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Ágrip 

Á Íslandi hefur verið skortur á áreiðanlegum mælitækjum sem stöðluð eru að íslensku þýði og meta 

málþroska barna. Flest þeirra prófa sem talmeinafræðingar notast við hérlendis í dag eru erlend próf 

sem hafa verið þýdd eða þýdd og staðfærð/stöðluð og sum hver styðjast við erlend viðmið í úrvinnslu.  

Málþroskaprófið Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) hefur verið í þróun undanfarin ár og er ætlað 

að finna börn sem sýna slakari málfærni heldur en jafnaldrar þeirra og þurfa á málörvun og/eða beinni 

íhlutun að halda. MELB er ætlað börnum á aldrinum 4-6 ára en ekki er til neitt íslenskt málþroskapróf 

sem nær yfir það aldursbil, eingöngu þýdd og staðfærð próf eins og TOLD-2P. Þegar ráðist er í það 

verkefni að semja próf frá grunni er mikilvægt að forprófa prófatriði áður en stöðlun prófsins fer fram. 

Markmið þessarar rannsóknar var seinni forprófun MELB en hin fyrri átti sér stað fyrir fáeinum árum.  

Þessi forprófun náði til allra prófþátta MELB sem eru: Orðskilningur, Hugtakaskilningur, Nefning, 

Botnun setninga I, Botnun setninga II, Endurtekning setninga, Túlkun setninga, Endurtekning orðleysa, 

Hljóðkerfisvitund og Framburður fjölatkvæða orða. Prófið var lagt fyrir 61 leikskólabarn í Reykjavík á 

aldrinum 4;0-5;11 ára. Þátttakendum var skipt upp í þrjú aldursbil; 4;0-4;3 ára, 4;10-5;1 árs og 5;8-5;11 

ára. Þátttökuskilyrði voru að börnin væru eintyngd, með eðlilega heyrn og án greindra þroskafrávika.   

Reiknuð voru út meðaltöl allra prófþátta sem og meðaltöl allra prófatriða innan hvers prófþáttar 

ásamt því sem meðaltalsmunur á milli aldurshópa var reiknaður. Einnig voru meðaltöl skoðuð eftir aldri 

og kyni þátttakenda. Áreiðanleiki var reiknaður, bæði áreiðanleiki hvers prófþáttar sem og hver 

heildaráreiðanleiki prófþáttar yrði ef atriði væri sleppt. Auk þessa var fylgni milli prófþáttanna tíu 

reiknuð.  

Helstu niðurstöður voru þær að geta barnanna jókst eftir aldri á öllum prófþáttum, þ.e. eftir því sem 

þau voru eldri, því fleiri prófatriðum gátu þau svarað rétt. Þetta átti hins vegar ekki við um öll stök 

prófatriði innan prófþáttanna. Ekki kom fram marktækur munur á getu eftir kyni.  

Niðurstöður gáfu til kynna hvaða atriði komu ekki nógu vel út, þ.e. höfðu neikvæða- og/eða of lága 

fylgni við prófþátt, voru of létt eða þung, ekki með nógu háan áreiðanleika eða ekki nógu 

aldursgreinandi. Að lokum var komið með tillögur að því hvaða prófatriðum mætti sleppa út frá 

próffræðilegum niðurstöðum rannsóknarinnar og geta niðurstöðurnar því þannig nýst við 

áframhaldandi þróun prófsins en sennilega verða frekari forprófanir að fara fram áður en stöðlun getur 

hafist.  
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Abstract 

In Iceland, there has been a lack of assessment tools that are standardized to the Icelandic population 

to assess language development of young children. Most tests available to Icelandic speech and 

language therapists (SLT) are those that have been translated and adapted from English, some of 

which have other norms than Icelandic.   

A new Icelandic assessment tool, Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) has been in development 

for a few years. The aim of the test is to identify children at the age of 4-6 years who are lagging 

behind their peers in language development. MELB will test both language comprehension and 

expression. Until now, SLTs only have had the Icelandic version of TOLD-2P (Test of Language 

Development) available for a similar age. However, TOLD-2P was translated and adapted from 

English and normalized to a group of Icelandic children in the years of 1988-1995, hence, a more 

recent test is needed.   

As a preparation for standardization to take place the purpose of this study was to conduct a 

second pilot study. Further, the main purpose of this study was to determine whether the test items in 

MELB were reliable for evaluating language development of four to six-year-old children.  

This pilot study covers all components of MELB: Word comprehension, Concept comprehension, 

Naming, Sentence completion I and Sentence completion II, Sentence repetition, Sentence 

comprehension, Non-word repetition, Phonological awareness and Phonology of multisyllabic words. 

The participants, 61 preschool children aged 4;0-5;11 were tested in Reykjavik. They were divided into 

three age groups; 4;0-4;3, 4;10-5;1 and 5;8-5;11. The criteria used for participation were that the 

children were monolingual, had normal hearing and had not been diagnosed with any developmental 

disorders.  

Mean scores of all test components were calculated, as well as the means scores between every 

test items within each test component. Mean scores for age and gender of participants were also 

obtained. Reliability for each test component was examined as well as overall reliability of the test 

component, when specific items were excluded. Correlation of all of the ten components were also 

calculated.  

The main results showed that the children’s ability increased with increased age in all test 

components, that is, higher scores were obtained with increased age. However, this was not the case 

for all of individual test items. No significant differences between genders were found. The results also 

indicated which test items had negative- and/or low correlation, which ones were estimated too easy 

or too difficult, did not have sufficient reliability and did not distinguish between age groups. These 

results can be used to decide which test items can be included in the test as it is recommended that 

another pilot is to be conducted before standardization can take place.  
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1 Inngangur 

Á Íslandi hefur verið skortur á áreiðanlegum mælitækjum sem stöðluð eru að íslensku þýði og meta 

málþroska barna. Flest þeirra prófa sem talmeinafræðingar notast við hérlendis í dag eru erlend próf 

sem hafa verið þýdd og staðfærð og mörg hver styðjast við erlend viðmið í úrvinnslu. Það getur aukið 

hættu á of– eða vanmati á málfærni barna. Til að tryggja að börn með frávik í málþroska fái viðeigandi 

meðferð er mikilvægt að til grundvallar liggi áreiðanlegt og réttmætt mat á málþroska þess. Þar af 

leiðandi er mikilvægt að hafa próf sem staðlað er á íslensku þýði, til að það gefi sem réttasta mynd af 

málþroska íslenskra barna og gefi tækifæri til þess að finna þau börn sem glíma við frávik í málþroska. 

Þannig er hægt að grípa inn í sem fyrst með viðeigandi íhlutun.  

Málþroskaprófið Málfærni eldri leikskólabarna (MELB)1 hefur verið í þróun undanfarin ár og er 

ætlað að finna börn sem sýna slakari málfærni heldur en jafnaldrar þeirra og þurfa á málörvun og/eða 

beinni íhlutun að halda. MELB er ætlað börnum á aldrinum 4-6 ára en ekki er til neitt íslenskt 

málþroskapróf sem nær yfir það aldursbil heldur er eingöngu til eitt þýtt og staðfært próf eða TOLD-2P 

sem komið er nokkuð til ára sinna (Ingibjörg Símonardóttir, Einar Guðmundsson, Sigurgrímur 

Skúlason og Sigríður Pétursdóttir, 1995).   

Málþekkingu má skipta í annars vegar málskilning (receptive language) og hins vegar máltjáningu 

(expressive language) og reyna prófhlutar MELB á færni í hvoru tveggja. Hugsmíð prófsins tekur 

einnig mið af þeim kenningum að tungumálinu megi skipta í fimm undirstöðuþætti: hljóðkerfisfræði 

(phonology), orðhlutafræði (morphology), merkingarfræði (semantics), setningafræði (syntax) og 

málnoktun (pragmatics of language) (Otto, 2014; Bloom, 2001). MELB prófar alla þessa þætti nema 

málnotkun og falla prófhlutarnir ýmist undir málskilning eða máltjáningu auk þess að reyna á 

vinnsluminnið. Prófhlutarnir eru tíu talsins og eru þeir eftirfarandi: Orðskilningur, Hugtakaskilningur, 

Nefning, Botnun setninga I og Botnun setninga II, Endurtekning setninga, Túlkun setninga, 

Endurtekning orðleysa, Hljóðkerfisvitund og Framburður fjölatkvæða orða.   

Meistaraverkefni þetta er liður í þróun prófsins og er markmið þessarar rannsóknar að taka þátt í 

undirbúningi fyrir stöðlun prófsins á landsvísu með því að athuga hversu vel MELB metur málþroska 

íslenskumælandi barna á aldrinum 4-6 ára. Þetta er seinni forprófun prófsins en sú fyrri fór fram árið 

2014. Niðurstöður þessarar forprófunar verða m.a. notaðar til að ákveða hvaða prófatriði teljast nógu 

góð fyrir endanlega útgáfu prófsins og til að sjá hvernig þyngdarröðun atriðanna kemur út.  

1.1 Tungumálið  
Tungumálið er eitt af sérkennum mannsins og mikilvægasta tæki hans til boðskipta. Með tungumálinu 

gefst okkur tækifæri til að tjá þarfir okkar, skoðanir, fyrirætlanir og tilfinningar og ekki síst að skilja 

tjáningu annarra. Tungumálið gegnir lykilhlutverki þegar kemur að tjáningu, lestri og skrift og gerir 

okkur þannig fært að vera þátttakendur í samfélagi við annað fólk.  

Umfram þá fimm undirstöðuþætti tungumálsins sem minnst var á í inngangi (hljóðkerfisfræði, 

orðhlutafræði, merkingafræði, setningafræði og málnotkun) hefur uppbyggingu tungumálsins einnig 

                                                      

1 Eldra vinnuheiti prófsins er Málfærni eldri barna (MEB) 
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verið skipt niður í form (form), innihald (content) og notkun (use). Form tungumálsins mótast af 

hljóðkerfisfræði, orðmyndunarfræði og setningafræði. Innihald vísar til merkingarfræði tungumálsins og 

notkun hefur með málnokun að gera, þ.e. hvernig einstaklingurinn notar málið til samskipta. Hver og 

einn þáttur felur svo í sér marga undirþætti sem lúta að málinu í heild sinni (Otto, 2014; Bloom, 2001).   

Til þess að mál þroskist á dæmigerðan hátt þarf einstaklingurinn að hafa þessa undirstöðuþætti á 

valdi sínu. Ekki bara hvern fyrir sig heldur þarf að vera visst samspil á milli þeirra, þar sem þessir 

þættir þróast hver með öðrum og hafa áhrif hver á annan (Otto, 2014).  

Eins og áður hefur komið fram er málþekkingu oft skipt upp í málskilning og máltjáningu. 

Málskilningur vísar til þess að viðkomandi skilji orðin sem verið er að nota, bæði munnlega og 

skriflega, þ.e. veit til hvers orðið vísar eða hvað það táknar. Máltjáning vísar hins vegar til þess hvernig 

viðkomandi notar málið til að tjá sig og þróast máltjáning í félagslegum samskiptum. Málskilningur og 

máltjáning eru nátengd. Almennt eru fræðimenn sammála um að málskilningurinn þróist á undan 

máltjáningunni (Otto, 2014).   

1.2 Kenningar um máltökuna  
Fræðimenn eru ekki allir á sama máli um hvernig máltakan á sér stað, hvaða þættir skipta þar mestu 

máli og hvernig best er að stuðla að farsælum þroska barna. Margar kenningar um máltökuna hafa 

litið dagsins ljós. Enn þann dag í dag eru deilur um það hvort umhverfi okkar eða meðfæddir hæfileikar 

hafi meiri áhrif þegar kemur að máltöku barna. Það var ekki fyrr en á seinni hluta 19. aldar sem farið 

var að líta á máltöku barna sem fræðilegt viðfangsefni. Framan af voru það helst málfræðingar sem 

veittu henni áhuga en upp úr 1960 fóru sálfræðingar að veita máltökuferlinu athygli í kjölfar þess að 

atferlissálfræðingurinn B. F. Skinner gaf út bók sína Verbal behavior (1957). Skinner var 

atferlisfræðingur sem taldi að börn lærðu í gegnum reynsluna og að máltakan lærðist með sama hætti 

og annað atferli, það er með virkri skilyrðingu (Hayes & Hayes 1992; sjá í Vander Zanden, 2000). 

Skinner aðhylltist því námskenningar (learning perspective) en stuðningsmenn hennar álitu að 

tungumál lærist með eftirhermu og styrkingu. Með því er átt við að börn endurtaka það sem þau heyra 

og eru hvött áfram með jákvæðri styrkingu þegar þau nota viðeigandi málfærni en leiðrétt eða hunsuð 

þegar þau segja eitthvað rangt. Hann taldi að foreldrar gætu þannig mótað tungumál barna með því að 

styrkja ákveðin hljóð sem þau gefa frá sér og auka þannig líkurnar á að börnin endurtaki aftur sama 

hljóðið og það festist þannig í sessi (Shaffer, 2012; Vander Zanden, 2000). 

Bandaríski málvísindamaðurinn Noam Chomsky var ekki á sama máli og Skinner. Hann taldi að 

ekki væri hægt að skýra þær miklu framfarir sem ættu sér stað hjá börnum út frá lögmálum virkrar 

skilyrðingar eingöngu, heldur aðhylltist hann kenningar um meðfædda hæfileika (nativist perspective). 

Fylgjendur þeirrar kenningar voru sammála um að allir menn væru líffræðilega útbúnir til að geta 

tileinkað sér tungumál á jafn fyrirhafnarlítinn hátt og raun ber vitni (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2013; 

Vander Zanden, 2000). Chomsky leit svo á að tungumálið væri of flókið til þess að geta verið lært af 

umhverfinu eingöngu eða uppgötvað með reynslunni einni saman og taldi hann að börn hefðu ekki 

nægan vistmunaþroska til að læra á þann hátt. Chomsky hélt því líka fram að börn kæmu ekki í 

heiminn algjörlega óundirbúin undir máltökuna heldur fæðist þau útbúin nokkurs konar máltökutæki 

(Language acquisition device- LAD) sem geri þeim fært að læra tungumálið hratt og auðveldlega sem 



  

14 

og að átta sig á þeim reglum sem þarf til þess að nota það. Máltökutækið er því í raun forsenda þess 

að börn læri mál. Samkvæmt Chomsky hefur þetta meðfædda máltæki að geyma málmyndunarfræði 

(generative grammar), þ.e. reglur sem eru sameiginlegar öllum tungumálum. Öllum mönnum er því 

ásköpuð ákveðin málfræðiþekking og þau málfræðiatriði sem eru sameiginleg öllum tungumálum 

heimsins eru þannig meðfædd. Börn prófa sig áfram með málfræðireglur og aðlaga sig að því sem 

þau heyra í málumhverfi sínu og læra þannig smám saman að tileinka sér rétt mál (Otto, 2014; 

Shaffer, 2012; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005).  

Á síðustu áratugum hefur þriðja sjónarmiðið um kenningar í máltöku fengið góðan hljómgrunn 

innan sálmálvísindanna en það eru kenningar um að máltakan verði til vegna víxlverkunar milli náms 

og meðfæddra hæfileika (interactionist perspective). Að þetta tvennt tvinnist saman og hvort tveggja 

sé nauðsynlegt til þess að tungumálanám geti átt sér stað. Talsmenn þessarar kenningar telja því að 

máltakan eigi sér stað með samspili milli náms og umhverfis. Samkvæmt þeirri kenningu tengist 

málþróun flóknu samspili líffræðilegs þroska, vitræns þroska og breytilegu málumhverfi barnsins og 

þróast nánast eingöngu í félagslegum samskiptum (Shaffer, 2012). 

Þó að máltaka barna virðist ganga að mestu leyti sjálfkrafa fyrir sig eru samskipti við annað fólk á 

máltökuskeiði nauðsynleg forsenda þess að börn nái valdi á móðurmáli sínu. Til þess að þau geti gert 

það verða þau að tengjast öðru fólki tilfinningalega. Þannig læra börn orðaforða og flestar reglur 

málsins. Til þess að þau verði góðir málnotendur er því mikilvægt að málfyrirmyndir þeirra í æsku séu 

góðar (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005). 

1.3 Málþroski og máltaka barna 
Tungumálið þróast á svipaðan hátt hjá öllum börnum, óháð móðurmáli og tileinka þau sér málið í 

flestum tilfellum án mikillar fyrirhafnar (Paul og Norbury, 2012). Börn ganga í gegnum ákveðna áfanga 

í máltöku þar sem mál þeirra er reglubundið frá upphafi og hefur hvert stig sínar eigin reglur. Þrátt fyrir 

að börn séu mislengi að tileinka sér málið, þá ganga þau þó flest í gegnum svipuð stig í máltökunni  

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2000). 

Máltakan hefst í móðurkviði og hafa rannsóknir sýnt að barn getur greint á milli radda og málhljóða 

strax við fæðingu og kýs að heyra það mál sem það heyrði í móðurkviði umfram annað. Þróunin 

heldur svo áfram strax eftir fæðingu þegar barnið grætur í fyrsta skipti og heldur áfram að þróast út lífið 

(Fernald, 1990; sjá í Vander Zanden, 2000; Jörgen Pind, 1997). Gráturinn er því fyrstu tjáskipti 

barnsins og eina tjáningarform þess frá fæðingu og þar til það getur tjáð sig á annan hátt, t.d. með tali, 

svipbrigðum, bendingum eða látbragði (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993).  

Flest börn byrja að hjala þegar þau eru aðeins nokkurra vikna gömul, þ.e. mynda hljóð sem 

einkennast helst af sérhljóðum og þróast hjalið stig af stigi fram að hálfs árs aldri. Börnin mynda ýmis 

hljóð og hljóðasambönd sem ekki eru til í móðurmáli þeirra (McLeod og Baker, 2017; Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993). Á hjalstiginu sem nær hámarki við sex til sjö mánaða aldur, er hjalið orðið mun 

fjölbreyttara en áður. Barnið gerir stöðugar tilraunir með tónfall, raddstyrk og önnur blæbrigði. 

Samhljóðar bætast við sérhljóðana og hjalhljóðin lengjast upp í tvö atkvæði. Barnið fer að nota talfæri 

sín af mun meiri lipurð og beitir óspart bæði vörum og tungu til hljóðamyndunar (McLeod og Baker, 

2017; Bernthal, Bankson og Flipsen, 2013). Þessi hljóðasambönd sem þau mynda einkennast gjarnan 
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af sérhljóða og samhljóða eins og t.d. ba-ba- og er þá talað um að þau séu farin að babla. Mikilvægt er 

að fylgjast með babli barna því ef barn er mjög seint til að babla eða mynda þessi hljóðasambönd 

getur það verið vísbending um heyrnarskerðingu eða að barnið komi til með að glíma við 

málhljóðaröskun þegar það verður eldra (Bernthal ofl. 2013). Við um níu mánaða aldur hefur 

atkvæðunum í hjali barnsins enn fjölgað og atkvæðagerðin er orðin flóknari. Auk þess sem það er farið 

að herma eftir hinum ýmsu hljóðum sem umönnunaraðili gefur frá sér. Á þessu aldursbili bablar barnið 

markvisst til þess að gefa ýmist í skyn ánægju sína eða óánægju (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2007).  

Í kringum sex til níu mánaða aldurinn fara börn að skilja merkingu einstakra orða þrátt fyrir að þau 

geti ekki myndað þau sjálf. Málskilningurinn þróast yfirleitt á undan máltjáningunni og því eðlilegt að 

börn séu farin að þekkja mörg orð löngu áður en þau fara að segja þau (Vander Zanden, 2000).   

Þegar börn eru orðin 12 til 15 mánaða gömul eru þau flest farin að segja sín fyrstu merkingarbæru 

orð og telur orðaforði 15 mánaða barna oft í kringum tíu orð. Á þessum aldri skilur barnið líka mörg orð 

þegar þau eru sögð í samhengi sem það þekkir auk þess sem það skilur einföld fyrirmæli og 

spurningar (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2007; O’Grady, 2005). Rannsókn Elínar Þallar Þórðardóttur 

(1998) á orðaforða íslenskra barna leiddi í ljós að drengir eru að jafnaði farnir að nota að lágmarki 

fimm orð við 15 mánaða aldur og stúlkur 20 orð. Í kringum 24 mánaða aldurinn er orðaforði drengja 

svo farinn að telja um 268 orð en stúlkna 366 orð (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). 

Eftir að börn eru komin með um 50 orð í orðaforðanum fer að hraða verulega á máltökunni. Oft er 

talað um að þá verði einhvers konar orðaforðasprengja, þar sem flest börn læri þá um eitt til tvö ný orð 

á dag. Í kringum 18-24 mánaða aldur byrja börn svo yfirleitt að skeyta orðum saman í tveggja orða 

setningar og fara þau þá líka í auknum mæli að skipta látbragðinu út fyrir orð í samskiptum. Um 24 

mánaða telur orðaforði þeirra í kringum 200-300 orð (Paul og Norbury 2012; O’Grady, 2005).  

Fyrstu setningum barna er oft líkt við símskeytamál þar sem þau sleppa gjarnan flestum beygingum 

og kerfisorðum sem gegna málfræðilegu hlutverki. Tal þeirra einkennist því helst af orðum sem tilheyra 

opnum orðflokkum eins og nafnorð, lýsingarorð og sagnorð auk nokkurra atviksoða. Flestum 

beygingum og kerfisorðum sem gegna málfræðilegu hlutverki eins og t.d. forsetningum, fornöfnum, 

samtengingum og greini er hins vegar sleppt (O’Grady, 2005; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005).  

Börn virðast samt strax á tveggja orða stiginu vita heilmikið um setningafræðilega gerð móðurmáls 

síns og eru farin að átta sig á hvaða orðaröð gildir innan setningarliða. Síðar, þegar börn eru farin að 

mynda lengri setningar, má sjá að þau tileinka sér fljótt þær reglur sem gilda um breytta orðaröð ásamt 

því sem fleiri orðflokkar bætast við og orðaforðinn vex stöðugt (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteinsdóttir, 2015; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005).  

Við fjögurra ára aldur eru flest börn fær um að tala á skiljanlegan hátt, í löngum og flóknum 

setningum og hafa yfir að ráða orðaforða sem inniheldur hundruði orða (Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2000). Börn fara gjarnan að spyrja um allt milli himins og jarðar á þessum aldri og virðast þau flest 

hafa mjög gaman af því að tala. Við fimm ára aldur fer tal barnsins svo að líkjast meira fullorðinstali, 

það notar eðlilegar setningar og beygingar fara að vera réttar í meira mæli (Paul og Norbury, 2012).  
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1.3.1 Hljóðkerfisfræði 

Hljóðkerfisfræði vísar til þekkingar á tengslum málhljóða og tákna í tungumálinu sem er forsenda 

umskráningarfærni. Málkerfið frá sjónarhorni hljóðkerfisfræðinnar samanstendur af merkingargreinandi 

einingum. Merkingargreinandi einingar eru hljóðön og hljóðþættir, en hljóðön (phoneme) eru skilgreind 

sem minnstu merkingargreinandi einingar málsins. Dæmi um hljóðön í íslensku eru t.d. /s/ og /t/ því 

þau greina á milli orða eins og sól og tól. Til þess að ákvarða hvaða hljóðeiningar málsins eru 

merkingargreinandi eru m.a. notuð svokölluð lágmarkspör eins og t.d. bíll-díll, sól-tól. Hér eru /b/-/d/ og 

/s/-/t/ því dæmi um hljóðön í íslensku þar sem þau greina á milli þessara orða (Kristján Árnason, 

2005).  

Börn byrja mjög ung að geta greint á milli málhljóða en þar sem framburður hljóða krefst flókinnar 

samhæfingar margra þátta er eðlilegt að þau geti ekki borið hljóðin fram fyrr en talsvert seinna 

(Másdóttir og Stokes, 2016). Þegar börn komast á leikskólaaldur verða þau meðvitaðari um málhljóðin 

í móðurmáli sínu og fara að geta hugsað um og leikið sér með mismunandi þætti þess (Otto, 2014).  

1.3.1.1 Hljóðkerfisvitund (phonological awareness) 

Hljóðkerfisvitund felur í sér hæfileikann til að geta hugsað um og breytt hljóðrænum einingum 

tungumálsins (Scarborough og Brady, 2002). Hugtakið vísar til þess hæfileika að geta hugsað, talað 

og leikið sér með hljóðkerfi málsins og er skilgreint sem vitund og næmi einstaklingsins fyrir hljóðrænni 

uppbyggingu orða í málinu (Jóhanna Einarsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Amalía Björnsdóttir, 

2011; Ásthildur Bj. Snorradóttir, 2010). 

Góð hljóðkerfisvitund felst í því að hafa góða tilfinningu fyrir hljóðaeiningum málsins og geta sleppt 

úr, bætt við eða skipt um hljóð eða atkvæði í orðum og upplifa þannig að talað orð hafi ákveðna 

hljóðfræðilega uppbyggingu (sjá m.a. Carrol, Bowyer-Crane, Duff, Hulme og Snowling, 2011; Snow, 

Burns og Griffen, 1998;).  

Talið er að hljóðkerfisvitund þróist með stigbundnum hætti frá hinu einfalda til hins flókna. Hið 

einfalda er t.d. rím en það flóknasta að greina hljóð og fónem í sundur og tengja saman. Við um 

fjögurra ára aldur eiga börn að fara að geta greint rím og atkvæði orða en hæfni þeirra til að greina 

stök hljóð, svokölluð hljóðavitund (phonemic awareness) kemur yfirleitt ekki fram fyrr en þau eru um 

fimm til sex ára gömul (Vaughn, Bos og Schumm, 2011; Muter, 2006; Pullen og Justice, 2003; Snow 

o.fl.1998). 

Hljóðavitund er þróaðasti hluti hljóðkerfisvitundarinnar og er hún forsenda þess að skilja tengsl á 

milli bókstafa og hljóða og að geta lesið úr táknum bókstafanna. Börn sem hafa góða hljóðavitund eiga 

auðvelt með að átta sig á að hvert orð er samsett úr röð hljóða sem táknuð eru með bókstöfum. Þau 

börn sem eru með slaka hljóðavitund eru því líklegri til að lenda í erfiðleikum með að læra heiti og 

hljóð bókstafanna þar sem það er hljóðavitundin sem tengir bókstafsheitin saman við hljóð þeirra í 

minninu (Combs, 2012; Snow o.fl.1998).  

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli hljóðkerfisvitundar fimm til sex ára barna og lestrar-

færni þeirra í fyrstu bekkjum grunnskóla (sjá m.a. Bowyer-Crane o.fl. 2008; Muter, Hulme, Snowling og 

Stevenson, 2004; Catts, Fey, Tomblin og Zhang, 2002).  



  

17 

Jóhanna T. Einarsdóttir, Amalía Björnsdóttir og Ingibjörg Símonardóttir (2016) gerðu 

langtímarannsókn á árunum 1997-2011 þar sem þær skoðuðu hljóð- og málvitund íslenskra 

leikskólabarna auk málskilnings. Þar kom fram skýr fylgni á milli frammistöðu á málþroskaskimuninni 

HLJÓM-2 við fimm ára aldur og árangurs á samræmdum prófum í íslensku í fjórða, sjöunda og tíunda 

bekk grunnskóla. Þau börn sem voru með slaka færni á skimunarprófinu komu verr út en þau börn 

sem sýndu góða færni (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl., 2016). 

Niðurstöður rannsóknar Ásthildar B. Snorradóttur (1999) á tengslum hljóðkerfisvitundar og 

lestrarfærni íslenskra sex ára barna leiddu einnig í ljós tengsl á milli mælinga á hljóðkerfisvitund og 

lestrarframmistöðu (Ásthildur Bj. Snorradóttir og Valdís B. Guðjónsdóttir, 2001). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að þjálfun hljóðkerfisvitundar beri árangur (sjá m.a. Hulme, Bowyer-

Crane, Carroll, Duff, Snowling 2012; Kirk og Gillon, 2007; Lundberg, Frost og Petersen, 1988). Í 

samantekt The National Reading Panel frá árinu 2001 voru teknar saman niðurstöður 52 rannsókna á 

árangri á kennslu hljóðkerfisvitundar hjá börnum. Niðurstöður leiddu í ljós að þau börn sem höfðu 

fengið markvissa kennslu í þáttum hljóðkerfisvitundar stóðu sig marktækt betur í lestri, stafsetningu og 

lesskilningi heldur en þau sem ekki fengu kennslu (Ehri o.fl. 2001). 

Rannsóknir sem þessar sýna að hægt er að þjálfa hljóðkerfisvitund leikskólabarna og hafa þannig 

jákvæð áhrif á lestrargetu þeirra seinna meir og styðja þær því við mikilvægi þess að leggja mat á 

hljóðkerfisvitund barna strax í leikskóla svo hægt sé að bregðast við með viðeigandi íhlutun sé þess 

þörf.   

1.3.1.2 Hljóðaþróun og framburður orða 

Flest börn feta svipaða leið í hljóðaþróuninni og tileinka sér málhljóð móðurmáls síns í ákveðinni röð, 

þrátt fyrir að það geti tekið þau mislangan tíma (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2001). Samhljóðin /b, d, m, n 

og l/ eru þau málhljóð sem íslensk börn tileinka sér fyrst en /þ, r, s/, óraddað tannbergsmælt nefhljóð 

([ņ]) og uppgómmælt önghljóð ([ɣ]) eru þau málhljóð sem þau tileinka sér einna síðast (Þóra Másdóttir, 

2008). Við um fjögurra ára aldur bera íslensk börn um 90% stakra málhljóða rétt fram og við sex ára 

aldur er hlutfallið komið í 97% (Þóra Másdóttir, 2014; Indriði Gíslason, Jón Gunnarsson og Ásgeir S. 

Björnsson, 1986).  

Framburður íslenskra málhljóða getur verið misflókinn og fer það m.a. eftir samsetningu hljóðanna 

og atkvæðafjölda orða hvaða hljóð það eru sem börn eiga erfiðast með. Staða hljóða í orði hefur 

einnig mikil áhrif á það hvert framburðartilbrigðið er (Másdóttir og Stokes, 2016; Indriði Gíslason o.fl. 

1986). Samhljóðaklasar reynast íslenskum börnum þó hvað erfiðastir og þá sérstaklega /s/ 

samhljóðaklasar í fram- og innstöðu og /fr-, þr-/ samhljóðaklasar í framstöðu (Þóra Másdóttir, 2008). 

Meðan börn eru að ná fullu valdi á framburði sínum geta hljóðferli eins og einföldun samhljóðaklasa, 

brottfall hljóða og atkvæða og hljóðavíxlun verið algeng í tali þeirra (Indriði Gíslason o.fl.1986). 

