á annað á skýran og 

árangursríkan hátt og jafnframt að finna þau atriði sem eiga ekki við í þjónustuumhverfi íhlutunar fyrir 

börn með málþroskaraskanir á Íslandi. Fyrst verður farið yfir þau atriði er tengjast mismunandi 

tungumálum og þar á eftir þau atriði sem tengjast mismunandi umhverfi íhlutunar.  

Við þýðingar er helsta krafan sú að þýðingin sé læsileg á málinu sem þýtt er yfir á. Þetta er ein af 

ástæðum þess að ekki er talið gæfulegt að þýða setningar frá orði til orðs. Með það í huga reyndi 

höfundur þessa verkefnis eftir fremsta megni að vanda orðaval og orðaröðun við þýðinguna. Með því 

verklagi getur textinn orðið ólíkur frumtextanum að því leyti að lengd hans og orðaröðun breytist. Á 

sama tíma var krafa á þýðanda um að vera afar trúr listanum vegna þeirrar miklu vinnu sem lögð var í 

hverja einustu setningu og hverja einustu spurningu, til að stuðla að því að samræmi haldist á milli 

þýðinga. Stundum komu þó upp dæmi þar sem ekki var hægt að þýða yfir á íslensku án þess að gera 

einhverjar breytingar.  Fjórði hluti spurningalistans reyndist þyngstur í þýðingarferlinu vegna þess að 

hann inniheldur mikinn fjölda íðorða sem eru sjaldan notuð eða eiga sér ekkert þekkt íslenskt heiti. Við 

þýðingu passaði höfundur sig þó að búa ekki til ný orð heldur að reyna að umorða og útskýra eins og 

svigrúm var til. Þyngsti hluti fjórða hlutans var síðasta spurning listans sem snýr að mismunandi 

kenningum. Flestar þessara kenninga áttu sér enga samsvörun í íslenska íðorðasafninu sem stuðst 

var við. Spurningarnar voru þess eðlis að ekki var hægt að sleppa þýðingunni og útskýra kenninguna í 

staðinn. Því leitaði höfundur að íslenskum greinum og rannsóknum þar sem þessar kenningar komu 

fyrir ásamt íslensku heiti og urðu þau heiti fyrir valinu. Öll þessi íslensku heiti voru afar gegnsæ en til 

að stuðla að því að allir svarendur listans leggi sömu merkingu í þær kenningar sem spurt er um þá 

var enska heitið látið fylgja með innan sviga. 

Við þýðinguna komu upp mörg dæmi sem eiga ekki við í íslensku þjónustuumhverfi íhlutunar. 

Vegna áherslu á samræmi milli þýðinga og áherslu á að breyta á engan hátt innihaldi listans fengu 

þessi atriði að standa að mesu leyti óbreytt. Atriði sem eiga ekki við voru kerfisbundið skráð niður og 

verða afhent sérfræðingum verkefnisins sem munu sjá um fyrirlögn listans hér á landi. Helstu 

athugasemdirnar tengdust spurningu um starfstitil þeirra sem veita íhlutun, spurningu um starfsstað og 

spurningu um hverjir fjármagna íhlutun. Hérlendis kemur fjármagn fyrir íhlutun aðallega úr þremur 

áttum en í spurningunni koma átta mismunandi svarmöguleikar til greina. Ef þessi spurning væri 

aðlöguð að íslenska kerfinu féllu heilbrigðiskerfið og sjúkratryggingar undir sama svarmöguleika. 
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Sjúkratryggingar Íslands eru hluti af heilbrigðiskerfinu sem allir landsbúar eru aðilar að. Menntakerfið á 

Íslandi borgar sjaldnast fyrir íhlutun barna en í sumum tilfellum þá borgar félagsmálaþjónusta (t.d. 

barnavernd) fyrir þjálfun og þá kemur greiðslan úr vasa viðeigandi sveitarfélags. Því væri hægt að fella 

þá svarmöguleika undir sveitarfélag, en þann svarmöguleika vantar algjörlega. Það verður að teljast 

fátítt að góðgerðasamtök greiði fyrir íhlutun eða að íhlutun sé ókeypis, en sjálfsagt er að hafa þá 

svarmöguleika í boði. 

Þýðingarferlið var mikill línudans og til að stuðla að auknum gæðum þýðingarinnar voru 

sérfræðingar sem komu að gerð upprunalega listans fengnir til að fara yfir orðalag og merkingu 

hennar. Vegna sérfræðiþekkingar sinnar hafði álit sérfræðinga úrslitavald. 

5.2 Yfirlestur sérfræðinga 

Helstu athugasemdir sérfræðinga tengdust breytingum á orðalagi eða orðavali. Sérfræðingur 2 ítrekaði 

mikilvægi þess að orðaröð og merking frumtextans héldi upprunaleika sínum í íslenskri þýðingu. Eftir 

yfirlestur hans var ljóst að höfundur varð að leggja enn meiri áherslu á að vera trúr listanum og því 

breytti hann orðaröðun flestra spurninga í öðrum hluta. Algengt form spurninga í öðrum hluta var ,,For 

this particular child how/where..“. Til að aðlaga spurningar að íslenskri setningafræði setti höfundur 

flestar spurningarnar upp á þann hátt að þær byrjuðu á spurnarfornafni í stað forsetningar. Þessi 

aðlögun hefur ef til vill breytt uppröðununni það mikið að til varð svigrúm fyrir svarandann að setja 

eigin skoðun inn í svarið í stað þess að ganga einungis út frá reynslu sinni. Því voru spurningarnar 

aðlagaðar betur að frumtexta. Þegar búið var að samræma allan spurningalistann að athugasemdum 

sérfræðinganna þriggja var komið að því að senda hann til bakþýðingar til að meta hvort eitthvað hafði 

afbakast eða glatast í þýðingarferlinu. 

5.3 Samanburður bakþýðingar við frumtexta 

Samanburðurinn kom í heildina vel út. Sumt var bakþýtt og orðað á nákvæmlega sama hátt og það 

birtist í frumtexta. Stór hluti var merkinga- og setningafræðilega eins. Lítið var um misræmi á milli 

bakþýðingar og frumtexta. Þegar misræmi kom fyrir fór höfundur kerfisbundið yfir þau atriði í íslensku 

þýðingunni og mat hvort þörf væri á breytingum. Við samanburðinn kom í ljós að nokkur orð höfðu 

glatast við þýðinguna og höfundur hafði lagt ranga merkingu í ákveðið hugtak. Til dæmis var 

merkingafræðilegur munu á hugtakinu  behavior modification approaches í frumtexta og behavioral 

approach  í bakþýðingu. Við þennan samanburð varð höfundi ljóst að þessi tvö hugtök hafa ekki sömu 

merkingu. Behavioral approach merkir atferlisfræðileg nálgun sem byggir á atferlishyggju. Behavior 

modification approach merkir hins vegar atferlishæfingu sem felur í sér mótun atferlis með virkri 

skilyrðingu í kjölfar nákvæmrar greiningar á sérkennum og tíðni þess atferlis, sem ætlunin er að 

breyta. Þessu var breytt. Bakþýðing gagnast verulega að þessu leyti með því að varpa ljósi á þær 

breytingar sem hafa orðið á textanum og innihaldi hans. 

