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Ágrip 

Börn sem eru sein til máls hafa við tveggja ára aldur slakan orðaforða miðað við jafnaldra og/eða nota 

ekki tveggja orða setningar. Um 15% barna eru sein til máls og eiga þau á hættu að þróa með sér 

málþroskaröskun. Einkenni málþroskaröskunar hjá börnum eru erfiðleikar með tungumál sem orsakast 

ekki af þekktum taugafræðilegum, vitsmunalegum, skynjunar eða tilfinningalegum þáttum. Algengi 

málþroskaröskunar er um 7% hjá fimm ára börnum en röskun í málþroska getur m.a. valdið 

félagslegum- og námslegum vanda í framtíðinni. Snemmtæk íhlutun, þar sem barni með frávik í 

þroska er veitt viðeigandi þjónusta, getur haft jákvæð áhrif á málþroska en ekki er vitað við tveggja ára 

aldur hvaða börn verða síðar greind með málþroskaröskun. 

Markmið þessarar rannsóknar var að veita barni á þriðja ári, sem seint er til máls, orðaforðaþjálfun. 

Þjálfunin byggðist á fyrirlögn fyrir fram ákveðinna markorða sem þjálfuð voru með fjölbreytni og ákefð. 

Einnig voru valin samanburðarorð sem ekki voru þjálfuð. Þjálfunin fór fram tvisvar í viku og voru 

meðferðartímar 14 talsins.  

Niðurstöður leiddu í ljós að almennur orðaforði barnsins, sem mældur var með staðlaða 

málþroskaprófinu Orðaskil, jókst yfir meðferðartímabilið umfram það sem vænta mátti vegna almenns 

þroska. Prófanir á markorðum og samanburðarorðum voru ekki markverðar. Aðrar mælingar sýndu þó 

að barnið notaði markorðin meira en samanburðarorðin, bæði heima og í þjálfunartímum, og að 

notkun á orðunum jókst eftir því sem leið á meðferðina. Íhlutunin hafði almennt jákvæð áhrif á þá þætti 

málþroskans sem mældir voru með málsýnum, þótt ekki hafi verið hægt að slá því föstu að þær 

framfarir hafi komið til vegna íhlutunarinnar. Sú aukning sem varð á orðaforða barnsins hélst mánuði 

eftir að íhlutun lauk.  

Mikilvægt er að bera kennsl á seinkun í málþroska eins snemma og kostur er. Þegar búið er að 

bera kennsl á barn sem seint er til máls þarf í framhaldi að veita því viðeigandi örvun eða íhlutun, en 

þessi rannsókn bendir til að slík meðferð geti haft góð áhrif. Sambærileg rannsókn hefur ekki verið 

gerð á Íslandi. 
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Abstract 

Late talkers are children who have low expressive vocabulary and/or do not use two word sentences 

at the age of two years. Approximately 15% of children are late talkers and they are at risk of 

developing language impairment. Language impairment in children is characterized by problems with 

language that cannot be explained by neurological, cognitive, sensory or emotional factors. The 

prevalence of language impairment in five year old children is approximately 7%. Language 

impairment may cause social and learning problems later in life. Early intervention, where a child 

receives appropriate help, can have positive effects on language development but at two years of age 

is not known which children are later diagnosed with developmental language disorder.  

The aim of this study was to provide vocabulary intervention to a late talker. The intervention was 

based on the presentation of few predetermined target words presented with variability and intensity. 

Control words were also chosen but not presented during therapy sessions. The intervention was 

delivered twice weekly for a total of fourteen sessions.  

Increase in vocabulary was measured by standardized language development test, Orðaskil. 

Results showed an increase beyond what is to be expected in a child with normal development. 

Results from target and control word testing were not of significance. However, other measures 

showed that the child used target words more than control words, both at home and in intervention 

sessions. His use of the words also increased over the intervention period. The intervention had 

positive effects on language development in general, measured with speech samples. However, it 

could not be confirmed that this was a direct result from the intervention. The child maintained 

vocabulary gains one month from intervention.  

It is important to acknowledge delay in language development as early as possible. After identifying 

a late talker, appropriate stimulation or intervention needs to be applied. This study suggests that 

intervention can be beneficial. This is the first time a study of this kind is implemented in Iceland. 
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Þakkir 

Leiðbeinendur mínir í þessu verkefni voru Jóhanna Thelma Einarsdóttir talmeinafræðingur og dósent 

við heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands og Þóra Sæunn Úlfsdóttir talmeinafræðingur. Þær fá mínar 

bestu þakkir fyrir hvatningu, leiðsögn, þolinmæði og faglega aðstoð. Þorlákur Karlsson dósent við 

Háskólann í Reykjavík sat í meistaraprófsnefnd og þakka ég honum fyrir gagnlegar athugasemdir og 

yfirlestur. 

Drengnum sem tók þátt í rannsókninni þakka ég innilega fyrir þátttökuna. Foreldrum hans þakka ég 

fyrir þá vinnu sem þeir lögðu í verkefnið. Þá vil ég þakka starfsfólki leikskólans þar sem rannsóknin var 

framkvæmd. Þau buðu mig velkomna og gat ég verið þar eins og heima hjá mér. 

Ég vil að lokum þakka samstarfskonum mínum á Grensási fyrir stuðning og hvatningu. Síðast en 

ekki síst þakka ég svo foreldrum mínum, sonum mínum og unnusta fyrir að standa við bakið á mér og 

hafa alltaf trú á mér.  
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1 Inngangur  

Málþroski er mikilvægur þroskaþáttur í lífi hvers barns og er í mótun allt frá fæðingu og fram á 

fullorðinsár. Eðlilegur málþroski er undirstaða lestrar en lestur er undirstaða alls náms. Sá 

málþroskalegi grunnur sem lagður er á fyrstu árum barns er því gríðarlega mikilvægur fyrir framtíðina. 

Þar er orðaforði hornsteinninn. Fyrstu árin í lífi hvers barns eru tími mótunar og framfara í 

taugaþroska, en á þessum aldri eru börn mjög móttækileg fyrir umhverfi sínu. Fjallað hefur verið um 

mikilvægi snemmtækrar íhlutunar í sambandi við málþroskafrávik barna, þótt deila megi um hvenær 

nákvæmlega íhlutun skuli hefjast. Mikil ábyrgð hvílir á foreldrum barna og aðstandendum þeirra, sem 

og þeim sem starfa með börnum. Til þess að hægt sé að veita barni viðeigandi aðstoð þurfa allir þeir 

sem koma að málefnum barna að geta borið kennsl á frávik í málþroska. Starfsfólk leikskóla og 

heilsugæslustöðva gegnir mikilvægu hlutverki í þessu samhengi, en nauðsynlegt er að til séu 

viðeigandi skimunar- og greiningartæki. Þegar komið hefur í ljós að þroski barns er ekki innan 

eðlilegra marka er hægt að veita barninu aðstoð ef þurfa þykir. Það sem helst hefur áhrif á það hvort 

og hvaða þjónusta er í boði er velferðarkerfið sem við búum við og regluverkið sem það takmarkast af. 

Í fræðilegri umfjöllun hér á eftir verður fjallað um börn sem eru sein til máls (e. late talkers) og 

mikilvægi snemmtækrar íhlutunar. Þá verður farið yfir námskenningar um orðaforða barna og 

mismunandi íhlutunarleiðir til að hafa áhrif á orðaforða þeirra. Einnig verður fjallað um hvaða mælingar 

eru notaðar þegar mæla á orðaforða ungra barna. Markmið þessa verkefnis er að veita barni, sem 

seint er til máls, snemmtæka íhlutun í formi orðaforðaþjálfunar.  

1.1 Börn sem eru sein til máls (e. late talkers) 

1.1.1 Skilgreiningar 

Börn sem sein eru til máls eru mjög misleitur hópur og hefur verið misjafnt eftir fræðimönnum og 

rannsóknum hvaða viðmið eru notuð þegar börn eru skilgreind sem sein til máls. Oftast er um að ræða 

börn á aldrinum 24 til 35 mánaða, sem eru sein í málþroska miðað við jafnaldra, og þá sérstaklega í 

tjáningu orða. Það sem einnig einkennir þau er að það er ekkert sem útskýrir slakan málþroska þeirra, 

s.s. heyrnarskerðing eða einhverfa og þau eru of ung til að fá greininguna málþroskaröskun (Alt, 

Meyers, Oglivie, Nicholas og Arizmendi, 2014). Erfitt er að skilgreina barn sem seint til máls fyrir 

tveggja ára aldur þar sem mikill fjölbreytileiki kemur fyrir í orðaforðatileinkun hjá börnum á því 

aldursskeiði (Tsybina og Erik-Brophy, 2007).  

Um tveggja ára aldur er oftast hægt að koma auga á hvort barn er seint til máls eða ekki, þar sem 

þá er gert ráð fyrir að það hafi þó nokkuð mörg orð á valdi sínu og sé farið að tengja saman orð. 

Rescorla (1989) skilgreinir þetta á þann hátt að barn hafi seinkun í máltjáningu ef það hefur færri en 

50 orð í orðaforða sínum og/eða ef barnið notar ekki tveggja orða setningar við 24 mánaða aldur. 

Tsybina og Erik-Brophy (2007) fjalla um misræmi milli rannsókna á börnum sem eru sein til máls, hvað 

varðar skilyrði fyrir þátttöku. Þannig er í sumum rannsóknum blandað saman börnum sem bæði eru 

með seinkun í málskilningi og máltjáningu, en í öðrum rannsóknum eru bara börn með seinkun í 

máltjáningu. Ekki er alveg ljóst hvort það skiptir máli að vera með undirskilgreiningar hjá þessum hópi 

barna, en frekari rannsókna á þessu viðfangsefni er þörf. Tsybina og Erik-Brophy (2007) tóku saman 
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þau viðmið sem notuð eru í mörgum rannsóknum til skilgreiningar á börnum sem sein eru til máls. 

Viðmiðin eru þau að barn hafi eðlilega heyrn, sé með eðlilegan þroska miðað við lífaldur og að það 

segi færri en 50 orð. Einnig að það sé ekki farið að tengja saman tvö orð í setningar eða geri það í 

mjög litlum mæli. Þá getur málskilningur ýmist verið eðlilegur í samanburði við jafnaldra eða ekki.  

1.1.2 Hvaða börn eru í áhættuhópi? 

Líkt og áður sagði eru börn sem eru sein til máls mjög misleitur hópur, þar sem orsakir seinkunar og 

einkenni geta verið mismunandi. Sá þáttur sem virðist hafa hvað mest áhrif er kyn, en rannsóknir á 

algengi hafa leitt í ljós að hlutfall drengja með seinkun er mun hærra en hlutfall stúlkna (Zubrick, 

Taylor, Rice og Slegers, 2007). Erfðaþátturinn er einnig mjög sterkur og hafa í ýmsum rannsóknum 

verið skoðuð tengsl erfða og málþroskaraskana (Bishop, North og Donlan, 1995; Bishop, Price, Dale 

og Plomin, 2003; Rice, 2012). Taugalíffræða- og erfðafræðilegir þættir spila þar stórt hlutverk. Þá 

hefur oft verið fjallað um að menntun móður (e. maternal education) og samfélagsleg staða (e. 

socioeconomic status) hafi áhrif á málþroska barna. Niðurstöður rannsókna á þessum efnum eru 

nokkuð misvísandi (Zubrick o.fl., 2007). Almennt er þó talið að menntun móður og samfélagsleg staða 

séu mikilvægir áhrifaþættir í málþroska barna, þar sem þessir þættir hafa áhrif á það mállega umhverfi 

sem börn alast upp við (Desmaris, Sylvestre, Meyer, Bairati og Rouleau, 2008). Í nýlegri rannsókn 

Hammer og félaga (2017) reyndist samfélagsleg staða vera sá þáttur, fyrir utan það að vera drengur, 

sem hafði mest áhrif á það hvort börn voru sein til máls eða ekki við tveggja ára aldur. Samfélagsleg 

staða var skoðuð með tilliti til menntunar foreldra, atvinnu foreldra og tekna foreldra.  

Vigil, Hodges og Klee (2005) rannsökuðu hvort munur væri á því hvernig foreldrar barna með 

eðlilegan málþroska og foreldrar barna sem voru sein til máls töluðu við börn sín. Niðurstöður leiddu í 

ljós að mælanlegir þættir þess mállega ílags sem börnin fengu voru svipaðir, en það sem þau mældu 

var fjöldi segða, fjöldi orða og meðallengd segða í orðum. Hins vegar reyndist samræðutækni 

foreldranna ólík. Foreldrar barna sem voru sein til máls svöruðu börnum sínum sjaldnar. Það er í 

rökréttu samhengi við þá staðreynd að þau börn sem voru sein til máls mynduðu helmingi færri segðir 

en hin börnin, og því ekki jafn oft hægt að „svara” þeim. Það sem reyndist hvað áhugaverðast í 

niðurstöðum þessarar rannsóknar var hins vegar það að foreldrar barnanna sem voru sein til máls 

brugðust á annan hátt við tali barna sinna en hinir foreldrarnir. Í stað þess að fylgja frumkvæði 

barnsins, sem foreldrar barnanna sem voru með eðlilegan málþroska gerðu, skiptu foreldrarnir um 

umræðuefni. Telja höfundar þetta geta stafað af því að foreldrarnir hafi verið að reyna að hvetja börn 

sín til aukinnar tjáningar með því að skipta um umræðuefni, sem aftur getur haft aukið álag í för með 

sér fyrir börnin. Tengsl hafa fundist á milli aukins álags á foreldrum (e. parental stress) og seinkunar í 

máltjáningu barna. Það veltir upp spurningunni hvort kom á undan, hænan eða eggið. Þetta álag getur 

verið tilkomið vegna persónuleikaeinkenna foreldris, en getur líka tengst hegðun barnsins og því 

hversu streituvaldandi hún er (Desmaris o.fl., 2008). 

Ef þessi umræða er tekin saman má segja að þeir þættir sem helst hafa áhrif á það hvort barn er í 

hættu á að vera seint til máls eru kyn barns, erfðafræðilegir þættir, félagsleg staða foreldra og það 

mállega umhverfi sem barn býr við.   
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1.1.3 Einkenni barna sem sein eru til máls 

Orðaforðatileinkun hjá börnum með eðlilegan málþroska er viðfangsefni sem mikið hefur verið 

rannsakað. Þetta hefur ekki verið rannsakað jafn mikið hjá börnum sem eru sein til máls, en þó 

eitthvað. Rannsóknir hafa leitt í ljós að ef börn hafa ekki að lágmarki 50 orð í orðaforða sínum við 

tveggja ára aldur er málþroski þeirra ekki innan eðlilegra marka miðað við jafnaldra (Rescorla, Alley og 

Christine, 2001; Rescorla, Mirak og Singh, 2000). Líkt og áður kom fram skilgreinir Rescorla (1989) 

þetta á þann hátt að barn hafi seinkun í máltjáningu ef það hefur færri en 50 orð í orðaforða sínum 

og/eða ef barnið notar ekki tveggja orða setningar við 24 mánaða aldur. Í rannsókn Rescorla o.fl. 

(2000) kom í ljós að meðalfjöldi orða í orðaforða barna sem sein voru til máls var 18 orð við 24 

mánaða aldur, 89 orð við 30 mánaða aldur og 195 orð við 36 mánaða aldur. Til samanburðar var 

orðaforði þeirra barna sem ekki voru sein til máls 150-180 orð við 24 mánaða aldur. Stærð 

orðaforðans er augljóslega einn af þeim þáttum sem snemma greinir börn sem sein eru til máls frá 

börnum með eðlilegan málþroska. Þrátt fyrir að börn sem eru sein til máls hafi færri orð í orðaforða 

sínum þegar þau eru ung hafa rannsóknir leitt í ljós að gæði orðaforðans eru þau sömu og hjá öðrum 

börnum, þ.e. þau tileinka sér orð úr merkingarlega ólíkum flokkum rétt eins og önnur börn (Rescorla 

o.fl., 2001). Nýrri rannsóknir benda þó til þess að þetta sé ekki alveg svona einfalt. MacRoy-Higgins, 

Shafer, Fahey og Kaden (2016) fundu að orðaforðaþróun hjá börnum sem voru sein til máls var 

frábrugðin þróun orðaforða hjá samanburðarhópum. Þetta lýsti sér í því að þau börn sem voru sein til 

máls höfðu lægra hlutfall nafnorða í orðaforða sínum en börnin í samanburðarhópum, en eðlilegt er að 

hlutfall nafnorða í orðaforða barna sé hátt á ákveðnum aldri. 