Framburður endurspeglar hljóðkerfi barnsins og sýna börn með mikla framburðarerfiðleika því oft 

frávik í hljóðkerfisvitund. Hugtakið málhljóðaröskun (speech sound disorder) á við um frávik í framburði 

og nær yfir bæði framburðar- og hljóðkerfisfrávik. Mikilvægt er þó að gera greinarmun á þessu tvennu 

þótt þessir flokkar skarist oft óhjákvæmilega. Með framburðarfrávikum er átt við erfiðleika barns við að 

mynda eitt eða fleiri málhljóð, hvar sem hljóðið kemur fyrir í orði. Hljóðkerfisfrávik vísa hins vegar til 
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erfiðleika þegar myndun hljóðs er háð hljóðfræði- eða hljóðkerfislegu samhengi (Þóra Másdóttir, 

2004). Þegar um hljóðkerfisfrávik er að ræða er algengt að barn geti myndað hið rétta hljóð eitt og sér 

og oft í sumum orðum í ákveðnu umhverfi en á í erfiðleikum með myndun hljóðsins í öðru samhengi á 

aðgreinandi hátt. Erfitt getur reynst að meta hvort framburðarerfiðleikar barns séu af hljóðkerfislegum 

toga eða ekki og oft er um bæði framburðar- og hljóðkerfisfrávik að ræða hjá sama barninu (Bernthal 

o.fl 2013; Þóra Másdóttir, 2004). 

1.3.1.2.1 Framburður fjölatkvæða orða 

Niðurstöður rannsókna benda til þess að tengsl séu á milli framburðar fjölatkvæða orða (multisyllabic 

words), hljóðkerfisvitundar og lestrartileinkunnar (Larrivee og Catts, 1999). Nýleg rannsókn Masso, 

McLeod, Baker og McCormack (2016) sýndi einnig fram á tengsl á milli framburðar fjölatkvæða orða, 

hljóðkerfisvitundar og skilningsorðaforða. Fjölatkvæða orð eru oftast orð sem hafa þrjú eða fleiri 

atkvæði og reynist framburður þessara orða börnum erfiðari heldur en framburður eins- og tveggja 

atkvæða orða. Sérstaklega reynist hann erfiður börnum með málhljóðaraskanir og/eða 

hljóðkerfisvanda þar sem að þá er undirstaða framburðarins á hljóðfræðilega framsetningu sem gerir 

kröfu á að barnið skynji og geti umritað hljóðasamsetninguna alla þannig að framburðurinn verði réttur 

(Masso ofl. 2016; Masso, McLeod, Wang, Baker og McCormack 2017; Preston, 2013, Larrive og 

Catts, 1999). Framburður fjölatkvæða orða gefur því betri upplýsingar um hljóðkerfisvanda barna 

heldur en framburður orða með færri en þrjú atkvæði og getur þannig hjálpað til við að bera kennsl á 

leikskólabörn sem eru í aukinni hættu á lestrarerfiðleikum seinna meir (Masso ofl. 2016; Larrive og 

Catts, 1999). 

Algengustu villur sem börn með málhljóðaröskun gera í framburði fjölatkvæða orða eru samkvæmt 

rannsókn Masso o.fl. (2016); brottfall hljóða, notkun skiptihljóða, breytingar á hljóðaröðun (alteration of 

phonotactics) og „tíma-“ eða lengdarbreytingar (alteration of timing) en það er þegar áherslur atkvæða 

eru ónákvæmar. Brottfall áherslulausra atkvæða er algengast hjá ungum börnum og er það þá gjarnan 

áherslulaust atkvæði inni í orði sem fellur á brott (t.d. elephant /ˈɛləfənt/ verður [ˈɛfənt]) en 

áherslulausu atkvæði í enda orðs er sjaldan sleppt. Þegar börnin verða eldri, eða um og eftir 2;4 ára 

dregur úr þessu villumynstri og þau fara að bera öll atkvæðin fram, með réttum áherslum, þó svo að 

hljóðin séu ekki endilega öll rétt (t.d. elephant /ˈɛləfənt/ verður [ˈɛwəfənt]) (James, Doorn og McLeod 

2008). Þetta sama á við um íslensku því samkvæmt doktorsrannsókn Þóru Másdóttur (2008) er 

brottfall atkvæða algengara hjá börnum í kringum tveggja ára aldur heldur en hjá þeim sem orðin eru 

þriggja ára. Þegar þeim aldri er náð taka við önnur virk hljóðaferli eins og t.d. hljóðavíxl (metatheses) 

en það er þegar hljóðum innan orðs er víxlað eins og t.d. klirfa í stað klifra.  

Í íslensku er nánast undantekningarlaust aðaláhersla á fyrsta atkvæði í orði en auk 

aðaláherslunnar hafa fjölatkvæða orð einnig aukaáherslu á seinni atkvæðum og er meginreglan sú að 

aukaáhersla sé á þriðja atkvæði (Kristján Árnason, 2005). Íslenskan er ólík enskunni að því leyti að í 

ensku er oft áhersla á annað atkvæði orðs, sbr. orðið gíraffi: [ˈciːrafːɪ] (íslenska) en [ʤɪˈrɑːf] (enska). 

Þess vegna er ekki hægt að styðjast eingöngu við niðurstöður erlendra rannsókna þegar kemur að því 

að greina framburð íslenskumælandi barna. 
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Af þessu má sjá að mat á framburði fjölatkvæða orða getur gefið miklar upplýsingar um málhæfni 

barna og hvernig þeim kemur til með að ganga að tileinka sér lestur. Þar af leiðandi er mikilvægt að 

vera vakandi fyrir slíkum frávikum í framburði hjá börnum á leikskólaaldri svo hægt sé að grípa strax 

inn í og vinna með til að þau dragist ekki aftur úr þegar kemur að lestrarkennslu. 

1.3.2 Orðhlutafræði 

Orðhlutafræði snýr að uppbyggingu orða og hinum ýmsu tegundum orðmyndunar. Sum orð merkja 

það sama en dreifing á tíma eða tíð er breytileg (Otto, 2014). Orð eru samsett úr myndönum 

(morphems) sem eru minnsta merkingarbæra eining málsins og eru orð því oft samsett úr mörgum 

myndönum (Guðrún Kvaran, 2005).  

Íslenska er mikið beygingarmál og talsvert flókið en þrátt fyrir það eru íslensk börn tiltölulega ung 

þegar þau fara að nota frekar flókna málfræði og tileinka sér flóknar beygingar málsins (Thordardottir 

og Weismar, 1998). Fyrir sex ára aldur eru börn að miklu leyti farin að átta sig á beygingum og 

beygingarreglum móðurmáls síns og nota sagnir, hjálparsagnir, atviksorð og fornöfn í meira mæli. Með 

aukinni þekkingu eykst svo geta þeirra til að mynda fullmótaðar setningar (Otto, 2014).  

Jóhanna T. Einarsdóttur og Álfhildur Þorsteinsdóttir (2015) gerðu rannsókn þar sem leitast var við 

að finna aldursbundin viðmið fyrir máltjáningu íslenskra leikskólabarna í sjálfsprottnu tali og notast var 

við málsýni sem tekin voru af börnunum. Niðurstöður leiddu í ljós að með auknum aldri verður 

orðaforði barna fjölbreyttari og málfræðivillum fer fækkandi. Í sjálfsprottnu tali 2;6-6;6 ára íslenskra 

barna eru málfræðivillur hins vegar hlutfallslega sjaldgæfar í máli þeirra og virðist sem börn noti 

málfræði og setningagerð sem þau ráða vel við (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 

2015).  

1.3.2.1 Sagnir í íslensku 

Sagnir hafa merkingarleg einkenni, setningafræðileg einkenni og beygingarleg einkenni. Merkingarleg 

einkenni þeirra eru að þær ýmist lýsa því sem gerist eða gerðist (atburði eða verknaði) en geta einnig 

lýst ástandi, því sem er eða var. Helstu setningafræðilegu einkenni þeirra eru að flestar sagnir taka 

með sér fallorð og stýra falli á því. Beygingarleg einkenni sagna eru að þær beygjast í persónu, tölu, 

tíð, hætti og mynd auk þess sem þær beygjast ýmist veikt eða sterkt (Guðrún Kvaran, 2005).  

Beygingum sagna í íslensku er oftast skipt í þrennt: sterka beygingu, veika beygingu og blandaða 

beygingu og felst helsti munur þessara flokka í myndun þátíðar. Langflestar sagnir beygjast eftir veikri 

beygingu eða um 5000 og fá flestar þeirra (um 3800) þátíðarviðskeytið –aði. Sterkar sagnir eru um 

200 og svo aðeins fáeinar sem teljast til blandaðra (Guðrún Kvaran, 2005).   

Helsti munurinn á sterkum og veikum sögnum er sá að veikar sagnir hafa sérstaka 

beygingarendingu í þátíð. Sumar bæta tannhljóðsviðskeyti, -ð, -d, -t við stofninn í þátíð og 

lýsingarhætti þátíðar (d. horfa-horfði, sigla-sigldi, hella-hellti) en aðrar bæta við sig –aði endingu í þátíð 

(d.lita-litaði). Sterkar sagnir tilheyra lokuðum flokki sem þýðir að hann tekur ekki við nýjum sögnum 

ólíkt veikum sögnum (Guðrún Kvaran, 2005). Tvenns konar hljóðbreytingar koma einkum fram í 

beygingum sagna en það eru hljóðskipti og hljóðvörp. Hljóðskipti koma einungis fram í beygingum 
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sterkra sagna en hljóðvörpin eru tvö, u-og i- hljóðvörp og koma þau víða við í sagnbeygingu (Guðrún 

Kvaran, 2005).  

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (1998) skoðaði þróun þátíðarmyndunar rúmlega 90 íslenskra barna á 

aldrinum fjögurra til átta ára. Börnunum var skipt í þrjá aldurshópa, fjögurra, sex og átta ára og var 

færni þeirra í þátíðarbeygingum reglulegra og óreglulegra sagna skoðuð. Niðurstöður rannsóknarinnar 

bentu til þess að miklar framfarir eigi sér stað í þátíðarbeygingu sagna á þessum aldri og þá 

sérstaklega á milli fjögurra og sex ára aldurs. Hjá fjögurra ára börnunum voru 35% allra þátíðarmynda 

réttar, 74% hjá sex ára börnunum og 87% hjá átta ára börnunum. Við fjögurra ára aldur notuðu börnin 

fáar sterkar sagnir rétt eða aðeins um 15% en við sex ára aldur voru þau að nota sterka þátíð rétt í um 

71% tilvika. Algengt var að börnin alhæfðu veikar sagnir sem enda á –aði um fjögurra aldurinn en við 

sex ára aldur voru -ði, -di og –ti alhæfingar orðnar algengari. Alhæfingar á sterkum sögnum voru mjög 

sjaldgæfar við fjögurra ára aldurinn en jukust með aldrinum og við átta ára aldur voru þær orðnar 20% 

allra alhæfinga. Einnig kom í ljós að börnin voru marktækt betri í myndun þátíðar algengra sagna 

heldur en sjaldgæfra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1998).   

Börn byrja að mynda sagnorð á svipuðum tíma og þau segja fyrstu orðin, um eins árs aldur 

(Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005). Þegar yrtur orðaforði þeirra telur um 50 orð er algengt að fyrstu 

setningar þeirra fari að myndast og eru það venjulega tveggja orða setningar sem samanstanda af 

einu nafnorði og einu sagnorði eins og „mamma koma” (O’Grady, 2005; Sigríður Sigurjónsdóttir, 

2004). Á þessu stigi er talað um að börn séu á nafnháttarstiginu þar sem þau nota nafnhátt í stað 

persónubeygðra sagna. Um þriggja ára aldur eykst hlutfall persónubeygðra sagna og setningar barna 

eru orðnar lengri og flóknari (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005). Áður en börn ná tökum á beygingum orða 

og myndun setninga, þurfa þau að ráða yfir ákveðnum fjölda orða. Rannsókn Thordardottur, Weismer 

og Evans (2002) leiddi í ljós að íslensk börn þurfa að hafa meiri orðaforða heldur en ensk börn áður en 

þau fara að alhæfa reglulegar beygingarendingar auk þess sem meiri breytileiki er meðal íslenskra 

barna heldur en enskra (Thordardottir o.fl. 2002).      

1.3.2.2 Nafnorð í íslensku 

Fallorð eru þau orð í íslensku sem beygjast í föllum og til þeirra teljast nafnorð, lýsingarorð, töluorð og 

greinir og beygjast allir þessir orðflokkar ásamt sagnorðum einnig í tölum. Flest fallorð eru til í tveimur 

tölum, eintölu og fleirtölu og er það merkingin sem ræður því í hvaða tölu þau standa (Guðrún Kvaran, 

2005). 

Aðaleinkenni nafnorða er að þau taka viðskeyttan greini sem er sjálfstæðari en beygingarendingar 

og beygist sjálfur í kyni, tölu og falli. Auk þess taka nafnorð gjarnan með sér lýsingarorð sem laga sig 

eftir þeim í kyni, tölu og falli. Málfræðileg einkenni nafnorða eru þrenns konar; setningaleg, 

merkingarleg og beygingarleg. Merkingarleg einkenni eru að þau eru heiti eða nöfn á einhverju. Til 

setningalegra einkenna telst það að nafnorð geta flest bætt við sig viðskeyttum greini sem eins og 

áður segir beygist í kyni, tölu og falli auk þess sem þau geta tekið með sér ákvæðisorð eins og 

lýsingarorð, fornafn eða töluorð. Beygingarleg einkenni eru svo kyn, tala og fall (Guðrún Kvaran, 

2005).   
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Nafnorðum er skipt upp í tvo flokka eftir beygingarendingum, annars vegar sterka beygingu og hins 

vegar veika beygingu. Sterk beyging nafnorða endar í eignarfalli eintölu á samhljóði, -s, -ar eða –ur 

(gest-s, bók-ar, móð-ur) en veik beyging endar á sérhljóði í öllum föllum eintölu (han-a, per-u, aug-a) 

(Guðrún Kvaran, 2005).  

Fleirtöluendingar nafnorða fara eftir því hvort þau beygjast veikt eða sterkt sem og í hvaða kyni og 

falli þau standa. Sum nafnorð hljóðbreytast í fleirtölu og taka þá u-hljóðvarp eða i-hljóðvarp. Með 

hljóðvarpi er átt við þegar sérhljóð í áhersluatkvæði breytist fyrir áhrif annars sérhljóðs sem kallast 

hljóðvarpsvaldur. U-hljóðvarp er t.d. þegar hljóðið -a verður -ö eða -u  (barn - börn, sumar - sumur) en 

i-hljóðvarp t.d. þegar –ó verður –æ og –ú verður –ý (bók - bækur, mús - mýs) (Höskuldur Þráinsson, 

2006; Guðrún Kvaran, 2005). Auk þessara hljóðbreytinga geta nafnorð orðið fyrir stofnbreytingum 

þegar þau standa í fleirtölu og fellur þá sérhljóð brott úr stofni á undan beygingarendingu (akur-akrar, 

bíll, bílar) (Höskuldur Þráinsson, 2006; Guðrún Kvaran, 2005). 

1.3.2.2.1 Rannsóknir á fleirtölumyndun barna 

Ein þekktasta rannsókn á fleirtölumyndun barna er rannsókn Jean Berko frá 1958 en hún skoðaði m.a. 

fleirtölumyndun nafnorða og þátíðarmyndun sagna hjá enskumælandi börnum á aldrinum fjögurra til 

sjö ára. Í rannsókn sinni studdist Berko bæði við raunorð (orð sem eru til í tungumálinu og hafa 

merkingu) og bullorð (orð sem eru ekki til í tungumálinu og hafa enga merkingu). Það gerði hún til 

þess að kanna hvort börn tileinki sér málfræðireglur sem þau noti ómeðvitað til að mynda fleirtölu eða 

hvort þau þurfi að læra hverja fleirtölumynd fyrir sig. Í ljós kom að börnin voru fær um að mynda rétta 

fleirtölu af orðum sem þau höfðu aldrei heyrt áður, (bullorðunum) ef orðin voru með reglulega 

fleirtöluendingu (-s). Út frá þessu ályktaði Berko að börn tileinkuðu sér reglur um fleirtölumyndun en 

þyrftu ekki að leggja hverja orðmynd á minnið (Berko,1958).  

Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og Benedikt Jónsson (1986) gerðu yfirgripsmikla 

langtímarannsókn á fleirtölunotkun nafnorða hjá 200 íslenskum börnum á aldrinum fjögurra og sex ára 

og notuðu meðal annars til þess bullorðapróf að fyrirmynd Berko (1958). Prófið sem þeir notuðu var 

samið af Höskuldi Þráinssyni og var grundvallarhugmyndin sú sama; þ.e. að prófa bæði hvort börn 

kynnu fleirtölu algengra orða og eins hvort þau gætu myndað fleirtölu af óþekktum orðum á eðlilegan 

hátt, þegar þeim var gefin eintölumyndin. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að miklar 

framfarir verði í fleirtölumyndun barna á þessum aldri. Meðaltal réttra svara hjá fjögurra ára börnunum 

var um 43% af heildarfjölda próforða en sex ára börnin voru að meðaltali með 64% orða rétt. Báðum 

aldurshópum gekk verr með bullorðin heldur en raunorðin og var sterk fylgni á milli árangurs í raun- og 

bullorðaprófunum. Þau börn sem höfðu flest raunorð rétt réðu einnig best við bullorðin. Fjögurra ára 

börnin gerðu oft ekki tilraunir til að mynda fleirtölu nafnorða með málfræðilegum aðgerðum heldur var 

eintalan endurtekin óbreytt og var það sérstaklega áberandi í flokki bullorða. Algengast var að þau 

beittu -ar fleirtöluendingu í sterkri beygingu karlkyns- og kvenkynsorða en –ir endinguna notuðu þau 

sjaldnar. Erfiðast reyndist þeim að mynda fleirtölu orða sem bæði þarf að beita stofnbreytingu og 

fleirtöluendingu (gaffall-gafflar, töng-tangir) en betur gekk þar sem eingöngu þurfti að beita einni 

aðgerð eins og stofnbreytingu (blað-blöð). Fátíðir beygingarflokkar og óregluleg myndun fleirtölu virtist 

þó vefjast mest fyrir börnunum (mús-mýs, fótur-fætur) Hjá sex ára börnunum mátti sjá að tilraunir til 
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fleirtölumyndunar voru orðnar fleiri og fjölbreytilegri þó þær væru ekki allar réttar. Að meðaltali voru 

þau með 64% orða rétt. Sex ára börnin endurtóku eintölumyndina mjög sjaldan og stofnbreytingarnar 

voru orðnar fjölbreyttari auk þess sem þau voru farin að beita -ir endingunni mun oftar en við fjögurra 

ára aldurinn. (Indriði Gíslason o.fl.,1986) 

Sigríður Sigurjónsdóttir gerði rannsókn á beygingum í máli íslenskra barna árið 1986 þar sem 

fleirtölunotkun þeirra var meðal annars skoðuð. Niðurstöður rannsóknar hennar voru í samræmi við 

niðurstöður annarra athugana sem gerðar hafa verið á fleirtölumyndun íslenskra barna og sýna að 

geta barna til þess að mynda réttar fleirtölumyndir fer vaxandi með hverju aldursári. Þriggja ára 

börnum gengur best að mynda fleirtölu af þeim orðum sem engar hljóðkerfis- eða hljóðbeygingareglur 

verka á við fleirtölumyndunina. Við fjögurra ára aldur hefur börnum farið nokkuð fram í þessum efnum 

og eru það einkum orð sem krefjast flókinna stofnbreytinga sem og óregluleg orð sem eldri börnin eiga 

hvað erfiðast með (Sigríður Sigurjónsdóttir, 1986). 

1.3.3 Setningafræði 

Setningafræði vísar til þess hvernig orð raðast saman í setningar. Reglur setningafræðinnar ákvarða 

orðaröð, skipulag setningarinnar og sambandið á milli orða, orðflokka og annarra setningaþátta. 

Setningafræði tiltekur hvaða orðasambönd eru málfræðilega tæk og hver ekki. Í hverju tungumáli eru 

reglur sem segja til um hvernig orð raðast saman svo að þau myndi skýra og skiljanlega setningu 

(Otto, 2014; Owens, 1996).  

Fyrstu setningar barna sýna að þau virðast hafa mikla þekkingu á því flókna kerfi sem gildir um 

setningamyndun málsins. Setningar þeirra eru þó frábrugðnar setningum fullorðna m.a. að því leyti að 

sagnir eru í nafnhætti. Smám saman fjölgar svo persónubeygðum sögnum og þegar tveggja orða 

stiginu lýkur lengjast setningar þeirra og þau fara að bæta við þær kerfisorðum eins og forsetningum 

og fornöfnum auk þess sem fleiri beygingar koma fyrir (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005). Fyrrnefnd 

rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur og Álfhildar Þorsteinsdóttur (2015) á málsýnum íslenskra 

leikskólabarna á aldrinum 2;6-6;6 ára gefur til kynna að meðallengd segða (Mean Lenght of Utterence) 

lengist með auknum aldri (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015). Við upphaf 

skólagöngu eykst svo þekking barna á uppbyggingu setninga og þau fara að nota flóknari 

setningauppbyggingu (Otto, 2014).   

Sigríður Arndís Þórðardóttir (2014) gerði rannsókn á þróun skilnings á ólíkum setningagerðum hjá 

börnum á aldrinum 2;6-5;11 ára. Helstu niðurstöður voru þær að börn á þessum aldri áttu auðveldast 

með að skilja hina nýju þolmynd í íslensku (d. Það var kitlað stelpuna), germyndarsetningar og 

spurnarsetningar með hefðbundinni íslenskri orðaröð. Erfiðastar reyndust þeim setningagerðir sem 

höfðu að geyma færða setningarliði eins og t.d. kjarnafærslusetningar með hjálparsögn (d. Stelpuna er 

strákurinn að kitla ___), klofningssetningar með andlagseyðu (d. Það er stelpan sem strákurinn 

kitlar___) og spurnarsetningar með óhefðbundinni orðaröð (d. Hvaða stelpu kitlar strákurinn ___? ).  

Við fjögurra ára aldur jókst skilningur barnanna á þolmynd umtalsvert og við fimm ára aldur voru þau 

búin að ná góðum tökum á þeirri setningagerð (d. Stelpan er kitluð ___ af stráknum) (Sigríður Arndís 

Þórðardóttir, 2014).  
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1.3.4 Merkingarfræði 

Merking felur í sér að orð tákna ákveðnar hugmyndir eða hugtök. Þróun merkingarfræði er því nátengd 

sömu hugtakaþekkingu og góður orðaforði sem eykur getu til að skilja texta og hefur því áhrif á 

lesskilning, máltjáningu og boðskiptafærni (Otto, 2014). Með merkingafræðilegri þekkingu er líka átt 

við að einstaklingar hafi þekkingu á merkingarfræðilegu tengslaneti orða eða svokölluðu 

hugtakaskema (conceptual schema). Þessi skemu skipuleggja hugtakaþekkingu okkar og við getum 

sótt upplýsingar í þau í minni okkar. Þau auðvelda okkur því að muna ný orð og tengja þau við orð 

sem við höfum nú þegar lært. Þegar einstaklingur áttar sig á tengslum milli hugtaka verður til þetta 

skema. Eftir því sem einstaklingurinn þroskast og upplifun hans verður meiri getur skemað yfir einn 

hlut náð yfir fleiri hugtök tengt t.d. efni, hlutverki, tilgangi, áferð, lögun og lit hlutarins (Otto, 2014).  

1.3.4.1 Orðaforði 

Orðaforði (vocabulary) er safn orða sem viðkomandi hefur á valdi sínu (Sigurður Konráðsson, 2000). 

Orðaforði mótast mikið af reynsluheimi hvers og eins og því málumhverfi sem viðkomandi býr við. Þar 

af leiðandi getur orðaforði einstaklinga verið mjög misjafn þó svo að grunnorðaforði sé sá sami 

(Hansen, 2017; Otto 2014).  

Orðaforða má skipta í tvo flokka, annars vegar skilningsorðaforða (receptive vocabulary) og hins 

vegar tjáningarorðaforða (expressive vocabulary). Undir skilningsorðaforða falla þau orð sem 

viðkomandi skilur þegar hann annaðhvort heyrir þau eða les en notar ekki öllu jafnan í daglegum 

samskiptum. Tjáningarorðaforði eru þau orð sem viðkomandi hefur á valdi sínu og notar, hvort sem 

það er í töluðu máli eða rituðu (Saxton, 2010; Pearson, Hiebert og Kamil, 2007). Almennt er talað um 

að skilningsorðaforði sé stærri en tjáningarorðaforði, þar sem algengt er að börn skilji fleiri orð en þau 

nota (Otto, 2014; Saxton, 2010). Orðaforði enskumælandi sex ára barna er talinn vera frá 6000 orðum 

upp í 14000. Þar sem erfitt er að áætla nákvæmlega hversu mörg orð sex ára börn hafa á valdi sínu er 

þetta frekar breitt bil en gefur engu að síður ágætis vísbendingu um þann fjölda orða sem börn læra á 

fyrstu árum lífsins (Stoel-Gammon, 2011). Orðaforðinn heldur svo áfram að aukast og er talið að við 

lok menntaskóla, eða við um 18 ára aldur, þekki börn að meðaltali um 60.000 orð (Saxton, 2010).   

Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að mikill munur sé á orðaforða barna (Biemiller, 2003; Hart og 

Risley,1995). Hversu mikið foreldar tala við börn sín hefur mikil áhrif á stærð orðaforðans, því fleiri orð 

sem þau heyra, því stærri er orðaforðinn. Einnig hefur komið fram að menntaðir foreldrar og þeir sem 

tilheyra efri stéttum þjóðfélagsins tala meira við börn sín heldur en þeir sem eru ómenntaðir og tilheyra 

lægri stéttum (Hart og Risley, 1995).  

Íslenskar rannsóknir hafa gefið svipaðar niðurstöður. Rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur, 

Steinunnar Gestsdóttur og Freyju Birgisdóttur (2009) sýndi fram á marktæka fylgni á milli orðaforða 

fjögurra og sex ára barna og menntunar móður. Niðurstöður þeirra bentu einnig til þess að þvi 

tekjuhærri og menntaðari sem foreldrar væru því betri væri orðaforði barna þeirra. Fylgni þessara 

breyta var þó ekki há en engu að síður til staðar. Rannsókn þeirra athugaði málþroska, sjálfstjórn og 

læsi fjögurra og sex ára íslenskra barna. Þátttakendum var fylgt eftir í þrjú ár og mælingar gerðar 

árlega, þar sem samanburður var gerður bæði innan og milli hópa. Marktækar framfarir komu fram hjá 

öllum börnum á öllum þáttum málþroska og læsis en jafnframt kom fram mikill einstaklingsmunur og 
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munur milli hópa í orðaforða. Kynjamunur var ekki til staðar hvað varðar orðaforða. Niðurstöður leiddu 

einnig í ljós að orðaforði barnanna jókst talsvert milli 4-6 ára (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl 2009). 

Lestur bóka er mikilvægur fyrir þróun orðaforða. Þau börn sem mikið er lesið fyrir eru líklegri til að 

hafa ríkari orðaforða heldur en þau sem hlusta sjaldan á sögulestur og öðlast orðaforða sinn aðallega í 

gegnum samskipti (Montag, Jones og Smith, 2015; Farrant og Zubrick, 2012).  

Lestrariðkun er því góð til þess að auka við orðaforða, hvort heldur sem lesið er fyrir börnin eða 

þau lesa sjálf þegar þau hafa getu til. Eftir því sem barnið þekkir fleiri orð, þeim mun auðveldara á það 

með að læra ný orð (Biemiller, 2006).  

Börn sem eru með góðan orðaforða við upphaf skólagöngu eiga þar af leiðandi auðveldara með 

tileinkun lesturs og bæta hraðar við sig orðaforða heldur en þau sem eru með slakari 

orðaforðaþekkingu. Þau börn bæta ekki eins hratt við sig orðaforða og dragast því smám saman aftur 

úr jafnöldrum sínum (Otto, 2014; Marchman og Fernald, 2008). Oft hefur verið talað um svokölluð 

Matthew effects í þessu samhengi, en það er þegar bilið milli þeirra slöku og þeirra sterku breikkar 

stöðugt (Stanovich, 1986). Þegar börn verða eldri fer ritmálið að skipa stærri sess í þróun orðaforðans. 

Í ritmáli eru notuð flóknari og breytilegri orð heldur en í talmáli (Otto, 2014; Beck og McKeown, 2007) 

og er textinn í ritmáli yfirleitt meira lýsandi, nákvæmari og fjölbreyttari en sá sem notaður er í daglegu 

lífi (Otto, 2014).  

Rannsóknir hafa leitt í ljós að orðaforði er undirstaða lesskilnings (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2015). 

Börn sem hafa góðan lesskilning eiga auðvelt með að þekkja orðin í textanum og merkingu þeirra auk 

þess sem þau eiga auðvelt með að draga ályktanir út frá textanum og ná þannig samhengi í frásögn 

(Cain og Oakhill, 2007).  

Niðurstöður doktorsrannsóknar Sigríðar Ólafsdóttur (2015) sýndu að orðaforði hefur forspárgildi 

fyrir lesskilning, þar sem orðaforði barna í fjórða bekk grunnskóla spáði fyrir um framfarir þeirra 

tengdum lesskilningi. Í ljós kom að þeim mun meiri sem orðaforðinn var í 4.bekk því hraðari voru 

framfarirnar. Auk þess var áhugavert að því slakari sem orðaforðinn var í 4.bekk, þeim mun hægari 

urðu framfarirnar í lesskilningi út miðstig grunnskólans (Sigríður Ólafsdóttir, 2015).   

1.4 Málþroskafrávik 
Þrátt fyrir þá staðreynd að flest börn nái valdi á tungumálinu að því er virðist án mikillar fyrirhafnar og á 

tiltölulega skömmum tíma, þá gengur það ekki alltaf svo auðveldlega fyrir sig. Sum börn eiga erfiðara 

með að ná tökum á málinu og sýna frávik í málþroska (Brooks og Kempe, 2012).  

Samkvæmt ASHA (American Speech Language Hearing Association), samtökum bandarískra 

talmeina- og heyrnarfræðinga, er um málþroskaröskun að ræða þegar truflun verður á skilningi og/eða 

notkun talaðs og/eða ritaðs máls eða öðru táknkerfi. Röskunin getur tengst formi tungumálsins 

(hljóðkerfisfræði, setningarfræði og orðmyndunarfræði), innihaldi þess (merkingarfræði) og/eða 

orðnotkun og þá í hvaða samsetningu sem er (American Speech-Language- Hearing Association, 

1993). Undir talerfiðleika falla hins vegar framburðarfrávik, stam og raddvandamál (McLeod og B, 

aker2017). 
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Málþroskafrávik eru alltaf metin með málþroskaprófum því taka verður tillit til hvað telst til eðlilegra 

frávika miðað við aldur og þess hvað flestir jafnaldrar hafa náð tökum á (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2012). Börn sem skora fyrir 

neðan ákveðið viðmið eru greind með málþroskaröskun. Alvarleiki röskunarinnar fer svo eftir því 

hversu mikið þau víkja frá meðaltalsskori jafnaldra og geta raskanir því verið allt frá vægum frávikum til 

alvarlegra (National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2016). Sum börn eru 

eingöngu með væg frávik í framburði á meðan önnur geta verið með flókinn vanda sem nær til margra 

þátta tungumálsins og þarfnast mikillar íhlutunar (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl., 2012; Paul og 

Norbury, 2012). 