5.4 Forprófun 

Lokastig rannsóknarinnar var að forprófa spurningalistann til að sjá hvort orðalag væri nógu skýrt, 

hversu aðgengilegur spurningalistinn væri þátttakendum og hvort einhverjir erfiðleikar kæmu upp við 

svörun hans. Flestar athugasemdir þátttakenda tengdust fyrirmælum spurninga. Almennt fannst 
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þátttakendum fyrirmælin mega vera fleiri og nákvæmari. Auðvelt er að bæta úr þessu með því að setja 

inn fleiri fyrirmæli og nákvæmari leiðbeiningar. Sú aðgerð myndi auka líkurnar á því að þeir aðilar sem 

munu koma til með að svara spurningalistanum munu leggja sömu merkingu í það sem spurt er um.  

Nokkuð var um athugasemdir við orðalag og þýðingu. Þátttakendur A og B voru sammála um að 

orðalag við spurningu 3:13 væri óskýrt.  Erfiðleikarnir tengdust aðallega þýðingunni mikilvægur 

menningarmunur sem er íslensk þýðinga á pronounced cultural differences. Það er ljóst að þessa 

þýðingu þurfa íslensku sérfræðingar sem eru aðilar að COST verkefninu að taka til umfjöllunar. Með 

enska orðalaginu er átt við mikilvægan menningarmun en hugsanlega þarf að finna betra íslenskt orð 

til að gera spurninguna skýrari. Sama verður gert við aðrar athugasemdir þátttakenda við orðalag til að 

stuðla að samræmi í skilningi markhópsins og samræmi í þýðingum á milli tungumála. Athugasemd 

þátttakanda C við svarmöguleika spurningar 4:6 átti fullan rétt á sér og þá svarmöguleika þarf að taka 

til athugunar. Þær athugasemdir sem eftir standa tengjast allar innihaldi spurninga og svarmöguleika 

sem eiga ekki við í þjónustuumhverfi íhlutunar á Íslandi. Þessar athugasemdir ásamt athugasemdum 

höfundar um sama efni hafa verið skráðar niður og verða afhentar íslenska COST Action IS1406 

hópnum sem mun ræða breytingar sem þarf að gera á innihaldi spurningalistans. Forprófunin var afar 

gagnleg að því leyti að hún gerði höfundi kleift að sjá helstu galla spurningalistans og gera á honum 

útbætur áður en hann verður lagður fyrir markhópinn en niðurstöður sýna að í heildina litið tókst vel til 

við þýðingu sérfræðingakönnunar COST Action IS1406 rannsóknarnetsins.  

5.5 Styrkleikar og takmarkanir rannsóknar 

Einn af styrkleikum rannsóknarinnar er hversu margir sérfræðingar komu að henni. Með höfundi og 

leiðbeinanda verkefnisins voru þeir sex talsins. Sérfræðingar verkefnisins fóru kerfisbundið yfir listann 

og tilgreindu það sem betur mætti fara. Einnig flokkast líkindi frumtexta og bakþýðingar til styrkleika 

rannsóknarinnar en sú staðreynd gefur til kynna að innihald frumtextans hafi skilað  sér í þýddu 

útgáfunni. 

Til takmarkana telst sú staðreynd að sérfræðingarnir voru ekki alltaf sammála um þýðingar en það 

varð hins vegar til þess að umræður sköpuðust um ákveðin atriði sem voru svo þýdd með rökstuðningi 

sérfræðinga á sínu sviði. Jafnframt takmarkast gæði þýðingarinnar við reynsluleysi höfundar en hann 

hefur ekki áður komið að þýðingu mælitækis af þessum toga. 
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6 Ályktanir 

Helsta markmið þessarar rannsóknar var að frumþýða, yfirfara, bakþýða og forprófa 

sérfræðingakönnun COST Action IS1406. Íslensk þýðing könnunarinnar er mikilvægur liður í því að 

meta hvernig staðið er að íhlutun íslenskra barna með málþroskaraskanir en líkt og komið hefur fram 

þarf íhlutun þeirra að vera skilvirk og vel skilgreind. Málþroskaröskun, hvort sem um er að ræða 

sértæka eða almenna, er flókið fyrirbæri sem á sér margar birtingamyndir. Þessi fjölbreytileiki veldur 

því að ekki eru allir fræðimenn á sama máli um hvaða hugtak beri að nota yfir fyrirbærið né heldur 

hvernig eigi að skilgreina það. Líkt og fjallað hefur verið um eru jákvæð teikn á lofti um að breytingar 

séu í vændum. Skýr lína hefur verið dregin á milli skilgreininga sem auðvelda mun markmið og 

framkvæmd íhlutunar og þar með hafa jákvæð áhrif á vinnu vegna barna með málþroskaraskanir. Í 

þessari rannsókn var tekin afstaða til þeirra íslensku hugtaka sem eru notuð og ítarleg 

sérfræðingakönnun þýdd yfir á íslensku til að stuðla að þróun fræðigreinarinnar, bæði á Íslandi og fyrir 

utan landsteinana. Rannsóknin er því liður í framþróun þessa skilgreinda hóps og leggur málefnum 

hans lið. Höfundur telur því að markmiði rannsóknarinnar hafi verið náð og að hún hafi þar að auki 

hagnýtt gildi því hún veitir upplýsingar um hentuga aðferðafræði við þýðingu á erlendum 

sérfræðingakönnunum og yfirlit yfir hvaða vandkvæði geta komið upp.  