Börn sem sein eru til máls eru ekki ólík jafnöldrum sínum með eðlilegan málþroska hvað varðar 

notkun látbragðs til samskipta (e. communicative gestures) (Thal, Tobias og Morrison, 1991) og þau 

virðast jafnvel nota það meira (Thal og Tobias, 1992). Þetta stafar líklega af því að þau geta ekki reitt 

sig á tungumálið til tjáskipta og nota því látbragð meira. Í yfirlitsgrein Desmaris og félaga (2008) eru 

tekin til umræðu ýmiss einkenni barna sem sein eru til máls. Þar er m.a. minnst á að seinkun geti 

komið fram í þroska táknræns leiks (e. symbolic play) hjá þessum börnum, en leikurinn og tungumálið 

er samtvinnað og hefur tilhneigingu til að þroskast samhliða hvert öðru. Þá sýna börn sem sein eru til 

máls færri tilraunir til samskipta en jafnaldrar. Þessi börn eru einnig líklegri til þess að eiga við 

hegðunarerfiðleika að stríða en jafnaldrar þeirra (Desmaris o.fl., 2008). Í rannsókn Whitehouse, 

Robinson og Zubrick (2011) voru þátttakendur tveggja ára börn. Þau börn sem sein voru til máls voru 

líklegri til að eiga við hegðunarvanda að stríða en jafnaldrar þeirra með eðlilegan málþroska. Ekki 

reyndist þó hægt að tengja þá staðreynd að börnin, sem voru sein til máls við tveggja ára aldur, ættu 

við tilfinninga- og hegðunarvanda að stríða seinna meir, en það var athugað við 5, 8, 10, 14 og 17 ára 

aldur barnanna. Rannsókn Horwitz og félaga (2003) leiddi í ljós að börn um 30 mánaða aldur, sem 

voru sein til máls, voru líklegri til að eiga við félagsfærni- og hegðunarvanda að stríða en jafnaldrar. 

Höfundar rannsóknarinnar benda á að hegðunarvandinn geti verið afleiðing af slakri félagsfærni, en 

seinkun í málþroska getur haft áhrif á félagsfærni. 

Desmaris o.fl. (2008) fjalla í yfirliti sínu um rannsóknir sem skoða tengsl miðeyrnabólgu hjá ungum 

börnum við málþroska. Engin rannsókn sem þar var tekin til athugunar sýndi marktæk tengsl 

miðeyrnabólgu við seinkaðan þroska í máltjáningu. Desmaris og félagar (2008) fjalla einnig um að 
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börn sem eru sein til máls séu ekki jafn málgefin og jafnaldrar með eðlilegan þroska og hafa færri hljóð 

í hljóðaskrá sinni. Á þetta við um bæði samhljóð og sérhljóð. Þá hafa rannsóknir staðfest það að 

uppbygging atkvæða er einfaldari hjá börnum sem sein eru til máls (Carson, Klee, Carson og Hime, 

2003), sem einkennist af því að opin atkvæði – samsett af stöku sérhljóði eða samhljóði og sérhljóði – 

eru í meirihluta. Segja höfundar að af þessu megi draga þá ályktun að hljóðfræði- og 

hljóðkerfisfræðileg hæfni barna sem eru sein til máls sé slakari en jafnaldra með eðlilegan málþroska 

(Desmaris o.fl., 2008).  

Ef þessi umræða um einkenni hjá börnum sem sein eru til máls er dregin saman má segja að það 

sem helst einkenni þessi börn við tveggja ára aldur sé takmarkaður orðaforði, en börn sem eru sein til 

máls virðast nota látbragð til samskipta jafnmikið eða meira en jafnaldrar. Einfaldari hljóðamyndun 

getur komið fram hjá þessum börnum samanborið við jafnaldra og þau eru heldur ekki jafn málgefin. 

Þá geta börn sem eru sein til máls átt við hegðunarvanda að stríða a.m.k. á unga aldri. Ekki hefur 

verið hægt að tengja miðeyrnabólgur hjá börnum við seinkaðan málþroska.   

1.1.4 Algengi 

Hlutfall barna sem sein eru til máls við tveggja ára aldur er um 15% samkvæmt yfirlitsgrein Desmaris 

og félaga (2008). Zubrick o.fl. (2007) tala um 13-19% barna í þessu samhengi og er það svipað 

niðurstöðum Horwitz o.fl. (2003) þar sem 13,5% barna á aldrinum 18-23 mánaða voru með seinkun í 

máltjáningu og 17,5% barna á aldrinum 30-36 mánaða. Rannsókn Reilly o.fl. (2009) leiddi í ljós að 

19,7% barna við tveggja ára aldur höfðu seinkun í máltjáningu. Þetta eru mun fleiri börn en skilgreind 

eru með málþroskaröskun við fimm ára aldur, það má því líta svo á að stór hluti þeirra barna sem eru 

sein til máls nái sér á strik. Niðurstöður rannsókna þar sem hlutfall þeirra barna sem ná sér á strik er 

skoðað eru þó misvísandi og m.a. háðar þeim skilgreiningum og mælingum sem eru notaðar hverju 

sinni. Þá er það einnig til í dæminu að börn sem ekki eru sein til máls við tveggja ára aldur séu komin 

með mælanlega málþroskaröskun við fjögurra ára aldur (Reilly, McKean og Levickis, 2014). Algengi 

málþroskaröskunar er nokkuð á reiki en Tomblin o.fl. (1997) komust að því að algengi 

málþroskaröskunar meðal fimm ára barna væri um 7%. Nýleg rannsókn leiddi í ljós að algengi 

málþroskaröskunar hjá börnum við fjögurra til fimm ára aldur var 7,6% (Norbury o.fl., 2016) og rímar 

það við niðurstöður Tomblin og félaga (1997).  

1.1.5 Framvinda og horfur 

Þar sem orðaforði spáir fyrir um málfræðilega þróun á fyrri stigum, þ.e. þegar börn fara að tala í 

setningum og flækjustig tungumálsins eykst (Bates og Goodman, 1997), má segja að takmarkaður 

orðaforði barns sé töluvert áhyggjuefni. Börn sem sein eru til máls eru talin vera í áhættu á að þróa 

með sér málþroskaröskun (Bishop og Edmundson, 1987). Einkenni málþroskaröskunar hjá börnum 

eru erfiðleikar með tungumál sem orsakast ekki af þekktum taugafræðilegum, vitsmunalegum, 

skynjunar eða tilfinningalegum þáttum. Erfiðleikarnir geta haft áhrif á þróun orðaforða, málfræði og 

samtalshæfni þessara barna, en þau geta verið klár og heilbrigð að öðru leyti (Ervin, 2001). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að börnum með málþroskaröskun gengur verr félagslega og námslega 

þegar þau eldast en þeim sem eru með eðlilegan málþroska (Conti-Ramsden, Durkin, Simkin og 
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Knox, 2009; Durkin og Conti-Ramsden, 2007) og má í þessu samhengi nefna lestrarerfiðleika 

(Snowling, Bishop og Stothard, 2000) en lestur er undirstaða alls náms.  

Rannsókn Thal og Tobias (1992) á börnum á aldrinum 18-28 mánaða leiddi í ljós að 60% 

barnanna, sem voru sein í máltjáningu, náðu sér á strik að ári liðnu. Í rannsókn Dale, Price, Bishop og 

Plomin (2003) reyndust 44% þeirra barna, sem höfðu fengið þá greiningu að vera sein til máls við 

tveggja ára aldur, vera með málþroskaröskun við þriggja ára aldur. Rescorla, Roberts og Dahlsgaard 

(1997) rannsökuðu börn sem voru á aldrinum 24-31 mánaða og voru sein í máltjáningu. Við þriggja 

ára aldur voru börnin marktækt lakari en samanburðarhópur jafnaldra á öllum prófum sem lögð voru 

fyrir þau. Tsybina og Eriks-Brophy (2007) benda á í umfjöllun sinni um börn sem eru sein til máls og 

ná sér á strik, að það virðist vera ákveðið mynstur í málþroska þessara barna þegar fram líða stundir. 

Þótt einkenni þeirra sé að vera með slakan orðaforða miðað við jafnaldra þegar þau eru mjög ung, þá 

geta þau náð jafnöldrum sínum á því sviði þegar þau eldast. Þegar þau eru orðin eldri birtast 

erfiðleikar þeirra frekar á sviði setningafræði og beygingar- og orðmyndunarfræði. Fernald og 

Marchman (2012) könnuðu tengsl á milli mállegrar úrvinnsluhæfni og þróunar orðaforða hjá börnum 

frá 18 mánaða til 30 mánaða. Um var að ræða tvo hópa, börn sem voru sein til máls og börn með 

eðlilegan þroska. Voru börnin skilgreind út frá niðurstöðum á málþroskaprófi við 18 mánaða aldur. 

Niðurstöður leiddu í ljós að málleg úrvinnsluhæfni barnanna við 18 mánaða aldur, sem var athuguð 

með því að kanna hæfni þeirra til að bera kennsl á ákveðin orð (e. word recognition) með hraða og 

nákvæmni, hafði áhrif á þróun orðaforðans. Þau börn sem voru hæfari við 18 mánaða aldur í þessari 

úrvinnslu bættu við sig meiri orðaforða næsta árið en þau börn sem ekki voru jafn hæf í mállegri 

úrvinnslu. Þetta átti við um börn í báðum hópum, bæði þau sem voru með eðlilegan þroska og þau 

sem voru skilgreind sem sein til máls. Höfundar segja þessar niðurstöður, sem tengjast málskilningi 

við 18 mánaða aldur, mikilvægar hvað það varðar að bera snemma kennsl á þau börn sem munu eiga 

við langvarandi vanda í málþroska að stríða.  

Í samantekt Rescorla (2011) kemur fram að börn sem hafa verið greind sem sein til máls á unga 

aldri eru yfirleitt innan eðlilegra marka á málþroskaprófum við 6-7 ára aldur. Þrátt fyrir það eru þau 

marktækt slakari á þessum prófum en jafnaldrar sem ekki voru seinir til máls. Tungumálið heldur því 

áfram að vera veikleiki hjá þessum börnum þótt þau nái sér á strik og mælist innan eðlilegra marka. 

Rescorla (2011) segir niðurstöður samantektarinnar ennfremur veita þær upplýsingar að skimun fyrir 

seinkun í máltjáningu, við 18-35 mánaða aldur, geti gegnt mikilvægu hlutverki. Með slíkri skimun væri 

hægt að bera kennsl á þau börn þar sem seinkun í máltjáningu er hluti af öðrum vanda. Fjallar hún 

sérstaklega um röskun á málskilningi í þessu samhengi þar sem börn með seinkun í málskilningi, 

frekar en í máltjáningu, eiga á hættu að eiga við náms-, hegðunar- og tilfinningavanda seinna meir.  

1.1.6 Samantekt 

Ef þessi umfjöllun er dregin saman má segja að börn sem eru sein til máls séu mjög misleitur hópur, 

þótt ákveðið mynstur virðist koma fram. Vandi þessara barna birtist á unga aldri í seinkaðri 

máltjáningu, en jafnvel þótt þau virðist ná sér á strik síðar meir munu mörg þeirra hafa áfram veikleika 

á sviði tungumálsins. Röskun í málþroska getur m.a. valdið félagslegum- og námslegum vanda í 

framtíðinni.  
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Börn sem eru sein til máls eru nokkuð stór hópur sem fær ekki endilega sérstaka þjónustu eða 

íhlutun, m.a. vegna ungs aldurs. Í þessu samhengi má benda á að skimun á tal- og málþroskafrávikum 

á Íslandi fer fram í reglubundu eftirliti ung- og smábarnaverndar heilsugæslustöðva en það er gert í 2;6 

og 4;0 ára skoðun (Embætti landlæknis, 2013). Hægt er að gera ráð fyrir því að börn undir 2;6 ára 

aldri sem eru sein til máls fái hvorki þjónustu né íhlutun þar sem ekki hefur verið skimað markvisst fyrir 

frávikum í málþroska hjá þessum aldurshópi. Það er því tilvalið að rannsaka áhrif orðaforðaíhlutunar á 

þennan aldurshóp barna og hvaða aðferðir reynast árangursríkar. 

1.2 Íhlutun 

Þegar talað er um snemmtæka íhlutun (e. early intervention) er átt við það þegar börnum með 

þroskafrávik, eða í hættu á að vera með frávik í þroska, er veitt viðeigandi þjónusta. Sú íhlutun miðar 

að því að ýta undir þroska þessara barna. Í umfjöllun Ramey og Ramey (1998) um snemmtæka 

íhlutun er bent á að íhlutun sem byrjar snemma á þroskaskeiði barns og stendur yfir í lengri tíma geri 

almennt meira gagn en íhlutun sem byrjar seinna og stendur styttra yfir. Einnig skiptir ákefð meðferðar 

máli, t.d. hversu oft íhlutun á sér stað, en meiri ákefð leiðir af sér jákvæðari niðurstöður. Í grein 

Tsybina og Eriks-Brophy (2007) er farið yfir ýmis ágreiningsefni er varða ung börn sem sein eru til 

máls. Þar er m.a. fjallað um skiptar skoðanir fræðimanna á því hvort veita eigi þessum börnum íhlutun 

eða bíða og sjá til hvort vandinn leysist af sjálfu sér. Þeir sem aðhyllast það síðarnefnda, að bíða og 

sjá til, rökstyðja það t.d. með því að meirihluti þessara barna muni á endanum ná málþroska sem er 

innan eðlilegra marka. Þá sé íhlutun á þessu stigi kostnaðarsöm og tilfinningalega erfið. Þeir sem telja 

íhlutun vera fýsilegri kost benda á að ekki sé hægt að vita fyrir fram hjá hvaða börnum vandinn leysist 

af sjálfu sér. Einnig benda þeir á að þrátt fyrir að þessi börn nái jafnöldum sínum í málþroska að 

einhverju leyti þá er ekki víst að þau nái tilætluðum aldursviðmiðum á öllum þáttum tungumálsins. Þar 

sem málþroski og félagsþroski spila saman getur slakur málþroski haft bein áhrif á félagsþroska á 

neikvæðan hátt og valdið því að þessi börn fá færri tækifæri til að eiga í samskiptum við bæði jafnaldra 

og foreldra.  