Málþroskaröskun hefur löngum verið flokkuð ýmist sem almenn eða sértæk. Almenn 

málþroskaröskun (AM) kemur fram sem hluti af annarri röskun eða heilkenni s.s. einhverfu, Downs 

heilkenni, eða samhliða greindarskerðingu af þekktum eða óþekktum orsökum. Talað er um sértæka 

málþroskaröskun (SM) (specific language disorder) þegar barn mælist með frávik í málþroska á 

málþroskaprófum en ekki á verklegum greindarprófum eða öðrum þroskaþáttum og því ekki um önnur 

þroskafrávik eða sjúkdóma að ræða. SM hefur þar af leiðandi verið flokkuð sem aðalröskun barnsins 

en AM gjarnan sem fylgiröskun annarra raskanna (Paul og Norbury, 2012; Nippold, Mansfield og 

Tomblin, 2009; Thordardottir 2008; Catts o.fl. 2002). 

Nú á síðari árum hefur hins vegar ekki ríkt nógu mikil samstaða meðal fræðimanna um þau viðmið 

sem notuð eru til að bera kennsl á og flokka málþroskafrávik hjá börnum og hafa margir velt fyrir sér 

hvort gera eigi greinarmun á almennri málþroskaröskun (AM) og sértækri (SM).  

Greiningarviðmið sem vísa til frávika í þroska hjá börnum eru yfirleitt vel afmörkuð og skilgreind. 

Það á hins vegar ekki við um óútskýrðan málþroskavanda, þ.e. frávik í málþroska sem skýrist ekki af 

öðrum ástæðum. Mörg fræðasvið tengjast málþroska barna eins og t.d kennslu- og menntunarfræði, 

sálfræði, talmeinafræði, læknisfræði og geðlæknisfræði. Þessar stéttir eru margar hverjar með 

mismunandi flokkanir og viðmið og er það kannski helsta ástæða þess að greiningarviðmið og hugök 

tengd málþroskafrávikum eru ekki nógu samræmd (Bishop, Snowling, Thompson og Greenhalgh, 

2016).  

Samkvæmt nýrri rannsókn Bishop o.fl. árið 2016/2017 virðist sem nú sé búið að komast að nokkurs 

konar alþjóðlegu samkomulagi (a.m.k. í enskumælandi löndum) um flokkun málþroskaröskunar. 

Rannsóknin hafði það að markmiði að reyna að samræma hugtök og finna viðeigandi flokkunarviðmið 

fyrir alla sérfræðinga að styðjast við, við greiningu á börnum með frávik í málþroska. Þátttakendur voru 

57 sérfræðingar sem komu úr tíu mismunandi starfsstéttum tengdir menntun, sálfræði, talmeinafræði, 

læknisfræði og geðlæknisfræði. Þátttakendur voru allir frá enskumælandi löndum; Ástralíu, Kanada, 

Írlandi, Nýja Sjálandi, Bretlandi og Bandaríkjunum. Þessi hópur sérfræðinga komst að þeirri niðurstöðu 

að í stað hugtaksins sértæk málþroskaröskun væri betra að notast við hugtakið developmental 

language disorder (DLD) (Bishop o.fl. 2016; 2017) sem líklegt er að muni útleggjast sem 

málþroskaröskun á íslensku.   

Samkvæmt þeim verður málröskun (language disorder) nú regnhlífarhugtak yfir frávik tengd máli 

sem eru þess eðlis að þau hafa truflandi áhrif á daglegt líf viðkomandi, samskipti hans og nám og 

ólíklegt er að þau lagist að sjálfu sér eða með góðri kennslu einni saman. Börn geta fengið þessa 
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greiningu þrátt fyrir að vera með aðrar greindar raskanir af líffræðilegum toga, eins og t.d. einhverfu, 

Downs heilkenni, heyrnarskerðingu, heilaáverka, heilalömun (cerebral palsy) eða flogaveiki. Þá er 

aftur á móti mælt með greiningu á borð við: Málröskun tengdri einhverfu/Downs 

heilkenni/heilaáverkum o.s.fv. (Bishop, 2016; 2017). 

DLD, eða málþroskaröskun, vísar hins vegar til barna sem eru ekki með greiningarnar sem taldar 

eru upp hér að ofan og því myndu öll börn sem áður féllu undir skilgreiningu SM nú falla undir hina 

nýju skilgreiningu. Helsti munurinn á gömlu skilgreiningunni á SM og þeirri nýju er sá að viðmiðin fyrir 

DLD gera ekki kröfu um ósamræmi milli verklegrar og mállegrar getu né um misræmi í málfærni eins 

og áður gerði. Málþroskaröskun kemur oft fram með öðrum röskunum og erfiðleikum eins og t.d. 

vandamálum tengdum athygli, lestri, tali, hegðun, heyrnrænni úrvinnslu og námserfiðleikum. Núna 

hins vegar útilokar það ekki greiningu á DLD eins og það gerði áður með „sértæku 

málþroskaröskuninni“ en aftur á móti þarf að taka tillit til þess þegar hugað er að viðeigandi 

íhlutunarleið og einstaklingsnámskrá (Bishop, 2016; 2017).  

Lítil reynsla er komin á notkun þessarar nýju skilgreiningar og því enn ekki ljóst hvort hún sé komin 

til að vera eða hvaða áhrif hún mun hafa á greiningar og úrræði í framtíðinni. Hins vegar hefur SM 

verið tekin út úr DSM-5 greiningarkerfinu og talið líklegt að svo verði einnig í endurnýjaðri útgáfu ICD-

11 svo líklegt má telja að sú skilgreining fari að heyra til undantekninga (Ebbels, 2014). Þrátt fyrir 

þessa staðreynd verður stuðst við eldri skilgreiningar á almennri og sértækri málþroskaröskun í 

umfjölluninni um málþroskafrávik í þessum kafla því þær eiga enn við þær rannsóknir sem hér eru til 

umfjöllunar.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á algengi SM. Þrátt fyrir að vera komin til ára sinna virðist sem 

faraldsfræðirannsókn Tomblins og félaga (1997) sé enn sú áreiðanlegasta og sú sem flestir 

rannsakendur miða tíðnitölur við. Þátttakendur rannsóknarinnar voru 7.218 eintyngd leikskólabörn og 

var miðað við að heyrn þeirra væri eðlileg, að málleg greind þeirra væri ekki lægri en 1,25 staðalfráviki 

undir meðaltali og að verkleg greind þeirra væri 85 eða hærri. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í 

ljós að algengi SM meðal fimm ára barna er um 7,4%. Einnig kom fram að SM er algengari meðal 

drengja en stúlkna, eða um 1,33 drengir á móti hverri stúlku (Tomblin o.fl., 1997).   

Á Íslandi eru engar opinberar tölulegar upplýsingar til um fjölda barna sem fengið hafa greiningu 

með tal- og málþroskaröskun. Séu þessar erlendu tölur hins vegar yfirfærðar á íslenskt þýði má áætla 

að í það minnsta 300 börn í hverjum árgangi komi til með að þurfa á aðstoð að halda og sé miðað við 

víðari skilgreiningar séu það allt upp í 700 börn (Hrafnhildur Ragnarsdóttir o.fl. 2012). 

Eins og með almenna málþroskaröskun geta einkennin verið mjög breytileg milli einstaklinga með 

SM og geta erfiðleikar verið allt frá mjög vægum upp í mjög alvarlega (Paul og Norbury, 2012). Börn 

með SM eru gjarnan með fátæklegri orðaforða en jafnaldrar, slakari málskilning, þau mynda styttri og 

einfaldari setningar og meðallengd segða er styttri hjá þeim en jafnöldrum auk þess sem erfiðleikar 

tengdir vinnsluminni geta verið til staðar (Paul og Norbury, 2012; Nippold o.fl. 2009; Bishop og Dolan, 

2005; Marinellie, 2004; Leonard, 1998). Börn með SM virðast tileinka sér móðurmálið og 

málfræðireglur þess í sömu röð og börn með dæmigerðan málþroska, en eru lengur að því og villurnar 

sem þau gera ná yfir lengra tímabil (Paul og Norbury, 2012).  
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Námsörðugleikar eru algengir meðal barna með málþroskaröskun og benda rannsóknir til þess að 

málþroskafrávikin séu til staðar alla skólagönguna þó einkennin geti breyst með árunum 

(Thordardottir, 2008). Þessum hópi barna gengur illa að læra að lesa sér til gagns og koma erfiðleikar 

tengdir því oft fram þegar reyna fer á málskilning þeirra við lestur flóknari texta. Rannsóknir gefa til 

kynna að börn sem greinast með frávik í málþroska á leikskólaaldri séu líklegri til að eiga í 

lestrarerfiðleikum í fyrstu bekkjum grunnskólans auk þess að hafa áhrif á aðra námsgetu þeirra 

(Amalía Björnsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Jóhanna Einarsdóttir 2004; Rescorla 2002; Catts o.fl., 

2002;).  

Algengt er að einhverjir af þeim sem greinast með málþroskaröskun á leikskólaaldri hafi náð 

jafnöldrum sínum í málþroska við upphaf skólagöngu og fylgi þeim fyrst um sinn. Hins vegar þegar líða 

fer á námið og kröfurnar verða meiri dragast þau oft aftur úr og eiga í meiri erfiðleikum en jafnaldrar 

(Stothard, Snowling, Bishop, Chipchase og Kaplan, 1998). Rannsókn Stothard og félaga (1998) sýndi 

auk þess fram á, að ef börn greinast seinna með málþroskaröskun, eða við um sex ára aldur að þá 

eru mjög miklar líkur á að þau komi til með að eiga við námserfiðleika að stríða alla sína tíð.  

Langtímarannsókn Jóhönnu Einarsdóttur, Amalíu Björnsdóttur og Ingibjargar Símonardóttur (2016) 

á íslenskum börnum leiddi svipað í ljós eins og komið var inn á í kafla 1.3.1.1 hér að ofan. Börn sem 

sýndu slaka færni á HLJÓM-2 við fimm ára aldur áttu í meiri námserfiðleikum út grunnskólagöngu sína 

heldur en jafnaldrar þeirra sem voru með góða færni við fimm ára aldur (Jóhanna T. Einarsdóttir o.fl. 

2016).  

Rannsóknir hafa sýnt að frávik í málþroska hafa einnig áhrif á hegðun og líðan. Börn sem eru á eftir 

jafnöldrum sínum í málþroska eru líklegri til að eiga við andleg- og félagsleg vandamál að stríða auk 

þess sem hegðunarvandi er algengari hjá þessum hópi barna (Bishop, 2014). Þau eiga sjaldnar 

frumkvæði af samskiptum og frásagnarhæfni þeirra er lakari en jafnaldra (Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 

2004). Í rannsókn Beitchman o.fl. (2001) kom fram að þeir sem greindust með málþroskaröskun sem 

börn, voru líklegri til að greinast með kvíðaröskun á unglingsaldri heldur en börn með dæmigerðan 

málþroska. Rannsókn Amalíu Björnsdóttur, Jóhönnu T. Einarsdóttur og Ingibjargar Símonardóttur 

(2013) á íslenskum börnum, sýndi fram á svipaðar niðurstöður, þ.e. að börnum sem hófu 

grunnskólanám með slaka færni í málþroska leið verr í grunnskóla heldur en jafnöldrum sem voru með 

góðan málþroska (Amalía Björnsdóttir o.fl., 2013).  

Ekki hefur tekist að benda á einhvern ákveðin erfða- eða umhverfisþátt sem greinir á milli þeirra 

sem eru með SM og annarra og liggur orsök SM því ekki fyrir. Rannsóknir hafa samt sem áður gefið til 

kynna að erfðaþátturinn spili þar mikilvægt hlutverk þar sem algengara er en ekki að SM liggi í ættum. 

Tvíburarannsóknir benda einnig til þess að arfgengi komi við sögu, þar sem eineggja tvíburar eru 

líklegri til að vera með svipaðri málfærni heldur en tvíeggja tvíburar eða systkin þrátt fyrir sama 

umhverfi og örvun (O’Grady, 2005). Líklegast er þó að það séu nokkrir samverkandi þættir sem hafi 

áhrif á að barn nær ekki fullum tökum á málinu (Paul og Norbury, 2012; Leonard 1998).  
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1.5 Snemmtæk íhlutun 
Snemmtæk íhlutun (early intervention) er það kallað þegar reynt er á markvissan hátt að stuðla að 

farsælum þroska barna, þar á meðal málþroska. Þegar unnið er eftir hugmyndafræði snemmtækar 

íhlutunar er reynt að grípa inn í aðstæður, þegar grunur um frávik vaknar og veita markvissa þjálfun 

eins fljótt og auðið er. Því fyrr sem brugðist er við, því meiri eru líkurnar á að íhlutunin skili árangri. 

Með snemmtækri íhlutun er ekki einungis lögð áhersla á barnið sjálft heldur einnig stuðning í umhverfi 

þess, þar á meðal foreldra og skóla (Pence og Justice, 2008; Tryggvi Sigurðsson, 2008).  

Heilastarfsemi ungra barna er ekki að fullu mótuð og eru þau því móttækilegri fyrir íhlutun þegar 

þau eru yngri. Þar af leiðandi eru fyrstu árin í lífi barna afar mikilvæg fyrir þroska þeirra og getur íhlutun 

á þessum aldri því skipt sköpum fyrir framtíð þeirra. Þess vegna er mikilvægt að greina frávik sem fyrst 

svo hægt sé að kortleggja vandann og hefja markvissa íhlutun um leið og kostur gefst. Þannig er hægt 

að draga úr og jafnvel koma í veg fyrir námserfiðleika síðar á ævinni (Pence og Justice, 2008; 

Snowling og Hulme, 2005). 

Þegar niðurstöður málþroskaprófunar liggja fyrir og ljóst er að inngripa er þörf, er nauðsynlegt að 

setja upp einstaklingsmiðaða og markvissa íhlutunarleið. Þá er mikilvægt að markmið séu vel 

skilgreind og skýr til þess að meðferðin skili sem mestum árangri (Paul og Norbury, 2012). Jafnframt 

er mikilvægt að íhlutunin leggi áherslu á þá þætti sem eru barninu mikilvægir og hafa mikið notagildi í 

daglegu lífi þess. Þetta hvetur barnið áfram og eykur líkur á því að barnið yfirfæri það sem það 

tileinkar sér í þjálfun yfir á athafnir daglegs lífs (Elín Þöll Thordardottir, 2007).  

Íhlutunarleiðir sem meðferðaraðili getur stuðst við eru margar og ólíkar. Þær hafa ólíkar áherslur og 

nálganir og hugmyndafræðin sem þær byggja á geta verið ólíkar. Mikilvægt er að meðferðaraðili kynni 

sér vel fræðin sem liggja að baki íhlutunarleiðunum og notist einungis við gagnreyndar aðferðir ásamt 

því að styðjast við fagþekkingu sína (Dollaghan, 2007).  

Þátttaka foreldra skiptir miklu máli fyrir árangur íhlutunar og því er ráðgjöf til foreldra og annarra 

aðila sem koma að barninu einnig mikilvæg. Nauðsynlegt er að fagaðilinn sem veitir ráðgjöf og íhlutun 

hafi þekkingu og reynslu af þeim erfiðleikum sem barnið glímir við og þeim aðferðum sem á að beita 

(Guralnick, 1998; 2017; Tryggvi Sigurðsson, 2008; Childress, 2004).  

Margir þættir hafa áhrif á það hversu miklum árangri íhlutunin skilar en aldur barns þegar íhlutun 

hefst, þátttaka foreldra og gæði og magn íhlutunar skipta þar miklu máli. Með því að hafa góða 

samvinnu við foreldra og fagfólk verða markmiðin og leiðin að þeim skýrari og árangurinn af meðferð 

verður meiri (Jóna G. Ingólfsdóttir, 2008; Tryggvi Sigurðsson, 2008).  

Það að bíða og sjá hvort að barn nái ekki upp færni jafnaldra með tímanum getur haft alvarlegar 

afleiðingar. Vert er að hafa í huga að engin ber skaða af því að fá íhlutun en hins vegar getur það haft 

skaðlegar afleiðingar fyrir barnið ef ekki er gripið inn í sem fyrst (Tryggvi Sigurðarson, 2008). 

1.6 Málþroskapróf 
Þegar kanna á hvort barn sé með frávik í málþroska og í framhaldinu að ákveða hvers konar íhlutun 

hentar barninu best er gjarnan stuðst við málþroskapróf eða málþroskaskimanir. Markmið 

málþroskaprófa er því að finna þau börn sem eru slök miðað við jafnaldra með því að afla nægra og 
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áreiðanlegra upplýsinga um málþroska þeirra. Besta leiðin til þess er að nota stöðluð próf sem hafa 

góðan áreiðanleika og réttmæti (Paul og Norbury, 2012). Flest málþroskapróf eru byggð upp þannig 

að þau meti bæði málskilning og máltjáningu þar sem málskilningur snýr að skilningi orða, hugtaka og 

setninga en máltjáning felur í sér virka notkun orða, málfræði og setninga (Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

o.fl. 2012). Algengast er að talmeinafræðingur leggi málþroskapróf fyrir barn ef grunur vaknar um 

seinkaðan málþroska. Hér á landi hafa leikskólakennarar einnig réttindi til þess að leggja 

málþroskaskimanir fyrir börn í samráði við foreldra að undangengnum réttindanámskeiðum. Auk þess 

sem ungbarnavernd heilsugæslunnar skimar fyrir málþroskafrávikum þegar börn eru tveggja og hálfs 

árs og fjögurra ára (Ásthildur Bj. Snorradóttir, Anney Ágústsdóttir, Sigurður Sigurjónsson, Margrét Þóra 

Jónsdóttir og Bergrós Ólafsdóttir, 2014).  

1.6.1 Próffræðilegir eiginleikar málþroskaprófa 

Eins og kom fram hér ofar í inngangi eru erlend matstæki gjarnan notuð hérlendis til þess að meta 

málþroska, þar sem skortur hefur verið á málþroskaprófum sem stöðluð eru á íslensku þýði. Algengt er 

að prófin séu eingöngu þýdd, stundum eru þau þýdd og staðfærð en aðeins fá málþroskapróf eru 

þýdd, staðfærð og stöðluð. Með þýðingu prófs er átt við að erlendur texti er eingöngu þýddur. Þegar 

próf er einnig staðfært er textinn bæði þýddur og aðlagaður að menningu þess lands sem tekur prófið 

upp, þannig að próffræði- og tölfræðilegir þættir þess haldist (Einar Guðmundsson, 2006; Sigurgrímur 

Skúlason, 2005). Stöðlun felur í sér að próf er lagt fyrir úrtak fólks sem er dæmigert fyrir tiltekið þýði. 

Svör þátttakenda eru skoðuð, þeim gefin stig og er stigunum síðan breytt í mælitölur. Talað er um að 

próf sé staðlað þegar form, innihald, matsreglur og reglur um fyrirlögn eru fyrirfram ákveðnar auk þess 

sem gögnum til að útbúa aldursviðmið fyrir prófið hefur verið safnað. Tilgangur stöðlunar er að gera 

stigagjöf og túlkun matstækis óháða prófanda svo hægt sé að vera viss um að fá sambærilegar 

niðurstöður við fyrirlögn matstækisins þrátt fyrir að það sé lagt fyrir á mismunandi stað, tíma og af 

ólikum prófendum (Einar Guðmundsson, 2006; Cohen og Swerdlik, 2002).  

1.6.1.1 Réttmæti 

Réttmæti felst í því að hvaða marki fræðileg og raunvís gögn styðja ákveðna túlkun á niðurstöðum 

prófa (Messick, 1995). Þar sem réttmæti á við um túlkun og notkun á niðurstöðum prófa eru próf ekki 

sögð réttmæt eða óréttmæt heldur eru það niðurstöður þeirra sem eru réttmætar eða óréttmætar (Furr 

og Bacharach, 2008). Þrjár helstu gerðir réttmætis eru innihaldsréttmæti (content validity), 

viðmiðsrréttmæti (criterion-related validity) og hugsmíðaréttmæti (construct validity) (Coaly, 2014). 

Innihaldsréttmæti gefur upplýsingar um hversu vel hvert prófatriði endurspeglar þá hugsmíð sem 

prófinu er ætlað að ná yfir, þ.e. hversu vel þau mæla það sem þeim er ætlað að mæla. Ein leið til þess 

að meta innihaldsréttmæti er að fá sérfræðinga á því sviði sem hugsmíð prófsins tengist, til að meta 

hvert prófatriði fyrir sig og prófið í heild (Coaly, 2014).   

Viðmiðsréttmæti vísar til þess hversu sterk tengsl eru á milli niðurstaðna mælitækisins og annarra 

mælinga á sömu hugsmíð auk þess sem það gefur til kynna hversu vel er hægt að spá fyrir um getu 

eða hegðun próftaka í öðrum aðstæðum út frá mælingunni (Coaly, 2014; Furr og Bacharach, 2014; 

Paul og Norbury, 2012). Viðmiðsréttmæti má skipta upp í samtímaréttmæti (concurrent validity) og 

forspárréttmæti (predictive validity). Samtímaréttmæti er mat á því hvort niðurstöður mælitækisins gefi 
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sambærilegar niðurstöður og önnur mælitæki sem talin eru meta sömu hugsmíð og hafa áður gefið 

réttmætar niðurstöður. Með forspárréttmæti er skoðað hversu vel niðurstöður á matstæki spá fyrir um 

útkomu mælinga sem gerðar verða síðar (Furr og Bacharach, 2014; Paul og Norbury, 2012; Cohen og 

Swerdlik, 2002; Sattler, 1998). 

Hugsmíðaréttmæti gefur til kynna hvort matstækið sé í raun að meta þá hugsmíð sem því er ætlað 

að meta og þá að hve miklu leyti (Coaly, 2014). Það gefur einnig til kynna hvort gerð mælitækis og 

tengsl þess við önnur mælitæki sé í samræmi við ríkjandi kenningar og hugmyndir (Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2006; Cohen og Swerdlik, 2002). Hugsmíðaréttmæti er metið með samleitniréttmæti 

(convergent validity) og aðgreiningarréttmæti (discriminant validity). Samleitniréttmæti mælitækis sýnir 

fylgni þess við önnur mælitæki sem meta sömu eða svipaða hugsmíð. Aðgreiningarréttmæti mælitækis 

segir hins vegar til um fylgni þess við annað mælitæki sem metur ótengda eða andstæða hugsmíð 

(Coaly, 2014; Cohen og Swerdlik, 2002). Hugsmíðaréttmæti mælitækis er talið gott þegar 

aðgreiningarréttmæti er lágt og samleitnisréttmæti þess er hátt. Önnur leið til þess að meta 

hugsmíðaréttmæti er með þáttagreiningu (factor analysis) en sú aðferð er notuð til að finna þætti sem 

gefa til kynna innbyrðis tengsl á milli breyta (Coaly, 2014; Cohen og Swerdlik, 2002).  

1.6.1.2 Áreiðanleiki 

Áreiðanleiki vísar til þess hversu nákvæm mæling er og snýr að stöðugleika mælingar. Mælitæki með 

háan áreiðanleika gefur sömu eða svipaðar niðurstöður þegar það er lagt fyrir sama einstaklinginn á 

mismunandi tíma, að því gefnu að það sem verið er að mæla haldist óbreytt milli mælinga (Coaly, 

2014). Áreiðanleiki segir ekki til um hvort mælitæki mæli sannarlega það sem því er ætlað að mæla 

heldur aðeins hversu nákvæm mælingin er. Mælitæki getur því verið áreiðanlegt án þess að vera 

réttmætt en getur aldrei verið réttmætt án þess að vera áreiðanlegt (Coaly, 2014). 

Nokkrar leiðir eru til að skoða áreiðanleika, m.a. útfrá áreiðanleika hliðstæðra útgáfa (alternate 

forms reliability), innri áreiðanleika (internal consistency reliability), samkvæmni milli matsmanna (inter-

rater reliability), helmingunaráreiðanleika (split-half reliability) og endurprófunaráreiðanleika (test-retest 

reliability) (Coaly 2014).  

Áreiðanleiki hliðstæðra útgáfa felur í sér að áreiðanleiki er reiknaður út frá niðurstöðum tveggja 

prófa og eru þá tvö sambærileg próf lögð fyrir sama úrtak og fylgni milli niðurstaðna reiknuð. Erfitt 

getur þó reynst að meta hvort próf séu algerlega sambærileg og séu að mæla nákvæmlega sömu 

hugsmíðina (Furr og Bacharach, 2014).  

Innri áreiðanleiki segir til um að hve miklu leyti prófhlutar eða undirpróf matstækisins mæla sömu 

hugsmíð og byggist á samræmi í svörum ólíkra atriða á prófinu (Coaly, 2014; Furr og Bacharach, 

2014). Innri áreiðanleiki er yfirleitt metinn með alfastuðli (Cronbach’s alpha) en hann gefur til kynna 

upp að hvaða marki prófatriðin meta sömu hugsmíð, þ.e. hversu einsleit prófatriðin eru. Alfastuðlar eru 

á bilinu 0-1 og því hærri sem stuðullinn er, því meiri er fylgnin á milli prófatriða. Stuðull upp á 0,8 eða 

meira telst vera gott og teljast niðurstöður þá vera marktækar (Coaly, 2014; Furr og Bacharach, 2014; 

Sattler, 1988). 

Áreiðanleikamælingin sem felst í samkvæmni milli matsmanna er notuð til að sjá hvort samræmi sé 

í túlkun niðurstaða hjá tveimur eða fleiri matsmönnum, þ.e. hvort að þeir fái sömu niðurstöðu þegar 
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þeir meta sama einstakling. Samræmi milli matsmanna þarf að vera um 80% eða meira til þess að 

niðurstöður teljist áreiðanlegar (Furr og Bacharach, 2014).  

Þegar helmingunaráreiðanleiki er reiknaður er atriðum prófs skipt í tvo helminga eftir ákveðinni 

reglu og fylgni reiknuð á milli prófhelminga (Coaly, 2014).   

Endurprófunaráreiðanleiki felur í sér að sama prófið er lagt fyrir sama einstaklinginn tvisvar sinnum 

með stuttu millibili og fylgni milli heildartalna er skoðuð (Coaly 2014; Paul og Norbury, 2012). Tími milli 

prófana skiptir máli og er æskilegur tími talinn vera um tvær til átta vikur því ef tíminn er lengri gætu 

breytingar í þroska haft áhrif á svörin. Eins er mikilvægt að halda öllum umhverfisþáttum stöðugum til 

að koma í veg fyrir að ytri áreiti hafi áhrif (Furr og Bacharach, 2014). 

1.6.2 Helstu málþroskapróf og skimunartæki á Íslandi 

Hér á landi hafa talmeinafræðingar oft notast við þýdd próf sem hafa verið staðfærð á íslensku eins og 

t.d. Reynell Developmental Language Scale. Reynell prófið byggir á þroskasálfræðilegum grunni og 

kannar bæði málskilning og máltjáningu barna á aldrinum 15 mánaða til sjö og hálfs árs (María Kjeld 

og Þorsteinn Sigurðsson, 1984). Einnig eru í notkun próf sem hafa verið þýdd en eru óstöðluð og með 

erlendum aldursviðmiðum eins og t.d. PLS-4 (Preschool Language Scale) (Zimmerman, Steiner og 

Pond, 2002) og CELF-Preschool-2 (Clinical Evaluation of Language Fundamentals-Preschool: Second 

Edition) (Wiig, Semel og Secord, 2004). 

TOLD-2P (Test of Language Development-2 Primary) er líklega mest notaða málþroskaprófið á 

Íslandi fyrir börn á aldrinum 4;0-8;11 ára en það kom út í staðfærðri íslenskri útgáfu árið 1995 

(Ingibjörg Símonardótti o.fl. 1995). TOLD-2P prófar bæði máltjáningu og málskilning og skiptist í sjö 

undirpróf sem taka mið af málþáttunum sem fjallað var um í inngangi ritgerðarinnar.  

Við eigum nú orðið tvö íslensk málþroskapróf sem byggja á rannsóknum um máltöku íslenskra 

barna. Annars vegar er það prófið Orðaskil (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998) en það er íslenskt 

málþroskapróf sem samið er eftir amerískri fyrirmynd; The MacArthur Communicatice Development 

Inventory for Toddlers. Orðaskil er gátlisti sem foreldrar sjá um að fylla út og er ætlað að meta 

setningamyndun og virkan orðaforða barna á aldrinum 18-36 mánaða og hefur að geyma orð sem 

valin voru með íslensk börn í huga (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998). Hins vegar er það svo Málfærni 

ungra barna (MUB) sem er nýtt íslenskt málþroskapróf samið af Þóru Másdóttur, Friðriki Rúnari 

Guðmundssyni og Hrafnhildi Halldórsdóttur talmeinafræðingum ásamt Sigurgrími Skúlasyni 

próffræðingi (í vinnslu). MUB er fyrir börn á aldrinum 2-4 ára og er ætlað til greiningar á börnum þegar 

skimun eða önnur atriði benda til að frávik í málþroska séu til staðar. Prófið samanstendur af tveimur 

prófhlutum sem meta bæði málskilning og máltjáningu og byggir á málvísindalegu líkani sem tekur mið 

af merkingarfræði og setningarfræði. Athuganir hafa sýnt að prófið er bæði réttmætt og áreiðanlegt 

(Gerður Guðjónsdóttir, 2014; Íris Wigelund Pétursdóttir, 2013). Við forprófun þess kom í ljós að fylgni 

prófsins við heildarskor var mjög há og þar af leiðandi er áreiðanleiki þess mikill (Cronbach’s Alpa 

0,98). Réttmæti prófsins reyndist einnig gott þar sem prófið hafði góða fylgni við mælitæki sem mæla 

sömu eða svipaða hugsmíð (málhluta á WPPSI-R greindarprófinu og málhluta Brigance 

þroskaskimunarinnar).  
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Einnig eru til hérlendis nokkur stöðluð mælitæki sem notuð eru til að skima fyrir málþroskafrávikum 

hjá börnum. 