 Í þýðingarferlinu notaði höfundur aðlöguð viðmið um þýðingar mælitækja. Viðmiðin sem stuðst var 

við voru hvorug ætluð þýðingum á sérfræðingakönnunum en erfiðlega gekk að finna slík viðmið. Því 

fann höfundur viðurkenndar aðferðir sem eru notaðar við þýðingar á mælitækjum og aðlagaði þær að 

þessu tiltekna rannsóknarverkefni. Aðferðafræðin sem varð fyrir valinu felur í sér helstu aðferðir sem 

eru notaðar við þýðingar í dag þegar mælitæki eru þýdd af einu tungumáli yfir á annað. Teljast verður 

að vel hafi takist til og að sú aðferðarfræði sem var notuð hafi tekið á öllum helstu hindrunum þeirra 

sem þýða svo sértækt efni yfir á íslensku. Þýðingar eru algengar en eflaust gera ekki allir sér grein fyrir 

þeim kröfum sem eru gerðar um notkun viðurkenndra aðferða við þýðingar og umfangi þess að þýða 

kannanir á milli tungumála. Það er ekki nóg að þekkja bæði tungumálin vel heldur þarf einnig að búa 

yfir nægilegri þekkingu á báðum málsamfélögunum, þekkja efnivið mællitækisins, vera kunnugur 

markhópnum og hafi þekkingu á prófagerð (Sigurgrímur Skúlason, 2005). Við þýðingar skal jafnframt 

gefa nákvæma lýsingu á ferlinu sjálfu svo hægt sé að meta vinnubrögð og hæfni samhliða gæðum 

staðreyndar að líkt og málið sjálft er þýðing afar huglæg og fótspor þýðandans verða ekki svo 

auðveldlega afmáð. Reynsla hans og þekking mun ávallt lita orðaval og orðalag textans en mikilvægt 

er að hafa í huga að í grunninn er engin ein þýðing rétt. Þegar uppi er staðið er það alltaf matsatriði 

hvað hljómar betur eða réttar. Við úrlausn á þeim vanda hafði höfundur innan handar fimm 

sérfræðinga sem höfðu meiri reynslu og þekkingu en hann sjálfur og fóru yfir þýðingar hans. 

Sérfræðingarnir voru þó ekki alltaf á einu máli um hvað væri réttari þýðing en önnur sem undirstrikar 

enn fremur hversu huglæg þýðing er. Eftir yfirlestur sérfræðinganna tóku við bakþýðing og forprófun 

sem hafa að öllum líkindum minnkað persónuleg blæbrigði þeirra sem komu að þýðingunni og stuðlað 

að líkindum á milli þýðingar og frumtexta. Niðurstöður sýna að einstaka atriðum og orðalagi þarf að 

breyta áður en listinn er lagður fyrir íslenska markhópinn. Það er ekki á valdi höfundar að sjá um þær 

breytingar þar sem um er að ræða alþjóðlegan spurningalista sem leggja á fyrir sérfræðinga á fjórða 

þýðingarinnar  (Einar  Guðmundsson, 2006).  Þessi  vinnubrögð  draga  úr  áhrifum  þeirrar 
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tug þjóða. Næsta stig rannsóknarinnar er því að bera athugasemdir og hindranir sem upp komu við 

þýðingarferlið saman við athugasemdir annarra þýðenda annarra þjóða og meta hvort þurfi að breyta 

innihaldi spurningalistans. Ekki væri úr vegi að íslensku fulltrúarnir leggi greinileg álitamál, er varða 

hugsanlegan túlkunarmisskilning, fyrir stjórnendur COST í því skyni að bæta listann áður en hann 

verður lagður fyrir þá fagaðila sem sinna íhlutun barna í Evrópu og víðar. Að því loknu er það ósk 

höfundar að íslensk þýðing spurningalistans muni gagnast við öflun upplýsinga um íhlutun íslenskra 

barna með málþroskaraskanir og þar með stuðla að þróun fræðigreinarinnar. 
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Kæri starfsfélagi, 
 
Þessi sérfræðingakönnun var hönnuð af meðlimum COST Action IS1406 til að gera okkur kleift að 
fá skýra mynd af því hvernig sérfræðingar skilja þarfir barna með málþroskaraskanir og hvernig 
þessum þörfum er sinnt um gjörvalla Evrópu. 
 
Könnunin skiptist í fjóra hluta. Fyrsti hlutinn snýr að upplýsingum um svarandann. Annar hlutinn 
fjallar um þjónustumiðuð atriði íhlutunar. Þriðji hlutinn snýst um félags- og menningarleg atriði 
og tengsl þeirra við íhlutun barns með málþroskaröskun. Fjórði hlutinn lýtur að fræðilegum 
hugleiðingum. Vinsamlegast svaraðu öllum spurningunum. Við áætlum að það taki ekki meira en 
30 mínútur að svara öllum spurningalistanum.  
  

Við útfyllingu listans skaltu hafa það í huga að það er afar mikilvægt að svara öllum spurningum 
út frá eigin reynslu og að það eru engin rétt eða röng svör.  

  

Úrvinnsla gagna er algjörlega nafnlaus. Þessi könnun hefur fengið siðferðislegt samþykki frá 
siðferðisnefnd Háskólans í Newcastle.  

  

Við erum meðvituð um að ákveðnar skilgreiningar skipta máli og að þær geta verið 
breytilegar á milli landa. Af þeirri ástæðu höfum við ákveðið að koma með einfaldar 
skilgreiningar hér fyrir neðan sem voru samþykktar af vinnuhópunum þegar verkefnið fór af stað 
til að brennidepill spurningalistans væri skýr.  

Takk fyrir þína aðstoð við að svara listanum.  

  

Samantekt af niðurstöðum könnunarinnar verður birt á vef verkefnisins  

http://research.ncl.ac.uk/costis1406/  

James Law (Bretland)  

Formaður stjórnarnefndar COST Action IS1406  

Vinnuhópur 1  

David Saldaña (Spánn)  

Carol-Anne Murphy (Írland)  

Vinnuhópur 2  

Ellen Gerrits (Holland)  

Cristina McKean (Bretland)  

Vinnuhópur 3  

Elín Þöll Þórðardóttir (Ísland)  

Seyhun Topbaş (Tyrkland)  
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Nokkrar skilgreiningar sem voru samþykktar á fyrsta stjórnarfundi COST Action IS1406 
 
Hvað er málþroskaröskun? 

 
Málþroskaröskun er þegar málfærni barns er metin marktækt sein borin saman við málfærni 
jafnaldra. Við matið er yfirleitt notast við samsetningu af formlegum málþroskaprófum, málsýnum og 
faglegu mati. Brennidepill COST Action IS1406 eru börn sem eiga erfitt með að læra móðurmál sitt. 
Málþroskaröskun á sér ekki stað vegna þess að barn talar fleiri en eitt tungumál. Tvítyngt eða fjöltyngt 
barn getur verið með málþroskaröskun en sú málþroskaröskun birtist þá yfirleitt í öllum þeim 
tungumálum sem barnið talar.  
Áhersla COST verkefnisins er á talað mál en ekki á aðrar tjáskiptaleiðir. Hefð er fyrir því að tala annars 
vegar um sértæka málþroskaröskun og hins vegur um almenna málþroskaröskun. Með sértækri 
málþroskaröskun er átt við að undirliggjandi orsakir röskunarinnar eru óþekktar (þó það geti verið 
samsláttur með öðrum einkennum). Almenn málþroskaröskun er þegar röskunin er hluti af stærra 
heilkenni (til dæmis einhverfu). Megináhersla COST Action IS1406 er barn með sértæka 
málþroskaröskun. 