Tiltölulega fáar rannsóknir hafa verið gerðar á íhlutun fyrir börn á aldrinum 24-36 mánaða sem eru 

sein til máls. Cable og Domsch (2011) fjalla um slíkar rannsóknir í yfirlitsgrein sinni. Tilgangur þeirra 

var að kanna hvort íhlutun hjá þessum hópi barna skilaði sér í bættri mállegri getu. Eftirfarandi 

þjálfunaraðferðir voru notaðar í þeim rannsóknum sem teknar voru til athugunar í yfirlitinu: Meðvituð 

örvun (e. focused stimulation), fyrirmyndir stakra orða (e. modelling of single words), eftirherma stakra 

orða (e. imitation of single words) og einstaklingsmiðuð talþjálfun (e. individual speech-language 

therapy). Málleg geta var skoðuð með ólíkum hætti, t.d. með stöðluðum málþroskaprófum, með 

athugunum á meðallengd segða (e. mean length of utterance) í samtölum eða með fjölda lærðra 

markorða (e. target words). Niðurstöður yfirlitsins leiddu í ljós að meðferð fyrir börn sem eru sein til 

máls er áhrifarík leið til bættrar frammistöðu á stöðluðum málþroskaprófum og til bættrar meðallengdar 

segða. Þá voru niðurstöður varðandi kennslu á stökum orðum háðar þeirri aðferð sem notuð var. Sú 

aðferð að veita fyrirmynd stakra orða kom betur út en sú að krefja börn um að herma eftir orðum, þ.e. 

eftirherma stakra orða. Fyrrnefnda aðferðin, að veita fyrirmynd stakra orða, var reyndar notuð ásamt 

meðvitaðri örvun (e. focused stimulation) í meirihluta þeirra rannsókna sem skoðaðar voru og því 
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benda höfundar á að ekki sé hægt að slíta í sundur áhrif aðferðanna tveggja. Í nokkrum nýrri 

rannsóknum, sem ekki voru teknar fyrir í yfirliti Cable og Domsch (2011), var unnið með 

orðaforðaíhlutun hjá börnum sem sein voru til máls. DeVeney, Cress og Reid (2014) notuðu tvær 

mismunandi aðferðir við að kenna börnum á aldrinum 25-33 mánaða orð, en báðar aðferðirnar byggðu 

á því að veita fyrirmynd orða. Reyndust báðar aðferðirnar áhrifaríkar til kennslu á orðum. Butler, Brown 

og Woods (2014) notuðu rafbækur í orðaforðaþjálfun með börnum á aldrinum 25-36 mánaða. Allir 

þátttakendur bættu skilning sinn á þeim orðum sem lögð voru fyrir og fjórir af fimm þátttakendum bættu 

tjáningu sína á orðunum. Alt og félagar (2014) veittu börnum á aldrinum 23-29 mánaða 

orðaforðaíhlutun þar sem áhersla var lögð á fjölbreytni og ákefð. Fjölbreytnin fólst í því að þau orð sem 

notuð voru í þjálfuninni voru lögð fyrir á setningafræðilega fjölbreyttan hátt þ.e. á mismunandi stað 

innan setninga í samfelldu máli. Einnig voru orðin lögð fyrir á marga ólíka vegu t.d. með mismunandi 

dóti. Ákefðin fólst í því að hvert orð sem markvisst var þjálfað kom fyrir a.m.k. 64 sinnum hjá þjálfara í 

hverjum meðferðartíma. Íhlutunin reyndist áhrifarík og hafði ekki aðeins áhrif á þau orð sem þjálfuð 

voru heldur einnig á almennan orðaforða. 

Hvað eldri börn varðar, sem þó eru enn á leikskólaaldri, hefur orðaforðaíhlutun nokkuð verið 

rannsökuð. Í safngreiningu Marulis og Neuman (2013) voru skoðuð áhrif orðaforðaíhlutunar á ung 

börn í hættu á að þróa með sér lestrarerfiðleika. Yfirlitið náði yfir börn á aldrinum núll til sex ára, en 

niðurstöður greiningarinnar leiddu í ljós sterkan jákvæðan stuðning við áhrif orðaforðaíhlutunar á börn 

í áhættuhópi. Höfundar benda þó á að þrátt fyrir þessar jákvæðu niðurstöður þá dugi þær ekki til að 

eyða bilinu á milli þessara barna og jafnaldra, þ.e. þrátt fyrir að íhlutun hafi jákvæð áhrif séu þessi börn 

enn á eftir jafnöldrum í málþroska. Sá þáttur sem hafði langmest áhrif á það hversu miklum árangri 

börnin náðu með íhlutun var fátækt. Börn sem bjuggu við fátækt náðu ekki aðeins minnstum árangri 

með þjálfun heldur voru einnig slökust við upphaf íhlutunar. Þá er fjallað um að það sé ekki fátækt sem 

slík sem valdi þessum árangri hjá börnunum, heldur fylgifiskar fátæktar. Fátækar fjölskyldur hafa 

þannig ekki efni á að kaupa bækur, námsefni og annað mállega örvandi efni. Þá segja höfundar 

tímasetningu geta skipt máli þegar kemur að íhlutun, sérstaklega þegar um er að ræða börn úr 

fátækum fjölskyldum. Þar gildir að því fyrr sem þjálfun byrjar, þeim mun betra, helst áður en börnin 

taka „stökk“ í orðaforða (e. vocabulary spurt). Þetta stökk, sem lýsir sér í því að börn læra ný orð á 

miklum hraða, á sér reyndar stað þegar börn eru mjög ung eða um 18-24 mánaða gömul (Marulis og 

Neuman, 2013). Í samanburðarrannsókn Fricke, Bowyer-Crane, Haley, Hulme og Snowling (2013) var 

börnum með slakan málþroska, sem voru um fjögurra ára við upphaf rannsóknar, veitt íhlutun. 

Íhlutunin fólst m.a. í því að bæta orðaforða, frásagnarhæfni og hlustun. Börnin í íhlutunarhópnum 

sýndu marktækt betri frammistöðu í máltjáningu og frásagnarhæfni en börnin í samanburðarhópi, bæði 

strax eftir íhlutun og sex mánuðum seinna. Þá stóðu börnin í íhlutunarhópnum sig betur á stöðluðu 

lesskilningsprófi sem lagt var fyrir sex mánuðum eftir að íhlutun lauk, sem bendir til þess að íhlutunin 

hafi haft yfirfærsluáhrif, en frammistaða íhlutunarhópsins í lesskilningi var sambærileg frammistöðu 

jafnaldra. Af þessu má dæma að íhlutun fyrir börn með slakan málþroska getur valdið því að bilið á 

milli þeirra og jafnaldra með eðlilegan þroska minnkar.      

Niðurstöður þeirra rannsókna sem hér hefur verið minnst á, er varða íhlutun fyrir bæði ung börn og 

eldri, eru frekar jákvæðar en hitt. Íhlutun fyrir börn með frávik í málþroska virðist í versta falli hafa lítil 
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áhrif. Í Paul og Norbury (2012) er fjallað um íhlutun fyrir börn, m.a. fyrir börn með seinkun í málþroska 

af óþekktum orsökum. Þar er bent á að íhlutun snúist um það að hjálpa barni á þann hátt sem hægt 

er, með það að markmiði að bæta samskiptahæfni barnsins. Íhlutun er þó ekki trygging fyrir því að 

barnið muni ekki þurfa aðstoð seinna meir, en getur engu að síður haft jákvæð áhrif á þá röskun sem 

barnið glímir við (Paul og Norbury, 2012). Í Bretlandi var gerð viðamikil úttekt á þjónustu fyrir börn og 

ungmenni á aldrinum 0-19 ára með sérstakar þarfir vegna frávika í málþroska og boðskiptaörðugleika 

(Bercow, 2008). Í skýrslunni koma fram tillögur að úrbótum í þessum málaflokki og kerfið gagnrýnt 

harðlega. Bent var á að það að bera kennsl á vandann eins snemma og hægt er og veita íhlutun í 

kjölfarið sé nauðsynlegt. Þá var rætt um mikilvægi samfellu í þjónustu við fjölskyldur þessara barna og 

ungmenna og mikilvægi teymisvinnu. Til þess að árétta hve snemmtæk íhlutun er mikilvæg var bent á 

í skýrslunni að skortur á viðeigandi þjónustu fyrir þessi börn geti leitt af sér námserfiðleika, 

hegðunarvanda, andlega erfiðleika, verri möguleika á vinnumarkaði og geti jafnvel leitt þau út í glæpi. 

Það er því hægt að segja að mikið sé í húfi þegar kemur að því að veita börnum íhlutun eins fljótt og 

hægt er. Hvað stöðuna á Íslandi varðar má benda á niðurstöður könnunar sem gerð var í tengslum við 

skýrslu um stöðu barna og ungmenna með tal- og málþroskaröskun (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

Jóhanna Einarsdóttir, Marta Gall Jörgensen og Þóra Sæunn Úlfsdóttir, 2012). Þátttakendur 

könnunarinnar voru foreldrar og aðstandendur barna með málþroskafrávik, fagfólk sem starfar með 

börnum með málþroskafrávik eða kemur að málefnum þeirra og fulltrúar og starfsmenn sveitastjórna. 

Niðurstöður könnunarinnar voru margþættar en 90% þátttakenda töldu brýnt að bæta þjónustu við 

börn með málþroskafrávik innan skólakerfisins. Einn af mikilvægustu þáttunum sem tengdust 

þjónustunni varðaði snemmtæka íhlutun, en 98% þátttakenda töldu mikilvægt að auka áherslu á 

fyrirbyggjandi starf og snemmtæka íhlutun. 

1.3 Námskenningar um orðaforða 

Námskenningar skýra hvernig einstaklingar tileinka sér reglur eða mynstur úr umhverfi sínu. Flókin ferli 

liggja að baki orðaforðanámi og koma þar ýmsir þættir við sögu. Barn þarf að einangra orð úr þeim 

orðaflaumi sem það heyrir, eða að því er beint, og átta sig á því til hvaða hlutar þetta tiltekna orð vísar. 

Þá þarf það að geta yfirfært þekkingu sína á aðra hluti sem orðið á einnig við um. Einnig þarf barnið að 

æfa sig í að nota rétta hreyfiferla til þess að mynda orð (Alt o.fl., 2014). Ómeðvitað nám (e. implicit 

learning) á sér stað þegar einstaklingur er ekki sérstaklega að reyna að læra. Alt, Meyers og 

Ancharksi (2012) fjalla í yfirlitsgrein sinni um undirstöðuatriði ómeðvitaðs náms hjá börnum með 

eðlilegan málþroska og hvernig er hægt að tengja þessi atriði við íhlutun hjá börnum með röskun í 

málþroska. Höfundar komast að því að þeir þættir sem skipta mestu máli hvað varðar nám hjá börnum 

með eðlilegan þroska eru fjölbreytileiki og flækjustig. Þetta þýðir að umhverfið þarf að vera krefjandi. Í 

þessu samhengi er t.d. fjallað um fjölbreytileika í hljóðfræðilegu ílagi, þ.e. mikilvægi þess að heyra tal 

fleiri en einnar manneskju. Einnig er talað um fjölbreytileika í notkun hluta, þ.e. hlutir sem eru sjónrænt 

ólíkir hver öðrum eru meira örvandi fyrir málþroska en hlutir sem eru líkir hver öðrum. Þá skiptir 

mállegt flækjustig máli þar sem t.d. flóknari setningar eru meira örvandi en stök orð. Þá er líka fjallað 

um að það er ekki aðeins talið eitt og sér sem skiptir máli heldur allt sem talinu fylgir s.s. látbragð og 

hljómfall þess sem á í samskiptum við barnið. Þótt niðurstöður rannsókna séu misvísandi er fjallað um 
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það í greininni að þessir þættir sem hér er minnst á skipti máli hjá börnum með röskun í málþroska, en 

svo virðist sem þau þurfi jafnvel enn meiri ákefð (e. intensity). Í því samhengi getur tíðni (e. frequency) 

og fjöldi/skammtur (e. dosage) skipt máli. Tíðni getur þýtt t.d. hversu oft barn heyrir ákveðið orð og 

fjöldi/skammtur getur þýtt t.d. hversu oft barn fær íhlutun eða hvernig henni er dreift yfir ákveðinn tíma. 

Betra er að barn heyri fleiri orð sem dreifast yfir marga tíma en að það heyri færri orð í einum tíma. Til 

viðbótar við þessa umræðu um fjölbreytileika, flækjustig og ákefð má bæta við að höfundar minnast á 

mikilvægi svefns í þroska barna, þ.e. að skortur á svefni geti hamlað námi. (Alt o.fl., 2012). Hugtakið 

„nám í fjölbreyttum aðstæðum“ (e. cross-situational learning) vísar til ákveðinnar námstækni í 

orðaforðanámi sem felur í sér að læra orð, þ.e. að átta sig á til hvaða hlutar ákveðið orð vísar, í 

margskonar samhengi (Smith og Smith, 2012). Yu og Ballard (2007) bjuggu til líkan af orðanámi ungra 

barna og notuðu til þess tölvutækni og raunveruleg gögn af samskiptum móður og barns. Þau komust 

m.a. að því að orðanám var áhrifaríkara fyrir barnið þegar það hafði aðgang að hinum nýju orðum í 

fjölbreytilegu samhengi. Átti það bæði við um mállegt og áþreifanlegt samhengi. 

Framangreindar námskenningar fjalla í megindráttum um það hversu mikilvægt er að ómeðvitað 

nám hjá börnum eigi sér stað á náttúrulegan hátt, byggist á fjölbreytileika og sé krefjandi að mörgu 

leyti. Þetta á við um börn með eðlilegan málþroska en á einnig og jafnvel sérstaklega við um börn með 

röskun í málþroska. 

1.3.1 Fjölbreytileiki og ákefð í íhlutun 

Líkt og fjallað var um hér að ofan er fjölbreytileiki einn af þeim þáttum sem skoðaður hefur verið í 

rannsóknum á orðaforðanámi barna. Fjölbreytileiki í orðaforðaþjálfun getur m.a. falist í fjölbreyttu 

málvísindalegu samhengi.  Má þar nefna mikilvægi þess að tala ekki við barnið í símskeytastíl (e. 

telegraphic) heldur tala við það í heilum setningum, en niðurstöður rannsóknar Bredin-Oja og Fey 

(2014) styðja ekki notkun símskeytastíls í þjálfun barna með seinkun í máltjáningu. Þá hefur rannsókn 

á ungbörnum gefið vísbendingar um mikilvægi fjölorða ílags í málþroska barna, en fjölorða ílag þýðir 

að börn heyri ekki aðeins stök orð heldur orð í samhengi/samfelldu tali (Saffran, Aslin og Newport, 

1996). Fjölbreytileiki getur einnig falist í notkun fjölbreyttra hluta sem vísa til þess orðs sem þjálfað er. 

Perry, Samuelson, Malloy og Schiffer (2010) komust að því að 18 mánaða gömlum börnum gekk betur 

en börnum í samanburðarhópi að yfirfæra þekkingu sína úr orðaforðaþjálfun yfir á nýja hluti, einum 

mánuði eftir þjálfun, ef notaðir höfðu verið fjölbreyttir hlutir í þjálfuninni. Einnig lærðu þau ný orð hraðar 

eftir þjálfunina en börnin í samanburðarhópi. Fjölbreyttir hlutir vísa hér til þess að notaðar voru margar 

mismunandi gerðir af sama hlutnum til þess að kenna orð, t.d. voru sýndar fötur af ólíkri lögun, stærð 

og í mismunandi litum þegar lagt var fyrir orðið „fata“. Í rannsókn Alt og félaga (2014) var börnum, sem 

voru sein til máls, veitt orðaforðaíhlutun sem byggir á hugmyndum um ómeðvitað nám í fjölbreyttum 

aðstæðum. Íhlutunin reyndist áhrifarík og hafði ekki aðeins áhrif á þau orð sem þjálfuð voru heldur 

einnig á almennan orðaforða. 

Annar þáttur sem skiptir máli í orðaforðaþjálfun er tíðni og er þá t.d. verið að vísa í það hve oft orðið 

sem verið er að þjálfa kemur fyrir í þjálfuninni. Í þessu samhengi er einnig hægt að tala um ákefð (e. 

intensity) þjálfunar. Í yfirlitsgrein sinni benda Alt og félagar (2012) á að börn með seinkaðan málþroska 

þurfi líklega fleiri þjálfunartíma en börn með eðlilegan málþroska og einnig meiri ákefð í hverjum tíma, 
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þ.e. aukna tíðni þeirra þátta sem þjálfaðir eru í tímum. Það er því betra að dreifa tímunum yfir lengri 

tíma og veita aukið ílag í hverjum tíma. Í safngreiningu Marulis og Neuman (2013) er fjallað um áhrif 

tíðni, ákefðar og tímalengdar í sambandi við orðaforðaíhlutun hjá ungum börnum. Þar eru niðurstöður 

rannsókna svo misvísandi að ekki er hægt að draga það saman í eitt einfalt svar. Það sem skiptir máli 

er að skoða stóra samhengið; hvert eðli íhlutunar er hverju sinni og hvað einkennir það barn eða börn 

sem vinna á með. Alt og félagar (2014) notuðu í sinni rannsókn viðmið um ákefð byggð á upplýsingum 

úr rannsókn Camarata, Nelson og Camarata (1994). Camarata o.fl. (1994) fundu út að börn með 

málþroskaröskun þurftu að meðaltali að heyra 64 fyrirmyndir af því sem verið var að þjálfa þau í, sem 

var reyndar málfræði en ekki orðaforði, áður en þau gátu myndað það sjálfsprottið. Alt og félagar 

(2014) benda á að þrátt fyrir að þarna hafi verið um að ræða rannsókn á málfræði en ekki orðaforða 

þá sé þetta ein af fáum rannsóknum þar sem skráðar eru upplýsingar sem tengjast ákefð (e. intensity 

data).  