 Málþroskaskimunin EFI-2 eftir Elmar Þórðarson, Friðrik Rúnar Guðmundsson og Ingibjörgu 

Símonardóttur talmeinafræðinga (2012) er skimunarpróf sem er ætlað fyrir leikskólakennara og annað 

sérmenntað fagfólk leikskóla til þess að finna þau börn sem víkja hvað mest frá meðalfærni jafnaldra í 

máltjáningu og málskilningi. Upphaflega var prófið notað til að bera kennsl á hugsanleg 

málþroskafrávik hjá börnum sem komu í þriggja og hálfs árs skoðun til hjúkrunarfræðinga á 

Heilsugæslustöðvunum en eftir að þeirri skoðun var seinkað til fjögurra ára aldurs var það tekið út þar 

sem það hentaði ekki lengur því börnin voru orðin of gömul. Eftir það var EFI prófinu lítillega breytt og 

gefið út í endurskoðaðri útgáfu árið 2012 og er nú mest notað í leikskólum til skimunar á 

málþroskafrávikum hjá börnum á fjórða ári (Elmar Þórðarson o.fl. 2012).  

HLJÓM-2 er aldursbundin skimun sem lögð er fyrir til að meta hljóðkerfis- og málmeðvitund barna í 

elsta árgangi leikskólans í því skyni að bera kennsl á þau börn sem eru í áhættu fyrir lestrarerfiðleika 

seinna meir. Prófið er samið af þeim Ingibjörgu Símonardóttur, Jóhönnu Einarsdóttur og Amalíu 

Björnsdóttur og kom út árið 2002 eftir sex ára rannsóknarvinnu og er það staðlað. HLJÓM-2 

samanstendur af sjö mismunandi verkefnum sem reyna á mismunandi þætti málþroskans. Prófið er 

lagt fyrir að hausti (september/október) fyrir öll börn í elsta árgangi leikskólans og svo aftur í janúar, 

fyrir þau börn sem sýndu getu undir meðallagi í fyrri fyrirlögn að hausti. Ætlast er til að markviss vinna 

við að örva hljóð- og málvitund þeirra fari fram í millitíðinni (Ingibjörg Símonardóttir, Jóhanna 

Einarsdóttir og Amalía Björnsdóttir, 2002). HLJÓM-2 prófið er notað í flestöllum leikskólum landsins og 

hefur verið notað til margra ára. 

Nýlega kom út TRAS (Tidlig registrering af språkutvikling) sem er skráningarlisti þýddur úr norsku 

og fylltur út af starfsfólki leikskólanna. Listinn er notaður til að skrá bæði mál- og félagsþroska tveggja 

til fimm ára barna. Skráning grundvallast af markvissum athugunum í leik og starfi og hefst þegar barn 

er rúmlega tveggja og hálfs árs og lýkur við fimm ára aldur (Björk Alfreðsdóttir, Hólmfríður Árnadóttir, 

Hrafnhildur Karlsdóttir, Ingibjörg Símonardóttir og Margrét Tryggvadóttir, 2013). Ef skráning er 

markviss og listinn notaður rétt ætti hann að nýtast vel til að sjá hvar bæði styrk-og veikleikar barnsins 

liggja og auðvelda starfsfólki þannig að skipuleggja málörvun og markmið í kringum hvert barn. Þó ber 

að athuga að TRAS er ekki staðlaður matslisti, hvorki á frummálinu né fyrir íslensk börn.  

Íslenski þroskalistinn er frumsaminn og staðlaður þroskalisti sem kom út árið 1997 og eru höfundar 

hans þeir Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson sálfræðingar og prófessorar við Háskóla 

Íslands. Þroskalistinn metur mál- og hreyfiþroska þriggja til sex ára barna og er ætlaður mæðrum til 

útfyllingar (Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 1997). Listinn hefur um margra ára skeið 

verið notaður í leikskólum landsins og er gjarnan notaður sem fyrsta mat á þroska leikskólabarna  

þegar grunur um frávik í þroska vaknar.  

Íslenski smábarnalistinn er einnig frumsaminn og staðlaður þroskalisti eftir sömu höfunda, þá Einar 

Guðmundsson og Sigurð J. Grétarsson. Smábarnalistanum er ætlað að meta málþroska, hreyfiþroska 

og sjálfsbjörg ungbarna á aldrinum 15 til 38 mánaða með því að afla upplýsinga frá mæðrum þeirra 

(Einar Guðmundsson og Sigurður J. Grétarsson, 2005). 
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Þótt Málhljóðapróf ÞM (2014) falli ekki beint undir málþroskapróf tekur það þó á hljóðkerfisfræði 

sem er einn þátta málþroskans. Prófið er staðlað og er ætlað að meta færni barna á aldrinum 2;6-7;11 

ára til að mynda stök málhljóð og samhljóðaklasa í mislöngum orðum. Það byggir m.a. á 

doktorsrannsókn Þóru Másdóttur (2008). 

Einnig mætti nefna ýmis próf sem ætlað er að athuga lestrartileinkun o.fl. en hér verður látið staðar 

numið í upptalningu prófa. Þó mætti nefna einn ákveðinn prófþátt, endurtekningu orðleysa, sem er 

m.a. notaður í Málfærni ungra barna (Þóra Másdóttir o.fl., í vinnslu). Næsti kafli fjallar um þennan þátt 

prófunar auk þess sem fjallað er stuttlega um endurtekningu setninga í kaflanum þar á eftir. 

Rannsóknir hafa sýnt að endurtekning orðleysa og endurtekning setninga hefur reynst börnum með 

sértæka málþroskaröskun erfið og er því orðið algengara nú en áður að nota próf sem reyna á þessa 

þætti, til að hjálpa til við greiningu á málþroskaröskun. Þessir prófþættir eru oft hluti af 

málþroskaprófum sem meta einnig aðra þætti málfærninnar en einnig eru til próf sem einungis meta 

færnina í að endurtaka orðleysur og setningar (Stokes og Klee, 2009).  

1.6.2.1 Orðleysur 

Orðleysur (non-words) eða svokölluð „bullorð” eru orð eða hljóðastrengir sem ekki eru til í tungumálinu 

og hafa enga merkingu. Orðleysur geta verið allt frá eins atkvæða orðum upp í fjölatkvæða orð og 

geta annaðhvort verið lík raunverulegum merkingarbærum orðum (word-like) eða ólík (non-wordlike). 

Orðleysur samræmast reglum um hvaða hljóðaraðir eru leyfilegar og eru því mismunandi eftir 

tungumálum (Elín Þöll Þórðardóttir, 2014; Thordardottir 2008). Líkt og með raunveruleg orð er lengd 

orðleysa og samsetning hljóða misjöfn og eru þær því miserfiðar í framburði. Þegar börn eru látin 

endurtaka orðleysur er oft miðað við að orðin séu borin fram á þann hátt sem einkennandi er fyrir 

tungumálið, þ.e. með sömu áherslum (Archibald og Gathercole, 2006). Í íslensku er t.d. áhersla 

langoftast á fyrsta atkvæði í orði og er því mikilvægt að leggja líka áherslu á fyrsta atkvæði í framburði 

orða á bullorðaprófi þegar það er lagt fyrir íslensk börn. Dæmi um bullorð sem líkjast raunorðum í 

íslensku eru t.d. „ampar” og „keinargolli” en bullorð sem eru ólík merkingarbærum íslenskum orðum 

eru t.d. „mútívúlí” og „ranat” (Thordardottir, 2008). 

Endurtekning orðleysa eða bullorðapróf eru mikið notuð sem hluti af málþroskamati þar sem sýnt 

hefur verið fram á tengsl milli frammistöðu á slíku prófi við hina ýmsu þætti tengda tungumálinu. Á 

bullorðaprófum eru börn beðin um að endurtaka orðleysur sem þau hafa ekki heyrt áður og eru því 

ekki hluti af orðaforða þeirra (Thordardottir og Brandeker, 2013; Stokes og Klee, 2009).  

Rannsóknir hafa gefið til kynna að tengsl séu á milli endurtekningar orðleysa og stærðar orðaforða 

(sjá m.a. Hoff, Core og Bridges, 2008; Gathercole, Service, Hitch, Adams og Martin, 1999) og milli 

endurtekningar orðleysa og hæfninnar við að læra ný orð (Paul og Norbury, 2014; Gupta, 2003; 

Weismer, Evans og Hesketh, 1999; Gathercole, Hitch, Service og Martin, 1997). Eins hefur komið 

fram að börn með málhömlun (sérstaklega þau með sértæka málþroskaröskun) eiga marktækt erfitt 

með að endurtaka bullorð og hefur verið sýnt fram á það á fjölda tungumála, þar á meðal íslensku 

(Archibald og Gathercole, 2016; Thordardottir og Brandeker, 2013; Thordardottir, 2008; Girbau og 

Schwartz, 2007; 2008; Conti-Ramsden, 2003; Conti-Ramsden, Botting, Biemiller og Faragher, 2001; 

Weismer o.fl., 2000; Dollaghan og Campbell, 1998;). 
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Í rannsókn Archibald og Gathercole (2006) gáfu niðurstöður einnig til kynna að börn með sértæka 

málþroskaröskun ættu líka erfiðara með endurtekningu orðleysa heldur en yngri börn sem voru með 

dæmigerðan málþroska en voru með svipaða málfærni. Auk þess kom í ljós að því lengri sem 

orðleysurnar voru og flóknari í framburði, því erfiðari reyndist endurtekning þeirra börnunum með 

sértæku málþroskaröskunina en ekki þeim sem voru með dæmigerðan málþroska (Archibald og 

Gathercole, 2006).  

Erfiðleikar við endurtekningu orðleysa gefa til kynna að vandinn tengist m.a. heyrnrænni úrvinnslu 

(Adlof og Patten, 2017), skammtímaminni og vinnsluminni. Við endurtekningu orðleysa þarf 

viðkomandi að vera fær um að beita heyrnrænni úrvinnslu með því að umbreyta hljóðastreng frá 

heyrnrænni skynjun yfir í að segja orðið. Viðkomandi þarf því að geta geymt hljóðarununa í 

vinnsluminninu á sama tíma og hann umbreytir henni í tal (Dollaghan og Campell, 1998). Með 

bullorðaprófum er því verið að leggja mat á málúrvinnslu og undirliggjandi þætti tungumálsins eins og 

vinnsluminni og geymslurými hljóðkerfislega skammtímaminnisins frekar en áður lærða kunnáttu 

(Thordardottir og Brandeker, 2013; Conti-Ramsden o.fl., 2001). Rannsóknir hafa sýnt fram á hátt 

næmi og sértæki bullorðaprófa á fjölda tungumála, þar á meðal íslensku (Thordardottir, 2008). 

Bullorðapróf og endurtekning orðleysa geta reynst vel sem hluti af málþroskamati eða til að 

staðfesta greiningu en tengsl við undirliggjandi vanda eru ekki ljós og því henta þau ekki vel til þess að 

leggja mat á hvaða markmið sé best að velja í þjálfun (Elín Þöll Þórðardóttir, 2014).  

1.6.2.2 Endurtekning setninga 

Algengt er að endurtekning setninga sé einn prófþátta á málþroskaprófum fyrir börn. Við mat á færni 

barna til að endurtaka setningar, er aðaláherslan á þekkingu þeirra á beygingarendingum og réttri 

orðaröð. Setningin verður að vera endurtekin orðrétt, þ.e. orðaröð og beygingar verða að vera réttar 

en horft er framhjá framburðarfrávikum (Ingibjörg Símonardóttir o.fl 1995).  

Með endurtekningu setninga er eins og með endurtekningu orðleysa verið að meta undirliggjandi 

þætti málsins, eins og hljóðkerfisgreiningu og skammtímaminni. Auk þess sem endurtekning setninga 

metur áður lærða tungumálahæfni sem er geymd í langtímaminninu (Conti-Ramsden o.fl 2001; Conti-

Ramsden, 2003).  

Conti-Ramsden, Faragher og Botting skoðuðu í rannsókn sinni (2001) færni barna til að mynda 

rétta þátíð sagna og endurtaka setningar og orðleysur en þessir þættir eru m.a. taldir tengjast sértækri 

málþroskaröskun. Þátttakendur rannsóknarinnar voru annars vegar börn sem greind höfðu verið með 

sértæka málþroskaröskun og hins vegar börn með dæmigerðan málþroska. Í ljós kom að endurtekning 

setninga reyndist næmasta, sértækasta og nákvæmasta matið á sértækri málþroskaröskun (Conti-

Ramsden o.fl. 2001). 

Niðurstöður þeirra gáfu einnig til kynna að endurtekning setninga, sérstaklega þeirra flóknari, séu 

gagnlegri við mat á málþroska eldri barna heldur en endurtekning orðleysa (Botting og Conti-

Ramsden, 2003; Conti-Ramsden o.fl. 2001). Redmond (2005) benti einnig á í rannsókn sinni, að 

mikilvægt væri að hafa líka flóknari setningar, en ekkert endilega langar, með í svona prófum til þess 

að koma í veg fyrir hugsanleg rjáfurhrif hjá börnunum sem eru ekki með frávik í málþroska. 
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Niðurstöður rannsóknar hans sýndu að börn með athyglisbrest og ofvirkni (ADHD) áttu í meiri 

erfiðleikum með endurtekningu setninga á TOLD-2P málþroskaprófinu, heldur en börn án greindra 

frávika. Þessi munur kom ekki fram í færni þeirra til að mynda rétta þátíð. Börn með sértæka 

málþroskaröskun sýndu aftur á móti slakari færni í báðum þessum verkefnum (Redmond, 2005). 

1.6.3 Málþroskaprófið Málfærni eldri leikskólabarna – MELB 

Málþroskaprófið Málfærni eldri leikskólabarna (MELB) er samið af dr. Þóru Másdóttur, dr. Jóhönnu 

Einarsdóttur og Ingibjörgu Símonardóttur, talmeinafræðingum. Prófinu er ætlað að meta almennan 

málþroska barna á aldirnum 4-6 ára. Hugsmíð prófsins tekur mið af kenningum um hina áðurnefndu 

fimmþættu skiptingu máls; setningafræði, merkingarfræði, hljóðkerfisfræði, orðhlutafræði og 

málnotkun. MELB prófar alla þættina fyrir utan málnotkun og falla prófhlutarnir ýmist undir málskilning 

eða máltjáningu auk þess að reyna á vinnsluminni.  

Prófið hefur verið í þróun í nokkur ár og liggur mikil rannsóknarvinna þar á bak við. Til grundvallar 

við vinnu prófsins var stuðst við fyrirliggjandi málþroska- og skimunarpróf sem til eru á íslensku, 

málsýnabanka Jóhönnu Thelmu Einarsdóttur auk erlendra prófa. Lagt var upp með að prófið meti 

stöðu málþroska til samanburðar við meðaltalsgetu jafnaldra, að það sé áreiðanlegt og réttmætt og að 

það veki áhuga barna á þessum aldri.  

MELB samanstendur af tíu prófþáttum sem hver um sig reynir á ólíka þætti málþroskans. Prófið er 

enn í þróun en hér fyrir neðan er nánari lýsing á prófþáttunum eins og þeir voru uppsettir við þessa 

forprófun. Prófatriði eru alls 221, þar af 86 sem falla undir málskilning og 135 sem falla undir 

máltjáningu.  

 

Þeir þættir sem falla undir málskilningshluta prófsins eru: 

 

Orðskilningur: Þessi prófþáttur er settur upp þannig að prófandi sýnir barninu fjórar myndir, nefnir 

eina þeirra og barnið velur mynd sem því finnst passa við orðið. Hér reynir á óvirkan orðaforða og 

málskilning. Prófatriði eru 23 talsins.  

 

Hugtakaskilningur: Hér nefnir prófandi einnig eina mynd af fjórum og barnið bendir á þá mynd sem 

því finnst passa best við orðið. Þessi prófhluti reynir því einnig á óvirkan orðaforða og málskilning. 

Prófatriði eru 12 talsins.  

 

Túlkun setninga: Hér fær barnið að sjá þrjár myndir og á það að velja þá mynd sem því finnst passa 

best við setninguna sem prófandi les. Þessi prófhluti reynir á skilning á setningum og miserfiðum 

setningagerðum þar sem börnin þurfa m.a. að þekkja fleirtölumyndir orða, afstöðuhugtök o.fl. Prófatriði 

eru 26 talsins. 

 

Hljóðkerfisvitund: Hér á  barnið að klappa atkvæði í orðum og setningum sem prófandi segir. Þessi 

prófhluti reynir á grunnþætti hljóðkerfisvitundar.  Prófatriði eru 25 talsins. 
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Þeir þættir sem falla undir máltjáningarhluta prófsins eru: 

 

Nefning: Hér er spurt um heiti ólíkra hluta og reynir hann því á virkan orðaforða. Barnið sér þá eina 

mynd í einu og á að segja hvað er á myndinni. Prófatriði eru 20 talsins.  

 

Botnun setninga I og Botnun setninga II: Hér segir prófandi setningu sem barnið á að botna. Þessir 

prófhlutar reyna bæði á málfræði og ályktunarhæfni þar sem verið að kanna þekkingu barnanna á 

ýmsum málfræðiatriðum eins og fleirtölu, hljóðvörpum, þátíð, persónufornöfnum, eignarfornöfnum, 

orðaforða sem og almenna þekkingu o.fl. Í hluta I fá börnin að sjá myndir svörum sínum til stuðnings 

en í hluta II eru engar myndir til stuðnings og reynir því meira á ályktunarhæfni þar. Prófatriði eru 25 

talsins í hvorum prófhluta fyrir sig.  

 

Endurtekning setninga: Hér á barnið að endurtaka setningar orðrétt eftir prófanda. Ekki má 

endurtaka setninguna nema ef augljóst þykir að barnið hafi ekki heyrt það sem prófandi sagði. Þessi 

prófhluti reynir því á marga þætti eins og skammtímaminni, málfræðiþekkingu, setningauppbyggingu, 

merkingarfræði og hljóðkerfisfræði. Prófatriði eru 23 talsins. 

 

Endurtekning orðleysa: Hér endurtekur barnið orðleysur eða „bullorð” eftir prófanda. Þessi prófhluti 

reynir á vinnsluminni, skammtímaminni og mállega úrvinnslu. Prófatriði eru 20 talsins.  

 

Framburður fjölatkvæða orða: Hér á barnið að bera fram fjölatkvæða orð sem það sér mynd af. 

Þessi prófþáttur reynir á hljóðkerfislega úrvinnslu eins og atkvæðaeyðingu, hljóðavíxl og brottfall 

hljóða. Prófatriði eru 22 talsins.  

1.6.3.1 Fyrri forprófun MELB 

MELB prófið var fyrst forprófað í byrjun árs 2014 og gekk þá undir vinnuheitinu MEB (Málfærni eldri 

barna) en hefur nú verið breytt í MELB (Málfærni eldri leikskólabarna). Forprófið samanstóð af 316 

prófatriðum, 125 í málskilningshlutanum og 191 í máltjáningarhlutanum. Megintilgangur þeirrar 

prófunar var að komast að því hvaða atriði kæmust yfir á næsta þróunarstig þess.  

Í þeirri gerð var prófið lagt fyrir 100 börn á aldrinum 4;0-5;11 ára og komu þau úr níu leikskólum 

mismunandi hverfa Reykjavíkur. Þátttakendum var skipt upp í þrjú aldursbil. Í yngsta aldurshópnum, 

4;0-4;3 ára voru alls 32 börn, 17 drengir og 15 stúlkur. Í miðhópnum, 4;10-5;1 árs voru þau alls 34, 18 

drengir og 16 stúlkur. Í elsta hópnum, 5;8-5;11 ára voru þau alls 34, 19 drengir og 15 stúlkur. 

Spurningalisti tengdur þroska og heilsu barnanna var lagður fyrir foreldra og voru nokkrar spurningar 

af listanum teknar fyrir í þessari forprófun og fylgni þeirra við heildarskor barnanna skoðuð.  

Þrír nemar í talmeinafræði unnu saman að þessari forprófun og skiptu prófuninni á milli sín eftir 

prófþáttum. Þar af leiðandi eru niðurstöðurnar einnig þrískiptar eftir þeim prófhlutum sem 

rannsakendur tóku fyrir.  
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Sólveig Arnardóttir (2014) lagði fyrir fjóra prófhluta; Endurtekningu setninga, Endurtekningu 

orðleysa, Hljóðkerfisvitund og Framburð fjölatkvæða orða. Einnig skoðaði hún hvort að fylgni væri milli 

lestrarerfiðleika í fjölskyldu og heildarskors barns á þessum prófþáttum.  

Helstu niðurstöður hennar gáfu til kynna góðan stíganda í meðaltalsskori eftir aldurshópum. Í 

tveimur prófþáttum af þessum fjórum var dreifing, léttra, miðlungs og þungra prófatriða ásættanleg. 

Þetta var í prófþáttunum Endurtekning setninga (hlutfall 0,7) og Endurtekningu orðleysa (hlutfall 1,2) 

en í prófþættinum Framburður fjölatkvæða orða var hins vegar of mikið af erfiðum atriðum (hlutfall 0,4) 

og í þættinum Hljóðkerfisvitund var meira af léttum atriðum en þungum (hlutfall 1,5). Fylgnistuðlar allra 

prófþáttanna reyndust marktækir (p<0,01) og var heildaráreiðanleiki góður í öllum prófþáttum (p>0,8). 

Fylgnitölur fyrir leiðrétta heildarfylgni þegar prófatriðum hafði verið eytt út sýndi að nokkur atriði voru 

með lága fylgni (p<0,3) og nokkur með neikvæða fylgni. Marktækur munur kom fram á meðalskori 

drengja og stúlkna í elsta aldursbilinu, drengjum í vil en þessi marktæki munur kom ekki fram í hinum 

tveimur aldursbilunum. Í öllum aldurshópum skoruðu þátttakendur sem áttu enga ættingja með 

lestrarerfiðleika hæst á prófinu en þrátt fyrir það þá reyndist engin fylgni vera á milli lestrarerfiðleika í 

fjölskyldu og heildarstigafjölda á prófþáttunum fjórum.  

Auður Hallsdóttir (2014) lagði fyrir þrjá prófhluta; Túlkun setninga, Botnun setninga I og Botnun 

setninga II. Auður tók fyrir tvær spurningar af foreldralistanum og skoðaði fylgni þeirra við heildarskor 

barnanna á þessum prófþáttum. Spurningarnar sem hún skoðaði voru; Hversu oft í viku er lesið fyrir 

barnið? og Hversu mikinn áhuga hefur barnið á að skoða bækur og hlusta á sögu? Helstu niðurstöður 

úr hennar forprófun voru þær að geta barna í prófþáttunum í heild jókst með hækkandi aldri en það var 

þó ekki alltaf raunin með einstaka prófatriði. Prófþættirnir greindu ekki jafn vel á milli allra aldursbila. 

Munur á meðaltölum var talsvert meiri á milli fimm og sex ára barna en á milli fjögurra og fimm ára 

barna og gefur það vísbendingu um að þyngdardreifing atriða hafi ekki verið nægileg. Í prófþáttunum 

þremur voru 25 atriði sem voru með fylgni undir 0,20 (p<0,20). Innri áreiðanleiki reyndist ásættanlegur 

á öllum prófþáttunum þremur (p>0,7) auk þess sem fylgni allra prófþátta var marktæk (p<0,01). 

Kynjamunur reyndist ekki marktækur í neinu aldursbili (p>0,05). Tengsl komu fram á milli þess hve oft 

er lesið fyrir börn í viku og heildargetu þeirra á prófþáttunum en marktækur munur kom þó einungis 

fram hjá fjögurra og sex ára börnunum (yngsta og elsta aldursbilinu) og var meðalgeta þeirra sem 

lesið var fyrir daglega, marktækt meiri en jafnaldra þeirra sem lesið var fyrir tvisvar eða sjaldnar í viku. 

Einnig komu fram tengsl á milli þess hversu mikinn áhuga börnin höfðu á að skoða bækur og hlusta á 

sögu og heildargetu þeirra á prófþáttunum en munurinn reyndist aðeins marktækur hjá fögurra ára 

börnunum og stóðu þau sem höfðu mikinn áhuga sig betur en þau sem höfðu stundum áhuga.  

Margrét Samúelsdóttir (2014) lagði fyrir þrjá prófþætti; Orðskilning, Hugtakaskilning og Nefningu. 

Einnig skoðaði hún hvort fylgni væri milli menntunnar móður og heildarskors barns á prófþáttunum 

þremur. Eins og í hinum prófhlutunum sýndu niðurstöður forprófunar þessara prófhluta líka að með 

auknum aldri eykst geta barna til að svara prófatriðunum rétt. Heildarfylgni var reiknuð og voru 42 

atriði af 92 með fylgni upp á 0,30 eða meira (p>0,3). Áreiðanleiki prófþátta mældist frá 0,724-0,823 

sem prófandi þessa prófþátta hélt fram að teldist ekki ásættanlegt þar sem hún miðaði við að allt undir 

0,9 (p<0,9) teldist ekki nægilega gott. Fylgni milli prófþátta mældist 0,643-0,748 eftir prófþáttum og 

telst það vera marktækt miðað við 0,01 marktektarmörkin (p>0,01). Kynjamunur reyndist ekki 
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marktækur miðað við 0,05 marktektarmörk (p>0,05). Mjög lág fylgni kom fram á milli menntunar móður 

og þátttakenda á prófþáttunum og var hún einungis marktæk hjá yngsta aldurshópnum.  

Í heildina var því áreiðanleikastuðull fyrir alla prófþætti viðunandi, sé miðað við að áreiðanleiki yfir 

0,7 (p>0,7) sé ásættanlegt. Þess má geta að í þessum rannsóknum var ekki samræmi um viðmið 

áreiðanleikans og verður að taka tillit til þess þegar niðurstöður þessara rannsókna eru skoðaðar. 

Áreiðanleiki einhverra prófþátta lækkaði þegar atriðum var fækkað þrátt fyrir að leitast hafi verið við að 

fella á brott of létt og of þung atriði. Sem sagt eftir því sem atriðin urðu færri þeim mun lægri varð 

áreiðanleikinn. Prófþættir greindu ekki nægjanlega vel á milli aldursbila. Kynjamunur reyndist ekki 

marktækur, fyrir utan í einum aldurshópi. Tengsl komu fram milli spurningarinnar um menntun móður á 

foreldralistanum og getu barnanna en sá munur var ekki marktækur. 

Ekki náðist að keyra öll gögnin saman frá rannsakendunum þremur þótt um sé að ræða sömu 

börnin. Af þeirri ástæðu reyndist erfitt að athuga fylgni milli foreldraspurninga og einstakra prófþátta, 

þar sem það hefði þurft að reikna þetta allt saman.  

Eftir að höfundar prófsins höfðu farið yfir niðurstöður forprófunarinnar voru gerðar endurbætur á 

prófinu. Atriðum á prófinu öllu var fækkað um 95 og fóru úr 316 atriðum niður í 221. Alls voru 125 atriði 

tekin út eða þeim breytt verulega, 32 nýjum prófatriðum var bætt við og svo var nokkrum atriðum breytt 

eða þau stytt. Röðun atriða var einnig breytt í öllum prófhlutum í samræmi við niðurstöður 

forprófunarinnar. Auk þess var ráðist í að láta teikna myndir fyrir prófið til að samræma heildarútlit 

þess.  

 

Breytingar sem gerðar voru á atriðum prófþáttanna voru eftirfarandi: 

 

Orðskilningur: Hér var atriðum fækkað um tíu og fóru úr 33 niður í 23 atriði. 19 atriðum var sleppt og 

tíu nýjum bætt við. Dæmi um atriði sem var sleppt: Lófi, vofa, hjálmur, urriði, hnykill. Dæmi um atriði 

sem var bætt við: Votur, blómkál, munnharpa, skáld, fagnar. 

 

Hugtakaskilningur: Hér var atriðum fækkað um átta og fóru úr 20 í 12. Átta atriðum var sleppt og 

engum nýjum var bætt við. Dæmi um atriði sem var sleppt: Efst, blaðran er yfir stólnum, byrjaður.  

 

Nefning: Hér var atriðum fækkað um 19 og fóru úr 39 niður í 20 atriði. 21 atriði var sleppt og tveimur 

nýjum bætt við. Dæmi um atriði sem var sleppt: Hreindýr, rennibraut, froskur, hún er að (sleikja). 

Atriðin sem var bætt við: Úlnliður, golfkúla. 

 

Botnun setninga I: Hér var atriðum fækkað um 15 og fóru úr 40 niður í 25 atriði. 16 atriðum var sleppt 

og eitt atriði notað í æfingadæmi. Tveimur nýjum atriðum var bætt við. Mikið var um að orðalagi og 

setningum væri breytt en markorðin væru þau sömu. Dæmi um atriði sem var sleppt: Hesturinn er með 

tvö…(folöld). Maður sem leikur í leikriti er…(leikari). Lára hljóp í hálkunni en meiddi sig ekki þótt 

hún….(dytti). Atriðin sem var bætt við voru: Hvað á Dóri margar appelsínur? Hann á…(tvær). Hvað  á 

Hrefna mörg epli? Hún á…(þrjú). 
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Botnun setninga II: Hér var atriðum fjölgað um fimm og fóru úr 20 atriðum í 25. Sex atriði voru tekin 

út og 11 ný sett inn. Í fimm atriðum var orðalagi breytt en með sama markorð. Dæmi um atriði sem 

voru tekin út: Það er of mikill sykur í kökunni. Hún er of…(sæt). Listamaðurinn er búinn með myndina. 

Hún er…(tilbúin/klár). Hannes svaf ekkert í alla nótt. Hann lá… (andvaka/vakandi). Dæmi um atriði 

sem var bætt við: Á fætinum eru fimm…(tær/táslur). Áður en Jói fer í skóna fer hann í…(sokkana). 

Maður sem málar hús er…(málari). 

 

Túlkun setninga:  Hér var atriðum fækkað um 12 og fóru úr 38 niður í 26 atriði. 14 atriði voru alveg 

tekin út og þremur nýjum bætt við. Nokkuð var um að orðalagi og hugtökum væri breytt í þessum 

prófhluta og var sjö atriðum breytt þannig. Dæmi um atriði sem voru tekin út:  Á hvaða mynd ræðast 

þau við?, Hvaða strákur ætlar að kaupa sér blöðru? Hver ætlar að kaupa appelsínu? Ariðin sem var 

bætt við: barnið er í baði, þetta eru skór barnsins, bentu á þríhyrnt borð. Orðalagi var t.d. breytt úr 

„Bentu á þynnstu bókina” í „Bókin er þunn” og „Á hvaða mynd ætlar hún að leggja sig” í „Konuna 

langar að leggja sig” Eins var mikið um að hún og hann væri breytt í stelpan og strákurinn auk þess 

sem fyrirmælin „bentu á” og „á hvaða mynd” voru tekin burt úr flestum setningunum.  