 
Hvað er átt við með íhlutun? 

 
Íhlutun barna sem hafa verið greind með málþroskaraskanir er safn aðferða sem eru sérstaklega 
hannaðar til að stuðla að öflugum málþroska og/eða til að draga úr áhrifum þeirra hindrana sem 
verða á vegi barna með málþroskaraskanir. Mat á því hvort barn þurfi  íhlutun felur í sér samsetningu 
af formlegum málþroskaprófum (þegar þau eru tiltæk), athugun á mál- og samskiptalegri færni og 
faglegu mati.  Íhlutun er yfirleitt bundin ákveðnum tímamörkum sem hefst með mati á þörfum 
barnsins og er seinna endurtekið til að meta árangur hennar.  
 
Hvaða sérfræðingur sem er getur veitt barni með málþroskaröskun íhlutun en yfirleitt er hún í umsjá 
aðila sem eru sérhæfðir í tali og máli. Aðild sérfræðinga að íhlutun er breytileg eftir löndum en þeir 
geta til dæmis verið talmeinafræðingar eða kennarar, klínískir málvísindamenn, sálfræðingar og fleiri. 
Aðkoma sérfræðinga er ýmist í formi beinnar eða óbeinnar íhlutunar. Við beina íhlutun sjá 
sérfræðingarnir sjálfir um að fylgja íhlutun eftir en við óbeina íhlutun sjá staðgenglar, eins og 
foreldrar, kennarar eða aðrir sem koma að barninu, um að fylgja íhlutun eftir undir leiðsögn 
sérfræðings.  Umhverfi íhlutunar er einnig með breytilegu sniði. Íhlutun getur farið fram á heimilum, 
innan heilbrigðiskerfisins, í skólum eða á einkareknum stofum. 
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1. Hluti: Upplýsingar um þig 
 
Þessi hluti könnunarinnar beinist að grunnupplýsingum um þig, þína hæfni og þína starfshætti. 
 
1:1. Kyn 
 
1:2. Aldur 

 20-30 
 31-40 
 41-50 
 51-60 
 60+ 

1:3. Starfsland (Vinsamlegast tilgreinið) 
 
1:4. Hver er starfstitill þinn? 
 

 Talmeinafræðingur 
 Heyrnarfræðingur 
 Sérkennari  
 Sálfræðingur 
 Málvísindamaður 
 Kennari 
 Barnakennari (e. pedagogue) 
 Læknir 
 Blandaður titill (Vinsamlegast tilgreinið) 
 Annað (Vinsamlegast tilgreinið) 

1:5.  Hver eru þín starfsréttindi? 
 

 Utan háskóla: Diplóma 
 Háskóla: Stúdent/Bachelor gráða 
 Háskóla: Meistaragráða 
 Háskóla: Doktorsgráða 
 Háskóla: Annað (t.d. Diplóma) 

 
1:6. Í hvaða landi sóttir þú þín starfsréttindi? 
 
1:7. Hversu margra ára reynslu hefur þú af því að vinna með börnum með málþroskaraskanir síðan 
þú öðlaðist starfsréttindi? 
 
1:8 Hvert er þitt móðurmál? 

1. Ríkjandi tungumál þíns málsamfélags 
2. Minnihluta tungumál 
3. Bæði (1 og 2) 

 
1:9. Telur þú þig vera: 

 Eintyngda/eintyngdan 
 Tvítyngda/tvítyngdan 
 Fjöltyngda/fjöltyngdan 
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1:10. Hvaða tungumál talar þú í þínu starfi? 

 1 
 2 
 3 

 
1:11. Hvaða aldurshópi vinnur þú með? (Vinsamlegast veldu ALLT sem á við) 

 0-3 ára 
 4-6 ára 
 7-11 ára  
 12-16 ára 
 16+ ára 

1:12. Hvar vinnur þú? 
 Sjúkrahúsi 
 Heilsugæslu 
 Leikskóla 
 Grunnskóla 
 Sérskóla 
 Einkastofu 
 Einkareknum sérskóli eða endurhæfingarstöð 
 Annars staðar (vinsamlegast tilgreinið) 

1:13. Innan hvaða geira starfar þú? (Vinsamlegast veldu ALLT sem á við) 
 Heilbrigðisgeirans 

 Menntageirans 

 Góðgerðargeirans 

 Einkageirans 

 Frjálsra félagasamtaka (e. non-governmental organisations) 

 Öðrum ( vinsamlegast tilgreinið) 
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2. Hluti: Þjónustumiðuð atriði íhlutunar 
 
Þessi hluti könnunarinnar lýtur að því hvernig þjónustu við börn með málþroskaraskanir er háttað. 
 
Leiddu hugann að einu dæmigerðu barni með málþroskaröskun úr þínum venjulega 
skjólstæðingafjölda sem þú hefur veitt íhlutun á síðustu 2-3 mánuðum. Þetta getur verið bein 
íhlutun, þar sem þú hefur unnið með barninu í eigin persónu eða óbein íhlutun líkt og að búa til 
áætlun, leiðbeina foreldrum eða menntunarfræðingum sem vinna með barninu. 
 
Fyrir allar eftirfarandi spurningar munum við biðja þig um að svara með þetta tiltekna barn í huga. 
 
Spurningar um barnið 
2:1a.  

Hversu gamalt er 
barnið? 

 

 
2:1b. Veldu eitt svar 

 Eingöngu skilnings Eingöngu tjáningar Blöndu af hvoru 
tveggja 

Hvaða tegund af 
málþroskaröskun er 
barnið með? 

   

 
2:1c. Veldu eitt svar 

 Væg Miðlungs Alvarleg 

Ef þú notar þitt faglega 
mat, hversu alvarleg er 
málþroskaröskun 
barnsins? 

   

 
2:1d. Veldu eitt svar 

 Eintyngt Tvítyngt/fjöltyngt 

Hver er 
tungumálabakgrunnur 
barnsins? 

  

 
2:1e. Veldu eitt svar 

 Engu Almennum leikskóla 
eða grunnskóla 

Almennum 
leikskóla eða 
grunnskóla þar 
sem það hlýtur 
aðstoð sérfræðings 

Sérskóla 

Hvaða skólasviði 
tilheyrir barnið? 