1.4 Mælingar á orðaforða 

Mikilvægt er að geta mælt orðaforða með viðurkenndum aðferðum og á það bæði við um mælingar í 

rannsóknarlegum og klínískum tilgangi, t.d. til að kanna árangur meðferðar. Með orðaforðamælingum 

er hægt að sjá hvar einstaklingur er staddur í samanburði við jafnaldra, eða í samanburði við sjálfan 

sig þegar um er að ræða mælingar yfir ákveðið tímabil. Hægt er að mæla orðaforða með mismunandi 

aðferðum en misjafnt er hvaða aðferð hentar best hverju sinni. Ein leið til að mæla hann er með 

prófum, en saga orðaforðaprófa nær langt aftur í tímann. Í umfjöllun sinni um mælingar á orðaforða 

fjalla Pearson, Hiebert og Kamil (2007) m.a. um orðaforðapróf, sögu þeirra og tilgang. Fyrstu 

orðaforðaprófin komu fram um svipað leyti og fyrstu greindarprófin, upp úr aldamótunum 1900. Til að 

byrja með takmörkuðust mælingar við útskýringar á stökum orðum, þ.e. próftaki átti að útskýra ákveðin 

orð án samhengis. Síðar var reynt að einfalda fyrirlögnina með því að hanna prófin á þann hátt að 

auðvelt væri að leggja þau fyrir marga í einu. Um 1970 urðu breytingar á því hvernig menn hugsuðu 

um tungumál og lestur og urðu þá uppi auknar kröfur um próf þar sem orðaforði var skoðaður í 

samhengi. Þrátt fyrir þessa þróun, þar sem gerð er krafa um að orð séu prófuð í samhengi, eru enn í 

dag mörg af þeim orðaforðaprófum sem notuð eru þess eðlis að orðin eru prófuð á frekar einangraðan 

hátt (Pearson, 2007). Þá eru einnig til mælitæki sem byggjast á svörum foreldra, t.d. ef um mjög ung 

börn er að ræða. Þar má nefna málþroskaprófið MacArthur Communicative Development Inventory 

sem skoðar orðaforða og setningamyndun hjá börnum þriggja ára og yngri. Réttmæti prófsins er talið 

mjög gott og geta slík málþroskapróf veitt mikilvægar upplýsingar um málþroska barna (Dale, 1991). 

Íslenska útgáfan af MacArthur Communicative Development Inventory er málþroskaprófið Orðaskil. 

Það er íslenskt málþroskapróf ætlað börnum á aldrinum eins og hálfs til þriggja ára (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 1998). Það mælir orðaforða barna og vald þeirra á íslensku beygingakerfi og 

setningagerð og er staðlað að íslensku þýði. Prófið er lagt fyrir foreldra og merkja þau við orð og 

setningagerðir sem þau hafa heyrt barnið sitt segja.  

Önnur leið til að skoða orðaforða er með málsýnum. Þau geta verið mikilvæg við greiningu barna 

með málþroskafrávik og eru notuð samhliða stöðluðum málþroskaprófum (Jóhanna T. Einarsdóttir og 

Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015). Með því að taka málsýni er hægt að skoða marga þætti máltökunnar, 
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t.d. hversu mörg og mismunandi orð barnið notar og hvað barnið tjáir sig í löngum setningum. Málsýni 

er hægt að nota til að skoða tjáningu barna t.d. áður en íhlutun hefst eða við grunnskeiðsmælingar. Þá 

er einnig hægt að nota þau til að meta árangur íhlutunar. Málsýni gefa aðra mynd af máli barna en 

hefðbundin orðaforðapróf, en með þeim er hægt að skoða og greina ýmsa þætti málsins. Þar má fyrst 

nefna meðallengd segða (MLS) sem er mælikvarði á málþekkingu barna og mælir hversu mörg orð 

eða myndön börn nota að meðaltali í einni segð eða setningu, þar sem myndan er minnsta 

merkingarbæra eining málsins. Fjöldi mismunandi orða (FMO) er mæling sem gefur upplýsingar um 

fjölbreytileika í orðaforða barna, þar sem hvert orð er aðeins talið einu sinni. Þessi mæling hefur 

jákvæða fylgni við aldur barna á þann hátt að börn nota fleiri mismunandi orð eftir því sem þau eldast. 

Þá hefur þessi mæling einnig verið notuð til að greina á milli barna með eðlilegan málþroska og barna 

með málþroskaröskun. Heildarfjöldi orða (HFO) er önnur mæling en þar eru öll orð sem barnið segir 

talin, líka þau sem koma oftar fyrir en einu sinni. Heildarfjöldi orða eykst einnig með auknum aldri 

(Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015).  

Það er ekki svo að aðeins sé hægt að nota stöðluð orðaforðapróf eða málsýni þegar meta á 

orðaforða barna. Marulis og Neuman (2010) benda á í safngreiningu sinni að í rannsóknarlegum 

tilgangi séu einnig notuð mælitæki sem búin eru til af höfundum sérstaklega fyrir hverja og eina 

rannsókn. Þessi mælitæki reynast betur en þau sem notuð eru til að mæla almennan orðaforða, því 

þau mæla einmitt þann orðaforða sem verið er að vinna með í hverri rannsókn fyrir sig. Þess konar 

mælingar gefa höfundum rannsókna kleift að svara þeirri spurningu hvort börnin hafi lært það sem 

þeim var kennt. Þar sem mælitæki sem búin eru til af höfundum takmarkast af því að þau kanna 

aðeins þau orð sem verið er að vinna með er nauðsynlegt að nota einnig aðrar mælingar s.s. stöðluð 

próf. 
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2 Markmið  

Markmið verkefnisins var að veita barni á þriðja ári, sem seint er til máls, orðaforðaþjálfun í 14 skipti og 

meta árangurinn af þeirri þjálfun. Fyrirmynd þjálfunarinnar kemur úr rannsókn Alt og félaga (2014). 

Þjálfunin byggist á fjölbreytni og ákefð og felur í sér fyrirlögn fyrir fram ákveðinna markorða.  

Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

 

1. Eykst almennur orðaforði barnsins eftir 14 þjálfunartíma, umfram það sem vænta má vegna 

 almenns þroska?  

2. Lærir barnið fleiri markorð en samanburðarorð? 

3. Hefur íhlutunin áhrif á meðallengd segða, fjölda óskiljanlegra orða, heildarfjölda orða og fjölda 

 mismunandi orða sem barnið notar, metið með málsýnum? 

4. Ef aukning verður á orðaforða barnsins, helst sú aukning mánuði eftir að íhlutun lýkur? 

 

 

 



  

24 

3 Efni og aðferðir 

3.1 Þátttakandi 

3.1.1 Val á þátttakanda 

Einn þátttakandi var í rannsókninni og var hann valinn af hentugleika. Hann þurfti að uppfylla 

eftirfarandi skilyrði: a) aldur 24-35 mánaða b) móðurmál íslenska c) báðir foreldrar telja að barnið sé 

seint til máls d) leikskóli telur að barnið sé seint til máls. Þátttakandinn var drengur sem var 30 

mánaða þegar þjálfunin hófst og verður hann hér eftir kallaður Gunnar. Gunnar uppfyllti öll skilyrði til 

þátttöku. Ekki voru til staðar áhyggjur af almennum, óyrtum vitsmunaþroska hjá Gunnari, en það var 

þó ekki prófað sérstaklega.  

3.2 Efni 

Við þjálfunina voru notuð ýmiss konar leikföng og annar efniviður sem hentaði þeim orðum sem valin 

voru til þjálfunar. Ef umrædd leikföng vöktu ekki áhuga Gunnars var reynt að bregðast við því með því 

að hafa alltaf eitthvað sem honum þótti spennandi og það tengt við orðin sem þjálfuð voru á einn eða 

annan hátt. Leitast var við að hafa efniðviðinn sem fjölbreytilegastan þannig að áhugi Gunnars héldist í 

gegnum hvern þjálfunartíma. Ef lest var markorð þá voru notaðir ólíkir hlutir til að þjálfa orðið lest s.s. 

bók um lest, púsl með myndum af lestum, lest sem hægt var að keyra, myndir af lestum o.s.frv. Það 

kom fljótt í ljós hvaða dót Gunnari þótti mest spennandi og var skipulag þjálfunarinnar aðlagað að 

áhuga hans. 

3.2.1 Val á orðum 

Valin voru sex orð í upphafi meðferðar. Þau voru valin í samráði við foreldra þar sem þeir völdu orð 

sem þeir töldu mikilvægt fyrir Gunnar að geta notað í sínu daglega lífi og samskiptum. Þessi orð 

tengdust m.a. áhugasviði Gunnars eða voru orð sem mikilvægt var fyrir Gunnar að kunna (t.d. nafnið 

hans). Þá voru einnig valin sex samanburðarorð. Markorðin og samanburðarorðin mynduðu eins konar 

orðapör. Samanburðarorðin þurftu að hæfa við markorðin og líkjast þeim í lengd, orðflokki og einnig 

merkingarlega. Dæmi um orðapar var brunabíll (markorð) – löggubíll (samanburðarorð). Orðin sem 

voru valin máttu ekki vera hluti af virkum orðaforða Gunnars. Eftir að þjálfun hófst kom í ljós að erfitt 

reyndist að þjálfa eitt orðanna og það orðapar var því tekið út. Samtals tíu orð stóðu þá eftir, fimm 

markorð og fimm samanburðarorð. Markorðin voru eftirfarandi: Nafn barnsins (þriggja atkvæða orð), 

brunabíll, leikskóli, lest og jógúrt. Samanburðarorðin voru eftirfarandi: Nafn frænda barnsins (tveggja 

atkvæða orð), löggubíll, bókasafn, vörubíll og kjöt. 

3.3 Framkvæmd þjálfunar 

Þjálfunaraðferðin byggist á aðferð Alt og félaga í rannsókn þeirra frá 2014. Aðferð þeirra byggist á 

hugmyndum um fjölbreytileika og ákefð, sjá nánar umfjöllun í kafla 1.3.1. Reynt var að líkja eftir 

rannsókn Alt og félaga eins og hægt var en þó voru breytingar gerðar. Þar ber helst að nefna fjölda 

þeirra sem komu að meðferðinni, fjölda þátttakenda og því hvernig mælingum var háttað. Í rannsókn 
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Alt og félaga voru nokkrir mismunandi þjálfarar sem sáu um íhlutunina og einnig var sérstakur 

gagnasafnari í hverjum meðferðartíma. Þjálfunin sem hér er lýst var aðeins framkvæmd af einum aðila 

allan tímann og þá var enginn til að skrá gögn í tímunum, en þeir voru teknir upp á myndband. Þá voru 

foreldrar og systkini velkomin að vera viðstödd í meðferðartímum hjá Alt og félögum en það átti ekki 

við í þeirri rannsókn sem hér um ræðir. Í rannsókn Alt og félaga voru fjórir þátttakendur, sem allir fengu 

einstaklingsþjálfun, en hér var aðeins einn þátttakandi. Að öðru leyti en því sem hér hefur verið lýst eru 

aðferðirnar svipaðar, ef miðað er við þær upplýsingar á framkvæmd meðferðarinnar sem lýst er í 

rannsóknargrein Alt og félaga. Hér ber að nefna að haft var samband við höfund rannsóknarinnar sem 

veitti nákvæmari lýsingu á því hvernig orðin voru þjálfuð. Voru þessar upplýsingar notaðar í upphafi 

meðferðar til að leggja línurnar fyrir þjálfunina.  

Þjálfun fór fram á tímabilinu september til desember 2017. Hún fór fram í leikskóla Gunnars, alltaf í 

sama sérkennsluherberginu. Þjálfunartímar voru 14 talsins og fóru yfirleitt fram tvisvar í viku. Þar sem 

um fimm markorð var að ræða voru þrjú orð þjálfuð í öðrum tímanum og tvö orð í hinum. Hvor 

orðahópur var því tekinn fyrir samtals sjö sinnum. Það kom einu sinni fyrir að Gunnar var veikur og í 

eitt skipti náðist ekki samvinna. Meðferðin náði því yfir níu vikur í stað sjö líkt og skipulagt hafði verið í 

upphafi. Rannsakandi fór oftast og náði í Gunnar inn á deildina hans og fylgdi honum svo í 

sérkennsluherbergið. Nokkrum sinnum reyndist betra að kennarinn hans fylgdi honum af deildinni og 

inn í herbergið. Þegar Gunnar var kominn inn í herbergið hóf rannsakandi myndbandsupptöku. Í 

upphafi hvers tíma var lagt fyrir próf úr markorðum og samanburðarorðum. Það kom þó fyrir að ekki 

gekk að leggja prófið fyrir og var það því stundum gert í miðri þjálfun eða seinna í tímanum. Eftir 

prófun voru markorðin lögð fyrir, yfirleitt í sömu röð í hverjum tíma. Stundum var þeim þó að einhverju 

leyti blandað saman. Áhersla var lögð á fjölbreytni og ákefð við fyrirlögn orðanna, en nánar er fjallað 

um það í kaflanum um meðferðarheldni. Meðferðin var ílags-miðuð (e. input based) sem þýddi að ekki 

var gerð krafa um að Gunnar segði neitt í tímunum frekar en hann vildi. Ílag rannsakanda var það sem 

áhersla var lögð á. Ef Gunnar vildi tjá sig var því tekið fagnandi og honum veitt viðeigandi endurgjöf. 

Við lok hvers tíma voru Gunnari gefnar rúsínur að launum, var þetta gert til þess að ýta undir jákvæða 

upplifun hans af þjálfuninni. Eftir að tíma var lokið var Gunnari fylgt aftur inn á deild.  

3.3.1 Meðferðarheldni – aðferð 

Líkt og fjallað var um hér að framan var hver meðferðartími tekinn upp á myndband. Þetta var gert til 

þess að hægt væri að skoða eftir á hvort viðmiðum um ákefð, þ.e. hversu oft markorðin komu fyrir hjá 

rannsakanda í hverjum tíma, hafi verið framfylgt. Alt og félagar (2014) miðuðu við að hvert markorð 

kæmi a.m.k. 64 sinnum fyrir í hverjum tíma, en þau byggðu þá ákvörðun á niðurstöðum rannsóknar 

Camarata o.fl. (1994). Þetta viðmið var einnig notað í þessari rannsókn. Hvað fjölbreytileika varðar var 

í rannsókn Alt og félaga miðað við að þjálfarar notuðu fimm mismunandi aðferðir við að leggja fyrir 

hvert markorð í hverjum tíma. Þetta var einnig notað sem viðmið í þessari rannsókn, en líkt og rætt var 

hér að ofan var áhugi barnsins það sem réði ferðinni. Þá var einnig miðað við í rannsókn Alt og félaga 

(2014) að hvert markorð kæmi fyrir á mismunandi stöðum innan setninga og var þeim viðmiðum fylgt 

eftir eins og hægt var í þessari rannsókn.  
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3.4 Mælingar  

Mælingar fóru fram áður en þjálfun hófst, jafnt og þétt á meðan á þjálfun stóð, eftir að þjálfun lauk og 

að lokum voru viðhaldsmælingar gerðar um mánuði eftir að þjálfun lauk. Þær mælingar sem 

rannsakandi gerði fóru fram á leikskóla Gunnars og mælingar foreldra fóru fram heima hjá Gunnari. 

Mælingar fóru fram á tímabilinu september til desember 2017 og viðhaldsmælingar voru gerðar í 

janúar 2018.  