 

Endurtekning orðleysa: Hér var atriðum fækkað um 14 og fóru úr 34 niður í 20 atriði. 14 atriðum var 

sleppt og engum nýjum var bætt við eða breytt. Dæmi um atriði sem var sleppt: Sát, gantoppa, 

gassatívana, vakódíll.  

 

Endurtekning setninga: Hér var atriðum fækkað um fjögur og fóru úr 27 niður í 23. Sjö atriðum var 

sleppt (eða mikið breytt). Þremur atriðum var aðeins breytt eða þau stytt. Þremur nýjum atriðum var 

bætt við. Röðun atriða var einnig breytt. Dæmi um atriði sem voru tekin út: Ég sé varla tunglið fyrir 

skýjunum. Af því að Sigga reif úlpuna sína, skammaði mamma hennar hana. Dæmi um atriði sem var 

bætt við: Er gaman í sveitinni? Mig langar að fá þennan rauða bolta. Lóa kvaddi gestina og fór heim.  

 

Hljóðkerfisvitund: Hér var atriðum fækkað um níu og fóru úr 34 atriðum niður í 25. Tíu atriði voru 

tekin út og einu nýju bætt við. Röðun atriða var einnig breytt. Dæmi um atriði sem voru tekin út: Egg, 

op, slökkviliðsstjóri, systir mín er í sama leikskóla og ég. Atriðinu sem var bætt við: Ég vil vera úti. 

 

Framburður fjölatkvæða orða: Hér var atriðum fækkað um níu og fóru úr 32 atriði niður í 22. Tíu 

atriði voru tekin út og einu nýju bætt við. Röðun atriða var líka endurskoðuð og breytt. Dæmi um atriði 

sem voru tekin út: Blöðrur, púsluspil, sólgleraugu, samloka. Atriðinu sem var bætt við: Klifra.  
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2 Markmið 

Af ofangreindri umfjöllun er ljóst að skortur er á íslenskum mælitækjum sem meta málþroska barna á 

aldrinum fjögurra til sex ára. MELB er því ætlað að bæta úr brýnni þörf. Áreiðanleg og réttmæt 

mælitæki eru forsenda þess að prófun gefi sem nákvæmasta mynd af málþroska barns. Út frá þeirri 

greiningu er svo hægt að kortleggja bæði veikleika og styrkleika barns sem skilar sér í markvissari 

íhlutun sem eins og hér hefur verið fjallað um getur skipt sköpum fyrir börn með frávik.  

Markmið þessarar rannsóknar er að taka þátt í undirbúningi fyrir stöðlun MELB og er þetta síðari 

forprófun prófsins. Tilgangur forprófunar sem þessarar er að skoða hversu vel prófatriðin henta þeim 

aldri sem prófið er ætlað með því að leggja mat á próffræðilega eiginleika atriðanna sem og að sjá 

hvort þau greini nægilega vel á milli þeirra barna sem eru með slaka og góða færni. Þannig er hægt að 

meta hvaða atriði á að hafa með í prófinu og hvaða atriði eiga að fara út. Einnig gefa niðurstöður 

upplýsingar um hvernig atriðin þyngdarraðast innan hvers prófþáttar þ.e. frá því léttasta til þess 

erfiðasta. Þar sem um er að ræða seinni forprófun hafa verið gerðar endurbætur á prófinu frá 

upphaflegri útgáfu og tilgangur verkefnisins því m.a. að staðfesta að þær breytingar sem gerðar hafa 

verið bæti enn frekar áreiðanleika MELB sem málþroskaprófs fyrir 4-6 ára gömul börn. 

Í kjölfar þeirrar vinnu sem hér hefur farið fram munu höfundar prófsins taka ákvörðun um hvaða 

atriði verða með í lokaútgáfu prófins, ganga frá þyngdarröðun prófatriða og hefjast handa við 

undirbúning stöðlunar á landsvísu.  
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3 Efni og aðferðir 

3.1 Þátttakendur 
Þátttakendur í rannsókninni voru 61 íslenskt leikskólabarn á aldrinum 4;0-5;11 ára. Af þeim voru 30 

drengir og 31 stúlka. Börnin dreifðust í átta leikskóla sem valdir voru með hentugleikaúrtaki úr 

mismunandi hverfum Reykjavíkur. Þátttakendum var skipt upp í þrjú aldursbil þar sem hvert aldursbil 

spannaði þrjá mánuði og voru sjö mánuðir á milli aldursbila. Aldursbilin sem ákveðið var að miða við 

voru eftirfarandi: 4;0-4;3 ára, 4;10-5;1 árs og 5;8-5;11 ára. Bilin voru höfð svona þröng til þess að geta 

þannig fengið skýrari skil á milli getu barnanna eftir aldri, þ.e. að fá nægjanlega stöðugt mat á 

eiginleikum prófatriða hjá börnum við neðri aldursmörk, miðbil og efri aldursmörk. Skilyrði fyrir þátttöku 

var að börnin væru á aldrinum 4;0-5;11 ára, eintyngd á íslensku, með eðlilega heyrn og án greindra 

þroskafrávika. Í töflu 1 má sjá hvernig þátttakendur skiptust eftir aldri og kyni.  

 

Tafla 1 Dreifing þátttakenda eftir aldri og kyni. 

Aldursbil Drengir Stúlkur Alls 

    

4:0-4:3 ára 10 10 20 

4:10-5:1 árs 10 10 20 

5;8-5;11 ára 10 11 21 

Samtals 30 31 61 

 

3.2 Mælitæki 
Í kafla 1.6.3 hér á undan var fjallað um mælitækið sem notað var í rannsókninni, málþroskaprófið 

Málfærni eldri leikskólabarna (MELB). Þar kom fram að MELB er málþroskapróf sem ætlað er að meta 

málþroska barna á aldrinum 4;0-5;11 ára. Eins og áður segir, samanstendur prófið nú af tveimur 

hlutum, sem annars vegar falla undir málskilning og hins vegar máltjáningu.  

3.3 Framkvæmd 
Áður en rannsóknarvinnan hófst voru tilskilin leyfi fengin frá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar 

(Sjá fylgiskjal 1) og rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar (Sjá fylgiskjal 2). Haft var samband við tíu 

leikskólastjóra í Reykjavík, rannsóknin kynnt fyrir þeim og leitað eftir þátttöku þeirra. Allir 

leikskólastjórar nema einn samþykktu þátttöku og fengu þeir sent upplýsingablað um rannsóknina í 

tölvupósti (Sjá fylgiskjal 3). Leikskólarnir voru valdir með hentugleikaúrtaki en reynt var að tryggja að 

þátttakendur rannsóknarinnar kæmu úr sem flestum hverfum borgarinnar. Í lok mars 2016 var farið í 

alla leikskólana og leikskólastjórum eða öðrum starfsmönnum afhent upplýsingablöð fyrir leikskóla og 

foreldra og samþykkisyfirlýsing fyrir foreldra. 

Foreldrar rúmlega 200 barna sem uppfylltu skilyrði fyrir þátttöku fengu afhent upplýsingablöð um 

rannsóknina (Sjá fylgiskjal 4). Þeir foreldrar sem féllust á þátttöku barna sinna skrifuðu svo undir 
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samþykkisyfirlýsingu hjá starfsfólki leikskólans (Sjá fylgiskjal 5). Rúmum mánuði seinna var farið aftur 

á leikskólana og þau blöð sótt sem skilað hafði verið inn. Rannsakandi fór þá yfir blöðin og flokkaði 

börnin eftir aldri og sá til þess að öll börnin uppfylltu örugglega skilyrðin til þátttöku. Af þeim 164 listum 

sem skiluðu sér inn voru einungis 79 börn sem féllu að aldursbilum rannsóknarinnar og voru 60 þeirra 

valin af hentugleika til þátttöku og var þá meðal annars horft til þess að hafa aldurs- og kynjaskiptingu 

sem jafnasta. Flest börn sem samþykki fyrir þátttöku fékkst fyrir voru í elsta aldursbilinu og voru 21 

þátttakandi í þeim aldurshópi rannsóknarinnar, 20 börn voru í yngsta hópnum og 19 í miðhópnum. 

Einu barni var svo bætt við til að ná tuttugasta barninu inn í miðaldurshópinn og fór sú prófun fram 

rúmum mánuði seinna. Að lokum voru þátttakendur því 61 talsins. Á einum leikskólanna voru einungis 

fimm börn sem féllu að aldursbilum rannsóknarinnar og þar sem þegar var komin fullnægjandi fjöldi frá 

hinum leikskólunum, var ákveðið að hafa þann leikskóla ekki með i rannsókninni. Þar af leiðandi voru 

þetta að lokum átta leikskólar sem þátttakendur dreifðust á. Fyrirlagnir fóru fram í júní og fyrstu vikuna 

í júlí 2016 (auk þessa eina barns í ágúst) og gengu þannig fyrir sig að prófandi mætti í leikskóla 

barnanna og fékk herbergi til afnota þar sem börnin voru prófuð. Reynt var að finna hentuga 

staðsetningu sem var að mestu leyti laus við utanaðkomandi truflun en aðstaðan var misjöfn eftir 

leikskólum. Þegar prófandi var búinn að koma sér fyrir í prófunarherberginu sem var ýmist í 

sérkennslustofu leikskólans, skrifstofu leikskólastjóra eða undirbúningsherbergi starfsmanna fór hann 

inn á deildir barnanna þar sem starfsfólk aðstoðaði við að finna börnin og kynnti hann fyrir þeim. Öll 

börnin samþykktu að koma með prófanda. Hver prófun fólst í því að málþroskaprófið MELB var lagt 

fyrir börnin í heild sinni.  

Prófþættirnir tíu voru lagðir fyrir í þeirri röð sem þeir koma fyrir í prófinu: 1) Orðskilningur, 2) 

Hugtakaskilningur, 3) Nefning, 4) Botnun setninga I, 5) Botnun setninga II, 6) Endurtekning setninga, 

7) Túlkun setninga, 8) Endurtekning orðleysa, 9) Hljóðkerfisvitund og 10) Framburður fjölatkvæða 

orða. Þegar prófið var sett upp var það haft að leiðarljósi að byrja fyrirlögnina ekki á tjáningu til þess 

að gefa þeim smá aðlögunartíma áður en ætlast er til að þau tjái sig með orðum. Því var byrjað á 

prófhluta sem tengdist málskilning og börnin þurftu einungis að benda á rétta mynd.  

Þar sem ekki er enn til handbók fyrir prófið var ekki við neitt slíkt að styðjast annað en orðréttar 

spurningar og fyrirmæli fyrir hvern prófþátt. Ekki er heldur nein stoppregla á prófinu enn sem komið er 

og því var það í höndum prófanda að meta hvort ástæða væri til að hætta fyrirlögn í einhverjum 

aðstæðum. Alla jafna voru prófatriði ekki endurtekin.  

Stig voru merkt jafnóðum inn á prófblaðið, sem og svör barnanna væru þau ekki rétt. Eins voru 

athugasemdir ritaðar við þau atriði sem prófanda þótti ástæða til að skýra betur. Við stigagjöf í 

prófþættinum Framburður fjölatkvæða orða var ekki gefið rangt fyrir framburðarvillur sem voru 

aldurssvarandi eins og t.d. algeng skiptihljóð fyrir /r/ og /s/. 

Þegar fyrirlögn var um það bil hálfnuð var gert smá hlé á fyrirlögninni. Fyrirlögn prófsins, með hléi, 

tók frá 24 mínútum upp í 47 mínútur en að meðaltali um 33 mínútur á barn. Prófun á framburðarhluta 

prófsins var tekin upp á Voice memos á Iphone 6s til að auðvelda síðari úrvinnslu.  
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3.4 Áreiðanleikamat á hljóðritun 
Þegar framburður barnanna í prófhlutanum Framburður fjölatkvæða orða var metinn var notast við 

hljóðritunarkerfið IPA (International Phonetic Alphabet). Hljóðaletur eins og IPA hefur að geyma eitt 

tákn fyrir hvert hljóð í töluðu máli og gefur okkur því nákvæma samsvörun milli talaðs máls og ritaðs. 

Áreiðanleikamat var gert á hljóðritun prófanda í þessum prófhluta og var það gert með því að skoða 

samkvæmni á milli matsmanna. Annar matsmaður, sem er sérfræðingur í hljóðritun, hlustaði á 

upptökur af framburði sex barna (10%) og hljóðritaði eftir þeim. Samræmi milli hljóðritanna matsmanna 

hjá þessum sex börnum var svo skoðað með því að reikna hlutfall hljóða sem hljóðrituð voru eins af 

báðum aðilum. Hlutfall samræmis reyndist hátt, eða 96% sem telst gott fyrir rannsókn sem þessa.  

3.5 Úrvinnsla gagna 
Gögn og skortölur allra þátttakanda voru skráð í excel skjal þar sem heildarstigafjöldi hvers og eins var 

líka reiknaður út. Eftir að gögnin höfðu verið hreinsuð voru þau flutt yfir í tölfræðiforritið SPSS sem 

notað var við tölfræðilega úrvinnslu. Þar voru reiknuð meðaltöl og dreifing stiga fyrir hvern prófhluta, 

fylgni milli prófhluta, áreiðanleikastuðull og aðgreiningarstuðull. Einnig var atriðum þyngdarraðað. Allar 

töflur voru svo fluttar yfir í Microsoft Word. Engar persónugreinanlegar upplýsingar voru notaðar við 

úrvinnslu gagna.  
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4 Niðurstöður 

4.1 Meðaltöl prófþátta 
Í töflu 2 gefur að líta meðaltöl og staðalfrávik réttra svara fyrir hvern prófþátt hjá börnum í hverju 

aldursbili. Með auknum aldri hækkaði svarhlutfall réttra svara, miðaldurshópurinn svaraði að meðaltali 

fleiri atriðum rétt heldur en yngsti aldurshópurinn og elsti aldurshópurinn svaraði að meðaltali fleiri 

atriðum rétt heldur en yngsti og miðhópurinn. Í sömu töflu má einnig sjá heildarmeðaltöl fyrir hvern 

prófþátt. Þar sést að Endurtekning orðleysa var sá prófhluti sem börnin svöruðu flestum prófatriðum 

rétt, með heildarmeðaltal upp á 16,87 af 20 prófatriðum eða 84,35%. Lægsta skorið var á 

prófþáttunum Botnun setninga I og II. Heildarmeðaltal fyrir Botnun setninga I var 12,89 af 25 

prófatriðum og í Botnun setninga II var það 12,64 af 25 prófatriðum, eða 49% og 50,55% í þessari röð. 

 

Tafla 2 Meðaltöl og staðalfrávik réttra svara fyrir hvern prófþátt eftir aldursbili. Staðalfrávik 
innan sviga 

4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 
Heildar-      

meðaltal 

Heildarfjöldi 

atriða 

Orðskilningur 12,75 (2,71) 16,15 (1,73) 16,86 (1,80) 15,2 (2,76) 23 

Hugtakaskilningur 7,45 (2,33) 9,85 (1,18) 11,10 (0,94) 9,49 (2,19) 12 

Nefning 10,3 (3,03) 15,35 (2,08) 16,14 (2,31) 13,97 (3,58) 20 

Botnun setninga I 8,9 (3,96) 13,25 (4,42) 16,33 (3,18) 12,89 (4,90) 25 

Botnun setninga II 8,8 (2,97) 13,5 (4,01) 15,48 (2,64) 12,64 (4,26) 25 

Endurtekning setninga 10,9 (4,91) 17,05 (4,26) 17,95 (3,07) 15,34 (5,14) 23 

Túlkun setninga 17,25 (2,57) 20,00 (2,20) 21,81 (2,32) 19,72 (3,00) 26 

Endurtekning orðleysa 16,15 (1,76) 17,05 (2,86) 17,38 (1,88) 16,87 (2,24) 20 

Hljóðkerfisvitund 10,65 (5,68) 15,55 (6,87) 18,14 (4,86) 14,84 (6,55) 25 

Framburður fjölatkvæða 
orða 

13,05 (4,29) 15,85 (5,31) 18,95 (3,60) 16,00 (5,00) 22 

 

Í töflu 3 má sjá hlutfall á milli réttra svara í prófþáttunum tíu. Hér hefur munur á meðaltölum réttra 

svara verið reiknaður á milli annars vegar yngsta aldurshópsins (4;0-4;3) og miðaldurshópsins (4;10-

5;1) og hins vegar á milli miðhópsins (4;10-5;1) og þess elsta (5;8-5;11). Þegar hlutfallið er 1,0 er um 

að ræða jafna skiptingu léttra, miðlungs og þungra prófatriða þar sem jafn langt bil er á milli 

aldurshópa. Munur á meðaltölum var talsvert meiri á milli yngsta og miðhópsins (fjögurra til fimm ára) 

heldur en á milli miðhópsins og þess elsta (fimm til sex ára). Æskilegt er að hlutfallið sé sem næst 

einum því þá er bilið milli aldurshópanna jafnt og prófþættirnir greina þá jafn vel á milli aldurshópanna. 

Sé hlutfallið nálægt 0 greina prófþættirnir mjög illa á milli aldurshópanna.  

Hér sést að hlutfallið var mjög hátt í Orðskilningi, Nefningu og Endurtekningu setninga og mjög 

langt frá einum sem segir okkur að það sé of mikið af léttum atriðum í þessum prófþáttum. Í Botnun 
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setninga II og Endurtekningu orðleysa var hlutfallið lægra en samt sem áður hátt og líka talsvert langt 

frá einum og bendir þar af leiðandi til þess að ekki sé um nægilega þung atriði að ræða. Ef hlutfall 

prófþáttar er lágt gefur það til kynna að of mikið sé af þungum atriðum í prófþættinum en það á ekki 

við um neinn af prófþáttunum sem hér um ræðir þar sem allir voru með hlutfall yfir 1.0 

Hlutfallið í Hugtakaskilningi, Botnun setninga I, Hljóðkerfisvitund, Framburði fjölatkvæða orða og 

Túlkun setninga var nær einum heldur en hjá hinum prófþáttunum og telst ásættanlegt.  

Tafla 3 Munur á meðaltölum réttra svara hjá yngri og eldri aldurshópum 

4:0-4:3 - 

4:10-5:1 

4:10-5:1 -  

5;8-5;11 Hlutfall 

Orðskilningur 3,40 0,71 4,79 

Hugtakaskilningur 2,40 1,25 1,92 

Nefning 5,05 0,79 6,39 

Botnun setninga I 4,35 3,08 1,41 

Botnun setninga II 4,70 1,98 2,37 

Endurtekning setninga 6,15 0,90 6,83 

Túlkun setninga 2,75 1,81 1,52 

Endurtekning orðleysa 0,90 0,33 2,73 

Hljóðkerfisvitund 4,90 2,59 1,89 

Framburður fjölatkvæða orða 2,80 3,10 0,90 

 

4.2 Meðaltöl og þyngd prófatriða 
Þyngd prófatriða gefur til kynna hversu hátt hlutfall barnanna getur svarað prófatriðinu rétt. Þyngd 

atriða á milli aldursbila segir okkur hversu gott atriðið er en mikilvægt er að atriðin greini vel á milli 

aldursbila. Sumum atriðum í prófinu var svarað rétt af öllum þátttakendum á meðan öðrum var svarað 

rangt af öllum.  

Í töflu 4 má sjá flokkaskipta þyngdarröðun fyrir alla prófþættina og hlutfall réttra svara í hverjum 

þyngdarflokki. Mikilvægt er að hafa góða breidd í þyngd atriða. Þyngdarflokkarnir eru tíu og ná frá 0,00 

upp í 1,00 þar sem 0,00 á við um mjög þungt atriði en 1,00 mjög létt. Hér sést að of mikið var af léttum 

atriðum í prófþáttunum Orðskilningur, Nefning, Endurtekning setninga, Túlkun setninga, 

Hugtakaskilningur og Endurtekning orðleysa. Í Hljóðkerfisvitund var ekkert prófatriði svo létt að yfir 

90% barna gat svarað því rétt. Í Orðskilningi, Hugtakaskilningi, Edurtekningu setninga, Túlkun 

setninga, Endurtekningu orðleysa og Framburði fjölatkvæða orða var ekkert atriði svo þungt ekkert 

barnanna gæti ekki svarað því.    

Algengast var að um 60-100% barnanna gæti svarað prófatriði rétt og gefur það til kynna að of 

mikið sé af léttum atriðum í prófinu. Hlutfall réttra svara dreifðist nokkuð jafnt yfir þyngdarflokkana í 

prófþættinum Botnun setninga I og Botnun setninga II. 
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Tafla 4 Fjöldi atriða í hverjum þyngdarflokki eftir prófþáttum 

Þyngd 

0,0  

-

0,10 

0,11

-

0,20 

0,21

-

0,30 

0,31

-

0,40 

0,41

-

0,50 

0,51

-

0,60 

0,61

-

0,70 

0,71

-

0,80 

0,81

-

0,90 

0,91

-

1,00 

Samtals 

Orðskilningur 0 2 2 1 2 2 2 2 4 6 23 

Hugtakaskilningur 0 0 0 1 0 1 1 1 5 3 12 

Nefning 1 0 1 0 2 2 3 3 3 5 20 

Botnun setninga I 2 2 3 3 2 1 3 4 4 1 25 

Botnun setninga II 2 0 3 6 2 3 2 3 2 2 25 

Endurtekning 

setninga 
0 0 1 3 4 1 3 2 4 5 23 

Túlkun setninga 0 0 0 1 3 1 2 6 7 6 26 

Endurtekning 

orðleysa 
0 0 0 0 0 1 3 2 5 9 20 

Hljóðkerfisvitund 1 1 0 2 4 2 6 7 2 0 25 

Framburður 

fjölatkvæða orða 
0 0 0 0 3 1 6 5 5 2 22 

 

Í töflu 5 má sjá hlutfall réttra svara eftir aldurshópum í prófþættinum Orðskilningur auk 

heildarhlutfalls réttra svara fyrir hvert atriði. Gert var ráð fyrir að fleiri börn svöruðu hverju atriði rétt 

með hækkandi aldri en eins og sést voru alls átta atriði í þessum prófþætti þar sem ekki var stígandi 

eftir aldri (atriði 4, 5, 6, 8, 13, 15, 18, 22) auk þess sem lítill munur var á hlutfalli réttra svara á milli 

aldurshópanna í öllum hinum atriðunum og stundum var það jafnt. Þremur atriðum var svarað rétt af 

öllum börnum í rannsókninni (atriði 2, 3 og 7). 
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Tafla 5 Hlutfall réttra svara eftir aldursbilum – Orðskilningur 

    Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 

01 ,95 1,00 1,00 ,98 

02 1,00 1,00 1,00 1,00 

03 1,00 1,00 1,00 1,00 

04 ,40 ,95 ,90 ,75 

05 ,60 ,25 ,33 ,39 

06 ,75 1,00 ,95 ,90 

07 1,00 1,00 1,00 1,00 

08 ,75 ,95 ,90 ,87 

09 ,85 ,95 1,00 ,93 

10 ,55 ,85 ,90 ,77 

11 ,75 ,90 ,90 ,85 

12 ,35 ,50 ,67 ,51 

13 ,45 ,50 ,43 ,46 

14 ,10 ,10 ,24 ,15 

15 ,15 ,05 ,14 ,11 

16 ,35 ,75 ,81 ,64 

17 ,65 ,95 ,95 ,85 

18 ,25 ,70 ,62 ,52 

19 ,95 ,95 1,00 ,97 

20 ,30 ,70 ,81 ,61 

21 ,15 ,50 ,71 ,46 

22 ,35 ,35 ,19 ,30 

23 ,10 ,25 ,38 ,25 

 

Tafla 6 sýnir hlutfall réttra svara eftir aldurshópum í prófþættinum Hugtakaskilningur auk 

heildarhlutfalls réttra svara fyrir hvert atriði. Engu atriði var svarað rétt af öllum börnum 

rannsóknarinnar og var heldur ekkert atriði sem ekkert barn gat ekki svarað. Dreifing heildarmeðaltala 

var mjög lítil þar sem mikið var af auðveldum atriðum. Alls voru 8 atriði af 12 sem yfir 80% prósent 

barnanna gat svarað rétt.   
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Tafla 6 Hlutfall réttra svara eftir aldursbili – Hugtakaskilningur 

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 

01 ,75 ,85 ,95 ,85 

02 ,65 ,95 1,00 ,87 

03 ,65 ,90 1,00 ,85 

04 ,90 ,90 1,00 ,93 

05 ,50 1,00 1,00 ,84 

06 ,90 ,95 1,00 ,95 

07 ,40 ,85 ,86 ,70 

08 ,55 ,65 ,95 ,72 

09 ,95 1,00 1,00 ,98 

10 ,25 ,40 ,52 ,39 

11 ,65 ,85 ,95 ,82 

12 ,30 ,55 ,86 ,57 

 

Tafla 7 sýnir hlutfall réttra svara eftir aldurshópum í prófþættinum Nefning auk heildarhlutfalls réttra 

svara fyrir hvert atriði. Einu atriði var svarað rétt af öllum börnum rannsóknarinnar (atriði 3) en það var 

ekkert prófatriði sem ekkert barn gat svarað. Atriði 8 gátu þó einungis 5% barnanna svarað rétt og það 

á öllum aldursbilum. Í þessum prófþætti var lítill munur á hlutfalli réttra svara hjá miðaldurshópnum og 

þeim elsta og of mörg atriði sem reyndust þessum aldurshópum auðveld. Alls voru þrjú atriði þar sem 

ekki var stígandi eftir aldri (atriði 4, 6 og 7), auk nokkurra þar sem hlutfallið var jafnt á milli einhverra 

hópanna þriggja. 
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Tafla 7 Hlutfall réttra svara eftir aldursbilum - Nefning 

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 

01 ,90 1,00 1,00 ,97 

02 ,85 ,90 1,00 ,92 

03 1,00 1,00 1,00 1,00 

04 ,95 1,00 ,95 ,97 

05 ,65 ,85 ,95 ,82 

06 ,60 ,85 ,76 ,74 

07 ,90 ,95 ,81 ,89 

08 ,05 ,05 ,05 ,05 

09 ,30 ,75 ,90 ,66 

10 ,40 ,80 ,90 ,70 

11 ,30 ,70 ,71 ,57 

12 ,55 ,90 ,90 ,79 

13 ,85 ,95 1,00 ,93 

14 ,40 ,80 1,00 ,74 

15 ,20 ,75 ,81 ,59 

16 ,35 ,80 ,90 ,69 

17 ,25 ,50 ,52 ,43 

18 ,10 ,55 ,62 ,43 

19 ,65 ,95 ,95 ,85 

20 ,05 ,30 ,38 ,25 

 

Tafla 8 sýnir hlutfall réttra svara eftir aldurshópum í prófþættinum Botnun setninga I auk 

heildarhlutfalls réttra svara fyrir hvert atriði. Aðeins einu atriði var svarað rétt af öllum börnum á öllum 

aldurbilum (atriði 1). Einnig var eitt atriði sem öll börn á öllum aldursbilum gátu ekki svarað (atriði 25) 

og eitt atriði sem einungis 0-5% allra barnanna gat svarað rétt (atriði 24). Dreifing heildarmeðaltala var 

mjög mikil þar sem meðaltöl voru á bilinu frá 0,00-1,00. Alls voru fjögur atriði þar sem ekki var stígandi 

eftir aldri (atriði 7, 16, 17 og 23), auk nokkurra þar sem hlutfallið var jafnt á milli einhverra hópanna 

þriggja.  
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Tafla 8 Hlutfall réttra svara eftir aldursbilum - Botnun setninga I 

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 

01 1,00 1,00 1,00 1,00 

02 ,50 ,85 ,86 ,74 

03 ,70 ,90 ,95 ,85 

04 ,45 ,50 ,95 ,64 

05 ,70 ,80 ,81 ,77 

06 ,10 ,20 ,71 ,34 

07 ,10 ,35 ,24 ,23 

08 ,70 ,85 ,95 ,84 

09 ,25 ,60 ,71 ,52 

10 ,60 ,80 ,86 ,75 

11 ,25 ,85 ,86 ,66 

12 ,70 ,90 1,00 ,87 

13 ,50 ,75 1,00 ,75 

14 ,50 ,55 ,81 ,62 

15 ,25 ,50 ,71 ,49 

16 ,65 ,95 ,90 ,84 

17 ,25 ,20 ,52 ,33 

18 ,25 ,35 ,43 ,34 

19 0,00 ,35 ,43 ,26 

20 ,25 ,40 ,57 ,41 

21 ,05 ,15 ,38 ,20 

22 0,00 ,10 ,43 ,18 

23 ,15 ,30 ,19 ,21 

24 0,00 ,05 ,05 ,03 

25 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Tafla 9 sýnir hlutfall réttra svara eftir aldurshópum í prófþættinum Botnun setninga II auk 

heildarhlutfalls réttra svara fyrir hvert atriði. Eins og sést var engu atriði svarað rétt af öllum börnum 

rannsóknarinnar og ekkert atriði sem ekkert barn gat svarað. Hér var dreifing heildarmeðaltala líka 

mikil eins og í Botnun setninga I, eða allt frá 0,7 til 0,97. Alls voru sex prófatriði sem fleiri yngri börn 

svöruðu rétt heldur en þau eldri (atriði 6, 7, 10, 12, 15 og 25), auk tveggja þar sem hlutfall var jafnt milli 

einhverra hópanna þriggja (atriði 2 og 20). 
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Tafla 9 Hlutfall réttra svara eftir aldursbilum - Botnun setninga II 

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 

01 ,25 ,70 ,81 ,59 

02 ,90 1,00 1,00 ,97 

03 ,55 ,70 ,86 ,70 

04 ,10 ,35 ,48 ,31 

05 ,85 ,90 ,95 ,90 

06 ,70 ,65 ,81 ,72 

07 ,70 1,00 ,95 ,89 

08 ,15 ,45 ,48 ,36 

09 ,65 ,85 ,90 ,80 

10 ,90 ,95 ,90 ,92 

11 ,50 ,75 ,95 ,74 

12 ,70 ,60 ,29 ,52 

13 ,20 ,40 ,62 ,41 

14 ,55 ,65 ,67 ,62 

15 0,00 ,50 ,48 ,33 

16 ,20 ,30 ,48 ,33 

17 ,15 ,75 ,76 ,56 

18 0,00 ,30 ,43 ,25 

19 ,15 ,25 ,52 ,31 

20 ,05 ,05 ,10 ,07 

21 ,15 ,25 ,67 ,36 

22 ,05 ,25 ,33 ,21 

23 ,05 ,30 ,38 ,25 

24 ,20 ,45 ,67 ,44 

25 ,10 ,15 0,00 ,08 

 

Tafla 10 sýnir hlutfall réttra svara eftir aldurshópum í prófþættinum Endurtekning setninga auk 

heildarhlutfalls réttra svara fyrir hvert atriði. Sjá má að það var ekkert atriði sem öll börnin svöruðu rétt í 

öllum aldurshópum og heldur ekkert atriði sem engin svaraði rétt. Atriðin í þessum prófþætti eru í 

nokkuð viðeigandi þyngdarröð, þar sem léttustu atriðin koma fyrst og þyngjast smátt og smátt. 