    

 



  

59 

Spurningar um íhlutun 
 
2:2. Fyrir þetta tiltekna barn hvernig er íhlutunin fjármögnuð? 
Vinsamlegast hakið við allt sem á við 
 

Opinberu fjármagni: Heilbrigðiskerfi  

Opinberu fjármagni: Félagsmálaþjónustu  

Opinberu fjármagni: Menntakerfi  

Góðgerðastarfi  

Fjölskyldu  

Sjúkratryggingum  

Þjálfun er ókeypis  

Annað (Vinsamlegast tilgreinið)  

 
 
2:3. Fyrir þetta tiltekna barn hvernig er íhlutunin veitt? 
Vinsamlegast hakið við allt sem á við 
 

Beint –Íhlutun er veitt af þér í eigin persónu   

Óbeint – Aðrir aðilar veita íhlutun sem þú 
hannar og hefur umsjón með 

 

 
 
2:4. Fyrir þetta tiltekna barn hvar fer BEINA íhlutunin fram? 
(Þessi spurning er háð svörun á spurningu 2.3) 
Vinsamlegast hakið við allt sem á við 
 

Í leik-/grunnskólanum – utan skólastofu  

Í leik-/grunnskólanum – innan skólastofu  

Á heilsugæslu/sjúkrahúsi  

Á einkarekinni stofu/ í einkareknum skóla  
(með engin tengsl við heilsugæslu) 

 

Á heimili barnsins  

Á umönnunarheimili  

Í gegnum fjarskiptabúnað með fjarþjálfun  

Annað (Vinsamlegast tilgreinið)  
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2:5.  Fyrir þetta tiltekna barn er BEINA meðferðin veitt 
(Þessi spurning er háð svörun á spurningu 2.3) 
 
Vinsamlegast hakið við allt sem á við 
 

Með einstaklingsþjálfun  

Í litlum hópi (2-3 einstaklingar)  

Í stórum hópi (4 eða fleiri einstaklingar)  

 
2:6. Fyrir þetta tiltekna barn hversu oft fer BEIN íhlutun fram? 
Vinsamlegast veldu einn svarmöguleika 
 

Sjaldnar en 
einu sinni í 
mánuði 

1 x í mánuði 1 x á hálfum 
mánuði 

1 x í viku 2 x í viku 3-5 x í viku 

      

 
 
2:7. Fyrir þetta tiltekna barn - hversu lengi varir hver þjálfunartími BEINNAR íhlutunar? 

< 30 mínútur 31 - 45 mínútur 46 – 60 mínútur > 60 mínútur 

    

    

 
2:8. Fyrir þetta tiltekna barn er hámark á þeim fjölda tíma sem þú getur veitt? 

Já Nei 

  

 
2:9. Ef já, hversu margir tímar? 

< 6 7 - 12 13 - 20 21- 50 > 50 

     

 
2:10. Ef íhlutunin er veitt ÓBEINT hver vinnur með barninu? 
Vinsamlegast hakið við allt sem á við 
 

Foreldri/umönnunaraðili  

Kennari  

Stuðningsfulltrúi  

Sérkennari  

Aðrir (Vinsamlegast tilgreinið)  
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2:11. Fyrir þetta tiltekna barn hvar fer ÓBEINA ÍHLUTUNIN fram? 
Vinsamlegast hakið við allt sem á við 
 

Í leik-/grunnskólanum – utan skólastofu  

Í leik-/grunnskólanum – innan skólastofu  

Á heilsugæslu/sjúkrahúsi  

Á einkarekinni stofu/einkareknum skóla  
(með engin tengsl við heilsugæslu) 

 

Á heimili barnsins  

Á umönnunarheimili  

Í gegnum fjarskiptabúnað með fjarþjálfun  

Annað (Vinsamlegast tilgreinið)  

 
2:12. Fyrir þetta tiltekna barn er ÓBEINA meðferðin veitt 
Vinsamlegast hakið við allt sem á við 
 

Með einstaklingsþjálfun  

Í litlum hópi (2-3 einstaklingar)  

Í stórum hópi (4 eða fleiri einstaklingar)  

 
2:13. Fyrir þetta tiltekna barn hversu oft fer ÓBEIN íhlutun fram? 
Vinsamlegast veldu einn svarmöguleika 
 

Sjaldnar 
en einu 
sinni í 
mánuði 

1 x í mánuði 1 x á hálfum 
mánuði 

1 x í viku 2 x í viku 3-5 x í viku Veit ekki 

       

       

 
2:14. Fyrir þetta tiltekna barn - hversu lengi varir hver þjálfunartími ÓBEINNAR ÍHLUTUNAR? 
Vinsamlegast veldu einn svarmöguleika 
 

< 30 mínútur 31 – 45 mínútur 46 – 60 mínútur > 60 mínútur Veit ekki 

     

     

 
 
2:15. Fyrir þetta tiltekna barn hefur þú notað eitthvað af eftirtalinni stafrænni tækni sem verkfæri 
við beitingu íhlutunaraðferða?  
Vinsamlegast hakið við allt sem á við 
 

Nei, ég nota ekki stafræna tækni   

Snjallsíma  

Spjaldtölvu  

Tölvu  

Annað (Vinsamlegast tilgreinið)  
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3. Hluti: Félags- og menningarlegt umhverfi íhlutunar fyrir börn með 
málþroskaraskanir 
 
Þessi hluti könnunarinnar beinist að áhrifum umhverfisþátta á íhlutun. 

 
3:1. Vinsamlegast gefið til kynna hvort einhver af eftirfarandi þáttum hafi áhrif á þá þjónustu sem 
börn hljóta eða aðgengi þeirra að þessari þjónustu: 

 

 Já Nokkuð Nei Veit ekki 

Þéttbýli/dreifbýli     

Samfélagsleg staða     

Tekjur     

Tryggingastaða     

Móðurmáls/menningar- 
samfélag 

    

Menntunarstig     

Hvar á landinu     

Annað, (Vinsamlegast 
tilgreinið) 

 

 
3:2. Hefur menningartengdur munur (til dæmis trúarlegar skoðanir, menningartengdar skoðanir, 
þjóðernis- eða málsamfélag o.fl.) áhrif á hvort fjölskyldur sæki þá þjónustu sem þú hefur að bjóða 
börnum þeirra? 
 

Já Nokkuð Nei Veit ekki 

    

 
 
3:3. Eru fjölskyldur sem myndu frekar kjósa annan þjónustuaðila en talmeinafræðing, eða jafnvel 
einhvern aðila utan heilbrigðis- og menntakerfisins? 
 