Mælingar voru eftirfarandi: Orðaskil málþroskapróf, próf úr markorðum og samanburðarorðum og 

tvenns konar málsýni. Miðað var við að hvert málsýni væri 50 segðir. Annars vegar voru málsýni tekin 

af rannsakanda og hins vegar af foreldri. Í málsýnunum var meðallengd segða, fjöldi óskiljanlegra 

orða, heildarfjöldi orða og fjöldi mismunandi orða skoðað. Í töflu 1 má sjá yfirlit yfir allar mælingar sem 

voru gerðar. 
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Tafla 1. Yfirlit mælinga 

 

 

Grunnskeiðsmælingar  

 Orðaskil 

 Málsýni 1a (barn+foreldri) 

 Málsýni 1b (barn+rannsakandi) 

 Málsýni 2b (barn+rannsakandi) 

 Málsýni 3b (barn+rannsakandi) 

 

Mælingar gerðar í hverjum 

þjálfunartíma  

 

 

 Próf úr markorðum og 

samanburðarorðum 

 

Mælingar gerðar þegar þjálfun var 

hálfnuð 

 

 

 Málsýni 2a (barn+foreldri) 

 Málsýni 4b (barn+rannsakandi) 

 

 

Mælingar gerðar um leið og þjálfun 

lauk 

 

 

 Orðaskil 

 Málsýni 3a (barn+foreldri) 

 Málsýni 5b (barn+rannsakandi) 

 

 

Mælingar gerðar um mánuði eftir 

að þjálfun lauk 

 

 Orðaskil 

 Málsýni 4a (barn+foreldri) 

 Málsýni 6b (barn+rannsakandi) 

 Próf úr markorðum og 

samanburðarorðum 

3.4.1 Orðaskil 

Orðaskil er íslenskt málþroskapróf ætlað börnum á aldrinum eins og hálfs til þriggja ára (Elín Þöll 

Þórðardóttir, 1998). Það mælir orðaforða barna og vald þeirra á íslensku beygingakerfi og 

setningagerð og er staðlað að íslensku þýði. Prófið er lagt fyrir foreldra og merkja þau við orð og 

setningagerðir sem þau hafa heyrt barnið sitt segja. Orðaskil skiptist í tvo meginhluta, sá fyrri kannar 

orðaforða og sá seinni setningar og málfræði. Prófið skiptist í eftirfarandi sjö undirkafla: 

Orðaforðagátlisti, umræðuefni, beygingar, orðmyndir, villur, setningar og setningagerð. Orðaskil var 

lagt fyrir Gunnar á grunnskeiði til að meta málþroska hans fyrir íhlutun og staðfesta að um seinkun í 
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málþroska væri að ræða. Reyndist hann vera meira en einu og hálfu staðalfráviki undir meðaltali 

jafnaldra í orðaforða, sem gefur vísbendingu um alvarleg frávik í málþroska. Þar sem Gunnar var ekki 

farinn að tengja saman tvö orð í setningar var seinni hluta prófsins sleppt í það skiptið. Þegar prófið 

var fyllt út í seinni tvö skiptin var hins vegar orðið viðeigandi að fylla út allt prófið. 

3.4.2 Próf úr markorðum og samanburðarorðum 

Í upphafi hvers þjálfunartíma og mánuði eftir að íhlutun lauk voru markorðin og samanburðarorðin 

prófuð. Þetta var gert á þann hátt að Gunnari voru sýndar myndir af orðunum og reynt að laða fram 

svör hjá honum t.d. með því að spyrja „Hvað er þetta?“ eða „Hver er þetta? “. Gunnari voru sýndar 

myndirnar í tilviljunarröð í hvert skipti og það hvort hann svaraði spurningunum eða ekki skráð niður. 

Þau markorð og samanburðarorð sem Gunnar sagði síðan sjálfsprottið í tímunum voru einnig skráð 

niður. Þá var foreldrum sent skráningarblað í upphafi hverrar þjálfunarviku og þeir beðnir að skrá öll 

þau markorð og/eða samanburðarorð sem Gunnar sagði sjálfsprottið yfir vikuna. Þessar mælingar á 

markorðum og samanburðarorðum voru sérstaklega gerðar fyrir rannsóknina sem hér um ræðir og því 

ekki staðlaðar mælingar heldur mat rannsakanda og foreldra hverju sinni.  

3.4.3 Málsýni 

Málsýni voru einnig notuð þar sem þau geta gefið aðra mynd af málþroska en stöðluð próf. Þeir 

mælikvarðar sem voru notaðir til að skoða málsýnin voru eftirfarandi: 

Meðallengd segða (MLS): hér er um að ræða meðallengd hverrar segðar. Segð vísar til þess sem 

sagt er í einu lagi og skiptir þá ekki máli hvort um er að ræða heilar málsgreinar eða setningabrot 

(Höskuldur Þráinsson, 1995). 

Fjöldi óskiljanlegra orða (FÓO): hér er um að ræða hversu mörg orð koma fyrir sem ekki eru 

skiljanleg hlustanda, hvert óskiljanlegt orð er skráð. 

Heildarfjöldi orða (HFO): hér er um að ræða öll orð sem barnið segir og skiptir þá ekki máli hversu oft 

sama orðið er sagt, öll orð eru talin. 

Fjöldi mismunandi orða (FMO): hér er um að ræða þann fjölda mismunandi orða sem barnið segir 

og er hvert lesmálsorð þannig aðeins talið einu sinni, t.d. ef orðið mamma kemur oft fyrir í málsýni þá 

er það aðeins talið einu sinni.  

Málsýnin voru notuð til að fylgjast með þróun málþroskans hjá Gunnari og athuga hvort að einhver 

munur kæmi fram á þeim þáttum sem fjallað er um hér að ofan á rannsóknartímabilinu. Málsýni voru 

tekin bæði af rannsakanda og foreldrum áður en meðferð hófst, þegar meðferð var hálfnuð, við lok 

meðferðar og fjórum vikum eftir að meðferð lauk. Þau málsýni sem rannsakandi tók voru tekin upp á 

iPhone 7 síma og síðan afrituð í Microsoft Word í tölvu. Þau voru svo sett í gegnum Málgreini 

(Jóhanna T. Einarsdóttir og Stefán C. Peiser, 2016) þar sem unnið var rafrænt úr gögnunum. Þau 

málsýni sem foreldrar Gunnars tóku voru tekin upp á þeirra eigin snjallsíma og myndböndin svo sett á 

rafrænt form og send til rannsakanda. Þá afrituðu foreldrar einnig málsýnin sjálfir í Microsoft Word og 

sendu rannsakanda sem yfirfór afritunina.  
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3.4.4 Mælingar og hlutverk foreldra 

Hlutverk foreldra í þessari rannsókn var tvíþætt. Annars vegar að gefa í upphafi lýsingu á vanda 

barnsins og staðfesta áhyggjur af seinkun í málþroska. Hins vegar að taka þátt í þeim mælingum sem 

gerðar voru. Foreldrar fylltu út málþroskaprófið Orðaskil þrisvar sinnum; áður en íhlutun hófst, eftir að 

íhlutun lauk og mánuði eftir að íhlutun lauk. Þá þurftu foreldrar að taka samtals fjögur málsýni af sér og 

barninu á meðferðartímanum; eitt fyrir meðferð, eitt meðan á meðferð stóð, eitt við lok meðferðar og 

að lokum eitt málsýni mánuði eftir að meðferð lauk. Rannsakandi kenndi foreldrum hvernig átti að taka 

málsýni og afrita þau, en rannsakandi vann síðan úr gögnunum frá þeim. Eins og fjallað var um hér að 

ofan var foreldum sent skráningarblað í upphafi hverrar meðferðarviku þar sem þeir áttu að skrá yfir 

vikuna öll þau markorð og/eða samanburðarorð sem Gunnar notaði utan meðferðartímanna, en 

útskýrt var fyrir foreldrum að þeir áttu aðeins að skrá sjálfsprottið tal Gunnars. Foreldrar skiluðu 

blöðunum úfylltum í byrjun hverrar viku og fengu þá nýtt blað. Í rannsókn Alt og félaga (2014) áttu 

foreldrar að skrá allt sjálfsprottið tal barnsins yfir vikuna, en fæst barnanna í þeirri rannsókn voru farin 

að herma eftir orðum. Í þeirri rannsókn sem hér um ræðir skráðu foreldrar aðeins þau samanburðar- 

og markorð sem komu fyrir sjálfsprottið hjá Gunnari yfir vikuna, þar sem hann var farinn að herma 

mikið eftir.  

3.5 Rannsóknarsnið 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var notað einliðasnið (e. single-subject design). Það hentar vel þegar 

meta skal árangur af þjálfun eða íhlutun hjá fáum þátttakendum. Það er einnig hægt að nota þegar 

þátttakandi er aðeins einn líkt og í þessu tilviki. Einliðasnið hentar vel til að gera samanburð á 

frammistöðu einstaklings t.d. fyrir og eftir íhlutun (Horner o.fl., 2005). Flokka má einliðasnið í 

mismunandi rannsóknartilbrigði en þau byggjast öll á samanburði mismunandi tímaskeiða. Þar er 

fyrsta tímabil kallað grunnskeið, sem venjulega er túlkað með bókstafnum A, en á því fara fram 

grunnskráningar sem svo eru notaðar til samanburðar við skráningar á íhlutunarskeiði (Guðrún 

Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). Skrá þarf að minnsta kostri þrjú til fjögur gildi á grunnskeiði til 

þess að fá stöðuga viðmiðunarlínu. Íhlutunarskeið tekur svo við eftir að stöðug viðmiðunarlína hefur 

fengist og er það táknað með bókstafnum B. Á því skeiði er sú íhlutun framkvæmd sem búið er að 

skilgreina eftir ákveðinni áætlun og henni fylgt eftir með mælingum eða áframhaldandi mati (Guðrún 

Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). Einfaldasta form einliðasniðs er AB snið, þar sem engin 

íhlutun fer fram á grunnskeiði A og svo tekur við íhlutunarskeið B. Hægt er að bæta við öðru 

skráningartímabili án íhlutunar og kallast það þá ABA vendisnið (e. ABA reversal design). Þetta er 

gert til að athuga hvort það var íhlutunin sjálf sem hafði áhrif á niðurstöður rannsóknarinnar eða 

eitthvað annað s.s. tilviljunarframfarir (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). Hið 

síðastnefnda, ABA snið, er það rannsóknarsnið sem notað var í þeirri rannsókn sem hér er fjallað um.  

Í einliðasniði er notuð frumbreyta (e. independent variable) og fylgibreyta (e. dependent variable) 

þar sem frumbreytan er ákveðin íhlutun og fylgibreytan er hegðun sem hægt er að hafa áhrif á með 

íhlutun og mæla (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003; Horner o.fl., 2005). Frumbreytan í 

þeirri rannsókn sem hér um ræðir er orðaforðaþjálfun sem byggist á fjölbreytni og ákefð og 

fylgibreytan er orðaforði barnsins og allar aðrar mælingar sem gerðar eru á málþroska þess. 
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3.6 Tölfræðileg úrvinnsla 

Gögnum úr öllum mælingum var safnað á rafrænt form jafnóðum og síðan unnið úr þeim á viðeigandi 

hátt. Þegar búið var að taka niðurstöður saman var þeim svo safnað í Microsoft-Excel skjal og það 

forrit notað til að gera myndir sem lýsa niðurstöðunum myndrænt. Sjónrænni greiningu (e. visual 

inspection) var beitt við að skoða gögnin en það er sú aðferð sem helst er notuð við að greina gögn í 

einliðasniði. Aðferðin byggist á því að meta hvort munur sé á skráningargildum á einu skeiði þegar þau 

eru borin saman við skráningargildi á öðru skeiði (Guðrún Árnadóttir og Þorlákur Karlsson, 2003). 
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum allra mælinga. Fyrst verður fjallað um niðurstöður úr 

málþroskaprófinu Orðaskil, því næst verða markorðin og samanburðarorðin skoðuð og að lokum 

verður farið yfir niðurstöður mælinga á málsýnum.  

4.1 Orðaskil 

Orðaskil var lagt fyrir áður en íhlutun hófst, strax eftir að íhlutun lauk og mánuði eftir að íhlutun lauk. 

Kafli I-A, Orðaforðagátlisti: 

Á mynd 1 má sjá niðurstöður úr kafla I-A:  

 

Mynd 1. Útkoma úr kafla I-A: Orðaforðagátlisti 

 

Fyrir íhlutun, þegar Gunnar var 30 mánaða gamall, fékk hann 166 stig úr þessum kafla prófsins 

sem er 1,86 staðalfráviki undir meðaltali drengja á sama aldri. Meðalstigafjöldi drengja á aldrinum 30-

31 mánaða er 429 stig með staðalfrávikið 141,5. Strax eftir íhlutun, þegar Gunnar var 32 mánaða, fékk 

hann 323 stig sem er 1,23 staðalfráviki undir meðaltali drengja á sama aldri. Meðalstigafjöldi drengja á 

aldrinum 32-33 mánaða er 477 stig með staðalfrávikið 125,5. Fjórum vikum eftir íhlutun fékk Gunnar 

364 stig, þá 33 mánaða gamall, sem er rétt tæplega einu staðalfráviki undir meðaltali drengja á sama 

aldri.  

Ef reiknaður er fjöldi nýrra orða sem Gunnar bætti við sig meðan á meðferð stóð er hann 17,4 orð 
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að meðaltali á viku, eða 157 orð á níu vikum. Eftir að meðferð lauk og þar til viðhaldsmælingar voru 

gerðar bætti Gunnar við sig 10,3 orðum að meðaltali á viku, eða 41 orði á fjórum vikum. Þegar þetta er 

skoðað með tilliti til þess hve mörgum mánuðum Gunnar bætti við sig í þroska má gróflega áætla að 

hann hafi bætt við sig um 4-5 mánuðum frá upphafi íhlutunar þar til íhlutun lauk, en íhlutunin náði yfir 

um níu vikur. Þetta má finna út með því að skoða á hvaða aldursbili Gunnar var, miðað við meðaltöl, 

við upphaf íhlutunar þegar hann fékk 166 stig. Sá stigafjöldi staðsetti hann á milli tveggja aldursbila; 

20-21 mánaða þar sem meðaltalið er 126 stig og 22-23 mánaða þar sem meðaltalið er 202 stig. Strax 

eftir íhlutun, þegar stigafjöldinn var kominn upp í 323 orð, var Gunnar næstum því kominn upp í 

aldursbilið 26-27 mánaða, þar sem meðaltalið er 326 stig. Þegar viðhaldsmælingar voru gerðar um 

mánuði eftir íhlutun var Gunnar svo næstum því kominn upp á næsta aldursbil fyrir ofan, 28-29 

mánaða þar sem meðaltalið er 379 stig, en hann náði því þó ekki alveg.  

Kafli I-B, Umræðuefni: 

Í þessum kafla prófsins fékk Gunnar 5 stig í öll þrjú skiptin; fyrir íhlutun, eftir íhlutun og mánuði eftir 

íhlutun. Meðalstigafjöldi drengja frá 26-36 mánaða er 5 stig, en Gunnar var á þessu aldursbili í öll þrjú 

skiptin sem prófið var lagt fyrir. Um tveggja ára aldur nær meirihluti barna hámarksstigafjölda í þessum 

kafla, en Gunnar var orðinn tveggja og hálfs þegar prófið var lagt fyrir í fyrsta skipti. Ekki er því hægt 

að segja að niðurstöður úr þessum kafla prófsins séu markverðar. 

 

Kafli II-A, Beygingar: 

Fyrir íhlutun var þessum kafla prófsins sleppt ásamt öllum þeim köflum sem á eftir koma, en þeir 

tilheyra seinni hluta prófsins þar sem skoðaðar eru setningar og málfræði. Gunnar var ekki farinn að 

tengja saman orð í setningar fyrir íhlutun. Strax eftir íhlutun fékk Gunnar 6 stig úr þessum kafla, sem er 

1,0 staðalfráviki undir meðaltali jafnaldra, og mánuði eftir íhlutun fékk Gunnar 5 stig sem er 1,5 

staðalfráviki undir meðaltali jafnaldra. Meðalstigafjöldi drengja á aldrinum 32-33 mánaða er 8. 

Kafli II-B, Orðmyndir: 

Strax eftir íhlutun fékk Gunnar 1 stig úr þessum kafla, sem er 1,83 staðalfráviki undir meðaltali 

jafnaldra. Mánuði eftir íhlutun fékk Gunnar 3 stig sem er 1,5 staðalfráviki undir meðaltali jafnaldra, en 

meðalstigafjöldi drengja á aldrinum 32-33 mánaða er 12 stig.  

 

Kafli II-C, Villur: 

Í þessum kafla fékk Gunnar 0 stig bæði strax eftir íhlutun og mánuði eftir íhlutun. Líkt og Elín Þöll 

Þórðardóttir (1998) bendir á er lítið um málfræðivillur hjá mjög ungum börnum, en það telst 

þroskamerki þegar börn gera slíkar villur og ber þess merki að þau séu farin að beita málfræðireglum. 