Stígandi í hlutfalli réttra svara milli aldurshópa var hins vegar mjög lítill. Eins og sjá má var mjög lítill 
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munur á aldurshópunum og virðast prófatriðin greina sérstaklega illa á milli miðaldurshópsins og elsta 

hópsins. Alls voru sex atriði sem fleiri börn í miðhópnum svöruðu rétt heldur en börn í elsta hópnum 

(atriði 1, 10, 11, 14, 17 og 21). Auk þess voru nokkur atriði þar sem hlutfall réttra svara var jafnt eða 

nánast ekkert milli einhverra hópanna þriggja. 

 

Tafla 10 Hlutfall réttra svara eftir aldursbilum - Endurtekning setninga 

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 

01 ,95 1,00 ,95 ,97 

02 ,80 ,95 1,00 ,92 

03 ,85 ,95 1,00 ,93 

04 ,60 ,95 1,00 ,85 

05 ,85 ,90 ,95 ,90 

06 ,85 ,95 1,00 ,93 

07 ,90 1,00 1,00 ,97 

08 ,60 1,00 1,00 ,87 

09 ,65 ,85 ,90 ,80 

10 ,15 ,70 ,62 ,49 

11 ,70 ,90 ,86 ,82 

12 ,30 ,80 ,81 ,64 

13 ,30 ,70 ,86 ,62 

14 ,45 ,85 ,76 ,69 

15 ,20 ,60 ,62 ,48 

16 ,40 ,80 1,00 ,74 

17 ,40 ,70 ,52 ,54 

18 ,15 ,50 ,62 ,43 

19 ,20 ,45 ,57 ,41 

20 ,10 ,35 ,43 ,30 

21 ,20 ,40 ,38 ,33 

22 ,10 ,45 ,62 ,39 

23 ,20 ,30 ,48 ,33 

Tafla 11 sýnir hlutfall réttra svara eftir aldurshópum í prófþættinum Túlkun setninga auk 

heildarhlutfalls réttra svara fyrir hvert atriði. Hér var það eitt atriði sem öll börnin í rannsókninni gátu 

svarað rétt en ekkert sem ekkert þeirra gat svarað. Alls voru það sex atriði sem fleiri börn á 

miðaldursbili svöruðu rétt heldur en börn á elsta aldursbili (atriði 5,11,13,18,21 og 23) og tvö atriði sem 
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fleiri börn í yngsta hópnum svöruðu rétt heldur en börn í miðhópnum (atriði 15 og 25). Auk þess voru 

nokkuð mörg þar sem hlutfall réttra svara var jafnt milli einhverra aldurshópanna þriggja. Í þessum 

prófþætti eru fá prófatriði sem reynast börnunum erfið en hér er ekkert atriði sem færri en 30% 

barnanna geta svarað rétt.  

Tafla 11 Hlutfall réttra svara eftir aldursbilum - Túlkun setninga 

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 

01 1,00 1,00 1,00 1,00 

02 ,60 ,90 ,95 ,82 

03 ,55 ,65 ,86 ,69 

04 ,70 ,75 ,86 ,77 

05 ,95 1,00 ,95 ,97 

06 ,30 ,30 ,62 ,41 

07 ,25 ,25 ,52 ,34 

08 ,95 1,00 1,00 ,98 

09 ,60 ,95 ,95 ,84 

10 ,85 ,85 ,86 ,85 

11 ,55 ,85 ,81 ,74 

12 ,90 ,90 1,00 ,93 

13 ,65 ,90 ,86 ,80 

14 ,75 ,75 ,95 ,82 

15 ,70 ,65 ,81 ,72 

16 ,80 ,90 ,95 ,89 

17 ,45 ,70 ,76 ,64 

18 ,70 ,80 ,76 ,75 

19 ,45 ,50 ,67 ,54 

20 ,55 ,80 ,86 ,74 

21 ,95 ,95 ,90 ,93 

22 ,20 ,45 ,67 ,44 

23 ,40 ,60 ,33 ,44 

24 ,80 ,95 1,00 ,92 

25 ,80 ,75 1,00 ,85 

26 ,85 ,90 ,90 ,89 
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Tafla 12 sýnir hlutfall réttra svara eftir aldurshópum í prófþættinum Endurtekning orðleysa auk 

heildarhlutfalls réttra svara fyrir hvert atriði. Hérna var ekkert atriði sem öll börnin í rannsókninni 

svöruðu rétt sem og ekkert sem þau svöruðu öll rangt. Dreifing heildarmeðaltala var mjög lítil eða frá 

0,56-0,98. Alls eru 12 atriði þar sem ekki kom fram stígandi eftir aldri (atriði 1, 2,  6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 

14, 16, 17 og 18), auk nokkurra þar sem hlutfallið var jafnt milli einhverra hópanna þriggja. Eins og sjá 

má í tölflunni er annars mjög lítill munur á hlutfalli réttra svara hjá öllum hópunum.  

 

Tafla 12 Hlutfall réttra svara eftir aldursbilum - Endurtekning orðleysa 

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 

01 1,00 1,00 ,95 ,98 

02 ,90 1,00 ,95 ,95 

03 ,80 ,95 1,00 ,92 

04 ,95 ,95 ,95 ,95 

05 ,90 ,95 ,95 ,93 

06 ,95 ,90 ,90 ,92 

07 ,80 ,95 ,81 ,85 

08 ,75 ,60 ,86 ,74 

09 ,90 ,90 ,76 ,85 

10 ,45 ,75 ,62 ,61 

11 ,95 1,00 1,00 ,98 

12 ,95 ,90 1,00 ,95 

13 ,95 ,90 1,00 ,95 

14 ,90 ,90 ,86 ,89 

15 ,65 ,80 ,90 ,79 

16 ,65 ,75 ,62 ,67 

17 ,45 ,75 ,71 ,64 

18 ,95 ,75 ,90 ,87 

19 ,50 ,50 ,67 ,56 

20 ,80 ,85 ,95 ,87 

 

Tafla 13 sýnir hlutfall réttra svara eftir aldurshópum í prófþættinum Hljóðkerfisvitund auk 

heildarhlutfalls réttra svara fyrir hvert atriði. Í prófþættinum var engu atriði svarað rétt af öllum börnum 

rannsóknarinnar og ekkert atriði sem öll börnin svöruðu rangt. Alls voru þrjú atriði sem fleiri börn í 

miðaldurshópnum svöruðu rétt heldur en börn í elsta hópnum (atriði 7,17 og 21).  
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Tafla 13 Hlutfall réttra svara eftir aldursbilum – Hljóðkerfisvitund 

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 

01 ,80 ,85 ,95 ,87 

02 ,65 ,85 ,95 ,82 

03 ,55 ,80 ,90 ,75 

04 ,65 ,65 ,95 ,75 

05 ,50 ,80 ,95 ,75 

06 ,55 ,80 ,95 ,77 

07 ,30 ,80 ,76 ,62 

08 ,35 ,75 ,86 ,66 

09 ,35 ,65 ,71 ,57 

10 ,25 ,55 ,67 ,49 

11 ,50 ,65 ,71 ,62 

12 ,55 ,60 ,76 ,64 

13 ,65 ,80 ,81 ,75 

14 ,60 ,75 ,76 ,70 

15 ,65 ,80 ,90 ,79 

16 ,65 ,75 ,81 ,74 

17 ,25 ,60 ,48 ,44 

18 ,45 ,65 ,71 ,61 

19 ,20 ,50 ,71 ,48 

20 ,40 ,55 ,81 ,59 

21 ,25 ,45 ,43 ,38 

22 ,25 ,30 ,43 ,33 

23 ,30 ,50 ,62 ,48 

24 0,00 ,05 ,19 ,08 

25 0,00 ,10 ,33 ,15 

 

Tafla 14 sýnir hlutfall réttra svara eftir aldurshópum í prófþættinum Framburður fjölatkvæða orða 

auk heildarhlutfalls réttra svara fyrir hvert atriði. Hér var engu atriði svarað rétt af öllum börnum 

rannsóknarinnar sem og ekkert atriði sem öll börnin svöruðu rangt. Alls voru sex atriði af 22 þar sem 

ekki var stígandi eftir aldri (atriði 1, 3, 4, 7, 12 og 15) og nokkur atriði þar sem hlutfall réttra svara var 

jafnt hjá einhverjum aldurshópanna þriggja.  
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Tafla 14 Hlutfall réttra svara eftir aldursbilum - Framburður fjölatkvæða orða 

Atriði 4:0-4:3 4:10-5:1 5;8-5;11 Heild 

01 ,90 ,75 1,00 ,89 

02 ,90 ,95 1,00 ,95 

03 ,85 ,75 ,81 ,80 

04 ,85 ,80 ,95 ,87 

05 ,70 ,75 ,90 ,79 

06 ,80 ,85 1,00 ,89 

07 ,45 ,85 ,71 ,67 

08 ,70 ,70 ,90 ,77 

09 ,40 ,75 ,95 ,70 

10 ,40 ,70 ,90 ,67 

11 ,65 ,65 ,90 ,74 

12 ,75 ,90 ,86 ,84 

13 ,80 ,80 1,00 ,87 

14 ,85 ,95 ,95 ,92 

15 ,30 ,75 ,67 ,57 

16 ,40 ,60 ,86 ,62 

17 ,45 ,65 ,95 ,69 

18 ,35 ,90 ,95 ,74 

19 ,30 ,40 ,62 ,44 

20 ,35 ,40 ,71 ,49 

21 ,50 ,55 ,81 ,62 

22 ,40 ,45 ,52 ,46 

 

Í töflu 15 má sjá þyngd allra prófþátta út frá meðaltali, lægsta gildi og hæsta gildi heildarstiga allra 

barna. Allir þátttakendur svöruðu atriðum 2, 3 og 7 rétt í Orðskilningi, atriði 3 í Nefningu, atriði 1 í 

Botnun setninga I og atriði 1 í Túlkun setninga. Auk þess svöruðu allir þátttakendur atriði 25 rangt í 

Botnun setninga I. Öll þessi atriði hafa því verið tekin út úr ofantöldum prófþáttum, þar sem þau atriði 

sem allir þátttakendur svara rétt eru of létt fyrir alla aldurshópa og þau sem allir svara rangt eru of 

þung fyrir alla aldurshópa. Þar af leiðandi eru nú 20 atriði en ekki 23 atriði í útreikningum í Orðskilningi, 

19 atriði en ekki 20 í Nefningu, 23 atriði en ekki 25 í Botnun setninga I og 25 atriði en ekki 26 atriði í 

Túlkun setninga. Niðurstöður sýndu að prófþátturinn Endurtekning orðleysa var léttastur en Botnun 

setninga II þyngstur og þar rétt á eftir Botnun setninga I 
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Tafla 15 Þyngd prófþátta - Án atriða sem allir svöruðu rétt eða rangt 

Meðaltal 

Lægsta   

gildi 

Hæsta 

gildi Fjöldi atriða 

Orðskilningur ,61 ,11 ,98 20 

Hugtakaskilningur ,79 ,39 ,98 12 

Nefning ,68 ,05 ,97 19 

Botnun setninga I ,53 ,03 ,87 23 

Botnun setninga II ,51 ,07 ,97 25 

Endurtekning setninga ,67 ,30 ,97 23 

Túlkun setninga ,75 ,34 ,98 25 

Endurtekning orðleysa ,84 ,56 ,98 20 

Hljóðkerfisvitund ,59 ,08 ,87 25 

Framburður fjölatkvæða orða ,73 ,44 ,95 22 

 

4.3 Áreiðanleikastuðull 
Cronbach’s Alpha áreiðanleikastuðullinn var notaður til þess að meta heildaráreiðanleika hvers 

prófþáttar. Cronbach’s Alpha stuðullinn tekur gildi á bilinu 0,0-1,0 þar sem 1,0 telst vera fullkominn 

áreiðanleiki en 0,0 enginn áreiðanleiki. Stuðullinn þarf að vera milli 0,70-0,80 til að teljast 

ásættanlegur.  

Í töflu 16 má sjá að áreiðanleikinn mældist yfir 0,70 í öllum prófþáttum nema þremur sem eru 

Orðskilningur, Túlkun setninga og Endurtekning orðleysa en þar var áreiðanleikinn undir 0,6 og telst 

því lítill.  
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Tafla 16 Innri áreiðanleiki prófþátta 

Cronbach's alpha 
Staðlaður 

alphastuðull 

Fjöldi 

atriða 

Orðskilningur 0,595 0,606 20 

Hugtakaskilningur 0,705 0,699 12 

Nefning 0,806 0,801 19 

Botnun setninga I 0,858 0,859 23 

Botnun setninga II 0,778 0,772 25 

Endurtekning setninga 0,889 0,893 23 

Túlkun setninga 0,583 0,599 25 

Endurtekning orðleysa 0,560 0,526 20 

Hljóðkerfisvitund 0,917 0,916 25 

Framburður fjölatkvæða orða 0,882 0,879 22 

 

Heildarfylgni prófatriða við prófþátt var reiknuð auk þess sem Chronbach’s Alpha 

áreiðanleikastuðullinn var notaður til að fá út heildaráreiðanleika sé prófatriði sleppt. Fylgni prófatriða 

við prófþátt getur tekið gildi frá -1,0 til 1,0 þar sem -1 er fullkomin neikvæð fylgni, 0 engin fylgni og 1,0 

fullkomin jákvæð fylgni. Í töflum 17-26 má sjá útreikningana fyrir hvern prófþátt. Þau prófatriði sem 

hafa neikvæða fylgni við prófþátt þarf að taka út úr prófinu þar sem neikvæð fylgni gefur til kynna að 

þeir getumeiri séu líklegri til þess að svara atriðunum rangt en rétt sem getur ekki talist eðlilegt. Fylgni 

undir 0,20 telst vera lítil sem engin og eru þá gott sem engin tengsl á milli heildarskors og þess hvernig 

próftakar svara tilteknu prófatriði. Stundum hækkar innri áreiðanleiki við það að taka atriði með lága 

eða neikvæða fylgni út úr prófþáttunum þar sem það getur dregið áreiðanleikann niður en það á alls 

ekki alltaf við. Fjöldi prófatriða hefur líka áhrif og sé atriðum fækkað of mikið getur það haft áhrif á innri 

áreiðanleikann. Þar af leiðandi þarf ekki alltaf að taka atriði með lága fylgni út úr prófþáttunum, hafi 

það engin eða lítil áhrif á innri áreiðanleika prófþáttarins.  

Í töflunum sem á eftir koma (17-26) er hægt að sjá hver áreiðanleiki prófþáttanna verður ef hvert og 

eitt atriði er tekið út.  
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Tafla 17 Fylgni prófatriða við prófþáttinn Orðskilningur og innri áreiðanleiki sé prófatriði eytt út 

Númer atriðis Fylgni við prófþátt 

Cronbach's alpha ef atriði 

er sleppt 

01 ,302 ,585 

04 ,469 ,541 

05 -,264 ,657 

06 ,170 ,587 

08 ,096 ,595 

09 ,335 ,573 

10 ,385 ,555 

11 ,225 ,580 

12 ,325 ,561 

13 ,113 ,599 

14 ,066 ,599 

15 ,132 ,591 

16 ,366 ,555 

17 ,280 ,573 

18 ,254 ,574 

19 -,046 ,602 

20 ,419 ,545 

21 ,438 ,540 

22 -,088 ,627 

23 ,212 ,581 

 

Hér voru sjö atriði með fylgni undir 0,2 (atriði 6, 8, 13, 14, 15, 19 og 22) og þrjú atriði með 

neikvæða fylgni (atriði 5, 19 og 22).  
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Tafla 18 Fylgni prófatriða við prófþáttinn Hugtakaskilningur og innri áreiðanleiki sé prófatriði 
eytt út 

Númer atriðis Fylgni við prófþátt 

Cronbach's alpha ef atriði 

er sleppt 

01 ,289 ,693 

02 ,489 ,666 

03 ,289 ,693 

04 ,164 ,705 

05 ,637 ,641 

06 ,129 ,708 

07 ,430 ,671 

08 ,354 ,685 

09 ,212 ,703 

10 ,176 ,719 

11 ,441 ,671 

12 ,471 ,663 

 

Hér voru þrjú atriði með fylgni undir 0,2 (atriði 4, 6 og 10) en ekkert atriði með neikvæða fylgni.  
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Tafla 19 Fylgni prófatriða við prófþáttinn Nefning og innri áreiðanleiki sé prófatriði eytt út 

Númer atriðis Fylgni við prófþátt 

Cronbach's alpha ef atriði 

er sleppt 

01 ,397 ,800 

02 ,423 ,797 

04 ,157 ,806 

05 ,294 ,802 

06 ,191 ,809 

07 ,126 ,809 

08 ,048 ,810 

09 ,465 ,792 

10 ,556 ,785 

11 ,465 ,792 

12 ,371 ,798 

13 ,466 ,796 

14 ,479 ,791 

15 ,557 ,785 

16 ,497 ,789 

17 ,398 ,797 

18 ,462 ,792 

19 ,438 ,794 

20 ,363 ,798 

 

Hér voru fjögur atriði með fylgni undir 0,2 (atriði 4, 6, 7 og 8) og ekkert atriði með neikvæða fylgni.  
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Tafla 20 Fylgni prófatriða við prófþáttinn Botnun setninga I og innri áreiðanleiki  sé prófatriði 
eytt út 

Númer atriðis Fylgni við prófþátt 

Cronbach's alpha ef atriði 

er sleppt 

02 ,353 ,855 

03 ,528 ,850 

04 ,453 ,852 

05 ,078 ,864 

06 ,444 ,852 

07 ,373 ,854 

08 ,478 ,851 

09 ,580 ,846 

10 ,458 ,851 

11 ,500 ,850 

12 ,477 ,852 

13 ,685 ,843 

14 ,439 ,852 

15 ,531 ,848 

16 ,410 ,853 

17 ,327 ,856 

18 ,367 ,855 

19 ,441 ,852 

20 ,395 ,854 

21 ,348 ,855 

22 ,554 ,849 

23 ,299 ,857 

24 ,235 ,858 

 

Hér var eitt atriði með fylgni undir 0,2 (atriði 5) og ekkert með neikvæða fylgni.  
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Tafla 21 Fylgni prófatriða við prófþáttinn Botnun setninga II og innri áreiðanleiki sé prófatriði 
eytt út 

Númer atriðis Fylgni við prófþátt 

Cronbach's alpha ef atriði 

er sleppt 

01 ,516 ,757 

02 ,272 ,775 

03 ,253 ,774 

04 ,312 ,771 

05 ,218 ,775 

06 ,219 ,776 

07 ,303 ,772 

08 ,408 ,765 

09 ,408 ,766 

10 ,152 ,777 

11 ,509 ,759 

12 -,263 ,806 

13 ,375 ,767 

14 ,295 ,772 

15 ,471 ,761 

16 ,299 ,771 

17 ,574 ,753 

18 ,486 ,761 

19 ,431 ,763 

20 ,186 ,776 

21 ,284 ,772 

22 ,380 ,767 

23 ,157 ,779 

24 ,462 ,761 

25 -,025 ,783 

 

Hér voru fjögur atriði með fylgni undir 0,2 (10, 20, 23 og 25) og tvö atriði með neikvæða fylgni (atriði 

12 og 25).  
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Tafla 22 Fylgni prófatriða við prófþáttinn Endurtekning setninga og innri áreiðanleiki sé 
prófatriði eytt út 

Númer atriðis Fylgni við prófþátt 

Cronbach's alpha ef atriði 

er sleppt 

01 ,269 ,889 

02 ,373 ,887 

03 ,460 ,886 

04 ,670 ,880 

05 ,394 ,887 

06 ,366 ,888 

07 ,435 ,887 

08 ,532 ,884 

09 ,555 ,883 

10 ,563 ,882 

11 ,360 ,888 

12 ,700 ,878 

13 ,552 ,883 

14 ,423 ,886 

15 ,409 ,887 

16 ,576 ,882 

17 ,550 ,883 

18 ,618 ,881 

19 ,479 ,885 

20 ,420 ,887 

21 ,338 ,889 

22 ,618 ,881 

23 ,479 ,885 

 

Hér var ekkert atriði með fylgni undir 0,2 og ekkert með neikvæða fylgni.  
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Tafla 23 Fylgni prófatriða við prófþáttinn Túlkun setninga og innri áreiðanleiki sé prófatriði eytt 
út 

Númer atriðis Fylgni við prófþátt 

Cronbach's alpha ef atriði 

er sleppt 

02 ,299 ,558 

03 ,489 ,525 

04 ,181 ,573 

05 ,141 ,579 

06 ,251 ,562 

07 ,096 ,586 

08 ,252 ,576 

09 ,245 ,565 

10 ,189 ,572 

11 ,233 ,565 

12 ,208 ,573 

13 ,099 ,583 

14 ,176 ,573 

15 ,063 ,589 

16 ,085 ,583 

17 ,290 ,556 

18 ,248 ,563 

19 ,057 ,593 

20 ,086 ,586 

21 ,048 ,585 

22 ,277 ,558 

23 ,028 ,597 

24 ,290 ,564 

25 ,173 ,574 

26 ,032 ,588 

 

Hér voru 14 atriði með fylgni undir 0,2 (atriði 4, 5, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 25 og 26) en 

ekkert með neikvæða fylgni.  
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Tafla 24 Fylgni prófatriða við prófþáttinn Endurtekning orðleysa og innri áreiðanleiki sé 
prófatriði eytt út 

Númer atriðis Fylgni við prófþátt 

Cronbach's alpha ef atriði 

er sleppt 

01 -,007 ,564 

02 -,008 ,568 

03 ,020 ,568 

04 ,309 ,536 

05 ,052 ,563 

06 ,392 ,520 

07 ,361 ,517 

08 ,125 ,560 

09 ,067 ,566 

10 ,233 ,538 

11 -,065 ,567 

12 ,166 ,551 

13 ,095 ,558 

14 ,341 ,523 

15 ,231 ,538 

16 ,272 ,529 

17 ,164 ,554 

18 ,205 ,543 

19 ,232 ,539 

20 ,301 ,528 

 

Hér voru tíu atriði með fylgni undir 0,2 (1, 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, og 17) og þrjú með neikvæða 

fylgni (atriði 1,2 og 11).  
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Tafla 25 Fylgni prófatriða við prófþáttinn Hljóðkerfisvitund og innri áreiðanleiki sé prófatriði 
eytt út 

Númer atriðis Fylgni við prófþátt 

Cronbach's alpha ef atriði 

er sleppt 

01 ,450 ,915 

02 ,587 ,913 

03 ,601 ,912 

04 ,613 ,912 

05 ,525 ,914 

06 ,529 ,914 

07 ,664 ,911 

08 ,688 ,911 

09 ,639 ,912 

10 ,625 ,912 

11 ,646 ,911 

12 ,539 ,914 

13 ,356 ,917 

14 ,320 ,917 

15 ,300 ,917 

16 ,309 ,918 

17 ,461 ,915 

18 ,605 ,912 

19 ,520 ,914 

20 ,661 ,911 

21 ,530 ,914 

22 ,566 ,913 

23 ,620 ,912 

24 ,377 ,916 

25 ,459 ,915 

 

Hér var ekkert atriði með fylgni undir 0,2 og ekkert með neikvæða fylgni.  
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Tafla 26 Fylgni prófatriða við prófþáttinn Framburður fjölatkvæða orða og innri áreiðanleiki sé 
prófatriði eytt út 

Númer atriðis Fylgni við prófþátt 

Cronbach's alpha ef atriði 

er sleppt 

01 ,230 ,882 

02 ,360 ,880 

03 ,302 ,881 

04 ,240 ,882 

05 ,638 ,872 

06 ,480 ,877 

07 ,447 ,878 

08 ,573 ,874 

09 ,635 ,871 

10 ,548 ,874 

11 ,506 ,876 

12 ,469 ,877 

13 ,291 ,881 

14 ,349 ,880 

15 ,227 ,885 

16 ,647 ,871 

17 ,606 ,872 

18 ,564 ,874 

19 ,543 ,874 

20 ,553 ,874 

21 ,539 ,874 

22 ,556 ,874 

 

Hér var ekkert atriði með fylgni undir 0,20 og ekkert atriði með neikvæða fylgni.  
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4.4 Fylgni milli prófþátta 
Pearson’s fylgnistuðull var notaður til þess að reikna út fylgni á milli prófþátta. 1,0 telst vera fullkomin 

fylgni á Pearsons skalanum en 0,0 telst vera engin fylgni. Í tölflu 27 má sjá reiknaða Pearson’s fylgni á 

milli allra prófþáttanna. Eins og sést í töflunni voru allir fylgnistuðlar í töflunni marktækir fyrir utan þrjá 

en það var fylgnin á milli Endurtekningu orðleysa og Orðskilnings, Endurtekningu orðleysa og 

Hugtakaskilnings og Framburðar fjölatkvæða orða og Hljóðkerfisvitundar sem ekki mældust marktækir. 

Mest var fylgnin á milli Botnun setninga II og Endurtekningu setninga og mældist r = 0,794 (p<0,001) 

en minnst á milli Endurtekningar orðleysa og Orðskilnings þar sem hún mældist r = 0,125 og því ekki 

marktæk (p>0,05).  

 

Tafla 27 Fylgni milli prófþátta 
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Orðskilningur 
         

Hugtaka- 
skilningur 

,601** 
        

Nefning ,737** ,702** 
       

Botnun setninga 
I 

,722** ,656** ,750** 
      

Botnun setninga 
II 

,643** ,740** ,776** ,781** 
     

Endurtekning 
setninga 

,565** ,669** ,748** ,778** ,794** 
    

Túlkun setninga ,698** ,625** ,773** ,740** ,783** ,706** 
   

Endurtekning 
orðleysa 

,125 ,217 ,434** ,411** ,288* ,525** ,262* 
  

Hljóðkerfisvitund ,421** ,415** ,469** ,367** ,268* ,340** ,407** ,275* 
 

Framburður 
fjölatkvæða orða 

,438** ,440** ,493** ,708** ,545** ,596** ,464** ,507** ,247 

**Fylgni var marktæk miðað við p<0,01. 

*Fylgni var marktæk miðað við p<0,05. 

 



  

70 

4.5 Heildarmeðaltöl eftir aldri og kyni 
Í töflu 28 má sjá heildarmeðaltöl þátttakenda út frá kyni og aldursbili. Bæði drengir og stúlkur svöruðu 

fleiri atriðum rétt eftir því sem þau voru eldri. Lítill munur kom fram á milli kynjanna en drengir reyndust 

með hærra heildarmeðaltal en stúlkur í yngsta aldurshópnum en stúlkur með örlítið hærra meðaltal í 

eldri hópunum. Munur milli kynjanna reynist þó ekki marktækur í neinum tilfellum (p>0,05).  

 

Tafla 28 Munur á kynjum eftir aldursbilum 

95% öryggisbil 

meðaltals 

Aldursbil   Kyn Meðaltal (staðalfrávik) Neðri  mörk   Efri mörk p-  gildi 

4:0-4:3 ára Drengir 120,0 (24,5) 102,8 137,8 0,461 

 Stúlkur 112,0 (24,2) 94,8 129,4 

4:10-5:1 ára Drengir 151,2 (29,4) 130,2 172,2      0,624 

 Stúlkur 156,0 (7,9) 150,3 161,7 

5;8-5;11 ára Drengir 168,9 (18,1) 156,0 181,8 0,748 

 Stúlkur 171,3 (15,3) 161,0 181,6 

4:0-4:3 ára F(1,18) = 0,566, p = 0,461. 

4:10-5:1 ára F(1,18) = 0,248, p = 0,624. 

5;8-5;11 ára F(1,18) = 0,106, p = 0,748. 

 

Í kaflanum Umræður sem kemur hér á eftir verður nánar fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og 

farið yfir hvaða atriði mættu mögulega falla út úr prófinu. Auk þess sem farið verður aðeins yfir 

mögulegar ástæður þess að atriðin komu ekki nógu vel út.  
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5 Umræður 

Markmið þessarar rannsóknar var að forprófa alla prófþætti nýs íslensk málþroskaprófs, MELB sem nú 

er í þróun. Eins og áður sagði er tilgangur slíkrar forprófunar helst að afla upplýsinga um eiginleika 

prófatriðanna, til að sjá hvort þau greini nógu vel á milli getu barna á því aldursbili sem prófið nær yfir. 

Með forprófun sem þessari er hægt að varpa ljósi á það hvaða atriði það eru sem ekki standast 

próffræðilegar kröfur varðandi t.d. fylgni, áreiðanleika, þyngd o.fl.  

Prófið var lagt fyrir í heild sinni fyrir 61 leikskólabarn í Reykjavík. Börnunum þótti prófið yfirleitt 

skemmtilegt og voru öll til í að taka þátt. Úthald þeirra og einbeiting var misgóð eins og við má búast 

en í langflestum tilfellum þurftu þau litla sem enga pásu í fyrirlögninni. Fyrirlögn prófsins tók að 

meðaltali um 33 mín.  

Helstu niðurstöður voru þær að stígandi kom fram á heildarmeðaltalsskorum eftir aldurshópum í 

öllum prófþáttum, þ.e. að eftir því sem börnin voru eldri því fleiri prófatriðum gátu þau svarað rétt.  

Þrátt fyrir það voru samt sem áður þó nokkur prófatriði sem ekki var æskilegur stígandi eftir aldri og 

fleiri yngri börn gátu svarað rétt en eldri. Ekki kom fram marktækur munur á heildargetu kynjanna. 

Að meðaltali fengu börnin flest stig í prófþættinum Endurtekning orðleysa en fæst stig í Botnun 

setninga I. Pearson’s fylgnistuðull var notaður til að reikna fylgni milli prófþátta. Marktæk fylgni var á 

milli getu barna á öllum prófþáttum fyrir utan þrjá en fylgnin milli Endurtekningar orðleysa og  

Orðskilnings, Endurtekningu orðleysa og Hugtakaskilnings og Framburðar fjölatkvæða orða og 

Hljóðkerfisvitundar reyndist ekki marktæk miðað (p<0,005). 

Dreifing á þyngd atriða virtist ekki nógu góð og greindu prófþættirnir ekki jafnt á milli getu 

aldurshópanna þriggja þar sem meiri munur var á meðaltalsgetu yngsta hópsins og miðhópsins 

(fjögurra til fimm ára) heldur en miðhópsins og þess elsta (fimm til sex ára). Niðurstöður benda því til 

þess að prófið greini betur á milli yngri barna heldur en þeirra eldri sem gefur til kynna að fleiri þung 

atriði vanti.  