 

Já Nokkuð   Nei Veit ekki 

    

 

Tilgreinið hverjum þær myndu 
leita aðstoðar frá:  
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Við höfum áhuga á hvort  fyrirbyggjandi inngrip sé í boði í þínu landi fyrir ung börn (á aldrinum 0 til 4 
ára) sem eiga á hættu að greinast með málþroskaröskun seinna meir, mögulega vegna lakari 
félagslegrar stöðu og/eða vegna annarra áhættuþátta sem tengjast því að samskipti foreldra og 
barna séu með þeim hætti sem best styður við málþroska. 
 
3:4 Er þér kunnugt um einhver meðferðarúrræði í þínu starfslandi sem hafa það meginmarkmið að 
styðja við samskipti foreldra og barna á þann veg að efla málþroska og samskiptafærni barna á 
aldrinum 0 til 4 ára (málþroski og tjáning eru hugsanlega ekki eina markmiðið sem unnið er að)? 
 

Já Nei 

  

 
3.4a  Ef já, vinsamlegast nefndu þessi úrræði. 
  

 

 
3:4b Ef já, hver framkvæmir þessi úrræði?  
 

Hjúkrunarfræðingur á heilsugæslu  

Félagsráðgjafi  

Kennari  

Talmeinafræðingur  

Aðrir (Vinsamlegast tilgreinið)  

 
3:5a. Er menningartengdur munur  á þátttöku foreldra (eða annarra þeirra sem annast börnin) í þeirri 
í íhlutun sem þú veitir? 
    

 Já Nokkuð Nei Veit ekki 

Taka þátt í tímum     

Vinna að 
íhlutunarmarkmiðum 
heima 

    

Hjálpa við að móta 
markmiðin 

    

Eru meðvitaðir um hver 
markmiðin eru 

    

Eru aðal íhlutunaraðilar     
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3:5b. Hvaða fjölskyldumeðlimir taka alla jafna mestan þátt í þjálfun barnsins (Veldu allt að tvo 
valmöguleika): 

Móðir  

Faðir  

Afi/amma  

Systkini  

Aðrir, t.d. dagforeldri, barnfóstra  

 
3:5c. Er menningarlegur munur á því hvaða fjölskyldumeðlimur er mest viðriðinn íhlutunina? 

 Já Nokkuð Nei Veit ekki 

    

 
 
3:6.  Hver er hlutfallsleg stærð helstu tungumálahópa í þínu landi? 

 % 

 10 20 30  40 50+ 

Ríkjandi tungumáls hópur      

Rótgrónir hópar með annað móðurmál      

Nýlegir innflytjendur      

 
 
3:7. Hljóta tvítyngd börn annars konar íhlutun með það markmið að auka málfærni þeirra en eintyngd 
börn þegar litið er til: (hakaðu við allt sem á við) 

 Já Nei Stundum Veit 
ekki 

Magns þjónustu (fjölda þjálfunartíma)     

Mats á báðum tungumálum EÐA mats á móðurmáli ef það er 
ekki ríkjandi tungumál EÐA mats á tungumáli sem er  ríkjandi 
mál 

    

Íhlutunar á fyrsta máli barnsins (ef það er frábrugðið ríkjandi 
tungumáli) 

    

Íhlutunar sem beinist að tveimur/mörgum tungumálum     

Íhlutunaraðferða sem fylgt er í þjálfun     

Sérkennsluaðstoðar í skóla     

Annars (tilgreinið):   

Nei, tvítyngd börn hljóta sömu þjónustu og eintyngd börn   

 
 
3:8. Hvaða fagaðilar koma að talþjálfun tví-/fjöltyngdra barna með málþroskaraskanir?  
Vinsamlegast merktu við allt sem á við 

Þeir sömu og vinna með eintyngdum börnum  

Sérfræðingar í tví-/fjöltyngi  

Túlkar/þýðendur  

Fagaðilar úr ákveðnum tungumálahópi  

Aðrir (tilgreinið)  
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3:9. Eru gerðar sérstakar kröfur til eða er fræðsla í boði fyrir talmeinafræðinga (eða sambærilega 
fagaðila) sem vinna með tví-/fjöltyngdum börnum? 

Valfrjáls námskeið  

Skyldunámskeið  

Engin námskeið  

Veit ekki  

 
 
 
3:10. Þegar foreldrar geta valið á milli þess að nota það tungumál sem er ríkjandi í þínu landi eða sitt 
eigið móðurmál heimafyrir, hvort tungumálið mælir þú með að þau tali við barnið? 

 Aldrei Stundum Oftast Alltaf 

Móðurmáli foreldranna     

Ríkjandi tungumáli     

 
 
3:11. Vinnur þú með túlki þegar þú vinnur með börnum sem eiga móðurmál sem þú talar ekki? 
   

Aldrei Stundum Oftast Alltaf Ekkert svar 

     

 
3:12. Hafa flest börn sem þurfa á talþjálfun að halda aðgang að íhlutun á sínu móðurmáli? 
      

Já Nei Stundum Veit ekki 

    

                      
3:13. Út frá samskiptum þínum við börn og fjölskyldur sem þú vinnur með, finnst þér vera mikilvægur 
menningarmunur þegar litið er til:  
 
Vinsamlegast merktu við allt sem á við 

 Já Nei Veit ekki 

Hvort foreldrar/umönnunaðilar telji sig eiga hlutverki að gegna við að 
kenna börnum sínum að tala 

   

Hvort foreldrar telji málþroska barnsins vera á ábyrgð 
foreldra/umönnunaraðila eða skólans 

   

Hvort hvetja eigi börn til að tala í návist fullorðinna    

Hvort það eigi að ansa því sem börn segja    

Hvort búast eigi við því að þroski barna fylgi ákveðnu viðmiði – sé 
svipaður hjá öllum börnum 

   

Hvort bregðast eigi við þroskafrávikum með íhlutun    
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3:14. Hversu hátt hlutfall (%) barna úr skjólstæðingafjölda þínum hafa 

sem móðurmál ríkjandi mál samfélags þíns  

sem móðurmál minnihlutamál sem þú talar  

sem móðurmál minnihlutamál sem þú talar ekki  

 
3:15. Hversu vel treystir þú hæfni þinni til að vinna með þá fjölbreyttu menningahópa sem búa í þínu 
samfélagi/sækja þína þjónustu? 

Alls ekki 
örugg/öruggur 

Nokkuð örugg/öruggur Hlutlaus Örugg/öruggur Mjög 
örugg/öruggur 

     

 
 
3:16. Hversu örugg/öruggur ert þú með hæfni þína til að vinna með fjölbreytta tungumálahópa? 