Meðalstigafjöldi drengja á aldrinum 32-33 mánaða er 5 með staðalfrávikið 5, sem þýðir að Gunnar er 

1,0 staðalfráviki undir meðaltali jafnaldra.  

Kafli II-D, Setningar: 

Strax eftir íhlutun fékk Gunnar 2,7 stig í þessum kafla prófsins, en meðalstigafjöldi drengja á aldrinum 

32-33 mánaða er 10,1 stig með staðalfrávikið 3,3. Gunnar er því 2,4 staðalfrávikum undir meðaltali 
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jafnaldra. Mánuði eftir íhlutun fékk Gunnar 5 stig, sem er rúmu 1,5 staðalfráviki undir meðaltali.  

Kafli II-E, Setningagerð: 

Strax eftir íhlutun fékk Gunnar 2 stig í þessum kafla prófsins og mánuði eftir íhlutun fékk hann 4 stig. 

Meðalstigafjöldi drengja á aldrinum 32-33 mánaða er 24 stig með staðalfrávikið 12. Gunnar er því 1,83 

staðalfrávikum undir meðaltali strax eftir íhlutun og 1,67 staðalfrávikum undir meðaltali mánuði eftir 

íhlutun. 

 

Elín Þöll Þórðardóttir (1998) bendir á það í leiðbeiningum fyrir Orðaskil að ráðlegt sé að styðjast fyrst 

og fremst við kafla I-A, II-D og II-E þegar skera á úr um hvort málnotkun barns sé innan eðlilegra 

marka eða ekki. Þetta stafar af því að hinir kaflarnir eru styttri og heildarstigafjöldi þeirra lægri.  

4.2 Markorð og samanburðarorð 

Rannsakandi lagði fyrir Gunnar próf úr markorðum og samanburðarorðum í hverjum þjálfunartíma. 

Ekki fengust niðurstöður úr þeim prófunum. Þetta stafar af því að ekkert þeirra orða sem prófuð voru 

komu fram hjá Gunnari, ýmist vegna þess að hann gat ekki sagt þau eða vegna þess að hann vildi 

ekki taka þátt þegar hann var spurður. Hins vegar voru þau markorð og samanburðarorð sem Gunnar 

sagði sjálfsprottið í þjálfunartímum skráð niður. Var það gert eftir á þegar myndbandsupptökur úr 

þjálfunartímum voru skoðaðar. Meðferðin náði yfir níu vikur, þótt þjálfunartímar hafi verið 14 talsins, en 

það kemur til vegna tíma sem frestuðust vegna veikinda. Þar sem Gunnar sagði einungis markorð 

sjálfsprottið í tímunum en ekki samanburðarorð þá eru það aðeins markorðin sem eru skráð. Þessar 

niðurstöður má sjá á mynd 2.  

 

Mynd 2. Fjöldi sjálfsprottinna markorða hjá Gunnari í hverjum tíma 
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Líkt og sjá má eru það aðallega þrjú orðanna fimm sem komu fram hjá Gunnari, markorð 4 sagði 

hann einu sinni sjálfsprottið og markorð 2 kom aldrei fyrir. Ekki er hægt að sjá augljóst mynstur í 

notkun sjálfsprottinna markorða hjá Gunnari yfir þjálfunartímabilið, þótt ákveðnum toppi hafi verið náð í 

sjöundu viku. Þó má sjá að hann sagði fleiri orð sjálfsprottið á seinni hluta meðferðartímabilsins, eða 

17 orð samanborið við 12 orð á fyrri hluta tímabilsins. 

Á mynd 3 má sjá niðurstöður vikulegra skráninga foreldra á markorðum og samanburðarorðum, þar 

sem foreldrar skráðu þau markorð og samanburðarorð sem Gunnar sagði sjálfsprottið heima yfir 

vikuna. Foreldrar skráðu orðin yfir átta vikna tímabil, en ein skráning týndist – sú síðasta – og því má 

sjá sjö vikur á myndinni. Bæði markorð og samanburðarorð eru skráð.   

 

 

 

Mynd 3. Fjöldi sjálfsprottinna markorða og samanburðarorða sem koma fyrir hjá Gunnari heima við yfir 
meðferðartímabilið 

 

Líkt og sjá má notaði Gunnar bæði markorð og samanburðarorð heima við, þótt hann hafi notað 

markorðin meira. Markorð sagði hann samtals 38 sinnum en samanburðarorð samtals 13 sinnum. 

Greinilegt er að notkun hans á orðunum jókst eftir því sem leið á meðferðartímabilið. Bæði notaði hann 

fleiri orð í sjöttu og sjöundu viku, í samanburði við fyrstu og aðra viku, og sagði þau einnig oftar.  

4.3 Málsýni 

Fyrir íhlutun tók rannsakandi þrjú 50 segða málsýni af Gunnari. Þegar íhlutun var hálfnuð og einnig við 

lok íhlutunar tók rannsakandi aftur málsýni af Gunnari, en það gekk ekki að ná 50 segða málsýnum í 

þau tvö skipti. Þetta stafar af því að Gunnar talaði ekki nógu mikið í umrædd skipti og vildi síðan fara 

áður en búið var að ljúka við að taka málsýnin. Rannsakandi tók svo aftur málsýni mánuði eftir að 
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meðferð lauk. Aðeins þau málsýni sem tekin voru á grunnskeiði og þau sem tekin voru þegar 

viðhaldsmælingar voru gerðar koma fram í niðurstöðum. 

Á mynd 4 má sjá meðallengd segða í þeim málsýnum sem rannsakandi tók.  

 

Mynd 4. Meðallengd segða í málsýnum sem rannsakandi tók 

 

Eins og sjá má var meðallengd segða hjá Gunnari við upphaf íhlutunar um 1,00 og hækkaði svo og 

var 1,58 þegar viðhaldsmæling var gerð, mánuði eftir íhlutun. Meðaltal meðallengdar segða í 

málsýnum barna á þessu aldursbili (2;6 – 3;0) er 2,7 með staðalfrávikið 0,8 (Jóhanna T. Einarsdóttir 

og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015). Gunnar var því við upphaf íhlutunar 2,1 staðalfráviki undir meðaltali 

jafnaldra og 1,4 staðalfráviki undir meðaltali jafnaldra mánuði eftir íhlutun.  

Á mynd 5 má sjá fjölda óskiljanlegra orða í þeim málsýnum sem rannsakandi tók.  
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Mynd 5. Fjöldi óskiljanlegra orða í málsýnum sem rannsakandi tók 

 

Hér má sjá að mikill munur var á fjölda óskiljanlegra orða í þeim málsýnum sem tekin voru í 

grunnlínu. Þar voru lægst tvö óskiljanleg orð og hæst 19 óskiljanleg orð. Ef tekið er meðaltal af fjölda 

óskiljanlegra orða í grunnlínu er niðurstaðan 10,7 orð. Mánuði eftir íhlutun var fjöldi óskiljanlegra orða 

þrír og hafði því lækkað síðan á grunnskeiði ef miðað er við meðaltal.  

Á mynd 6 má sjá heildarfjölda orða í þeim málsýnum sem rannsakandi tók. 
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Mynd 6. Heildarfjöldi orða í málsýnum sem rannsakandi tók 

 

Líkt og sjá má var heildarfjöldi orða um 50 orð í grunnlínu og hækkaði upp í 79 orð þegar 

viðhaldsmæling var gerð. Meðaltal heildarfjölda orða í málsýnum barna á þessu aldursbili (2;6 – 

2;11;29) er 134,1 með staðalfrávikið 39,8 (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015). 

Fyrir íhlutun var Gunnar því 2,1 staðalfráviki undir meðaltali jafnaldra og mánuði eftir íhlutun var hann 

1,4 staðalfrávikum undir meðaltali. 

Á mynd 7 má sjá fjölda mismunandi orða í þeim málsýnum sem rannsakandi tók. 
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Mynd 7. Fjöldi mismunandi orða í málsýnum sem rannsakandi tók 

 

Fjöldi mismunandi orða hjá Gunnari jókst nokkuð á milli grunnskeiðsmælinga og viðhaldsmælingar, 

en meðaltal fjölda mismunandi orða hjá Gunnari í grunnlínu var 17. Meðaltal fjölda mismunandi orða í 

málsýnum barna á sama aldursbili (2;6 – 2;11;29) er 63,9 með staðalfrávikið 17,7 (Jóhanna T. 

Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015). Gunnar var því 2,6 staðalfrávikum undir meðaltali 

jafnaldra við upphaf íhlutunar. Mánuði eftir íhlutun var fjöldi mismunandi orða hjá Gunnari 41, sem er 

1,3 staðalfrávikum undir meðaltali jafnaldra.  

Foreldrar tóku 50 segða málsýni fyrir íhlutun, þegar íhlutun var hálfnuð, þegar íhlutun var lokið og 

mánuði eftir að íhlutun lauk. Á mynd 8 má sjá meðallengd segða í þeim málsýnum sem foreldrar tóku.  
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Mynd 8. Meðallengd segða í málsýnum sem foreldrar tóku 

 

Meðallengd segða var 1,06 og 1,00 við upphafi íhlutunar og þegar íhlutun var hálfnuð. Við lok 

íhlutunar og þegar viðhaldsmæling var gerð hafði meðallengd segða hækkað aðeins og var komin í 

1,28 og 1,30. Meðaltal meðallengdar segða í málsýnum barna á þessu aldursbili (2;6 – 3;0) er 2,7 

með staðalfrávikið 0,8 (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015). Við upphaf íhlutunar 

og þegar íhlutun var hálfnuð var Gunnar því rúmum tveimur staðalfrávikum undir meðaltali jafnaldra en 

við lok íhlutunar og þegar viðhaldsmæling var gerð var hann um 1,78 staðalfráviki undir meðaltali.  

Á mynd 9 má sjá fjölda óskiljanlegra orða í þeim málsýnum sem foreldrar tóku. 
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Mynd 9. Fjöldi óskiljanlegra orða í málsýnum sem foreldrar tóku 

 

Eins og sjá má var fjöldi óskiljanlegra orða í þeim málsýnum sem foreldrar tóku misjafn eftir 

málsýnum, og mestur í síðasta málsýninu. Ekki var beint hægt að sjá mynstur í því hvernig fjöldi 

óskiljanlegra orða þróaðist yfir tímabilið.  

Á mynd 10 má sjá heildarfjölda orða í þeim málsýnum sem foreldrar tóku. 
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Mynd 10. Heildarfjöldi orða í málsýnum sem foreldrar tóku 

 

Heildarfjöldi orða jókst frá fyrra grunnskeiði og fram að viðhaldsmælingu, þó ekki jafn mikið og í 

málsýnum rannsakanda. Meðaltal heildarfjölda orða í málsýnum barna á þessu aldursbili (2;6 – 

2;11;29) er 134,1 með staðalfrávikið 39,8 (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015). 

Gunnar var því tveimur staðalfrávikum undir meðaltali jafnaldra á fyrra grunnskeiði og 1,7 

staðalfrávikum undir meðaltali þegar viðhaldsmæling var gerð.  

Á mynd 11 má sjá fjölda mismunandi orða í þeim málsýnum sem foreldrar tóku. 
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 Mynd 11. Fjöldi mismunandi orða í málsýnum sem foreldrar tóku 

 

Eins og sjá má var fjöldi mismunandi orða hjá Gunnari 15 á fyrra grunnskeiði en það er 2,8 

staðalfrávikum undir meðaltali jafnaldra. Meðalfjöldi mismunandi orða í málsýnum barna á sama 

aldursbili (2;6 – 2;11;29) er 63,9 með staðalfrávikið 17,7 (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteinsdóttir, 2015). Þegar viðhaldsmæling var gerð hafði fjöldi mismunandi orða aukist hjá Gunnari, 

þó ekki jafn mikið og í málsýnum rannsakanda. Fjöldi mismunandi orða hjá Gunnari var 24 í 

viðhaldsmælingu sem er 2,3 staðalfrávikum undir meðaltali jafnaldra.  

4.4 Meðferðarheldni – niðurstöður 

Líkt og fjallað var um hér að framan var lagt upp með að meðferðartímarnir yrðu fjórtán talsins og gekk 

það eftir. Þá var lögð áhersla á að hvert og eitt orð sem þjálfað var kæmi a.m.k. 64 sinnum fyrir hjá 

rannsakanda í hverjum meðferðartíma. Tímarnir voru teknir upp á myndband og viðmiðum um ákefð 

fylgt eftir með því að skoða myndböndin eftir á og skrá hversu oft hvert markorð kom fyrir. Þar sem 

hver orðahópur var þjálfaður sjö sinnum, þrjú orð í einum tíma og tvö í þeim næsta og þannig til 

skiptis, er um samtals sjö tíma að ræða fyrir hvern orðahóp. 

 Á mynd 12 má sjá þessa skráningu. 
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Mynd 12. Fjöldi sagðra markorða hjá rannsakanda í hverjum tíma 

 

Líkt og sjá má kom það fyrir í einum tíma að eitt orðanna kom aðeins fyrir 45 sinnum hjá 

rannsakanda, og náðist því ekki tilsett viðmið. Annars náðist viðmið um að hvert orði kæmi fyrir a.m.k. 

64 sinnum í hverjum meðferðartíma. Gert var áreiðanleikamat þar sem óháður aðili var fenginn til þess 

að fara yfir myndbönd úr tveimur þjálfunartímum. Myndböndin voru valin af handahófi. Samtals voru 

fimm orð þjálfuð í þessum tveimur tímum og leiddu niðurstöður talningar í ljós að hvert og eitt þessara 

orða kom fyrir hjá rannsakanda oftar en 64 sinnum. Reiknað var samræmi á milli mælinga 

rannsakanda og mælinga óháða aðilans, reyndist samræmið vera um 93% (83-98%).  

Hvað fjölbreytileika íhlutunarinnar varðar, var lagt upp með að rannsakandi uppfyllti ákveðin viðmið. 

Það voru annars vegar viðmið tengd setningalegum fjölbreytileika og hins vegar tengd þeim aðferðum 

sem notaðar voru við að leggja orðin fyrir. Þessi viðmið voru ekki mæld sérstaklega og því huglægt 

mat rannsakanda hverju sinni. Því verður ekki hægt að leggja fram tölulegar niðurstöður sem snúa að 

fjölbreytileika. 
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5 Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að veita barni á þriðja ári (30 mánaða við upphaf íhlutunar), sem 

seint er til máls, orðaforðaþjálfun sem byggir á fjölbreytileika og ákefð. Barnið er hér kallað Gunnar. 

Helstu niðurstöður voru þær að að almennur orðaforði Gunnars, sem mældur var með 

málþroskaprófinu Orðaskil, jókst yfir meðferðartímabilið umfram það sem vænta mátti vegna almenns 

þroska. Ekki náðist að prófa markorð og samanburðarorð eins og lagt hafði verið upp með, en aðrar 

mælingar sem gerðar voru á þeim orðum leiddu í ljós að Gunnar notaði markorð meira en 

samanburðarorð yfir meðferðartímabilið. Þá jókst einnig notkun hans á þeim orðum eftir því sem leið á. 

Nokkurt misræmi kom fram á milli þeirra málsýna sem rannsakandi tók og sem foreldrar tóku og 

niðurstöður úr þeim í samræmi við það. Ekki var hægt að sjá að meðallengd segða hafi aukist hjá 

Gunnari umfram það sem eðlilegt getur talist. Hins vegar jókst heildarfjöldi orða og fjöldi mismunandi 

orða sem Gunnar notaði umtalsvert frá því áður en íhlutun hófst og þar til viðhaldsmælingar voru 

gerðar, í þeim málsýnum sem rannsakandi tók. Var þetta meiri aukning en hægt er að gera ráð fyrir að 

eigi sér stað vegna almenns þroska, en þar sem rannsakandi náði ekki málsýni strax eftir íhlutun er 

erfitt að alhæfa á hvaða tímabili mesta aukningin varð. Þessi mikla aukning í heildarfjölda orða og 

fjölda mismunandi orða kom ekki fram í þeim málsýnum sem foreldrar tóku, en þar var aukning meira í 

takt við það sem gerist hjá börnum með eðlilegan málþroska.  

Sú aukning í orðaforða sem átt sér stað yfir íhlutunartímabilið hélst mánuði eftir íhlutun og gott 

betur, en töluvert hægði á orðaforðatileinkuninni eftir að íhlutun lauk.  