Mikilvægt er að hafa í huga að þátttakendur þessarar rannsóknar voru allt börn með dæmigerðan 

málþroska og engin greind frávik. Þar sem þessu prófi er ætlað að finna börn sem eru með frávik í 

málþroska, er nauðsynlegt að hafa líka inni létt atriði sem flest börn með dæmigerðan þroska geta 

svarað rétt til þess að greina þau frá börnum sem eru sérstaklega slök og eiga við erfiðleika að stríða.  

Nokkur atriði standast þó ekki próffræðilegar kröfur fyrir matstæki sem þetta auk þess sem nokkur 

önnur atriði virðast ekki henta nógu vel til þess að leggja mat á málþroska barna á aldrinum 4-6 ára. 

Hér á eftir verður farið yfir þau atriði sem helst þyrfti að endurskoða. 

5.1 Atriði sem mögulega falla út úr prófþáttunum 
Þegar próf sem þetta er samið er að mörgu að huga, þar sem margir þættir geta haft áhrif á 

niðurstöður og margar ástæður verið fyrir því að prófatriði koma ekki nægilega vel út. Úrtak þýðis 

skiptir miklu máli en stærð þess og fleiri þættir eins og t.d. kynjadreifing geta haft áhrif á niðurstöður.   

Prófatriði sem eru með neikvæða eða lága fylgni við prófþátt eru yfirleitt ekki notuð áfram. Þau 

prófatriði sem hafa neikvæða fylgni ættu að detta út úr prófinu þar sem börn sem sýna góða færni eru 

líklegri til þess að svara þessum atriðum rangt á prófinu. Líklegt er að atriði með neikvæða fylgni hafi 
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áhrif á innri áreiðanleika prófþáttanna og því æskilegt að taka þau atriði út, dragi þau áreiðanleikann 

niður. Atriði sem eru með fylgni undir 0,20 ættu sömuleiðis að detta út úr prófinu þar sem svo lág fylgni 

við prófþátt segir okkur að lítil sem engin tengsl séu á milli þess hvernig börnin svara þessum atriðum 

og heildargetu þeirra á prófinu. Hafi atriði með lága fylgni hins vegar ekki áhrif á innri áreiðanleikann, 

þ.e. að hann hækkar ekki þrátt fyrir að þessum atriðum sé eytt út er ekki endilega nauðsynlegt að taka 

atriðin út.  

Atriði sem reynast þátttakendum í öllum aldurshópum það létt að allir geta svarað þeim rétt eða 

það þung að engin getur svarað þeim, ætti að taka út úr prófinu. Þessi prófatriði virðast vera of létt eða 

of þung fyrir 4-6 ára börn og eru því ekki að greina á milli getu barna á þessu aldursbili. Ef atriði er 

orðið mjög létt þá verður fylgnin heldur ekki há, því dreifingin er svo lítil þar sem allir svara því sama 

óháð getu. Í prófi sem þessu er þó eins og áður segir nauðsynlegt að hafa líka létt atriði með  til þess 

að finna þau börn sem eru sérstaklega slök. Hins vegar er of mikið af of léttum atriðum í mörgum 

prófþáttanna sem mætti taka út ef fækka á atriðum í prófþættinum. Auk þess að hafa nokkur létt atriði í 

hverjum prófþætti er líka mikilvægt að hafa nokkur þung atriði til þess að greina frá þá sem hafa mjög 

góðan málþroska og koma í veg fyrir rjáfurhrif sé þess nokkur kostur.  

Eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að prófatriði greini vel á milli aldursbila og stígandi sé í 

getu þeirra svo hægt sé að sundurgreina á milli aldurshópanna. Það þurfa því að vera atriði sem eru 

létt fyrir elstu börnin en krefjandi fyrir þau yngstu. Ef svo er ekki og fleiri yngri börn eru að svara 

atriðinu rétt en eldri, þarf að endurskoða þau prófatriði og þá annað hvort breyta þeim eða taka út. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að meðalgeta barnanna jókst á milli aldurshópanna í 

prófþáttunum í heild, þ.e. eldri börn fengu að meðaltali hærri heildarstig heldur en þau yngri en það á 

hins vegar ekki við um öll prófatriðin.  

Í rannsókninni var innri áreiðanleiki fundinn með því að meta fylgni allra atriða í hverjum prófþætti 

auk þess sem skoðað var hvernig áreiðanleikinn myndi breytast væri hvert og eitt atriði tekið út. Innri 

áreiðanleiki prófþáttanna mældist frá 0,560 til 0,917 og var ákveðið að áreiðanleiki um og undir 0,70 

væri ekki nógu góður og þyrfti að skoða nánar.  

Hér á eftir verður hver prófþáttur tekinn fyrir og skoðað hvaða prófatriði það eru sem þyrfti 

mögulega að endurskoða eða taka út úr prófinu. Ekki er þó mælt með of mikilli fækkun atriða svo 

áreiðanleikinn lækki ekki óþarflega mikið. Því er mikilvægt að finna eðlilegt jafnvægi milli fjölda atriða 

og viðunandi áreiðanleika prófþáttar. 

5.1.1 Orðskilningur 

Of mörg létt atriði voru í þessum prófþætti en alls gátu yfir 80% barna svarað 10 atriðum rétt af 23 

(44%) og virðist sem prófþátturinn greini ekki nógu vel á milli aldurshópanna og þá sérstaklega ekki á 

milli miðhópsins og elsta hópsins (4-5 ára og 5-6 ára).  

Þremur prófatriðum var svarað rétt af öllum aldurshópum; atriði 2 (sveppur), 3 (hoppa) og atriði 7 

(strönd) og var atriði 1 (þyrla) svarað rétt af öllum börnum nema einu. Þessi atriði ætti því að taka út úr 

prófinu eða hugsanlega halda einu þeirra inni svo hægt sé að greina milli barns með frávik og barns 

með dæmigerðan málþroska. 
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Lítill munur var á heildarstigafjölda réttra svara á milli aldurshópanna og voru þó nokkur atriði þar 

sem ekki var stígandi eftir aldri og yngri aldurshópur var með hærra meðalskor heldur en eldri. Þetta á 

við um prófatriði 4 (illur), 5 (votur), 6 (kaðall), 8 (pensill), 13 (gimbur), 15 (gulrófa), 18 (munnharpa) og 

22 (skáld).  

Í atriði 4 (illur), 8 (pensill) og 6 (kaðall) munar aðeins einu réttu svari á mið- og elsta hópnum sem 

verður til þess að ekki kemur fram stígandi eftir aldri þegar hlutfall réttra svara er reiknað.  

Í atriði 13 (gimbur) var hlutfall réttra svara nánast jafnt hjá öllum aldurshópum, það voru níu börn 

sem svöruðu því rétt í yngsta og elsta hópnum en tíu í miðhópnum. Prófandi skráði hjá sér að augljóst 

var að a.m.k. fjögur börn af þeim níu sem svöruðu rétt í yngsta hópnum giskuðu á rétt svar. Það sama 

má segja um atriði 15 (gulrófa) en þá var rétt svarhlutfall mjög svipað hjá öllum hópum, þrír sem 

svöruðu rétt í yngsta hópnum og þeim elsta en einn í miðhópnum. Hér fannst prófanda þó greinilegt að 

börnin þekktu ekki orðið gulrófa. Á myndunum fjórum sem þau fengu að sjá var einnig mynd af gulrót 

og bentu langflest börnin á þá mynd. Ef þetta atriði helst inni í prófinu er spurning um að breyta 

markorðinu og hafa það bara rófa í stað gulrófa. 

Varðandi atriði 5 (votur) var það upplifun prófanda að flest börnin í öllum aldurshópum þekktu ekki 

markorðið og hugsanlega giskuðu yngri börnin frekar án þess að hugsa sig um á meðan þau eldri 

hugsuðu sig meira um, skoðuðu myndirnar vel og sögðu svo stundum „ég veit ekki“ frekar en að giska. 

Votur var neðsta myndin hægra megin og því næst börnunum sem gæti verið ástæða þess að yngstu 

börnin giska oftast á hana. Þetta gæti þar af leiðandi skýrt hvers vegna yngri börnin skoruðu oft hærra 

en þau eldri, þar sem þau giska oftar á rétt atriði. Þetta atriði ætti að vera gott til að greina á milli þeirra 

barna sem eru með mjög góða færni og þeirra sem eru með góða. Ef það helst inni væri því kannski 

gott að færa atriðið til í myndabókinni.  

Svipað má segja um atriði 22 (skáld). Börnin virtust fæst vera með á hreinu hvað það orð þýddi. 

Yngsti- og miðhópurinn bentu oftast á myndina af skál sem bæði hljómar eins og skáld og er líka 

neðsta myndin til hægra. Elstu börnin bentu hins vegar svipað oft á myndina af skálinni og svo 

myndina af söngvara að syngja.  

Í prófþættinum voru þrjú atriði sem höfðu neikvæða fylgni; atriði 5 (votur), atriði 19 (doppóttur) og 

atriði 22 (skáld). Sé þessum atriðum sleppt hækkar áreiðanleiki prófþáttarins og styður þau rök að taka 

atriðin út. Alls voru sjö prófatriði með fylgni undir 0,20 sem telst lítil sem engin fylgni og mættu þessi 

atriði því mögulega frá að hverfa. Þetta voru atriði 6 (kaðall), 8 (pensill), 13 (gimbur), 14 (gaddavír), 15 

(gulrófa) og svo atriði 19 (doppóttur) og 22 (skáld) sem eins og áður kom fram voru líka með neikvæða 

fylgni við prófþáttinn. Þegar þessum atriðum sem eru með undir 0,20 í fylgni er sleppt hækkar 

áreiðanleiki prófþáttanna örlítið í einhverjum tilfellum en ekki alltaf (fyrir utan atriði 19 og 22 sem voru 

líka með neikvæða fylgni) og ekki það mikið að það hafi einhver áhrif á innri áreiðanleika prófþáttarins 

og þar af leiðandi er ekki nauðsynlegt að taka þessi atriði út.  

Ef fækka á atriðum í þessum prófþætti metur rannsakandi það svo að atriði  6, 8, 13 og 15 séu þau 

atriði sem helst ættu að detta út til viðbótar við þau atriði sem öll börnin svöruðu rétt (atriði 2,3, 7) og 

þau sem voru með neikvæða fylgni (atriði 5,19, 22) þar sem hvorki var stígandi í heildargetu eftir aldri í 

þessum atriðum sem og að fylgnin var undir 0,20.  
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Áreiðanleikastuðullinn fyrir þennan prófþátt var ekki nema 0,595 sem telst lítil fylgni og 

heildaráreiðanleiki því óásættanlegur og þarf því að skoða þennan þátt betur í endanlegri útgáfu. Eins 

og kom fram í inngangi segir innri áreiðanleiki til um að hve miklu leyti prófhlutar matstækisins meta 

sömu hugsmíð og byggist á samræmi í svörum ólíkra atriða á prófinu. Áreiðanleikastuðlar eru á bilinu 

0-1 og því hærri sem hann er, þeim mun meiri er fylgnin á milli prófatriða (Coaly, 2014; Furr og 

Bacharach, 2014). Til samanburðar má geta þess að áreiðanleikastuðull fyrir sambærilegan prófþátt á 

TOLD-2P (Myndir og orðþekking) var 0,81 fyrir öll aldursbil (Ingibjörg Símonardóttir o.fl. 1995). 

Áreiðanleikastuðull 0,595 er því vísbending um að fylgni milli prófatriða þessa prófþáttar sé ekki nógu 

góð.  

5.1.2 Hugtakaskilningur 

Í þessum prófþætti var einnig frekar mikið af léttum atriðum en yfir 80% barnanna gátu svarað 8 

atriðum rétt af 12 (67% atriða). Hins vegar var ekkert atriði sem öll börn á öllum aldursbilum gátu 

svarað rétt. Hér var ekkert atriði þar sem ekki var stígandi eftir aldri í hlutfalli réttra svara en þrjú atriði 

þar sem eldri aldurshóparnir tveir voru með jafnt heildarskor, það voru atriði 4 (í kringum), 5 (síðastur) 

og 6 (í miðjunni).  

Þrjú atriði reyndust vera með fylgni undir 0,20 og mættu þau því mögulega detta út. Þetta voru 

atriði 4 (í kringum), 6 (í miðjunni), og 10 (fæstir). Niðurstöður sýna þó að áreiðanleiki prófþáttarins ykist 

ekki það mikið við að taka þau út að það hefði einhver áhrif, svo það er ekki nauðsynlegt fyrir 

áreiðanleika prófsins. Líklegt er að ástæða þess að áreiðanleikinn hækkar ekki við að taka atriði út sé 

sú að útreikningurinn byggir þá á færri atriðum en áður og þátttakendur rannsóknarinnar eru ekki nógu 

margir til þess að bæta þann mun upp. Ef úrtakið væri stærra mætti gera ráð fyrir að áreiðanleikinn 

hækkaði meira þegar þessum atriðum er eytt út.  

Varðandi atriði 10 fæstir upplifði prófandi að börnin rugluðu fæstir og flestir saman þar sem mörg 

börn bentu á myndina þar sem flestu molarnir voru. Þau börn sem gátu ekki svarað rétt hér og bentu á 

myndina með fæstu molunum bentu öll nánast undantekningarlaust á myndina með flestu molunum. Í 

þessu atriði kom fram stígandi eftir aldri, þ.e. fleiri börn í miðhópnum svöruðu atriðinu rétt heldur en í 

yngsta hópnum og fleiri börn í elsta hópnum svöruðu því rétt heldur en í miðhópnum. Mögulegt er að 

þau sem þekkja ekki enn hugtakið fæstir rugli því saman við flestir og giski því á það. Einnig er 

spurning hvort að orðin hljómi líkt og þess vegna komi þessi ruglingur. Myndirnar eru allavega mjög 

skýrar og alveg ljóst hvar bæði fæstu og flestu molarnir eru.   

Áreiðanleikastuðullinn var 0,705 sem telst í raun vera ásættanlegt en þar sem hann er alveg í 

kringum 0,70 sem miðað var við þyrfti að skoða atriði prófþáttarins betur og sjá hverju mögulega væri 

hægt að breyta fyrir endanlega útgáfu prófsins. 

5.1.3 Nefning 

Prófþátturinn Nefning var líka með heldur mikið af léttum atriðum, alls voru 17 atriði af 20 (85%) sem 

yfir helmingur barnanna svaraði rétt. Svo virðist sem prófþátturinn greini heldur ekki hér nægilega vel á 

milli eldri aldurshópanna tveggja (5-6 ára) en betur á milli yngsta hópsins og miðhópsins (4-5 ára), þar 

sem meiri munur var á milli hlutfalls réttra svara. Einu atriði var svarað rétt af öllum börnum 
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rannsóknarinnar, atriði 3 (sjóræningi) og ætti það því að detta út úr prófinu. Atriði 1 (þyrla) gátu yfir 

90% barna í yngsta hópnum svarað rétt og öll börn í hinum tveimur eldri. Það var ekkert prófatriði sem 

öll börnin gátu ekki svarað en aftur á móti gátu einungis 5% barnanna svarað atriði 8 (úlnliður) rétt og 

það á öllum aldursbilum.  

Alls voru fjögur atriði þar sem ekki kom fram stígandi eftir aldri; atriði 4 (gíraffi), atriði 6 (skip), atriði 

7 (spýta) og atriði 8 (úlnliður). Í atriðum 11 (bogi), 12 (bílskúr), 17 (golfkúla) og 19 (geimvera) var lítill 

sem enginn stígandi í hlutfalli réttra svara á milli miðhópsins og þess elsta. Mögulega væri gott að taka 

eitthvað af þessu atriðum út og setja inn atriði sem líkleg eru til að greina betur á milli aldurshópanna, 

t.d. virðist atriðið úlnliður reynast öllum börnum erfitt og að þau þekki ekki hugtakið. Flest börnin sögðu 

„ég veit ekki“ við þessu atriði en þau sem svöruðu sögðu ýmist: „hönd“ eða „handleggur“. Svo er líka 

spurning hvort að myndin sé nógu lýsandi (er mynd af handlegg með rákum þar sem úlnliðurinn er og 

prófandi bendir á þann stað á myndinni). Mögulega væri gott að halda þessu atriði inni til að greina á 

milli barnanna með mestu færnina og sporna við rjáfurhrifum en þá væri gott að reyna að gera 

myndina skýrari og segja til t.d. „þetta er handleggur” þegar barninu er sýnd myndin en benda svo á 

úlnliðinn og segja „en hvað er þetta”?  

Varðandi atriði 11 (bogi) veltir rannsakandi fyrir sér hvort betrumbæta mætti myndina svo skýrara 

verði hvað sé á myndinni þar sem þó nokkur börn sögðu að þetta væri „sjóræningahattur“ og því 

möguleiki á að myndin sé ekki nógu lýsandi eða afgerandi sem bogi. Svörin voru líka mjög ólík eins og 

t.d. „munnharpa”, „stöng”, „byssa” og „bor” sem gefur til kynna að þau séu að lesa ýmislegt misjafnt út 

úr myndinni. Hér mætti t.d. bæta við mynd af ör og segja „Þetta er ör en hvað er þetta“? Og benda á 

bogann.  

Fjögur atriði voru með fylgni undir 0,20 og mættu því mögulega detta út. Þetta voru atriði 4 (gíraffi), 

6 (skip), 7 (spýta)  og 8 (úlnliður). Ekkert atriði var með neikvæða fylgni.  

Áreiðanleikastuðullinn mælist 0,806 í þessum prófþætti og telst því góður. Þessi prófþáttur kom 

nokkuð vel út en hér vegast hins vegar á hár áreiðanleikastuðull og sú staðreynd að þátturinn greinir 

ekki nógu vel á milli tveggja elstu aldurshópanna. Það ætti því ekki að vera nauðsynlegt að gera miklar 

breytingar á prófþættinum en hafa samt þessi rjáfurhrif í huga og e.t.v. skipta léttum atriðum út fyrir 

einhver þyngri. Eins mælir rannsakandi með að skoða mætti betur atriði 4 (gíraffi), 6 (skip), 7 (spýta) 

og 8 (úlnliður) þar sem þessi atriði komu bæði illa út í fylgni við prófþátt sem og þyngd og væri því gott 

að sjá hvort hægt væri að betrumbæta þau á einhvern hátt sé þeim haldið inni.  

5.1.4 Botnun setninga I 

Hér var góð dreifing á þyngd prófatriða auk þess sem atriðin virtust greina nokkuð vel á milli allra 

aldurshópanna. Af öllum prófþáttunum 10 reyndist þessi börnunum einna erfiðastur þar sem 

heildarmeðaltal réttra svara var tæplega 13 atriði af 25 (52%). Einu atriði var svarað rétt af öllum 

börnum á öllum aldursbilum en það var atriði 1 (Hilda systir á kisu og ég á líka kisu. Við eigum saman 

tvær kisur) og ætti það atriði öllu jafna að falla burt. Hins vegar væri líka möguleiki á að halda því inni 

til að bera kennsl á þau börn sem eru allra slökust og eiga í erfiðleikum með fleirtölu. Undirstrikaða 

orðið í lok setningarinnar (kisur) er það orð sem gefið var rétt fyrir í svörum barnanna í þessu prófatriði 

og gildir það sama um setningarnar sem verða nefndar hér á eftir, þ.e. að undirstrikaða orðið í lok 
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setningar er það orð sem gefið var rétt fyrir. Einnig var eitt atriði sem ekkert barnanna gat svarað og 

var það atriði 25 (Emblu langar út í fótbolta. Hún færi ef hún gæti/mætti). Atriði 24 gátu einungis 0-5% 

allra barnanna svarað rétt (Það slokknaði á öllum kertunum þegar Dís blés á þau).   

Alls voru fjögur prófatriði þar sem ekki var stígandi eftir aldri, þetta voru atriði 7 (Hér er einn maður 

en hér eru margir menn), atriði 16 (Árni er stór en pabbi hans er miklu stærri), atriði 17 (Fyrst bendi ég 

á þær, svo bendi ég á þau), atriði 23 (Kjartan þurfti að kaupa mjólk. Hann fór út í búð og keypti mjólk).  

Auk þess var lítill sem engin munur á hlutfalli réttra svara hjá miðhópnum og elsta hópnum í atriðum 2 

(Hér er eitt barn en hér eru mörg börn), atriði 5 (Frosti setur þennan stól hjá hinum stólunum), atriði 11 

(Kindur eignast lömb en fuglar verpa eggjum) og atriði 24 (Það slokknaði á öllum kertunum þegar Dísa 

blés).   

Það gerðist nokkuð oft í þessum prófþætti að börnin fóru að telja fjölda eins og t.d. í atriði 7 (Hér er 

einn maður en hér eru margir menn). Þá svöruðu þau með því að segja fjölda mannanna á myndinni 

(fimm). Eins með atriði 2 (Hér er eitt barn en hér eru mörg börn) þá svöruðu þau „fjögur“. Fyrsta 

prófatriðið var Hilda systir á kisu og ég á líka kisu. Við eigum saman tvær kisur. Kannski gæti verið 

betra að hafa annað prófatriði fyrst ef það prófatriði helst inni, þar sem ekki er minnst á fjölda og sjá 

hvort þetta gerist síður. Einnig er spurning hvort það væri betra að segja frekar „Hér er einn maður en 

hér eru fimm ….”, þ.e. gefa upp fjöldann til að mögulega koma í veg fyrir að barnið fari að telja.  

Þessi prófþáttur kom nokkuð vel út, með áreiðanleika 0,859 sem telst gott og er svipaður 

áreiðanleika sambærilegs prófþáttar (Botnun setninga) á TOLD-2P sem var 0,84. Munurinn á þessum 

prófþáttum var þó sá að hér voru myndir til stuðnings en ekki í TOLD-2 (Ingibjörg Símonardóttir 

o.fl.1995). Ef fella ætti einhver atriði á brott væru það helst atriðin sem eru talin upp hér að ofan; atriði 

1 (Hilda systir á kisu og ég á líka kisu. Við eigum saman tvær kisur) sem öll börn svara rétt og atriði 25 

(Emblu langar út í fótbolta. Hún færi ef hún gæti/mætti) sem ekkert barn gat svarað rétt. Við atriði 25 er 

mynd af stelpu sem er í gipsi og situr á stól og horfir út um gluggann. Hér telur prófandi líklegt að 

börnin hafi truflast af myndinni því þau svöruðu mörg „ef hún væri ekki í gipsi” sem í sjálfu sér er alveg 

gott og gilt svar. Svo hér er það kannski meira orðalagið sem mætti breyta til að reyna að ná fram 

viðeigandi svari. Ef til vill væri hægt að segja „Emblu langar út í fótbolta en hún getur það ekki því hún 

er fótbrotin/í gipsi. Hún færi ef hún gæti/mætti” en það er samt alveg líklegt að þau haldi áfram að 

segja „ef hún væri ekki í gipsi”. Eins mætti atriði 5 (Bóas var úti að hjóla þá datt hann og meiddi sig) 

e.t.v. líka detta út þar sem það er með litla sem enga fylgni við prófþáttinn, enda er setningin vart 

merkingarlega tæk eins og hún er núna.  

5.1.5 Botnun setninga II 

Í þessum prófþætti var meira af þungum atriðum heldur en í hinum prófþáttunum og var 

heildarmeðaltal réttra svara 12,64 af 25 atriðum (50%). Meiri munur var á milli yngsta aldurshópsins og 

miðhópsins heldur en miðhópsins og þess elsta sem bendir til þess að þrátt fyrir að atriðin séu þyngri í 

þessum prófþætti heldur en hinum að þá þurfi að vera enn þyngri atriði til þess að greina betur á milli 

eldri hópanna tveggja. Sex prófatriðum var svarað rétt af fleiri yngri börnum heldur en eldri og voru 

þetta atriði 6 (Það er ekkert í glasinu. Það er alveg tómt), atriði 7 (Eddu langaði í mat. Hún var mjög 

svöng), atriði 10 (Ef þú ert úti í rigningu verða fötin blaut), atriði 12 (Sveinn er óþekkur en Bjarni er ekki 
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óþekkur. Hann er þægur/góður), atriði 15 (Laufin á trjánum eru orðin rauð. Það er komið haust) og 

atriði 25 (Bragi meiðir sig ekki þótt hann detti). Áreiðanleiki þessa prófþáttar var 0,778 sem telst vera 

ásættanlegt. Áreiðanleiki á sambærilegum prófþætti (Botnun setninga) í TOLD-2P var eins og áður 

segir 0,84 (Ingibjörg Símonardóttir o.fl. 1995). Hér er áreiðanleikinn því aðeins lægri. Í þessum 

prófhluta voru engar myndir til stuðnings eins og í Botnun setninga I og þessi prófhluti því kannski betri 

til samanburðar prófþættinum í TOLD-2P.  

Í Botnun setninga II voru tvö atriði með neikvæða fylgni, atriði 12 (Sveinn er óþekkur en Bjarni er 

ekki óþekkur. Hann er þægur/góður) og atriði 25 (Bragi meiðir sig ekki þótt hann detti) og ættu þau því 

að falla á brott. Fjögur atriði voru með fylgni undir 0,2. Þetta voru atriði 10 (Ef þú ert úti í rigningu verða 

fötin blaut), atriði 20 (Börnin bíða stillt og prúð. Þau bíða í röð/halrófu), atriði 23 (Lækurinn er grunnur 

en áin er mjög djúp) og atriði 25 (Bragi meiðir sig ekki þótt hann detti).   

Atriði sem ættu að detta út eru eins og áður segir atriði 12 og 25 þar sem þau eru með neikvæða 

fylgni en auk þess mætti atriði 10 e.t.v. detta út þar sem það er hvorki stígandi í heildarmeðaltali eftir 

aldri né með fylgni yfir 0,20. Atriði  20, 23, 6, og 7 mættu einnig detta út en það er ekki nauðsynlegt 

þar sem áreiðanleikinn hækkar ekkert við það. 

Í atriði 20 (Börnin bíða stillt og prúð. Þau bíða í röð/halarófu) mætti e.t.v. endurskoða orðalagið og 

segja t.d. frekar „Börnin bíða stillt og prúð. Þau bíða/standa í beinni röð”. Það er nefnilega svo margt 

annað en röð eða halarófu sem kemur upp í hugann hjá börnunum í þessu samhengi og stendur þeim 

kannski nærri. Mörg börn svörðu þessu t.d. með tíma, þ.e.a.s bíða í „5 mínútur/klukkutíma” o.s.fv. 

önnur sögðu „sætunum”, „samverustund” o.fl. Hér er svo margt sem gæti átt við sem myndi ekki teljast 

til rangra svara.   

Í atriði 12 mætti bæta við valmöguleikann á réttu svari stilltur. Nokkur börn svöruðu því og gerði 

prófandi þau mistök að gefa ekki rétt fyrir það sem getur verið ástæðan fyrir því að fleiri yngri börn 

skora hærra í þessum prófþætti en þau eldri. 

5.1.6 Endurtekning setninga 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar var einnig mikið af léttum atriðum í prófþættinum 

Endurtekning setninga. Prófatriðin virðast greina vel á milli yngsta hópsins og miðhópsins en illa á milli 

miðhópsins og þess elsta. Rannsóknir hafa sýnt að vísbendingar séu um að börn eigi auðveldara með 

að herma eftir setningum sem þau nota í daglegu tali heldur en að endurtaka setningagerðir sem þau 

eru ekki enn búin að tileinka sér (Newcomer og Hammill, 1988). Þessi færni ætti því að vera yngri 

börnunum erfiðari þar sem þau hafa ekki tileinkað sér eins flóknar setningargerðir og þau eldri og þar 

af leiðandi er kannski eðlilegt að minni munur sé á milli eldri aldurshópanna tveggja eins og raun ber 

vitni.  

Þrátt fyrir að hér sé mikið af of léttum atriðum þá var ekkert atriði sem öll börnin í öllum 

aldurshópunum gátu svarað rétt. Hins vegar voru átta atriði sem yfir 90% barna í eldri aldurshópunum 

tveimur gátu svarað rétt og 6 atriði sem yfir 80% barna í yngsta hópnum svaraði rétt. Atriðin í 

prófþættinum voru í nokkuð viðeigandi þyngdarröð, þar sem léttustu atriðin komu fyrst og þyngdust 

svo smátt og smátt.  
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Það voru sex atriði sem fleiri börn í miðhópnum svöruðu rétt en börn í elsta hópnum en munurinn á 

meðaltölunum var samt mjög lítill, aldrei meiri en 10%. Þetta voru atriði 1 (Þarna er fallegt kerti), atriði 

10 (Á eldhúsborðinu stendur súkkulaðiterta), atriði 11 (Mig langar að fá þennan rauða bolta), atriði 14 

(Mér var sagt að þvo mér í framan) og atriði 21 (Á ekki Tómas eftir að ganga frá í herberginu sínu?).  

Síðustu fjögur atriðin í prófþættinum reyndust börnunum erfiðust; atriði 20 (Í kvöld ætla ég á skauta 

á Tjörninni), atriði 21 (Á ekki Tómas eftir að ganga frá í herberginu sínu), atriði 22 (Bókin sem 

nemandinn las var mjög skemmtileg) og atriði 23 (Hvers vegna ertu ekki búinn að hjálpa henni systur 

þinni?).  

Algengar villur sem börnin gerðu voru t.d. í atriði 20 en þar sögðu mörg „í Tjörninni” í staðinn fyrir 

„…á Tjörninni“. Í atriði 21 víxluðu þau gjarnan og færðu neitunina í setningunni og sögðu „Á Tómas 

ekki..” í staðinn fyrir „Á ekki Tómas…”  og eins slepptu þau oft eftir og sögðu bara „Á ekki Tómas (eftir) 

að ganga frá í herberginu sínu?” Í atriði 23 sleppti meira en helmingur barnanna orðinu henni í 

setningunni Hvers vegna ertu ekki búinn að hjálpa henni systur þinni?  

Aðrar algengar villur voru t.d. í atriði 10 þar sem mörg börn sögðu „súkkulaðikaka” í staðinn fyrir 

súkkulaðiterta, eflaust því kaka er oftar notað í dag og þau heyra það oftar. Í atriði 17 skiptu þau mörg 

af út fyrir hjá í setningunni Var maðurinn ekki skoðaður af lækninum og í atriði 12 sögðu þau mörg átt í 

staðinn fyrir ættir: „Þú ættir að reyna að flýta þér”.  

Villur eins og þessar segja heilmikið um færnina við að endurtaka setningar. Eins og kom fram í 

ínngangi er mikilvægt að hafa líka flóknari setningar eins og þessar sem taldar eru upp hér í 

dæmunum, til að greina á milli þeirra sem eru með slakan málþroska og þeirra sem eru með góðan og 

reyna þannig að koma í veg fyrir möguleg rjáfurhrif (Redmond, 2005).  