Alls ekki 
örugg/öruggur 

Nokkuð örugg/öruggur Hlutlaus Örugg/öruggur Mjög 
örugg/öruggur 

     

 
3.17. Hver er þinn tungumálabakgrunnur? Vinsamlegast gefið til kynna hversu mörg tungumál þú 
talar nógu vel til að eiga í samræðum og til að nota í þjálfun 

 Eitt tungumál Tvö Þrjú  Fleiri en þrjú 

Móðurmál     

Nógu góða færni til að 
nota í þjálfun 

    

Nógu góða færni til að 
eiga í samræðum 
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4. Hluti: Fræðilegar hugleiðingar 
 
Þessi þáttur könnunarinnar beinist að því hvernig þú tekur ákvarðanir þegar kemur að mótun 
meðferðaráætlunar og framkvæmd íhlutunar og jafnframt að kenningum sem styrkja þessar 
ákvarðanir. Svarmöguleikarnir eru tillögur frá meðlimum Action IS1406 og við gerum ekki ráð fyrir að 
þeir eigi við alla sem svara spurningalistanum. 
 
4:1. Þegar kemur að því að ákveða íhlutunaraðferð, hversu oft leiðir þú hugann að þeim kenningum 
sem liggja þar að baki? 

Aldrei Stundum Oft Alltaf 

    

 
4:2. Gerðu grein fyrir hversu hátt hlutfall af þínum tíma (í starfi) fer í að vinna með börnum (MEÐ 
MÁLÞROSKARASKANIR EÐA AÐRAR HAMLANIR EÐA GREININGAR) á eftirfarandi aldursskeiðum.  
Ef þú vinnur ekkert með ákveðnum aldurshópi skrifaðu þá 0%: 

3 til 6-7 ára 8 til 12 ára 13 til 18 ára 

______ % _______% ________% 

 
4:3. Rifjaðu upp barn með málþroskaröskun sem þú hefur unnið með á síðustu 2 til 3 mánuðum  (eða 
eitthvert nýlegt tilfelli) og er Á ÞVÍ ALDURSSKEIÐI SEM ÞÚ VINNUR MEST MEÐ. 
Ef þú vinnur jafn mikið með mismunandi aldurshópa, veldu þá einn þeirra. 

Aldurshópar  

4:3a Nefndu megin íhlutunaraðferðina sem þú notaðir við íhlutun barnsins. 

 
 
 

4:3b Hvers vegna varð þessi íhlutunaraðferð fyrir valinu? 
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4:4. Hafðu þetta tiltekna barn í huga þegar þú svarar næstu spurningum. Skoðaðu eftirfarandi 
fullyrðingar um þá þætti sem höfðu áhrif á ákvarðanatöku þína þegar þú valdir íhlutunaraðferð fyrir 
barnið. Fyrir hverja fullyrðingu skaltu velja þann reit sem endurspeglar best hve oft viðkomandi 
þáttur hefur áhrif á þína ákvarðanatöku. 

 1 Aldrei 2 Stundum 3 Oft 4 Alltaf 

Skor barnsins á stöðluðu málþroskaprófi     

Fjölbreytileiki verkefna í þjálfunartíma     

Hversu vel íhlutunin mætir þörfum barnsins     

Áhersla foreldra/barns á íhlutun     

Mat og upplýsingar um minni barnsins     

Minn skilningur á undirliggjandi ástæðum fyrir 
málþroskaröskununni 

    

Það sem ég komst að við athugun á samskiptum 
barns og foreldris/umönnunaraðila 

    

Fjöldi þjálfunartíma     

Þekking mín og þjálfun á ákveðinni aðferð     

Fjölbreytileiki þjálfunarefnis til að ná ákveðnu 
markmiði (orð, regla) 

    

Lengd hvers þjálfunartíma     

Mat og upplýsingar um hvernig barnið lærir 
munnlega þætti (hljóðkerfis/mállegt 
skammtímaminni, hæfni til að tengja orð við 
merkingu o.s.frv.) 

    

Líkurnar á því að íhlutun skili árangri fyrir 
viðkomandi barn 

    

Þekking mín á því hvernig þessi ákveðna íhlutun 
virkar til að breyta málþroskaerfiðleikum 

    

Vísindalegar rannsóknarniðurstöður sem styðja 
við íhlutunina 

    

Geta mín til að veita íhlutun í þeim aðstæðum 
sem ég vinn við 

    

Fjöldi þjálfunarstunda (tvisvar/einu sinni í viku, 
einu sinni í mánuði..) 

    

Fjárhagslegar takmarkanir     

Fagleg þekking og álit kollega á aðferðinni     

Það sem ég lærði með því að fylgjast með barninu 
í leik við jafnaldra 

    

Niðurstöður mínar á greiningu á málsýni barnsins     

Hvers konar endurgjöf er notuð (t.d. staðfesting, 
leiðrétting, endurtekning, útskýring) 

    

Tíminn sem líður frá því að barnið svarar þangað 
til þú bregst við 

    

Tímarammi sem er til umráða til að veita íhlutun     

Eigindleg athugun á villum og svörum barnsins á 
stöðluðu málþroskaprófi 
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4:5. Að nýju skaltu gera grein fyrir hvort þú hafir notað eftirfarandi aðferðir við íhlutun þína FYRIR 
ÞETTA TILTEKNA BARN. Fyrir hverja staðhæfingu skaltu velja þann reit sem endurspeglar best hve oft 
þú notar þessa nálgun við íhlutun. Við tökum það aftur fram að svarmöguleikarnir eru tillögur frá 
meðlimum Action IS1406 og við gerum ekki ráð fyrir að þeir eigi við alla sem svara spurningalistanum. 
Ef þú þekkir ekki ákveðin hugtök skaltu haka við valmöguleikann ,,Veit ekki” (VE). 