5.1 Orðaforði 

Fyrsta rannsóknarspurningin fjallaði um það hvort almennur orðaforði Gunnars myndi aukast að 

þjálfun lokinni, umfram það sem vænta mátti vegna almenns þroska. Almennur orðaforði Gunnars var 

mældur með málþroskaprófinu Orðaskil, þar sem kafli I-A, Orðaforðagátlisti, er sá hluti prófsins sem 

snýr að almennum orðaforða. Orðaforði Gunnars jókst töluvert frá því við upphaf íhlutunar og þangað 

til íhlutun lauk, eða um 157 orð. Þetta eru að meðaltali 17,4 orð á viku yfir níu vikna tímabil. Þegar 

skoðuð eru meðaltöl fyrir það aldursbil sem Gunnar fellur undir fyrir íhlutun, sem er 30-31 mánaða, og 

svo aldursbilið sem hann fellur undir eftir íhlutun, sem er 32-33 mánaða, má sjá að meðaldrengur 

bætir við sig 48 orðum á milli þessara tveggja aldursbila. Af þessu má draga þá ályktun að rúmlega 

2/3 af þeim orðafjölda sem Gunnar bætti við sig meðan á meðferðinni stóð megi rekja til 

þjálfunarinnar. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður rannsóknar Alt og félaga (2014) sem 

er fyrirmynd þeirrar rannsóknar sem hér um ræðir. Börnin í þeirri rannsókn bættu við sig að meðaltali 

21,6 orði á viku, mælt með stöðluðu málþroskaprófi, en það er nokkuð sambærilegt við það sem 

Gunnar bætti við sig. Í rannsókn Rescorla og félaga (2000) var fylgst með fjölda orða sem börn, sem 

voru skilgreind sein til máls, tileinkuðu sér á aldrinum tveggja til þriggja ára en þau fengu enga íhlutun. 

Reyndust það vera að meðaltali 5,6 orð á viku hjá þeim börnum sem voru fljót að læra (e. fast 

learners) og 3,6 orð á viku hjá þeim börnum sem voru lengur að læra (e. slower learners). Þetta eru 

mun færri orð á viku en sá orðafjöldi sem börnin í rannsókn Alt og félaga (2014) tileinkuðu sér meðan 

á íhlutun stóð og einnig mikið færri orð en Gunnar tileinkaði sér yfir meðferðartímabilið í þeirri íhlutun 
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sem hér um ræðir. Í fleiri rannsóknum er hægt að skoða sambærileg meðaltöl, t.d. hjá börnunum í 

rannsókn Fernald og Marchman (2012) sem voru á aldrinum 18-30 mánaða og sein til máls. Þar var 

ekki um íhlutun að ræða en þau bættu við sig að meðaltali 7,5 nýjum orðum á viku sem eru aðeins 

fleiri orð á viku en börnin í rannsókn Rescorla og félaga (2012) gerðu. Ef horft er til þessara rannsókna 

á orðaforðatileinkun ungra barna sem hér hefur verið minnst á og þær skoðaðar í samhengi við þá 

aukningu á orðaforða sem varð hjá Gunnari meðan á íhlutun stóð má draga þá ályktun að sú mikla 

aukning í orðaforða sem varð hjá Gunnari megi rekja til íhlutunarinnar. 

Þrátt fyrir þessar miklu framfarir á stuttum tíma er Gunnar samt enn undir meðaltali jafnaldra eftir 

íhlutun, þótt bilið á milli hans og jafnaldra hafi minnkað. Fyrir íhlutun var hann tæpum tveimur 

staðalfrávikum undir meðaltali en eftir íhlutun var hann rúmu einu staðalfráviki undir meðaltali. Þessar 

niðurstöður eru einnig í samræmi við niðurstöður fleiri erlendra rannsókna á íhlutun fyrir börn undir 

þriggja ára aldri sem eru sein til máls, en þær hafa leitt í ljós að meðferð fyrir börn á þessum aldri er 

áhrifarík leið til bættrar frammistöðu á stöðluðum málþroskaprófum (Cable og Domsch, 2011). Þó ber 

að nefna að þrátt fyrir góðan árangur þjálfunar og bættrar frammistöðu í kjölfarið á stöðluðum prófum 

dugir slíkt ekki til að eyða bilinu á milli þessara barna og jafnaldra (Marulis og Neuman, 2013) sem er 

einmitt tilfellið í tilviki Gunnars.  

Þegar viðhaldsmælingar voru gerðar, fjórum vikum eftir að íhlutun lauk, var Gunnar tæpu einu 

staðalfráviki undir meðaltali jafnaldra og hafði þá bætt við sig 41 orði síðan við lok íhlutunar. Þær 

framfarir sem áttu sér stað eftir að íhlutun lauk voru ekki jafn miklar og meðan á íhlutun stóð heldur 

meira í takt við það sem vænta má vegna almenns þroska, í það minnsta hjá börnum með eðlilegan 

málþroska.  

5.2 Markorð og samanburðarorð 

Önnur rannsóknarspurningin sneri að því hvort Gunnar myndi læra fleiri markorð en samanburðarorð. 

Kunnáttan á markorðunum og samanburðarorðunum var mæld með prófi sem sérstaklega var hannað 

af rannsakanda fyrir þessa rannsókn, en slík próf geta reynst vel þar sem þau mæla einmitt þann 

orðaforða sem verið er að vinna með í hverri rannsókn fyrir sig (Marulis og Neuman, 2010). Prófunin 

fólst í því að sýna Gunnari myndir af þeim orðum sem um ræddi og reyna að laða fram hjá honum svör 

við því hvað þetta væri. Þetta próf var lagt fyrir Gunnar í hverjum þjálfunartíma og einnig mánuði eftir 

að þjálfun lauk. Engar niðurstöður fengust úr þessum mælingum þar sem Gunnar svaraði spurningum 

rannsakanda aldrei „rétt“ þ.e. þau orð sem verið var að fiska eftir komu aldrei fram hjá Gunnari þegar 

hann var spurður. Það gæti hafa verið af því að hann vissi ekki hverju hann átti að svara en tilfellið var 

einnig það að hann vildi bara ekki taka þátt í þessu. Reyndist þessi mæling því ekki hentug í þessari 

rannsókn, þótt slíkar mælingar hafi reynst gagnlegar í mörgum rannsóknum (Marulis og Neuman, 

2010) og má þar t.d. nefna rannsókn Alt og félaga (2014).  

Markorð og samanburðarorð og notkun Gunnars á þeim var þó einnig skoðuð með öðrum hætti. 

Rannsakandi skráði hjá sér þau markorð og samanburðarorð sem Gunnar sagði sjálfsprottið í 

þjálfunartímum, en þar sem engin samanburðarorð komu fram voru aðeins markorð skráð. Ef rýnt er í 

þær niðurstöður má sjá að á seinni hluta meðferðartímabilsins sagði Gunnar fleiri orð sjálfsprottið en á 

fyrri hluta tímabilsins. Þá er einnig áhugavert að skoða að þau orð sem hann segir mest eru þau orð 
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sem hafa fæst atkvæði, en orðið sem hann sagði oftast sjálfsprottið var eina eins atkvæða orðið í 

þjálfuninni. Það orð sem hann sagði næstoftast er það orð sem var næststyst, eða tveggja atkvæða 

orð. Á eftir því orði kemur svo hans eigið nafn, sem er þriggja atkvæða. Þau tvö orð sem þá eru eftir 

eru bæði þriggja atkvæða, annað þeirra sagði hann aldrei sjálfsprottið í þjálfun og hitt sagði hann einu 

sinni sjálfsprottið. Af þessu má draga þá ályktun að Gunnar hafi átt auðveldara með þau orð sem voru 

styttri, sem er mjög rökrétt. Einnig átti hann auðveldara með sitt eigið nafn en hin þriggja atkvæða 

orðin sem þjálfuð voru, enda heyrir hann það orð mun oftar í daglegu tali en önnur orð, eðli málsins 

samkvæmt. Í ljósi þessara niðurstaðna má velta því fyrir sér hvort betra hefði verið að velja styttri orð 

en gert var, þ.e. að hafa ekki þrjú af alls fimm markorðum þriggja atkvæða. Foreldrar völdu þau orð 

sem þeir töldu – samkvæmt fyrirmælum frá rannsakanda – mikilvægt fyrir barnið að geta sagt og 

samþykkti rannsakandi þau orð án sérstakra athugasemda. Mögulega hefði Gunnari gengið betur að 

tileinka sér markorðin, og þá jafnvel líka að svara prófspurningunum sem voru lagðar fyrir hann í 

hverjum tíma, ef orðin hefðu verið styttri. Þetta er eitthvað sem vert er að hafa í huga ef rannsókn 

svipuð þessari verður endurtekin. 

Foreldrar skráðu vikulega sjálfsprottna notkun Gunnars á markorðum og samanburðarorðum heima 

fyrir. Ákveðið mynstur kom fram í þeirri skráningu þar sem Gunnar notaði markorð meira en 

samanburðarorð og er það í rökréttu samhengi við þá staðreynd að hann heyrði þau orð oftar yfir 

þjálfunartímabilið.  Þá jókst notkun hans á orðunum eftir því sem leið á þjálfunartímabilið, en hann 

notaði mikið fleiri markorð og samanburðarorð sjálfsprottið heima fyrir á seinni hluta 

meðferðartímabilsins. Þessar niðurstöður má sjá á mynd 3. Í rannsókn Alt og félaga (2014) notuðu 

þátttakendur mikið fleiri markorð en samanburðarorð yfir meðferðartímabilið og átti það við um allar 

aðstæður; prófun á markorðum og samanburðarorðum í þjálfunartímum, sjálfsprottin notkun í tímum 

og sjálfsprottin notkun heima við. Þetta rímar við notkun Gunnars á markorðum og samanburðarorðum 

sem hér hefur verið fjallað um, þar sem hann notaði markorðin meira en samanburðarorðin, bæði í 

þjálfunartímum og heima. 

5.3 Málsýni 

Þriðja rannsóknarspurningin fjallaði um það hvort íhlutunin hefði áhrif á meðallengd segða, fjölda 

óskiljanlegra orða, heildarfjölda orða og fjölda mismunandi orða hjá Gunnari, metið með málsýnum. 

Málsýni voru tekin bæði af foreldrum og rannsakanda. Líkt og áður var minnst á náði rannsakandi ekki 

öllum þeim málsýnum sem áætlað var að taka, aðeins náðust nógu löng málsýni á grunnskeiði og svo 

í viðhaldsmælingu. Foreldrar náðu hins vegar öllum þeim málsýnum sem áætlað var að taka þ.e. áður 

en íhlutun hófst, þegar íhlutun var hálfnuð, strax eftir að íhlutun var lokið og mánuði eftir að íhlutun 

lauk. Þeir mælikvarðar sem voru notaðir til að skoða málsýnin voru nefndir hér að framan og verður 

hér næst fjallað um hvern og einn þeirra. 

5.3.1 Meðallengd segða 

Við upphaf íhlutunar var Gunnar ekki farinn að tengja saman tvö orð sjálfsprottið í setningar og var 

meðallengd segða hjá honum á þeim tíma um 1,0 í þeim málsýnum sem rannsakandi tók. Þegar 

viðhaldsmæling var gerð, mánuði eftir að íhlutun lauk, var meðallengd segða í því málsýni sem 
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rannsakandi tók 1,58 og hafði því hækkað frá því fyrir íhlutun. Gunnar var samt enn talsvert undir 

meðaltali jafnaldra eftir að íhlutun lauk, eða tæpu einu og hálfu staðalfráviki, þó að bilið hafi minnkað. 

Eðlilegt er að meðallengd segða hækki með auknum aldri og má þar nefna sem dæmi að börn á 

aldursbilinu 2;6-3;0, sem hafa að meðaltali 2,7 í meðallengd segða hækka upp í 3,1 á næsta aldursbili 

sem er 3;0-3;5;29 (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015). Þetta er hækkun um 

0,4, en Gunnar hækkaði um 0,6 í meðallengd segða á rúmum þremur mánuðum. Ef miðað er við 

framangreind meðaltöl úr rannsókn Jóhönnu T. Einarsdóttur og Álfhildar Þorsteinsdóttur (2015) má 

segja að hækkunin hjá Gunnari sé í meðallagi miðað við börn með eðlilegan málþroska sem ekki fá 

neina íhlutun. Hér ber þó að hafa í huga að Gunnar er seinn til máls og fylgir því ekki endilega sama 

hraða og jafnaldrar með eðlilegan þroska. Hvað málsýnin sem foreldrar Gunnars tóku varðar eru 

niðurstöður nokkuð svipaðar og úr málsýnum rannsakanda. Meðallengd segða var á grunnskeiði 1,06 

hjá foreldrum, sem gæti stafað af því að Gunnar var farinn að herma mikið eftir og jafnvel herma eftir 

tveggja orða setningum þótt hann væri ekki farinn að mynda þær sjálfsprottið. Þegar íhlutun var lokið 

hafði meðallengd segða hækkað í 1,28 og mánuði eftir íhlutun var hún komin í 1,3. Þetta er aðeins 

minni hækkun en kemur fram í málsýnum rannsakanda. Þar sem Gunnar er ekki farinn að tengja 

saman orð í setningar sjálfsprottið við upphaf íhlutunar er ekki hægt að gera ráð fyrir gríðarlegri 

hækkun á meðallengd segða yfir tímabilið þ.e. frá upphafi íhlutunar og fram að viðhaldsmælingu, en 

hækkunin sem á sér stað má segja að sé í takt við það sem búast mátti við miðað við aðstæður. Ekki 

er hægt að draga þá ályktun að sú hækkun sem verður á meðallengd segða hjá Gunnari, bæði í 

málsýnum foreldra og rannsakanda, sé tilkomin vegna íhlutunarinnar þótt það geti vel verið að 

íhlutunin hafi haft þar einhver áhrif. 

5.3.2 Fjöldi óskiljanlegra orða 

Mikill munur kom fram á milli þeirra málsýna sem rannsakandi tók á grunnskeiði á fjölda óskiljanlegra 

orða, þar sem fæst voru tvö óskiljanleg orð og mest 19 óskiljanleg orð. Meðaltal óskiljanlegra orða á 

grunnskeiði hjá rannsakanda voru 10,7 orð en þegar viðhaldsmæling var gerð var fjöldi óskiljanlegra 

orða þrjú orð. Eðlilegt er að óskiljanlegum orðum fækki eftir því sem barn eldist og er þetta því þróun í 

rétta átt. Í þeim málsýnum sem foreldrar tóku kom ekki fram jafn skýrt mynstur, en fjöldi óskiljanlegra 

orða lækkaði þó frá upphafi íhlutunar og fram að lokum hennar. Ekki komu fram jafn mörg óskiljanleg 

orð í málsýnum foreldra, sem er rökrétt að því leyti að foreldrar skildu líklega oftar það sem Gunnar 

sagði en rannsakandi. Það sem kann að virðast skjóta skökku við er það að mánuði eftir íhlutun komu 

fram fimm óskiljanleg orð í málsýni foreldra, og var það hækkun bæði frá grunnskeiði og frá því að 

íhlutun lauk. Það má velta því fyrir sér hvort þetta geti stafað af því að Gunnar var á þessum 

tímapunkti farinn að tengja saman orð í setningar í auknum mæli, sem olli því að tal hans var orðið 

flóknara, og gat það mögulega haft áhrif á skýrleika talsins og þ.a.l fjölda óskiljanlegra orða. Þetta eru 

þó aðeins vangaveltur en ekki eru til staðlar fyrir fjölda óskiljanlegra orða í málsýnum hjá íslenskum 

börnum með eðlilegan þroska.  
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5.3.3 Heildarfjöldi orða 

Heildarfjöldi orða á grunnskeiði í þeim málsýnum sem rannsakandi tók var um 50, enda um 50 segða 

málsýni að ræða og Gunnar ekki farinn að tengja saman orð í setningar sjálfsprottið á þeim tíma. 