Þar sem áreiðanleikastuðull þessa prófþáttar var 0,893 sem telst gott og ekkert atriði í þessum 

prófþætti var með neikvæða fylgni eða fylgni undir 0,20 er ekkert atriði sem þyrfti nauðsynlega að taka 

burt. En ef fækka á atriðum í prófþættinum væri e.t.v best að taka eitthvað af fyrstu átta atriðunum út 

þar sem öll börnin áttu tiltölulega auðvelt með að endurtaka þær setningar. Til samanburðar má geta 

þess að áreiðanleiki sambærilegs prófþáttar (Endurtekning setninga) á TOLD-2P var 0,85 (Ingibjörg 

Símonardóttir, 1995).  

5.1.7 Túlkun setninga 

Hér voru 19 atriði af 26 (73% prófatriða) sem meira en 70% barnanna gat svarað rétt og 6 atriði (23% 

prófatriða) sem yfir 90% barnanna svöruðu rétt, svo það er heldur mikið af léttum atriðum í þessum 

prófþætti. Það mætti því taka út eitthvað af þeim atriðum sem allir aldurshópar eru að skora hátt á og 

bæta við þyngri atriðum, eða þyngja orðin sem sett eru við myndirnar. Það var þó aðeins eitt atriði sem 

öll börnin svöruðu rétt og var það atriði 1 (Hún vill ekki leika með bolta) og ætti það öllu jafna að detta 

út úr prófinu en einnig væri möguleiki á að halda því inni til að bera kennsl á þau allra slökustu.  

Samkvæmt útreikningum á mun á meðaltölum réttra svara milli aldurshópanna má sjá að 

prófatriðin greindu nokkuð vel á milli þeirra. Þrátt fyrir það, þá voru það átta atriði þar sem ekki var 

stígandi eftir aldri. Alls voru sex atriði sem fleiri börn á miðaldursbili svöruðu rétt heldur en börn á elsta 

aldursbili. Þetta voru atriði 5 (Dísa er búin með mjólkina sína), atriði 11 (Bókin er þunn), atriði 13 (Rétt 

áðan stökk kisan niður úr tréinu), atriði 18 (Jón hafði verið að púsla), atriði 21 (Það er pakki undir 
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stólnum við gluggann) og atriði 23 (Bentu á ferkantað borð). Það voru svo tvö atriði sem fleiri börn í 

yngsta hópnum svöruðu rétt heldur en börnin í miðhópnum, atriði 15 (Kisan náði ekki músinni) og atriði 

25 (Stelpan er að klippa strákinn).  

Áreiðanleiki prófþáttarins var 0,583 sem telst óviðunandi. Sambærilegur prófþáttur (Túlkun 

setninga) á TOLD-2P var með áreiðanleika 0,81 (Ingibjörg Símonardóttir o.fl., 1995). Þennan þátt þarf 

því að skoða betur í endanlegri útgáfu. Fjórtán prófatriði voru með fylgni undir 0,20 sem gefur til kynna 

að lítil sem engin tengsl séu á milli þeirra og prófþáttarins. Ekkert atriði var hins vegar með neikvæða 

fylgni. Aðeins eitt prófatriði var með fylgni upp á meira en 0,3 og er það atriði 3 (Hann þarf ekki að þvo 

sér í framan). Eftirfarandi 14 atriði voru með fylgni undir 0,20; Atriði 4 (Barnið er í baði), atriði 5 (Dísa 

er búin með mjólkina sína), atriði 7 (Blómið er sprungið út), atriði 10 (Strákurinn dregur bílana), atriði 

13 (Rétt áðan stökk kisan niður úr trénu), atriði 14 (Þetta eru skór barnsins), atriði 15 (Kisan náði ekki 

músinni), atriði 16 (Hún teiknaði mynd af húsi), atriði 19 (Hann vill fá eplið hennar), atriði 20 (Stelpan í 

stígvélunum er síðust), atriði 21 (Það er pakki undir stólnum við gluggann), atriði 23 (Bentu á ferkantað 

borð), atriði 25 (Stelpan er að klippa strákinn) og atriði 26 (Bentu á þríhyrnt borð).  

Atriði 1 ætti að detta út þar sem öll börn í öllum aldurshópum svöruðu því rétt. Einnig er spurning 

hvort að atriði 5, 13, 15, 21, 23 og 25 detti út þar sem hvorki var stígandi eftir aldri í hlutfalli réttra svara 

í þeim atriðum sem og að fylgni þessara atriða var undir 0,20.  

5.1.8 Endurtekning orðleysa 

Niðurstöður gefa til kynna að þessi prófhluti hafi reynst börnunum léttastur og gátu börnin í heildina að 

meðtaltali svarað 16,87 atriðum rétt af 20 (84%). Það var ekkert atriði svo erfitt að um 50% barnanna 

gæti ekki svarað því og voru 14 atriði sem yfir 80% barnanna gat svarað rétt.   

Heildarmeðaltal réttra svara yfir öll aldursbil var 84,35 %. Það er í nokkru samræmi við niðurstöður 

rannsóknar sem Thordardottir (2008) gerði á endurtekningu orðleysa íslenskra barna, en þar var 

heildarmeðaltal réttra svara á bilinu 95-97%. Meðalaldur þátttakanda í þeirri rannsókn var 9;2 ára og 

því er eðlilegt að hlutfall réttra svara sé hærra þar en í þessari rannsókn (Thordardottir, 2008).  

Dreifing heildarmeðaltala var mjög lítil hér og því mjög lítill munur á aldurshópunum. Það voru 12 

atriði sem ekki voru með stíganda eftir aldri og yngri börn svöruðu frekar rétt heldur en þau eldri. Þetta 

voru atriði 1 (dæna), atriði 6 (neggvari), atriði 7 (fækilnappur), atriði 8 (tuðunæfa), atriði 9 

(sókanabena), atriði 10 (dengilshælapi), atriði 12 (famír), atriði 13 (delon), atriði 14 (fúmalis), atriði 16 

(nílakam), atriði 17 (simlagútú) og atriði 18 (morganlító).  

Í prófþættinum voru þrjú atriði með neikvæða fylgni og ættu því að detta út úr prófinu; atriði 1 

(dæna), atriði 2 (núta) og atriði 11(nator). Tíu atriði voru með fylgni undir 0,20. Þetta voru atriði 1 

(dæna), atriði 2 (núta), atriði 3 (mumbi), atriði 5 (hyssugur), atriði 8 (tuðunæfa), atriði 9 (sókanabena), 

atriði 11 (nator), atriði 12 (famír), atriði 13 (delon) og atriði 17 (simlagútú).  

Þrátt fyrir að hér sé of mikið af of auðveldum atriðum þá var ekkert atriði sem öll börn í öllum 

aldurshópum svöruðu rétt og heldur ekkert sem öll börnin svöruðu rangt. Áreiðanleikastuðullinn var 

aðeins 0,560 og telst því ekki góður.  
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Börnin virtust eiga erfiðast með að endurtaka atriði 19 (núpasande) en 56% barnanna gat 

endurtekið það rétt og á eftir því komu svo atriði 10 (dengishælapi), atriði 17 (simlagútú) og atriði 16 

(nílakam), öll með um 60% rétta svörun. Algengast var að börnin notuðu skiptihljóð, t.d. 

„núpasende/núkasandi/núkasande” í stað núpasande og í stað pakatæl sögðu þau mjög oft „takatæl” 

og „tufunæfa” í stað tuðunæfa. Simlagútú varð oft „simlagúgú” eða „simlakúkú”. Einnig var eitthvað um 

brottfall hljóða eins og í nílakam sem varð oft „nílaka” eða „nílaga”. Að öðru leyti voru villurnar nokkuð 

tilviljunarkenndar eins og t.d. „dendishanapi” í stað dengishælapi og „hyssingur” í stað hyssugur. 

Flest börn tileinka sér þessa færni tiltölulega fljótt án vandkvæða en ef ekki þá getur það verið 

vísbending um slakt vinnsluminni eða sértæka málþroskaröskun. Ef tekið er tillit til þessa þá er kannski 

ekki óeðlilegt að heildarmeðaltal allra aldurshópa sé hátt í þessum prófþætti og að hann reynist 

þátttakendum auðveldastur. Þar sem þessi prófþáttur sker sig úr að þessu leyti þá er jafnframt ekki 

eins auðvelt að segja af eða á hvaða atriði ættu helst að detta út og hvort nota eigi sömu aðferð við 

það eins og í hinum prófþáttunum.   

Þessi prófhluti er ólíkur hinum að því leyti að endurtekning orðleysa er meira notuð til þess að sjá 

hvort börn séu líkleg til þess að vera með slakt vinnsluminni og sértæka málþroskaröskun frekar en að 

greina á milli þeirra sem eru með slakan eða góðan málþroska (Dollaghan og Campbell, 1998). Því 

eins og talað var um í inngangi, þá hefur verið sýnt fram á það á mörgum tungumálum að börn með 

sértæka málþroskaröskun eiga marktækt erfiðara með að endurtaka orðleysur heldur en jafnaldrar 

með dæmigerðan málþroska (Weismer o.fl., 2000; Conti-Ramsden o.fl., 2001; Conti-Ramsden, 2003; 

Girbau og Schwartz, 2007; 2008; Thordardottir & Brandeker, 2013, Dollaghan og Campbell, 1998; 

Archibald og Gathercole, 2006). Bullorðapróf geta því verið hentug sem viðbótarmælitæki og til að sjá 

hvort barn er líklegt til að vera með sértæka málþroskaröskun en til þess að raunverulega meta hvort 

að málþroskaröskun sé til staðar verður alltaf að leggja fyrir málþroskapróf. Því má velta fyrir sér hvort 

halda eigi þessum prófþætti inni í prófinu eða taka hann út og hafa frekar sem viðbótarprófun.  

5.1.9 Hljóðkerfisvitund 

Þyngdardreifing var nokkuð góð í þessum prófhluta auk þess sem prófatriðin greindu ágætlega á milli 

aldurshópanna. Meiri munur var þó á yngsta hópnum og miðhópnum heldur en miðhópnum og þeim 

elsta og er líklegt að ástæðan sé sú sama og í prófþáttunum Endurtekning setninga og Endurtekning 

orðleysa sem fjallað var um hér ofar. Það er að segja að börn eru nokkuð fljót að ná tökum á þessari 

færni og þar af leiðandi er kannski ekki óeðlilegt að minna bil sé á milli eldri hópanna því á þeim aldri 

eru flest börn búin að ná tökum á atkvæðaklappi. 

Ekkert atriði var svo létt að meira en 90% barnanna gat svarað því rétt og ekkert atriði svo þungt að 

ekkert barn í öllum aldurshópum gæti ekki svarað því rétt. Hins vegar voru tvö síðustu atriðin það þung 

að ekkert barn í yngsta hópnum gat svarað því rétt, sem er gott því þá greinir það vel á milli 

aldurshópanna einmitt eins og það á að gera.  

Alls voru þrjú atriði sem fleiri börn í miðhópnum svöruðu rétt heldur en börn í elsta hópnum. Þetta 

voru atriði 7 (sebrahestur), atriði 17 (sólgleraugu) og atriði 21 (lögreglumótorhjól). Einnig voru tvö atriði 

þar sem nánast engin munur var á meðaltölum miðhópsins og þess elsta en það voru atriði 13 (Ísland) 

og atriði 14 (klukka). Engin munur var svo á milli yngsta og miðhópsins í atriði 4 (skjaldbaka).   
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Áreiðanleikinn fyrir þennan prófþátt var 0,917 sem telst mjög gott. Til samanburðar var áreiðanleiki 

sambærilegs prófþáttar á HLJÓM-2 (Samstöfur) 0,78 (Ingibjörg Símonardóttir o.fl. 2002). 

Ekkert atriði var með neikvæða fylgni og ekkert atriði með fylgni undir 0,2. Í raun er því ekkert atriði 

hér sem nauðsynlegt er að taka út en ef fækka á atriðum í prófþættinum væri kannski ágætt að horfa 

til atriðanna sem ekki kom fram stígandi eftir aldri og minnst var á hér að ofan og mögulega taka 

eitthvað af þeim burt.  

5.1.10  Framburður fjölatkvæða orða 

Hér var engu atriði svarað rétt af öllum börnum rannsóknarinnar sem og ekkert atriði sem öll börnin 

svöruðu rangt. Alls voru sex atriði af 22 þar sem ekki kom fram stígandi eftir aldri. Þetta voru atriði 1 

(vettlingar), atriði 3 (snjókarl), atriði 4 (sjúkrabíll), atriði 7 (galdranorn), atriði 12 (tannkrem) og atriði 15 

(hamborgari).  

Áreiðanleikastuðullinn var 0,882 sem telst gott og er svipaður sambærilegum prófþætti 

(Framburður) á TOLD-2P en þar var áreiðanleikinn 0,82 yfir öll aldursbil (Ingibjörg Símonardóttir o.fl. 

1995). Ekkert atriði var með neikvæða fylgni og ekkert atriði með fylgni undir 0,20 og því í raun ekki 

nauðsynlegt að taka neitt atriði út úr prófþættinum. 

Það voru nokkur prófatriði þar sem erfiðara var að ná fram markorðinu án þess að gefa börnunum 

vísbendingar. Ef þau gátu ekki nefnt það sem var á myndinni var notuð svokölluð seinkuð eftirherma, 

þar sem þeim var gefin valmöguleiki á milli tveggja orða. Sem dæmi má nefna að ef myndin var af 

útvarpi þá sagði prófandi t.d. „Er þetta útvarp eða er þetta vasaljós” og var alltaf passað upp á að 

markorðið væri fyrri valmöguleikinn til þess að draga úr líkum á beinum eftirhermuáhrifum. Ef það hins 

vegar dugði ekki til, þá voru börnin beðin um að endurtaka markorðið beint eftir prófanda, „segðu 

útvarp”. Í æfingadæmi númer 2 (appelsína) voru mörg börn sem sögðu „epli“ í stað appelsína. Myndin 

sem börnunum er sýnd er ekki alveg nógu afgerandi sem appelsína þar sem það kemur stilkur upp úr 

henni og „laufblað” eins og er á eplum svo þetta er eins og nokkurs konar blanda af báðu. Enda sagði 

eitt barn „eplaappelsína” þegar hann sá myndina. Hér mætti því betrumbæta teikninguna. Í atriði 7 

(galdranorn) sögðu öll börnin nánast undantekningarlaus bara „norn” og þurfti því að reyna að ná fram 

markorðinu með því að segja fyrst „hvernig norn er þetta” sem dugði oftast nær ekki til og þurfti þá að 

segja „Er þetta galdranorn eða er þetta geimvera”. Markorð þessa prófatriðis kom því yfirleitt alltaf fram 

með seinkaðri eftirhermu. Þó nokkuð af börnum átti erfitt með að þekkja myndina í prófatriði 9 sem er 

mynd af útvarpi. Mörg börn í dag þekkja hreinlega ekki útvarpstæki eins og á þessari mynd þar sem 

tækninni fleygir fram og leiða má líkur að því að útvarpstæki sé ekki til á mörgum heimilum í dag. Þau 

hlusta hins vegar eflaust mörg á útvarp í bílnum en það lítur ekki út eins og þetta tæki á myndinni. 

Allnokkur börn áttu líka í erfiðleikum með atriði 14 (miðvikudagur) og þurfti hér líka oftar en ekki að ná 

svarinu fram með seinkaðri eftirhermu eða beinni eftirhermu „segðu miðvikudagur”. Fyrirmælin voru 

„Sjáðu dagatalið. Fyrst kemur mánudagur, svo þriðjudagur og síðan“ og áttu börnin þá að segja 

miðvikudagur. Í atriði 16 (núðlur) voru þó nokkur sem sögðu spagetti. Við þau sem þekktu orðið núðlur 

var oftast nóg að segja „Þetta er ekki spagetti, þetta eru /n/” og gefa þeim bara fyrsta hljóðið. En mörg 

vissu ekki hvað núðlur voru og þá þurfti að nota seinkaða eftirhermu („Eru þetta núðlur eða kex”). Í 

atriði 19 (veðrið) var mjög erfitt að ná fram markorðinu án þess að nota seinkaða eftirhermu. Þar er 
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mynd af veðurfræðingi að benda á kort af Íslandi með sól og skýjum og þess háttar. Fyrirmælin voru 

„Þetta er veðurfræðingur. Hann er að tala um..” og þá áttu þau að segja veðrið. Langfæst börnin gerðu 

það hins vegar heldur sögðu „sólina, skýin” og fleira í þeim dúr svo í langflestum tilvikum þurfti 

prófandi að segja „Er hann að tala um veðrið eða ruslið”? og ef það dugði ekki þá var bein eftirherma 

notuð „segðu veðrið”.  

Vitað er að framburðarfærni barna eykst eftir því sem börnin verða eldri og framburður þeirra á 

hljóðum og orðum verður nákvæmari (Þóra Másdóttir, 2008). Hins vegar feta ekki öll börn sömu slóð í 

málhljóðatileinkuninni og getur framburðarfærni verið mjög einstaklingsbundin og því eðlilegt að ekki 

sé alltaf stígandi í aldri. Líklegt er að einstaklingsmunur barna hafi áhrif á niðurstöður sem þessar, 

sérstaklega þegar úrtakið er ekki stærra en það sem hér um ræðir. Þar af leiðandi þyrfti stærra úrtak ef 

alhæfa ætti um aldurstengda getu barna tengda framburði út frá þessum niðurstöðum. En þó ber að 

geta þess að hér er meira verið að kanna hvort að börn séu búin að tileinka sér ákveðin hljóðkerfisleg 

atriði málsins frekar en málhljóð ein og sér.  
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6 Ályktanir 

Meginviðfangsefni þeirrar rannsóknar sem er  til umfjöllunar var að forprófa nýtt málþroskapróf sem nú 

er í vinnslu fyrir börn á aldrinum 4-6 ára. Forprófun sem þessi er nauðsynlegur hluti af því ferli sem á 

sér stað við gerð nýrra prófa þar sem hún gefur vísbendingu um hvort prófatriðin henti til þess að 

greina á milli þeirra barna sem eru með slakan-, meðal- eða góðan málþroska. Auk þess er 

prófatriðunum ætlað að greina vel á milli þeirra aldurshópa sem prófið nær yfir. Tilgangur þessarar 

forprófunar var því að komast að því hvaða atriðum væri gott að halda inni í áframhaldandi þróun 

prófsins og hvaða atriði væri gott að taka út með tilliti til áreiðanleika, þyngdar og hvort þau væru að 

greina nógu vel á milli barnanna, bæði hvað varðar getu og aldur.   

Niðurstöður rannsóknarinnar komu að mörgu leyti á óvart þar sem þetta er seinni forprófun og þau 

atriði sem voru löguð (breytt, bætt við eða felld út) juku hvorki innri áreiðanleika prófþátta né fylgni 

þeirra á milli. Því er erfitt að meta hvaða atriði skuli haldast inni og hvaða ekki. Þrátt fyrir að stígandi sé 

í heildarmeðaltalsskori milli aldurshópanna í öllum prófþáttum, þá er lítill munur á hópunum og þá 

sérstaklega miðhópnum og þeim elsta. Einnig er alltof algengt að miðhópurinn komi betur út en sá elsti 

á einstökum prófatriðum. Eins virðist vera sem að þó nokkuð af prófatriðunum séu léttari fyrir börnin í 

yngsta hópnum en erfiðari fyrir þau eldri og getur það varla talist eðlilegt. Vegna þessa, eru nokkuð 

mörg atriði sem eru með mjög lága fylgni við prófþátt og áreiðanleiki nokkurra prófþátta 

óásættanlegur.  

Ýmsar ástæður geta legið að baki og margt spilað inn í sem veldur þessari skekkju. Sem dæmi má 

nefna að úrtakið þyrfti vera stærra en lítið úrtak getur skýrt hvers vegna svo lítill munur er á milli atriða 

í mið- og elsta aldurshópnum. Þessi mikli breytileiki sem kom fram innan aldurshópanna gæti einnig 

stafað af því að breytileiki í málþroska er mikill hjá börnum á þessum aldri. Sum þriggja ára gömul börn 

eru með orðaforða og setningalengd á við fimm ára (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteindóttir, 2015). Þetta gæti að einhverju leyti skýrt það hversu mikið staðalfrávikið á milli 

aldursbila er, þ.e. að þegar svona fáir eru í hverju aldursbili eins og í þessari rannsókn að það greini 

ekki nógu vel á milli hópanna burtséð frá prófatriðunum.  

Að auki kom tiltölulega stór hluti elstu barnanna frá einum og sama leikskólanum en ekkert barn 

þaðan var í yngsta- og miðhópnum. Að sama skapi kom helmingur yngsta hópsins frá öðrum leikskóla 

sem var aftur á móti með fá börn elsta hópnum. Þetta gæti einnig skekkt niðurstöðurnar að einhverju 

leyti. Mögulegt er því að málörvun innan leikskóla sé að hafa einhver áhrif á niðurstöður og því sé hér 

um að ræða einhvers konar leikskólaáhrif.   

Engu að síður virðist vera of mikið af atriðum sem allir aldurshópar eiga auðvelt með. Hvort sem 

það er út af mögulegri úrtaksskekkju eða einfaldlega því að atriðin eru of létt þarf að skoða betur. Hins 

vegar, eins og hefur komið fram áður er mikilvægt er að prófið innihaldi líka létt atriði til þess að greina 

þá að sem eru með slakan málþroska. Aftur á móti er nauðsynlegt að þessi léttu atriði greini á milli 

aldurshópanna, þ.e. séu létt fyrir eldri börnin en að yngri börnin eigi erfiðara með þau. Sú var ekki 

raunin í nokkrum prófþáttum þessarar forprófunar, þar sem mörg atriðanna voru líka of létt fyrir yngsta 

hópinn.  
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Miðað við þessar niðurstöður þá er prófið ekki komið á það stig að það sé tilbúið til stöðlunar og 

þarfnast því frekari forprófunar áður en farið er í þá vegferð. Næsta skref í þróun prófsins er því að 

forprófa það aftur. Mælt er með að úrtakið verði þá haft stærra og vandað betur til verka við 

úrtaksvalið. Mikilvægt að hafa það kerfisbundið og passa upp á að leggja fyrir jafnan fjölda barna í 

hverju aldursbili frá hverjum leikskóla og hafa kynjaskiptingu sem jafnasta til að koma í veg fyrir þessi 

„leikskólaáhrif“ sem mögulega eru til staðar í þessari forprófun. Ennfremur er mælt með að halda öllu 

sömu atriðunum inni til að sjá hvernig þau koma út með bættu úrtaki og þá frekar að nokkrum atriðum 

verði bætt við.  

Eftir næstu forprófun verður svo vonandi hægt að ráðast í frekari stöðlun á prófinu. Einnig þarf að 

gera réttmætisrannsóknir og skoða fylgni prófsins við önnur sambærileg mælitæki.  

Þegar allri vinnunni er lokið og prófið verður gefið út, mun það án efa nýtast talmeinafræðingum vel 

við greiningar á frávikum í málþroska barna. Einnig ætti það að nýtast vel við val á áherslu íhlutunar 

þar sem niðurstöður prófsins gefa til kynna hvar helstu styrk- og veikleikar próftakans liggja.  
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Fylgiskjal 3 

 

	
	
	 	
Til leikskólastjóra/aðstoðarleikskólastjóra             22.febrúar 2016 
 

Athugun á málþroska 

Forprófun málþroskaprófs fyrir leikskólabörn á aldrinum 4-6 ára. 
Ábyrgðarmenn: dr. Þóra Másdóttir, talmeinafræðingur og gestalektor við HÍ, dr. Jóhanna

Einarsdóttir, talmeinafræðingur og dósent við HÍ og Ingibjörg Símonardóttir, 
talmeinafræðingur og sérkennari. 

 

Heyrnar-og talmeinastöð Íslands og Háskóli Íslands vinna að gerð nýs málþroskaprófs á
landsvísu, Málfærni eldri leikskólabarna (MELB), sem er ætlað börnum á aldrinum   4-6
ára. Prófinu er ætlað að greina hvort að börn þurfi á örvun og/eða íhlutun að halda vegna
seinkaðs málþroska. Tilgangur með prófun á leikskólum nú er að forprófa prófatriði sem
koma til með að vera í lokaútgáfu prófsins. Áætlað er að leggja prófið fyrir ákveðinn
fjölda barna á aldrinum 4-6 ára.  

Forprófun þessi er hluti af lokaverkefni mínu sem mastersnema í talmeinafræði. 

Leikskólinn þinn er einn af leikskólum sem valdir voru af handahófi og þökkum við
kærlega fyrir þátttöku ykkar. Á næstu dögum mun ég koma með ljósrituð gögn fyrir
foreldra, - upplýsingabréf, spurningalista og samþykkisyfirlýsingu- og eruð þið beðin um
að koma þeim til foreldra þeirra barna sem eru á aldrinum 4-6 ára (Börn fædd á
tímabilinu júní 2010 til maí 2012) og eru hvorki tvítyngd né með greindar
þroskaraskanir. Einnig er æskilegt að börnin sem taka þátt séu talin vera með eðlilegan
málþroska og heyrn. Foreldrar kynna sér upplýsingar um rannsóknina, svara spurningum
og skrifa undir samþykki. Gott væri ef hægt væri að biðja foreldra um að skrifa undir
samþykkisyfirlýsinguna á staðnum til að koma í veg fyrir afföll í þátttöku. Í framhaldi
mun ég svo nálgast bréfin hjá ykkur og hefja fyrirlögn. 

Óskað er eftir því að börnin verði prófuð í leikskólanum og er gert ráð fyrir að prófa sem
flest börn sama daginn en allt eftir því hvernig stendur á í leikskólanum. Próftími er um
30-45 mín, fer eftir aldri og getu barns. Prófandi prófar barnið með því að sýna því
myndir sem það nefnir og/eða að biðja það að fylgja fyrirmælum. Æskilegt er að
umhverfið sé hljóðlátt. Stefnt er að því að hefja prófanir í maí. Leyfi fyrir rannsókninni
hefur fengist frá skóla-og frístundasviði Reykjavíkurborgar auk þess sem rannsóknin
hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 
 
Aftan á kynningarbréfinu fyrir foreldra eru nokkrar spurningar um heyrn og málþroska
barna þeirra og eru foreldrar beðnir um að svara þeim spurningum.  

Með kærri kveðju og von um gott samstarf, 

 
Hildur Rut Sigurbjartsdóttir (hrs48@hi.is) meistaranemi í talmeinafræði 
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Upplýsingabréf til foreldra/forráðamanna barna 

 
Málfærni eldri leikskólabarna (MELB): 

Forprófun málþroskaprófs fyrir leikskólabörn á aldrinum 4‐6 ára. 
 
 

Kæra foreldri/forráðamaður 

Hér með óskum við eftir þátttöku barns þíns í ofangreint verkefni sem felur í sér
forprófun prófatriða málþroskaprófsins Málfærni eldri leikskólabarna (MELB). Áður en
þú ákveður hvort þú viljir að barnið þitt taki þátt í rannsókninni þarft þú með undirskrift
þinni að gefa „upplýst samþykki“, en í því felst að þú hafir kynnt þér hvað felst í
þátttöku. Vinsamlegast gefðu þér tíma til að lesa upplýsingarnar og
samþykkisyfirlýsinguna vandlega. Í þátttökunni felst að þú/þið fyllið út spurningalista um
þroskatengda þætti barnsins og að meistaranemi í talmeinafræði fái að leggja prófið
fyrir barnið þitt á leikskólatíma. Vakni einhverjar spurningar má alltaf leita til
aðstandenda rannsóknarinnar eftir nánari upplýsingum. Foreldrum er frjálst að hafna
þátttöku eða hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er, án útskýringa. 
 
Prófinu er ætlað að meta málþroska barna á aldrinum 4‐6 ára og er gerð prófsins nú á
lokastigi áður en full stöðlun hefst. Markmiðið með prófinu er að finna þau börn sem
grunur leikur á að séu með frávik í málþroska. Mikilvægt er að grípa inn í sem fyrst og
örva málþroska þessara barna til að þau dragist síður aftur úr jafnöldrum sem getur haft
áhrif á námsframvindu síðar. 
 
Ábyrgðarmenn verkefnisins eru dr. Þóra Másdóttir, talmeinafræðingur á Heyrnar‐ og
talmeinastöð Íslands og gestalektor við Háskóla Íslands (thoramas@hti.is), Jóhanna
Einarsdóttir, talmeinafræðingur og dósent við Háskóla Íslands (jeinars@hi.is) og
Ingibjörg Símonardóttir, talmeinafræðingur og sérkennari (ingibjorgsim@internet.is).
Fyrirlögn prófsins er í höndum undirritaðrar sem er meistaranemi í talmeinafræði við
Háskóla Íslands. 
 
Fengist hefur leyfi fyrir rannsókninni hjá Skóla‐ og frístundasviði og hjá leikskólanum.
Auk þess hefur rannsóknin verið tilkynnt til Persónuverndar og koma engar
persónugreinandi upplýsingar fram við úrvinnslu hennar og verða svarblöðin dulkóðuð
með númerum. Númeruð svarblöð barnanna verða geymd sér ásamt
samþykkisyfirlýsingum. Öllum rannsóknargögnum verður eytt samkvæmt reglum
Persónuverndar að rannsókn lokinni og eru rannsakendur bundnir þagnareiði. 
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Ef leyfi fyrir þátttöku fæst er fyrirhugað að hitta barnið á leikskólatíma, einu sinni og
leggja fyrir það þetta væntanlega málþroskapróf, Málfærni eldri leikskólabarna (MELB)
og tekur það um 30‐45 mínútur. Barninu verða sýndar myndir og það verður beðið um
að fylgja einföldum fyrirmælum.  
Séu einhverjar frekari fyrirspurnir að þinni hálfu endilega hafðu samband við
aðstandendur rannsóknarinnar. 
 
Virðingarfyllst, 

með von um góðar undirtektir, 
 
Hildur Rut Sigurbjartsdóttir (hrs48@hi.is),  meistaranemi í talmeinafræði 
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Yfirlýst samþykki til þátttöku vegna rannsóknarinnar: 

Forprófun á nýju málþroskaprófi fyrir börn á aldrinum 4-6 ára 

 

 

 
Undirskrift þín gefur til kynna að þú samþykkir þátttöku barns þíns í þessari rannsókn. 
Fyllsta trúnaðar verður gætt og greinanlegar persónuupplýsingar koma hvergi fram. 
 

Ég, undirrituð/aður, veiti samþykki mitt fyrir því að barnið mitt 
__________________________________ (na fn barns) 

taki þátt í ofangreindu verkefni.          
 

Með undirskrift minni staðfesti ég einnig að ég hef lesið upplýsingablað vegna 
rannsóknarinnar. 
 

 

 
 

Staður, dagsetning___________________________________  

 
 

Undirskrift 
forráðamanns  _________________________________________________  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 