 VE 1 Aldrei 2 Stundum 3 Oft 4 Alltaf 

Ég notaði atferlishæfingu við íhlutun      

Ég notaði aðferðir sem vinna með veikleika í 
hugarstýringu (e. ecxecutive functioning) við 
íhlutun 

     

Ég notaði skynhreyfi aðferðir í þjálfun      

Ég notaði málfyrirmyndir (e. linguistic 
modelling)til að styðja við ómeðvitaða 
máltileinkun 

     

Ég notaði beina kennslu (e. explicit teaching)      

Ég lagði áherslu á að þróa skilning á ýmsum 
félagslegum aðstæðum 

     

Ég vann með umhverfi barnsins (e. milieu 
teaching approaches) 

     

Ég vann með skilningsvakt (e. comprehension 
monitioring) 

     

Ég vann með stuðningsaðferðir (e. scaffolding) 
við íhlutun 

     

Ég skoðaði hvort breyta þyrfti ílaginu í 
íhlutuninni með því að auka tíðni og gæði 
innihaldsins 

     

Ég notaði stigvaxandi magn vísbendinga (e. 
cueing hierarchies) 

     

Ég reyndi að styrkja 
hljóðkerfi/merkingarfræði/setningarfræðilegar 
myndir hjá barningu til að örva málþekkingu 
þess, bæði málskilning og máltjáningu 

     

Ég lagði áherslu á að þróa félagslega færni      

Ég kenndi barninu gagnlegar uppbótaraðferðir 
(e. compensatory strategies) í þjálfun 

     

Ég notaði talfæraæfingar (e. oro-motor 
approaches) í þjálfun 

     

Ég notaði vistfræðilega nálgun (e. ecological 
approach) til að fella inn íhlutun og skapa þannig 
breytingu í umhverfi barnsins 

     

Ég lagði áherslu á að þróa færni í samræðum og 
meðvitaða málkennd (e. meta-pragmatic 
awareness) 

     

Ég notaði hljóðfræðilega aðgreiningu (e. 
phonological contrast) við íhlutun  

     

Ég notaði foreldri-barn samskiptameðferð (e. 
parent child interaction therapy) 

     

Ég vann með samskiptamiðaða þjálfun (e. 
interaction based) 

     

Ég notaði beina kennslu (e. explicit 
teaching)/málvitundar aðferðir (e. 
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metalinguistic approaches) 

Ég notaði aðferðir í íhlutun sem  beinast að því 
að vinna með veikleika í vinnsluminni   

     

Ég notaði ákveðið lýsandi efni til að útskýra og 
kenna málfræðireglur (t.d. myndir, kvikmyndir) 

     

Ég notaði endurteknar æfingar (e. drill) við 
íhlutun 

     

Ég notaði styrkingar eftir ákveðnu skipulagi (e. 
reinforcement schedules)  

     

Ég notaði heildstæða málnálgun (e. whole 
language approach) við íhlutun 

     

Ég notaði sambandsmiðaða nálgun (e. 
relationship-based approach) við íhlutun  

     
 

 
4:6. Í þessu tiltekna tilfelli, hvaða viðmið notaðir þú þegar þú ákvaðst að ljúka meðferð? 
1. Alls ekki 
2. Tók það aðeins til athugunar 
3. Tók það sterklega til athugunar 
4. Tók það heils hugar til athugunar 

 1 Aldrei 2 Aðeins 3 Sterklega 4 Heils hugar 

Rjáfuhrif (e. ceiling effect) í 
nákvæmni 

    

Hraði framfara (stöðugleiki)     

Bæði     

Annað (Vinsamlegast tilgreinið)  

 
4:7. ALMENNT,  Í ÞÍNU STARFI, er sú íhlutun sem þú veitir að einhverju leyti undir áhrifum  frá 
eftirfarandi kenningum? Fyrir hverja fullyrðingu skaltu velja þann reit sem endurspeglar best hvernig 
eftirfarandi kenningar hafa áhrif á þína íhlutun. 
 
VE: Veit ekki. Ég kannast ekki við eða VEIT EKKI hvað þessi kenning felur í sér. 
1: Ég nota þessa aðferð ALDREI. 
2: Ég nota þessa aðferð STUNDUM við íhlutun. 
3: Ég nota þessa aðferð OFT við íhlutun. 
4: Ég nota þessa aðferð ALLTAF við íhlutun. 

 VE 1 Aldrei 2 Stundum 3 Oft 4 Alltaf 

Vitsmunaþroski (e. Cognitive-
interactionist) (Piaget)/Úrvinnslu 
upplýsinga kenningar (e. 
Information Processing Theories)  
(Bates; Mawhinney) 

     

Atferlishyggja (e. Behaviourist ) 
(Skinner) 

     

Náttúruþroski (e. Nativist)/ 
Málkunnáttufræði (e. Generative 
grammar) (Chomsky; Wexler; 
Elman) 

     

Hugsmíðahyggja (e. Constructivist) 
(Goldberg/Tomasello)/Samfélagsleg 
vitsmunakenning  (e. Socio-
cognitive) (Vygotsky); Félagsleg 
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samskipti (e. Social-interationist) 
/Félagsleg málnotkun (e.Socio-
pragmatic) (Ninio; Bruner; Nelson; 
Clark;Tomasello)/Notkunarmiðað 
(e. Usage-based) (Tomasello, 
Goldberg) 

 
TAKK FYRIR AÐ SVARA ÞESSUM SPURNINGALISTA 
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Fylgiskjal B 

 

Sæl/Sæll, 

Ég sendi þér hér íslenska þýðingu á spurningalista COST Action IS1406. Ég hef lagt mikla vinnu í að 

þýða spurningalistann, hann hefur verið yfirfarinn af hópi sérfræðinga, bakþýddur aftur yfir á ensku og 

loka skrefið er að forprófa hann. Tilgangur forprófunarinnar er að sjá hversu vel hefur tekist til við 

þýðinguna. Væntanleg niðurstaða er fullbúinn spurningalisti á íslensku sem verður lagður fyrir alla 

talmeinafræðinga landsins (sem vinna með börnum með málhamlanir) með það að markmiði að safna 

upplýsingum um íhlutun íslenskra barna.  

 

Áður en þú svarar listanum vil ég biðja þig um að hafa það hugfast að við þýðinguna var lögð áhersla 

á að ég sem þýðandi væri afar trú innihaldi listans. Spurningarnar voru upphaflega orðaðar og settar 

upp af sérfræðingum á sínu sviði sem eyddu miklum tíma í hvern einasta hluta spurningalistans. Því 

hefur innihald spurninganna ekki verið aðlagað að íslensku þjónustuumhverfi íhlutunar eða 

uppsetningu breytt á neinn hátt. Ef þú rekst á einhver atriði sem þér finnst ekki eiga við eða finnst 

eitthvað athugavert þá bið ég þig endilega um að skrá þá athugasemd inn á skjalið. Spurningarnar eru 

margar og ítarlegar en ég áætla að það taki ekki mikið meira en 30 mínútur að svara öllum 

spurningalistanum. 

 

Síðast en ekki síst vil ég þakka þér kærlega fyrir að taka þér tíma í að svara spurningalistanum. Þín 

þátttaka er mikilvægur liður í því að ég nái að afhenda listann tilbúinn til notkunar um næstu 

mánaðarmót. 

 

Allra bestu kveðjur,  

Berglind Jónsdóttir  

Nemi í talmeinafræði 

 

 