Nokkur hækkun kom fram frá grunnskeiði og fram að viðhaldsmælingu en þá mældist heildarfjöldi orða 

hjá Gunnari 79 orð. Þetta er nokkuð mikil hækkun og meiri en kemur fram að meðaltali á milli 

aldursbila hjá íslenskum börnum með eðlilegan málþroska (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur 

Þorsteinsdóttir, 2015) en eðlilegt er að heildarfjöldi orða aukist með auknum aldri. Þessi hækkun hélst 

í hendur við það að meðallengd segða hækkaði töluvert á milli þessara tveggja mælinga hjá 

rannsakanda, þ.e. lengri setningar þýddu að Gunnar notaði samtals fleiri orð. Það má því draga þá 

ályktun að þessi mikla hækkun á heildarfjölda orða hjá Gunnari hafi ekki bara komið til vegna almenns 

þroska á tímabilinu heldur einnig vegna íhlutunarinnar. Hins vegar verður að hafa það í huga að ekki 

náðist málsýni hjá rannsakanda strax eftir íhlutun, heldur aðeins mánuði eftir íhlutun, og því erfitt að 

átta sig á því hver staðan var hjá Gunnari strax eftir íhlutun. Ef skoðuð eru málsýni foreldra og 

heildarfjöldi orða í þeim er aðeins annað uppi á teningnum. Heildarfjöldi orða hækkaði minna yfir 

tímabilið í málsýnum foreldra en rannsakanda. Við upphaf íhlutunar var heildarfjöldi orða 53, strax eftir 

íhlutun var hann 64 orð og mánuði eftir íhlutun 65 orð. Þessa hækkun er ekki hægt að skýra með öðru 

en almennum þroskaframförum, ef miðað er við eðlilegan þroska jafnaldra. Það kemur því fram 

misræmi á milli mælinga rannsakanda og foreldra og erfitt er að átta sig á því af hverju hún stafar. 

5.3.4 Fjöldi mismunandi orða 

Síðasti mælikvarðinn sem skoðaður var í málsýnunum er fjöldi mismunandi orða, en það er einn af 

þeim þáttum sem einnig hækkar með auknum aldri. Sama mynstur má sjá í þessari mælingu og var 

með heildarfjölda orða. Í þeim málsýnum sem rannsakandi tók kom fram nokkur hækkun frá upphafi 

íhlutunar þar sem Gunnar notaði 19 mismunandi orð, og þangað til mánuði eftir íhlutun þar sem 

Gunnar notaði 41 mismunandi orð. Þetta er meiri hækkun en almennt kemur fram á milli aldursbila hjá 

íslenskum börnum með eðlilegan málþroska (Jóhanna T. Einarsdóttir og Álfhildur Þorsteinsdóttir, 

2015). Hér ber aftur að hafa það í huga að ekki náðist málsýni strax eftir þjálfun og því erfitt að vita 

hvernig staðan hjá Gunnar var þá. Hjá foreldrum var ekki jafn mikil hækkun í fjölda mismunandi orða 

yfir tímabilið, en á grunnskeiði var fjöldinn 15 orð og strax eftir íhlutun 17 orð. Mánuði eftir íhlutun var 

svo fjöldinn kominn upp í 24 orð. Sú hækkun sem átti sér stað yfir íhlutunartímabilið var frekar lítil, og 

samtals hækkun yfir allt tímabilið fram að viðhaldsmælingu var innan eðlilegra marka ef miðað er við 

mun á milli aldursbila hjá íslenskum börnum með eðlilegan málþroska (Jóhanna T. Einarsdóttir og 

Álfhildur Þorsteinsdóttir, 2015). Í málsýnum foreldra mátti sjá að mesta hækkunin kom fram eftir að 

íhlutun lauk og fram að viðhaldsmælingu, því ber að hafa það í huga þegar skoðaðar eru niðurstöður 

úr málsýnum sem rannsakandi tók. Ekki er hægt að vita nákvæmlega á hvaða tímabili hækkunin varð 

mest þar.  

5.4 Viðhaldsmæling 

Síðasta rannsóknarspurningin sneri að því hvort sú aukning sem yrði á orðaforða Gunnars á 

meðferðartímanum, ef það yrði aukning, myndi haldast mánuði eftir íhlutun. Frá því að íhlutun lauk og 
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þar til mánuði seinna, þegar viðhaldsmæling var gerð, jókst orðaforði Gunnars um 41 orð eða að 

meðaltali um 10,3 orð á viku. Þegar þetta er borið saman við meðaltöl jafnaldra á sama aldursbili (Elín 

Þöll Þórðardóttir, 1998) má sjá að þessi aukning er í samræmi við það sem sjá má á milli aldursbila hjá 

jafnöldrum með eðlilegan þroska. Hér ber enn og aftur að hafa í huga að Gunnar er seinn til máls. Sú 

aukning sem varð á orðaforða Gunnars á meðferðartímanum hélst því mánuði eftir íhlutun og gott 

betur, en aukningin sem átti sér stað eftir íhlutun og fram að viðhaldsmælingu var meira í takt við þá 

aukningu sem búast má við hjá börnum á þessu aldursbili.  

5.5 Kostir og takmarkanir rannsóknar 

Ekki hefur áður verið gerð íhlutunarrannsókn á Íslandi sem miðar að því að auka orðaforða hjá barni 

sem seint er til máls með ákveðinni þjálfunaraðferð. Sú þjálfun sem hér er lýst byggist á þjálfun Alt og 

félaga (2014) þótt hér hafi aðeins verið um að ræða einn þátttakanda. Í rannsókn Alt og félaga voru 

þátttakendur fjórir. 

Íhlutunin byggist á ákefð og fjölbreytileika og reyndist nokkuð auðvelt að uppfylla skilyrði um ákefð, 

þ.e. hversu oft hvert orð kom fyrir í hverjum tíma, en það var mælt sérstaklega. Hins vegar reyndist 

erfiðara að standast viðmið um fjölbreytileika, en fjölbreytileikinn var tvíþættur. Annars vegar 

fjölbreytileiki í mállegu samhengi og hins vegar fjölbreytileiki í þeim aðferðum sem notaðar voru við 

innlögn orðanna. Lagt var upp með að rannsakandi notaði þau orð sem unnið var með, markorðin, í 

fjölbreyttu mállegu samhengi þ.e. á mismunandi stöðum innan setninga. Þetta var skoðað eftir á þegar 

myndbönd úr þjálfunartímum voru skoðuð og virðist sem þetta hafi gengið ágætlega, það var þó ekki 

mælt sérstaklega. Hvað varðar fjölbreytileika á þeim aðferðum sem notaðar voru við að leggja orðin 

fyrir, þar sem í rannsókn Alt og félaga (2014) var lagt upp með að nota fimm mismunandi aðferðir við 

að leggja fyrir hvert orð, flæktust málin. Rannsakandi var í hverjum tíma búinn undir að nota nokkrar 

mismunandi leiðir fyrir hvert orð, t.d. að nota ólík leikföng fyrir sama orðið, en það var þó aðeins 

misjafnt milli orða hversu fjölbreytt efni var hægt að nota. Oft náðist ekki að nota margar ólíkar aðferðir 

við hvert orð þar sem rannsakandi þurfti að aðlaga sig að áhuga Gunnars. Stundum var áhugi hans 

mikill á einni aðferð en lítill eða enginn á annarri aðferð. Þetta olli því að sumt af því sem rannsakandi 

ætlaði að gera með Gunnari gekk ekki sökum þess að hann hafði ekki áhuga á því. Þar sem um svo 

ungt barn er að ræða þurfti rannsakandi algjörlega að aðlaga sig að hans áhuga hverju sinni til þess 

að láta þjálfunartímana ganga sem best. Oftar en einu sinni kom það fyrir að Gunnar var nokkuð 

mótþróafullur og ekki alveg til í að taka þátt í þjálfuninni, en hann átti það til að vilja hafa hlutina á 

sínum forsendum. Rannsakandi lagði því mesta áherslu á að uppfylla skilyrði um ákefð, en minni 

áhersla var lögð á að uppfylla skilyrði um fjölbreytileika aðferða við innlögn orðanna. Þá ber að fjalla 

um vanda sem kom upp í rannsókninni og er af sama meiði og það sem hér hefur verið fjallað um, en 

það er að rannsakanda tókst ekki að ná málsýnum af Gunnari hvorki þegar meðferð var hálfnuð né við 

lok meðferðar. Hafði þetta áhrif á niðurstöður úr málsýnum og túlkun á þeim. Ástæðan fyrir því að ekki 

gekk að taka þessi málsýni er einfaldlega sú að Gunnar vildi lítið tala og var ekki til í að vera með 

rannsakanda nógu lengi til þess að hægt væri að ná 50 segða málsýnum í þessi skipti. Ákvað 

rannsakandi að láta gott heita og beita ekki Gunnar þrýstingi hvað þetta varðaði, því meira máli skipti 

að ná að ljúka við alla þá 14 meðferðartíma sem skipulagðir höfðu verið.  
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Þessi rannsókn er gagnleg að því leyti að auðvelt ætti að vera fyrir aðra, sem sérhæfa sig í starfi 

með börnum eða hafa sérþekkingu á málþroska barna, að veita sambærilega íhlutun. 

Þjálfunaraðferðinni er lýst nokkuð vel bæði í grein Alt og félaga (2014) sem er fyrirmynd þessarar 

rannsóknar og í þessari ritgerð. Þá væri einnig hægt að nýta sér þær aðferðir sem hér hefur verið 

fjallað um í almennri málörvun með barni/börnum þótt íhlutuninni sjálfri yrði ekki fylgt nákvæmlega 

eftir. Mikilvægi þess að bera kennsl á börn með seinkun í málþroska eins snemma og kostur er verður 

aldrei of oft ítrekað. Þegar búið er að bera kennsl á barn sem seint er til máls þarf í framhaldinu að 

veita því viðeigandi örvun eða íhlutun. Sú rannsókn sem hér er fjallað um getur verið gagnleg í því 

samhengi. Segja má að einn mesti ókostur þjálfunarinnar, sú staðreynd að hún beinist að mjög ungu 

barni sem erfitt er að „stjórna“ sökum aldurs, sé einnig hennar helsti kostur. Kosturinn er sá að hér er 

búið að bera kennsl á barnið og vanda þess og veita því íhlutun miklu fyrr en tíðkast er að sé gert.  

5.6 Til umhugsunar 

Það lá ljóst fyrir á ákveðnum tímapunkti í íhlutuninni að ekki var hægt að fylgja meðferðaráætluninni 

nákvæmlega eftir, og er hér verið að vísa í fjölbreytileikann, en rannsakandi þurfti að aðlaga sig að 

Gunnari og hans áhuga. Gera má ráð fyrir því að þetta hafi stafað að mestu leyti af ungum aldri 

Gunnars, en einnig getur áhugasvið barna verið ólíkt og á það við um börn á öllum aldri. Undir 

eðlilegum kringumstæðum hefði verið hægt að aðlaga sig að Gunnari og því sem hentaði honum og 

hans áhuga best. Það var þó ekki gerlegt, þótt reynt hafi verið að koma til móts við hann að því marki 

sem hægt var, sökum þess að fylgja þurfti ákveðinni meðferðaráætlun. Í rannsókn eins og þessari, þar 

sem lagt er upp með að mæla ákveðna þætti og öll þjálfun er skipulögð fyrirfram, er erfitt að sýna 

mikinn sveigjanleika. Mikilvægt er að geta sýnt sveigjanleika og að geta aðlagað sig að þörfum barns 

sem tekur þátt í talþjálfun. 

5.7 Ályktanir 

Rannsóknin sem hér var gerð kannaði áhrif orðaforðaþjálfunar, sem byggist á fjölbreytileika og ákefð, 

á orðaforða barns á þriðja ári sem seint er til máls. Niðurstöður benda til þess að orðaforðaþjálfun af 

þessu tagi hafi jákvæð áhrif á orðaforðatileinkun hjá barni sem seint er til máls á þann hátt að það bæti 

við sig fleiri orðum meðan á íhlutun stendur en hægt er að gera ráð fyrir vegna almenns þroska. Eru 

þær niðurstöður í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna sem hér hefur verið fjallað um. Þá hafði 

þjálfunin einnig jákvæð áhrif á alla aðra þætti málþroskans sem voru mældir, þótt ekki hafi verið hægt 

að fullyrða sem svo að þær framfarir hafi komið til vegna þjálfunarinnar. Gunnar er á réttri leið í 

máltökunni; hann bætir stöðugt við orðaforða sinn, er farinn að tengja saman orð í setningar og það 

styttist í að hann fari að nota einfalda málfræði. Bilið milli Gunnars og jafnaldra hefur því minnkað þótt 

því hafi ekki verið lokað. 
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Fylgiskjal 1 

 

 

Orðaforðaþjálfun hjá barni sem seint er til máls  

 

Reykjavík, september 2017 

Kæri forráðamaður/kæru forráðamenn  

Ég þakka þér/ykkur fyrir að hafa sýnt meistaraverkefni mínu í talmeinafræði við 
heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands áhuga. Í verkefninu verður barni á þriðja ári, sem seint 
er til máls, veitt orðaforðaþjálfun. Þjálfunin mun fara fram í hljóðlátu herbergi á leikskóla 
barnsins tvisvar í viku í sjö vikur, en rannsakandi mun koma á staðinn, hitta barnið og 
framkvæma þjálfunina. Foreldrar þurfa ekki að vera viðstaddir. Um ílags-miðaða (e. input-
based) þjálfun er að ræða sem þýðir að ekki er gerð krafa um að barnið leggi neitt af mörkum 
í þjálfuninni frekar en það vill. Hver þjálfunartími verður tekinn upp á myndband sem verður 
notað til þess að kanna hvort viðmiðum um réttmæti rannsóknarinnar sé uppfyllt. Hlutverk 
foreldra í rannsókninni snýr að upplýsingagjöf og mælingum. Rannsakandi hittir foreldra áður 
en þjálfun hefst og fær almennar upplýsingar er varða málþroska barnsins og leggur fyrir þau 
málþroskapróf, sem einnig verður lagt fyrir við lok þjálfunar. Þá verða foreldrar beðnir um að 
aðstoða rannsakanda við að velja þau orð sem vinna á með í þjálfuninni. Foreldrar verða 
einnig beðnir um að taka nokkur málsýni á tímabilinu af samskiptum sínum og barnsins, en 
rannsakandi mun veita foreldrum nánari upplýsingar um framkvæmd málsýna. Að lokum 
verða foreldrar beðnir um að fylla út lista sem afhentir verða vikulega, þar sem fram eiga að 
koma öll orð sem barnið notar sjálfsprottið yfir vikuna.  

 

Höfundur verkefnis og rannsakandi er Marta Eydal, talmeinafræðinemi, og veitir hún 
upplýsingar um verkefnið, netfang martaeydal@gmail.com s. 690-5609. Ábyrgðarmenn 
verkefnisins eru Jóhanna Einarsdóttir, dósent, netfang jeinars@hi.is s. 525-5569 og Þóra 
Sæunn Úlfsdóttir, talmeinafræðingur, netfang thorasu@simnet.is og veita þær einnig 
upplýsingar um verkefnið. 
 

Ef einhverjar spurningar kunna að vakna hikið ekki við að hafa samband.  

 

Þátttaka ykkar er frjáls. Þið getið dregið ykkur út úr verkefninu hvenær sem er.   

 

_________________________________ 

Marta Eydal, talmeinafræðinemi 

mailto:martaeydal@gmail.com
mailto:jeinars@hi.is
mailto:thorasu@simnet.is
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Fylgiskjal 2 

 

 

Orðaforðaþjálfun hjá barni sem seint er til máls 

Yfirlýsing um samþykki 

 

Nafn barns:__________________________________Fæð.dagur og ár:________________ 

 

Nafn/nöfn forráðamanns/a:  ___________________________________________________ 

 

                                   ___________________________________________________ 

  

 

Vinsamlega lesið gaumgæfilega og dragið hring utan um viðeigandi svar. 

 

 

 

Ég samþykki þátttöku barnsins míns í rannsókninni Orðaforðaþjálfun  

hjá barni sem seint er til máls og allt sem rannsókninni fylgir s.s.  

myndabandsupptökur og að barnið verði tekið út úr leikskólastarfi  

tvisvar í viku í sjö vikur til þess að taka þátt í þjálfuninni. 

 

 

 

JÁ 

/NEI 

 

Undirskrift foreldris: ………………………………………………........  Dags.: ……………. 

 

 


